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b تشّكل املعنى القرآين يف املقوالت واملحاججات والرؤى لإلمام عيل بن موسى الرضا

امللخص

g من  تتجىل حساسية اخلطاب الوعظي واإلرشادي يف أقوال اإلمام الرضا 
القرآنية يف خطابه ومقوالته وحماججاته  الرؤى  والتوجيه، وترتشح  البناء  مرتكزة 
التحوالت  التي شّكلت  املنعطفات املهمة  التأثري بوصفها  التي وجدت صداها يف 
تعاقب  جّراء  من  التصدعات  بعض  أصابته  الذي  اإلنساين  املرسى  يف  احلاصلة 
واملحاججات  األقوال  تأخذ  أن  الطبيعي  كان من  لذا  الضالة،  العباسية  السلطات 
والسرية  السامء  لقيم  احلقيقي  االمتداد  لكوهنا  للحضور؛  طريقها   g لإلمام 
املحمدية، وهبذا فإن إطالق التوصيفات الدالة عىل اإلرشاد والوعظ ال تنحو بعيدًا 
القرآين واإلنساين؛ ألهنا مستمدة من  متايز يف حمتواها  احقاق احلق، لكوهنا ال  عن 
املضمون القرآين الداعي إىل اقتفاء األثر النبيل يف القيم، واالهتداء إىل السبيل من 

خالل العدول للحدو يف املسارات الصائبة. 

   ويبقى املعنى القرآين يف املحاججات واملقوالت من املوضوعات التي تصّدرت 
نصوص متون أقوال اإلمام g اإلرشادية، وعىل وفق تشكالت هذه الرؤية القرآنية 
يمكن القول بأمهية وخصوصية اخلطاب لإلمام  بوصفه مرشوعًا مبحثه زاخر 
بالدالالت واملعاين التي شّكلت توجهاته املستمدة وجودها من قيم القرآن الكريم، 
أّما أهم التجليات التي سامهت يف إبراز جوانب الكشف عن املوضوع اإلصالحي 
يف األقوال واملحاججات الذي يفتح بواباته بالعطاء عىل تفصيالت تستمّد نسغها 
الذي  األهم  اهلاجس  هو  إنام  اإلنساين،  األثر  يف  صداها  لتجد  القرآين  الواقع  من 
يتشكل يف رؤاهم وتوجهاهتم، كي ال تفقد األمة أعز ذخائرها للوصول إىل املنجاة 

ملواجهة اهلالك.
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إّن استدعاء هذه املوضوعات من املقوالت والرؤئ هو سلوك يقظ، بل كان 
التي  اإلنسانية  السلوكيات  عىل  انسحبت  العباسية  األفعال  بعض  لكون  رضوريًا 
انحرفت عن املضمون بسبب ما أفرزته بعض املقوالت العباسية والتي متكنت من 
الدخول إىل قداسة النص القرآين وحتريف بعض مساراته، وتكريس تلك األفعال 
نحو  واحلدو هبم  للناس،  والعقائدي  الفكري  االشتباك  أجل خلق  بنحٍو جاد من 
اجلدل والسجال الذي ال يؤدي إال ملزيد من الضاللة، وتشكيل هنايات وعواقب 

منحرفة عن املسار القرآين.
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humanity pathways whose discourse desecrates the Quranic text 
, twists its scopes and deliberately leads these acts to cast people 
into intellectual and doctrinal controversy granting nothing but 
mischief and divergence from the Quranic orientation.

Keywords:

 argumentations, Quranic viewpoints , Mohammadist chronicle, 
Abbasid machinations, Quranic text
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Abstract

     The crucial importance of preaching and guiding discourse 
of the Imam Al-Ridha ( Peace be upon him) lurks in the locus of 
edification and orientation and the Quranic viewpoints float from 
his discourse , sayings and argumentations finding resonance as 
essential detours to change the humanity pathways groaning from 
the rogue Abbasid authority concession. As such these pillars find 
existence and breath as they incarnate the concatenation of the 
divine doctrines and Mohammadist chronicle.

   

     Promulgating the acts of orientation and preaching targets 
only doing justice ; no sense of prejudice as it emanates from the 
Glorious Quran calling to trace nobility and take hold of salvation 
through the right pathways.

     The Quranic content dominates the core of argumentations 
and speeches found in the preaching sources of the imam : it is 
of importance to state that the essentiality of his discourse gets 
invigorated with the Quranic principles in the discourse granting the 
opportunity to drag the reforming project into light ,otherwise the 
nation tends to be deprived of the most precious of its sources to 
confront perdition,  which is the great role of the Quranic initiatives.

  

     Manipulating such issues could be a paramount procedure 
, or rather exigent, as the Abbasid machinations derail from the 
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املقدمة

التي هلا بواعثها املقصودة ختلق نوعًا من  املقوالت  التمسك هبذه  ال خيفى أن 
اإلقبال إىل اإلسالم املحمدي احلقيقي، وهبذا فال مناص من اإلقرار بجدوى أمهية 
عىل  جديد  من  لترتسخ  والتصورات،  القناعات  لتغيري  وأثرها   g لإلمام  اخلطب 
وفق املنهاج اإلسالمي واإلنساين القويم التي كان يف مقدمتها تأكيد اخلطاب القرآين 

للعمل بمضامينه وترسيخ القيم املحمدية.

   وال شك يف أّن العرتة الطاهرة إنام تستقي علومها وينبجس خطاهبا من القرآن 
الكريم فهم ِعْدله والدعاة إىل العمل بأحكامه، ورشائعه واهلداة إىل سبيله، لذلك 
بني  موحدة  رؤية  بلورة  يف  القرآين  اخلطاب  مع   g الرضا  لإلمام  اخلطاب  تآلف 
القرآن الكريم وأهل البيت b من أجل ترسيخ العقائد احلقة واألخالق الفاضلة، 
وأُسس اإلسالم السليمة، لتبيني األحكام التي تسعى إىل سعادة اإلنسان، كذلك من 
أجل ردع األفعال التي ال تنسجم مع روح القرآن، والتي حتط من الواقع اإلنساين، 
وهبذا عمل عىل إعالء كلمة احلق وجعلها العليا من خالل إثبات الدليل ومقارعة 
احلجة باحلجة لينتهي القول بالغلبة بام ينسجم واخلطاب القرآين الذي جتىل يف قول 
اإلمام g وكان مشفوعًا بالبالغة وسحر البيان، ومتتدُّ احلجة يف القول من خالل 
األخذ بلباب الفكر حيث مناهل املعرفة متخذًا سبيله عىل وفق مقتىض احلال، فضاًل 

عن وضوح داللته وترصني خطابه.

من  هبم  األمة  لتهتدي  النجاة،  سفن  سدنة  لعودة  ملحة  حاجة  ثمة  فكان      
ضياعها من خالل التامع الربق يف طيات سحب اخلري الغادقة، كام أنَّ ثمة حاجة إىل 
ثورة إصالحية عارمة ملن مألوا األرض علاًم وعماًل معروفًا إلزالة سحب دكناء 
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حتمل غيث اإلسالم األموي، وإنام كانت املجاهبة من خالل الدعوة لالعتصام بحبل 
والشواهد  باالستدالالت  أسامعهم  وقرع  واملتباغضني،  رقة  الفُ دعاة  ملواجهة  اهلل 
القرآنية، ومل يتواَن اإلمام g عن مواجهة العباسيني الذين رشعوا يف إشهار سيوف 
عداوهتم للعلويني، فقد مىض إىل مقارعة الظلم والطغيان وبطرق عديدة، وكانت 

األكثر تأثريًا وأشّدها املواجهة الفكرية الدحاض احلجج الواهية هلم.  

إال  العهد  والية  منصب  ليشغل   g الرضا  لإلمام  املأمون  انتداب  كان  وما    
يرّسخ  وما  سياستهم  وتوجهات  ينسجم  بام  كالمه  وحيدد  القيود  عليه  ليفرض 
وجودهم غري الرشعي، وما اختيار املأمون لإلمام g ملهمة والية العهد إال ليضفي 
إىل  الواهية  ارادهتم  حّول  قد   g اإلمام  لكنَّ  الزائفة،  سلطته  عىل  الرشعية  بعض 
تأصيل املنهج العلوي من خالل غرس العدل ونرش قيم السامء وهبذا حتقق الطموح 
اإلسالمي املحمدي، ومل يكتِف املأمون بذلك فقد وضع اإلمام الرضا g يف مناظرة 
أجل  من  واملرجئية  والقدرية  والطبيعيني  واملجوس  والنصارى  اليهود  العلامء  مع 
وضع اإلمام يف موقف يوهن وجود أهل البيتb، ولكْن يف املوقف اآلخر أثبَت 
اإلمام g عمق وجودهم من خالل التمسك هبدي القرآن وهنج جدهم رسول اهلل 

.ومسرية احلق لسيد األوصياء واألولياء 

 وّمما جتدر اإلشارة إليه أنَّ أقوال اإلمام  تسعى إىل حتقيق املسافة اجلاملية بني 
املتلقي والنص من خالل ترسيخ القيم املعرفية والداللية وانطالق الفاعلية التأثريية 
وجدت  التي  النضالية  احلصيلة  توطيد  عن  فضاًل  معريف،  اهتامم  بؤرة  إىل  وحتّوهلا 
روافد  من  ترك  وما   g اإلمام  سرية  عىل  االّطالع  خالل  من  النفوس  يف  صداها 
باحلكمة،  والتحيل  واإلرشاد  بالوعظ  ارتقت  التي  العالية  واخلربة  املحنكة  القيادة 
للرسالة  رمزًا  إّياه  واختاذهم  ألنصاره  النصح  وتقديم  األمور،  بعواقب  والدراية 
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g، ومن سار عىل  اإلمام عيل   وجّدهم  الكريم  بالرسول  واقتداًء  املحمدية، 
دربه من العباد الصاحلني، ليستأنسوا بأقواله الدالة عىل االستبصار، واالقتداء بآرائه 
الضالل  والرشيعة واالستناد عىل داللة حماربة  الفقه  أحكام  مما غمض عليهم من 

والضالني.

  وهبذا تمَّ تقسيم املحاور عىل وفق املعنى القرآين يف املقوالت واملحاججات، 
ويتشكل  للسؤال،  منهاجًا  املعرفة  لتتجّسد  القرآنية،  للرؤى  دااًل  اخلطاب  ليأيت 
اخلطاب بوصفه مْعلاًم معرفيًا وبالغيًا، ويتجىل فيه الدعاء وسيلًة ومنهاجًا إنسانيًا، 

لتنتهي باملقاصد االصالحية بوصفها املصاديق للمقوالت والرؤى.

    ومما جتدر اإلشارة إليه أنَّ املقوالت واملحاججات قد تشّكلت منهام الرؤى 
بمجموع  إذ  منهام؛  متشكلًة  الرؤى  موضوعة  لتبقى  املحاور،  هذه  يف   g لإلمام 

رؤامها تتضح رؤى اإلمام g عرب مقوالته وحماججاته.

