
ملاذا ال ُيقال بتقليد
 أهل الَبيت يف أصـول الـّدين ؟!

أهل الَبيت خيتلفون ،وفيهم امُلسيئون ؟!

قطـعيــّة اإلمــَامـة ، ولـماذا 
كاَنت مـن أصــول الــّدين ؟!.

ـْر وأنــواعــــه ... الِكبـ
اعـــرفُه لتتجّنبــه

أطَول ُحزني يف غٍد وحتّسري

اخَليُل تشَهد ِلي وكّل مثّقف

ُشـــروُط الّدَعــــاء ؟!.

تهــدف جملة طــالب العلـم إىل تـوعـــية الفــــرد 
منطلــق  مـــن  الـدينــي  بواجــبِهـــم  واجملتمــع 
ذلــك  كــان  ســـــواء   ، والسنـــــة  الكـتــاب 
. جمتمعيــــًا  أو  عمليــًا  أو  علميــــــًا  الـواجــب 

أهدافنـــــــــا
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ُسئَل اإلَمام المنصور باهلل القاسم بن محّمد 
الُيقال  ِلم  الّسائل:  فقال   : الّسالم  عليه 
بوجوب َتقليد أهل الَبيت في أصول الّدين 
وغيره ِمن المسائل الُمجَمع َعليها؟!. وإن 
َكان في الحقيقة َغير ُمقلِّد ، ألّن الّدليل 
َقد َقام على أنهم أهُل الحّق ومن ِعندهم 
، واألدّلة  الّناجَية  الِفرقة  إذ ُهم  ُيلتَمس، 
ُتحصى،  أن  ِمن  أكثر  المعنى  هذا  َعلى 
وُشبهة ُوجوب َقبول أقَوال الّرسول صلى 
المعجز  ِقيام  بعد  وسّلم  وآله  عليه  اهلل 
على أّنه الَينطق َعن الهوى، كذلك َمن 
َقام الّدليل القاطع على أن الحّق ُيلتَمس 
واسطة  ال  أّنه  نعلم  ونحُن  عنِده،  ِمن 
))َفَماَذا  تعالى:  قال  والَباطل،  الحّق  بين 
 ، اَلُل((]يونس:32[  الضَّ ِإالَّ  اْلَحقِّ  َبْعَد 
َمن  فإّن  إشَكال،  بال  َقوله  َقبول  وجب 
والّنور  والهدى  والسّنة  الُقرآن  َورث 
فيهما ، فالسبيل إلى ذلك ِمن غيره؟!.

فأجاَب اإلَمام القاسم عليه الّسالم: ))أّما 
وتعالى،  سبحانه  اهلل  على  الّدليل  إثبات 
عليه  اهلل  صلى  النبي  نبّوة  صّحة  وعلى 
حقًا  والسّنة  الكتاب  وَكون  وسلم،  وآله 
الّتقليد  يصّح  ال  ]أي  ذلك  يصح  فال   ،
آل  إجماع  َكون  َنعرف  َلم  ألّنا   ، فيه[ 
معرَفة  تمام  بعد  إاّل  حّجة  الّرسول 
المسائل  ِمن  ذلك  سوى  َما  وأّما  ذلك، 
َعليه،  اعُتِمَد  َعليه  أجمُعوا  فَما  األصولّية 
لكن ال ُيسّمى َتقليدًا لكون إجَماعهم حّجة 
كما تقدم، واّتباع الحّجة ال ُيسّمى َتقليدًا 

، بإجماع ُعلماء اإلسالم((.  

ملاذا ال ُيقال بتقليد أهل الَبيت
 فــي أصـــول الـــّدين ؟!.

اإلَمام القاسم بن حمّمد عليه الّسالم

أهـل الَبيت خيتلفـون ، 
وفيهـم امُلسيئـون ؟!.

اإلَمــام زيــد بن علـي عليهمــا الســالم

ُس��ئَل اإلَم��ام زي��د ب��ن 
الّس��الم  عليهم��ا  َعل��ي 
 ، ؟!  الَبي��ت  أه��ل  ع��ن 
فأج��اَب علي��ه الّس��الم:

))َكتبَت َتسألني َعن أهل 
اختالِفهم.  وع��ن  َبيت��ي 
فاعلم يرحمَك اهلّل تعالى 
أّن أهل َبيتي فيهم الُمصيب 
وفيهم المخطئ ، َغير أّنه 
ال تك��ون ُه��داة األمة إاّل 
منهم، َفال َيْصِرفَك َعنهم 
��ْدَك  الَجاهل��ون، وال ُيزهِّ
فيهم الذي ال َيعلمون، وإذا 
َرأيت الّرجل ُمنصرفًا عن 
ِعلمَنا،  ف��ي  َزاهدًا  َهدينا، 
َراغبًا عن موّدتنا، فقد ضّل 
الحّق، وهو  وال شّك عن 

