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 إن األئم��ة املعصوم��ن ال خيتلف��ون؛ فه��م أصح��اب مب��دأ 
واح��د وه��دف واحد؛ لذا قي��ل عنهم: تعدد يف األدوار ووحدة 
يف اهلدف؛ غري أنه هناك مزايا يف شخصية كل إمام منهم 
متّي��زه، كم��ا يف صفات��ه اجلس��دية أو الس��لوكية ال��ي ب��رز 

به��ا، ومم��ا متّيز به االم��ام الباقر:
ما يتعلق بصفاته الشخصية: 

ه��و أول مول��ود م��ن االئم��ة ينح��در م��ن رس��ول اهلل من جهة 
األب واألم؛ فوالده االمام زين العابدين بن االمام احلسن، 

وأمه الس��يدة الطاهرة فاطمة بنت االمام احلس��ن.
ق��د تش��رف ب��ان ج��ده رس��ول اهلل )ص( مّس��اه )حمم��د(، 
ولقب��ه ب�)األم��ن(، قب��ل أن يول��د بعش��رات الس��نن، وبع��ث له 
الس��ام. ولقب��ه الن��اس ب��� )الش��بيه(؛ ألن��ه كان يش��به ج��ده 
باخلل��ق واألخ��اق؛ ألن ماحم��ه الش��ريفة كمام��ح جده 
رس��ول اهلل؛ فق��د وِص��ف: إن��ه كان معت��دل القام��ة، أمس��ر 
اللون، رقيق البش��رة له خال، ضامر الكش��ح )رش��يق(، 

حس��ن الص��وت، مط��رق ال��رأس. 
ثب��ت  ومّم��ا 

مش��اركته يف واقع��ة الط��ف، فق��د كان ل��ه أرب��ع س��نن، 
حبس��ب م��ا ذك��ر ه��و حبدي��ث ل��ه. لكن��ه أق��ام -بع��د الواقعة- 
طيل��ة حيات��ه يف املدين��ة املن��ورة، ومل يربحه��ا إىل بل��د آخ��ر؛ 
ف��إن مجي��ع األئمة هاج��روا ديارهم وأقام��وا يف غريها؛ حتى 
ول��ده االم��ام الص��ادق؛ فق��د ُذكر أنه س��كن الكوفة فرتة من 
الزم��ن، من��ه أخ��ذ أه��ل الكوف��ة احلدي��ث والتفس��ري؛ فأكث��ر 
روات��ه م��ن أه��ل الكوف��ة، وه��ذا ما تش��ري إليه بع��ض الروايات 

أيضا.
وحظ��ي مبج��اورة مدفن��ه ملدف��ن أبي��ه، فق��د ُدف��ن اإلم��ام 

الباق��ر يف البقي��ع إىل ج��وار مرق��د أبي��ه اإلم��ام الس��جاد.
ما يتعلق باجلانب الريادي:

اخت��ص بأم��ور كث��رية مهم��ة، لق��د كان الرائ��د األك��رب 
للح��ركات العلمي��ة والثقافي��ة؛ إذ اخت��ذ املس��جد النب��وي 
مدرسة له يلقي فيه حماضراته القيمة على طابه؛ ففتح 
أب��واب العل��م يف ش��تى اجمل��االت؛ حت��ى ُلِق��ب ب��)الباق��ر( ال��ذي 
بق��ر العل��م بق��را؛ فأظه��ره ونش��ره، وهي��أ الطري��ق لألئم��ة 

الذي��ن أكمل��وا املس��ري م��ن بع��ده.
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م��ن دالئ��ل إمامت��ه وعلم��ه؛ أن��ه أخ��رب بأم��ور غيبي��ة مل 
تق��ع، أو وقع��ت ومل يعل��م به��ا أح��د، ومنه��ا:

1- اخب��اره باستش��هاد وال��ده؛ إذ كان استش��هاد االم��ام 
اجل��واد يف بغ��داد وأخ��رب به االمام اهلادي وهو يف املدينة 

املن��ورة؛ فعل��م االصح��اب وب��ي هاش��م اخلرب منه.
2- إخباره خبراب بلدة س��امراء، كما جاء عنه: خترب 

سر من رأى حتى ال يكون فيها خان يقال للماّرة.
3- إخب��اره م��ا بنف��س س��ائله قب��ل أن يس��أله، وق��د ح��دث 
ذل��ك م��ع اس��حاق ب��ن عب��د اهلل العريض��ي عن��د دخول��ه 
عل��ى االم��ام؛ فأخ��ربه بس��ؤاله وأجاب��ه قب��ل أن يتكل��م، 

ومثل��ه حص��ل م��ع اجلعف��ري. 
4- إخب��اره مب��ا س��يفعل ول��ده جعف��ر )الك��ذاب(؛ إذ أخ��رب 
بذل��ك وه��و يف املدين��ة، يف وق��ت والدة جعف��ر؛ فعندم��ا 

رآه بعضه��م غ��ري مس��رور س��أله ع��ن ذل��ك؛ فأج��اب: إن��ه 
س��يضل خلق��ا كث��ريا.