    ويف ضوء ما تقّدم يتبني أّن قضايا الفقه والدفاع عن قضايا الرشع اإلسالمي، 
ونرش أصوله وفروعه من أبرز ما قام به اإلمام g منذ توليه اإلمامة مستندًا يف ذلك 
مسارات  ثمة  تشّكلت  وهبذا  العلوي،  املحمدي  والنهج  اإلسالمي  املنهاج  عىل 

أُخرى جتلت عرب حماور منها:

املحور األول: املعنى القرآين يف املقوالت واملحاججات

يف  وكان   ،g اإلمام  أقوال  يف  والبالغية  القرآنية  الفاعلية  تضافرت  لقد       
ظاهرها العلم والعقل، ويف تأويلها اإليامن باجلانب الروحي وتفعيل دوره، وهبذا 
فاألقوال تفرض سلطتها لتكون آلية من اآلليات التي تستمد خطاهبا من االستدالل 
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مسارهبا  إىل  اليدخل  ومتالمحة  ومتامسكة  متناسقة  بنى  أهنا  عن  فضاًل  القرآين، 
الضعف، فهي أقوال جتّسد احلضور الواضح يف القيم اإلسالمية واملبادئ السامية.

   إّن تلك األقوال إّنام تتضح مركزية بنيتها الدالة لتتآلف مع البنى األخرى يف 
النص اخلطايب الوعظي منه واإلرشادي، وتكشف دائرة النصح فيها بشكٍل واضح 
لتأخذ املتلقي حيث أطراف اهلداية بعدما يتم االرتكاز عليها، عىل حني تنبثق منطقة 
للتأمل واإلمعان  الذهني  التحريك  الفكري، وهي تشتمل عىل منظومتي  االتساع 
واالستبصار، واملسار اآلخر تنمية املدركات احلسّية للتهيؤ نحو تأكيد األثر الفكري 
الذي يسحب املتلقي إىل التصدي ملواجهة املواقف املنحرفة من خالل التصدي هلا 

وقرعها باحلجة والدليل.

 ،g وهبذا نجد سلسلة من التحوالت التعبريية قد ارتكز عليها قول اإلمام     
وثمة منظومات تساؤلية حتّفز الذهن للمتلقي ألن يراجع بعض ما َعِلق بفكره من 
مواقف خمطئة، ليقّدم هلا املعاجلة سعيًا للوصول إىل جادة الصواب، ولعل مما حيسب 
أّهنا سّلحت نفسها  الثّرة، فضاًل عن  الداللية  الطاقة  اكتنازها  النصوص هي  لتلك 

باالصالح ملواجهة تقلبات الدهر ومقاومة شخوصه الضالة.

    ويف هذا النمط نجد أن ثمة رؤى عديدة لإلمام g تفصح عن نفسها بمقصدية 
واضحة وعىل سبٍل شتى، ومل يقف األمر عند هذا احلد، بل ثمة تأكيد-عىل سبيل 
التمثيل- لرتجيح املعنى القرآين يف حتديد املسار األول لنوع العالقة اإلنسانية وكيفية 
خري  بأن  ذلك  يتجّسد  وإنام  والرشائع،  األحكام  مسألة  يف  الدخول  قبل  حتديدها 
السبل للمعرفة األخوية احلقيقية هي األخوة يف اهلل تعاىل، فهي من أقوى الروابط 
بينهام؛ لكوهنا تقّدم املصلحة العامة عىل املصالح الذاتية الضيقة األفق، وهبذا روي 
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أن اإلمام الرضا g قال ألخيه زيد : ))أنت أخي ما أطعت اهلل، فإن عصيت اهلل فال 
أخاء بيني وبينك(((1(.

   وإنام جيزم هذا القول بتأكيد األخوة التي يكون االنتامء فيها للفكر وللقرآن 
ورّبه،  والعبد  وأخيه،  العبد  بني  لالرتباط  وسيلٍة  خرَي  عدُ  تُ التي  الساموية  وللقيم 
وليس االنتامء العاطفي أو النسبي الذي يتأتى من صلة القربى عىل حساب املبادئ 

اإلسالمية، وهذا ما جيد صداه يف األثر القرآين القائل:

ابني من أهيل وإّن وعدك احلق وأنَت أحكم  إّن  ))ونادى نوح رّبه فقال ربِّ 
احلاكمني* قال يا نوح إّنه ليس من أهلك إّنه عمٌل غري صالح فال تسألن ما ليس 

لك به علم إيّن أعظك أن تكون من اجلاهلني* (((2(.

   هذه املحاورة القرآنية تكشف أّن الصلة إنام تتوطد باملقربة من اهلل تعاىل، وغري 
النار  عّد بعيدًا عن صلة القربى، انطالقا من أن معصية اهلل تعاىل تتجه نحو  يُ ذلك 

))ومن يعِص اهلل ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدًا(((3(.

ومما حيسب لتلك األقوال امتيازها باحلركة واحليوية والتحّول، واختاذها منهاج 
العدالة؛ ليكون السبيل إىل اهلل تعاىل، ومما يلحظ  يف أكثر امتداداهتا أهنا تسعى لكشف 
نوع العالقات واألبعاد التي تتضمن يف خمتلف مساراهتا أال وهي األبعاد اإلسالمية، 
إذ ثمة روابط قائمة بني مقوالت اإلمام g وما ترشحه اآليات القرآنية، بل أكثر ما 
والعني  للسان  فااليعازات  النص  فهم  يف  تسهم  احلواس  تراسل  أنَّ  االنتباه  جيلب 
بالراصد والرقيب  النص عىل تطلعاهتا، وغّطى جمملها  النفسية قد سيطَر  والغرائز 
من لدن اهلل تبارك وتعاىل، وإنام تشّكلت معامل مجاهلا بام أضيف هلا من الغاية وهي) 

رضا اهلل(، وهبذا جتىل التوظيف السليم لبلورة الرؤية القرآنية.
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    ومما نلمحه حتّرك الرؤى القرآنية عىل وفق منظومة من األفعال الدالة التي 
واألكثر  بل  خمتلفة،  طرائق  وفق  عىل  التشذيب  لينتج  بالعقيل  احليس  فيها  يتعالق 
واضح  بشكٍل  النفس  داخيل خياطب  حوار  قد تضمنت عىل  األقوال  أن  ذلك  من 
الروحي، فهي رضب من اإلجياز- كام  لإلنفتاح  والتهيؤ  اإلثارة  فنية حتقق  بصيغة 
يرى اجلاحظ- يقتضيه الفعل السلوكي جللب النفس نحو الطمأنينة، أما ما تتضمنه 
بعض األساليب، فإن فيها من التقريع والتوبيخ ما يكفي لتأنيب املقرّص الذي جيهل 
األحكام وجيحد الكرم اإلهلي، وتوجيه بعض املضادات السلوكية لَسوق النفس إىل 
الوقوف عىل منابع االستدالل القرآين، بل واألكثر من ذلك أّن بعض األقوال قد 
بتغى منها التضليل وإنتاج االنحراف  ارتكزت عىل تكذيب االدعاءات الباطلة التي يُ
عليها  اخلروج  أو  املسكتة  األجوبة  تقديم  خالل  من  وجتلت  والعقائدي،  الفكري 
بأساليب النفي اإلسالمي املهذب، وهبذا يُستدل عىل أن نفي النفي إثبات للدحض 
ولرتجيح الراجح يف البيان، فضاًل عن احقاق احلق لتحقيق أكرب مساحة لإلصالح 

وردف ذلك بالتوجيه.

   ومما جيدر اإلشارة إليه أن أقوال اإلمام g تتخذ سبيلها نحو احلجة العقلية 
القاطع بصحة احلجة، كام حتقق  اليقني  املتلقي  تُوَسم باإلقناع، فتَولِّد يف ذات  التي 
احلق،  فيها صوت  يعلو  أخرى  التوحيد ومسائل  الشبهات يف مسائل  اليقني جتاه  له 
وهي ال ختلو من نصائح تقّرب العبد إىل ربه وتبعده عن دائرة الضاللة، ويتأكد قول 
اإلمام g من خالل تأثريه اإلجيايب الكبري يف النفس، بل وحتقق يف التفاف املزيد من 
الناس حول اإلمام g وتركهم السلوكيات اخلاطئة، ))عن احلارث بن الدهلاث، عن 
ثالثة  هبا  مقرون  بثالثٍة  أمر  وجل  عز  اهلل  إّن  قال:   ،g الرضا  احلسن  أيب  عن  أبيه، 
أخرى، أمرنا بالصالة والزكاة، فمن صّىل ومل يزك مل يقبل منه صالته، وأمر بالشكر له 



١٤٩

م.د.سعيدمحيد كاظم

للوالدين، فمن مل يشكر والديه مل يشكر اهلل، وأمر باتقاء اهلل وصلة الرحم، فمن مل يصل 
رمحه مل يتق اهلل )عز وجل((((4(، ونجد مصداق قول اإلمام g يف اآليات القرآنية 
الكريمة اآلتية: ))وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترمحون((
و))ووصينا   ،)6))) إحسانا  وبالوالدين  اياه  إال  تعبدوا  أال  ربك  و))وقىض   ،)5)

اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنًا عىل وهٍن وفصاله يف عامني أن اشكر يل ولوالديك 
إيّل املصري(((7(، لتبقى اآلية األخرية هي الدالة عىل قوله g، والتي يتأكد يف مسار 
اآلية الكريمة صلة الرحم إذ يقول تعاىل:))يا أّهيا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجااًل كثريًا ونساء وأتقوا اهلل الذي 

تساءلون به واالرحام إّن اهلل كان عليكم رقيبًا(((8(.

املقوالت  عنها  كشفت   g لإلمام  النرص  أكسبت  مميزة  خصائص  ثمة      
أبعادًا مكانية وزمانية تتجاوز  واملحاججات وتشّكلت من خالهلام الرؤى، فأنتجا 
الراهن وتستمر يف حضورها عىل مدى األزمان، وهي رؤية اتسمت باخللود، لكوهنا 
الراهن  العصور وليس العرص  تتوافق وواقع  أقيمت عىل وفق حمددات ورؤى  قد 
فهم  وهبذا  باملجد،  احلافل  وتارخيهم  حياهتم  شمل  الذي  اخللود  ذاته  وهو  فقط، 
يتواضعون للثناء ويبتغون يف عملهم وجه اهلل تبارك وتعاىل، ولذا عندما يكثر املديح 
والثناء لإلمام g يتواضع جدًا ويكشف هلم عن املفهوم القرآين وهو يوّضح رشف 

املقربة من اهلل تبارك وتعاىل:

))عن حممد بن موسى بن نرص الرازي، قال: سمعت أيب، يقول : قال رجل 
لإلمام الرضا g: واهلل ما عىل وجه األرض أرشف منك أبا، فقال:g: ))التقوى 
رشفتهم، وطاعة اهلل أحظتهم((، فقال له آخر : أنت واهلل خري الناس، فقالg  له 
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: ))ال حتلف يا هذا، خري مني من كان أتقى هلّل تعاىل وأطوع له((، أمل تقرأ قول اهلل 
تعاىل : ))وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم(((9(.

