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  التفسیر الموضوعى للقرآن الکریم
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  الفهرس 

  5··· فهرسال

  6··· المقدمۀ

  7··· ابراهیم فی حجاجات مع المشرکین

  14··· ابراهیم فی حجاجات مع المشرکین

  41··· اسوة حسنه فی ابراهیم

  47··· ابراهیم فی حجاجات مع المشرکین

  51··· تهدید صریح من ابراهیم لکسر االصنام کحجۀ عملیۀ

  71··· ابراهیم و ملکوت و السماوات واألرض

  106··· ابراهیم مع الملک نمرودمحاجۀ 

  111··· ابراهیم وحرمۀ االستغفار للمشرکین

  111··· من بعد ما تبین انهم اصحاب الجحیم

  119··· ...واتبع ملۀ ابراهیم حنیفاً

  123··· اَرتى کیف تحیر الموتى؟

  132··· ابراهیم اُمۀ

  137··· ابراهیم والبلد االمن

  151··· اهیماول بیت وضع للناس فیه مقام ابر

  168··· ابراهیم بانی الکعبۀ المبارکۀ

  235··· اسماعیل وادریس ولوط(علیهم السالم)

  246··· عاد و ثمود

  248··· لوط(ع) فی رسالته الى قومه

  252··· عذاب قوم لوط

  262··· عذاب قوم لوط
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  277··· عذاب قوم لوط

  297··· لوط علیه السالم

  308··· شعیب(ع) فی رسالته

  339··· یب (ع)رسالۀ شع

  361··· شعیب

  368··· شعیب(ع)

  382··· هود(ع) فی رسالته

  389··· رسالۀ هود(ع)

  398··· صالح (ع)

  602··· واذکر عبدنا ایوب

  611··· واَیوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر

  

  

  

  

  

  المقدمۀ

  والحمدهللا حمداً کثیراً وصلى اللّه على محمد وآله االخیار المنتجبین

تاب تحدیثات بالغۀ منبهۀ على ضوء القـرآن الکـریم والسـنۀ المحمدیـۀ وسـائر      فی هذا الک

کتابات الوحى عن ابراهیم الخلیل(ع) ورسل وانبیاء و بعده ذوراً عن ساحتهم ما یمـس مـن   

کراماتهم المعصومۀ وفیه ذکریات من قصصهم علیهم السـالم مـع اهـل اللّـه وغیـرهم فـی       

  اقۀ مستوحات من القرآن العظیم.حجاجات بارعۀ بینۀ تذکرها بدقۀ وان

  »والینبئک مثل جیر«

  »والسالم علیکم ورحمۀ اللّه وبرکاته
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  ابراهیم فی حجاجات مع المشرکین

  ).26و إِذْ قالَ إِبراهیم لأَبِیه و قَومه إِنَّنی براء مما تَعبدونَ (

عمى، اذکـروا مـن زوایـا التـاریخ     اذکروا أنتم المهتدون على آثار آباءکم المشرکین تقلیدا أ

 اء◌ٔ اذکـروا مـن بـین هـو     »و«الرسالی بطوالت الموحدین ورجوالتهم ضد اآلباء المشرکین 

إِذْ قالَ إِبـراهیم لأَبِیـه و قَومـه    «وقد تربى فی جو الشرك على یدي أبیه آزر  »إبراهیم« األکارم

اه:     عصیانا جریئا  »إِنَّنی براء مما تَعبدونَ على جو الشرك رغم أنه تربى فیـه، حیـث یحـاج أـب

حجاجا بالتی هی أحسن فیتغلب علیه! وأنتم دون حجاج مع آباءکم علـى   -عمه أو جده ألمه

آثارهم تهتدون! رغم تواتر الحجج ضد أمتهم الشرکیۀ؟! وهب إن تقلید اآلباء جائز أو یجب، 

رك تقلیـد اآلبـاء، ثـم تقلـدوه فـی أمـۀ       أفلیس إبراهیم أکرم اآلباء فی العرب فلتقلدوه فی ت

التوحید واتباع الحجۀ على المحجۀ التی بها تهتدون! ثم هب إن لتقلید اآلباء مبررا ألنهم آباء 

یحترمون، فهل اآلباء القدامى أقرب إلیکم فأوجب حرمـۀ وأقـرب وطئـۀ إن ترکتمـوهم؟ أم     

یم مسـیطر علیـه بـأب    األب الحاضر دون فصل حیث یربیک ویحملک على ما یرید؟ وإبراه

مشرك یصنع األصنام، ویهدده فی ترك األصنام، ولکنه یرفض باطل التقلید وال یخاف ضغط 

  المربی، ویتفجر فی وجهه بجدال بالتی هی أحسن سلبا آلللهۀ وإیجابا للّه.

أم إن للقدمۀ حرمتها، فالقدامی یحترمون ألنهم قدامی أکثر من الجدد، ولمـاذا؟ أو لـم یکـن    

قبل ردح من الجدد، أم ال یکون الجدد بعد ردح قدامی، ثـم ومـن أکـارم القـدامى      القدامى

لقدمته إضافۀ إلى حجته! هنالک تقلیـد مطلـق    -على أقل تقدیر -إبراهیم أبو العرب فلیحترم

أعمى دون أي دلیل بإجمال أو تفصیل، ثم تقلید بصیر بدلیل مجمل، ومن ثم اجتهـاد مطلـق   

  تقلید بدلیله، أم إذا استطاع اجتهاد مطلق بدلیله.أماذا؟ وسبیل الحق هو ال

و کیف یصح لإلنسان العاقل أم والمجنون أن یرجح سبیالً علـى سـبیل دون أي دلیـل؟ وإذا    

کان سلوك اآلباء دلیال ولیس به، فما ذا یصنع بآباء مختلفین فی سـبلهم؟ فهـل تـرجح آبـاء     

ء اآلخـرون آبـاء! ام لـیس أبـوکم األکبـر      على آباء دون أي دلیل إال أنهم آباء، أ فلیس اآلبا

  إبراهیم من اآلباء؟
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  فما ذا بعد الحق إال الضالل فأنى تصرفون؟.

إبراهیم یتربى فی جو ممحض فی الشرك، ولکنه لرفضه التقلید وتحرّیه عن دلیل یواجه أبـاه  

فهـو بـراءة   : محض البراءة عن الشرك، حیث البراء مصـدر،  »براء مما تَعبدونَ«المشرك وهو 

عن الشرك ومصدر لهذه البراءة، رغم تربیه فی محض الشرك! فـإبراهیم البـراء ممـا یعبـده     

 البـراء  محـض  إنه الحال، ظاهر فی ولو لحظۀ یسایره وال أباه یتابع ال أبوه، ویترأسهم اء◌ٔ هو

 فعـل  لمحـۀ  أو بصر، لحظۀ أو قول، لفظۀ فی أباه یجاري وال یداري وال یماري ال وصراحه،

  ).27. إِلَّا الَّذي فَطَرَنی فَإِنَّه سیهدینِ (»إِنَّنی براء مما تَعبدونَ«ال إ

فطْرَت اللّه الَّتی فَطَـرَ  «خلقنی وجعل فی فطرة التوحید  »إِنَّنی براء مما تَعبدونَ إِلَّا الَّذي فَطَرَنی«

الهدایۀ اإلجمالیۀ التوحیدیۀ، ثـم الـذي فطرنـی فـی      ) هذه الفطرة فیها30: 30( »النّاس علَیها

ذینَ  «هدایۀ الوحی تکملۀ تفصیلیۀ لهدي الفطرة لمـن جاهـد فـی اللّـه      »سیهدین«هکذا  و الـَّ

 »الَّذي خَلَقَنی فَهو یهـدینِ «) وبین الهدیین هدى متوسطۀ 69: 29( »جاهدوا فینا لَنَهدینَّهم سبلَنا

رى أنّ ذلک المشرك کان والده واألنبیاء هم من أصالب طاهرة وأرحام مطهـرة  ) أ ت78: 26(

  وأیۀ دناسۀ أدنس من اإلشراك باللّه؟

کلّا: إنه کان عمه أوجده ألمه ولم یکن والده، إذ تبرء عن أبیه آزر لما تبین أنه عدو للّه، ثـم  

  و هو یبنی البیت مع ابنه إسماعیل یستغفر لوالده:

»نَا اغْفبورلْمل و يدوالل ی وینَ◌ٔ رْ لنم موی قُومی سابفحتى إذا لم یکن إبراهیم 41: 14( »الْح (

! لم یکن لیستغفر ألبیه آزر، فاستغفاره لوالده یدلنا أنه غیـر آزر،  -وهو من أفضلهم -معصوما

  حیث یبرئه عن ذلک االستغفار طول حیاته. »تبرء منه«وإال کذب کالم اللّه 

  ).28و جعلَها کَلمۀً باقیۀً فی عقبِه لَعلَّهم یرْجِعونَ (

بـراء  «دون ان یکتفی بحاضر النضال! ترى وما هی الکلمۀ الباقیۀ فی عقبه؟ هل إنهـا األولـى:   

؟ وال تکفی توحیدا للّه حیث تحمل الرفض المطلق لعبادة کل معبود حتى اللّـه!  »مما تَعبدونَ

: عبادة اللّه؟ وهی دون صلۀ بالکلمۀ األولى بتراء وقـد تحمـل   »إِلَّا الَّذي فَطَرَنی«لثانیۀ: أم هی ا

ال إِلـه  «عبادة اللّه مع غیره، أم دون نفی مطلق لمن سواه! إذا فهی کال النفی واإلثبات: کلمـۀ  

ونَ«ف  »إِلَّا اللّهدبا تَعمم راءی بی إِلَّا«و »ال إله«تعنی  »إِنَّني فَطَرَنمزودة بـدلیل   »إال اللّه«تعنی  »الَّذ
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دون  »فطرنـی «! ولماذا »فَإِنَّه سیهدینِ«فقط، وآخر من هدي الفاطر  »اللّه«ال  »الَّذي فَطَرَنی«فطري: 

»کما فی آیۀ الفطرة؟ حیث الفطر درجات، منها المستورة بظلم الشرك والضـالل،   »فَطَرَ النّاس

درجات متوسطۀ، ومنها ما هی فی درجـات علیـا کـالفطرة اإلبراهیمیـۀ، إذا     ومنها مشرقۀ فی 

  .»فطرنی«فحقّ له 

ذي   «و ألن معنى اإلشراك باللّه هو أن یعبد غیر اللّه مع اللّه کیفما کانت هذه وتلک ف  ا الـَّ إِلـَّ

إن عبادة اللّـه   أم وإذا کان منفصال وعلّه أنسب، حیث »مما تَعبدونَ«استثناء متصل ب  »فَطَرَنی

هی المعنیۀ من الکلمتـین السـلبیۀ واإلیجابیـۀ     »ال إِله إِلَّا اللّه«بین المشرکین ال تلیق باللّه، ف 

  وهما کلمۀ واحدة تامۀ.

و بطبیعۀ الحال لیست هذه الکلمۀ الباقیۀ هی األصوات المقطعۀ والحروف المنظومۀ فإنهـا ال  

تفید هذه الکلمۀ لو ال واقع المعنى وااللتزام بها! وهل الضـمیر   ثم ماذا »کَلمۀً باقیۀً«تبقى وهی 

إِنَّنی براء ... إِلَّا «إلبراهیم ال للّه؟ فهو مصدر الکالم هنا ورکنه! وهو القائل  »جعلها«المستتر فی 

ی إِنَّ اللّـه   و وصى بِها إِبـراهیم بنیـه و یعقُـوب یـا     «! وهو الموصی بها بنیه: »الَّذي فَطَرَنی نـب

)! فقد وصى بها ولده وأمـرهم أن  132: 2( »اصطَفى لَکُم الدینَ فَال تَموتُنَّ إِلّا و أَنْتُم مسلمونَ

یتواصوا بها ما تناقلتهم األصالب وتناسختهم األدوار! أم للّـه دون إبـراهیم؟ حیـث الوصـیۀ     

جعل الباقی ثابت لیس بید إبـراهیم أم سـواه   لیست جعالً، فقد تخالف الوصیۀ اإلبراهیمیۀ وال

إلّا اللّه! وإبراهیم وإن کان مصدر الکلمۀ هناك، ولکنما الهدایۀ اإللهیۀ فیها لیست لـه إال مـن   

فضالً عمن سواه مـن عقبـه وهـو ال یملکهـم بعـد أال یملـک نفسـه! أم         »فَإِنَّه سیهدینِ«اللّه: 

ه کلمۀ باقیۀ فی عقبه حتما ال حول عنه، ولکن بمـا زرعهـا   المعنیان معا معنیان، فقد جعلها اللّ

) (ربنا 35: 14( »و اجنُبنی و بنی أَنْ نَعبد الْأَصنام«إبراهیم فی القلوب بأمر اللّه، وبما دعى اللّه 

 ۀً لَـکملسۀً منا أُمتینْ ذُرم نِ لَک ویملسلْنا معاج ـ 128: 30( »و عمـل للّـه    السـالم  علیـه إبراهیم  ) ف

ودعى اللّه فی بقاء کلمۀ التوحید فجعلها اللّه کلمۀ باقیۀ فی عقبه: نسـله وذریتـه، فـال یخلـو     

  نسله عن موحدین إلى یوم الدین.

وعترتـه  آلـه  و علیـه  اهللا صـلى ثم ومن أبرز الموحدین من نسله أئمۀ التوحید وحملتـه األعلـون محمـد     
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 1نظر الروایات التی تفسر هذه الکلمۀ بالوالیۀ العلیا والعصمۀ الکبـرى األطهرون، وإلى ذلک ت

ال أنها هی المعنیۀ دون سواها، وإنما هی المصداق األجلى، هم الحملۀ اإلبراهیمیـون لکلمـۀ   

  !السالم علیهالتوحید، حیث حملوها أعرق وأعمق مما حملها إبراهیم  

وإنمـا مـا قالهـا     »جعلهـا «فی  »ها«فلیست هنا بین اآلیات لفظۀ الوالیۀ حتى یرجع إلیها ضمیر 

! المتدرجـۀ فـی درجـات حسـب درجـات      »ال إِله إِلَّا اللّه«إبراهیم المختصرة المحتصرة فی: 

الموحدین! ومن فی عقبـه الموحـدون درجـات أعالهـم أئمـۀ التوحیـد األعلـون محمـد          

قالَ «مامۀ فاستجیب لغیر الظالمین ، وکما التمس لعقبه اإلالسـالم  علیهموخلفاءه المعصومون  آله و علیه اهللا صلى

  ).124: 2(»إِنِّی جاعلُک للنّاسِ إِماماً قالَ و منْ ذُریتی قالَ ال ینالُ عهدي الظّالمینَ

ه سـیهدینِ  «راجعۀ إلى الهدایۀ اإلبراهیمیۀ و »جعلها«فی  »ها«و قد تعنی روایات الوالیۀ أن   »فَإِنـَّ

ل تعنی هدایۀ الوالیۀ واإلمامۀ اإلبراهیمیـۀ، بعـد هدایتـه قبلهـا بـالوحی      الضاربۀ إلى المستقب

هدى موسـى   1فتلک الهدایۀ المستقبلۀ باقیۀ فی عقبه فی مثلث من  »الَّذي خَلَقَنی فَهو یهدینِ«

ومن هدى من دونهم مـن األنبیـاء اإلبـراهیمیین     2وعیسى التی علّها کهدي ابراهیم وإمامته، 

ومن هدي من فوقهم کلهم وإمامته، کالهـدى   3ی إسرائیل وإسرائیل نفسه وأضرابه، کأنبیاء بن

یشـمل   »عقبـه «الثابتۀ فی أهل بیت هذه الرسالۀ السامیۀ إلى یوم الدین ف  آله و علیه اهللا صلىالمحمدیۀ  

حیـد  من المکلفین حیث ال یخلون من کلمۀ التو السالم علیهالعقب العام: کل من یأتی بعد إبراهیم  

إلى یوم الدین، ثم العقب الخاص: ذریته مـن موحـدین ومشـرکین، ثـم األخـص: األنبیـاء       

وآلـه   آلـه  و علیـه  اهللا صـلى اإلبراهیمیون من إسحاق وإسماعیل، ثم أخـص الخـاص: الرسـول محمـد      

                                                        
َو «في قول ّهللا عز وجل  السالم علیھوفي كتاب علل الشرایع باسناده الى أبي بصیر عن أبي جعفر   ٢٣ج  ٥٩٦: ٤. نور الثقلین ١

لم یزل ھذا األمر منذ أفضى الى الحسین ینقل من ولد الى ولد ال یرجع فالسالم علیھقال: في عقب الحسین   »فِي َعقِبِھِ  ةً باقِیَ  ةً َجَعلَھا َكلِمَ 
 الى أخ وعم ولم یتم بعلم احد منھم اال ولھ ولد،

جعلھا ّهللا عز وجل في عقب  ةقال: ھي االمام ةعن ھذه اآلی السالم علیھو فیھ عن معاني االخبار عن أبي بصیر قال: سألت أبا عبد ّهللا  
 :ةوم القیامالى ی ةالحسین باقی

 ةالغدیر: معاشر الناس القرآن یعرفكم ان االئم ةحدیث طویل یقول فیھ في خطب آلھ و علیھ هللا صلىوفیھ عن االحتجاج للطبرسي عن النبي  
م بھما، وفیھ وقلت: لن تضلوا ما ان تمسكت»فِي َعقِبِھِ  ةً باقِیَ  ةً َكلِمَ «من بعده ولده وعرفتكم أنھ مني وأنا منھ حیث یقول ّهللا عز وجل 

في عقب  ةقال: جعل االمام ةعن ھذه اآلیآلھ و علیھ هللا صلىقال سألت رسول ّهللا   ةعن المناقب البن شھرآشوب األعرج عن أبي ھریر
الشیخ ھاشم بن  ةالعالم ٣٠٦ص  ١٣،و في احقاق الحق ج ةمنھم مھدي ھذه االم ةمن األئم ةالحسین وسیخرج من صلبھ تسع

عن ثابت الثمالي عن علي بن الحسین عن  ةاسالمبول روى حول اآلی ٤٣٧ص  ةعلى ما في ینابیع المود ةلمحجسلیمان في كتاب ا
وان  ةفي عقب الحسین الى یوم القیام ةوجعل ّهللا االمام ةأبیھ عن جده علي بن أبي طالب رضي ّهللا عنھم قال: فینا نزلت ھذه اآلی

 فال یثبت على إمامتھ إّال من قوي یقینھ وصحت معرفتھ. للغائب منا غیبتین إحداھما أطول من األخرى
 



 8

  یخص العقب األول والثانی. »لَعلَّهم یرْجِعونَ«المعصومون، و

التأویل والتفسیر بـأعلى المصـادیق وأجالهـا دون منعـۀ     و على أي الحالین فهذا وذاك من 

ونَ  «و -لسعۀ الکلمۀ کلّ موحد من نسل إبراهیم إلى یـوم الـدین   رْجِعـی ـملَّهـی    »لَعفـی ترج

 شـرك  لهـم  یسـبق  لـم  اء◌ٔ هو التوحید أئمۀ فإن الشمول، د◌ٔ رجوعهم إلى کلمۀ التوحید تو

یخص المشرکین ممن فی عقبـه وسـواهم    فی لعلهم »هم« فلعل توحید، إلى عنه یرجعوا حتى

یزهر کـأعلى مصـداق فـی صـدور المعصـومین مـنهم وبینهمـا         »فی عقبِه«وإن کان الصدر 

  متوسطون أما ذا؟

  ).29( مبِینٌ رسولٌ و الْحقُّ جاءهم حتّى آباءهم و الء◌ٔ بلْ متَّعت هو

أن کلمـۀ التوحیـد جعلـت     »کَلمۀً باقیۀً فی عقبِهو جعلَها «هنا إعراض عما علّه یفهم من  »بل«

عریقۀ عمیقۀ ثابتۀ فی عقبه، مندغمۀ فی کیانهم ال یتخلفون عنهـا خـالف مـن قبـل ابـراهیم،      

فالرسل اإلبراهیمیون منذ إسماعیل وإسحاق وإلى موسى وعیسـى ومـن بیـنهم مـن الرسـل      

  خمول وأفول اتصاال دونما انفصال. وسائر دعاة التوحید رفعوا مشعله وأناروا مناره دون

 األمد علیهم وطال وآباءهم متّعوا حیث المشرکون اء◌ٔ ولکن هو »آباءهم و الء◌ٔ بلْ متَّعت هو«

 العقـب  مـن  اء◌ٔ .. هو آلـه  و علیه اهللا صلىومحمد   السالم علیه المسیح بین الرسالیۀ الفترة زمن قلوبهم فقست

مۀ الباقیۀ وتعرقوا فی الشرك، حیث طال بهم العهد ومـتعهم  الکل تلک عن تخلفوا اإلبراهیمی

اللّه جیالً بعد جیل حتى طال علیهم العمر ونسوا ملۀ ابراهیم، وأصبحت کلمۀ التوحیـد فـیهم   

للحق أوضـح  »رسولٌ مبِینٌ«القرآن بعد غروبه زمن الفترة وجاءهم  »حتّى جاءهم الْحقُّ«غریبۀ .. 

  ق، وکأن من سبقه من رسل لم یکن فیهم مبین وکلهم فی حده مبین.بیان لحد لم یسبقه ساب

فهذا الرسول مبین بنفسه ومبین بکتابه ومبنی بمعجزاته، مبین بمن قبلـه فـی بشـاراته ومبـین     

اب موسى أَ فَمنْ کانَ على بینَۀٍ منْ ربه و یتْلُوه شاهد منْه و منْ قَبله کت«بشاهد منه فی تربیاته: 

 مرْیـۀٍ  فی تَک فَال موعده فَالنّار الْأَحزابِ منَ بِه یکْفُرْ منْ و بِه منُونَ◌ٔ إِماماً و رحمۀً أُولئک یو

نْهم قُّ إِنَّهنْ الْحم کبر نَّ وو ال النّاسِ أَکْثَرَ لکنُونَ◌ٔ ی17: 11( »م!(  
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  رکین ابراهیم فی حجاجات مع المش

) فَانْظُرْ کَیف کـانَ عاقبـۀُ   72) و لَقَد أَرسلْنا فیهِم منْذرِینَ (71و لَقَد ضَلَّ قَبلَهم أَکْثَرُ الْأَولینَ (

  ).73الْمنْذَرِینَ (

و تلکم األکثریۀ الضالۀ دائبۀ فی الطول التاریخی والعرض الجغرافی، رغم تواتر اإلنـذار مـن   

کَیف کـانَ  «نظرا فی عمق الغابر  »فانظر«ان ضاللهم معمدا بعد التحذیر واإلنذار، المنذرین، فک

  المصدقین منهم والناکرین: »عاقبۀُ الْمنْذَرِینَ

  ).74إِلّا عباد اللّه الُْمخْلَصینَ (

فهم بینهم لم تکن لهم عاقبۀ إلّا الحسنى، رغم السائرین من مکذبین، او مصدقین قاصرین او 

زاء الْـأَوفى    «صرین، حیث نالوا ما قصروا او قصرّوا شـطرا فـی األولـى    مق الْجـ زاه جـی ثُـم« !

فإن للشیطان سبیالً الى غیر المخلصین مهمـا کـان لممـا أو     »المنذرین«و »واالستثناء یعم ضل

  کبیرة.

