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 اهلداية والتبشري نىعم

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

ََ َيْهِدي َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِك هل اهلدايُة والتَّبشرُي من واجباِتنا وقد قاَل اهلُل تعاىل: )ِإنََّك اَل نَّ الَّه

 َو َأْعََُّم ِباْلُمْهَتِديَن(؟َمن َيَشاُء َوُه

  

ــ  َمن َظنَّ أنَّ الكتابَة هي لتبش ِم ال َيعي ُر الفهـٌئ وقاصـداَيِتهم فهو خمطـمجيًعا وه رِي النَّاِســ

ََ الَ قـد  تعـا    اهلَلألنَّ مـا َيقرأ،    ََ: إََِِّّ ــَاُه َوُهَو  َيْهِدي َمن َيَمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اهلَل َتْهِدي قـا َأْعَلُم شــ

 .التَّبذيِرو هرِ بِّ الُشحبام وأمثال،ُه َّراهم َيتطاولوَن علينا بالشَّتائِم والتَّخويِن واالتِّه  ِباْلُمْهَتِديَن(

ِنَّ ما التبَس على الضـــُعفاِه الذيَن ُيعاِرَـــوَن ِقامَة اهوَِّة هو َظُنهم أََّّنا َّعتُس أَّفدـــَنا هدا   

َِ اإلماِم  فووا عن علينا سالُمُه: إَما َلك،م وهلدايِة النَّاِس  ك، الصَّادقجعفر للبشريَِّة  مع أََّّنا ُممَتِثلوَن لقو

ََ اجَتَمُعوا على أن  هدايِة النَّاِس وال َتدُعوا أحًدا ِ َِ ِِ وأهَل األر   أمِرك،م  َفواهلِل َلو أنَّ أهَل الدَـّماوا

ََ اجَتَمُعوا على   َِ ِِ وأهَل األر َيهُدوا َعبًدا على َـَالَلِتِه ما اسَتطاُعوا أن َيهُدوُُ  ولو أنَّ أهَل الدَّماوا

وأخي وابُن  وُُ. كفووا عن النَّاس وال َيقوَلنَّ أحٌد: َعمِّيأن ُيِضلووا َعْبًدا على ِهَداَيِتِه ما اسَتطاُعوا أن ُيِضلو

ــَمُع َمعروف ا ِاله َعَرَفُه وال ُمنَكًرا ِاله   ــَُه فال َيدــ عمِّي وَجاري  فإنَّ اهلَل ِذا أراَد بَعبٍد خرًيا َطيََّب َّفدــ

ُُ(.أََّكَرُُ  ثم َيقِذُف اهلل، يف َق  لبِه كلمة  َيوَمُع بها أمَر

ــالُمُه  فهو مل َينالبعُض مل َي ــْفَهْم ما قاَلُه اإلماُم علينا س ِِ َِّكاِرــــ  َه عن ِقامِة اه،وَِّة بإثبا

ألنَّ هذا العمَل   صــييِّقصَِّرِ  يف مقابِل رفعِة وطهارِ  َّهِونا العلويِّ الُنصــرييِّ اَخُماهشــويَِّة وولوِّ اْل

 َسعَينا هلداَيِة اآلخريَن.َّدعى جهاٌد يف سبيِل كلمِة اهقِّ  لكنَُّه َََّهى عن أن 

َِ من النَّاِس:وهذا اهديُث   ُمَوجٌَّه لَنوع

ِِّر الْ  األوَُّل: - ــاِه األمِر العِيِم والدـ َِ كنوِن وهذا ال جيَمهم الذيَن ُينادوَن خَبرِق التَّقيَِّة وِفشـ ُُ لقو و

ََاْلُمأمرِي موالَّا  اإلمام علي إم( ألَحِد خواصِِّه: إِنَّ هلِل رجاال  أوَدَعُهم أســراًرا خفيَّة  وَمَنَعهم  ؤمن

ييِّ أماَم صمن ِشاَعِتها(  فنحُن أ،ِمْرَّا بكتماِن الدِّرِّ ومل َُّؤَمْر بكتماِن االَّتماِه العلويِّ الُنصرييِّ اَخ