الّضالين،  المبطلي��ن  من 
وإذا ضّل الّناس َعن الحق 
، َل��م َتكن اله��داة إال مّنا، 
فهذا َقول��ي يرحمك اهلّل 
تعال��ى في أه��ل َبيتي(( 

]مجموع كتب ورس��ائل 
اإلم��ام زيد ب��ن َعلي[ .

وأجاَب أخ��وه باقر ُعلوم 
األنبي��اء محم��د بن علي 
عليه��م الّس��الم ، فَقال : 
))إّنا َنختلف وَنجتمع، وَلن 
َيجمعنا اهلل على َضالَلة(( 

]جامع علوم آل محّمد[ .

 ]مجموع اإلمام القاسم بن محمد[ 

الــزاوية العــلميـــة
مجلة طالب العلم
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شايم  حسين  بن  عبدالّرحمن  العاّلمة  السّيد  ُسئَل 
اإلماَمة  في  أسئلة  عّدة   ، اهلل  حفظه   ، المؤّيدي 
: وال��َج��واب  السؤال  الّسالم  عليه  فيذُكر   ،

اهلل  أراَده  إلهي  منصب  اإلَمامة  َهل  الّسائل:  قاَل 
َلم  فلماذا  كذلك  َكانت  وإذا  النبّوة؟  أراد  كما 
تكن داللة اإلماَمة كما كانت َداللة النبّوة؟ ، وإن 
لم تُكن كالنبوة َفلما ُجعلت ِمن أصول الدين ؟!. 

ال��ّص��واب: إل���ى  ال��ه��ادي  واهلل  ال��ج��واب 

اإلَمامة  بأن  تقضي  الزيدية  أصَحابنا  أصول  ))أّن 
جَعلها  مخصوص  منصب  في  ِهي  إذ  إلهي  منصب 
معنى  وهو  فيه  وقصرها  وحصرها  فيه  الشارع 
. ...ال��خ  واألم��ر  الخلق  هي  اإلرادة  إذ  اإلرادة 

لم  فلماذا  كذلك  كانت  وإذا  السائل:  قول  ا  أمَّ
تكن داللة اإلمامة كما كانت داللة النبوة ..الخ .

فنقول: أن كالم أئمتنا عليهم السالم قاض بأنها 
ذلك  على  وأدلتهم   , اجتهادية  ظنية  ال  قطعية 
معروفة ظاهرة غير خفية , منها إجماع الصحابة 

وذلك أنهم فزعوا إلى نصب من يقوم مقام الرسول 
ذلك  إلى  وب��ادروا  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
اهلل عليه وآله  الرسول صلى  قبل مواراة  وقدموه 
وسلم ولو لم تكن واجبة لما قدموا ذلك األمر وال 
فزعوا إليه, فثبت إجماعهم واإلجماع حجة قاطعة 
, ومنها أن إقامة الحدود إلى اإلمام والتكليف بها 
ورد  بها  والتكليف   , التكليف  انقطاع  إلى  مستمر 
غير مشروط وقد قامت األدلة على أن اإلمام شرط 
يجب  به  إال  الواجب  يتم  ماال  وتحصيل  ذلك  في 
كوجوبه , ومنها فريضة الجهاد ومعلوم ضرورة 
من دينه صلى اهلل عليه وآله وسلم أن الجهاد فرض 
واجب على األمة وأن وجوبه لم يسقط بموته صلى 
أدائه  في  شرط  اإلمام  وأن  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
اإلمام أمر ممكن لألمة فوجب  والقيام به وإقامة 
إقامة اإلمام لتأدية الواجب , إذا عرفت ذلك فقد 
قام الدليل واتضح السبيل وال يلزم أن تكون دالئل 
أدلة  الن  وجه  كل  من  النبوة  كدالئل  اإلمامة 
اإلمامة إذا كانت مفيدة للقطع فقد حصلت المماثلة 
في وجه وهو إفادة القطع وكذلك كل واجب .   

فلماذا  كالنبوة  تكن  لم  وإن  السائل:  قول  أما 
الخ.  .... الدين  أص��ول  من  اإلمامة  جعلت 

قطـعيــّة اإلمــَامـة ، 
ولـماذا كاَنت مـن أصــول الــّدين ؟!.