5- إخب��اره بقت��ل اخللف��اء، وق��د حصل ذلك ع��دة مرات، 
عند وجوده يف املدينة، وعند وجوده يف سامراء؛ فأخرب 
بقت��ل بعضه��م وم��وت آخري��ن، كالواث��ق واملت��وكل، 

وقت��ل بع��ض أعوانه��م ووزرائه��م كاب��ن الزيات.
أخ��رب  إذ  س��امراء؛  إىل  طريق��ه  يف  وه��و  إخبارات��ه   -6
بهط��ول املط��ر والس��ماء صاحي��ة؛ فتعج��ب الق��وم م��ن 
ذل��ك عن��د هط��ول املط��ر، كم��ا إن عّت��اب امل��وكل بنقله 
ال��ي  حوائج��ه  بقض��اء  االم��ام  أخ��ربه  س��امراء؛  إىل 

التمس��ها من اخلليفة العباس��ي، بعد نراه قلقا 
منزعجا. 
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- رغم ِقصر عمره:
1- لق��د متي��زت حي��اة االم��ام اجل��واد ب��دور فاع��ل ومؤث��ر يف 

حرك��ة اجملتم��ع. 
2- كان��ت ظاه��رة صغر الس��ن بالنس��بة إىل بعضهم تش��ّكل 

أمراً بالغ اخلطورة. 
2- لق��د مّه��د الطري��ق وهي��أ ااَلج��واء لثاث��ة أئم��ة أت��وا م��ن 

بع��ده؛ خاص��ة يف قضي��ة ااِلم��ام القائ��م امله��دي. 
- نلم��س ه��ذا العط��اء من خال أصحاب��ه وتامذته والرواة 

عنه:
1- إن عدد ااَلصحاب والرواة يش��ري إىل مدى حترك ااِلمام 

يف ااُلّمة.
والظ��روف  العم��ر  قص��ر  االعتب��ار  بنظ��ر  األخ��ذ  م��ع   -2
السياس��ية ال��ي عاش��ها االم��ام؛ يتب��ن أن ع��ددا كب��ريا م��ن 

ال��رواة واالصح��اب عاص��روه وتتلم��ذوا عل��ى يدي��ه.
3- كان��ت حصيل��ة م��ا أحصين��اه: مائت��ن ومخس��ن، 
م��ن كب��ار الصحاب��ة والفقه��اء واحملّدث��ن، فإنهم 
ا  صحب��و

االمام حلاجتهم إليه واالس��تفادة من ثراءه العلمي وهو يف 
ش��بابه.  أوان 

- ويظهر دوره جليا يف جوانب أخرى:
1- يف الفق��ه وأح��كام الش��ريعة: ويتمث��ل بصيان��ة جترب��ة 
ااِلس��ام يف اجملتم��ع ااِلس��امي؛ فه��و أعل��م الن��اس باحل��ال 

واحل��رام يف زمان��ه.
2- يف تفس��ري الق��رآن وبيان��ه: وم��ن ذل��ك م��ا فّس��ر ب��ه قول��ه 
تع��اىل: )اَل ُتْدِرُك��ُه اأْلَْبَص��اُر َوُه��َو ُي��ْدِرُك اأْلَْبَص��اَر( عندم��ا 
س��أله أحده��م؛ إذ ق��ال ل��ه: ي��ا أب��ا هاش��م؛ أوه��ام القل��وب أدق 
م��ن أبص��ار العي��ون، أن��ت ق��د ت��درك بوهم��ك الس��ند واهلن��د، 
والبل��دان ال��ي مل تدخله��ا، وال تدركه��ا ببص��رك، وأوه��ام 

القل��وب ال تدرك��ه، فكي��ف أبص��ار العي��ون؟!.
3- يف ترس��يخ العقائ��د ااِلس��امية: حي��ث كث��ر يف عص��ره 
ظه��ور املذاه��ب الكامي��ة والعقائدي��ة والف��رق املنحرف��ة؛ 
العقائ��د  ترس��يخ  يف  الب��ارز  ال��دور  اجل��واد  لإلم��ام  ف��كان 
ااِلس��امية والدف��اع عنها، وتصحي��ح معتقدات الناس حول 