   يرتشح من قول اإلمام g ميله املؤكد ملضامني اآلية القرآنية التي تؤكد عىل 
إعالء التقوى؛ لتكون هي الفيصل يف معرفة املقّرب إىل اهلل تبارك وتعاىل مع علمنا 
 g هو املوسوم بالورع والتقوى واملقربة من اهلل تبارك وتعاىل، لكنه g أّن اإلمام
يريد ميل األنظار إىل مضامني اآلية الكريمة، وأنه حيتكم إىل مضامني القرآن الكريم 

يف استنباط األحكام؛ لتكون الدال والشاهد واحلاكم.
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املحور األول: اخلطاب داالً للرؤ القرآنية   

   إّن الدالالت املضمرة هي دالالت تتآلف مع الدالالت الظاهرة، ولكن تبقى 
القول،  اخلبيء من  الضدية لكشف  الدالالت  تعطي معناها عرب  الدالالت  بعض 
نظرًا ملقتضيات املواقف مما تنسجم العالقة بني النص والسياق، ويظل النص يالحق 
املوعظة حتى يظفر هبا، فضاًل عن الدالالت املضمرة التي تُعد ترسيخًا للمعارف، 

وإثارًة للجدل املعريف الواسع وزيادًة للتمّثل الذهني.

    وكي نلمس آلية عمل هلذه السامت واخلصائص الثاوية يف النص ال بّد أْن 
نعرض مناهجنا عىل وفق رؤى متعددة فيها، لتميض فكرة جتسيد الرؤى القرآنية من 
أجل توّفر اإلقناع لدحض التضليل وترسي فكرة اإلرشاد، ومتتّد تلك الدالالت 
لتأخذ منحًى للتوازن الفكري كي حتقق إدراكًا مجاليًا متارس فعلها، وتفتح حدوده 
أمام املعرفة اإلنسانية، وهي تعمل عىل تنظيم معارفها عىل وفق وعي يعلن مساره 
يف تقرير املصري، وتؤرش املعرفة بعدها الرمزي، فضاًل عن تعيني موضوعاته العبادية 
مع  تناص  عمل  يف  ورغبته  اخلطاب  استلهام  ليتضح  النص،  مقتضيات  وفق  عىل 
القرآن الكريم، وانسجام النص ضمن الرؤى القرآنية يف حبكة فنية ومعرفية، وهبذا 

ال جيد املتلقي تباينًا بني املقوالت وما يرتشح منها من رؤى.

     لقد اشتملت أقوال اإلمام g جمموعة من اخلطب واملواعظ معززة باحلكم 
والتخرصات،  اإلدعاءات  ودحض  املعرفة  يف  للتمحيص  دعوة  وفيها  والوصايا، 
كذلك وجدنا يف النص صيغًا فلسفيًة بلغت الغاية يف عمقها وشموهلا؛ ملا هلا الدور 
يف تأسيس فكرة اإلصالح ونرشها، فام كان من اإلمام إال أن حيث اإلنسان املسلم 

عىل االرتقاء إىل مراحل إيامنية عالية والتحليق يف مدارات روحية أسمى ..
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    وجتدر اإلشارة إىل أّن أقوال اإلمام g تنبئ عن فكر موضوعي وذوق سليم 
وعميق شامل ودقة ومتاسك فكري، بل يمكن القول إهنا أصبحت وثائق ملقارعة 
لألرواح  ذلك  ويكون  اإلنساين وجفْت مشاعره،  الشعور  فقد  اجلافة ومن  الروح 

التي ابتعدت خطاها عن املسار الصحيح وتصلدت بصريهتا.

     لقد ارتكز النص عىل التحديد واالستدالل عرب الوعي اإلنساين، وغرس قيم 
قادرة عىل املواجهة والثبات يف أبعاد داللية وتواصلية يف كشف مندلفات عالماتية 
جديد،  تكامل  نحو  العمل  لينحو  وسياسية  واجتامعية  وفكرية  ثقافية  طبيعة  ذات 
عيل  اإلمام  سمعت  قال  اهلروي:  صالح  بن  السالم  عبد  أن  الصدوق  روى  وهبذا 
الرضا g يقول: ))رحم اهلل عبدًا أحيى أمرنا، فقلت له: وكيف حييي امركم؟ قال: 
يتعلم علومنا ويعّلمها الناس(((10(، وما تأكيد اإلمام g بإحياء أمرهم من خالل 
إبراز علومهم إاّل ألهنا االمتداد احلقيقي لعلوم القرآن ومضامينه، إذ مل جيعل إحياء 
القناعة  تتحقق  للناس حتى  العلوم وإظهارها  بتعلم هذه  إنام  بذكر األسامء،  األمر 
بأهنم االمتداد للقرآن، وهبذا فالعلوم مصدرها القرآن الكريم، والقرآن هو الدستور 
البيت  وبأهل  وبرسوله  باهلل  التمسك  إىل  الدعوة  وهذه  اهلداية،  يريد  ملن  احلقيقي 
الرسالة اإلسالمية  التي يربط مضامينها نور  السلسلة  املرور هبذه   من خالل 
يف  تالهم  ومن  العباسيني  صنع  من  هو  ما  وكل  البَِدع،  كل  تدفع  التي  املحمدية، 
يأخذ  وحتى  السامء،  قيم  وجتاهل  اجلاهلية  عودة  إىل  هتدف  أخرى  عبودية  وضع 
التمسك باهلل ورسوله وعرتته من خالل قول  السليم البّد أن يكون  الدين مرساه 
جده  ))إيّن تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ما إن متسكتم هبام لن 

تضلوا بعدي أبدا(((11(.
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    إّن استحضار الوعي الغائب يف أقوال اإلمام g يشغَل مساحًة جديدًة من 
خالل رفده باملؤهالت حلضوره من جديد، وقد عّول اإلمام g عىل ذلك من خالل 
تسليط الضوء عىل املشاهد الغائبة التي تستدعي املتلقي الرتكيز عىل التأويل يف فهم 
النص، وهو نفسه ما يتطلبه القرآن يف مغادرة الفهم السطحي له والتعمق يف القول 
التخمني يف  البديل عن  لتكون  الفكرية،  املبادلة  إطار  القرآين، وتعزيز  النص  لفهم 

الكشف أو حتى اإلرتكاز عىل التهويامت.

الرأي،  بقوة االستدالل وأصالة  والنقاش  للبحث  g موردًا  أقواله     كانت 
وارتقاء سّلم القيم، وفيها دعوة لكبح مجاح النفس وإيقاظ سبل اخلري، وتضمنت 

إرشاداته g استئصال شأفة الرش من الذات اإلنسانية.

    وال شك فهم شموس اهلداية األبدية، وثروة التعاليم الرتبوية واحلضارية 
التي تدعو إىل مدارج الكامل، وهم الدعاة إىل أساليب رصينة تقّرب العبد إىل رّبه، 
اقرتن  إن  سيام  وال  النفس،  طاقات  يفّجر  الذي  العمل  ثم  فكرًا  األمر  يتجىل  وإنام 

بدوافع نبيلة ونية خالصة.

يناوَر  له قرسًا أن  املعهودة  السياسية  السلطة  بقبوله   g    لقد استطاع اإلمام 
الدعوة  أهداف  حيقق  وأن  الشديدة،  واملراقبة  الضغوط  مواجهة  يف  بارعة  بطريقة 
املحمدية، من خالل إتساع نفوذه يف العمل السيايس، وهبذا تصّور املأمون أّنه نجح 
يف إبدال الظرف السيايس اخلانق إىل ما يوافق ارادته؛ لكّن اإلمام g رّد عىل ذوي 
امللل  خمتلف  علامء  عىل  ردوده  خالل  من  ذلك  وأثبت  منزلته،  من  للنيل  األطامع 
واملذاهب الذين عّول عليهم املأمون، والذين خيلقون عاملًا من التشكيك والتعتيم 
ونرش الضاللة، فام كان من اإلمام g إال أن نلمس العمق العلمي يف االستشهادات 
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التي يسوقها من أقواله وإفحامهم؛ ذلك أّن الضغط عىل الفكر الراجح كلام ازداد 
أُريد قمعه جتّذر أكثر وامتدت مساحته بشكل  نام الوعي وانترشت الرسالة، وكلام 
تتصارع  األفكار   g اإلمام  ترك  لذلك  بالفكر،  إال  يقارع  ال  الفكر  ألن  أوسع؛ 

ليستنتج القارئ مسار احلق يميز فيه اجليد من الردىء.

االحتجاج  منها  القول  يف  تتولد  عديدة  متظهرات  ثمة  أّن  الواضح  ومن       
النظري من خالل قرع احلجة باحلجة، ومنها االحتجاج النظري والشفوي بالعميل 
من خالل َسوق الكالم للمزيد من األمثلة احلياتية وربام التارخيية والبعض األغلب 
نتج يف األمثلة القرآنية، لتكون الدليل إىل النضج يف التعبري والشاهد يف االستدالل. تُ

نيْت عىل مجلة من األفكار     ومما تم ذكره أّن ثمة مقاييس مجالية لألقوال، وبُ
واملفاهيم، وهي من أسست وجودها للتأثري، ومما يالحظ أن النصائح مليئة بالتدفق 
إىل  ويدعوه  فعله  عن  يردعه  آخر  عامل  الستحضار  تأمل  حلظات  وفيها  الوجداين، 
شّكلت  االسئلة  بعض  أّن  عن  فضاًل  العقل،  إىل  واالحتكام  اهلداية  إىل  الرجوع 

الرتمجان إىل املعرفة القرآنية.

املحور الثاين: املعرفة منهاجاً للسؤال

ثمة معارف متناسلة من األسئلة املثرية تدفع املتلقي إىل توخي الدقة يف احلكم، 
اعتامد وجهة واحدة يف  التي أوردت  القرآنية  تأكيد ملا حصل مع األمثلة  وربام هو 
احلكم عىل ظاهرة ما، أو موقف يتطلب األمر فيه االستامع للوجهة األخرى، لذا 
كانت االسئلة عند اإلمام g معيارًا دقيقيًا للحكم النموذجي، والسيام أّنه يسوقها 
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عىل وفق مقتىض احلال، فضاًل عن توفر األجوبة املستمدة من القرآن المخاد األسئلة 
الواهية التي تّم طرحها من دون مسّوغ فكري.