العــاّلمة احلّجـة / عبـدالرمحن َشـايـم حفظـه اهلل

الــزاوية العــلميـــة
مجلة طالب العلم
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أقول: أن هناك مسائل كثيرة قطعية ولم َيعّدوها 
في  وضعها  في  العلة  فليست  الدين  أصول  من 
أصول الدين كونها قطعية فقط إذ لو كانت هي 
منه  قطعي  دليلها  مسألة  كل  لعدوا  وحدها  العلة 
وأدخلوها فيه ولكن العلة الواضحة هي أن اإلمامة 
لما كانت خالفة النبوة أراد األصوليون من أصحابنا 
رفع شأنها وإعالء منارها وإنزالها من القلوب منزلة 
رفيعة وكما أن النبوة من فن الكالم  ألنها فعل من 
واإلمامة  العدل,  باب  في  ذكرت  تعالى  اهلل  أفعال 
لما كانت خالفة النبوة كما قلنا سابقا ذكرت في 
فن األصول وذكرت في آخر الفن ويمكن أن يقال 
من  اإلمام  معرفة  جعلوا  لما  الزيدية  أصحابنا  أن 
الفروض الالزمة لألعيان وأنه ال يعذر عن معرفتها 
إنسان وضعوها في ذلك الفن تعظيمًا لشأنها وتنويهًا 
بالمعروف  األمر  مسألة  وهي  نظير  ولها  ألمرها 
والنهي عن المنكر المخوف فقد جعلوها من مسائل 
والتعظيم  بأمرها  التنويه  إال  ذلك  الفن وما سبب 
على  زائدة  خصوصية  لها  اإلمامة  ومسألة  لقدرها 
ولعل  النبوة  خالفة  ألنها  بالمعروف  األمر  مسائل 
عذر من قال أن األولى بها فن الفقه هو أنها تدور 
علم  من  يعد  أن  ينبغي  وليس  وعملي  علمي  بين 
الكالم إال ما كان علمًا باهلل تعالى وبصفاته وأفعاله 
وأحكام أفعاله ويمكن أن يعتذر لمن عدها من فن 
الفقه أن أحكام قتال البغاة مبحوث لها في فن الفقه 
لحقت  كذلك  كانت  ولما  الفقيه  إليها  ويحتاج 
أن  قال  لمن  العذر  هو  يكون  أن  يمكن  فهذا   . به 
األولى بها فن الفروع مع أنه يعدها قطعية ال ظنية.

عليهم  البيت  أه��ل  أجمع  هل  السائل:  ق��ال 
؟!. قطعية  اإلم���ام���ة  أن  ع��ل��ى  ال��س��الم 

سبب  في  ونظر  موضوعاتهم  تأمل  من  أن  أقول: 
السابقين  السالم  عليهم  أئمتهم  من  إمام  قيام كل 
وأخبارهم  سيرهم  على  واطلع  والمتأخرين 

ومنشورات دعواتهم علم علمًا قطعيًا أن سبب قيام 
القائم تحتم الواجب عليه بل وصرح أكثرهم أنه إن 
أخل بالقيام أخل بفرض واجب وبعضهم يمتنع عن 
القيام حتى يلزمه العلماء بأن الفرض قد تحتم عليه 
نقلنا  بأنها قطعية وقد  بل وصرح أكثر مؤلفيهم 
وذلك  اإلمام  نصب  وجوب  على  الصحابة  إجماع 
. البيت  أهل  إجماع  أنه  أنها قطعية والظاهر  يفيد 

ا قول السائل: وإذا وجد أن جماعة من أهل البيت عليهم  أمَّ
السالم قالوا بعدم قطعية اإلمامة فكيف تفسرون ذلك؟!.

البيت  أه��ل  أق���وال  م��ن  الظاهر  أن  أق���ول: 
قدمنا  كما  قطعية  أن��ه��ا  على  إطباقهم 
ظنية. أنها  قال  بمن  بتعريفنا  السائل  فليتفضل 