ُاص��ول االعتق��اد.
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الف��ارق األس��اس ب��ن أم��ري املؤمن��ن يف عه��د حكومت��ه، 
وب��ن رس��ول اهلل يف أّي��ام حيات��ه وعه��د حكومت��ه ه��و أّن 
اخلنادق يف عهد الرسول كانت مشّخصة ومشّخصة 
متاًم��ا. خن��دق اإلمي��ان، وخن��دق الكف��ر، أّم��ا املنافق��ون 
فكث��رًيا م��ا كان��ت اآلي��ات القرآنية ُتش��ري إليهم وحُتّذر 
منهم وُتقّوي صفوف املؤمنن يف مواجهتهم، وُتضعف 
من شوكتهم، أي كانت الصفوف مفروزة فرًزا جليًّا، 
فطائف��ة كان��ت عل��ى اجلاهلّي��ة والكف��ر والطاغ��وت، 
وأخ��رى كان��ت عل��ى اإلمي��ان واإلس��ام والتوحي��د. أّما 
يف عهد أمري املؤمنن، فكانت املشكلة الكبرية يف تداخل 
الصفوف واخلنادق، وهذا هو الّسبب اّلذي جعل للفئة 
الثاني��ة � أي الّناكث��ن � وضًع��ا مقب��واًل وم��رّبًرا. وكان 
كّل مس��لم ي��رتّدد كث��رًيا يف حمارب��ة ش��خصّيات م��ن 
أمث��ال طلح��ة أو الزب��ري، فالزبري هو ابن عّمة الّرس��ول.

أث��ر رج��االت البص��رية إذ ال بّد أّن الّناس اّلذين صمدوا 
م��ع أم��ري املؤمن��ن وحارب��وا إىل جانب��ه، كان��وا عل��ى 
ق��دٍر كب��ري م��ن البصرية. والش��اهد على ه��ذا قوُل أمري 
املؤمنن: )ال حيمل هذا العلم إاّل أهل البصر والّصرب(. 

ف��ا ب��ّد م��ن توّفر البص��رية بالّدرج��ة األوىل. 
وُيس��تّدل م��ن ه��ذه الّتداخ��ات عل��ى طبيع��ة املش��اكل 
اّل��ي واجه��ت أم��ري املؤمن��ن، وعل��ى األس��اليب امللتوي��ة 
اّل��ي اّتبعه��ا الّن��اس اّلذي��ن حاربوه. ففي صدر اإلس��ام، 
كان هن��اك أف��كار خاطئ��ة كث��رية ُتط��رح يف الّس��احة، 
ولكن كانت تنزل آية قرآنية وتفّندها بصراحة، حّتى 
أّنها تناولت التفاصيل اجلزئّية واستعرضت األساليب 
اّلي كان يّتبعها يهود املدينة يف إيذاء الرسول نفسيًّا. 

ومنه��ا )اَل َتُقوُل��وا َراِعَن��ا( ]البقرة: 104[ وما ش��ابه ذلك.
اجلبه��ة القوي��ة ويف مقاب��ل ه��ؤالء، كان��ت جبه��ُة عل��ّي 
��ا، وفيه��ا رج��ال كعّم��ار  نفِس��ه، وه��ي جبه��ة قوي��ة حقًّ
ومال��ك األش��رت وعب��د اهلل ب��ن عب��اس وحمّم��د ب��ن أب��ي 
بك��ر وميث��م التّم��ار وُحجر بن عدّي، كانوا ش��خصّيات 