القرآين،  التي أوجبت تشكل اخلطاب عىل وفق املضمون      ومن املسوغات 
هو ثمة أسئلة ينبغي حضورها؛ ذلك أّن يف كل زمن يتواجد جمموعة من املشككني 
أو القائلني بعدم وحدانية اهلل تعاىل، وحتى حيقق اإلمام g املقصد القرآين يف إثبات 
وحدانية اهلل تبارك وتعاىل فقد عرض عىل املشككني استدالالته القرآنية يف سؤاهلم 
عن اهلل تعاىل هل يوصف؟ فأجاب اإلمام g أما قرأتم يف القرآن الكريم ))ال تدركه 
بالرشح  تناوهلا  الكريمة  اآلية  عرض  وبعد  األبصار(((12(،  يُدرك  وهو  األبصار 
g إّن أوهام القلوب  والتحليل بعد ما كان مقصد السائل أبصار العيون فأجاب 
أكرب من أبصار العيون، فهو ال تدركه األوهام وهو يدرك األوهام(13( فاملحاججات 
يف الوجود اإلهلي إنام يكون يف البصرية فهو )جّل جالله( مل تدركه األبصار، ولكن 
عّد املكان الذي ينظر اهلل تعاىل إليه، ولذا عىل العبد أن  جتده القلوب الطاهرة التي تُ
يذكر آالء اهلل تعاىل ونعامئه والتي تتعرّس عليه احصاء هذه النعم، وهبذا التأكيد يريد 

من الناس أن تلتفت إىل التبرص بنعم اهلل الذي ال إله إاّل هو. 

    وهبذا التجيل يضع املشككني والطالبني وصف اهلل تعاىل يف حيز آخر للتفكري، 
ومما يوحي من كلامت اإلمام g هو اثبات ابتكار األشياء وابتداعها له جل جالله 
وتبيان للخلق حكمته ورمحته ومقدرته ثم بعد هذه النعم واأللطاف االهلية، وثمة 
القول  بعد  وعبادته   ) وجلَّ )عزَّ  اهلل  ألوامر  الطاعة  إىل  الدعوة  هي  أخرى  دعوة 
بوحدانية اهلل سبحانه وتعاىل جيد اإلمام g أّن ثمة مهمًة أخرى البّد من تركيزها يف 
أذهان الناس، وهي وجوب التأكيد عىل اإلسالم احلقيقي الذي جاء به جده رسول 
أهدافه ال اإلسالم األموي  إىل  للوصول  احلقيقية  السبل  اتباع  ، ورضورة  اهلل 
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 ، الذي غرّي جادة األحكام والقيم اإلسالمية، وإنام يبتدئ بسرية جده رسول اهلل
b وأهنم حاملو  البيت  بأهل  إنام اختصَّ  التأكيد عىل أن منهل اإلسالم وجمراه  ثم 
أمية  بني  سلطان  وما  غريهم  من  هبا  األعلم  وهم  ومضامينها  ومنهاجها  الرسالة 
والعباسيني إاّل من أجل التسلط وتسخري األحكام والرشائع بام ينسجم وحكمهم 
الدنيوي، مذكرًا بفضل النبي حممد  عىل العرب، وإبعاد العبودية عنهم والقضاء 

عىل التسلط ونرش العدالة واملحبة بعدما أنقذهم من الرشك والضاللة.

لذا عمل  العلم،  وأبواب  العقيدة  b هم رموز  البيت  أهل  أّن       وال خيفى 
النيل  من  مزيد  خلق  أجل  من  والشكوك  الشبهات  إثارة  بطريقة  ضدهم  األعداء 
األسئلة  بعض  كشفْت  بينام  خمتلفة،  وطرق  أساليب  عرب  جرى  وإنام  مكانتهم،  من 
املطروحة أهنم أّصلوا التوحيد من أجل توصيل العباد إىل املعرفة احلقيقية وإنام كان 
املشككني  بال  يف  املحرّية  األسئلة  عن  وأجابوا  الناجعة،  األجوبة  خالل  من  ذلك 
عىل  حصوهلم  لضامن  الالحقة  لألجيال  كشف  فهو  وهبذا  للتشكيك،  والطاحمني 

األجوبة، لتثبيت التوحيد احلقيقي.

 من هذا قال اإلمام الرضاg: إين ملا نظرت إىل جسدي فلم يمكني زيادة وال 
نقصان يف العرض والطول ودفع املكاره عنه وجّر املنفعة اليه، علمت أن هلذا البنيان 
بانيا، فأقررت به، مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته، وإنشاء السحاب، وترصيف 
العجيبات  اآليات  من  ذلك  وغري  والنجوم،  والقمر  الشمس  وجمرى  الرياح، 

املتقنات، علمت أن هلذا مقّدرا ومنشًأ.

قال الرجل : فلم احتجب؟
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فقال اإلمام الرضاg: )) إّن احلجاب عىل اخللق، لكثرة ذنوهبم، فأما هو فال 
خيفى عليه خافية يف آناء الليل والنهار((.

قال : فِلَم ال تدركه حاسة األبصار؟

g: )) للفرق بينه وبني خلقه الذين تدركهم حاسة األبصار منهم ومن  قال 
غريهم، ثم هو أجّل من أن يدركه برص أو حييطه وهم أو يضبطه عقل((.

قال : فحده يل؟

قال g: )) ال حّد له(( ، قال : وِملَ؟

قال g: )) ألن كل حمدود متناه إىل حّد، وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة، 
واذا احتمل الزيادة احتمل النقصان، فهو غري حمدود وال متزايد وال متناقص وال 

م(((14(. متجزيء وال متوهَّ

     يتضح من الطرح الفكري أّن اإلنسان هيتدي إىل مساره الصحيح من خالل 
السؤال املعريف الذي يبحث من خالله عن األجوبة الناجعة؛ كي ال خيطئ اإلنسان 
g يف أْن حياجج اخلصوم بأسلوب يتناسب مع  طريق الصواب، لذا أمعن اإلمام 
به  ألزموا  بام  ليلزمهم  غريهم  أم  الكتاب  أهل  من  كان  سواء  اخلصم  عقلية  مقدار 
دال  من  أكثر  عىل  تنطوي  عالمات  وهي  لالستدالل،  القرائن  اطالق  يف  أنفسهم 
القول، فضاًل  فيها من قراءات ترجيحية بلحاظ مغزى  ملا  فكري ومدلول معريف؛ 
أفكاٍر عديدة وأّن  إىل  النهاية  لتصل يف  االتساع  اإلمامg شديدة  أّن نصوص  عن 
( تعاىل خالق املخلوقات وكل يشء صائر إليه،  وجلَّ اجتاه األفكار تكون نحو اهلل)عزَّ
إاّل وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل   ) وجلَّ ))وما كان لبرٍش أن يكلمه اهلل )عزَّ

رسواًل فيوحي باذنه ما يشاء إنه عيل حكيم(((15(.
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    زد عىل ذلك فإنَّ اإلمام g مل يرتدد يف ايضاح بعض األحاديث التي وضعها 
، ولكنها يف احلقيقة  املغرضون التي ينم ظاهرها عن إظهار فضائل آل البيت 
تقديم  أو  أمرهم،  يف  التقصري  إظهار  يف  التعمد  أو  الغلو  بعض  مضامرها  يف  ختبئ 
املواجهة مع أعدائهم من خالل الترصيح بمثالبهم، وتكون هذه األحاديث بأسامء 
أهل البيت  من أجل تأجيج نار الفتنة ورفع وترية العداء معهم، مع علمهم أن 
أهل البيت ال جياهبون ترصفات السيئني إال باالحسان، واإلمام الرضا g قد 
كشف عن هذه األساليب التي يراد منها اإلساءة إىل أهل البيت  عرب وسائل 
 g عديدة منها معروف وآخر خمفي، إذ يذكر))إبراهيم بن أيب حممود: قلت للرضا
g وفضلكم أهل  ، إن عندنا أخبارًا يف فضائل أمري املؤمنني  يابن رسول اهلل 

البيت، وهي من رواية خمالفيكم وال نعرف مثلها عندكم، أفندين هبا؟

فقال :))) يا بن أيب حممود، لقد أخربين أيب، عن أبيه، عن جّده:إن رسول 
 ) وجلَّ اهلل  قال : من أصغى إىل ناطق فقد عبده ، فإن كان الناطق عن اهلل )عزَّ
فقد عبد اهلل، وإْن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. يا بن أيب حممود، إن خمالفينا 
وضعوا أخبارا يف فضائلنا وجعلوها عىل ثالثة أقسام : أحدها الغلو، وثانيها التقصري 
يف أمرنا، وثالثها الترصيح بمثالب أعدائنا، فإذا سمع الناس الغلو فينا َكّفروا شيعتنا 
ونسبوهم إىل القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصري اعتقدوه فينا ، واذا سمعوا مثالب 
وَن  ِذيَن َيْدعُ وا الَّ بُّ وجّلَ( : )) َواَلَتسُ أعدائنا بأسامئهم ثلبونا بأسامئنا، وقد قال اهلل )عزَّ
وا اهلل َعْدًوا بَِغرْيِ ِعْلٍم(((16(، يابن أيب حممود، إذا أخذ الناس يمينا  بُّ وِن اهلل َفَيسُ ِمن دُ
وشاماًل فالزم طريقتنا، فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه، إّن أدنى ما خيرج 
به الرجل من اإليامن أن يقول للحصاة : هذه نواة ثم يدين بذلك ويربء ممن خالفه، 

يابن أيب حممود احفظ ما حدثتك به، فقد مجعت لك خري الدنيا واآلخرة(((17(.
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      إّنام تكون األفعال احلسنة هي من تقوم بتعرية وفضح أساليب أعداء أهل 
البيت ، وهي ذاهتا من تقّوم اعوجاج األذهان، وتقشع غيوم الشبهات املثارة، 
كبرية  موضوعية  عىل  املوايل  يكون  أن  إىل   g اإلمام  هبا  يدعو  واعية  دعوة  وهي 
ووالء حقيقي يتجىل يف حفظ أقواهلم والعمل هبا وأن ال يغايل كي ال جيعل األقوال 
هذا  فإّن  واألفعال،  األقوال  يف  التقصري  يسمعوا  ال  وأن  والنفور،  االهتام  موضع 
يزعزع العالقة بني الناس واعتقادهم، وانحراف حمبتهم ووالئهم إىل طرق خمتلفة، 
إنسان يطمح إىل حفظ  منهاجًا لكل  املوضوعية كلها  بأن تكون  الدعوة تكمن  بل 
g أن تتوجه الكلامت لذكر  القرآن الكريم والعمل هبديه، وهبذا ال يرىض اإلمام 
مثالب األعداء وترمجانًا لذلك ومصداقًا له قول اهلل تعاىل ))وال تستوي احلسنة وال 
السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويٌل محيم(((18(، مما 
يدعو إىل املواجهة بينهام وتضيع املناقب التي عىل املوايل حفظها وترسيخها يف أذهان 
للنهج  االمتداد  أهنم   g اإلمام  لينتهي   ، البيت  أهل  أخالق  ملعرفة  اآلخرين 

القرآين واملتمسك هبم لن يضل أبدا.