؟ ذل��ك  تفسرون  فكيف  السائل:  ق��ول  ��ا  وأمَّ

فنقول: أنهم إن صح إجماعهم فقول من قال ذلك 
بعد إجماعهم ال يعتد بقوله وإن لم يصح اإلجماع 
فال مانع وليس ببعيد أن يختلف أحوال الناظرين في 
األدلة فيرى بعضهم مثاًل أن الداللة قطعية ويوصله 
نظره إلى َبْرِد الَيقين , ومنهم من لم يوصله ذلك 
إال إلى الظن والتخمين فمن قال إن مسائل اإلمامة 
وشروطها ولواحقها قطعية فهذا أوصله نظره إلى 
العلم وطمأنينة النفس فيصدق فيما حكاه عن نفسه 
إذ ما يجده المرء من نفسه أقوى األدلة وال سبيل 
لنا إلى ذلك إال إخباره عن نفسه وإذا فرض على 
كالم السائل أن هنالك منهم من يعتقد أنها ظنية 
أعرف  ألنه  نفسه  عن  أخبر  ما  صدق  على  حملناه 
 , ربانية  وقسم   , آلهية  منح  الفهم  وألن  بذلك 
واستكبارًا  علوًا  ورده  عنادًا  الحق  إنكار  والممقوت 
. واهلل الهادي إلى الصواب وإليه المرجع والمآب .

 ]الفت��اوى[ 

الــزاوية العــلميـــة
مجلة طالب العلم
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قال اإلَمام عز الّدين بن الحَسن عليه الّسالم ، في 
الِكبْ�ر : ))ُهو اعتقاد أّن النفس تستحّق  تعريف 
التعظيم فوق َما يستحّقه غيرها اعتقادًا من غير 
لذلك  والمالئكة  األنبياء  اعتقاُد  فَيخُرج   ، علم 
ِبكبر . )والتكّبر( ما ينظّم  في حّقهم فإّنه ليس 
إلى هذا االعتقاد مّما ُينبي عنُه من قوٍل أو فعٍل 
أعلى  استحقاُق  فهو  الكبرياء(  )وأّما   . ترك  أو 
. تعالى  غيره  بها  ُيوصف  وال   ، التجليل  مراتب 
والِكبُر ِمن القبائح الموبَقة لَما في القرآن   
والسّنة من تقبيحه والّزجر عنه ، وكفى بالخبر 
قلِبه  في  كاَن  َمْن  الجّنة  َيدُخل  ))ال  المشهور: 
والترمذي  مسلم  رواه   ، ِكبر((  من  ذّرة  مثقاَل 
اهلل  صّلى  له  قال  رجاًل  أّن  الحديث  هذا  وفي   ،
عليه وعلى آله وسّلم : )إّنه ُيحّب أن يكون ثوبه 
حسنًا ، ونعلُه حسنًا( ، قال صّلى اهلل عليه وعلى 
 . الجَمال((  ُيحّب  جميُل  اهلل  ))إّن  وسّلم:  آله 
الحّق  َبطُر   : الّناس  وغمُط  الحّق  بطر  الِكبر 
احتقارهم  وغمصهم  الّناس  وغمُط   ، ورّده  َمنُعه 
وازدرائهم ، وقال صّلى اهلل عليه وعلى آله وسّلم 
: ))َمن تواضع هلل درَجة رفَعه اهلل درَجة ، حّتى 
اهلل  على  تكّبر  وَمن   ، عليين  أعلى  في  يجعله 
أسفل  ، حّتى يجعله في  درَجة  اهلل  درَجة وضَعه 
سافلين ، ولو أّن أحدكم يعمُل في صخرٍة صّماء 
ليس عليها باب وال كّوة لخرَج ما غّيبه للّناس 
. حّبان  وابن  ماجة  ابن  رواه  كان((  ما  كائنًا 

 ، فسُقه  ُيعلم  ال  بَمن  )االستخفاف(  التكّبر  ومن 
اإلمام  أو  الوالُد  يستحّقه  مّما  والترّفع عن شيٍء 
أو العاِلم أو الزوج من التعظيم ، كترّفع إبليس 
تعالى:  اهلل  قال   ، الّسالم  عليه  آدم  يستحّقه  لّما 
َر ِفيَها{]األعراف:13[ . َتَتَكبَّ }َفَما َيُكوُن َلَك َأن 

تنبيه : كّل مرتبٍة في التعظيم يستحّقها هؤالء مع 
صالحِهم إاّل ما يختّص به اهلل سبحانه كالسجود 
لقوله صّلى اهلل عليه وعلى آله وسّلم: ))لو أمرُت 
أحدًا أن يسجد ألحد ، ألمرُت الزوَجة أن تسُجد 
نّبه صّلى اهلل عليه وعلى آله وسّلم    ، لزوجها(( 
ما  الزوَجة  على  الّزوج  استحقاق  على  بذلك 
أجدُر  واإلمام   ، التعظيم  أنواع  الّسجود من  دوَن 
بذلك لألمر بطاعِته وخالفته عن الّرسول صّلى 
اهلل عليه وعلى آله وسّلم ، والوالُد أيضًا لتسّببه 
في وجود الولد وتربيته وِعظم إحساِنه ، والعالُم 
كذلك لهدايِته وإرشاِده وِعظم االنتفاع به ، فلو 
ترّفعًا  تسامحًا ال  ترَك شيئًا مما يستحّقه هؤالء 
يُعد  لم  يتُركه  لم  بالترّفع  اّتهم  لو  أّنه  حيث 
ذلَك تكّبرًا ، إذ ال يتضّيق عليه إاّل مع الّتهمة .