مؤمن��ة ذوي بص��رية ووع��ي، وكان هل��م دوٌر مؤّث��ر 
يف توعي��ة الّن��اس اآلخري��ن. ف��كان م��ن مجل��ة املواق��ف 
اجلميل��ة يف عه��د أم��ري املؤمن��ن ه��و مس��ريهم حن��و 
الكوف��ة والبص��رة م��ن بع��د م��ا ه��ّب طلح��ة والّزب��ري 
وغريهم��ا، واس��تولوا عل��ى البص��رة، وأرادوا املس��ري منه��ا 
حن��و الكوف��ة، حي��ث أرس��ل أمري املؤمنن اإلمام احلس��ن 
وبع��ض ه��ؤالء األصح��اب، وكان هل��م م��ع الّن��اس يف 
م��ن  ُتعت��رب  وحماّج��ات  وأحادي��ث  م��داوالت  املس��جد 
املواق��ف املث��رية، وذات مغ��ًزى عمي��ق يف تاري��خ اإلس��ام. 
وهل��ذا الس��بب ُياَح��ظ أّن اهلجم��ات األس��اس ألع��داء 
أم��ري املؤمن��ن ُوّجه��ت ص��وب ه��ذه الّش��خصّيات، ض��ّد 
مال��ك األش��رت، وض��ّد عّم��ار ب��ن ياس��ر، وض��ّد حمّم��د 
ب��ن أب��ي بك��ر، وض��ّد كّل م��ن وق��ف إىل جان��ب أم��ري 
املؤمنن منذ البداية، وأثبتوا صابة إميانهم وسامة 
بصريته��م. ومل يت��وّرع األع��داء ع��ن كي��ل أن��واع الّته��م 
هلم والّس��عي الغتياهلم. وهلذا قضى أكثرهم ش��هداء، 
فاستش��هد عّم��ار يف احل��رب، واستش��هد حمّم��د ب��ن أب��ي 
بك��ر بتحاي��ل أه��ل الش��ام، وكذا استش��هد مالك األش��رت 
حبيلٍة من أهل الشام، وبقي بعض آخر، ولكّنهم عادوا 

واستش��هدوا عل��ى حن��ٍو ق��اٍس وفجي��ع.
االس��تنتاج هذه هي الظروف اّلي عاش��ها أمري املؤمنن 
يف حياته ويف عهد حكومته. ولو أردنا اخلروج بنتيجة 
خمتصرة عنها لقلنا إّنها كانت حكومة قوّية، ولكّنها 
يف الوقت ذاته مظلومة ومنتصرة، مبعنى أّنه اس��تطاع 
قهر أعدائه يف أّيام حياته، واستطاع من بعد استشهاده 
م��دى  وّهاج��ة عل��ى  أن يتح��ّول إىل ش��علٍة  مظلوًم��ا 
تاريخ اإلنس��انّية. وال ش��ّك يف أّن املرارة اّلي ذاقها أمري 
املؤمن��ن خ��ال ه��ذه الف��رتة ُتعت��رب م��ن أش��ّد وأصع��ب 

احمل��ن يف التاريخ.
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ال يصح أن يقال: إن الس��يدة زينب عظيمة؛ ألنها ابنة علي أمري 
املؤمنن، أو أخت احلس��ن، أو احلس��ن؛ فالنس��ب ال ميكن أن يكون 
س��ببا ملث��ل ه��ذه العظم��ة؛ إذ كان جلمي��ع أئمتن��ا بن��ات وأمه��ات 

وأخوات!.
ملوقفه��ا وحركته��ا  ه��ي  الك��ربى؛  زين��ب  قيم��ة وعظم��ة  إن    
االنس��انية، واالس��امية العظيم��ة عل��ى أس��اس التكلي��ف االهل��ي؛ 
فعمله��ا وقراره��ا ونوعي��ة حركته��ا؛ كل ذل��ك منحه��ا ه��ذه 
العظم��ة؛ وكل م��ن تق��وم مبث��ل هذا العمل حت��ى  لو مل تكن ابنة 
أم��ري املؤمن��ن؛ س��تحصل عل��ى ه��ذه العظم��ة؛ فاجلان��ب األس��اس 
هل��ذه العظم��ة ناب��ع م��ن هن��ا، وق��د ش��خصت املوقف – أوال – س��واء 
قب��ل حت��رك االم��ام احلس��ن أم يف حلظ��ات احملن��ة أم يف األحداث 
ال��ي تل��ت الش��هادة، ث��م إنه��ا – ثاني��ا – اختذت املوقف املناس��ب لكل 

حادثة:
:A قبل استشهاد اإلمام احلسن

عن��د ع��زم احلس��ن التح��رك إىل كرب��اء جن��د كب��ار 
ش��خصيات ص��در االس��ام كاب��ن عب��اس؛ ق��د حت��رّيوا، 

ومل يعرفوا ماذا يفعلوا؟!!؛ لكن السيدة زينب مل تكن حائرة، 
وأدركت الطريق الذي تسلكه؛ فلم ترتك إمامها وحيدا.