أو  نـین ◌ٔ و من هنا استعراضات وجیزة لعاقبۀ المنذرین والمنذرین، من مخلصین وسائر المـو 

  :السالم علیهالمکذبین، بادئا بأول المرسلین العظام نوح  

  ).75و لَقَد نادانا نُوح فَلَنعم الُْمجِیبونَ (

فَدعا ربـه أَنِّـی   «نداء وإجابۀ مهما کان بینهما من بون کما تقتضیه الحکمۀ اإللهیۀ، ومن ندائه 

لى ذاتع لْناهمح رْ ... وفَانْتَص غْلُوبرَ   م نْ کـانَ کُفـمل زاءنا جنیرِي بِأَعرٍ. تَجسد 54(»أَلْواحٍ و :

ا ) (قالَ رب إِنِّی دعوت قَومی لَیلًا و نَهاراً ... مما خَطیئاتهِم أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا ناراً فَلَم یجِدو14

ر قالَ نُوح أَنْصاراً ... و ونِ اللّهنْ دم مـاراً ...  لَهیرِینَ دنَ الْکـافضِ ملَى الْأَرع ال تَذَر 71( »ب :

یعنی جمعیۀ الصفات جالال بسـحق الکـافرین، وجمـاالً     »المجیبون«و »نادانا«) والجمع فی 28

  لمن هو نعم العبد! ... »فَلَنعم الُْمجِیبونَ« نین◌ٔ بنجاة المو

ـ   « نعم المـدعى ونعـم المعطـی ونعـم     صدقت ربنا أنت أقرب من دعی وأقرب مـن یعطـی ف

»النصیر ونعم ربنا أنت المولى ونعم ل◌ٔ المسو
1  

                                                        
١

َو لَقَ�ْد نادان�ا « ةإذا صلى في بیتي فمر بھ�ذه اآلی�آل�ھ و علیھ هللا صلىقالت كان النبي   ةاخرج ابن مردویھ عن عائش -٢٧٨: ٥.الدر المنثور 
 قال: صدقت ربنا ...  »نُوٌح فَلَنِْعَم اْلُ◌مِجیبُونَ 
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ه فـی    77) و جعلْنا ذُریتَه هم الْبـاقینَ ( 76و نَجیناه و أَهلَه منَ الْکَرْبِ الْعظیمِ ( لَیـتَرَکْنـا ع و (

  ).78اآلْخرِینَ (

 -هنـا  -بین نفی لغیـر أهلـه وإثبـات ألهلـه، وأهلـه      السـالم  علیههذه ثالث إجابات لما دعا نوح  

فی النسب وأهله فی اإلیمان، فلم ینج فیمن نجی ابنه وامراته وهمـا  اآلهلون للنجاة، من أهله 

أقرب أهله نسبیاً، وقد نجی من آمن به مهما کانوا أبعد عنه فی النسب، فإنما األهل هنا أهـل  

ـ   «اإلیمان، سواء فیهم أقاربه وأغاربه:  ا مـنْ  قُلْنَا احملْ فیها منْ کُلٍّ زوجینِ اثْنَـینِ و أَهلَـک إِلّ

) (فَقالَ رب إِنَّ ابنی منْ أَهلی و إِنَّ وعدك الْحقُّ و أَنْت 40: 11( »سبقَ علَیه الْقَولُ و منْ آمنَ

ـ   ک أَحکَم الْحاکمینَ. قالَ یا نُوح إِنَّه لَیس منْ أَهلک إِنَّه عملٌ غَیرُ صالحٍ فَال تَسئَلْنِ ما لَـیس لَ

  ).46: 11( »بِه علْم إِنِّی أَعظُک أَنْ تَکُونَ منَ الْجاهلینَ

وابنـه مـن ذریتـه و     »و جعلْنا ذُریتَه هم الْباقینَ«ترى وإذا کان أهله أعم من ذریته فما ذا تعنی 

  بقوا؟ وقد ذریته غیر القلۀ نون◌ٔ قد هلک، والمو

؟ علّها تعنی ذریۀ أهلـه  »ذریته«إلى  »أهله«ذا التحول من فهل هم ذریۀ اإلیمان کما أهله؟ فلما 

فلـم یکـن   »ذُریۀَ منْ حملْنا مع نُوحٍ إِنَّه کانَ عبـداً شَـکُوراً  «فإنهم ذریته إیمانیا کما هم أهله: 

  .1معه آمن من وسائر نین◌ٔ الباقون بعد طوفان نوح إلّا من انتسل من أهله وذریته المو

 »مـن آمـن  «فی یـونس مقابـل    »أهلک« -و علّ من آمن معه کانوا هم أو أکثرهم من ذریته، ف

  .2ته!تعنی األقربین، واآلخرون هم سائر ذری

ولکنما الباقین لـم یکونـوا إلّـا ذریتـه مهمـا      أم إن المحمولین معه کانوا من ذریته وغیرهم، 

شملتهم النجاة عن الغرق؟ فلما ذا اختصاص البقاء ببعض المحمولین ولم یختصوا باإلیمـان،  

  وعلّ منهم من کان أفضل من ذریته؟

فـی روایـات   آلـه  و علیـه  اهللا صـلى علّهم ماتوا فی السفینۀ فلم تنسل لهم ذریۀ وکما یروى عن الرسـول   

                                                        
١

والكتاب  ةیقول: الحق والنبو ةفي اآلیالسالم علیھأبي الجارود عن أبي جعفر   ةعلي بن ابراھیم في روای ٣٦ح  ٤٠٥: ٤.نور الثقلین 
اْحِمْل فِیھا ِمْن ُكلٍّ َزْوَجیِْن اثْنَیِْن َو «واالیمان في عقبھ ولیس كل من في األرض من بني آدم من ولد نوح قال ّهللا عز وجل في كتابھ 

یَّ «وقال ّهللا عز وجل ایضا »ْن َسبََق َعلَیْھِ الْقَْوُل َو َمْن آَمَن َو ما آَمَن َمَعھُ إِّال قَلِیلٌ أَھْلََك إِّال مَ  نا َمَع نُوحٍ  ةَ ُذرِّ  .»َمْن َحَملْ
 
٢

ف�ي  آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لىب�ن جن�دب ع�ن النب�ي   ةاخرج الترمذي وحسنھ وابن جریر وابن أبي حاتم وابن مردویھ عن سمر -. الدر المنثور
 .ةوأبي ھریر ةآخرون عن سمر ةأقول وقد اخرج ما في معناه جماع -قال: سام وحام ویافث ةاآلی
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  توافق ظاهر آیۀ الذریۀ.عدة، و هی 

  ترى وماذا ترك علیه فی اآلخرین؟ ومن هم أوالء؟

علّ اآلخرین هم سائر حملۀ الدعوة الرسالیۀ بعد نوح من إبراهیم وموسـى وعیسـى ومحمـد     

ین سـائر الخمسـۀ الـذین دارت       آله و علیه اهللا صلى ومن بینهم، وقد ترك اللّه وخلّد دعوته العالمیـۀ ـب

رِینَ «ط بینهم برباط الدعوة الوحیدة الموحدة، أو یعنی علیهم الرحى، فرب ی اآلْخـف هلَیتَرَکْنا ع« 

  وکما ترك علیه سالما فی اآلخرین. »على«ترك الدعوة ضده لمکان 

ینَ من◌ٔ ) إِنَّه منْ عبادنَا الْمو80) إِنّا کَذلک نَجزِي الُْمحسنینَ (79سالم على نُوحٍ فی الْعالَمینَ (

  ).82) ثُم أَغْرَقْنَا اآلْخَرِینَ (81(

فسالم علیه دائب فی العالمین إلى یوم الدین دونما انقطاع لذکراه المجیدة الوطیدة الصـامدة  

فإنه أول من انتهض فی دعوة باهضۀ فائزة، بمقاساة أشد البالیا والفـتن طـول الـدعوة، فلـه     

 »فـی الْعـالَمینَ  «ه سالم من اللّه ومن أهل اللّـه  نصیب من کل خیر وسالم إلى یوم القیامۀ! وإن

نَجـزِي  «الواسع الفاسـح  »إِنّا کَذلک«من المالئکۀ والجنۀ والناس أجمعین أم أیا من المکلفین، 

  .  »للَّذینَ أَحسنُوا الْحسنى و زِیادةٌ« -ف »الُْمحسنینَ

إیمان السالم والتسلیم فلـه السـالم    »منینَ◌ٔ ا الْموإِنَّه منْ عبادنَ« -و انه سالم جزاء اإلحسان ل

أَغْرَقْنَـا  «بعد مـا نجینـاه وأهلـه مـن الکـرب العظـیم        »ثم«کما سلّم، ومن ثم لمن معه وتابعه 

  ).83وهم غیر أهله،: و إِنَّ منْ شیعته لَإِبراهیم ( »اآلْخَرِینَ

یها، فقد یشایع األعلى األدنى کما األدنـى  فإبراهیم ممن شایع نوحا فی دعوة التوحید، وفاقه ف

یشایع األعلى، أو هما یتساویان، فال تعنی المشایعۀ ألحد تفاضال فی المشایع علیه، إال نفـس  

فَاستَغاثَه الَّذي منْ شیعته علَـى الَّـذي مـنْ    «التوافق فی سلک واحد، ومن األدنى شیعۀ موسى 

هودوان شیعۀ الحق قد تکـون متـاخرة فـی الزمـان ال فـی      السـالم  علیه) وشیعۀ علی  15: 28( »ع ،

المکانۀ کإبراهیم بالنسبۀ لنوح، وقد تتقدم فی الزمان وتتـأخر فـی المکانـۀ کـالنبیین أجمـع      

 1وهـذا تاویـل   السـالم  علیـه بالنسبۀ لخاتم النبیین، وبهذا اإلعتبار یعد إبراهیم فی عداد شیعۀ علـی   

                                                        
١

تِھِ «انھ قال قولھ عز وجل السالم علیھشرف الدین النجفي قال روى عن موالنا الصادق   ٢ ح ٢٠: ٤. تفسیر البرھان  َو إِنَّ ِمْن ِشیعَ
بْراھِیمَ   السالم علیھعلي   ةاي ابراھیم من شیع »َإلِ
لعباس بن د ھذا التأویل ما رواه الشیخ محمد بن الحسن عن محمد بن وھبان عن أبي جعفر محمد بن علي بن رحیم عن اقال ویؤ 
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  وذلک تفسیر.

لبِقَلْبٍ س هبر 84یمٍ (إِذْ جاء.(  

حـین جـاء کداعیـۀ     »إِذْ جاء ربـه «و متى أصبح إبراهیم من شیعۀ نوح فی دعوته المخلصۀ؟ 

عما سوى اللّه، خالیا عن حب غیر اللّه واالتجاه إلى من سـوى اللّـه، تامـاً فـی      »بِقَلْبٍ سلیمٍ«

خالیا عن کـل شـک    1»هالذي یلقى اهللا ولیس فیه أحد سوا«محبۀ اللّه، طاما من یم معرفۀ اللّه! 

وشرك جلی أو خفی باللّه، بریئا عن کل تعلق بغیر اللّه، فی قمۀ عالیۀ من توحید اللّه والفنـاء  

  فی اللّه والبقاء باللّه.

عن کافۀ معانی اإلخالص فی الجـوارح والجـوانح، حیـث     -ال تعقید فیه -و إنه تعبیر بسیط

 وجمالـه  إجماله على ي◌ٔ فإذا سلم سلمت کلها على قدر سالمته، وهو یو 2ا کلهاالقلب إمامه

  .المتعالیات الصفات هذه تعبیرات یه◌ٔ تو مما أوسع

ن مجیئه ربه بقلبه هو مجیئه بکل کونه وکیانه حیث القلب یقلّب کله، فقد جاء ربه متجلیـا  و إ

  بکافۀ التربیات الربوبیۀ بکل وجوده.

وم ال    «إبراهیم جاء ربه بقلب سلیم ودعا العالمین إلى قلب سلیم  ثُـونَ یـعبی مـوی یال تُخْزِن و

                                                                                                                                                         
عن أبي بصیر یحیى بن أبي القاسم قال سأل جابر بن یزید الجعفي جعفر بن محمد  ةمحمد قال حدثني أبي عن الحسن بن أبي حمز

بْراھِیمَ « ةعن تفسیر ھذه اآلی السالم علیھالصادق   عن بصره كشف لھ  السالم علیھفقال ان ّهللا سبحانھ لما خلق ابراھیم  »َو إِنَّ ِمْن ِشیَعتِھِ َإلِ
صفوتي من خلقي ورأى نورا الى جنبھ  آلھ و علیھ هللا صلىفنظر فرأى نورا الى جنب العرش فقال: إلھي ما ھذا النور؟ فقیل ھذا نور محمد  

أنوار فقال الھي وما ھذه األنوار  ةفقال الھي وما ھذا النور؟ فقیل لھ: ھذا نور علي بن أبي طالب ناصر دیني وراى الى جنبھما ثالث
أنوار قد صفوا بھم قیل یا ابراھیم  ةفطمت محبیھا من النار ونور ولدیھا الحسن والحسین فقال الھي وأرى تسع ةفقیل ھذه نور فاطم

فقیل یا ابراھیم أولھم علي بن  ةاال ما عرفتني من التسع ةاء الخمسفقال ابراھیم الھي بحق ھؤ  ةمن ولد علي وفاطم ةاء االئمھؤ 
القائم ابنھ فقال ابراھیم الھي  ةوابنھ جعفر وابنھ موسى وابنھ علي وابنھ محمد وابنھ علي وابنھ الحسن والحجالحسین وابنھ محمد 

نین علي بن أبي طالب  امیر المؤ  ةاء شیعتھم شیعوسیدي ارى أنوارا قد أحدقوا بھم ال یحصي عددھم اال أنت؟ قیل یا ابراھیم ھؤ 
 عتھ فقال:فقال ابراھیم وبما تعرف شیالسالم علیھ

احدى وخمسین والجھر ببسم ّهللا الرحمن الرحیم والقنوت قبل الركوع والتختم في الیمین فعند ذلك قال ابراھیم اللھم اجعلني  ةبصال
بْراھِیمَ «نین قال فأخبر ّهللا في كتابھ فقال: امیر المؤ  ةمن شیع  .»َو إِنَّ ِمْن ِشیَعتِھِ َإلِ

قال رجل لعلي بن الحسین یا ابن رسول ّهللا انا من شیعتكم الخاص فقال لھ یا  السالم علیھلعسكري  وفیھ عن تفسیر االمام ابو محمد ا
بْراھِیَم. إِْذ جاَء َربَّھُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ «إذ قال ّهللا تعالى  السالم علیھعبد ّهللا فإذا أنت كإبراھیم الخلیل   فان كان قلبك كقلبھ  »َو إِنَّ ِمْن ِشیَعتِھِ َإلِ

نت من شیعتنا وان لم یكن قلبك كقلبھ وھو طاھر من الغش والغل واال فانك ان عرفت ان بقولك كاذب فیھ انك مبتلى بفالج ال فأ
 فراجع. ةفي شروط الشیع ةلكذبك ھذا، أقول و فیھ روایات اخرى مفصل ةیفارقك الى الموت او جذام لیكون كفار

 
١

 . القمي في تفسیره قال قال: ...
 
٢

 ةالحواس والحواس أئم ةاألفكار و األفكار أئم ةالعقول والعقول أئم ة: القلوب أئمالسالم علیھ. في الكافي باسناده عن االمام الصادق  
 األعضاء.
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) ومن مظاهر ذلک المجیء صـراعه  89: 26( »أَتَى اللّه بِقَلْبٍ سلیمٍ ینْفَع مالٌ و ال بنُونَ. إِلّا منْ

  فی حوار صارم وعملیۀ صارمۀ فی أوسع میادین الشرك وأخطرها:

) فَمـا ظَـنُّکُم بِـرَب    86) أَ إِفْکاً آلهۀً دونَ اللّه تُرِیدونَ (85إِذْ قالَ لأَبِیه و قَومه ما ذا تَعبدونَ (

  ).87مینَ (الْعالَ

جولۀ خاطفۀ سریعۀ من حواره، وإلى تجوالۀ وسیعۀ عملیۀ بین األصـنام، مـا حمـل عبـدتها     

  یتربصون به کل دوائر السوء.

فی حین یراهم عاکفین على أصنام لهم یتساءلهم فی هتاف وانعکاف إلى فطرة اللّه التی فطـر  

 -ملمحا أنها ال تشعر! فما هی »من ذا«ون د »ما ذا تَعبدونَ«الناس علیها، مستنکرا تحجبهم عنها 

  حال عابدیها؟ -إذا

أَ إِفْکاً «یهدم صرح ألوهیتها فی تخیلهم الهابط الخابط:  »آلهۀ«ثم وقبل أن بذکرها کما یلفظون 

فکل آلهۀ دون اللّه إفک مفترى، وکذب مختلق، ال تملـک أیـۀ برهنـۀ     »آلهۀً دونَ اللّه تُرِیدونَ

إشارة إلى أنها لیست إلّا إفکا،  -دون عکس -»إفکا«عن  »آلهۀ«ین! وفی بدلیۀ فی عساکر البراه

 -إذا -کیـف »فَمـا ظَـنُّکُم بِـرَب الْعـالَمینَ    «فکل کیانها إفک لیس إلّا! وإذ تعبدون ما تنحتون 

  تعبدونه وأنتم عابدوا خلقه، وکیف تالقونه وأنتم به مشرکون، وهو أقبح ظلم وأشنعه؟! 

قطع للمیزات والمفاصالت فی المدعوین إلـى اللّـه لکـل     »لأَبِیه و قَومه«خطاب و فی جمع ال

  داعیۀ قاطعۀ.

و أبوه هو عمه أو جده ألمه دون والده إذ فقده فی طفولته فقام عمه مقامه فـی کافـۀ شـئون    

األبوة، فرغم أنه عاش جو الشرك داخل بیته وخارج بیته، یصبح أصـرم محـارب وأصـرحه    

  لبیت والبیئۀ.ضد هذا ا

و إنه فی حملته الصارمۀ العامۀ الشاملۀ بحاجۀ إلى خلق جو یسمح لـه بعـد حجـاج الکـالم     

إلّا أن یتأخر عن خـروجهم   -إذا -تحقیق حجاج العمل الجبار فی کسر األصنام، فما ذا یصنع

  :لعید لهم فی اعتذار، بمکر صادق جبار، یجعله مع األصنام دونما حاجز لکسرهم وال صدام

  ).89) فَقالَ إِنِّی سقیم (88فَنَظَرَ نَظْرَةً فی النُّجومِ (

  أترى کان به سقم؟ وما هی رباطه بنظرة النجوم؟ ...
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»و اهللا ما کان سقیما وما کذب«
1   

»إنما عنى سقیما فی دینه مرتادا«
2  

و هذه تقیۀ التّوریۀ أن تلفظ بأمر وتعنی خالف الظاهر منه، فالکذب محـرم علـى أیـۀ حـال،     

والروایـۀ القائلـۀ   »إِنِّی سقیم«ال تحل إلّا التوریۀ کما فعلها إبراهیم فی قوله 3وفی اضطرار التقیۀ

مضروبۀ عرض الحائط، فإذا دار األمر بین کذب إبراهیم و کذب الروایۀ عنه  4کذب السـالم  علیهأنه 

  .السالم علیهفکذبها أحرى من کذبه 

إِنِّـی  «إنهم هموا بالذهاب خارج البلد إلى عید لهم جامع، فطلبوا إلیه مرافقتهم فـأبى معتـذرا   

یمقیهددهم بکسر أصنامهم: وقد کان »س  

) فهل تناسوا تهدیده فی قبول عذره، 57: 21( »و تَاللّه لَأَکیدنَّ أَصنامکُم بعد أَنْ تُولُّوا مدبِرِینَ«

أم استهانوا به أنه قولۀ جوفاء ال یتجرأ على تحقیقها؟ على أیۀ حال قبلوا عـذره، وهـو عاقـد    

عروش معبوداتهم بهذه الصراحۀ والجرأة المسـبقۀ   عزمه على أن یهدم صرح آلهتهم ویقوض

واالعتذارة الملحقۀ، رأى ان حجته القولیۀ وإن وضحت وضـح الشـمس فـی رایعـۀ النهـار،      

ولکنها ال تنبت فی أراضی قلوبهم الجرز نباتا فأراد أن یشرك أبصـار القـوم مـع بصـائرهم،     

  دهم ویتوبون عن غیهم.وحواسهم مع أفئدتهم فی تفهم عقیدته علّهم یثوبون إلى رش

                                                        
فِ�ي  ةً فَنَظَ�َر نَظْ�رَ « عاب آلھ�تھمالس�الم علیھقال قال ابو جعفر   السالم علیھالكافي عن أبي عبد ّهللا   ةفي روض ٤٦ح  ٤٠٦: ٤.نور الثقلین ١

 قال ابو جعفر: و ّهللا ...» النُُّجوِم. فَقاَل إِنِّي َسقِیمٌ 
 
٢

قال قلت لھ:  السالم علیھفي كتاب معاني االخبار باسناده الى صالح بن سعید عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد ّهللا   ٤٢. المصدر ح 
 ي سقیم فقال: ما كان ابراھیم سقیما و ما كذب انما عنى ...قولھ تعالى: ان

 
٣

؟ قال: اي و ّهللا من دین ّهللا، من دین ّهللا قلت: من دین ّهللا  ةقال قال: التقی السالم علیھعن أبي بصیر عن أبي عبد ّهللا   ٤٥.المصدر ح 
ا و لقد قال یوسف أیتھا العیر انكم لسارقون و هللا ما كانوا سرقوا شیئا و لقد قال ابراھیم اني سقیم و هللا ما كان سقیماأقول ھم سرقو

الكافي عن أبي  ةض، وفیھ عن روة، و ابراھیم كان سقیما في روحھ عنھم و ھو غیر ظاھر العبارةیوسف و ھو غیر ظاھر العبار
و أصحابھ یروون عنك انك تكلم على سبعین وجھا لك منھا  ةو انا عنده ان سالم بن أبي حفص السالم علیھبصیر قال قیل ألبي جعفر  

سقیم و ما اني  السالم علیھو ّهللا ما جائت بھذا النبیون و لقد قال ابراھیم   ةالمخرج؟ فقال: ما یرید سالم مني؟ أ یرید أن أجیئ بالمالئك
 كان سقیما و ما كذب.

 
و رووا فیھ حدیثا عن النبي   ةكذبالسالم علیھقال بعضھم ذلك القول عن ابراھیم   ١٤٨ص  ٢٦.في التفسیر الكبیر للفخر الرازي ج ٤

الكذب الى ابراھیم ال  ةقلت لبعضھم ھذا الحدیث ال ینبغي ان یقبل الن نسب» ما كذب ابراھیم اال ثالث كذبات«انھ قال  آلھ و علیھ هللا صلى
الكذب الى الراوي و بین نسبتھ الى  ةالعدول؟ فقلت لما وقع التعارض بین نسب ةتجوز فقال ذلك الرجل فكیف یحكم بكذب الروا

 ان نسبتھ الى الراوي اولى. ةان من المعلوم بالضرورك السالم علیھالخلیل  
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لذلک وهو یهدف الهدف العظیم یضطر إلى ادعاء العلۀ عن مصاحبتهم، ویتظاهر بالسقم ومـا  

 ضـالل  علـى  حزنـا  ده◌ٔ کان سقیما فی بدنه، وإنما کان سقیم النفس، کاسف البال، یتقطع فو

ى سقمه هـذا  إل وإضافۀ أم دعوته، إلى ویصغوا نداءه یلبوا لم أنهم غیظا ویتمیز المبین، قومه

حقیـق دعـوتی،   ولم أحقـق بغیتـی فـی ت    1الحالی ینظر إلى سقم استقبالی: إنی سوف أموت

والموت فی تحسر سقم على سقم! أم إنی سوف أسقم، وهذه طبیعۀ الحـال لکـل إنسـان أن    

یعرضه سقم ما فی کل مستقبل ... أسقام کلها صادقۀ فی حال واستقبال، فی جسـم أو حـال،   

  اللهم إلّا سقم الجسم فی الحال إذ ال رباط له بالنظر فی النجوم.

 وعلّهـا  فـی ...  نظـر  وإنمـا  ظـاهرة،  ة◌ٔ ت إلى نجوم السماء روو أما نظرته فی النجوم، فلیس

مسایرة ظاهرة ومماشاة، وفقا لما کانوا یزعمونه مـن دالالت   »هذا ربی« االول حجاجه تضاهی

اب األنـواع، وهـذه     النجوم على ما ستحدث من أحداث مستقبلۀ، إذ کانوا یحسبونها من أرـب

ولکی یقضی على هذه المزاعم الفاسدة بعـد إذ جعـل    األوثان تمثّلها بمتناول أیدي عابدیها،

إال فیمـا ال یعـارض قضـاء     2األصنام جذاذا، وعلم النجوم تعلیمه وتعلّمه والبناء علیه محظور

                                                        
١

إني سأسقم و كل میت سقیم و قد قال » إِنِّي َسقِیمٌ «في كتاب معاني االخبار و قد روى انھ عنى بقولھ  ٤٣ح  ٤٠٦: ٤.نور الثقلین 
 : انك میت اي ستموت.آلھ و علیھ هللا صلىّهللا عز و جل لنبیھ  

 
انھ قال: إذا ذكر آلھ و علیھ هللا صلىفي كتاب جعفر بن محمد الدوریستي باسناده الى ابن مسعود عن النبي   ٥٠ح  ٤٠٧: ٤نور الثقلین  ٢.٢

في كتاب االحتجاج للطبرسي عن أبي عبد ّهللا   ٥١ر أصحابي فأمسكوا و إذا ذكر النجوم فأمسكوا، وفیھ القدر فأمسكوا و إذا ذك
حدیث طویل و فیھ قال لھ السائل: فما تقول في علم النجوم؟ قال: ھو علم قلّت منافعھ و كثرت مضاره ألنھ ال یدفع بھ  السالم علیھ

بالبالء لم ینجھ التحرز في القضاء و ان خبر ھو بخیر لم: یستطع تعجیلھ و ان حدث  المقدور و ال یتقى بھ المحذور ان خبر المنجم
عن سعید بن جبیر قال: استقبل  ٥٢بھ سوء لم یمكنھ صرفھ و المنجم یضاد ّهللا في علمھ بزعمھ أنھ یرد قضاء ّهللا عن خلقھ، وفیھ 

تناحست النجوم الطالعات و تناحست السالم علیھنین  یا امیر المؤ  ةالتھنئ دھقان من دھاقین الفرس فقال لھ بعد السالم علیھنین  امیر المؤ 
السعود بالنحوس و إذا كان مثل ھذا الیوم وجب على الحكیم االختفاء و یومك ھذا یوم صعب قد انقلب فیھ كوكبان و انقدح من 

صاحب  ةھقان المنبئ باآلثار المحذر من األقدار ما قصویحك یا دالسالم علیھنین  برجك النیران و لیس الحرب لك بمكان قال امیر المؤ 
صاحب السرطان و كم المطالع من األسد و الساعات في المحركات و كم بین السراري و الذراري؟ قال: سأنظر و  ةالمیزان و قص

؟ وقع بیت بالصین و ةرحأومى بیده الى كمھ و أخرج منھ أسطرالبا ینظر فیھ فتبسم صلوات ّهللا علیھ و قال أ تدري ما حدث البا
و ھاج النمل بوادي النمل و ھلك  ةو فقد دیان الیھود بابل ةانفرج برج ماجین و سقط سور سر ندیب و انھزم بطریق الروم بارمینی

سبعون الف  سعد سبعون الف عالم و ولد في كل عالم ةفقال: البارح السالم علیھنین  أ كنت عالما بھذا؟ قال: ال یا امیر المؤ  ةملك افریقی
الحارثي لعنھ ّهللا و كان جاسوسا للخوارج في عسكر امیر  ةیموت مثلھم و ھذا منھم و أومى بیده الى سعد بن مسعد ةعالم و اللیل

 ألم أروك من عین التوفیق قالالسالم علیھنین  نین فظن الملعون انھ یقول خذوه فأخذ بنفسھ فمات فخر الدھقان ساجدا فقال امیر المؤ المؤ 
القطب و أعالم الفلك اما قولك انقدح من برجك  ةنین فقال انا و صاحبي ال شرقیون و ال غربیون و نحن ناشئبلى یا امیر المؤ 

 ةعمیق ةالنیران فكان الواجب ان تحكم بھ لي ال علي اما نوره و ضیاءه فعندي و اما حریقھ و لھبھ فلھذا فذاھب عني و ھذه مسئل
 احسبھا ان كنت حاسبا.