ومنُه التّرفع عن طلب الِعلم من األصغر سّنًا ، واألقّل 
جاهًا ، وعن اإلجاَبة بال أدري في موضع عَدم الِعلم .

ـْر وأنــواعــه ... الِكـبــ
                                           اعـــرفُه لتـتـجـّنــبه

اإلَمام عّز الّدين بن احلَسن عليه الّسالم ، بتصّرف َقليل 
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من الِكـــرب : االستخفـــاف

من الِكــرب : الرتفـع عــن طلب الِعلــم



 ، الَمشي ونحوه  التبختر في  ، وُهو  الّزهو  ومنُه 
الّزوجة  من  الزهو  وَيحُسن   ، بطرًا  الّذيل  وجّر 
يحُسن  وقد   ، زوِجها  عين  في  التحسين  لقصد 
من الّرجل في حاِل لقاء الَعدو ، لقوله صّلى اهلل 
عليه وعلى آله وسّلم وقد تبخَتر أبو ُدجاَنة عن 
اهلل  ُيبغضها  الَمشية  هذه  ))إّن  للقتال:  بروزه 
ورسوله إاّل في مثل هذا الَموطن(( أو كَما قال .

ومنه تكّلف التصّدر في الَمجالس واختياِرها ترّفعًا 
وطلبًا لمرتَبٍة في التعظيم ال يستحّقها ، والترّفع 
عن ُمجالَسة المساكين من األتقياء ، ال َعن ُمجالَسة 
ّقط الُمتضّمخين بالقبائح فحَسن ، وال  األرذال والسُّ
عن الّدخول في مهنٍة ُيسترذُل صاحُبها في تلَك 
الجَهة كالحياَكة ونحِوها في بعض الّنواحي ، فإّن 
اهلل ُيحّب معالي األمور وأشرفها ، ويكرُه سفاسفَها .

تنبيه: ليَس بقبيٍح التكّبر على ذوي التكّبر لقوله 
 ، ِغْلَظًة{]التوبة:123[  ِفيُكْم  }َوِلَيِجُدوْا  تعالى: 
وقول علي )ع(: ))التكّبر على ذوي التكّبر تواضٌع 
عند اهلل(( ، قيل: وال منُه مدُح الّنفس بما فيها ال 
على وجِه االفتخار ، بل إلظهار نعَمة اهلل عليها ، أو 
لُيهتدى بهديَها ، أو لئاّل ُيستخّف بها مالم يصدر 
 ، الكبر  حقيقة  في  المذكور  االعتقاد  عن  ذلك 
واألعمال بالنّيات ، وقد قال )ص(: ))أنا سّيد ولد 
آدم(( ، وصدَر مثُل هذا عن علي )ع( حيُث قال: 
)واهلل لو ُثنَيت لَي الوساَدة ، األثر( ، وعن كثيٍر 
من األئّمة وعلماء األّمة ، وأّما قوله تعالى: }َفاَل 
وا َأنُفَسُكْم{]النجم:32[ ، فالُمراد ال َتحكموا  ُتَزكُّ
الُمحّسنات  ومن   ، ذنب  كّل  من  بالّطهاَرة  لها 
صدوِرهم. وإيغاِر  اهلل  أعداء  إرهاء  القبيل  لهذا 

وال من التكّبر أيضًا تهيئة اإلمام ، بقيام الخّدام على 
رأِسه ، وضرب الحجاب على باِبه، واّتخاذ من ُيلبِسُه 
َنعليه وينزعهما عنه ، وعدُم الَمنع من تقبيِل يديه 
لقصِد الُمصلَحة في ذلك كّله ، إذ قد ورَد مثله عنه 
صّلى اهلل عليه وعلى آله وسّلم ، واألعمال بالنّيات .