فه��ي كذل��ك أدرك��ت صعوب��ة الطري��ق، وش��عرت ب��ه أفض��ل من 
غريه��ا؛ فكان��ت ام��رأة حاض��رة ألن تضح��ي بأس��رتها ألج��ل أداء 

املهم��ة؛ وهل��ذا أحض��رت أطفاهل��ا وأبناءه��ا معه��ا.
وكان��ت تش��عر بكيفي��ة الواقع��ة، ويف تل��ك الس��اعات العصيب��ة، 
حي��ث ال يق��در أق��وى الن��اس عل��ى إدراك م��اذا ينبغ��ي أن يفع��ل !!؛ 

فأدرك��ت ذل��ك، ودعم��ت إمامه��ا وجّهزت��ه ملذب��ح الش��هادة.
:A بعد استشهاد اإلمام احلسن

إذ أظلم��ت الدني��ا وتك��درت القل��وب والنف��وس، وأف��اق الع��امل؛ 
أضحت هذا السيدة الكربى نورا وسطوعا؛ فقد وصلت إىل حيث 

ال يص��ل س��وى أعظ��م الن��اس يف تاري��خ البش��رية، أي: االنبي��اء.
ولق��د ب��رزت ش��خصيتها م��ن أول احلادث��ة إىل آخره��ا؛ حبي��ث 
يش��عر امل��رء أن حس��ينا ثاني��ا كان يف لب��اس ام��رأة، ويف ث��وب ابن��ة 
عل��ي، فل��وال وجوده��ا؛ م��اذا كان س��يحدث بع��د عاش��وراء؟!!؛ لع��ّل 
االم��ام الس��جاد كان ليقت��ل، ولع��ل ن��داء االمام احلس��ن ما كان 

ليص��ل إىل أح��د.
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إن ملقتضيــات الزمــان تأثريهــا يف شــكل الجهــاد؛ لــذا 
ــرة  ــة الجائ ــة مل يشــهروا الســيف ضــد األنظم نجــد األمئ
يف زمانهــم؛ وهــذا ليــس الختــاف طريقتهــم عــن االمــام 
الحســن؛ ولكنــه عائــد للفــرق يف شــكل الجهــاد؛ فاملســلم 
الواقعــي – فضــا عــن مقــام االمــام املقــدس – ال يســامل 
ظاملــي زمانــه؛ بــل هــو دامئــا يف حــرب معهــم، متنوعــة 
الشــكل واملقتضيــات، لــذا نجــد موقــف االمــام الكاظــم؛ 
وقــد طلــب منــه هــارون عــدة مــرات أن يعتــذر أو 
يعــرف حتــى لــو بلســانه؛ بــل يعتــذر أمــام ســّجانه 
فقــط ؛ لكــن االمــام يجيبهــم بــكل عــزّة وكربيــاء وعظمــة 
وصمــود: ) قــل لهــارون أنــه مل يبــق مــن عمــري يشء !(.

   وهكــذا فإنــه مــن مســلامت التأريــخ أن االمــام الكاظــم 
ــى  ــد أن ق ــك؛ فبع ــكار ذل ــد ان ــع أح ــهد، وال يس استش
أكــر مــن أربــع ســنن مــن حياتــه تنقلــه الســلطة 
ــهيدا؛  ــموما ش ــويف مس ــر؛ ت ــجن إىل آخ ــن س ــرة م الجائ
وكان ذلــك االغتيــال نتيجــة أســباب وموجبــات عنــد 

ــة: ــلطة الظامل الس
ــن  ــا م ــدا وخوف ــام كان حس ــال االم ــبب اعتق 1- إن س
هــارون؛ إذ كان يحســد االمــام الكاظــم عــى موقعــه 
االجتامعــي، ويشــعر بالخطــر منــه، مــع أن االمــام مل يكــن 

ــة. ــورة الظاهري يف صــدد النهضــة والث
2- لقــد شــخص النظــام الحاكــم أن االمــام الكاظــم 

ــارون  ــا خطــط ه ــة؛ فعندم ــة عقائدي ــورة روحي ــن ث أعل
لجعــل واليــة العهــد لولــده األمــن، ومــن بعــده املأمــون 
ــز يف  ــامء وذوي املراك ــوا العل ــى أن يدع ــن ع ــم للمؤمت ث
البــاد إىل مكــة، حيــث يــأيت الخليفــة ويأخــذ البيعــة مــن 
ــن  ــع م ــد أن املان ــط وج ــذا التخطي ــد ه ــع؛ وبع الجمي
نجــاح هــذا املخطــط هــو االمــام الكاظــم؛ وهكــذا فعنــد 