اني قد ابتلیت بھذا العلم فأرید السالم علیھفي من ال یحضره الفقیھ و روى عن عبد الملك بن أعین قال قلت ألبي عبد ّهللا   ٤٩یھ وف
فقال لي:  ةفإذا نظرت الى الطالع و رأیت طالع الشر جلست و لم اذھب فیھا و إذا رأیت طالع الخیر ذھبت في الحاج ةالحاج

لما أراد المسیر الى الخوارج قال لھ بعض أصحابھ ان السالم علیھروى انھ   ٥٣كتبك وفیھ عن االحتجاج تقضى؟ قلت نعم قال: احرق 
التي من سار فیھا  ةأ تزعم انك تھدي الى الساع السالم علیھسرت في ھذا الوقت خشیت ان ال تظفر بمرادك من طریق علم النجوم فقال  
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 »نظر فی النجوم«وقدرا من محاسبات الخسوفات والکسوفات والزالزل فی احتمال دون قطع! 

نظـرة   »نظـر فـی النجـوم   «طلع منها متظاهرا انه سیسقم حین الخروج ام بعـده، ام  ظاهرا، واست

اإلعتبار بأفولها وحراکها فحدوثها وعدم ألوهتها وربوبیتها، فسقم روحـه وتـأثر مـن ضـالل     

عابدیها، یضمر فی ضمیره أن نظرة واحدة فی النجوم التـی یحسـبونها أربـاب األنـواع تنبـه      

السماوات واألرض، فیسقم روح اإلنسان بأحاسیسه المفکرة العاقلـۀ  اإلنسان أنها مربوبۀ لرب 

  أن کیف یعبدها ذلک الجم الغفیر من الناس.

و من شفاء ذلک السقم الحالی أن یکید أصنامهم بعد أن یولوا مدبرین، وما کیـده إلّـا قولـه    

»یمقلَّ«حتى یترکوه، وأن  »إِنِّی سلَع مونَ  جعلهم جذاذا إِلّا کَبِیراً لَه رْجِعـی ه إِلَیـ مه«   نْـها علَّـوفَتَو .

  ).90مدبِرِینَ (

»نْها علَّوعنـه   »مدبرین«یعذرونه فی ترك مصاحبتهم، غیر معتنین بشأنه، صاحبهم أم ترکهم  »فَتَو

استهانۀ به، وإلى عیدهم اعتناء بشأنه، ناسین أو متناسین أنه تهددهم بکید أصنامهم، وها هـو  

) مـا  91! فَراغَ إِلى آلهتهِم فَقالَ أَ ال تَـأْکُلُونَ ( »ضَرْباً بِال�یمینِ«ویکیدهم  »إِنِّی سقیم«فی یکیدهم 

  ).93) فَراغَ علَیهِم ضَرْباً بِال�یمینِ (92لَکُم ال تَنْطقُونَ (

) 26: 51(»عجلٍ سـمینٍ فَراغَ إِلى أَهله فَجاء بِ«و الرّوغ هو المیل على سبیل االحتیال والتخفی: 

ا      »إلى«وقد کان إلبراهیم فی بیت األصنام روغان، روغ  ذهابا إلیها متخفیـا، عـلّ هنـاك عیوـن

من طعام قدمه هو أم کان حاضـرا کمـا کانـت سـنتهم فـی تقـدیم        »فَقالَ أَ ال تَأْکُلُونَ«تنظر 

قل تقدیر حیـاة لألکـل،   أل -األطعمۀ آللهتهم، وال بد آللهۀ مجسمۀ وهی تماثیل ذوي األرواح

؟ ءالهۀ أموات خُـرس ال  »ما لَکُم ال تَنْطقُونَ«إبقاء لها وبعدا عن موتها، فلما لم تحر جوابا قال 

یأکلون وال ینطقون؟ فکیف هی إذا آلهۀ وهی أدنى کماال من المألوهین؟ و هو حجاج علـى  

 یملک إلّا قضاء واقعـا علـى   اآللهۀ بعد الحجاج على المألوهین، وله فیهما الحجۀ البالغۀ وال

  اآللهۀ لکی یظل المألوهون دون آلهۀ علّهم ینتبهون.

                                                                                                                                                         
باّ�  ةیھا حاق بھ الضر فمن صدقك بھذا فقد كذب القرآن و استغنى عن االستعانالتي من سار ف ةصرف عنھ السوء و تخوف الساع

التي  ةفي نیل المحبوب و دفع المكروه و ینبغي في قولك للعامل بأمرك ان یولیك الحمد دون ربھ ألنك بزعمك أنت ھدیتھ الى الساع
المنجم كالكاھن و  ةیھتدى بھ في بر او بحر فانھا تدعو الى الكھاننال فیھا النفع و امن الضر ایھا الناس إیاكم و تعلم النجوم اال ما 

 الكاھن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر في النار سیروا على اسم ّهللا و عونھ.
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! یرى جوا خالیـا عـن   »ضَرْباً بِال�یمینِ«ذهابا للقضاء علیها روغا ثانیا علیها  »على«و من ثم روغ 

رصد العیون، فیدلف إلى أصنامهم فیجد باحۀ قد اکتظّت بالتماثیـل وانتشـرت فـی أرجائهـا     

و أنى للجمـاد  »أَ ال تَأْکُلُونَ. ما لَکُم ال تَنْطقُونَ«م، فیخاطبها محتقرا لشأنها، شائنا لعبدتها األصنا

أن یأکل أو ینطق، فأخذ یلطمها بیده، ویرکلها برجله، وتناول فأسـا وهـوى علیهـا یکسـرها     

) فیسألوه عمـن  85: 21(»یه یرْجِعونَفَجعلَهم جذاذاً إِلّا کَبِیراً لَهم لَعلَّهم إِلَ«جذر مذر ویحطمها 

 ولقـد ! یعبدون؟ فکیف ینطقون وال یأکلون اء◌ٔ انتهک حرمۀ اآللهۀ لیرجعوا إلى أنفسهم ما هو

بیمین القدرة ویمین الصدق ویمین الدین وبالیمین الذي سـلف منـه:    »ضَرْباً بِال�یمینِ« حقا کان

ویا لها من معرکۀ صاخبۀ صارخۀ أعماق أسماع  »نْ تُولُّوا مدبِرِینَتَاللّه لَأَکیدنَّ أَصنامکُم بعد أَ«

    ـهلُوا إِلَیالتاریخ، مقتل اآللهۀ التی کانوا یعبدون، وقد شفى من نفسه سقما کان یشـکوه: فَـأَقْب

  ). وکیف أقبلوا إلیه دون بیوتهم وأشغالهم وال یعلمون ماذا فعل بآلهتهم؟94یزِفُّونَ (

وا بالخبر، أم خمنوا تحقیقا لتهدد إبراهیم، فلذلک أقبلـوا إلیـه یزفـون: یسـرعون     علّهم تسامع

حاملین أصحابهم على الزفیف لمعرفۀ الحال بکل عجال، وهم جمع کثیر هائج، وجـم غفیـر   

قـالُوا مـنْ   «مائج، وهو فرد واحد ال یخاف إلّا ربه، فهو أقوى من هذه الکثرة وهم إلیه یزفون: 

لَ هذا بِآلفَع    قـالُوا فَـأْتُوا بِـه .یمراهإِب قالُ لَهی مذْکُرُهنا فَتًى یعمینَ. قالُوا سمنَ الظّاللَم نا إِنَّهته

       لَـهلْ فَع قـالَ بـ .یمـراهنـا یـا إِبتههذا بِآل لْتفَع ونَ. قالُوا أَ أَنْتدشْهی ملَّهنِ النّاسِ لَعیلى أَعع

ا فَسئَلُوهم إِنْ کانُوا ینْطقُونَ. فَرَجعوا إِلى أَنْفُسهِم فَقالُوا إِنَّکُم أَنْـتُم الظّـالمونَ. ثُـم    کَبِیرُهم هذ

دونَ  أَ قـالَ . ینْطقُونَ الء◌ٔ هو ما علمت لَقَد سهِم◌ٔ نُکسوا على رو بــنْ  فَتَعونِ مد  ال مـا  اللّـه 

کُمنْفَعئاً یشَی لُونَ ... ال وقأَ فَال تَع ونِ اللّهنْ دونَ مدبما تَعل و لَکُم أُف ضُرُّکُم67: 21(»ی:(  

  ).96) و اللّه خَلَقَکُم و ما تَعملُونَ (95قالَ أَ تَعبدونَ ما تَنْحتُونَ (

ت فی هذا کیف تعبدون ما تنحتونها أنتم، عبادة الصانع للمصنوع والخالق للمخلوق؟ فإن حقّ

و مـا  «النـاحتون  »و اللّـه خَلَقَکُـم  «البین عبادة فلتعبدکم ما تنحتون! ثم ال عبادة فی هذا البـین  

»فان اهللا صانع کل صانع وصنعته«آلهتکم التی تنحتون  »تَعملُونَ
1  

                                                        
١

قال قال رسول  ةلصفات عن حذیفاخرج البخاري في خلق افعال العباد و الحاكم و البیھقي في األسماء و ا -٢٧٩: ٥.الدر المنثور 
 ».َو ّهللاُ َخلَقَُكْم َو ما تَْعَملُونَ «ان ّهللا ... و تال عند ذلك  آلھ و علیھ هللا صلىّهللا  
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عبادة تمجها الفطرة ویرفضها العقل وکافۀ الموازین العقلیۀ وسواها! ویا لهـا مـن    -إذا -تلک

غفلتهم، وأیقظـتهم عـن غفـوتهم، فأقبـل     حجۀ بالغۀ دامغۀ قد صفعهم بها صفعۀ نبهتهم عن 

هو نفس »ما تعملون«لیس  »إِنَّکُم أَنْتُم الظّالمونَ«بعضهم على بعض یتالومون فی أنفسهم قائلین 

وکل صنعۀ، فـان مادتـه   »ما تنحتون«العمل أیا کان فإنه مخیر ال مسیر، وإنما هو حاصل العمل 

 -مهما بان خلق عن خلق تخییـرا وتسـییرا، ف   مخلوقۀ، وأنتم بقدراتکم وأفعالکم مخلوقون،

نفس العمـل لکـان جبـرا فعـذرا     »ما تعملون«ولو کان  »ال جبر وال تفویض بل أمر بین أمرین«

لعمل األصنام وعبادتها، ال حجۀ علیهم فی تندید! ثم خلق األعمال تسییرا من اللّه ال رباط له 

هو التخییـر، فهـم باختیـارهم ینحتـون ویعبـدون مـا        وإنما »أَ تَعبدونَ ما تَنْحتُونَ« -إبطاال ل

  ینحتون!.

هنالک دحضت مزاعمهم، وزیفت آمالهم، فلم یجدوا بدا وجاه حجتـه إلّـا أن یحرقـوه کمـا     

  أحرق أکبادهم:

  ).98لینَ () فَأَرادوا بِه کَیداً فَجعلْناهم الْأَسف97َقالُوا ابنُوا لَه بنْیاناً فَأَلْقُوه فی الْجحیمِ (

» یمراه لى إِبـالماً عس رْداً وی بکُون ینَ. قُلْنا یا نارلفاع إِنْ کُنْتُم تَکُمهرُوا آلانْص و رِّقُوهقالُوا ح و .

 کْنـا فی بارضِ الَّتلُوطاً إِلَى الْأَر و ناهینَج رِینَ. والْأَخْس ملْناهعداً فَجکَی وا بِهینَ  أَرادلْعـالَمیهـا ل« 

)21 :71.(  

فیا لبنیانهم الجحیم وجحیم البنیان من أجیج النـار، تتمثـل فیـه حرقـۀ أکبـادهم، فقـد کـان        

ألحدهم أن یحرقه بقلیل النار، ولکنهم أجمعوا لیتشارکوا فـی حرقـه کمـا أحـرق أکبـادهم      

الخلیـل أکثـر   جمیعا، ولکنهم خاب سعیهم حیث جعلوا األسفلین األخسرین، وتلمع إبراهیم 

مما کان حجۀ عملیۀ على حججه، کما عارضوه عملیا رغم حججه! وأین یذهب کیـد العبـاد   

جهـنَّم  «المهازیل أمام صیانۀ اللّه للخلیل إلّا إلى أنفسهم فی کل ترذیل بکـل سـفالۀ وخسـار    

الْقَرار بِئْس نَها ولَوصرة السـوء علـى   ! لقد کانوا بشرکهم سافلین وخاسرین، فأصبحوا بـدائ »ی

  إبراهیم أسفلین وأخسرین.

إذ دحضت حجتهم عملیۀ بعد دحضها قولیۀ، خسارا إلى خسار وسـفاالً إلـى سـفال! لـیس     

لحماقى الطغیان أمام دعاة الحق إلّا منطق السیف والنار، عند ما تعوزهم کل حجۀ وتحرجهم 
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  کلمۀ الحق:

! ولم تجر سنۀ اللّه على خرق العـادات إلّـا أحیانـا تقتضـیها     »ابنُوا لَه بنْیاناً فَأَلْقُوه فی الْجحیمِ«

  1الحکمۀ العالیۀ کما فی جحیم إبراهیم، وهذه حلقۀ أولى من قصص إبراهیم ومن ثم الثانیۀ:

  ).99نِّی ذاهب إِلى ربی سیهدینِ (و قالَ إِ

؟ إن لذهابـه هـذا طرفـا أول    »جاء ربه بِقَلْـبٍ سـلیمٍ  «أو لم یکن لحد اآلن ذاهبا إلى ربه وقد 

ال «وقد فـرغ مـن    »إال اهللا«وکما جعلهم جذاذا، وطرف ثان هو اإلثبات  »ال إله«یتکفل السلب: 

ب إِلـى    «وقد تعنیه  »إال اهللا«سیره إلى اإلثبات  تقدمۀ الذهاب إلى ربه، ثم وأصل »إله ی ذاهـ إِنـِّ

یا نار کُونی «یقوله أمام جماهیر المشرکین األسفلین بحجته الحاضرة الحاذرة الخارقۀ  »ربی ...

یمراهلى إِبالماً عس رْداً وذهابه إلى ربه بوجهه إلیه عبادة واجتهادا وقربـۀ إلـى اهللا عـز    «-ف »ب

»وجل
إنها هجرة فی المکانۀ قبل المکان، یترك فیها أباه وقومه وأهله ووطنـه وکـل أواصـر     2

القرابۀ، هجرة کاملۀ من حال إلى حال، ومن کافۀ األواصر التی قد تربطه بنفسها، تعبیـرا عـن   

  لتجرد واإلخالص واالستسالم لربه.کامل ا

؟ للهدى مراتب فوق بعـض، وکمـا تطلـب دائبـا:     »سیهدین«أو لم یکن مهدیا لحد اآلن حتى 

»یمتَقسراطَ الْمنَا الصدثم یهدیـه إلـى    »ال إله«أم وألنه تکملۀ لحجاجه أن اللّه هداه إلى أن  »اه

نها کإسماعیل وإسـحاق قرتـی عینیـه، وهـی     وثالثه هدى الدعوة فی فسحتها، وبأعوا »إال اهللا«

بما وعد آزر وموازریـه  »إِنِّی ذاهب ...«تتمثل فی بالئه بإسماعیل کأعلى قمۀ: وقد یعطف قوله 

                                                        
١

 ق�ال: خ�الف اب�راھیم قوم�ھ و ع�اب آلھ�تھم حت�ى السالم علیھالكافي بسند عن أبي عبد ّهللا   ةفي روض ٦١ح  ٤١٤: ٤. نور الثقلین ١.
 ادخل على نمرود فخاصمھم ...

و ّهللا ما كان سقیما و ما كذب فلما تولوا عنھ مدبرین » فِي النُُّجوِم فَقاَل إِنِّي َسقِیمٌ  ةً فَنَظََر نَْظرَ «عاب آلھتھم  السالم علیھوقال ابو جعفر  
القدوم في عنقھ فرجعوا إلى آلھتھم فنظروا الى ما الى الھتھم بقدوم فكسرھا إال كبیرا لھم و وضع  السالم علیھالى عید لھم دخل ابراھیم  

أعظم من النار فجمع  ةصنع بھا فقالوا ال و ّهللا ما اجترى علیھا و ال كسرھا اال الفتى الذي كان یعیبھا و یبرأ منھا فلم یجدوا لھ قتل
لھ بناء لینظر الیھ كیف تأخذه النار و لھ الحطب و استجادوه حتى إذا كان الیوم الذي یحرق فیھ برز لھ نمرود و جنوده و قد بنى 

في منجنیق و قالت األرض یا رب لیس على ظھري احد یعبدك غیره و یحرق بالنار قال الرب ان دعاني  السالم علیھوضع ابراھیم  
احد یا صمد یا صمد ان دعاء ابراھیم یومئذ كان: یا احد یا  السالم علیھكفیتھ، فذكر ابان عن محمد بن مروان عمن رواه عن أبي جعفر  

ُكونِي بَْرداً َو «یا من لم یلد و لم یولد و لم یكن لھ كفوا احد ثم قال توكلت على ّهللا فقال الرب تبارك و تعالى كفیت فقال للنار 
فإذا ھو السالم علیھ و انحطّ جبرائیل » َو َسالماً َعلى إِبْراھِیمَ «قال فاضطربت أسنان ابراھیم من البرد حتى قال ّهللا عز و جل » َسالماً 

یجالس مع ابراھیم یحدثھ في النار قال نمرود: من اتخذ إلھا فلیتخذ مثل آلھ ابراھیم قال فقال عظیم من عظمائھم اني عزمت على 
 و لوط. ةالنار ان ال تحرقھ فأخذ عنق من النار سخره حتى أحرقھ قال، فأمن لھ لوط فخرج مھاجرا الى الشام ھو و سار

 
٢

 حدیث طویل یقول فیھ ... السالم علیھنین  في كتاب التوحید عن امیر المؤ  ٦٤ح  ٤١٩.المصدر 
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و أَعتَزِلُکُم و ما تَدعونَ منْ دونِ اللّه و أَدعوا ربی عسى أَلّـا أَکُـونَ بِـدعاء ربـی     «فی الشرك: 

  ) فهنا یدعو ربه:48 :19( »شَقیا

  ).101) فَبشَّرْناه بِغُالمٍ حلیمٍ (100رب هب لی منَ الصالحینَ (

هنا إبراهیم الوحید وقد ذرف الثمانین بال عقب یخلفه یستوهب ولدا من الصـالحین، فیبشّـر   

هـذا   ببکر ولده إسماعیل غالم حلیم، ومن ثم یثنّیه بإسحاق نبیا من الصالحین، وقد یجـاوب 

فولدت هاجر إلبراهیم ابنا. ودعا إبـراهیم  «: 16 -15: 16الترتیب نص التوراة کما فی التکوین 

(و قال اهللا إلبراهیم سـاراى امراتـک    16 -15: 17وفیه  »اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعیل،

  .»ال تدعو اسمها ساراى بل اسمها سارة، وأبارکها وأعطیک ایضا منها ابنا ...

وهـو فیهمـا منقطـع     »صادقَ الْوعد«وفی غیرها  »بِغُالمٍ حلیمٍ«إسماعیل بکر إبراهیم  هنا یوصف

ا «النظیر فی سائر القرآن:  ولًا نَبِیـسکانَ ر و دعقَ الْوکانَ صاد یلَ إِنَّهماعتابِ إِسی الْکاذْکُرْ ف و« 

) (إِنَّ إِبراهیم لَحلـیم  114: 9( »یم لَأَواه حلیمإِنَّ إِبراه«) وقد یثنّى بحلمه أبوه إبراهیم: 54: 19(

یبنم اه75: 11( »أَو.(  

بهما فی سایر القرآن إلّا لما برز من حلمهما القمۀ فی ذبح إسماعیل  »حلیم«و لیس اختصاص 

  مهما بطن لسایر النبیین، إذ لم یوقف أحد موقفه البالء المبین:

ت   فَلَما بلَغَ معه ا فَانْظُرْ ما ذا تَرى قالَ یـا أَبـ کحنامِ أَنِّی أَذْبی الْمإِنِّی أَرى ف نَیقالَ یا ب یعلس

  ).102( الصابِرِینَ منَ اللّه شاء إِنْ ستَجِدنی مرُ◌ٔ افْعلْ ما تُو

لـه  إسماعیل بکر ولده، رسول نبی صادق الوعد حلیم، والوالد یذرف التسعین وقد ال یولـد  

غیره، أم إذا ولد قد یغایره، وقد بلغ معه السعی فی حاجیات الحیاة معنویۀ ومادیۀ بمـا سـعى   

 منهمـا  لشـیء  ال بذبحـه  ر◌ٔ له فیهما ودربه، فهو فی لمعان الکمال ونوسان االسـتکمال، یـو  

ئلـۀ أن الـذبیح   ! والروایۀ القا»إِنَّ هذا لَهو الْبالء الْمبِینُ« ظاهر بوجه ذبحه یوجه حتى یستحقانه

  .1هو إسحاق إسرائیلیۀ تخالف نص القرآن إذ یبشره بإسحاق بعد قصۀ إسماعیل

                                                        
الذبیح  ةبإسحاق تاتي بعد قص ةتقطعھ اآلیات حیث البشار» من ھو الذبیح إسماعیل ام إسحاق«.اختالف الروایات من الفریقین في ١

لینّحوا فضال عن إسماعیل الى إسحاق، كما روى ابن بابویھ باسناده ان إسحاق ھو الذبیح  ةبكاملھا، و ھذه من الھرطقات االسرائیلی
: إس�ماعیل الس�الم علی�ھأیھما اكبر إسماعیل او إسحاق و أیھما كان الذبیح؟ فق�ال  السالم علیھعن داود بن كثیر الرقي قال قلت البي عبد ّهللا  

ل إس�ماعیل و إنم�ا أراد اب�راھیم ان ی�ذبح إس�ماعیل ای�ام من�ز ةكان اكبر من إسحاق بخمس سنین و كان الذبیح إسماعیل و ك�ان مك�
الموسم بمنى ... اما تسمع لقول إب�راھیم حی�ث یق�ول: رب ھ�ب ل�ي م�ن الص�الحین، انم�ا س�أل ّهللا ع�ز و ج�ل ان یرزق�ھ غالم�ا م�ن 
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»یعالس هعلَغَ ما بتنادى بمعیۀ السعى حتى بلغ، وبمعیته إلبراهیم کما سـعى فـی دعوتـه،     »فَلَم

أنه بلغ السعى لحاجیاته الشخصیۀ مهما کانت شاخصۀ ذات أهمیـۀ، بـل ومـع     -فقط -فلیس

»مثل عمله و هو لما عمل« »ذاهب إِلى ربی«إبراهیم فی 
ومن بلوغه معه السعى أن سـعى معـه    1

فلما صارا فی السعی قال یا بنی إنـی أرى فـی المنـام    «بین الصفا والمروة بعد ما طافا البیت 

  »أذبحک ...أنی 

أُمـۀً  «فقد بلغ معه السعی ولما یتم الرحلۀ إلى ربه والدعوة المتناصرة إلى دینه، ولما یولد لـه  

ۀً لَکملسوقد استجیب فی هـذه الـدعاء    السالم علیهموعترته المعصومون   آله و علیه اهللا صلىوهم محمد   »م

نْ ذُریتنـا أُمـۀً     ر«کما یتوافق له النصان من التوراة ومن القرآن:  مـ و نِ لَـکیملسلْنا معاج نا وب

.. منْهولًا مسر یهِمثْ فعاب نا وبر ... ۀً لَکملس2).129: 2( »م  

  و نص االستجابۀ حسب األصل العبرانی فی التوراة کالتالی:

لیشمعیل شمعتینحا هینه برختی أوتو وهیفرتی اوتو وهیربتی أوتو بمئد مئـد شـنیم عاسـار    و «

و إلسماعیل سمعته (ابـراهیم)  «: -)17:20(تکوین المخلوقات »نسیئیم یولد ونتتیو لغوى غادل

اثنی عشـر  وآله و علیه اهللا صلىها أنا أبارکه کثیرا، وأنمیه کثیرا، وأثمره کثیرا، وأرفع مقامۀ کثیرا بمحمد  

»إماما یلدهم (إسماعیل) وأجعله أمۀ کبیرة
3.  

 جنباتـه  فی یجمع وحیدا إلّا واحدا، ذبحا ولیس إسماعیل بذبح الخلیل ر◌ٔ بعد هذه وتلک یو

  أنا ابن الذبیحین! آله و علیه اهللا صلىعترته، وقد روي عنه  و آله و علیه اهللا صلى  محمد أعالها عدة ذبحات

                                                                                                                                                         
عظیم فقال ابو عبد ّهللا  الصافات: فبشرناه بغالم حلیم یعني إسماعیل من ھاجر قال ففدى إسماعیل بكبش  ةالصالحین و قال في سور

ْرناهُ بِإِْسحاَق نَبِیًّا ِمَن الّصالِِحیَن َو باَرْكنا َعلَیْھِ َو َعلى إِْسحاَق یعني بذلك إسماعیل قبل البش�ار الس�الم علیھ بإس�حاق فم�ن زع�م ان  ةَو بَشَّ
 .٥ح  ٣٠: ٤من نبإھما تفسیر البرھان  إسحاق اكبر من إسماعیل و ان الذبیح إسحاق فقد كذب بما انزل ّهللا عز و جل في القرآن

 
١

في عیون االخبار عن الحسن بن علي بن فضال عن أبیھ قال سالت أبا الحسن على بن موسى الرضا   ٦٧ح  ٤١٩: ٤.نور الثقلین 
عبد المطلب، و عبد ّهللا بن السالم علیھ: انا ابن الذبیحین؟ قال: یعني إسماعیل بن ابراھیم الخلیل  آلھ و علیھ هللا صلىعن معنى قول النبي   السالم علیھ

 و ھو لما عمل مثل عملھ ...» فَلَّما بَلََغ َمَعھُ السَّْعيَ «اما إسماعیل فھو الغالم الحلیم الذي بشر ّهللا تعالى بھ ابراھیم 
 
٢

ك�ان ب�ین  ك�م الس�الم علیھالعجلي قال قلت البي عبد ّهللا   ةالمجمع و روى العیاشي باسناده عن برید بن معاوی ٧٥٦ح  ٤٢١.المصدر 
فلما رفع قواعده خرج الى منى حاجا و قضى نسكھ بمنى و السالم علیھابراھیم بإسماعیل و بین بشارتھ بإسحاق ... الى ان قال   ةبشار

 فطاف بالبیت أسبوعا ثم انطلق فلما صارا في السعى قال ... ةرجع الى مك
 
٣

 .ةتجد تفصیل ھذه البشار ٤٣ -٤٠) ص ة.راجع كتابنا (رسول اإلسالم في الكتب السماوی
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إِنَّ «و التسـلیم  من العلیا القمۀ إنه ببال، خطرة وال علّۀ ل◌ٔ إذا فتسلیمهما لهکذا ذبح دونما سو

! لو أمر إبراهیم أن ینتحر کان علیه أسهل من نحر إسـماعیل، فقـد أمـر    »هذا لَهو الْبالء الْمبِینُ

قه فی الکیان بحب الهیمان، وأنه جد الرسول محمد وعترته، وقد بلغ معه السعی بذبح من یفو

کَنْت مـنْ     «ووصل إلى ذلک السعی بمساع الهجرة الهاجرة بواد غیـر ذي زرع:   نـا إِنِّـی أَسـبر

و الْـبالء الْمبِـینُ   إِنَّ هـذا لَ « -) ف37: 14( »ذُریتی بِواد غَیرِ ذي زرعٍ عنْد بیتک الُْمحرَّمِ ... هـ« !