والُعجب ، ُهو مسّرٌة بحصول أمٍر يصحُبها تطاوٌل 
ألجله على َمْن لم يحُصل له مثُله ، بقوٍل أو فعٍل 
أو ترٍك أو اعتقاد ، وقد ورَد الشرع بتحريِمه ، 
وانعقَد اإلجماُع على حظِره ، وقيل فيه: إّنه ِمن 
ُمحبَطات الّطاعات ، وكفى في تفضيع شأنه توبيخ 
لُهم  ُهو حاصٌل  بما  اإلعجاب  الّحق على  ُجند  اهلل 
ِإْذ  ُحَنْيٍن  }َوَيْوَم  تعالى:  قال  حيث  كثرتِهم  من 
، وبقوله  اآلَية{]التوبة:25[   ، َكْثَرُتُكْم  َأْعَجَبْتُكْم 
صّلى اهلل عليه وعلى آله وسّلم : )بينا َرجل يمشي 
في  يختاُل  رأسه  مرجل   ، نفسه  ُتعجُبه  ُحّلٍة  في 
مشيِته ، إذ خسَف اهلل تعالى به فهو يتجلَجل في 
األرض إلى يوم القياَمة( ، رواُه البخاري ومسلم 
نفس  في  ُقبح  نعم! ال   . ُممّشط  بمعنى  ، مرجل 
المسّرة إذ ال يندِفع ، إّنما القبيح ما يصحُبها مّما 
َمْن ليَس له مثله  الّتطاول واالفتخار على  ُيوهُم 
فما حصَل له ، أو أن يعتقَد أّنه يستحّق ألجل ما 
رفيَعة  منزلة  أو   ، إياه  الّناس  تعظيُم  له  حصَل 
. الِكبر  معنى  إلى  فيعوُد   ، الَقطع  على  اهلل  عند 

األمر  ذلك  يكون  أن  بين  فرَق  وال  تنبي��ه: 
الحاصُل به اإلعجاب اضطراريًا كجماٍل أو فصاَحٍة 
اختيارّيًا  أو   ، بنين  أو  مال  أو  أو كثَرة عشيَرة 
ككثَرة ِعلم أو عباَدة أو إعطاء أو إقدام ، فإن الُعجب 
بذلك كّله قبيٌح شرعًا ، وال نعرُف فيه خالفًا(( . 

]كنز الّرشاد وزاد الَمعاد[ 
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من الِكـــرب : الّزّهــو بالّنفــس 

من الكــِرب : تكــّلف تصــّدر اجملالـــس 

ليَس من الِكرب : التكرّب على ذوي التكرب  

ليَس من الِكرب : توقرُي اإلمام واحرتاُمه 

مــن الِكــرب : الُعجـــب



أطَول ُحزني يف غٍد وحتّسري

أمري شعـراء اليمـن احلسـن بن علــي بن جــاِبر اهَلبــل رمحـه اهلل
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وَفضيَحتي في الَحشر إن َلم َتستر وَتحّسري  َغٍد  ِفي  ُحزني  َواُطول 
المتَحّير وقفَة  َوح��ِدي  َووقفُت  َغدًا  أقَراني  َف��اَز  إن  َواحيَرتي 
َمعَشِري ُهناِلَك  وأْسَلَمني  أهِلي  َحائرا  أفَرَدتني  إن  واَس��وأت��ي 
َتسُتري ثياٌب  أعَمالي  ُسوء  َعن  َغد  ُتكَشف في  َنفِسي ِحين  واَلهَف 
ُتنَشر َل��م  وأّن��ه��ا  ُن��ش��رُت  أّن��ي  َصحيَفتي  َنشر  ِعند  ِفيه  َووَددُت 
َفأْقِصِري للّذُنوب  اكتَساُبِك  َطال  يا َنفُس َكْم َهذا الّنزوُع إلى الهَوى 
في الّرمِس َفاعتبِري ِبِهم واستعِبِري َثَووا  أقَراِني  إّن  َويَحِك  َعيُن  َيا 
واسَتخِبِري َعنُهُم  الَبالِقَع  فَسِلي  َبعَدُهم  َبالِقع  ِدي��اُره��م  َه��ذي 
وتطّهِري ِبِمياِهَها  وتغّسِلي  وَتلّهفًا  َحسَرًة  المَداِمع  َواذُري 
ر ُمقصِّ ُلحوَق  َبعَدُهم  َوَلحقُت  ِبسْبقِهم  الّصالحوَن  الّرَجال  َفاز 
المحَشر َيوم  ِنقاِش  َهول  وأِمنُت  وَشاَنه  المَعاد  َعن  َغَفلُت  ِلي  َما 
الَبِري أْمَن  َتبَعاِتها  ِمن  وأِمنُت  َمالي َعَكفُت َعلى الّذنوب وَكسبَها 
أهِصر َلم  َليَتني  الَبطالِة  ِبيِد  وَهَصرت ُغصن الّلهو في َروض الَهوى 
المسَتكِبر َمشَية  ِفيها  وَمشيُت  با  الصِّ َمياِدين  في  َطلقًا  وَجريُت 
وِري وَباِطُنها  َبشاَشُتها  َب��اٍد  َفإّنها  َح��ذاِر  الّدنيا  َخاطَب  َيا 
المخَبر َشنيع  َعن  ِقناَعًا  كَشَفت  وُرّبما  ُنَهاك  َزخاِرُفَها  َسلبت 
َتعُمِر َلم  أمِرَها  َحقيَقة  َتدري  َوَلو  َعماَرتها  في  ُعمَرك  وَأَضْعَت 
ُتْغَرِر َلم  ِبها  َعقٍل  َذا  ُكنَت  َلو  َفأطعتَها  الُمنى  َكاِذبة  َغّرتك 