ومن املضامني القرآنية التي كشفت عن عمق إمامنا املعريف بالقرآن لكونه أحد 
ترامجته، جوابه البديع للمأمون عندما طلب منه أن يستدل عىل مكانة اآلل يف القرآن 
حتى يكون ألزم للخصم مما تقدم، فقال: أبو احلسن g: ))« نعم، أخربوين عن قول 
ْسَتِقيٍم  اٍط مُّ ِكيِم * إِنََّك مَلَِن امْلُْرَسِلنَي * َعَىل رِصَ ْرآِن احْلَ اهلل )عّزوجّل( :)) يس * َواْلقُ
(((19(.فمن عني بقوله يس؟»، قالت العلامء : يس حممد  مل يشك فيه أحد، قال 
أبو احلسن : فإن اهلل عّزوجّل أعطى حممدًا وآل حممد من ذلك فضاًل ال يبلغ أحد 
إاّل عىل األنبياء  يُسلم عىل أحد  إاّل َمن عقله، وذلك أن اهلل عّزوجّل مل  كنه وصفه 
صلوات اهلل عليهم، فقال تبارك وتعاىل:))َساَلٌم َعَىل نُوٍح يِف اْلَعامَلنَِي(((20(،وقال:)) 
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وَن(((22(، ومل يقل : سالم  وَسى َوَهارُ َساَلٌم َعَىل إِْبَراِهيَم(((21(. وقال:))َساَلٌم َعَىل مُ
عىل آل نوح ، ومل يقل: سالم عىل آل ابراهيم، وال قال: سالم عىل آل موسى وهارون 
، وقال عّزوجّل: (23(، يعني آل حممد صلوات اهلل عليهم »، فقال املأمون: لقد 
علمت أن يف معدن النبوة رشح هذا وبيانه.(((24(، كان جواب اإلمام g أن خيتار 
اآلية الكريمة )يس( لتكون اجلواب عىل سؤال حضورهم ووجودهم، هذا التمسك 
باآليات القرآنية تكشف مدى اللجوء إىل ركن شديد يدفع شكوك الضالني يف مقربة 
أهل البيت  من رسوله الكريم ، كذلك تؤكد استناد اإلمام g إىل إثبات 

الدليل عرب مسّوغات حقيقية تثبت حق أهل البيت ومنزلتهم.

املحور الثالث: تشّكل اخلطاب مؤثراً معرفياً وبالغياً:

اإلمام  أقوال  يف  القرآن  ملعاين  الدال  التوظيف  يف  يتجىل  املعريف  التأسيس  إنَّ 
الرضا g، وهي متتلك زمام القدرة عىل التحكم يف ردود األفعال عن السلوكيات 
مية، لتتداخل البالغة بشكل حمسوس يف نصوص اإلمام  التي ينتهجها املوالني آلل أُ
g األدبية، وال سيام أّنه ينهل من ثراء معني جده سيد البلغاء واملتكلمني اإلمام عيل 
بن أيب طالب g ، فقد اهتمت بالغتها املوزعة فيها عىل وفق متحيص لغوي، فضال 
التحفيز لعمل اخلري، كذلك جعل النص قريبًا من مقصديه األثر،  عن الدعوة إىل 
وبذلك فإن النسق البالغي قد أضاف نكهًة أخرى يف املضامني األدبية الشاخصة يف 
قول اإلمام g، ووفقًا لذلك يمكننا القول إّن مستوى األسلوب إنام يتحدد يف اللغة 
املؤثرة عىل املستوى النفيس، وهي ذاهتا الداعية لإلصالح عىل املستوى اإلجتامعي.



١٦١

م.د.سعيدمحيد كاظم

    لقد اقتىض السياق يف املعاين الرشيفة بام تستوجبه املعاين، كذلك فقد تأكدت 
القيمة البالغية يف النص بوصفه مظهرًا لغويًا ووجودًا فكريًا مستقاًل، اختذ األسلوب 
للمتلقي،  االهتامم  من  باملزيد  معانيها  أشادت  وقد  األداء،  من  خمتلفة  أشكااًل  فيه 
التحليل واستنباط األحكام واللجوء إىل احلكمة والعقل يف  الدور يف  له  ومنحت 

مواجهة إضطراب الزمن، فضاًل عن تلمس مواطن اجلامل. 

احلقيقي  السبيل  وانتهاج  احلق  بدعوة   g اإلمام  يدعو  ففي مواطن كثرية      
للحق والدعوة إىل اإلسالم املحمدي، تلك الدعوة التي ترتشح من خالهلا الرؤية 
القرآنية التي تضمر اخلري يف جوانحها، لذا نجد أّن اإلمام g كثريًا ما حّث اإلنسان 
والتحليق يف مدارات روحية أسمى،  إيامنية عالية  إىل مراحل  االرتقاء  املسلم عىل 
فمثله مارواه الفضيل بن يسار عن اإلمام الرضا g قوله: ))إنَّ اإليامن أفضل من 
من  أفضل  آدم  بنو  يُعط  ومل  بدرجٍة،  اإليامن  من  أفضل  والتقوى  بدرجة،  اإلسالم 
اليقني(((25(. وهي دعوة حلضور املؤرش اإليامين الذي يريد به اإلمام g، وهو منهٌل 
الرخاء،  عند  والشكر  البالء،  عند  بالصرب  يتمثل  حقيقي  ويقني  الشك،  يعرتيه  ال 
وعال  جّل  ذكره  خالل  من  موضع  من  أكثر  يف  القرآين  املعنى  ترشيح  عن  فضاًل 
ل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإليامن يف قلوبكم  ))قالت األعراب آمنا قُ
وإن تطيعوا اهلل ورسوله ال يتلكم من أعاملكم شيئًا إن غفور رحيم(((26(، أّما اآلية 
التي تؤكد التقوى فهي ))يا أهيا الناس إنا خلقناكم من ذكٍر وأنثى وجعلناكم شعوبًا 
وقبائل لتعارفوا إّن أكرمكم عند اهلل أتقاكم إّن اهلل عليم خبري(((27(، لينتهي القول 
لنجد  احلقيقي  اليقني  من  نجَم  إّنام  االستبصار  وحصول  احلقيقي  االستدالل  بأّن 

.)28))) ٰى َيْأتَِيَك اْلَيِقنيُ ْد َربََّك َحتَّ ذلك يف قوله تعاىل ))َواْعبُ
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إّن اللجوء إىل اآليات كوسائل دالة عىل غاية األقوال وتبيان مصادرها،        
يتضح من هذه املراحل املهمة يف تبيان أقوال اإلمام g إظهار قوة التأثري يف وجدان 
ومما  النفس،  يف  اخلطاب  أوارص  توطيد  إىل  والدعوة  املستمر  احلث  عرب  اإلنسان 
يستوجب االنتباه إليه هي كثرة االهتامم باملتلقي؛ ليكون طرفًا يف اخلطاب اإلرشادي، 
وهي فكرة توافق أفق التوقع الذي طرحه )ياوس( الذي يعّد هذه الرؤى «منظومة 
من املعايري واملرجعيات جلمهور قارئ يف حلظة معينة تتم انطالقًا منها قراءة عمل، 

وتقويمه مجاليًا وهذا العمل نفسه يمتلك أفقه اخلاص»(29(.

   إّن النسق اجلاميل فيه اتساع يف االستعامل ومن خالل إيراد بعض املقاصد من 
الفكرية والعقيدية والنفسية واالجتامعية،  املقاصد  الرباهني والشواهد، فضاًل عن 
وإّنام الدعوة الختيار النصوص الستجالء املقاصد والكشف عن قيم النص الظاهرة 
األفكار  يتتبع  الدالالت، ومن  للوقوف عىل  األلفاظ واجلمل  والباطنة واستنطاق 
العقيدة  أركان  تثبيت  مقاصده  فمن  والعلمية،  الفكرية  القدرات  تلك  تواجهه 
. اإلسالمية، لذا وجد ثمة رضورة لرسوخ ما دعا إليه القرآن الكريم والرسول

ئل اإلمام g  عن خيار العباد فقال: ))اّلذين إذا أحسنوا استبرشوا، وإذا  وسُ
لوا صربوا، وإذا غضبوا عَفوا(((30(،  أساؤوا استغفروا، وإذا أُعطوا شكروا، وإذا ابتُ
مجع اإلمام آيات متعددة يف مضمون قويل يدعو إىل اإلحسان واالستغفار والشكر 
والصرب والعفو، كذلك إىل ايضاح دور العبد الصالح يف النهج احليايت جتاه الناس 
وَن  َيْسَتِمعُ ِذيَن  الَّ ِعَباِدي   ْ ))َفَبرشِّ تعاىل:  َقْولِه  الطّيب يف  القول  إىل  ربه لريكن  وجتاه 
(((31(، وينتهي قول اإلمام عليه السالم ليكون ترمجاَن اآلية  َأْحَسَنهُ وَن  بِعُ َفَيتَّ اْلَقْوَل 
َن اأَلَمَواِل  وِع َوَنْقٍص مِّ وْف َواجْلُ َن اْخلَ ٍء مِّ ْم بَِيشْ َونَّكُ القرآنية يف قوله تعاىل: ))وَلَنْبلُ

ابِِريَن(((32(. ِ الصَّ َمَراِت َوَبرشِّ ِس َوالثَّ َواألنفُ
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التي تضيف  التعبريية  البالغي واجلاملية  الثراء  النفس  الكالم يف  يؤكد     ومما 
األخرى  الشواهد  باملؤوالت،ومن  وتردفه  أقواله  وتفرز  النص،  عىل  أخرى  نكهًة 
العميقة   g اإلمام  نظرة  املفاهيم هذه،  نستدل من خالهلا عىل محلة تصحيح  التي 
ملفهومي «اجلود والبخل» علاًم بأّن اجلود يمثل أحد اخلصال العربية األصيلة، التي 

يتباهى هبا البعض دون أن يعرف أبعادها وما تنطوي عليه من بُعد عبادي: 

لكالمك  إن   : اجلواد؟فقال  عن  أخربين  الطواف:  يف  وهو  رجل   g ))سأله 
الذي يؤدي ما افرتض اهلل  املخلوق، فإن اجلواد هو  وجهني، فإن كنت تسأل عن 
عليه، والبخيل من بخل بام افرتض اهلل عليه. وان تكن تعني اخلالق فهو اجلواد ان 
أعطى، وهو اجلواد إن منع، إن أعطى عبدا أعطاه ما ليس له، وان منع منع ما ليس 
له(((33(، هذا االستدالل تكشف مضمونه هذه الرؤية القرآنية يف قوله تعاىل ))واهلل 

يقبض ويبسط وإليه ترجعون(((34(.