.... کحنامِ أَنِّی أَذْبی الْمإِنِّی أَرى ف نَیوبالروعۀ اإلیمان والطاعۀ والتسلیم! قالَ یا ب  

دونما ریب، فلمـا ذا   1وحی األنبیاء ا◌ٔ ورو »فی المنام« وتأکدها ا◌ٔ تلمح لتکرار الرو »إنی أرى«

 لوقتـه  مـاض  نزولـه  منـذ  والوحی فیها، ابنه ویستنظر األولى، ا◌ٔ یتروى فی تحقیقها بعد الرو

  إلیه؟ للموحى صارم المقرر،

ون د»أَنِّـی أَذْبحـک  « وإنما ترو، دون فیه یمضی حتى بالذبح األمر صیغۀ ا◌ٔ إنه ما راى فی الرو

 هـذه  تقـوى  الثانیۀ وفی لوقوعه، تلمح وإنما األمر على تدل ال الفعل ة◌ٔ ورو »أمرت بذبحک«

و أَوحینا إِلَیهِم «فان أفعال األنبیاء خیرات تفعل بالوحی  2األمر لحد توصل الثالثۀ وفی اللمحۀ،

راتلَ الْخَیعسواء أ کانت فی المنام أو الیقظۀ، وألن ما فی المنام صـورة عـن الواقـع فـی      »ف

وما لمح إلبـراهیم بفـرض الـذبح     الیقظۀ، فلیحقق إذا فی الیقظۀ سماحا أو رجحانا أم فرضا،

  .»یا بنَی إِنِّی أَرى فی الْمنامِ أَنِّی أَذْبحک« فقال األخیرة اه◌ٔ المترائى إلّا فی رو

بالمسـتقبل  »رأیـت « الماضـی  تبدیل وفی تکرار، دون متأکدة واحدة ا◌ٔ رو »أرى«... وقد تعنی 

 وحتى الحال إلى باق اه◌ٔ ن مفاد رووأ نسیان، دون لها ذاکرا اه◌ٔ لمحۀ إلى أنه عاش رو »أرى«

 مبینـا  بـالء  کـان  األمر ذلک وألن! الحال فی نسخا التحول مجال الماضی ففی عملیا، یتحقق

 کمـا  یسـلم  ولکـی  الـذابح،  على عرض کما الذبیح على فلیعرض إلبراهیم، -فقط -ال لهما،

تنفیـذا لمـا رأى، بـل     وغـرّة  غفلۀ على یأخذه فال! رآه فیما علیه مفاجئۀ دونما الذابح، أسلم

                                                        
١

 : ... آلھ و علیھ هللا صلىرسول ّهللا   اخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال قال ٢٨١: ٥.الدر المنثور 
 
في منامھ كأن قائال یقول ان ّهللا یأمرك  ةالتروی ةو روى من طریق آخر انھ راى لیل ١٥٣: ٢٦.الفخر الرازي في تفسیره الكبیر ٢

فلما  ةأصبح تروى في ذلك من الصباح الى الرواح أمن ّهللا ھذا الحلم ام من الشیطان فمن ثم سمي یوم التروی بذبح ابنك ھذا فلما
فھّم بنحره فسمي یوم النحر و ھذا ھو قول اھل  ةالثالث ةثم رأى مثلھ في اللیل ةامسى رأى مثل ذلك فعرف انھ من ّهللا فسمي یوم عرف

 إال في شكھ ام من الشیطان، و كما ذكرناه في المتن.التفسیر ... أقول من المحتمل صدقھ 
 



 23

تحضیرا له لکی یرى ما رأى ولینال هو األخر أجر الطاعۀ، ولیسلم هو اآلخر ویتذوق حـالوة  

 بـالء،  تلـک  اه◌ٔ ! ففـی رو »إِنَّ هذا لَهو الْبالء الْمبِینُ«التسلیم، فإنه یحب البنه ما یحبه لنفسه! و

ۀ البالء، فهـی تفـوق کـل بـالء     ثالث عرض بعد تحقیقها وفی ثان، بالء ابنه على عرضها وفی

و «ابتلی بها إبراهیم طول حیاته، وألنها التالیۀ لبالء أبیه آزر وقومه، وبالء النار وسـایر الـبالء   

) وتلـک هـی   124: 2( »إِذ ابتَلى إِبراهیم ربه بِکَلمات فَأَتَمهنَّ قالَ إِنِّی جاعلُک للنّاسِ إِماماً ...

الداالت على قمۀ التسلیم لرب العالمین! دون اللفظیۀ التی یلفظها کل إنسـان   الکلمات العینیۀ

  أیا کان وأیان! إِنِّی أَرى ... فَانْظُرْ ما ذا تَرى.

 ة◌ٔ الـرو  مـن  ثـالث  زوایـا  ومهلـۀ،  ترو دون تحقیقها وأرى صادقۀ أراها أنا ا◌ٔ رو »إِنِّی أَرى«

بکل ترو ومهلۀ! مشاورة ما أورعهـا وأروعهـا    فیما أرى »ماذا ترى«نظر العقل والبصیرة  »فانظر«

لتحقیق أمر هو بظاهره إمر، لکنه ال مرد عنه وال محید ولتجري سنۀ المشـاورة حتـى فیمـا ال    

  :آله و علیه اهللا صلى  الرسول ر◌ٔ محیص عنه لغرض التمحیص، وکما یو

ـ   »و شاوِرهم فی الْأَمرِ« ى أمـر ثابـت بـالوحی، حیـث     إبالغا مبلغک فی األمر، ال تبلّغا بهـم إل

المشاورة تعم التناصر علمیا وعملیا فی أمر، کالمعتاد منها، أم لیستفید المشـیر فیمـا یستشـیر    

فکذلک األمر، أم لیفید المشیر مستشیره أمن ذا تمحیصا له وتدریبا یبلّغه مبلغه، وهکذا کانت 

 مـنَ  اللّه شاء إِنْ ستَجِدنی مرُ◌ٔ ما تُومشاورة الرسول محمد وإبراهیم الخلیل! قالَ یا أَبت افْعلْ 

  .الصابِرِینَ

کأنها کانت نظرة حاضرة دونما حاجۀ الى تأملۀ وفکرة، حیث بلغ معـه السـعى فـارتقى فـی     

بالء المبـین      ... أَنِّـی  «سعیه إلى القمۀ التی ارتقى إلیها إبراهیم من قبل، فتجاوبا فـی ذلـک اـل

فقد کان أمـرا   »إِنِّی أَرى ...« -عبارة أخرى تفسیرا ل »ر◌ٔ ما تو«وهنا  »مرُ◌ٔ أَذْبحک ... افْعلْ ما تُو

عملیا دونما لفظۀ، ووحیا إلیه من فعل الخیرات یراه الذبیح فکیـف ال یـراه الـذابح؟! ولکنـه     

تَجِدنی إِنْ  «بحاجۀ إلى صبر خارق وتسلیم فائق لیس فی طوق اإلنسان أیا کـان، ولکنـک    سـ

اللّه أمام أمـرك! وفـی تحویـل     »من الصابرین«یۀ التکوین التوفیق بعد مشیئۀ التشریع مش »شاء

حیث تشمله وسواه، تحول من األنانیـۀ بـالتفرد، إلـى     »الصابرین«عن خاصۀ نفسه إلى  »صابرا«

جمعیته الرحمۀ، وتلمیح أدیب توصیۀ إلى أبیه بالتصبر کما هو یصبر وأین صبر من صبر! هنـا  
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 شجاعۀ واعتماد على همۀ وال یرى لنفسه حوال وال قـوة إلّـا باللّـه، ویـا     ال تأخذه بطولۀ وال

  لألدب الرائع ونبل اإلیمان وجزالۀ التسلیم، وإلى المذبح بکل طوع وتعظیم:

ـ  إِنّا یا◌ٔ ) قَد صدقْت الرُّو104) و نادیناه أَنْ یا إِبراهیم (103فَلَما أَسلَما و تَلَّه للْجبِینِ ( ذلک کَ

  ).105نَجزِي الُْمحسنینَ (

أو لم یسلما لحد اآلن؟ ومن قبل کانا مسلمین بکل مراتبه! أجل ولکنه حاضر التسلیم عملیـا،  

تقولون فی المجالس کیت «بعد تحضیره نظریا، وأین القول من النظر؟ وأین النظر من العمل؟ 

ثم ماذا؟ ال  »للجبین«صرعه »و تله«ثم ماذا؟  »فَلَما أَسلَما«! »وکیت فإذا جاء الجهاد فحیدي حیاد

الموقف       نجد بین إسالمهما وتلّه هنا حدیثا، وهو مطوي یعرفه بطبیعـۀ الحـال کـل عـارف ـب

ه مـدهش دون حـد، ومـوحش ألي      »فلما ...« -والحال، وال نجد ل جوابا، وقد طوي عنه ألـن

على التّلّ، إسالم التل وتلّ  أحد. وها هنا کل إخالص وإسالم، هنا کل إسالم وتلّ، واستسالم

اإلسالم فی أرفع قمۀ من القلل، إسالم ال یفوقه إسالم.إنه لـیس هـو الشـجاعۀ والجـرأة وال     

اندفاعۀ وحماسۀ فی المیدان، یقتل فیه المجاهد أو یقتل، ولکنه ال یقتل نفسه، بل أنفـس مـن   

  ان.ال مثیل له فی أي مید 1نفسه: إسماعیله، ومیدان التل فی منى إبراهیم عند جمرة العقبۀ

ال تذبحنی وأنت ناظر إلى وجهی فترحمنی فال تجهـز علـی،   «علّه قال ألبیه بین إسالمه وتلّه: 

یا أبت أشدد رباطی حتى ال أضطرب فتضرب عنی، واکفف عنی ثیابک کیال ینتضـح علیهـا   

فهذه وتلـک أحادیـث    »شیء من دمی فتراه أمی فتحزن، أسرع مر السکین على حلقی بقوة ...

  .»فَلَما أَسلَما و تَلَّه للْجبِینِ«إلّا  تروى ولیس هنا

کما یفعـل بالـذبائح کلهـا،     »للجبین«إنه ما تلّه على القفا مهما کان أبعد عن االنعطاف، وإنما 

  فأفضل األعمال أحمزها.

»تَلَّه لَما ول ما لدیه فلم یبق إلّا عمـل المدیـۀ الـواردة علـى      »أَسا یحقق فعله، رغم ما کمولم

قه، إذا بخطاب النسخ لما أمر؟ فإنه یجوز حین العمل ولما یتم إذا کان أمر االبتالء ال أمـر  عن

  العمل، فقد نسخ أمر الذبح ولما یعمل:

                                                        
١

 ةالعقب ةقال: ان جبرئیل ذھب بإبراھیم الى جمر آلھ و علیھ هللا صلىاخرج احمد عن ابن عباس ان رسول ّهللا   - ٢٨٠: ٥الدر المنثور .
 القصوى فعرض لھ الشیطان فرماه بسبع فساخ فلما أراد ... ةفعرض لھ الشیطان فرماه بسبع حصیات فساخ ثم أتى بھ الى الجمر
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) یمراهأَنْ یا إِب ناهیناد الرُّو104و قْتدص قَد ( ٔ◌إِنّا یا کزِي کَذلینَ نَجنسالُْمح )105.(  

نعرف أنه اشتغل بذبحه، ولکنما المدیۀ وقعـت بـین أمـر     »ی أَذْبحکأَنِّ« ا◌ٔ و من تصدیقه الرو

یا نـار  «صورة ثانیۀ عن خرق العادة، ف  »الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی«الخلیل ونهی الجلیل: 

یمراهلى إِبالماً عس رْداً وی بامر من الجلیل خالف کل التآمر على الخلیل و لینجـوا فـی    »کُون

هنا نهی من الجلیل تخلیصا ثانیا للخلیل  »یا◌ٔ صدقْت الرُّو«اخبۀ بین الحق والباطل، ومعرکۀ ص

هو أنبل وأعلى من خالصه األول، وفی الخالصین له إخالص، وأین خـالص مـن خـالص    

  وإخالص من إخالص؟.

إنهـا فـوق المواصـفۀ     »و نادیناه أَنْ یا إِبـراهیم « -»تَلَّه للْجبِینِ«ماذا یدریک أمورا حصلت بین 

لم یکـن القصـد    »إِنّا کَذلک نَجزِي الُْمحسنینَ«واإلدراك ولذلک یطوى عنه إلى أمر الخالص 

من أمر الذبح قتل البريء، وإنما ظهور مدى اإلخالص وقد ظهر بأعاله، حیـث تـم االبـتالء    

مقصـودا، و إنمـا    وطم، ولم یعد یبقى إلّا الجسد الذبیح والدم المسـفوح ولـم یکـن بنفسـه    

  باإلخالص فی تحقیقه وقد حصل:

  .الُْمحسنینَ نَجزِي کَذلک إِنّا یا◌ٔ و نادیناه أَنْ یا إِبراهیم قَد صدقْت الرُّو

لقد جدت یا إبراهیم بکل ما تملکه وفوقه، وجدت بإسماعیلک وهو أعز مـن نفسـک وکـل    

ا اللحم والدم، وهما ینوب عنهما أي ذبح مـن  نفیسک، بکل هدوء وطمأنینۀ، فلم یبق هناك إلّ

  لحم ودم هو رمز للفداء، وغذاء للفقراء.

لقد کانت هنا مشیئتان، ظاهرة بالذبح کما أمر اللّه تشریعا فی ابتالء، وباطنۀ ألّا یـذبح تکوینـا   

 أمر ابراهیم بذبح ابنه إسماعیل وشاء أن ال یذبحه ولو لـم یشـاء  «جزاء البالء للمحسنین، فقد 

»أن ال یذبحه لغلبت مشیئۀ إبراهیم مشیئۀ اهللا ...
1.  

أ ترى هناك توریۀ فی أمر اللّه؟ واللّه ال یوري، وال یقول أمره ونهیه إلّا صراحا! کلّـا إن اللّـه   

  ي.ال یور

                                                        
١

حدیث طویل و فیھ یقول السالم علیھفي كتاب التوحید باسناده الى فتح بن یزید الجرجاني عن أبي الحسن   ٧٢ح  ٤٢٠: ٤.نور الثقلین 
ال یش�اء، أو م�ا رأی�ت أن�ھ نھ�ى آدم و  عزم، ینھى و ھو یشاء ذلك و یأمر و ھو ةحتم و إراد ةیا فتح ان ّ� إرادتین و مشیتین، إراد

 ّهللا و امر ابراھیم ... ةو ھو یشاء ذلك و لو لم یشأ لم یأكال، و لو اكال لغلبت مشیتھما مشی ةزوجتھ عن ان یأكال من الشجر
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أَنِّـی  «و إنما یمکر الماکرین عن قوة، ولیس منهم إبراهیم، ولم یکن امـره إلّـا صـورة الـذبح     

کحفعـل  وقد یستطیع، کما ر◌ٔ وقد حصلت تلک الصورة، فلیس للمکلف إال فعل ما یو »أَذْب 

  فلم تکن هناك أیۀ توریۀ!. »یا◌ٔ قَد صدقْت الرُّو« یستطیع کما إبراهیم

وبِینُ ( إِنَّ هذا لَهالْم الءبالء یبین مدى تسلیم المبتلى، ویبـین أن ابـراهیم تحـقّ لـه     106الْب (

اإلمامۀ الکبرى، حیث أتم به کلمات حمل لتدلیلها على معانیها، التی تتوحد فی غایۀ التسـلیم  

  لرب العالمین:

  ).108( ) و تَرَکْنا علَیه فی اآلْخرِین107َو فَدیناه بِذبحٍ عظیمٍ (

هو المذبوح کبشا نازال من  »ذبح عظیم«الذبح کسرا مصدر وفتحا هو المذبوح، أ ترى بعد أن 

ولیس عظیما وجاه المفدى له مهما  وهو ذبح ولیس ذبحا، ثم 1الجنۀ رعى أربعین خریفا فیها؟

کان عظیما ألنه عطیۀ الرب من الجنۀ، فأین إسماعیل الذبیح وأین هذا الکبش أیـا کـان مـن    

حیث تشی إلى وحدته!  »ذبح عظیم«وحدته، خالف  »ذبح عظیم«کبش التأریخ؟ ثم ولیس لزام 

...  

أن یخمر قرنـاه المعلقـین    آلـه  و علیه اهللا صلىالعظیم یأمر النبی   -فقط -و ألن ذلک الکبش لم یکن هو

  .2على الکعبۀ المشرفۀ!

أم انه ذبح الذبیح العطشان اإلمام الحسـین علیـه آالف التحیـۀ والسـالم؟ وهـو أعظـم مـن        

أدنى منه! ثم الذابح للحسین لیس هو اللّـه وال کـان بـأمر    إسماعیل فکیف یفدى به لمن هو 

  ؟!.»فَدیناه بِذبحٍ عظیمٍ«اللّه، فکیف إذا 

سنۀ الذبح یوم األضحى، فرضا للحاج فی منى، ونفال لغیره فی غیرهـا،   »بِذبحٍ عظیمٍ«قد یعنی 

                                                        
١

قال: ھبط الكبش الذي فدى ابن ابراھیم من ھذه  السالم علیھاخرج البخاري في تاریخھ عن علي بن أبي طالب   - ٢٨٤: ٥.الدر المنثور 
الوسطى، وفیھ اخرج البغوي عن عطاء بن السائب قال كنت قاعدا بالمنحر مع رجل من قریش فحدثني  ةالجمر على یسار ةالخیب

 قال لھ ان الكبش الذي نزل على ابراھیم في ھذا المكان. آلھ و علیھ هللا صلىالقرشي قال حدثني أبي ان رسول ّهللا  
ما كان السالم علیھقال سألتھ عن كبش ابراھیم   السالم علیھأبي جعفر   المجمع عن محمد بن مسلم عن ٩٣ح  ٤٢٩: ٤وفي نور الثقلین 

الوسطى و كان یمشي في سواد و یأكل في  ةلونھ؟ قال: أملح أقرن و نزل من السماء على الجبل األیمن من مسجد منى بجبال الجمر
 سواد و ینظر في سواد و یعبر في سواد و یبول في سواد.

 
٢

م�ن بن�ي س�لیم قال�ت أرس�ل رس�ول ّهللا   ةاخ�رج س�عید ب�ن منص�ور و احم�د و البیھق�ي ف�ي س�ننھ ع�ن ام�را -٢٨٤: ٥.الدر المنث�ور 
ان�ي كن�ت رأی�ت قرن�ي الك�بش حینم�ا  آل�ھ و علی�ھ هللا صلىل  قال قا آلھ و علیھ هللا صلىفسألت عثمان لما دعاه النبي   ةالى عثمان بن طلح آلھ و علیھ هللا صلى

 فنسیت ان أمرك ان تخمرھما فخمرھما فانھ ال ینبغي ان یكون في البیت شيء یشغل المصلین. ةدخلت الكعب
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الروایات القائلـۀ أنـه   بادئۀ من ذلک الکبش وإلى کل ذبح فی منى إلى یوم الدین، وال تنافیه 

  ذلک الکبش، حیث بدأت به سنۀ األضحى.

إن فی تقدیم األضاحی یوم األضحى، وهو مما ترك على إبراهیم فـی اآلخـرین، فیـه رمـوز     

عدة کل واحدة فی حدها عظیمۀ، فهو ذبح عظیم فی نفسه وفی مغزاه، فی جسمه وفی معناه، 

حیۀ والفداء، واألضاحی کلها أمثاله إلّـا فـی   یفدى به إسماعیل العظیم، فهو أمثولۀ أولى للتض

اللحم والدم! إن مناسک الحج کلها رموز، ویبدأ قسم منها من قصۀ إبراهیم فی ذبح إسماعیل 

کرمی الجمرات واألضاحی فی منحر منى ابراهیم یرمی الشیطان المتمثل فی صورة شیخ هـرم  

ناصحا لکی یهدم صرح عزمـه  عند الجمار الثالث فی کلّ بسبع حصیات، حیث کان یعترضه 

  فی تضحیته، والسبع رمز إلى شیطنات سبع، والثالث إلى شیاطین ثالثۀ.

الحاج یبدأ فی مناسکه بإحرامه من مکۀ المکرمۀ، ثم إلى عرفات لیستحکم معرفیات مستجدا 

لها، مستعرضا إیاها فی زوایاها الثالث نفسا وخلقا آخرین وخالقا، ثم إلـى المشـعر الحـرام،    

ربلۀ دقیقۀ لما استعرفه فی عرفات، ولیستخلص سمینها عن غثها، شعورا أدق مـن عرفـات،   غ

طـردا ودحـرا للشـیطان     »ال إِله إِلَّا اللّـه «ومن ثم إلى منى لیطبق مناه فی کال النفی واإلثبات: 

بمختلف شیطناته برمز رمی الجمرات، وإثباتا للرحمن برمز التضـحیۀ والفـداء، ونقصـا عـن     

حلق أو تقصیر خالصا عن نفسیاته وإنیاته، وإخالصا للّه، تهیئۀ لهـا وتعبیـدا لطریقهـا    نفسه ب

  إلى طواف وسعی أماذا.

فلما یرجع من جبهۀ العقبۀ وقد رمى الشیطان األکبر، ینحو نحو المنحر لیقدم أضحیته، وکمـا  

  .»ذبح عظیم«ا، فهی إذا ، وفیها زوایا ثالث لکلّ أهمیتها وعظمهعلیهماالسالمفعله إبراهیم بإسماعیل  

حضّـرت   -وبعد نفی الشـیطان  -فالزاویۀ األولى منها رمز التفدیۀ للنفس فی اللّه، أننی یا رب

نفسی للفداء فی سبیلک وبأمرك، وألن االنتحار محرّم فی شرعتک، أقدم بـدیال عنـی فـداء    

و الْبدنَ جعلْناها لَکُم مـنْ  «تضحیۀ: هدیۀ ترمز إلى الفداء وال »فَما استَیسرَ منَ الْهديِ«األضحیۀ: 

... وافها صلَیع اللّه مرٌ فَاذْکُرُوا اسیها خَیف لَکُم رِ اللّهک أنهـا تشـعر    37: 22( »شَعائ ) ومن ذـل

  بذلک الرمز.

 أو یقتـل  أن وجهـادا  دفاعا اللّه سبیل فی یهابها ال حتى واألشالء الدماء سیول ة◌ٔ و الثانیۀ رو
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تل، فإن لمعرض الدماء واألشالء تأثیرا عمیقا فی استقبال المعارك الدمویۀ فی سبیل اللّـه،  یق

  وهذه ثانیۀ الشعائر.