اإلَمــام اهلــادي إلـى احلــّق حييى بن احلسـني عليهمــا الســـالم
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واإلق���َداِم واإلب���الِء  بالّصبِر  ف  مثقَّ وكّل  ِلي  تشَهُد  الخيُل 
طغاِم نجيع  ي��ه  َح��دَّ أرَوي���ُت  بأّنني  الِفَقار  ُذو  ويشهُد  َحقًا 
واإلس��الِم ي��ِن  ال��دِّ بَثأر  َطلبًا  ُكّلها  المواِقف  في  وَعاًل  َنهاًل 
القمَقام الَسيِّد  المَعاِلي  ِذي  ِمن  َمواِقفًا  الِفَقار  ُذو  ر  َتذكَّ َحّتى 
األصَناِم وَك��اِس��ُر  اإلِل��ه  َسيُف  والّنهى  الَفَضائل  ِذي  َعلّي  ي  َجدِّ
إَم��اِم ك��ل  إَم���اُم  الّنبي  َبعد  ِصنُو الّرُسول وَخيُر َمْن َوِطَئ الّثَرى 

اخَليُل تشَهد ِلي وكّل مثّقف



إن اهلل تعالى قد أمَر بالّدعاء ووعد باإلجابة، فقال 
تعالى: ))اْدُعْوِني َأْس��َتِجْب َلُك��مْ (( ]غافر:60[  ، 

))َواْس��َأُلوا  اهلَل ِم��ْن َفْضِل��ه(( 
]النساء: 32[ ، ))َفاْسَتِعْذ ِباهلِل(( 
]األع��راف: 200[ ، ولكّنه ال يتم 
الّدعَاء إال إذا َعل��َم الَعبد بعجز 
نفِسه عن االستقالل ِبنفع نفِسه 
وَدفع المضاّر عنَها ، وأّنه ال غنى 
له َعن توفيق اهلل وُلطفه، وَيعلم 

أّن اهلل ق��ادٌر عل��ى كل الُممكَنات وعالم بها ، فإذا 
علَم العبد أّنه ال يحصل له ذلك إاّل من ربه الذي 
ال َيعجز عن شيء وال َيعزب عنه ِعلم شيء، تحّرك 
قلبه إلى الّطلب برغبة وُخضوع، وتضّرع وخشوع 
، فقال: أسأُل اهلل ، وأعوُذ باهلل ، لعلِمه بشُمول علِم 
اهلل وعُموم ُقدرته، وِص��دق وعده ،  فُيوّجه طلبه 
إلى ربه وحَده راغبًا إليه قاطَعًا لرَجاه عّمن سواه، 

خاصًا له بدعائه وِنَداه، كما نّبه اهلل على االختَصاص 
اَك  وقطع الّرَجاء َعن المخلوقين، بقوله تعالى: ))إيَّ
��اَك َنْس��َتِعْيُن ((]الفاتحة:5[  َنْعُب��ُد َوإيَّ
  وِمن ِرواية أهل البيت َعليهم الس��الم 
، َع��ن عل��ي عليه الس��الم ، َع��ن الّنبي 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم ، قال: 
))َيق��ول اهلل عز وجل َم��ا ِمن َمخلوق 
َيعتصم بمخلوق ُدوني إاّل َقطعت أسَباب 
الس��ماوات وأس��َباب األرض ِمن ُدونه ، 
فإن َس��ألني َل��م ُأعِطه، وإن َدعاني ل��م ُأجبه، وَما 
ِم��ن مخلوق يعتصم ب��ي ُدون خلق��ي إالَّ َضمنت 
الّس��ماوات واألرض رزق��ه ، فإن َدَعان��ي أجبته، 
وإن َس��ألني أعطيُته، وإن استغفرني َغفرُت له((. 