g يؤكد عند اإلجابة عىل دقة السؤال وعن كيفية      وهبذا يتضح أّن اإلمام 
اإلجابة التي تتالقى مع مضمون السؤال الذي يفّصل القول مع السائل ليوصل إليه 
اإلجابة الدقيقة، وهذه رؤية تنسجم وتأكيد اجلاحظ وهو يكشف للقارئ الدقة يف 
يذكر «رأس اخلطابة  إذ  بالقول  يتحىل  النفس كي  املرجعيات يف  االختيار ورسوخ 
ها األعراب وهباؤها ختريُّ  الكالم وحّليُ الدربة، وجناحاها رواية  الطبع، وعمودها 
املامرسة  ذلك  من  تزيد  ومما  مميزة،  كسمة  اإلفهامية  الوظيفة  وتتجىل  األلفاظ»(35(، 
التواصلية من أجل الوصول إىل إبانة الكالم بطريقة منسجمة يتحقق فيها اجلانب 
وعاطفيٍة  فكريٍة  طاقٍة  مصدَر  تشّكل  وهبذا  البالغية،  والصياغات  اجلاميل  الفني 

مشحونة بقوة احلس ومجالية التعبري مع براعة التصوير.
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    يرتشح من املحاججات والرؤى لإلمام g إىل حتقيق أهداف عديدة منها: 
املحافظة عىل األفراد املحصنني عقائديًا الواعني فكريًا، والتأكيد عىل القيمة احلضارية 
احلياة،  شؤون  يف  االختبار  يف  العقل  وحتكيم  اجلهل  من  التحرر  خالل  من  للعقل 
وحماربة الفكر املنحرف فإنه األداة اخلفية لدمار املجتمع، لذا انربى اخلطاب املواجه، 
وحقق القيم اإلسالمية من خالل ما أفرزته بعض املقوالت الذي وجد املضمون 
القرآين صداه فيها، وهذا ما كان مبتغى اإلمام g؛ لتحقيق أهداف عديدة ختتص 
بالقيم النبيلة واملبادئ السامية، وهبذا حققت املقوالت رؤيتها، وتعزز وجودها من 

خالل غرس السلوك الصحيح وتقديم األفضل للتوجيه الفكري. 

املحور الرابع: الدعاء وسيلةً ومنهاجاً إنسانياً

     الدعاء طريقة تعليمية هتذيبية وتربية أخالقية تُعد من أرقى مناهل الفلسفة 
يف األخالقيات؛ لكونه يمّثل الوساطة املهذبة بني اخلالق ورّبه، وهو حيمل أسمى 
الكلمة وحتقيق احلاجة  لتقبل قربان  بالرغبة  املجسدة  بالعاطفة  املشفوعة  العبارات 
 ) املرجوة، وهو وسيلة أخرى يرجو العبد من خالهلا توثيق أوارصه باهلل)عزَّ وجلَّ
من خالل االهتداء إىل ربٍّ كريم يتحقق كل يشء يف )كن فيكون(، فضال عن أّن 
الدعاء قد اختذه األنبياء  ليكون السبيل إىل رهبم يف حتقيق مآرهبم ويف مناقشة 
أدق أرسار النبوة والتوحيد لتعليم اآلداب اإلسالمية واألخالق اإلنسانية، كذلك 
يكشف الدعاء مقدرة اهلل تعاىل اخلالق العظيم حينام يعجز العبد يف حتقيق ما يصبو 
إليه فيلجأ برسائله، وعندما تتحقق االستجابة يتضح جلوء العبد ومدى ضعفه يف 

قبالة املقدرة اإلهلية العظيمة.
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   ))عن ابن فضال، بإسناده إىل الرضا g أّنه كان يقول ألصحابه : «عليكم 
عاء »(((36(، متكني النفوس  بسالح األنبياء»، فقيل: وما سالح األنبياء؟ قال : « الدُّ
(، وإطالق العنان خلطاب الدعاء  من االسرتقاق من خالل االرتباط باهلل )عزَّ وجلَّ
دعوة  أجيب  قريب  فإين  عني  عبادي  سالك  ))وإذا  املخاطبة،  يف  األمثل  ليكون 

الداعي إذا دعاين(((37(.

أّما اجلانب اآلخر فإنه يعد من طرق اهلداية التي جتعل العبد يستذكر أّن للكون 
يف  السعادة  له  وجيلب  الرضر،  عنه  يدفع  أن  عىل  وحده  القادر  وهو  عظياًم،  خالقًا 
ضوء عمله الصالح، فضاًل عن أّن الفكر يستنري وتتفتح مداركه وهو يتسلق مدارج 
النور، وربام يتجىل اهلدف املقصود من خالل الدعاء الذي تعود فائدته عىل النفس، 
وهي تنسغ نور الدعاء من أجل التمحيص يف املعرفة، وهبذا يتحقق النجاح عرب جتيل 

الصرب عىل البالء وانتظار فرج الدعاء الذي أوكله إىل رّبه.

وغالبًا ما يكون الدعاء يف الرس أكثر ثوابًا من الدعاء يف العلن، ألن األول يمثل 
اتصال مبارش بني العبد ورّبه ال يترسب إليه الرياء والنفاق أو إحلاق األذى بالنفس 
أمام الظاملني وهبذا يوص إمامنا g بدعوة الرّس: ))عن أيب ّمهام إسامعيل بن ّمهام 
عن اإلمام أيب احلسن الرضا g قال: ))دعوة العبد رسا دعوة واحدة تعدل سبعني 
دعوة عالنية((. ويف رواية اُخرى )) دعوة ختفيها أفضل عند اهلل من سبعني دعوة 
إذ  عبدهُ زكريا *  رّبك  تعاىل))ذكر رمحت  اهلل  قول  تظهرها(((38(، ومصداق ذلك 
نادى رّبهُ نداًء خفيًا * قال رّب إين وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبًا ومل أكن 

بدعئك رّب شقيًا *(((39(.



١٦٦

b تشّكل املعنى القرآين يف املقوالت واملحاججات والرؤى لإلمام عيل بن موسى الرضا

     ومما يتضح يف الدعاء احلذف واالنتقاء من خالل بلورة الوعي يف اخلطاب؛ 
(، لذا كان لزامًا أن نعرض أن الدعاء لإلمام  ليكون األمثل يف التوجه هلل)عزَّ وجلَّ
الرضا g قد شمل سمتني األوىل من خالل ما يقوله بني الصلوات اخلمس، ومنه 
أّن  ذلك  إليه؛  احلاجة  عند  مصادفًة  مايكون  ومنه  الصلوات،  تلك  ضمن  مايكون 
( من خالل الدعاء اململوء بالصدق الذي تصل  الكلم الطيب يصعد إىل هلل)عزَّ وجلَّ

وشائجه إىل امللكوت الساموي عرب وسائل ترفع بالرجاء وتعود بالعطاء.

الروح  تنري  الدعاء أسسًا معرفيًة وعلومًا خمبئًة  أّن يف  إليه    ومما جتدر اإلشارة 
من قبسات وحي الدعاء، لذا يسعى العبد ويف حماوالت دؤوبة إلقامة لغة مشبعة 
بنجوى الضمري ودعوة كبرية للتأمل، ملواجهة بعض العداء القائم عىل أُسس غري 
نجد  لذا  تنافس حمموم،  إثر  العداء  يف  املغدقة  باملبالغة  مليئة  حجج  وتقديم  علمية 
الدعاء يوصل السبل بني األرض وأسباب السامء، ومن دالئل هذا االهتامم بالدعاء 
هو إقامة سد منيع يف وجه هذا اليأس من خالل تعضيد الدعاء بالروح التي تناجي 
رهبا بصدٍق ونقاٍء، لذا حظي الدعاء باهتامم أهل البيت  مجيعهم؛ ألنه الوسيلة 
املثىل يف التعبري عن آمال النفس وطموحاهتا، والكاشف عن شجن النفس يف خفاٍء.

الكريم، ويف  القرآن  للدعاء وجودًا راسخًا يف  أن  الثابتة      ولعل من األمور 
األحاديث النبوية الرشيفة، ويف أقوال أهل البيت ؛ ملا للدعاء من أثر شاخص 
قد  األنبياء  أغلب  نجد  لذا  بتحققه،  نعمته  وتتضح  الوجود  مضامر  يف  فعله  يتجىل 
جلأوا إىل الدعاء وقد أدىل عليهم بوافر مسبغاته، ويمتد الدعاء ليرتك أثره يف النفوس 
بعد حصول االستجابة، إذ فيها دعوة أخرى للتمسك به من أجل اختاذه سالحًا، 

فضاًل عن أّنه أحد الروافد املهمة ملناهل العلم واملعرفة.
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بمضامينه  االهتداء  أجل  إرشاد من  ففيه  أمهيته عىل حماور عديدة  وتتوزع      
والسري هبا، وظاهرة انتقاد السلطة من خالل إظهار املحاسن لسلطة اإلله الذي يرزق 
اخلري للمؤمنني ولغريهم، يكشف الدعاء الدرس األخالقي يف القيم الساموية، وهي 

تتنبأ ملرشوع إنساين وتوليه رعاية فائقة.                            

    وصار املتلقي مطالبًا بأن يويل عنايته يف االهتامم بجانبني مهمني مع االعرتاف 
أساليب  عرب  والتأويل  والنزوع  للتأمل  جتنح  فاألدعية  القول،  عىل  الباعث  برباعة 
ذات  دالالت  فهي  والبوح،  اإلحياء  يف  اجلافة  غري  واملجسات  الشاخصة  التعبري 

أصداء تنفث احلياة يف الوجود اإلنساين.

    لذا فإن الدعاء جيذب إليه اإلنسان ملا فيه من تنفيس الكربة وختفيف اآلالم، 
كذلك أن وسيلة الدعاء فيها مواجهة للسلطان الذي هيّد أركانه، وإنام متكن رغبة 
أخرى يف بدء عرص جديد من الوعي يف املخاطبة وإظهار عمق الثقافة يف التخاطب، 
أجواء  يف  الدعاء  يف  راسخة  إنسانية  وقيم  مفاهيم  عىل  البصري  االنفتاح  وتكوين 
الفكرية  يواكب حلركته  الدعاء  أّن  الطغيان، فضاًل عن  بالتقلبات وتسّيد  مشحونة 
واحلياتية التي يعيشها اإلنسان، وإنام السري به هو إحداث قفزة نوعية كبرية يف الواقع 
اإلنساين، ومن دالئل هذا االهتامم إقامة سد منيع يف وجه اليأس، وتعضيد دالئل 
واملعاين  الداللة،  بقوة  فاأللفاظ معززة  التامة،  باملوضوعية  الدعاء  يكتنزها  ساموية 
بالنعمة،  واإلقرار  السامء  بوحي  اعرتاف  وفيهام  املعنى،  وتأكيد  بالبالغة  موشحة 
ودفع اخلصم إما للتمويه أو مواجهة مصريه النهائي وهبذا حتقق يف الدعاء والتوجيه 

توصيل املوعظة وإبالغ احلجة يف اخلطاب.
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بل هو فصل حتاوري  النظرة األحادية،  يتجاوز  فإنه  الدعاء  فيام خيص  أّما      
يشّكل  فإنه  الرؤية  وهبذه  العطاء،  حالة  اىل  الرجاء  حالة  من  تنقله  دينامية  يملك 

مكسبًا يف احلصول عىل التساؤالت املرفوعة إىل السامء.