فَإِذا وجبت جنُوبها فَکُلُوا منْها و أَطْعموا الْقـانع و  «و الثالثۀ أنها معرض عریض إلطعام الجیاع: 

نْ  و ها◌ٔ علَّکُم تَشْکُرُونَ لَنْ ینالَ اللّه لُحومها و ال دماوالْمعتَرَّ کَذلک سخَّرْناها لَکُم لَ لکـ  نالُـهی 

نینَ  بشِّـرِ  و هداکُم ما على اللّه لتُکَبرُوا لَکُم سخَّرَها کَذلک منْکُم التَّقْوى سـ37: 22(»الُْمح ...) (

 مذْکُرُوا اسی و ملَه عنافوا مدشْهیـۀِ الْأَنْعـامِ     لهِیمنْ ب مـ ـمقَهزلى ما رع لُوماتعامٍ می أَیف اللّه

  ).31: 22( »فَکُلُوا منْها و أَطْعموا الْبائس الْفَقیرَ

وهدى اقتصـادیۀ فـی بعـد     »و لکنْ ینالُه التَّقْوى منْکُم ...«ففی الهدي هدى معنویۀ فی بعدین 

ظاهر األمر، المأمور بها فی آیات الهدى: إطعـام البـائس الفقیـر،     واحد هو الرکن الرکین فی

و لکـنْ ینالُـه التَّقْـوى    «فإنها تنـال الفقـراء    »ها◌ٔ لَنْ ینالَ اللّه لُحومها و ال دماو«القانع والمعتر 

نْکُمرمز الفداء وألّا یهاب الدماء واألشالء! هکـذا تصـبح األضـاحی قیامـا للنـاس بسـائر        »م

هرَ     «لشعائر والمناسک، وکما قام الخلیل ا رام قیامـاً للنّـاسِ و الشـَّ الْحـ تیۀَ الْببالْکَع لَ اللّهعج

... دالْقَالئ و يدالْه و رام97: 5( »الْح(  

لو أن المسلمین ذبحوا کما یجب قیاما لهم فی جنبات روحیـۀ   »و فَدیناه بِذبحٍ عظیمٍ«و هکذا 

اقتصادیۀ، ال أن یهدروا أتالل اللحوم تعفّن جو العبادة فتحرق او تدفن والفقـراء الجیـاع ال   و

  . 1ینالهم منها إلّا قلیل ال یعبأ به

) ترکا لذکر إبراهیم وذکراه فی التضحیۀ والفداء، لحـد  108( »و تَرَکْنا علَیه فی اآلْخرِینَ«هکذا 

أصبح تقدیم الضحیۀ من فروض الحـج فـی منـى، کمـا وأن إبـراهیم شـیخ األنبیـاء یـذکر         

  بمناسبات هامۀ رسالیۀ فی کتابات األنبیاء وفی کل حیاتهم:

  ).110) کَذلک نَجزِي الُْمحسنینَ (109هیم (سالم على إِبرا

سـالما علیـه   »على إِبراهیم«وسالم من المتروك علیه من أهل اللّه  »على إِبراهیم«من اللّه  »سالم«

کَذلک نَجـزِي  «و»على إِبراهیم«قوال، وتسلیما له فعال، وکل سالم من أهل السالم ما بقی الدهر 

                                                        
١

 ةالفارس�ی ةح�ج باللغ� ةمناسك و ادل� -.لقد فصلنا القول حول حكم االضاحي في منى بعدا عن كل إسراف و تبذیر في كتابنا اسرار
 الحج.  ةفراجع، و كذلك في سور
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  طول الحیاة فی هذه األدنى وفی اآلخرة إلى دار السالم. »نَالُْمحسنی

و تلک بشارة أولى إلبراهیم بإسماعیل غالم حلیم حیث بلغ معـه السـعی وحلـم فـی الـبالء      

  المبین ومن ثم ثانیۀ:

ـ    112و بشَّرْناه بِإِسحاقَ نَبِیا منَ الصالحینَ ( م ـحاقَ ولـى إِسع و ـهلَیکْنا عبار هِمـا  ) وتینْ ذُر

  ).113محسنٌ و ظالم لنَفْسه مبِینٌ (

فبشارته بإسحاق ثانیتهما، وبعد أن ولد إسماعیل وترعرع وبلـغ معـه السـعی وتـذبح، وقـد      

تتطلب هذه ألقل تقدیر ثالثۀ عشر من السنین، فهناك غالم حلیم ما أحلمه إلسـماعیل، وهنـا   

ه مبِـینٌ  «: إسماعیل وإسحاق »نْ ذُریتهِماو م«نبیا من الصالحین إلسحاق،  نَفْسـل مظال نٌ وسحم« 

ومن أحسن المحسنین من ذریۀ إسماعیل محمد وعترته المعصومون، ومن أظلم الظالمین من 

  ذریۀ إسحاق الصهاینۀ المجرمون، وإلى عرض موجز عن جموع من النبیین:

  

  اسوة حسنه فی ابراهیم

کُمیرٌ: لَنْ تَنْفَعصلُونَ بمبِما تَع اللّه و نَکُمیلُ بفْصۀِ ییامالْق موی کُمالدال أَو و کُمحامأَر  

  کافرون؟ وهم ینفعونکم فکیف نین،◌ٔ إنهم لن ینفعوکم وإن کانوا مو

فوشائج القرابۀ المتأصلۀ فی کیانکم، المشتجرّة فی زوایا قلوبکم، إنها قد تنسیکم ما یتوجـب  

یکم فی ظل اإلیمان باللّه، فإنه الوشیجۀ الدائبۀ التی ال انقطـاع لهـا وال فصـال، ال بـد أن     عل

یوم الْقیامۀِ یفْصلُ « فصال إلى وصال فکل الخط، طول على الوشائج من سواها ن◌ٔ تنسی المو

نَکُمیۀ اإلیمان وشیج صمود فی یتأسوا أن نین◌ٔ إال وصال فی اللّه واتصال باللّه، وعلى المو »ب

  بالرعیل األعلى لیذیبوا سائر الوشائج وال یذابوا فیها.

ا  و مـنْکُم  ا◌ٔ قَد کانَت لَکُم أُسوةٌ حسنَۀٌ فی إِبراهیم و الَّذینَ معه إِذْ قالُوا لقَومهِم إِنّا بـرَآو  مـم 

 بِاللّـه  منُوا◌ٔ و بینَکُم الْعداوةُ و الْبغْضاء أَبداً حتّى تُو بینَنا بدا و بِکُم کَفَرْنا اللّه دونِ منْ تَعبدونَ

هدحلَ إِلّا وقَو یمراهإِب أَبِیهرَنَّ لتَغْفلَأَس لَک ما و کلأَم نَ لَکم نْ اللّهم ءنا شَیبر کلَیکَّلْنـا  عتَو 

و کنا إِلَیأَنَب و کإِلَی صیرُ:الْم  

األسوة کالقدوة، هی الحالۀ التی یکون علیها اإلنسان فـی اتبـاع غیـره، إن حسـنا أو قبیحـا،      
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  .»حسنۀ«ولذلک تقید هنا وأشباهه ب 

 »ثیـراً لَقَد کانَ لَکُم فی رسولِ اللّه أُسوةٌ حسنَۀٌ لمنْ کانَ یرْجوا اللّه و الْیوم اآلْخرَ و ذَکَرَ اللّه کَ«

تعم أحواله وأفعاله وأقواله، وهـی أشـمل و    آلـه  و علیه اهللا صلى) فاألسوة الحسنۀ فی الرسول  21: 33(

أکمل من األسوة بإبراهیم، وإنما أمرنا هنا باسوة حسنۀ فی إبراهیم بما کان منه فی آزر (عمـه  

تخصـص   -الخاصـۀ هـذه   -، وأسوة إبراهیمآله و علیه اهللا صلىأو جده ألمه)، ولم یکن هکذا للرسول  

  بغیر قوله ألبیه:

»رَنَّ لَکتَغْفتلکم الشاملۀ نافذة المفعول دون استثناء، فـأین   آله و علیه اهللا صلىربی، وأسوة الرسول   »لَأَس

توحی بأن هذه االسـوة لهـا کینونـۀ عریقـۀ مسـبقۀ فـی        »قَد کانَت لَکُم ..«أسوة من أسوة؟! 

وکما هی شریطۀ اإلیمـان دومـا وخریطـۀ مسـتملکات      اإلسالمی، التشریع حسب نین،◌ٔ المو

  .نین◌ٔ وشیجته مشیجۀ بقلوب المو »التبري فی اهللا -التولی فی اهللا«اإلیمان کذلک: 

»هعینَ مالَّذ و یمراهی إِباإلبراهیمیون فی هذه السنۀ السنیۀ، سواء أ کانوا معه فی عصـره، أم  »ف :

مما یوحی بالمعیـۀ غیـر    »و الَّذینَ معه«دین، فإن النص بعده بعصور، وإلى زمننا، وإلى یوم ال

لکی یختص بالغابرین، وبهذا المعنـى یکـون    »و الذین کانوا معه«المتقیدة بزمان وال مکان، ال 

فـی  آلـه  و علیـه  اهللا صلىوالمسلمون الذین معه ابراهیمیین، مهما سبقه الرسول األقدس   آله و علیه اهللا صلىمحمد  

ۀ حقها ومظاهرها، فإن المعیۀ لها درجات، قد یکون المعطوف أقوى من المعطـوف  هذه السنّ

بقرنها بآیۀ االسوة فـی ابـراهیم    -. الشاملۀ، تشهدآله و علیه اهللا صلىعلیه، کما ان آیۀ االسوة فی محمد  

تشهد له بهذه األفضلیۀ، إنها شجرة ضخمۀ باسـقۀ عمیقـۀ الجـذور کثیـرة      -الخاصۀ المقیدة

مهما سبقه البعض ممـن لحقـه    السالم علیهوارفۀ الظالل غرسها شیخ النبیین ابراهیم الخلیل   الفروع

 دونِ مـنْ  تَعبدونَ مما و منْکُم ا◌ٔ إِذْ قالُوا لقَومهِم إِنّا برَآو«! آلـه  و علیه اهللا صلىکالرسول األقدس محمد  

ه القرابات الکافرة، قاطعۀ وشـائجها مهمـا   براءة بریئۀ عن کل شین ورین، صامدة فی وج »اللّه

ا  «تشجرت واستطالت وحتى األبوة والعمومۀ، لحد الکفر بهم و نکـرانهم کـأن ال قرابـۀ     کَفَرْـن

حتـى  مسـبقا  بهـم  نین◌ٔ والنکران والمفاصلۀ، ال کفر االیمان، إذ ما کانوا مو 1کفر البراءة »بِکُم 

                                                        
١

 قال: قلت لھ: السالم علیھ.اصول الكافي بإسناده عن أبي عمرو الزبیري عن أبي عبد ّهللا  
أوجھ إلى أن قال و الوجھ الخامس  ة: الكفر في كتاب ّهللا على خمسالسالم علیھّهللا عز و جل، قال   أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب

 ..».َكفَْرنا بُِكْم «و ذلك قول ّهللا عز و جل یحكي قول ابراھیم  ةمن الكفر كفر البرائ
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 بِاللّه منُوا◌ٔ و بدا بینَنا و بینَکُم الْعداوةُ و الْبغْضاء أَبداً حتّى تُو«بهم عن إیمانهم ال حقا،  یکفروا

هدحفاإلیمان هنا هو نهایۀ العداء وبدایۀ الوالء، فإذا آمنوا زال هناك کفران: کفـرهم باللّـه،    »و

  .وعداء براءة بهم نین◌ٔ وکفر المو

قاله قبل أن یتبین له انه عدو للّه، ال تحتمـل هـداه، إذ    »إِبراهیم لأَبِیه لَأَستَغْفرَنَّ لَک ..إِلّا قَولَ «

 »قال أ راغب أنت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته ألرجمنک واهجرنی ملیـا «أمره بهجره ملیا: 

یتروى فـی أمـره فیهـا،    ) هنا یستلهم ابراهیم من هجره ملیا: مدة طویلۀ، ال دائما، انه 46: 19(

قالَ سالم علَیک سأَستَغْفرُ لَک ربی إِنَّـه  «فقد تجوز هدایته، لذلک یسلم علیه ویعده االستغفار: 

) فوعد االستغفار مربوط باحتمال االهتـداء، فلمـا طـال األمـد وظـن      48: 19( »کانَ بِی حفیا

استغفر له وهو بعد حی ظـن   »بِی إِنَّه کانَ منَ الضّالِّینَو اغْفرْ لأَ«ابراهیم انه اهتدى حقق وعده: 

انه اهتدى، أو سوف یهتدي، وکان فیما مضى من الضالین المعاندین، ولما تبین له انـه عـدو   

ذینَ آمنُـوا أَنْ   «للّه تبرء منه کما فی آیۀ االعتذار حیث تفسر آیۀ االستغفار:  ما کانَ للنَّبِی و الـَّ

تَغْفسمـا   ی یمِ. و حـالْج حابأَص مأَنَّه منَ لَهیما تَب دعنْ بی قُرْبى مکانُوا أُول لَو ینَ وشْرِکلْمرُوا ل

دو للّـه تَ   عـ أَنَّه نَ لَهیا تَبفَلَم اهها إِیدعةٍ ودعونْ مإِلّا ع أَبِیهل یمراهإِب غْفارتـ  کانَ اس ه إِنَّ بـرَّأَ منْ

یملح اهلَأَو یمراه114: 9( »إِب.(  

فلیس وعد االستغفار فی آیته، إال نتیجۀ احتمال االهتداء المشیرة إلیـه آیـۀ االعتـذار: (عـنْ     

ا) ال التـی وعـدها     یـلی مرْنجاه موعدة آزر التی وعدها ابراهیم بقوله: (و :(اهها إِیدعةٍ ودعوم

  دافع القرابۀ فإنها محظورة قطعا کما فی آیتی االعتذار واالستغفار.ابراهیم آزر ب

فالمحرم قطعا هو االستغفار ووعده للمشرکین من بعد ما تبین انهـم أصـحاب الجحـیم، وال    

یتبین هکذا إال ممن ثبت عداءه للحق بعد ما جاءه کمن صرح بهم القرآن ومـن تثبتنـا علیـه    

  ذلک وال نحتمل هداه.

المرجو هدایته، کآزر فی ظن ابراهیم، إذ أمره بهجره ملیا، الملهم لترویـه فیـه،    و أما المشرك

  فقد یجوز االستغفار له قبل هدایته، وکما فعل ابراهیم.

و إذ لم یکن فی استغفاره آلزر محظور، فلما ذا االستثناء فیه عن أسوة ابراهیم؟ علّـه رعایـۀ   
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ستغفار، مهما أخطأ ابراهیم فی ظنه وکان معذورا، الواقع، فإن آزر کان عدوا للّه ال یستحق اال

ولم یکن استغفاره محظورا، فاألسوة تشمل حق العلم والواقع، وحاشا اللّه أن یأمرنـا بأسـوة   

  تخالف الواقع، مهما کان صاحبها معذورا ظنّ الواقع، ولکنها محظور حسب الواقع.

اللّه إال االفتقار: (و ما أَملـک لَـک مـنَ     ابراهیم یعد أباه االستغفار مشفّعا له بأنه ال یملک من

   ـکلَینـا عبال قبول االستغفار، وال أن تأهل االستغفار، إنما دعاء معه رجاء: (ر :(ءنْ شَیم اللّه

انیۀ تَوکَّلْنا و إِلَیک أَنَبنا و إِلَیک الْمصیرُ) تسلیم للّه بال حدود، وتسلّم ألمره بال قیود، سمۀ إیم

بارزة فی ابراهیم طول حیاته، وألنه یحتمل مکیدة أبیه فی مالمح وعده من هجره الملی، یلوذ 

  :»ربنا ال تَجعلْنا فتْنَۀً للَّذینَ کَفَرُوا و اغْفرْ لَنا ربنا إِنَّک أَنْت الْعزِیزُ الْحکیم«بربه أن ینجیه: 

جعل فی فتنته آلزر فی استغفاره، فسـنادا الـى عزتـه    یستغفر ربه لو جعل فتنۀ للکافرین کما 

تعالى یسأله الخروج عن الفتنۀ، وإلى حکمته المغفرة لو افتتن، فیا لهذه العبودیۀ الخالصۀ من 

إِلّـا قَـولَ   «سمو وعلو! ومع ذلک کله تستثنى هذه الفتنۀ المغفورة، غیر العامـدة، عـن اسـوته:    

.. یمراهالمیۀ من نزاهۀ تفوق الرسالۀ اإلبراهیمیۀ! إذ ال ترضى مـن األسـوة   فیا للرسالۀ اإلس »إِب

وال بینهما: حسنۀ فـی ظنـه، سـیئۀ     -ولم تکن فی إبراهیم -إال الحسنۀ علما وواقعا، ال السیئۀ

معذورة کما فعله إبراهیم، إنما حسنۀ خالصۀ: لَقَد کانَ لَکُم فیهِم أُسوةٌ حسنَۀٌ لمنْ کانَ یرْجوا 

  للّه و الْیوم اآلْخرَ و منْ یتَولَّ فَإِنَّ اللّه هو الْغَنی الْحمید:ا

فیا لها من تربیۀ رابیۀ على االبراهیمیۀ الحنیفۀ، تختص األمـۀ اإلسـالمیۀ، إذ تسـتخلص لهـم     

ۀ خالص التربیات عبر الرساالت کلها، کما ان رسالتها خالصۀ الرساالت کلها، أو انهـا الرسـال  

أن  »لمنْ کانَ یرْجوا اللّـه «اإللهیۀ وحدها، وما سواها إنما تحضّر لها وتهیئ کبذرات إلنماءاتها 

و مـنْ  «وهو آخـر المطـاف وغایتـه،     »و الْیوم اآلْخرَ«یالقیه فی الدنیا واآلخرة معرفیا ورضوانا 

فَـإِنَّ اللّـه هـو الْغَنـی     «رصـدون  عن هذه الرسالۀ، فیتولى مناوئیها ممن یتربصون له ویت »یتَولَّ

یدمغنی عن إیمانکم، وهو یحمد على أیۀ حال، تولیتم له أو تولیتم عنه، سواء، ولکنه ال »الْح :

  .1یرضى لعباده الکفر

                                                        
١

أولكم  یا عبادي! انكم لن تبلغوا ضرري فتضروني و لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، یا عبادي! لو ان: «ة.من صحاح األحادیث القدسی
و آخركم و إنكم و جنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شیئا، یا عبادي! لو ان أولكم و آخركم و إنسكم 
و جنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شیئا، یا عبادي! لو ان أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم قاموا 
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أَنْ ی ى اللّهسع:یمحر غَفُور اللّه یرٌ وقَد اللّه ةً ودوم منْهم تُمیینَ عادنَ الَّذیب و نَکُمیلَ بعج  

: هنا موضع رجاء لکم، ال ان اللّه یرجـوا،  »عسى اللّه«تلمیح بفتح مکۀ المکرمۀ بصیغۀ الترجی: 

ون، وهو بشارة لفتح مکـۀ، الـذي   یعمل لتحقیقه علهم یأملون کانوا بما نین◌ٔ وإنما یرجی المو

  سبب دخول الناس فی دین اللّه أفواجا:

 نون◌ٔ هنا وفی أمثاله حتم من اللّه، یکلّل بالرجاء، ولکی یحیى المو »عسى«طوعا أو کرها، ف 

عى  « الرجاء لتحقیق والسعی الحراك دائبی لیکونوا الرجاء، حیاة لْإِنْسانِ إِلّا مـا سـل سأَنْ لَی و« !

 ومـن  مـنهم،  مکۀ، فی نین◌ٔ لّه أن یعوضکم عن أرحامکم المشرکین، بأرحام لکم موعسى ال

 »و اللّـه غَفُـور  «على تحقیق هذه األمنیۀ »و اللّه قَدیرٌ« مودة بینکم فیجعل مستقبلۀ، بقرابۀ سواهم

  .صهرا أو نسبا المتقاربین ن،◌ٔ له، وللمو »رحیم«للمشرك إذا آمن 

د أمد قصیر، ان فتحت مکۀ، فأسلمت قریش، ووقفت مع المهـاجرین  و لقد وقع هذا األمل بع

  واألنصار تحت لواء التوحید، مهما کان فیهم منافقون.

و هکذا یعالج اإلسالم وشائج القرابـات، ولکـی یتخطاهـا إلـى وشـیجۀ اإلیمـان، خطـوات        

 خبـر  وخطوات، ولکی یجتمع الجمیع فی حزب اللّه، واالخوة فی اللّه، فی جو عطر رائـع ال 

! من مظاهر المـودة الموعـودة بفـتح مکـۀ     »و اللّه قَدیرٌ و اللّه غَفُور رحیم«فیه عما سوى اللّه 

 مـا  رغم نین،◌ٔ ام حبیبۀ بنت أبی سفیان حیث أصبحت من أمهات المو آله و علیه اهللا صلىتزویج النبی  

  .عارم عداء من أبیها من کان

  

  ابراهیم فی حجاجات مع المشرکین

ونَ  ولَمتَع إِنْ کُنْتُم رٌ لَکُمخَی کُمذل اتَّقُوه و وا اللّهدباع همقَوإِذْ قالَ ل یمراه16إِب.  

تحدد قومه المخاطبین هنا بقومهم الحالی الحضور عند قوله، وألن القالـۀ هـذه هـی     »إذ قال«

فعلى حملۀ شرعته حملها الـى کافـۀ   هم قومه الرسالی،  -إذا -قالۀ الرسالۀ االبراهیمیۀ، فقومه

                                                                                                                                                         
ألوني فأعطیت كل إنسان مسألتھ ما نقص ذلك من عندي إال كما ینقص المحیط إذا دخل البحر، یا عبادي! إنم�ا في صعید واحد فس

ھي أعمالكم أحصیھما لكم ثم أوفیكم إیاھا فمن وجد خیرا فلیحمد ّهللا، و من وجد غی�ر ذل�ك ف�ال یل�ومن إال نفس�ھ تفس�یر روح البی�ان 
 .٤٧٩ص  ٩للحقي ج 
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المکلفین عرض المکان وطول الزمان لهذه الرسالۀ السامیۀ، وکما هی طبیعۀ الحـال فـی کـل    

  رسالۀ عالمیۀ لمن دارت علیهم الرحى من اولی العزم من الرسل.

و  و هذه القالۀ اإلبراهیمیۀ هی القالۀ الرسالیۀ لکافۀ المرسلین، وهی األمر بعبـادة اللّـه وحـده   

و تعرفـون  »إِنْ کُنْـتُم تَعلَمـونَ  «ممن سواه فی عبادته وتقواه  »خیر لکم«اللّه  »ذلکم«تقواه وحده 

ان اللّه هو الحق المبین، فمن یعلم انه اللّه کیف ینحو الى سواه؟  »تعلمون«الحق عن الباطل، و

یعبدون اللّه حتـى   وال حصر تخص به التقوى والعبودیۀ؟ علّه ألنهم ما کانوا »وحده«واین هنا 

مع شرکائهم زعما منهم انه ال یعبد إلّا بشفعاء عنده، فإذا صـحت عبادتـه دون واسـطۀ فقـد     

  بطلت عبادة من سواه، معه أوال معه، حیث الفرع ساقط بوجود األصل!

 بتحویـل  رون◌ٔ فیـو  سـواه،  لمـا  العبـادة  یوحدون الذین اء◌ٔ أم ألنهم ضروب عدة، منهم هو

وحیدا لعبادة اللّه، ومنهم من یعبدون مع اللّه سواه، ولیست هذه عبادة الئقۀ ت اللّه الى عبادتهم

اثبـات  »اعبـدوا اللّـه  «للّه، فلیعبدوه کما تحق ولیست إلّا توحید العبودیۀ له دون سـواه! ام ان  

نفی لعبادة غیره عملیۀ أو عقائدیۀ، فمـن یعبـد مـع اللّـه      »و اتقوه«لعبادته عقائدیۀ وعملیۀ، ثم 

 »اعبـدوا اللّـه  «اه لم یتق اللّه، وتقوى اللّه تحلّق على کل سلبیۀ تقتضیها عبادة اللّه، کما أن سو

محلّقۀ على کل اإلیجابیات فی عبادة اللّه، واالیجابیۀ القمۀ فیها أن یوحد فـی عبادتـه، کمـا    

ـ  «السلبیۀ القمۀ ألّا یشرك به سواه، إذا فهی صیغۀ اخرى عن  فـی قالـب األمـر     »هال إِله إِلَّـا اللّ

 »و اتقـوه «والنهی بالترغیب والترهیب! ثم اآلیۀ التالیۀ تتکفل صراحا تلک السلبیۀ الملمحۀ مـن  

  بصورة مبرهنۀ بینۀ:

  لمال ی ونِ اللّـهنْ د ونَ مـدبینَ تَعتَخْلُقُونَ إِفْکاً إِنَّ الَّذ ثاناً وأَو ونِ اللّهنْ دونَ مدبکُـونَ إِنَّما تَع 

  .17لَکُم رِزقاً فَابتَغُوا عنْد اللّه الرِّزقَ و اعبدوه و اشْکُرُوا لَه إِلَیه تُرْجعونَ 

وهی تماثیل خشبیۀ أم حجریۀ أماهیه من جمـادات، ممـا    »أوثانا«هنا تحصر عبادتهم فی  »انما«

ین کل مـا یعبـد مـن دون    عبدة األوثان وهی أنذل العبادات وارذلها ب -فقط -یبین انهم کانوا

  اللّه، ان یعدلوا بها عن عبادة اللّه.

خلقا لما تنحتون، ثم أنتم تعبدون ما تخلقون،  »و تَخْلُقُونَ إِفْکاً«و لیس فحسب ان تعبدوها بل 

وإفکا فیها انها شفعائهم عند اللّه، ما نعبدهم إلّا لیقربونا إلى اللّه زلفى، وأمثالها من مختلفـات  
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دونَ  «رور التی یخلقونها فیما یعبدون، وما ذا یملکون لکم حتى تعبدوهم؟ الزور والغ بـإِنَّما تَع

وأصناما أم حیوانا وطواغیت ام أیا کان حتى النبیین والمالئکۀ المقـربین،   »منْ دونِ اللّه أَوثاناً

فَـابتَغُوا عنْـد   «بل وألنفسـهم  »ال یملکُونَ لَکُم رِزقاً«وهم کلهم  »منْ دونِ اللّه«والجامع لهم انهم 

ال  »إلیـه «بما یـرزق، فـانکم    »و اشکروه«ألنه اللّه الخالق الرازق  »و اعبدوه«أیا کان  »اللّه الرِّزقَ

، وإن الرزق هو مشغلۀ النفوس فی األکثریۀ المطلقۀ، تعبد من تراه رازقـا،  »ترجعون«إلى سواه 

ترکون الرازق وهو اللّه، فهـو المبـدء وهـو المنتهـى     فکیف أنتم تبغون الرزق من دون اللّه وت

مما کسبت أیدیکم أمـا لـم تکسـب،     »فَابتَغُوا عنْد اللّه الرِّزقَ«وهو الرازق لکم فیهما وبینهما 

علّها اشارة الى معدنیۀ الرزق ولد نیته عنده، مهما کانت له أسـباب منهـا   »من«هنا دون  »عند«و

نت اختیاریۀ أم سواها، فلیطلب المرتـزق الـرزق مـن أي سـبب     یرزق المرزوقون، سواء أ کا

  ال عند سواه. »عند اللّه«

أمن العقل أن یترك الرازق ویبغى الوسیط أن یطلبه مـن اللّـه، فتعبدونـه حتـى یطلـب؟ وال      

 اللّـه،  دون مـن  یعبـدوا  أن وال اللّـه،  من له طلبا اء◌ٔ وسیط فی طلب الرزق، وال یملکون هو

 -با من اللّه فعبادتکم إیاهم دون اللّه یقطـع عـنکم رزق اللّـه وشـفاعتهم    طل ملکوا لو وحتى

وهکذا نرى  -»فَابتَغُوا عنْد اللّه الرِّزقَ و اعبدوه و اشْکُرُوا لَه إِلَیه تُرْجعونَ«عند اللّه  -المزعومۀ

، وصفاتیۀ أنهـا ال تملـک   ال تعقل »أوثان«کیف یفنّد أوثانهم فی کل زوایا الربوبیۀ، فذاتیۀ أنها 

أیـا کـان،   »ال یملکُـونَ لَکُـم رِزقـاً   «وأفعالیۀ أن  »إفکا«لها  »تخلقون«لکم من اللّه شیئا إلّا أنکم 

والعبادة قد تعنی کمال الذات، أم کمال الصفات، أم کمال األفعال، وهی مسلوبۀ الکمـاالت،  

احمقکم إذ تنحون نحو الفقیر اللّاشیء وتترکون رب کل  کله، فما »فَابتَغُوا عنْد اللّه الرِّزقَ«إذا 

 شاءنْ یم ذِّبعشیء؟! وهنا ندرس ان طلب الرزق عند غیر اللّه کعبادة غیر اللّه إشراك باللّه،ی

  .21و یرْحم منْ یشاء و إِلَیه تُقْلَبونَ 

وإلیه ال إلى سـواه   »و یرْحم منْ یشاء«ۀ والمشیۀ الفاضل »یعذِّب منْ یشاء«له المشیۀ العادلۀ ف 

عن هذه الحیاة الدنیا إلى األخرى، ال فقط قلبا لحیاة الى حیاة، بل وقلبا عـن ظاهرهـا    »تقلبون«

إلى باطنها، وعن اختیارها إلى اضطرارها، وعن أعمالها إلى نتائجهـا، وعـن کـل مـا تتطلبـه      

و ردوا إِلَى اللّـه مـوالهم الْحـقِّ و ضَـلَّ     « -»األولىو هللا اآلخرة و«األولى، إلى طلبات األخرى 
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  ).30: 10( »عنْهم ما کانُوا یفْتَرُونَ

  .22و ما أَنْتُم بِمعجِزِینَ فی الْأَرضِ و ال فی السماء و ما لَکُم منْ دونِ اللّه منْ ولی و ال نَصیرٍ 

 »و ما أَنْتُم بِمعجِزِینَ فی الْأَرضِ و ال فی السـماء «م أم أبیتم إذ أنتم ال تغلبون شئت »إِلَیه تُقْلَبونَ«

ربکم، ال فی األولى ألّا تقلبوا، وال فی األخرى ألّا تعذبوا، فاألرض والسماء صیغۀ أخرى عـن  

و الْإِنْسِ إِنِ اسـتَطَعتُم   یا معشَرَ الْجِنِّ«الکون کله هنا وهناك، فال تعجزون اللّه تفلتا عن ملکه: 

لْطانٍ   ضِ فَانْفُذُوا ال تَنْفُذُونَ إِلّـا بِسـالْأَر و ماواتنْ أَقْطارِ السوال تعنّتـا  33: 55(»أَنْ تَنْفُذُوا م (

یرٍ «یلـی أمـورکم هنـا وهنـاك      »و ما لَکُم منْ دونِ اللّه منْ ولی«عن ملکته وإرادته:  ال نَصـ و« 

  رکم عن بأس اللّه.ینص

 یمأَل ذابع ملَه کأُولئ ی وتمحنْ روا مسئی کأُولئ هقائل و اللّه ینَ کَفَرُوا بِآیاتالَّذ 23و .  