ََ.ُماْل  خاِلف
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ََ منهم على أََّّهم اخواُص  وَيعَمليف عائالِتهم واْلعرفَة َموَن اْلهم الذين َيحصـــُر والثاني: - وَن ُمقرَّب

ــاَم  فاْلِمِب بقصــِد اعتباِرهم من الَعَواعلى َتوهيِل النَّاس والشَّبا ِاله أبناَهُهم  ُخ الذين ال ُيَعلُِّموَنيش

ــَيِّاي اَخْلِق واخ،ل،ِق  هم أكثُر النَّاِس ِوًُرا  ويف هذا اْل تعا : إَيا  هعنى جاَه قولَمحتَّى لو كاَّوا سـ

َِ سـيِّدَّا النَّيِّ    ََ َكْيًدا(  وقو ََ َفَيِكيُدوْا َل ََ َعَلى ِِْخَوِت َْْيا ْْ ُر إع(:  ديحَماْليدــى عُبَنيَّ اَل َتْقصـُ

 تدوَسها بأرجِلها وَتلتفَت َفُتَمزَِّقك،ْم(.  إال تطَرُحوا درَرك،م ق،دَّاَم اخناُيِر لااله

 

:َِ ََ   ْن من أهِلك،ِنَّ َمن مل َي وبكلِّ األحوا ِْ لن َيكَتشـِ َِ اخال َِ ساليق أمرِي والَّا مرَّ اهلِل لقو

ََاْلُم َن اللهُه َقْلَبُه َعْبٌد ُمْؤِمٌن اْمَتَح اإلمام علي إم(: إِِنَّ َأْمَرََّا صــــَْعٌب ُمدــــَْتصــــَْعٌب ال َيْحِمل،ُه ِِاله ؤمن

ُِيَنةو(  ِلإلمَياِن  وال َيِعي َحِديَثَنا ِِاله َتُب  وعلى هذا فاألســراُر اهقيقيَّة، ال ُتك  .صــُُدوٌر َأِميَنةو وَأْحالٌم َر

دَتِحقِّ لن َيتخطهى ظاهَر ُمَتدُتُر ِسرَّ اهقيقِة فإنَّ ورَي اْلومنطقيٍَّة فمهما َشَرْحنا اهقائَق بطريقٍة فلدفيَِّة 

ِِ والبيَِّة اْل .العبارِ  ََ فإنَّ حماوال ــاَموكذل ِــُّبُمأن ُيَعلِّموا اْلِخ يشــ ََ منهم لُيَنصــ ٍِوقرَّب لن   ُهْم َكَزعاما

ــي وَن   ــتدـ ِِ العرفاَنجيعَلهم َيفهمون أو َيدـ ــُاُهم درََّد هياكَل مهمَُّتها وراثة، أداِه الواجبا   بل سـ

َُ على   ــتد َ  وال علم  وال توحيٍد  وَّدــ َِ ابق قوِلنا هذاالـدِّينيَِّة العامَِّة دوَن معرفٍة وال َقبو  إلماِم جعفرو

علينا سـالُمُه: إِنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ ِذا أراَد بَعبٍد َخرًيا َََّكَت يف قلِبِه َُّكتة  من َُّور  وفتَح َمَداِمَع   الصَّادق 

َع قلبِه ِمقلِبِه َوَوكهَل بِه َمَلك ا ُيدـَدُِّدُُ  وِذا أراَد العبُد بنفدـِِه شـَرنا َّكَت يف قلِبِه َّكَتة  سـوداَه وَسدَّ َمَدا    

ُُ ِلإِلْساَلِم َوَمن ُيِر  َأن ُيِضلهُه ْدَوَوكهَل بِه َشيطاًَّا ُيِضلوُه  ثم َتال اآليَة: َفَمن ُيِرِد اهلل، َأن َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَر

ََيِّق ا َحَرًجا َكَأَََّّما َيصَّعَُّد ِفي الدََّماه(  وهذا ما َُّطِلُق عليه اسَم   ُُ  ستحقاِق(.االإَيْوَعْل َصْدَر

 

 َّكتفي لعدم اإلطالة واهلل أعلم
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