الّعــالَمة /  علـي بن حممـد العجرّي  عليه الّسالم

األنظار الّسديدة يف الفوائد املفيدة
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القاسم  الّرسول  آل  نجم  اإلم��ام  قال 
الّسالم: عليهما  الّرسي  إبراهيم  بن 
ُتهَتك،  ال  التي  ِبعصَمتِه  اهلل  اسَتْعِصِم   
بيل الذي َينجو به ِمن  واسَتْرِشدُه إلى السَّ
َدى َمْن َهَلك، واسَتوِهبُه الّتوفيَق لهداَيته  الرَّ
إليه  وارَغب  َطاَعته،  ِمن  الَوافر  والحّظ 
في إلهام ِحكَمِته واجتَناب َمعِصيته، وكّل 
َذلك يدّل َعلى أّنه ال َينال الَعبد الخيَرات 
والبرَكات في ِديِنه وُدنَياه إاّل بمعوَنة اهلل، 
كّل  َجلب  إلى  الَوسيَلة  ُهو  الّدعاء  وأّن 
َنفع، وَدفع كّل ُضر في الّدنيا واآلِخَرة( .

اُلمؤمنين  أمي��ر  ق��ال 
عل��ي ب��ن أب��ي طالب 
َلولِده  َوصيت��ه  ِف��ي   ،
الّسالم: عليهما  الحسن 
)َوأْل��ِج َنفَس��ك ف��ي 
إل��ى  أم��ورك كله��ا 
إله��ك ، َفإّنك ُتلِجئها 
إل��ى َكه��ف َحري��ز، 
. عزي��ز(  وَمان��ع 
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لله  ا ا  و
�ق�ق ا س  ا ل�ن ا �قها 

أ
ا

ا  مرو
أ
ا لله، و مركم ا

أ
ل�قسط كما ا ا م�ق�ن �ن ا و

ا �ق و
�ن وكو

ا  و د عا ه و د ها ق �ن
لله �� �ق ا

لله �ن ا ر�مكم ا و هد ا �ن كر، و لم�ن ا، ع�ن ا هو
�ن ا  و

�ن لمعرو ا �ن

�ق 
ل�ق ر ا ا لد ا ٌر و

�نح�ن س�َن �ق و ُلعَن
ر �ن ا د لَع�ق و َ

ر �ق ا ر د ا لد ه ا
�ن هدن اأ

لله، �ن �ق ا
�ن �ن ا و

ل�أ�ن ا ء و ا �ن
ل�آ ا ء و ا �ن�ن

ل�أ ا

�ق  �ن لحن ق ا
�ن طر�ق� اأ

لح �ن لصا لعمل ا ا م�ن ا و د و �ن
�ق ها، �ن ا �ن رد و ل�قها و ا اأ

ل�ن �ق �ْن �قد �ن
أ
ا، وكا م�ن ما

أ
ا لها ا �ن ل�ق �ن

�ق� 
 �نعن

�ق �ن لحن ل ا ا �ن
أ
�ن ا

َأ
ُ ا
طمع

أ
، ول� ا �ق

�ن ما
ل�أ ا ُعها �ن د �ن

أ
���ق ول� ا �ن ّر �ن

عُن
أ
�ق ل� ا

�ن ل�ق�، اأ  اأ
ن
لع َ�ن

د �ق �قها ل��ن ا �ن �ن و سش �ن

ى،  لهد  عل� ا
ّ
ل ىق د

لدن ل ا
ُ
لر�ن ا ولد ا �ن

أ
ا �ن و ا

لعدن ع�ن ل� ا و
ا �ن لم م�ّن طن ء و سا

أ
�ّن م�ن ا

أ
�ق ا

�ك �ن سش
َأ
عمل، ول� ا

م،  �كا
ل�أ ا لس�ن�ن و ه ا

س�ن هدن ع ، و
�أ �ا

ل��ش ه ا
ع هدن �

��ش �ق�، و
لحن �ن ا ا �نو

أ
ل� ا ر اأ ا سش

أ
ا و

. �ن�  ء  ا �ق�قد ل� ا و ل�  م�شا
أ
ا ء  ا

��قدن ا و �شره، 
أ
ا ء  ا �ق�ق�ن ا و ع�  ا �ّق�ن ا �ن ق 

ل� لحن ا ل�  و
أ
ا �نح�ن  �ن
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