کفرا بآیات اللّه آفاقیۀ وأنفسیۀ، الدالۀ على ربوبیته الوحیدة غیر الوهیـدة ولقـاء لثـواب اللّـه     

 ن◌ٔ فی الدنیا واآلخـرة، فـالمو   »یئسوا منْ رحمتی«لمعرفۀ الربانیۀ البعیدون عن منافذ ا »أولئک«

هـو أبـد الخلـود فـی     »و أُولئک لَهم عـذاب أَلـیم  « اللّه رحمۀ من ییأس ال ولقاءه اللّه بآیات

  الجحیم.

ک آلَیـات    فَما کانَ جواب قَومه إِلّا أَنْ قالُوا اقْتُلُوه أَو حرِّقُوه فَأَنْجاه اللّ ـی ذلـنَ النّارِ إِنَّ فم ه

  .24 منُونَ◌ٔ لقَومٍ یو

»همقَو وابجواب کل أحمق نکـد:   »إال«بعد هذه الحجج البالغۀ  »فَما کانَ ج»  أَنْ قـالُوا اقْتُلُـوه« 

وهی شر قتلۀ، إذ حرق أکبادهم حین کسر أصنامهم، إذا فحرقـۀ بحرقـۀ،    »أو حرقوه«بأیۀ قتلۀ 

الماً علـى    «فی ذلک المسرح الخطیر قائال:  »نْجاه اللّه منَ النّارِفَأَ«ولکن  سـ رْداً و ی بـکُون یا نار

یمراه69: 21( »إِب.(  

) وعلّ الجمع انهم عزموا فی البدایـۀ  68: 21( »قالُوا حرِّقُوه«وفی أخرى  »اقْتُلُوه أَو حرِّقُوه«هنا 

وأنکى، أم کانوا مفترقین بین قتله وحرقه، فتغلبت الفرقـۀ   على قتلۀ، ثم على إحراقه ألنه أشد

  األخرى، وعلى أیۀ حال عزموا على إحراقه فألقوه فی الجحیم.

»کی ذلۀ اللجاج  »إِنَّ فو«ربانیۀ  »آلیات«الحجاج، وخلفیمٍ یقَونُونَ◌ٔ لرب، وآیـۀ    »م آیۀ لکون اـل

لقَـومٍ  «اقبۀ الصادقۀ، آیات مع بعض وتلو بعض لکیان الربوبیۀ، وآیۀ للرسالۀ الصادقۀ، وآیۀ للع
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  .»و ال یزِید الظّالمینَ إِلّا خَساراً«باللّه وبآیاته  »منُونَ◌ٔ یو

ـ      یامالْق مو یـ نْیا ثُـمیـاةِ الـدی الْحف کُمنیةَ بدوثاناً مأَو ونِ اللّهنْ دم ا اتَّخَذْتُمقالَ إِنَّم کْفُـرُ  وۀِ ی

رِینَ بنْ ناصم ما لَکُم و النّار أْواکُمم ضاً وعب ضُکُمعنُ بلْعی ضٍ وعبِب ضُکُم25ع.  

  

  تهدید صریح من ابراهیم لکسر االصنام کحجۀ عملیۀ

  .51و لَقَد آتَینا إِبراهیم رشْده منْ قَبلُ و کُنّا بِه عالمینَ 

من قبل موسى وهارون، ولکنه إیضاح للواضـح حیـث القبلیـۀ     -فقط -هنا قد یعنی »من قبل«

  الزمنیۀ إلبراهیم واضحۀ لدى الکل!.

القبلیۀ الرتبیۀ وأولیتها بالنسبۀ لموسى مهما شملت الزمنیۀ، وکمـا عبـر    -فیما عنت -فقد تعنی

لم یوجس ابـراهیم  و »أوجس فی نَفْسه خیفَۀً موسى«بأول العابدین فقد  آلـه  و علیه اهللا صلىعن الرسول  

لرتبیـۀ علـى   وابتلی بابتالءات لم یبتل بها موسى، وهذه من قبلیتـه ا  1حین وضع فی المنجنیق

  موسى.

أم وقبلیۀ فی حیاته، ان رشده فی الدعایۀ الصامدة التوحیدیۀ کان قبل إمامته ورسالته، حیـث  

کان فی حضانۀ آزر وهو بعد طفل، لم یبلغ مبلغ الرجال وال الشباب، فقد بزغت دعوته هـذه  

  منذ بزغت حیاته العقلیۀ الطفولیۀ، وذلک الرشد هو من عطیات اللّه.

»لَقَد لُ ونْ قَبم هشْدر یمراهنا إِبینَ  «ولم تکن عطیۀ مجانیۀ فوضى، بل  »آتَیمعـال کُنّا بِـه انـه   »و

  یوفّی ویکفّی أمانۀ اللّه.

فوضى جزاف، بل انه حلّ محلّه الالئق الالبـق، و   »من قبل« لدنا من ى◌ٔ إذا فلیس رشده المو

د    ذلک هو الرشد الرشید لمن یبتعثه اللّه رسوال ال ى خلقه، انه یصنعه بعینه ورعایتـه، مـا یعبـ

طریقه الى الرسالۀ، منذ أصالب اآلباء وأرحام األمهات حتى الوالدة والطفولۀ والغلمۀ البالغـۀ  

والکهولۀ والشیخوخۀ، فسالم علیه یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، ولکی یأهل لحمـل  

                                                        
لما السالم علیھعن موسى بن عمران   السالم علیھعن إسماعیل بن الفضل الھاشمي قال سألت أبا عبد ّهللا الصادق   ٣٥: ١٢.بحار األنوار ١

و قذف بھ في النار؟ فقال: حین وضع في المنجنیق  السالم علیھو لم یوجسھا ابراھیم   ةرأى حبالھم و عصیھم كیف أوجس في نفسھ خیف
حین وضع في المنجنیق كان مستندا الى ما في صلبھ من أنوار حجج ّهللا عز و جل و لم یكن موسى   السالم علیھان ابراھیم  

 موسى و لم یوجسھا ابراھیم. ةكذلك فلھذا أوجس في نفسھ خیفالسالم علیھ
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  االمانۀ الکبرى، متعبا نفسه فیها.

مۀ الـى      و هذه اآلیۀ بم ا بعدها حلقۀ رسالیۀ شاخصۀ فی میادینها تحلّـق علـى تاریخهـا مقسـ

مشاهد متتابعۀ بینها فجوات، بادئۀ بسابق الرشد إلبراهیم فی ذلک المسرح الصـریح الجـريء   

وباستعداده لحمل االمانۀ الکبرى التی حملها المرسلون، وهو صاحب الرایۀ  »و کُنّا بِه عالمینَ«

  فی الطلیعۀ:

  .52ذْ قالَ لأَبِیه و قَومه ما هذه الَّتماثیلُ الَّتی أَنْتُم لَها عاکفُونَ إِ

و ان بین قاله ألبیه آزر وقاله لقومه ردح من الزمن، إذ قال ألبیه وهو تحت حضانته وکفالتـه  

ولما یبلغ مبلغ الرجال والشباب لیخوض خضم المجتمع حتى یکون له قوم، مهما کان القـال  

  نفس القال، لوحدة المجال، وداء الشرك العضال.

»     إِنِّـی قَـد ت ئاً. یـا أَبـشَـی نْکی عغْنال ی رُ وصبال ی و عمسما ال ی دبتَع مل تیا أَب أَبِیهإِذْ قالَ ل 

  )43 :19( »جاءنی منَ الْعلْمِ ما لَم یأْتک فَاتَّبِعنی أَهدك صراطاً سوِیا

ی ضَـاللٍ مبِـینٍ    « - فـ ـکمقَو و ۀً إِنِّی أَراكهناماً آلذُ أَصأَ تَتَّخ رآز أَبِیهل یمراهإِذْ قالَ إِب 6(»و :

). والتماثیل هی األشباه، إذ کانوا یعملون الصور المجسمۀ الشبیهۀ بذوات األرواح، وهـی  74

یصنعونه من غیر ذوات األرواح، وهـم إلن  أشباح بال أرواح، وکیف یعکف ذوو األرواح لما 

  یعبدوا لها أحرى من أن یعبدوها، ألنهم أوالء صانعوها.  

  و فی إنجیل القدیس برنابا الحواري حوار بین ابراهیم وأبیه آزر نذکر منها هنا مقتطفات.

استجواب فیه تزییف آلهتهم التماثیل، أجسادا بال أرواح یعکف لهـا ذوو   »هذه الَّتماثیل1ُما «و 

  األرواح؟!.

  .53قالُوا وجدنا آباءنا لَها عابِدینَ 

                                                        
١

): اي شيء ٤٦بیھ یا أبتاه من صنع اإلنسان .. ((كان ابراھیم ابن سبع سنین لما ابتدأ ان یطلب هللا فقال یوما أل ٢٥: ٢٦.الفصل 
) و كان ٤٨( ة)؟ أجاب یا غبي اني كل یوم اصنع إلھا أبیعھ آلخرین الشتري خبزا و أنت ال تعلم كیف تكون اآللھ٤٧( ةتشبھ اآللھ

) انظر ما ٥٠العاج () فقال ھذا من خشب النخل و ذلك من الزیتون و ذلك التمثال الصغیر من ٤٩یصنع تمثاال ( ةفي تلك الدقیق
) ٥٣نفس فكیف یھبون األنفاس ( ة) أجاب ابراھیم إذا یا أبي لیس آلللھ٥٢) حقا ال یعوزه إال النفس (٥١أجملھ اال یظھر كأنھ حي (

لى تساعد ع ةان كانت اآللھ ٥٧اء لیسوا ھم هللا .. د یا أبي ان ھؤ ) فمن المؤ ٥٤( ةفكیف یعطون إذا الحیا ةو لما لم تكن لھم حیا
كبرى  ةمن خشب فان إحراق الخشب خطیئ ةمصنوع ة) و إذا كانت اآللھ٥٨( ةصنع اإلنسان فكیف یتأتى لإلنسان ان یصنع آلھ

لتصنع أوالدا كثیرین فتصیر أقوى رجل في  ةھذا عدیدھا لم تساعدك اآللھ ة) و لكن قل لي یا أبت كیف و أنت قد صنعت آلھ٥٩(
 ...». العالم 
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قالوه عذرا لعکوفهم القاحل الجاهل على هذه التماثیل کسـنۀ قومیـۀ محترمـۀ بـین األقـوام،      

زل عـن العقلیـۀ االنسـانیۀ بـل     وذلک تحجر عقالنی داخل القوالـب التقلیدیـۀ المیتـۀ، وتنـا    

  والحیوانیۀ، التی ال ترضى تذلال أمام األذل األرذل، المصنوع للعابد نفسه وأضرابه.

  .54 مبِینٍ ضَاللٍ فی کُم◌ٔ قالَ لَقَد کُنْتُم أَنْتُم و آباو

باء فالضالل المبین، الذي یبین انه ضالل انه لیس لیتبع مهما کان سنۀ اآلباء، ولیست عبادة اآل

ألنهم آباء بالتی تکسب هذه التماثیل قداسۀ وقیمۀ، حیث القـیم تنبـع مـن الواقـع المتحـرر      

الطلیق، سواء عرفها اآلباء ام جهلوها، ولیست مفتعلۀ تصبح سننا متّبعـۀ مهمـا تـواترت بـین     

  اآلباء.

  .55قالُوا أَ جِئْتَنا بِالْحقِّ أَم أَنْت منَ اللّاعبِینَ 

 ل◌ٔ م هذا دلیل تجردهم عن الحق، وعن اي برهان لما هم علیـه، فانـه سـو   و مجرد استفهامه

 الحـق،  دیـن  یـدینون  ال من فیه یتخبط تیه علیه، هو ما الى یطمئن ال حیث العقیدة، المزعزع

  .الجاهلۀ القالحۀ التقلیدیۀ باالحکام وانحصارا الفطرة، حکم عن وتخلفا انحسارا

بعقائدنا، تبدیال لهـا الـى اخـرى مـن      »أَم أَنْت منَ اللّاعبِینَ«تدعیه  الناصع کما »أَ جِئْتَنا بِالْحقِّ«

  اضرابها، ام من الالعبین بالحق حیث تظهر الباطل بمظهر الحق.

بقرینۀ الالعبین، هل أنت مجـد فیمـا تقـول ام العـب،      »الجد«و قد یعنى من الحق فیما یعنى 

  اك.حیث الجد خالف اآللهۀ بعید عمن یعیش جو اإلشر

  .56قالَ بلْ ربکُم رب السماوات و الْأَرضِ الَّذي فَطَرَهنَّ و أَنَا على ذلکُم منَ الشّاهدینَ 

ال هذه التماثیل التـی أنـتم    »بلْ ربکُم رب السماوات و الْأَرضِ الَّذي فَطَرَهنَّ«بل جئت بالحق 

 »و انـا «کله بفطرة التوحید، ومنه اإلنسان المفطور على ذلـک  خلقتموهن، وقد فطر اللّه الخلق 

والسـماوات واألرض هـی   »منَ الشّـاهدینَ «الحق الناصع  »على ذلکم«المفطور على ما فطرهن 

شهادة فطریۀ وعقلیۀ وکونیۀ اما هیـه، وال   »على ذلکُم منَ الشّاهدینَ«کلها بمن فیهما وما فیهما 

شهود فی کمها وکیفها، ما یملکه التوحید من شهود، حیث الکون کله تملک ایۀ حقیقۀ هکذا 

  شهوده دون إبقاء، اال من تنازل عن فطرته وعقلیته.

رب للعابدین  -إذا -جمعا دون فطرهما، لکی تشمل معهما هذه التماثیل، فهو »فطرهن«و علّ 
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  والمعبودین سواه، فکیف یعبدون سواه؟.

فی التوحید، بل الکون کلـه، ولسـت أقولـه دون ایمـان      الذي جاء بالحق -فقط -فلست انا

بل اشهد به کما یشهد الشـاهدون، فلسـت انـا مـن      »جحدوا بِها و استَیقَنَتْها أَنْفُسهم«کالذین 

  الالعبین، بل جئتکم بحق مبین.

ها بالواقع الذي توعوبالتالی یثنی ،ده.هذه شهادة ابراهیمیۀ على التوحید وانه الحق الجد  

  .57و تَاللّه لَأَکیدنَّ أَصنامکُم بعد أَنْ تُولُّوا مدبِرِینَ 

موقف جريء ما اجرأه وأجراه على یدیه، أمام تلک الحشود المحتشدة المشـرکۀ، تارکـا مـا    

اعتزمه من کید األصنام، األکید، مبهما دون إفصاح، مما یضخّم أبعاد الوعید، وکـأنهم نظـروا   

ون ناصر فوهدته لو اعتزم، فلم یأخذوا وعیده بعین اإلعتبار، سنادا الـى قـوتهم   الى وحدته د

  وضعفه، لذلک لم یرجعوا له جوابا، فلو کان لبان حیث الموقف موقف البیان.

کما ولّوا وترکوه، تهوینا لکیده المعتـزم وتوهینـا    »بعد أَنْ تُولُّوا مدبِرِینَ« الصنامکم د◌ٔ کید مو

فَنَظَرَ نَظْرَةً فی النُّجومِ. فَقالَ إِنِّی سقیم. فَتَولَّوا عنْـه  «وقبوال لعذره الکائد المکتتم لحقه المخترم 

  ):89: 37( »مدبِرِینَ

فلما هموا بالذهاب الى عید لهم، طلبوا الیه ان یرافقهم فأبى عن االنسالك فی سلکهم بعذره 

ال سقم النفس واضطراب الحال وکسوف البـال، حیـث   دونما سقم ظاهر، إ »إِنِّی سقیم«العاذر: 

کان یتقطع حزنا على اشراکهم، ویتمیز غیظا ألنهم لم یلبوا ندائه، وقد عقـد عزمـه ان یهـدم    

صرح آلهتهم التی ألهتهم ویقوض عرشهم، لما رأى الحجۀ القولیۀ ال تنفـع فـأراد ان یشـرك    

  شدهم یثوبون وعن غیهم یتوبون:أبصارهم ببصائرهم، وحواسهم مع افئدتهم علّهم الى ر

  .58فَجعلَهم جذاذاً إِلّا کَبِیراً لَهم لَعلَّهم إِلَیه یرْجِعونَ 

خلى الجو من رصد العیون، فدلف الى أصنامهم فوجد باحۀ قد اکتظت بالتماثیـل وانتشـرت   

وأنّـى للحجـارة ان   »ونأال تأکلون! ما لکم ال تنطق«فی ارجائها األصنام فخاطبها محتقرا لشأنها 

تأکل او تنطق، فأخذ یلطمها بیده ویرکلها برجله وتناول فأسا وهوى علیها یکسرها ویحطمها 

حتى جعلها جذاذا اال کبیرا لها فی أجسادها، لیجعلها جذاذا فی قلوب عابدیها بذلک الواقـع،  

جـذاذات ثـالث    »م لَها عاکفُونَما هذه الَّتماثیلُ الَّتی أَنْتُ«بعد ان جعلها جذاذا من ذي قبل ب 
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  تجتث جذور الخرافۀ الشرکیۀ لو کانوا یعقلون.

حی خلى الجو لما اعتـزم، ثـم جعلهـم     »إِنِّی سقیم. فَتَولَّوا عنْه مدبِرِینَ«فلقد کاد أصنامهم ب 

ونَ «یرأسهم کأنه إله اآللهۀ  »إِلّا کَبِیراً لَهم«جذاذا: قطعا مکسورة مفتّتۀ مهشّمۀ  رْجِعـی هإِلَی ملَّهلَع« 

حیث الموقف یتطلب رجوعا الى کبیرهم کمتّهم فی جعلهم جـذاذ فیسـألونه کیـف وقعـت     

الواقعۀ وهو حاضر فلم یدفع عن صغار اآللهۀ، ام هو الذي جعلهم جذاذا لیبقى فـی المیـدان   

  وحده کما هو قضیۀ الحال فی تعدد اآللهۀ لو کانوا یشعرون:

! ثم رجوعا الى ابراهیم الذي ترکوه لحاله وهو المتهم الثانی إذ ال »م على بعضو لعلى بعضه«

حول وال قوة لکبیرهم، ومن ثم رجوعا الى اللّه بعد انتباهۀ هنا وهناك، وضمیر المفرد الغائب 

یتحمل الرجوع الى کلّ من الثالثۀ على األبدال، حیث الکل من بنود الرجاء إلبراهیم  »الیه«فی 

 321على األولین تماما، وعلى األخیر بعضا حیث زلزل ارکان تقالیدهم العمیـاء.   وقد حصل

وبالفعل رجعوا إلى المعبد، وبدل ان یرجعوا إلى أنفسهم ان اآللهـۀ ال تغلـب، إذا فمـا هـی     

بآلهۀ، حیث الخرافۀ قد عطلت أنفسهم عن انسانیۀ التفکیر، وبدل ان یرجعوا إلى کبیـرهم ثـم   

  اللّه، فإذا هم یتساءلون فیما بینهم حائرین.إلى ابراهیم فالى 

  .59قالُوا منْ فَعلَ هذا بِآلهتنا إِنَّه لَمنَ الظّالمینَ 

بال اي عذر وال عاذر، حیث التغلب هکذا  »إِنَّه لَمنَ الظّالمینَ«حکما على من فعل هذا أیا کان 

العظیم والضیم الحطیم فلنفتش عـن  على اآللهۀ، وکسرها عن آخرها إال .. ان ذلک هو الظلم 

  الظالم أیا کان اهو کبیرهم ام هو ابراهیم؟

 یمراهإِب قالُ لَهی مذْکُرُهنا فَتًى یعم60قالُوا س.  

دون ابـراهیم، هـی   »یقالُ لَه إِبراهیم«دون رجال، ثم  »فتى«دون: رأیناه او سمعناه و »سمعنا«و هنا 

شاب وهذه  »فتى«ام، تجهیال ألمره وتصغیرا لشأنه وتعریضا به انه توهینات ثالث لکاسر األصن

کأنه أسمعه المسـتعار،  »یقالُ لَه إِبراهیم«الجرأة الظالمۀ هی من فعل الشباب، مجهوال ال یعرف 

او ان معرفۀ اسمه عار، ام انه فی األصل مجهول االسم والرسم لیس له اي مقدار حتى یعرف 

  فانه مجهول حیثما دار.بیننا باسم او رسم، 

ه فـی      و هی هی دأبۀ دائبۀ عائبۀ لمن یراد توهینه وتهوینه مهما کان فعله عظیمـا، اشـعارا باـن
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  نفسه صغیر صغیر، مهما ارتکب الکبیر الکبیر.

»مذْکُرُهقـالُوا   »یقال«رفعا فاعل  »ابراهیم«بسوء، وانه سوف یکیدهم فقد کادهم بالفعل، و »فَتًى ی

  .61ه على أَعینِ النّاسِ لَعلَّهم یشْهدونَ فَأْتُوا بِ

فلقد تقاطرت الوفود، وتکاثرت الجموع إلـى أجسـاد اآللهـۀ وأجـداثها، کـلّ یرغـب فـی        

القصاص من ابراهیم، فجاءوا به وسط الجمـع الزاخـر بـالقمع القـاهر، وأخـذوا یحاکمونـه       

  التی تحرق اإلرم حنقا وغیظا.استجوابا عن الطامۀ الواقعۀ، أمام الجماعۀ المتغیظۀ 

»نِ النّاسِ«إتیانا جاهرا  »فَأْتُوا بِهیلى أَعحیث یعاینونه فی نفـس المشـهد وقبـل ان تتفرقـوا      »ع

یشهدونه من هو هذا الجريء، ویشهدون علیه انه الفتى الذي کان یـذکرهم،   »لَعلَّهم یشْهدونَ«

نکاله بفعاله، کیال یطمع طامع بعـد فـی فعلتـه،     »یشهدون«إقراره على فعلته، ثم  »یشهدون«ف 

  اجتثاثا لجذور هذه الضغینۀ الشکیمۀ باآللهۀ، ولکی یرتاح عابدوها بما یشهدون من نقمته.

األجـرد عـن    »یشـهدون «شهادات اربع علّها معنیۀ کلها حیث یتحملها اللفظ والمعنـى، فـإن   

  وعذابه والشهادة علیه انه هو ال سواه.متعلقات، تعم کافۀ المتعلقات من شهادة نفسه وإقراره 

 یمراهنا یا إِبتههذا بِآل لْتفَع 62قالُوا أَ أَنْت.  

استفهام استنکار لألخذ باإلقرار حتـى یشـهدوا إقـراره، لیکـون فـی عـزمهم علـى تحریقـه         

  کاعتراف منهم انه کان ینکرهم. »اآللهۀ«دون  »آلهتنا«إعذارهم، و

ذلک الجو الحاشد، والمسرح السائد، تراه ماذا علیه فی االجابـۀ عـن   و ابراهیم الذي اصطنع 

  ذلک السئوال العضال، حتى یحقق مأموله؟.

وفی ذلک تهدیم لصرح الحجـاج، وتعجیـل مـنهم     »أنا فعلت«فهل یصارح بالواقع کما وقع: 

لکل عقوبۀ ولجاج، فیصبح ما صنعه باطال یرجع الى بوار، فـال حجـۀ تحصـل، وال الرسـول     

قى بل ینکل، حتى ان بقی فما فائـدة بقیـۀ فـی حیـاة الرسـول دون تحقیـق لحجتـه، بـل         یب

والناکرون للتوحید یزدادون لجاجا حین یرون آلهتهم جذاذا دونما حجۀ، تجعلها جـذاذا بهـا   

  بعد جذاذها فی أجسادها!.