إنام تكون باالستغفار، واالستغفار  املغفرة  الرمحة وحصول      إن استجالب 
ولتخفيف  للتوبة،  واملقدمة  السبيل  لتكون  الكريم،  الرب  إليها  دعا  رصحية  دعوة 
رحم  يف  للدخول  معيارًا  الصدق  يكون  أن  عىل  عفوه،  لكسب  إلغائها  أو  العقوبة 
الدعاء  وتكرس  واخلالق  اخللق  بني  راسخة  دعامة  الدعاء  ويعد  االستغفار، 
يتعدد  الوالدين أن  بر  ِفل باإلجابة بعد استكامل رشائطه، ومن  كُ بمؤهالت بعدما 

الدعاء هلام بعد وفاهتام.

املحور اخلامس:املقاصد االصالحية مصاديق للمقوالت والرؤ

التي ال متد لروح  السلوكيات اخلاطئة  ليفضح   g انربى خطاب اإلمام        
اإلسالم بأي نبض، فرتاه g يورد أدلته القرآنية، لتكون الرسل إىل اآلخرين تنبههم 
وتنذرهم بخطر ما هم فيه حتى ال خيتلط عليهم األمر، فيتيهوا ويضلوا عن طريق 
 g الرشاد، وهبذا يدّون يف أذهاهنم مسارب السبل الناجعة، تدعو أحاديث اإلمام
للحفاظ عىل التأريخ النضايل الذي جاهد من أجله أجداده وآباؤه وأصحاهبم، لتبقى 
راية اإلسالم مرفوعة، والتذكري بأن االرتداد والنكوص إنام هي عواقب ال حتمد، 
للنهضة  القرآن، يف هذه األقوال دعوة  وليس للمرء من نجاة سوى اهلدي ملرسى 
احلقوق،  وتنتهب  وآخرهم  أوهلم  فيها  فيهلك  بالناس  يستبد  ال  كي  الظلم  بوجه 
أثبتت  فقد  عليهم،  أشكل  ما  وتوّضح  الناس  وتوّجه  تنصح  وهي  األقوال  بعض 
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عرب األدلة أن املوضوعات التي تتناوهلا األقوال ال يمكن اخلوض يف مضامرها إال 
املجتهد، جرت معايري األقوال عىل وفق اهلدف، وعىل  العامل  فيه صفات  من تشم 
وفق السياقات العلمية املعتمدة يف إظهار ما خفي عن الناس لتأكيد الرسالة، لكوهنا 
حقيقة واقعة ويوافق املقام وعىل وفق مقتىض احلال، وتسخري الدالالت واملعاين، 
ويف  منطق  أخلص  يف  اخلطاب  جتىل  لذا  القرآنية،  املضامني  مع  انسجامها  لتشّكل 
واحلديث  القرآن  من  نسغها  تستمد  فصاحة  وفق  عىل  املبتغى  يوّضح  بيان  أعذب 
النبوي الرشيف ويف أجداده ، كانت األقوال مثااًل للتامسك واالنسجام، فضاًل 
عن اتساق العبارات وتبيان دالالهتا، وعرب ذلك إنام يتقّرب املعنى يف النص ويكون 
من  مؤكدها  إليه  الصحيحة  املعنوية  العالقات  لتقريب  املخاطب  لذهن  األقرب 

خالل متويلها واستمرارها.

 g ويتجاور أمر االصالحات اجلانب الدنيوي والتبصري به، بل يذكر اإلمام
إىل ذكر بعض الغيبيات ليهتدي املرء إىل سبيل احلق ويتخذ منه منهاجا، لذا يذكر 
)) سعيد بن عبد اهلل، عن أمحد بن محزة األشعري، قال: حدثني يارس اخلادم، قال: 
سمعت أبا احلسن الرضا g يقول: إّن أوحش ما يكون هذا اخللق ثالثة مواطن، 
يوم يولد وخيرج من بطن أمه فريى الدنيا، ويوم يموت فيعاين االخرة وأهلها، ويوم 
يبعث فريى أحكامًا مل يرها يف دار الدنيا(((40(، فقد ذكر اإلمام g هذه األيام الثالثة 
االنتقال  حلظة  الوالدة  فلحظة  اإلنسان،  حياة  يف  مهمًة  منعطفاٍت  تُعد  بحق  وهي 
من النعمة والدفء واحلنان، وهو يف ظل َرحم أمه إىل أن خيرج من الدنيا ليحمل 
إليها البكاء ساعة يوضع إذ متّثل له احلياة األوىل بطن أمه تلك احلياة هي أكثر سعًة 
ينتظر هول املطلع وهو  املرء  فإّن  الثاين وهو يوم وفاته،  اليوم  أّما  واتساعًا ومجااًل، 
يفارق أحبته وأهله ويطلع عىل عامل آخر يف القرب ال يعلم ماذا به، فهو يف انتظار طريق 
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يتأمله عرب خميلته، لكّنه ال يمكن أن يعيش شيئًا من  أن  له  به وحده  موحش يسري 
تفصيالته، ليبقى اليوم الثالث الذي يشكل املنعطف الثالث وهو يوم يبعث من القرب 
حني ينسل من األجداث إىل ربه، وبذا مثلْت هذه األيام الثالثة مركزًا مهاًم للتحول، 
وهي مصداق لقوله تعاىل ))وسالٌم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًا(((41( 
، وقد سلم عيسى بن مريم g عىل نفسه يف هذه األيام الثالثة، فقال تعاىل ))والسالم 
عيّل يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حّيا(((42(، حني حتّدث وهو يف املهد، وقد 

كشف بحق عن أمره وعن حقائق هذه األيام.

الغيض،  إىل  تدعو  وال  احلقد  تثري  ال  نصحًا   g اإلمام  أقوال  كانت  وهبذا     
سيادهتا  دد  هيُ ّمما  اإلسالمية  األمة  إنقاذ  وهو  احلال  ظاهر  يقتضيه  ما  تكشف  حتى 
التيارات  ومقاومة  تلني،  ال  وبإرادٍة  تتزعزع  ال  بقوٍة  املنحرفة  الزعامات  ومواجهة 

الفكرية الضالة. 

    إن األفكار التي ختلو من الوعي اإلنساين تكتسب خصائص قمعية وعنيفة، 
إذ تتوجه هذه األفكار لردع الضمري املثقل بالذنب، وهبذا اتضح فيام بعد للناس من 
خالل ما استدلوا عليه أّن األئمة  مل يلغوا دور الضمري يف اإلصالح، وهو ما 
ارتكزت عليه الفلسفات الالحقة، إذ االعتامد عىل الفكر الصائب يؤدي إىل حماربة 
اهلشيم،  يف  كالنار  وأقداره  للمجتمع  احلقيقي  الدمار  يكون  الذي  املنحرف  الفكر 
تنتقل برسعة وتضع اإلنسان يف جرمي املهلكة والنقمة،  السيئة  الفكرية  فالعدوى 
فالتأكيد عىل قيمة العقل وتثمني دوره ما ارتكز عليه نظر أهل البيت يف متييز 

الصالح من الطالح.
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     الشك أن العصمة واالمتداد النبوي هلام األثر يف متيز اإلمام g، فضاًل عن 
القواعد الفكرية والعمق العلمي التي تعد املعطيات اإلجيابية التي ساندت اإلمام 
يف عطائه، وأهنم قّدموا أحسن اآلثار وأروع األفكار، ويف حديث آخر قال اإلمام 
g))التواضع درجات: منها أن يعرف املرء قدر نفسه فينزهلا منزلتها بقلب سليم، 
ال حيّب أن يأيت إىل أحد إاّل مثل ما يؤتى إليه، إن رأى سيئة درأها باحلسنة، كاظم 

الغيظ عاٍف عن الناس، واهلل حيب املحسنني(((43(.

   وهي أقوال مستوحاة من روح القرآن الكريم التي من مضامينه الدعوة إىل 
ك للناس والمتِش يف االرض  التواضع التي ذكرها الذكر احلكيم ))وال تصّعر خدَّ
مرحًا إن اهلل ال حيب كل خمتال فخور(((44(، ليبقى اجلزء اآلخر من القول مصداقًا 
عن  والعافني  الغيظ  والكاظمني  اء  والّرضّ اء  الرّسّ يف  ينفقون  تعاىل))الذين  لقوله 
لآلية  تأكيد  فهي   g قوله  اآلخر من  اجلزاء  أّما  املحسنني(((45(،  الناس واهلل حيب 
وحتقق  الصغري  عىل  حتنو  التي  املحمدية  األخالق  عىل  التأكيد  تذكر  التي  القرآنية 

املحبة للكبري، ويؤكد عىل سمة التواضع التي تكون السبيل إىل اخللق النبيل.

     لعل الدور األكرب كان لإلمام g يف إخراج األمة من أميتها إىل احلضارة من 
( وهو اهلدف  خالل تأسيس أفكار ناجعة والدفاع عنها وإعالء كلمة اهلل)عزَّ وجلَّ
( إلسعاد البرشية وحتقيق أهداف اجلهاد، ليبقى  األسمى، لتستمر كلمة اهلل )عزَّ وجلَّ
كل ما يبذله اإلمام g هو )شكر( يدعو للدفاع )عطاء من النفوس( قال اإلمام 
ك فيتناثر، واملستغفر من ذنب  الرضا g: ))مثل االستغفار مثل ورق عىل شجرة حترَّ
يتحقق يف  للذنب  النهائي  األمان  فإن صامم  به(((46(، وهبذا  برَّ كاملستهزىء  ويفعله 
ميل اإلنسان إىل االستغفار، وهو ما يفتح الطريق نحو العبد ليهتدي بعد ضاللته 
ودود(((47(،  رحيم  ريّب  إّن  إليه  توبوا  ثم  رّبكم  احلكيم))واستغفروا  الذكر  فيقول 
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يصّور اإلمام g صورة رائعة عن االستغفار ويقّرب الصورة إىل الفكر اإلنساين، 
ليهتدي الناس ليبعد الضاللة عنهم ويقّرهبم من اهلل تعاىل.

   يتضح مما تم طرحه أّهنا هنضة الدين يف مواجهة املشكالت النامجة يف عرصه 
التي منها الثقافية والفكرية، فضاًل عام تكّرس من دعوات لإلمام g يف احلفاظ عىل 
هوية التشّيع، شّكلت ظاهرة احلياة السياسية أثرها يف حياة اإلمام، لذا كان اإلمام 
g بني أمرين يف كيفية التعامل مع السياسة التي يراها البعض أهنا تعارض نبض 
اجتاهاهتا مع الدين، وكيفية معاجلة االجتاهات الفكرية وما تكتنزها من فكر وعقيدة، 

وإحياء مآثر اإلسالم.