ــام. ــال االم ــرا باعتق ــة أصــدر أم وصــول هــارون للمدين
3- النفــوذ الــذي ميتلكــه أمئــة الشــيعة بــا ســيف 
ــن  ــي ب ــد كان ع ــوب ؛ فق ــون القل ــم ميلك ــام؛ فه وال إع
يقطــن وزيــر هــارون وثــاين رجــل يف الدولــة؛ مــن 
الشــيعة املخلصــن املتكتمــن لخدمــة االمــام؛ وهــذا عائــد 
لتأثريهــم االلهــي بالنفــوس؛ لــذا كان االمــام يُنقــل مــرارا 
وتكــرارا مــن ســجن إىل آخــر، بن البــرة وبغــداد ؛ والرس 
يف ذلــك تأثــريه مبــن حولــه؛ فقــد رفــض عيــى بــن جعفــر 
– وايل البــرة -  أن ينفــذ طلــب هــارون بالقضــاء عــى 
ــل  ــام الفض ــع، ومثله ــن الربي ــل ب ــك الفض ــام، وكذل االم
ــه كان ســجينا عندهــم؛ وكل  ــع أن ــى الربمــي م ــن يحي ب
ذلــك نتيجــة تأثــري اإلمــام بهــم؛ بعــد أن تعرفــوا عليــه من 
ــن  ــارون الســندي ب ــى هــذا االســاس أوكل ه ــرب؛ وع ق

شــاهك؛ لتنفيــذ املهمــة ؛ وهــو شــخص قالــوا: أنــه 
غــري مســلم أصــا.
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ــل  ــم؛ ألج ــذا العال ــي ه ــة ف ــة النبوي ــدت البعث 1- وج
تتميــم المــكارم االخالقيــة، والفضائــل الروحيــة 

ــاس. ــد الن ــا عن وتكميله
ــما  ــي قس ــل السياس ــل العم ــذي يمث ــة ال ــاء األم 2- بن
منــه، والقســم اآلخــر فيهــا هــو بنــاء األفــراد؛ فــكان 
ــه  ــع عمل ــكام، وم ــن واألح ــم القواني ــول يعلمه الرس
ــن  ــاع ع ــة والدف ــة وإدارة الحكوم ــه بالسياس واهتمام
ــة  ــى تربي ــل عل ــع االســالمي؛ كان يعم ــان المجتم كي
افــراد المجتمــع، وتزكيــة القلــوب قلبــا قلبــا، وتغذيــة 

ــال.  ــول عقــال عق العق
ــنوات  ــة الس ــي مرحل ــرم ف ــي األك ــيرة النب 3- إن س
ــن  ــد م ــة؛ تع ــي المدين ــالم ف ــة االس ــر لحاكمي العش
ــي  ــخ البشــري، وه ــة التاري ــود الحكــم طيل ــع عه ألم
تمثــل إرســاء قواعــد النظــام االســالمي، وبنــاء نمــوذج 
الحكــم االســالمي، ومــن أبــرز معالــم هــذا النظــام:
ــق  ــام والمنبث ــي لإلم ــع الحقيق ــو الداف ــان وه 1- االيم

ــم.  ــاس وعقوله ــوب الن ــن قل م

 2- العــدل والقســط وهــو منطلــق العمــل واالســاس لــه.
ــيء؛  ــكل ش ــاس ل ــل االس ــة ويمث ــم والمعرف 3- العل
ــى  ــدرة عل ــي والق ــق الوع ــن طري ــة ع ــّول األم إذ يح

ــة.  ــة ال منفعل ــوة فّعال ــى ق ــخيص؛ إل التش
ــي  ــات الت ــذ الصرع ــي: نب ــوة؛ ويعن ــاء واألخ 4- الصف
تغذيهــا الدوافــع والخرافــات والمصلحــة والمنفعــة 

الشــخصية.
5- الصــالح األخالقــي والســلوكي، وهــو تزكيــة 

ــة. ــة الدنيئ ــل االخالقي ــن الرذائ ــاس م الن
6- االقتــدار والعــزة؛ فالنظــام النبــوّي ال يتمّيــز بالتبعيــة 
ــداره  ــه واقت ــز بعّزت ــل يتمّي ــن؛ ب ــن اآلخري ــول م والتس

ــرار.  ــى اتخــاذ الق واصــراره عل
ــال  ــال مج ــرد، ف ــدم المّط ــاط والتق ــل والنش 7- العم
ــدم  ــة والتق ــل الحركــة الدؤوب ــف؛ ب ــل والتوق للتكاس

ــم. الدائ
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