سالۀ، وسـوء سـابقۀ   باتا فی قوله، والکذب فشل وخلل فی الر »بلْ فَعلَه کَبِیرُهم«أم یقول کذبا 

للرسول، فال یعتمد على أقواله وان کان الکذب مصلحیا، ولماذا یکذب والحـق یملـک کـل    
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 ّة،◌ٔ حجج الصدق دونما حاجۀ الى أي کذب! والروایۀ القائلـۀ انـه کـذب مطروحـۀ او مـو     

  .1الصادقۀ الرسالۀ ساحۀ من ومسها اآلیۀ لمخالفتها

علیه فی ذلک المسرح المصرع ان یأخذ امرا بین أمرین تکون فیه نبهتم بحجۀ قارعۀ قاصـعۀ  

الحـال الـى   فی عاجله، قبل ان یعزموا علیه نقمۀ آلجله، وقد فعل فنسب الفعـل فـی ظـاهر    

کبیرهم لکیال یهجموا علیه دون امهال وال مجال، ثم جعل هذه النسـبۀ فـی شـرطیۀ مشـتملۀ     

  على حجتین:

  .63قالَ بلْ فَعلَه کَبِیرُهم هذا فَسئَلُوهم إِنْ کانُوا ینْطقُونَ 

کَبِیرُهم هذا بلْ فَعلَه «لی فی الصدق ما أحراه بساحۀ الرسالۀ الصادقۀ، حجۀ تجعلهم فی لجۀ، 

و اهللا مـا فعلـه کبیـرهم ومـا کـذب      «فقـد   »فَسئَلُوهم إِنْ کانُوا ینْطقُونَ« -».. إِنْ کانُوا ینْطقُونَ

»ابراهیم، انما قال فعله کبیرهم هذا ان نطق وان لم ینطق فلم یفعل کبیرهم هذا شیئا
2.  

و «و هذه طبیعۀ الحال فی اآللهۀ الناطقۀ الحیۀ ان کبیرهم یصرع شرکاءه لیتوحد هو باأللوهیۀ: 

ا     ما کانَ معه منْ إِله إِذاً لَذَهب کُلُّ إِ مـع حانَ اللّـهـبضٍ س عـلى بع مضُهعال بلَع بِما خَلَقَ و له

  ).94: 33( »یصفُونَ

 »فَسئَلُوهم إِنْ کانُوا ینْطقُـونَ «فهم أحرى ان یسألوا من فعل بهم هذا، إذا  »إِنْ کانُوا ینْطقُونَ«ثم 

ئلوهم هـل قـتلهم کبیـرهم ام    وال تسألونی أنا، شرطیۀ صادقۀ باهرة تحمل حججا قاهرة: فأس

فإذ ال ینطقون فما هم بآلهۀ، ولو نطقـوا فلـیس    »إِنْ کانُوا ینْطقُونَ«سواه، وال بد لهم من اجابۀ 

  إلّا کبیرهم فعله قضیۀ التغالب فی آلهۀ عدة، دون عبید کأمثال ابراهیم.

ن احد من العبـاد  فعدم نطقهم، وجعلهم جذاذا بفعل ابراهیم، هما برهانان اثنان انهم أضعف م

                                                        
لم یكذب اب�راھیم ف�ي ش�يء ق�ط اال ف�ي ث�الث كلھ�ن ف�ي هللا:  آلھ و علیھ هللا صلىل رسول هللا  قال قا ةعن أبي ھریر ٣٢١: ٤.الدر المنثور ١

ق�ال: ی�أتي آلھ و علیھ هللا صلىأختي و قولھ بل فعلھ كبیرھم ھذا و فیھ عن أبي سعید ان النبي   ةقولھ اني سقیم و لم یكن سقیما، و قولھ لسار
اال حل بھا عن دین  ةما منھا كذب آلھ و علیھ هللا صلىك، فیقول: اني كذبت ثالث كذبات فقال النبي  الناس ابراھیم فیقولون لھ اشفع لنا الى رب

 انھا أختي. ةهللا، قولھ: اني سقیم بل فعلھ كبیرھم ھذا و قولھ لسار
لم یصلح ابراھیم  أقول: لقد صدق في: اني سقیم كما بیناه في آیتھ، حیث سقم روحھ في ضاللھم، ثم في الحدیث الثاني تضاد، فان

 غیر مشكور!. ةألنھ كذب، فھو كذب غیر معذور، و ان كان معذورا في كذبھ فتركھ للشفاع ةللشفاع
 
٢

 و ّهللا .... السالم علیھ  : فقال الصادقةعن تفسیر القمي في اآلی ٤٣١: ٣.نور الثقلین 
 فقیل كیف ذلك؟ فقال: انما قال ... أقول: ان كانوا راجع الى كلتا الجملتین: فعلھ فاسألوھم ..
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  فکیف یعبدهم العباد.

فلقد فسحت هذه الشرطیۀ المجملۀ الجمیلۀ تلک المجاالت الفاسحۀ الحتجاج ابـراهیم علـى   

من حضر من عبدة األصنام، وال شک ان اجتماع القوم فی صعید واحـد کـان أمنیـۀ ابـراهیم     

  التی طالما جاشت نفسه بها وتوخاها لیقیم علیهم الحجۀ جمیعا.

لها من تهکم ساخر یهزءهم هزء ویهزّهم هزّا، حیث یحمل برهانا صـارحا صـارخا فـی    و یا 

الحشد انها لیست بآلهۀ إذ ال تنطق وال تحافظ على أنفسـها، فضـال عـن أن تنطـق بصـالح      

  عبادها، والحفاظ على مصالحهم.

ا عنـد  و هنا نرى تلک األنفس الفالتۀ عن عقولها، المتخبطۀ فی کل حقولها، ترجع الى أنفسـه 

  الجواب الحاسم القاصم:

  .64فَرَجعوا إِلى أَنْفُسهِم فَقالُوا إِنَّکُم أَنْتُم الظّالمونَ 

تحصـر  »أنـتم «بادرة خیر فی أنفسهم الخاویۀ ان یحکموا بظلمهم أنفسهم دون ابراهیم، حیـث  

فعـل حیـث   فیهم، تبرئۀ لساحۀ ابراهیم عن الظلم فیما فعل، بل هـو العـادل فیمـا     »الظالمون«

  رجعنا إلى أنفسنا واشعرنا بظلمنا أنفسنا.

تفتحا لبصائرهم ألول مرة فـی حیـاتهم    »لَعلَّهم إِلَیه یرْجِعونَ«فاتحۀ فیها بارقۀ األمل کما تفأّل: 

المشرکۀ، وتدبرا فی ذلک السخف الذي کانوا عنه صادرون، والظلـم الـذي کـانوا هـم فیـه      

فما مضى إلّا آونات حتـى   »منْ فَعلَ هذا بِآلهتنا إِنَّه لَمنَ الظّالمینَ«سادرون، وقد قالوا من قبل 

وما أحاله کلمۀ حق علـى لسـان المبطـل بحجـۀ      »إِنَّکُم أَنْتُم الظّالمونَ«حکموا على أنفسهم: 

کل آللخر؟ والکل غرقى فی لجۀ  »فقالوا«رسالیۀ وامضۀ کهذه، تجعل حجتهم داحضۀ وتراهم 

! ولم یکونوا لیصارحوا بهذه النکسۀ أمام ابراهیم! ام کل لنفسه فی نفسه؟ وهذه قضـیۀ  الحجۀ

اقبل بعضُهم على بعضٍ یتَالومونَ. قـالُوا یـا   «کما  »بعضهم الى بعض«دون  »أنفسهم«الموقف، و

  .»على أَنْفُسهِم«) دون 31: 68( »ویلَنا إِنّا کُنّا طاغینَ

رجوعا لکلّ الى نفسه، ثم الى اآلخـرین دون   »فَاقْتُلُوا أَنْفُسکُم«هنا ما عنته  »أنفسهم«و قد تعنی 

مصارحۀ تعرف، فی لمحات وإشارات فیما بینهم، ولکن ابراهیم وهو شـیخ العـارفین عـرف    

رجوعهم الى ذات أنفسهم فضال عن اشاراتهم لمن سواهم، ومن ثم أدرکتهم الحیـرة وعقـد   
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  :عقولهم شارد واستجمعوا منکرین هم◌ٔ بروالحصر ألسنتهم فأطرقوا 

  .65 ینْطقُونَ الء◌ٔ هو ما علمت لَقَد سهِم◌ٔ ثُم نُکسوا على رو

لَقَـد  «و یا لها من نکسۀ على الرئوس بعد رجعۀ الى النفوس، ثم قالۀ صارخۀ بتأکید الخطاب 

واحدة فی المسرح کان فیها مصرعهم ارتکاسۀ مثلثۀ الزوایا بحجۀ  »ینْطقُونَ الء◌ٔ علمت ما هو

لو ظلوا منتبهین، وهذا وصف ما لحقهم من الخضوع واالستکانۀ واإلطراق عند لـزوم الحجـۀ   

  وقد شبهوا بالمتردي على رأسه، تدویخا بنصوع البیان، وإبالسا عند وضوح البرهان.

  ب على ضاللتهم:و هنا ینتهض الداعیۀ الواعیۀ بکلمتین کالمتین کحجۀ اخیرة فیها کل تأنی

 ضُرُّکُمال ی ئاً وشَی کُمنْفَعما ال ی ونِ اللّهنْ دونَ مدبـنْ     66قالَ أَ فَتَعونَ مـدبمـا تَعل و لَکُم أُف

  .67دونِ اللّه أَ فَال تَعقلُونَ 

) فعبادة اإلله، امـا هـی السـتجراء    96: 37( »أَ تَعبدونَ ما تَنْحتُونَ. و اللّه خَلَقَکُم و ما تَعملُونَ«

نفع ولیست هی نافعۀ ألنفسها فضال عن عابدیها، ام الستدفاع ضر، ولـیس هـی ضـارة، بـل     

متضررة کما جعلت جذاذا، ام لکمال ذاتی وان لم تنفـع او تضـر، وهـی میتـۀ ال تشـعر، أم      

ما لصـنیعکم،  تضجرا وتبرّ »أف لکم«وحتى لو کانت تشعر فکیف تعبد وهی ال تنفع وال تضر، 

»ونِ اللّهنْ دونَ مدبما تَعل لُونَ«فقد ضعف الطالب والمطلوب،  »وق؟»أَ فَال تَع  

و انها قالۀ فی حالۀ تقتضیها قضاء حاسما، استعجابا من السخف الذي یتجاوز کل مـألوف و  

  یتجاهل کل معروف، فضربۀ صارمۀ قاضیۀ علّهم یفیقون، ام یفعلون کما یشتهون.

لک احترقوا بما فعل، فاخذتهم العزة باإلثم، تجـاهال عمـا قـالوه، وتغـافال عمـا فعلـوه        هنا

  . 68ف:قالُوا حرِّقُوه و انْصرُوا آلهتَکُم إِنْ کُنْتُم فاعلینَ 

عل ) تحریقا عریقا کما احرق أکبادهم حیث ج79: 37( »قالُوا ابنُوا لَه بنْیاناً فَأَلْقُوه فی الْجحیمِ«

 نـوا ◌ٔ آلهتهم جذاذا کونا وکیانا، وجعلهم جذاذا فیما کانوا یعتقدون، فلم یجدوا بدا إال ان یو

  .قاهرون انهم زعم فعلوا وقد علیه الحرق امر یعکسوا او نون،◌ٔ یو ال وهم

و یا لها من آلهۀ کالحۀ ینصرها عبادها بعد جذاذها! وذلک التحریق هـو فـی الحـق تحریـق     

اذها، ان ال حول لها وال قوة، حیث هی بحاجـۀ الـى نصـرة عبادهـا،     ألجداث اآللهۀ بعد جذ

  ولیسوا لینصروها ولو احرقوا ابراهیم!.
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وافتعلوا ما بمکانتهم من بنیان الجحیم، فلما القوه فـی الجحـیم أصـبحت جنـۀ بقالـۀ       »قالوا«

  تکوینیۀ:

 یمراهلى إِبالماً عس رْداً وی بکُون 69قُلْنا یا نار.  

یطوي السیاق الحال بین القالین، مما یلمح ان لم یکن إلبراهیم مقـال آخـر معهـم، وال     و هنا

  مقال مع آخر، وإنما هی الحال واللّه یرى الحال على أیۀ حال.

قـال: لمـا أخـذ نمـرود      السـالم  علیـه عن جبرئیـل    آله و علیه اهللا صلىفی هذه الحالۀ المحرجۀ یروى النبی  

قلت یا رب عبدك وخلیلک لیس فی أرضک احد یعبدك غیـره، قـال    ابراهیم لیلقیه فی النار

 السـالم  علیـه فی النار تلقاه جبرئیـل   السـالم  علیهاللّه تعالى: هو عبدي آخذه إذا شئت، ولما ألقی ابراهیم  

  فی الهواء وهو یهوي الى النار فقال: یا ابراهیم لک حاجۀ؟ فقال:

ه کفـوا احـد     اما إلیک فال، وقال: یا اللّه یا احد یا ص مد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکـن ـل

  .1نجنی من النار برحمتک، فأوحى اللّه تعالى الى النار: کونی بردا وسالما على ابراهیم

»اما إلیک فال واما الى رب العالمین فنعم«اجل 
2.  

ینیۀ هی االرادة القاطعۀ اإللهیۀ، فالذي قال للنار کـونی  هنا وفی اضرابها من األمور التکو »قلنا«

 »علـى إِبـراهیم  «والنار هی النار، وقد تلمح له  »کُونی برْداً و سالماً«حرقا وایالما، هو القائل هنا 

إذا فلم تبرد النار حتى تتحول عن ماهیۀ النار، بل بقیت نارا حارة إلّا على ابـراهیم، ولـو لـم    

ألثلجت ابراهیم ببردها، ولکنها البرد السالم فأصبح ابـراهیم کأنـه فـی     »بردا«بعد  »سالما«یقل 

                                                        
١

 عن جبرئیل قال: ...آلھ و علیھ هللا صلىقال اختبرني أبي عن جدي عن النبي   السالم علیھبسند عن أبي عبد ّهللا   ٣٩: ١٢.بحار األنوار 
فأوحى ّهللا عز و جل: ما یغضبك السالم علیھالمنجنیق غضب جبرئیل   ةقال: ان ابراھیم لما وضع في كف السالم علیھعن الرضا   ٣٥ھ وفی

یا جبرئیل! قال: یا رّب خلیلك لیس من یعبدك على وجھ األرض غیره سلطت علیھ عدّوك و عدوه فأوحى ّهللا عز و جل الیھ: 
یخاف الفوت مثلك، فاما انا فانھ عبدي آخذه إذا شئت قال: فطابت نفس جبرئیل فالتفت الى ابراھیم  اسكت انما یعجل العبد الذي 

 - محمد رسول هللا - ال الھ اال هللا«أحرف  ة، فقال: اما إلیك فال، فاھبط ّهللا عز و جل عندھا خاتما فیھ ستةفقال: ھل لك حاج السالم علیھ
فأوحى ّهللا جل جاللھ الیھ ان تختم بھذا الخاتم » حسبي هللا -أسندت ظھري الى هللا - الى هللا فوضت امري -اال با� ةال حول و ال قو

 فاني اجعل النار علیك بردا و سالما.
 أصبح تجسیدا لھذه الكلمات. السالم علیھأقول و لیس ھذا اال خاتما بید خاتم حیث ابراھیم  

 
٢

اإلخالص: یا ّهللا  ة.و فیھ عن تفسیر القمي مثلھ اال فیما نقلناه و قبلھ: ھو عبدي آخذه إذا شئت فان دعاني أجبتھ فدعى ابراھیم بسور
 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یكن لھ كفوا احد نجني من النار برحمتك.
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  .1روضۀ خضراء معتدلۀ الهواء، اصطیافیۀ الفضاء

»ما انتفع أحد بها ثالثۀ ایام وما سخنت ماءهم«فمایروى انه 
2  

کأنه هباء وهراء، حیث النار االبراهیمیۀ کانت تحرق غیره فضال عـن کـل نـار سـواها، ولـو      

رد     بردت النیران کلها لتواتر ات فوق کل ما حدث فی تاریخ اإلنسان! ثم لـم یکـن إذا فـی ـب

النار على ابراهیم آیۀ معجزة لو ان النیران بردت کلها، بما فی ذلک البـرد الشـامل مـن ضـر     

على سکنۀ األرض دونما فائدة لهذه اآلیۀ الخارقۀ إلّا بائدة تقضـی علـى کونهـا آیـۀ قضـیۀ      

  الشرکۀ بینها وبین سائر النار.

ۀ إلهیۀ ابراهیمیۀ دون شک، ال تتحمل أي تأویل یجعلها خارجۀ عن خارقـۀ، مثـل أن   هذه آی

تخلّی ابراهیم عن کل ما سوى اللّه حتى عن نفسه جعله ال یشعر بحرق النار، حیـث أحرقتـه   

  ولم یشعر أو لم تحرقه قضیۀ االنقطاع عن حیاة البدن؟.

الۀ الربانیۀ، وهی على أیۀ حـال ال تقتضـی   و لکنها حالۀ ابراهیمیۀ تقتضی البرد والسالم، ال الق

البرد مهما اقتضت زوال الحرّ، فان قصارى هذه الحالۀ ألّا یتأثر بحر النـار، ال ان تبـدل بـردا    

  وسالما!.

و کالقول ان فی ذلک تضادا فی النار لحالۀ واحدة، انها محرقۀ کل محتـرق سـوى ابـراهیم،    

  تحرق نفسه.   وکما أحرقت وثاقه الملقى به فی النار ولم

                                                        
١

ق�ال س�معتھ یق�ول أ ت�دري م�ا ك�ان الس�الم علی�ھعن مفضل بن عم�ر ع�ن الص�ادق   ةعن كمال الدین و تمام النعم ٤٣٦: ٣.نور الثقلین 
لما أوقدت لھ النار نزل الیھ جبرئیل بالقمیص و البسھ إیاه فلم یضر معھ  السالم علیھقال قلت: ال قال ان ابراھیم   مالسال علیھقمیص یوسف  

و طنفس�ھ  ةان نمرود الجبار لما القى ابراھیم في النار نزل الیھ جبرئیل بقمیص من الجن� آلھ و علیھ هللا صلىحر و ال برد و فیھ عن النبي  
 و قعد معھ یحدثھ. ةلقمیص و أقعده في الطنفسفألبسھ ا ةمن الجن

ال تطفئ عنھ  ةقال: ان ابراھیم حین القي في النار لم تكن في األرض داب آلھ و علیھ هللا صلىان رسول ّهللا   ة. في الّدر المنثور عن عائش١
 ھ!.بقتل آلھ و علیھ هللا صلىالنار غیر الوزغ فانھ كان ینفخ على ابراھیم فامر رسول ّهللا  

ما » قال: لما قال ّهللا عز و جل: یا ناُر ُكونِي بَْرداً َو َسالماً َعلى إِبْراھِیمَ  السالم علیھبسند عن أبي عبد ّهللا   ٣٨: ١٢وفي بحار األنوار 
على وجھ األرض و و فیھ: لم یعمل یومئذ نار  السالم علیھایام و ما سخنت ماءھم و رواه مثلھ عن أبي جعفر الباقر   ةانتفع احد بھا ثالث

 ایام ... ةال انتفع بھا احد ثالث
و » قال: لما رمي ابراھیم في النار دعا ّهللا بحقنا فجعل ّهللا النار علیھ بردا و سالما السالم علیھأقول: و یقابلھا المروي فیھ عن الرضا  

رود من اتخذ إلھا فلیتخذ مثل آلھ ابراھیم فقال عظیم فنزل جبرئیل یحدثھ وسط النار قال نم ٤٠في حدیث  السالم علیھالمروي عن الباقر  
 من عظمائھم إني عزمت على النیران أّال تحرقھ قال: فخرجت عنق من النار فأحرقتھ ...

 
٢

كعب قال: ما أحرقت النار من ابراھیم إال وثاقھ و في  و ابن جریر و ابن المنذر عن ةاخرج ابن أبي شیب -٣٢٢: ٤.الدر المنثور 
 في حدیث النار فإذا ھم بإبراھیم مطلقا من وثاقھ ... السالم علیھالقمي عن الصادق   -٤٣٩: ٣نور الثقلین 
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و لیس فی نسبیۀ اإلحراق تضاد التناقض حتى یکون من المحال، ومـا سـواه ممکـن بجنـب     

  القدرة اإللهیۀ على أیۀ حال، کما الزمهریر فی النار والنار معه ال یتناحران.

وال بأس به حیث الخارقۀ اإللهیۀ ال تخرق  1أو انه ألبس قمیصا من صنیع اللّه هو ضد الحرارة

ضوابط العلیۀ والمعلولیۀ، وانما تقفزها قفزة ال یستطیعها إال اللّه، ولکن القمیص ضد الحـرارة  

واضع الخارجۀ عنه، فعلى أیۀ حال کونت النار على ابراهیم بردا وسـالما بمـا أراد   ال یمنع الم

  اللّه بقمیص وغیر قمیص!.

  .70و أَرادوا بِه کَیداً فَجعلْناهم الْأَخْسرِینَ 

  ).98: 37( »فَجعلْناهم الْأَسفَلینَ«

رِینَ  «ثا لدعایتـه  لیحرقوه إحراقا لدعوته، واجثا »أَرادوا بِه کَیداً«هم  الْأَخْسـ ملْنـاهعإحراقـا  »فَج

  ألکبادهم فی ذلک المسرح الصارح الصارخ حیث یسمعه کل العالمین.

  .71و نَجیناه و لُوطاً إِلَى الْأَرضِ الَّتی بارکْنا فیها للْعالَمینَ 

ان الطاغیـۀ لـم    لقد ضرب السیاق عن مصیر ابراهیم بعد البرد السالم صفحا، وقضـیۀ الحـال  

هنا إجمال عن نجاته مـن یـد    »و نجیناه«یسطع ان ینکل به بعد حیث أرغم فی أشد نکاله به، 

لُ الْخَبائـثَ    «من سدوم وهی  »و لوطا«من بابل نمرود  »نجیناه«الطاغیۀ  مـتَع ی کانَـت ۀِ الَّتـالْقَرْی« 

وهـی القـدس الشـریف او الفلسـطین      »لْعالَمینَإِلَى الْأَرضِ الَّتی بارکْنا فیها ل«) نجینا هما 74(

  ککل وهی الشام فی إطالقها العام، الشاملۀ لألردن ولسوریا ولبنان.

  .72و وهبنا لَه إِسحاقَ و یعقُوب نافلَۀً و کُلا جعلْنا صالحینَ 

: زائـدة  »لـۀ ناف«هذه الوهبۀ المبارکۀ بجمعیۀ الصفات، الالمحۀ لمجموعۀ من الرحمـات، هـی   

على سائر هباته الموهوبۀ، هبۀ منفصلۀ بعد متصلۀ، هی اسـتمراریۀ للکیـان االبراهیمـی علـى     

  .والمرسلین النبیین من فۀ◌ٔ طول خط الرسالۀ العظیمۀ االسرائیلیۀ التی تضم الوفا مو

بـه   فـأرادوا «فانه اول وهبۀ زمنیا ورتبیـا:   »إسماعیل«نسبۀ إلى  -فیما عنت -»نافلۀ«و قد تعنی 

                                                        
في احتجاجھ على الیھود بمحمد و آلھ الطیبین نجّى ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلىم قال النبي  قال اإلما ١١٥تفسیر اإلمام  ٤٠: ١٢.بحار األنوار ١

تعالى نوحا من الكرب العظیم، و برد ّهللا النار على ابراھیم و جعلھا علیھ بردا و سالما و مكنھ في جوف النار على سریر و فراش 
و غمر ما حولھ من  ةالنزھ ةالنضر ةنبت من حوالیھ من األشجار الخضرمثلھ ألحد من ملوك األرض و أ ةوثیر لم یر ذلك الطاغی

 .ةمن السن ةانواع النور بما ال یوجد اال في فصول اربع
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ی مـن الصـالحین.       کیدا فجعلناهم األسفلین. وقال انی ذاهب الى ربی سـیهدین. رب هـی ـل

فبشرناه بغالم حلیم. فلما بلغ معه السعی ... وبشرناه بإسحاق نبیا من الصالحین. وبارکنا علیـه  

  ).117 -98: 37( »وعلى إسحاق ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبین

الحینَ    «: لـه ◌ٔ تحقیق لسئوله فی سو »لحینَو کُلا جعلْنا صا«إذا  ـنَ الصـی م لـ ب هـ بوهـم  »ر

إسماعیل وإسحاق ویعقوب ومن فی ذریتهم من رسل وأئمۀ ونبیین، فهذه الهبۀ تحلّـق علـى   

کافۀ الرساالت والقیادات المعصومۀ منذ إسماعیل وإسحاق ویعقـوب إلـى کافـۀ المرسـلین     

تان الرسالتان هما کل خطوط الرساالت اإللهیۀ منـذ ابـراهیم   االسماعیلیین واالسرائیلیین، وها

  الى یوم الدین.

و یا لها من هبۀ عظیمـۀ قائمـۀ األصـول، منتشـرة الفـروع، حیـث تشـمل کافـۀ الرسـاالت          

واإلمامات، اصالۀ فی االسماعیلیۀ المحمدیۀ مهمـا کانـت خاتمتهـا، وفرعـا فـی اإلسـحاقیۀ       

  ، هکذا:االسرائیلیۀ، مهما کانت من بدایتها

کـاةِ و  و جعلْناهم أَئمۀً یهدونَ بِأَمرِنا و أَوحینا إِلَیهِم فعلَ الْخَیرات و إِقام الصـالةِ و إِیتـاء الزَّ  

  ).73کانُوا لَنا عابِدینَ (

فی ذلک الجعل العظیم: ابراهیم وإسماعیل ومحمد والمعصومون مـن عترتـه، کـذلک     »هم«و 

یعقوب والمرسلون من عترته، مهما اختلفت درجات اإلمامـۀ والهدایـۀ بـأمر اللّـه     وإسحاق و

بینهم، فمنهم أئمۀ اربعۀ من اولى العزم من الرسل محمد وابراهیم وموسى وعیسى، ثم االثنى 

عشر المحمدیون، وهم فی درجته العلیا إلّا الوحی، ومن ثـم إسـماعیل و إسـحاق والرسـل     

  االسرائیلیون.