    جتّلت صور الرصاع الفكري من خالل جمالس املناظرة وتصحيح املفاهيم 
من  الثقافية(  )التعددية  اإلمام  أجوبة  وامتثال  الواهية،  احلجج  ودحض  اخلاطئة، 
خالل تفعيل اجلدل والنظر والبحث، ليكون الدليل يف اإلقناع، وال سيام يف استنادها 
إىل مفاهيم القرآن، وممارسة الدور العلمي أكثر من الدور السيايس بوصفه أرفعهم 

علاًم وأوسعهم وأكثرهم جاللًة ورشفًا.

احلياة  يف  األنجع  السبيل  انتهاج  إىل  يدعو  الذي  األخالقي  الوازع  عن  فضال 
الختاذ الطريق الصائب، وهنا يتجىل قول اإلمام g:))عن احلارث بن الدهلاث موىل 
g يقول: ال يكون املؤمن مؤمنًا حتى يكون  أبا احلسن  g، قال: سمعت  الرضا 
فيه ثالث خصال سنة من ربّه، وسنة من نبيه، وسنة من ولّيه، فالسنة من ربه كتامن 
())عامل الغيب ال يظهر عىل غيبه أحدًاوإال من ارتىض من  رسه، قال اهلل )عزَّ وجلَّ
  أمر نبيه ) رسول(((48(. وأما الّسنة من نبّيه فمداراة الناس،  فإّن اهلل )عزَّ وجلَّ
بمداراة الناس فقال ))خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني(((49(، وأما 
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( يقول: ))والصابرين  السنة من ولّيه، فالصرب يف البأساء والرضاء، فإن اهلل )عزَّ وجلَّ
يف البأساء والرضاء((. (50( )51(

كانت تلك األجوبة دالًة عىل وعي يسوق األفكار ويغرسها يف العقول املتعنتة 
إىل  واللجوء  األفعال،  القبيح من  القول وإظهار  اليسء من  تراهن عىل طفح  التي 

الدقة يف التعبري والدعوة إىل التامسك الفكري.

كان ال بدَّ لإلسالم من أن تتضح معامله بوصفه فكرًا أصياًل، وال بد أن تشخص 
أركانه وعىل وفق قراءة صحيحة ملواجهة اإلجتاهات املتناقضة واملتناظرة الداعية إىل 
الفرقة والتدليس، والسيام ما ظهر من تيارات متعددة، وال شك أن اإلمام هو الفرع 
س الذي ارتكز عليه اهلدى، وهو الصوت الذي ال يسمع منه إال نداء  السامي واألُ

التوحيد وال خيضع إال لسلطان احلق.

   املحور السادس: الصمت حواراً آخر لإلصالح

   ثمة عالقة وطيدة بني الصفاء الذهني والروحي للعبادة وبني الصمت الذي هييء له 

ذلك، ليكون احلوار هو السبيل بني اخلالق واملخلوق، وإنام تتجىل القاعدة الرتبوية حيددها 

عىل وفق املفهوم القرآين من خالل تعزيز األساليب املؤدية، وللصمت أنواع متعددة هتدف 

إىل التقديم؟ وهنا يمكن احلديث عن نوع واحد هو استدالل حواري آخر، الغاية منه حتقق 

اإلصالح ألن احلوار فيه يقود إىل السجال، فضاًل عن أن أكثر مشاكلنا تتأتى من إطالقنا 

مّنا يرغب يف الكالم أكثر من االستامع، لذا  الكثري  العنان أللسنتنا من دون ضابط، وأن 

ألبّد أن نعتصم بالصمت ىف حاالت االنفعال أو املواقف احلرجة، أو من أجل احلفاظ عىل 

األرسار.
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g بالصمت، فهو عنده من عالمات الفقه، وباب من أبواب   من هنا يشيد إمامنا 

احلكمة، ويرى بأن له معطيات اجتامعية عديدة، وهي يف صالح اإلنسان، ليختار طريقه 

الصائب: عن أمحد بن حممد بن أيب نرص، قال : قال أبو احلسن الّرضا g: ))من عالمات 

الفقه: احللم والعلم والصمت، إنَّ الصمت باب من أبواب احلكمة، إنَّ الصمت يكسب 

املحبة، إنه دليل عىل كل خري(((52(.

     يؤكد اإلمام g أّن الصمت باب من أبواب اخلري ويراد به الصمت الذي يتجّىل 

فعله عىل كالمه، ويكون املهيمن يف الداللة، ومن املفيد التذكري أن هناك عالقة وثيقة بني 

املهذار  واللسان  املشاكل،  عن  وتفرغ  صفاء  إىل  حتتاج  عادًة  فالعبادة  والصمت،  العبادة 

إبطاهلا؛ لكونه يوقع اإلنسان يف رشك  العبادة،وتسهم يف  التي تكدر صفو  أحد األسباب 

الشيطان الذي يوحي له بالسوء والفحشاء، األمر الذي ينعكس سلبا عىل العبادة، كذلك 

إذا تفّوه اإلنسان بكلامت كبرية كالقذف والّسباب والفسوق وما إىل ذلك.

إاّل عن طريق  تتّم  النفس ال  السيطرة عىل  g إىل حقيقة هي أن  ينبه اإلمام  من هنا 

عقل اللِّسان عن عبارات السوء والفحشاء، واالبتعاد عن املنكر والرذيلة:))عن الوّشاء، 

ل من بني إرسائيل إذا أراد العبادة صمت قبل  قال : سمعت الرضا g يقول: كان الرجَّ

ذلك عرش سنني(((53(.

    أّما يف القرآن الكريم فإننا نجد ما يدلُّ عىل ذلك صوم اإلنسان عن القول ليبتعد عن 

تكذيبه بل جيعل الشاهد عىل اجلواب صمته))فكيل وارشيب وقري عينًا فإما ترين من البرش 

بمعنى  الصوم  إذ جاء  إنسيا(((54(،  اليوم  أكلم  فلن  للرمحن صومًا  أحدًا فقويل إين نذرتُ 

الصمت، وهذه واحدة من مالمح الصمت الذي كشف انتصاره من خالل قبول اإلمام 

بوالية العهد، صامتًا لرّبه بعبادته، وساعيًا إىل عمل اخلري حني يقيض أمر اهلل تعاىل بالكتامن.
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اخلامتة

وقيم  القرآنية،  الرؤى  مالمح  ليغطي  الظلم  ويمتد  االستبداد  يتسع  حني      
اإلسالم احلنيف فإن أهل البيت  يتصدون بكل ما آتاهم اهلل تعاىل ملعاجلة هذه 
حني  وهلذا  احلنيف،  املحمدي  اإلسالم  عن  الناس  تبعد  التي  الشاذة  االمتدادات 
بالسبل  اهتدائهم  يزداد  الضاللة  عن  تبعدهم  طرق  القرآنية  املضامني  هلم  تكشف 
فهمه،  الناس  عىل  ضاق  ما  ليوضحوا   ، الطاهرة  العرتة  وهم  إليه  والوسائل 

وجيعلوهنم يستنريوا بالفكر املحمدي الذي يدعو إىل اهلدى واإليامن.

     كانت سلطة مسّخرة لتقريب اهلدف الديني إىل الذوات التي تسلك الضاللة 
أجل  من   ، البيت  بأهل  االهتداء  عرب  هلم  بدياًل  اهلداية  فكانت  نفوسهم،  إىل 

اقتفاء العدول يف األساليب، واستجالء املعاين املتوارية خلف األساليب.

   وهبذا تصدى اإلمام g لدعوات الضاللة األموية التي أرادت للنهج القرآين 
عن  وإبعادهم  الناس  تضليل  عرب  هلم  األسمى  اهلدف  يكون  وأن  مساره  يتغري  أن 
الذي  األموي  الغلبة لإلسالم  لتكون  احلنيف  اإلسالم  به  وما جاء  القرآين،  املسار 

يدعو للضاللة واالنحراف.

الكريم  القرآن  إىل  بالرجوع  الناس  تدعو   g اإلمام  أقوال  وجدنا  وهلذا      
الذي هو  بقوله  وأن هيتدوا  اخلطأ،  يتجنبوا   حتى  اهلل  بقول رسول  واالهتداء 

االمتداد احلقيقي للقرآن الكريم.   

     يتأرجح املجال الداليل لتتشكل فيه إفرازات الرؤى البالغية، ويف مضامني 
 g الرضا  اإلمام  ألقوال  متابعتي  خالل  ومن  وعمق،  جتّذر  نحو  التوقعات  تُعزز 

وجدت أن ثمة خالصات يمكن تشكلها هي: 
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1- النص القرآين الذي كشفت عنه مقوالت اإلمام g إنام أراد به أن هيتدي أصحابه ألن 

ذلك هو السبيل إىل اهلل سبحانه وتعاىل، وكذلك أراد من أصحابه أن يعّلموا الناس ليهتدوا، 

وبذلك يشيع املعروف بني الناس عرب اهلداية باألقوال.

2-تعزيز احلكمة يف النصح وتطويع الكلامت لكي تأخذ أمدها يف التأثري، كذلك اقتباس 

بعض الرؤى القرآنية من أجل التذكري.

3-تطعيم النصوص ببعض التهديد القرآين وذكر الوعيد ملن يستمر يف ارتكاب املعاص، 

وعدم اهلدي يف الطريق القويم.

الدعاء،  عند  العظيم  اخلالق  خماطبة  يف  النفس  تأديب  عىل  والعمل  اخلشوع  4-إبراز 

وايضاح حجم الصلة بني اخلالق واملخلوق عرب الصدق يف التعبري، وخشوع الروح والوجدان.

5- وجود اإلمام هبذا املكان السيايس املفروض أمره مل يمنعه من نرش الدعوة احلقيقية 

وتبياهنا للناس، وال سيام أهنم بأمس احلاجة إلزالة ما اختلط عليهم، أو ما اختلط عىل البعض 

النبع  هو  هنجهم  وأن  يوافقهم  أّنه  البعض  ظن  فلربام  العباسيني  عهد  ويل   g اإلمام  أن  من 

النبوية، وهبذا تصدى  القرآن والسنة  ملنبع  الرشيعة احلقيقية  يمثلون  القويم يف احلكم، وأهنم 

اإلمام g إلضعاف هذه الدعوة، ووّضح أّن السلطان الذي أُجرب عليه إنام هو سلطان زائل 

الدعوة اإلسالمية منهاج  القرآن، وتثبيت  العباس والسلطان احلقيقي يتجىل بوجود  بني  من 

. جده رسول اهلل

العلمي، وواضح  الدرس  قد خفيت عن    البيت  أّن علوم أهل  6-  ومما يتضح 

زيف  تكشف  لكوهنا  األوىل؛  بالدرجة  السيايس  السبب  هو  القصد  هذا  وراء  يقف  من  أّن 

مناهجهم، فاطالع اإلمام g عىل احلقائق العلمية والفلسفية وإحاطته بالسنة النبوية، فضاًل 

عن املسامهة بكل العلوم، وجهوده يف البحث والتأمل.
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