فهو تفسیر باصـدق المصـادیق وأعالهـا بعـد الرسـول       1بأئمتنا المعصومین »هم«ر فحین یفس

                                                        
١

: آلھ و علیھ هللا صلىو فیھ قال   علیھماالسالم  ةحدیث طویل في فضل علي و فاطم آلھ و علیھ هللا صلىفي كتاب المناقب عن النبي   ٤٤١: ٣.نور الثقلین 
طاعتك و یأمران بما یرضیك و یھدون بأمرك الى  ة، و اجعلھم أئمةو اجعل في ذریتھما البرك ةمبارك ةطیب ةطاھر ةو ارزقھما ذری

َو َجَعلْناھُْم «في كتاب ّهللا عز و جل امامان قال ّهللا تبارك و تعالى  ةقال: ان األئم السالم علیھفیھ في اصول الكافي عن أبي عبد ّهللا  
 - یدعون الى النار ةمھم قال: و جعلناھم أئمال بأمر الناس، یقدمون ما امر ّهللا قبل أمرھم و حكم ّهللا قبل حك» یَھُْدوَن بِأَْمِرنا ةً أَئِمَّ 

 یقدمون أمرھم قبل امر هللاّ 
قال: ثم  ةفي حدیث االمام السالم علیھو حكمھم قبل حكم ّهللا و یأخذون بأھوائھم خالف ما في كتاب ّهللا، وفیھ و في العیون عن الرضا  

فقال عز و جل: َو َوھَبْنا لَھُ إِْسحاَق  ةو الطھار ةتھ و اھل الصفوفي ذری ةأكرمھ ّهللا عز و جل یعني ابراھیم بان جعلھا یعني االمام
كا ةِ یَھُْدوَن بِأَْمِرنا َو أَْوَحیْنا إِلَیْھِْم فِْعَل الَْخیْراتِ َو إِقاَم الصَّال ةً َو ُكّالً َجَعلْنا صالِِحیَن َو َجَعلْناھُْم أَئِمَّ  ةً َو یَْعقُوَب نافِلَ  وا َو كانُ  ةِ َو إِیتاَء الزَّ

فقال ّهللا جل جاللھ: إِنَّ أَْولَى النّاسِ آلھ و علیھ هللا صلىفلم تزل في ذریتھ یرثھا بعض عن بعض قرنا قرنا حتى ورثھا النبي  » لَنا عابِِدینَ 
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  وبعدهم هم کافۀ الرسل اإلبراهیمیین. آله و علیه اهللا ىصلمحمد  

فکمـا   »أَئمۀً یهدونَ بِأَمرِنا« یذکروا ومن هنا ذکروا من -ککل -المصطفین اء◌ٔ هو »و جعلناهم«

مامـۀ  متعلـق بکلیهمـا، فاإل  »بأمرنـا «فان  »یهدونَ بِأَمرِنا«کذلک هم  »جعلْناهم أَئمۀً یهدونَ بِأَمرِنا«

المجعولۀ بأمر اللّه، هی الهادیۀ بأمر اللّه، هدى معصومۀ من امامۀ معصومۀ ال قصور فیهـا وال  

  تقصیر:

فلیست اإلمامۀ الهادیۀ بأمر األمۀ شورى وسواها، وال بأمر اإلمام معصوماً وسواه، وانما اإلمامۀ 

، إذ ال یسمح لـه ان یجعـل   آلـه  و علیه اهللا صلىبجعل اللّه، وهدایتها بأمر اللّه ال سواه وحتى رسول اللّه  

  إماما معه أم یخلّفه بعده.

یعم التکوینیۀ وهی اإلیصال الى الهدى، الى جانب التشریعیۀ وهی الهـدى نفسـها،    »یهدون«و 

فهم یهدون الناس بشرعۀ اللّه بأمر اللّه، ویهدونهم توفیقا للهدى بأمر اللّه، فـال هـم أنفسـهم    

  ا، وانما هم اداة رسالیۀ بیانا لشرعۀ اللّه، وإیصاال الى هدى اللّه:یهدون تشریعیا وال تکوینی

»شاءنْ یي مدهی نَّ اللّهلک و تببنْ أَحي مدال تَه ف 56: 28( »إِنَّک (»ءرِ شَینَ الْأَمم لَک سلَی« 

فعـلَ  «مره، کـذلک  ) وکما ان کلتا الهدایتین لألئمۀ رسال وسواهم، هما بوحی اللّه وا128: 3(

رات .. «حیث  »الْخَیرات و إِقام الصالةِ و إِیتاء الزَّکاةِ لَ الْخَیـعف هِمنا إِلَییحکیـف   -فقـط  -ال»أَو

یفعلون؟ فانه وحی الشرعۀ، بل نفس ما یفعلون، فانها بوحی اللّه، عصمۀ و تسدیدا من اللّـه،  

قبـل   »و کـانُوا لَنـا عابِـدینَ   «لهم مسبقۀ، بل  ولیس ذلک الوحی فوضى جزاف دونما صالحیۀ

  مثلث الوحی، حتى استحقوه فاصطفاهم اللّه له رسالیا أم سواه.

                                                                                                                                                         
ا النَّبِيُّ َو الَِّذیَن آَمنُوا َو ّهللاُ َولِيُّ الُْمؤ   ... ةنت خاصفكا» ِمنِینَ بِإِبْراھِیَم لَلَِّذیَن اتَّبَُعوهُ َو ھذَ

إذا دخل علیھ جابر علیھماالسالمابن بابویھ بسند متصل عن زید بن علي قال كنت عند أبي علي بن الحسین   ٦٥: ٣وفي تفسیر البرھان 
بن عبد ّهللا االنصاري فبینما ھو یحدثھ إذ خرج اخي محمد من بعض الحجر فاشخص جابر ببصره نحوه ثم قال یا غالم اقبل فاقبل 

ما اسمك یا غالم؟ قال: محمد قال: ابن من؟ قال ابن علي بن الحسین بن علي  آلھ و علیھ هللا صلىبر فأدبر فقال شمائل رسول ّهللا  ثم قال أد
یقرئك لھآ و علیھ هللا صلىفاتكى علیھ و قبل رأسھ و یدیھ ثم قال یا محمد ان رسول ّهللا   السالم علیھقال: اذن أنت الباقر   السالم علیھمبن أبي طالب  

أفضل السالم و علیك یا جابر بما فعلت، ثم عاد الى مصاله فاقبل یحدث أبي و یقول ان آلھ و علیھ هللا صلىالسالم، قال: و على رسول ّهللا  
علمھ علمي و  قال لي یوما یا جابر إذا أدركت ولدي محمدا فاقرأه مني السالم اما انھ سمیي و أشبھ الناس بي آلھ و علیھ هللا صلىرسول ّهللا  

ابرار السابع منھم مھدیھم الذي یمأل األرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و  ةمن ولده أمناء معصومون أئم ةحكمھ حكمي سبع
انوا و ك ةو إیتاء الزكا ةیھدون بأمرنا و أوحینا إلیھم فعل الخیرات و اقام الصال ة: و جعلناھم أئمآلھ و علیھ هللا صلىظلما ثم تال رسول ّهللا  

 لنا عابدین.
یوحى إلیھم بالروح في  علیھاالسالم  ةمن ولد فاطم ةیعني األئم السالم علیھقال   ةفي اآلی السالم علیھوفیھ محمد بن العباس .. عن أبي جعفر  

 صدورھم ثم ذكر ما أكرمھم ّهللا بھ فقال: فعل الخیرات.
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هذه هی االمامۀ المعصومۀ ال تجعل إال بأمر اللّه، کما هدایتهم للناس بأمر اللّه بنص خـاص،  

ان تنطبـق علـى    ولتکن کذلک اإلمامۀ غیر المعصومۀ فی أیۀ درجۀ من درجاتهـا بـأمر اللّـه،   

النصوص الواردة فی شروطات االمامۀ، حیث القیادة الروحیۀ هی من اختصاصـات الربوبیـۀ،   

  فال تصلح لمن سواه إلّا بامره.

ـ  ومو لُوطاً آتَیناه حکْماً و علْماً و نَجیناه منَ الْقَرْیۀِ الَّتی کانَت تَعملُ الْخَبائثَ إِنَّهم کانُوا قَ س ءو

  .74فاسقینَ 

علمها بماذا یقود وکیف یقود وهذه هی اإلمامـۀ   »و علما«هو حکم القیادة الروحیۀ  »حکما«علّ 

 أهلهـا  خبائـث  حلّقـت  حیـث  اللفظ، ادب قضیۀ ثا◌ٔ مو »تَعملُ الْخَبائثَ«هی سدوم و »القریۀ«و

لمعنـى وهـم عـاملوا    مذکرا قضـیۀ ا  »انهم«و ثم الخبائث، تعمل کانت کأنها لحد تماما جوها

فکـان مـع    »نجیناه الى األرض التی بارکنا فیها للعـالمین «...  »کانُوا قَوم سوء فاسقینَ«الخبائث 

  ابراهیم وفی حضن رسالته وإمامته، مع انه ایضا کان اماما ألمته.

  .75و أَدخَلْناه فی رحمتنا إِنَّه منَ الصالحینَ 

صالح فی میزان اللّه انه یدخله فی حرمتـه قـدر صـالحه وصـلوحه،     و هکذا یکون دور کل 

  آت الثالث، والرحمۀ األخیرة هی حق الخالص. رحمۀ فی النش

  .76و نُوحاً إِذْ نادى منْ قَبلُ فَاستَجبنا لَه فَنَجیناه و أَهلَه منَ الْکَرْبِ الْعظیمِ 

منصوبین إعرابا ألنهم منصوبون کسائر األئمۀ فـی   األئمۀ، اء◌ٔ ومن بعده عدة من هو »و نوحا«

  .»جعلْناهم أَئمۀً«

رْ، ... و    «بقولـه   ») (نادانا75: 37( »و لَقَد نادانا نُوح فَلَنعم الُْمجِیبونَ« فَانْتَصـ غْلُـوبرب انـی م

مل زاءنا جنیرِي بِأَعرٍ، تَجسد أَلْواحٍ و لى ذاتع لْناهمرَح14: 54( »نْ کانَ کُف(  

هو الغم الشدید والهم المدید من تمـادیهم فـی الطغیـان، وهـو الطوفـان       »الْکَرْبِ الْعظیمِ«و 

و «آهل کقرینۀ على ثانی الکربین، ومنهم من آمـن معـه فـی غیـر اهلـه       »و اهله«الشامل، کما 

  ).40: 11و ما آمنَ معه إِلّا قَلیلٌ ... ( أَهلَک إِلّا منْ سبقَ علَیه الْقَولُ و منْ آمنَ

  .77و نَصرْناه منَ الْقَومِ الَّذینَ کَذَّبوا بِآیاتنا إِنَّهم کانُوا قَوم سوء فَأَغْرَقْناهم أَجمعینَ 

و ألن نوح من اولی العزم مـن الرسـل، فشـرعته عالمیـۀ تحلّـق علـى کافـۀ المکلفـین، إذا         
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  یستغرق کافۀ المکذبین به فی الکرة األرضیۀ کلها. »قْناهم أَجمعینَفَأَغْرَ«

  

  ابراهیم و ملکوت و السماوات واألرض

) و 74و إِذْ قالَ إِبراهیم لأَبِیه آزر أَ تَتَّخذُ أَصناماً آلهۀً إِنِّی أَراك و قَومک فـی ضَـاللٍ مبِـینٍ (   

 یمراهنُرِي إِب کینَ (کَذلنوقنَ الْمکُونَ میل ضِ والْأَر و ماواتالس لَکُوت75م  ـهلَینَّ عا جفَلَم (

) فَلَما رأَى الْقَمرَ بازِغاً قـالَ  76اللَّیلُ رأى کَوکَباً قالَ هذا ربی فَلَما أَفَلَ قالَ ال أُحب اآلْفلینَ (

ا أَفَلَ قالَ لَئی فَلَمبمِ الضّالِّینَ (هذا رنَ الْقَوی لَأَکُونَنَّ مبی رندهی 77نْ لَم  سم ) فَلَما رأَى الشـَّ

ت  78بازِغَۀً قالَ هذا ربی هذا أَکْبرُ فَلَما أَفَلَت قالَ یا قَومِ إِنِّی برِيء مما تُشْرِکُونَ ( هـجإِنِّی و(

و ماواتي فَطَرَ السلَّذل هِیجینَ ( وشْرِکنَ الْمما أَنَا م یفاً ونح ضقالَ أَ 79الْأَر همقَو هحاج و (

تُحاجونِّی فی اللّه و قَد هدانِ و ال أَخاف ما تُشْرِکُونَ بِه إِالّ أَنْ یشاء ربی شَیئاً وسع ربی کُـلَّ  

کَیف أَخاف ما أَشْرَکْتُم و ال تَخافُونَ أَنَّکُم أَشْرَکْتُم بِاللّه مـا   ) و80شَیء علْماً أَ فَال تَتَذَکَّرُونَ (

) الَّذینَ آمنُـوا و لَـم   81لَم ینَزِّلْ بِه علَیکُم سلْطاناً فَأَي الْفَرِیقَینِ أَحقُّ بِالْأَمنِ إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ (

) و تلْک حجتُنا آتَیناها إِبراهیم علـى  82ولئک لَهم الْأَمنُ و هم مهتَدونَ (یلْبِسوا إِیمانَهم بِظُلْمٍ أُ

) یملع یمکح کبإِنَّ ر نْ نَشاءم جاترد نَرْفَع هم83قَو     کُـال قُـوبعی ـحاقَ وإِس نا لَـهبهو و (

و منْ ذُریته داود و سلَیمانَ و أَیوب و یوسف و موسى و هارونَ  هدینا و نُوحاً هدینا منْ قَبلُ

الحینَ ( 84و کَذلک نَجزِي الُْمحسنینَ ( نَ الصـکُلٌّ م إِلْیاس یسى وع یى وحی ا وکَرِیز 85) و (

 کال لُوطاً و و ونُسی و عسالْی یلَ وماعإِس ینَ (ولَى الْعالَم86فَضَّلْنا ع هِماتیذُر و هِمنْ آبائم و (

دي بِـه مـنْ     87و إِخْوانهِم و اجتَبیناهم و هدیناهم إِلى صراط مستَقیمٍ ( هـی ى اللّـهده کذل (

ما کانُوا ی منْهبِطَ عأَشْرَکُوا لَح لَو و هبادنْ عم شاءلُونَ (یم88ع   تـابالْک منـاهینَ آتَیالَّذ کأُولئ(

 أُولئـک ) 89( بِکـافرِینَ  بِهـا  لَیسوا قَوماً بِها وکَّلْنا فَقَد الء◌ٔ و الْحکْم و النُّبوةَ فَإِنْ یکْفُرْ بِها هو

  )90ه أَجراً إِنْ هو إِالّ ذکْرى للْعالَمینَ (علَی أَسئَلُکُم ال قُلْ اقْتَده فَبِهداهم اللّه هدى الَّذینَ

هذه أربعۀ عشر آیۀ هی بجملتها تتناول موضوعا متصل الفقـرات فـی بنـاء العقیـدة، تعریفـا      

شامال عریفا عریقا باأللوهیۀ الحقۀ الحقیقیۀ وحق العبودیۀ الصالحۀ وما بینهمـا مـن صـالت،    

  تعالجها هذه اآلیات فی أسلوب قصصی.
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ا الدرس البالغ لقمته، فیه عرض لموکب اإلیمان الرسالی منذ نوح إلى خاتم المرسـلین  و هذ

طالعا فی مطلعه مشـهد رائـع للحجـۀ اإلبراهیمیـۀ الراسـمۀ لحکـم الفطـرة         آله و علیه اهللا صلىمحمد  

السلیمۀ، تحرّیا عن رب العالمین، هو بظاهره تعلم فی سیرة التعلیم إذ کان موحدا منذ بزوغه، 

  طرفۀ عین:   -ولن -یکفر به لم

  ):74و إِذْ قالَ إِبراهیم لأَبِیه آزر أَ تَتَّخذُ أَصناماً آلهۀً إِنِّی أَراك و قَومک فی ضَاللٍ مبِینٍ (

»آزر«دون  »أبیه«وال ثانیۀ لها فی القرآن إلّا  »أبیه آزر«هنا 
والقصد منـه غیـر والـده کمـا هـو       1

بالتندید على عبادة األصنام  »أبیه«المتأکد من آیات عدة، فقد بدأ قومه ومنهم آزر المسمى ب 

ورغـم الحظـر عـن االسـتغفار      »أَ تَتَّخذُ أَصناماً آلهۀً إِنِّی أَراك و قَومـک فـی ضَـاللٍ مبِـینٍ    «

قالَ أَ راغب أَنْـت  «ه االستغفار حین یتلمح من کالمه معه انه فی حالۀ التحري: للمشرکین یعد

لَـک   عنْ آلهتی یا إِبراهیم لَئنْ لَم تَنْتَه لَأَرجمنَّک و اهجرْنی ملیا. قالَ سـالم علَیـک سأَسـتَغْفرُ   

ه عـدو للّـه:     ) ولقد48: 19( »ربی إِنَّه کانَ بِی حفیا و اغْفـرْ  «أنجز له وعده قبل ان یتبین له اـن

ما کانَ للنَّبِی و الَّذینَ آمنُوا أَنْ یستَغْفرُوا للْمشْرِکینَ و «) إذ 86: 26( »لأَبِی إِنَّه کانَ منَ الضّالِّینَ

 مأَنَّه منَ لَهیما تَب دعنْ بی قُرْبى مکانُوا أُول لَو     یمراه إِبـ غْفارـتمـا کـانَ اس یمِ. وحالْج حابأَص

راهإِنَّ إِب نْهرَّأَ متَب لّهل ودع أَنَّه نَ لَهیا تَبفَلَم اهها إِیدعةٍ ودعونْ مإِلّا ع أَبِیهل  ـیملح اهلَـأَو 9( »یم :

114.(  

ه، ولکنه نسمعه حین یرفع القواعد مـن البیـت   ذلک، فقد تبرء منه حتى آخر عمره وانجاز أمر

وم  منینَ◌ٔ ربنَا اغْفرْ لی و لوالدي و للْمو«هو وإسماعیل یدعو لوالدیه:  یـ  قُـومی  سـاب14(»الْح :

).إذا فوالده هنا غیر أبیه هناك، فهو عمه دون والده، وال جده من أمه ألنـه ایضـا والـده،    41

وقضـیۀ   »فَلَما تَبینَ لَه أَنَّه عدو للّه تَبرَّأَ منْه«صمۀ الجلیل والخلیل حیث أنبأ: وإلّا لکان نقضا لع

 أن تبـین  وقـد  أمـره  نهایۀ و عمره آخر فی لوالدیه استغفر فلما آلزر، یستغفر أال◌ٔ طلیق التبرو

  .2بأبیه المعنی غیر والده أن نتأکد للّه عدو آزر

                                                        
١

 .٤: ٦٠و  ٢٦: ٤٣و  ٨٥: ٣٧و  ٧٠: ٢٦و  ٥٢: ٢١و  ٤٢: ١٩و  ١١٤: ٩.كما في 
 
٢

) تجد قوال ٣٣٣: ١٦و مریم ( ١٣) ج ٤١و ابراھیم ( ٢٧٥: ٢٨) ج ٤( ةو الممتحن ١١٤ ةالتوب ةآی.راجع لتفصیل المبحث الى 
 .ة، و وجھ التعبیر باألب عن غیر الوالد في آیات عدالسالم علیھفصال حول أن آزر لم یكن والده  
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اللّـه، إشـراکا لهـا    کمـا   »آلهۀ«منکرة، هی من صنع المصنوعین، تتخذها  »... أَ تَتَّخذُ أَصناماً«و 

  یبین ضالله ألصحاب الفطر والعقول. »فی ضَاللٍ مبِینٍ«التابعین لک  »إِنِّی أَراك و قَومک«باللّه، 

منحوتۀ بأیدیهم وما أشبه من المصنوع، تنکیر لنکیـر األصـنام، تنکیـرا فطریـا و      »أصناما«هنا 

شده، منقطع النظیـر بأشـده، یستأصـل    عقلیا بل وحسیا التخاذها آلهۀ، فهو استفهام انکاري بأ

  .األلوهیۀ ن◌ٔ األصنام وأضرابها عن کافۀ شو

  ):75و کَذلک نُرِي إِبراهیم ملَکُوت السماوات و الْأَرضِ و لیکُونَ منَ الْموقنینَ (

البعیدة المدى، العمیقۀ الصدى لملکـوت األصـنام ومـا شـابهها مـن السـماوات        »و کذلک«

حیـث اسـتطاع أن یتغلـب فـی کـلّ       »نُرِي إِبراهیم ملَکُوت السماوات و الْأَرضِ ...«ض واألر

ونتیجـۀ  »و لیکُونَ منَ الْموقنینَ«حقول الحجاج مع أبیه ومع قومه ومع نمرود الطاغیۀ لیکون .. 

  .»فَلَما جنَّ علَیه اللَّیلُ ...«لهذه اإلرادة الربانیۀ 

 فـألن  باللّـه،  أکثر یقینا الرائی زاد باللّه، تعلقا وکیانه الکون ملکوت ة◌ٔ زادت رو أجل، وکلما

 و أقـوى  السـلب  کان کلّما درجات، معتقدیها أنفس فی أیضا فملکوته درجات، باللّه التعلق

 إلّـا  اللّـه  معرفـۀ  فـی  للخلق نصیب وال بل وأقوى، أعمق -ضوءه على -اإلیجاب کان أعمق

تثبـت حـق   »إال اهللا«تنفی األلوهۀ عن کلّ الکائنات بحذافیرها، ثم  » إلهال« ف السلب، مجاالت

األلوهۀ له تعالى، ولکن ما هو وما هی صفاته وأفعاله؟ ال نصیب له هنا إلّـا السـلب، موجـود    

سبحانَ اللّه عما یصـفُونَ، إِلّـا   «یعنی لیس بمعدوم، عالم یعنی لیس بجاهل وهکذا األمر .. ف 

  .»ه الُْمخْلَصینَعباد اللّ

 قبـل  إبـراهیم  یکـن  ألم وأخرى الملکوت، هی ما منها اآلیۀ، هذه حول عدة ات◌ٔ و هنا تساو

 ضـالل  فـی  أنهم بشرکهم وقومه أباه ب◌ٔ یو کان فکیف وإذا باللّه، الموقنین من ة◌ٔ الرو هذه

  لیه؟.وال معطوف علیه ظاهرا یعطف ع »و لیکون ..« فی العاطف یعطف ذا بما وثالثۀ مبین،

وقنینَ  «کأصل فی حجاجه  »لیحتج على المشرکین«قد یکون المعطوف علیه  نَ الْمـ کُونَ مـیل و« 

األولین فی تلک االراءة الملکوتیۀ، إیقانا فوق إیقـان فإیمانـا فـوق إیمـان، حیـث اإلیقـان       

 جانبـان  له الملکوت من إبراهیم أریه فما الملکوت، ة◌ٔ فاإلیمان درجات حسب درجات رو

واألول وهو الممکن تفهمه لمتحري الحق فقر  »لیکُونَ منَ الْموقنینَ«ثنان ثانیهما وهو األعمق ا
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الرسالیین وهم أفضل الرسل والنبیین، ال کـلّ   »و لیکُونَ منَ الْموقنینَ«الکائنات کلها إلى ربها، 

  .السالم علیهالموقنین بل الموقنین القمۀ کإبراهیم  

 ة◌ٔ درجـات، رو  -وهی مفروضۀ على کلّ السالکین إلى اللّه -ة الملکوت خلقیا◌ٔ ذلک، ولرو

 بـالوحی  ة◌ٔ ورو والعلمیۀ، الحسیۀ ة◌ٔ والرو الفطرة ضوء على اإلنسانیۀ العقلیۀ ة◌ٔ ورو الفطرة،

 فـاردا،  وشـکال  واحدا نسقا -إذا -الملکوت ة◌ٔ رو فلیست درجات، ولکلّ کما کلها، یکملها

  ۀ علمیا وقیومیا خاصۀ باللّه.ربانی خالقیۀ ة◌ٔ رو ثم ومن

و النظرتان األولیان إلى ملکوت السماوات واألرض هما المفروضتان علـى کافـۀ المکلفـین،    

أَ و لَـم  «ذوي الفطر والعقول، واألبصار والبصائر، وقد یندد بمن ال ینظر بها إلـى الملکـوت:   

  )7:185(»قَ اللّه منْ شَیء ...ینْظُرُوا فی ملَکُوت السماوات و الْأَرضِ و ما خَلَ

و هذه هی الملکوت العامۀ التی یجب النظر إلیها بعین الفطرة والعقلیۀ اإلنسانیۀ، بعین البصـر  

  ثم البصیرة.

 هنـاك  ثـم  اللّـه،  إلّـا  إلـه  فال باللّه، تعلقه من الکون بماهیۀ ما علما تتجاوز ال ة◌ٔ و هذه الرو

ذي بِیـده ملَکُـوت    «: الخاص أخص ة◌ٔ هی روو باللّه تختص وقیومیۀ علمیۀ ة◌ٔ رو فَسبحانَ الـَّ

) (قُلْ منْ بِیده ملَکُوت کُلِّ شَیء و هـو یجِیـرُ و ال یجـار    83: 36( »کُلِّ شَیء و إِلَیه تُرْجعونَ

  ).89: 23( »علَیه إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ. سیقُولُونَ للّه قُلْ فَأَنّى تُسحرُونَ

إراءة الـوحی، وهـی رو      ة◌ٔ هذه وتلک ملکوتان بینهما بون کبیر، ثم بینهما وسیطۀ تخـتص ـب

 تـه، ◌ٔ فإیقانه أیضا هـو المناسـب لـرو    1واألرض السماوات ملکوت إبراهیم ة◌ٔ کرو الخاص،

 بلغـت  مـا  بلغـت  مهما إنسانیۀ وعقلیۀ بفطرة الحاصل اإلیقان کسائر لیس ربانیۀ بعصمۀ إیقان

  لتصل إلى عصمۀ طلیقۀ تحصل بإرادة اللّه، المعبر عنها ببرهان الرب: لیست فإنها قممها، من

»هبرْهانَ رأى بال أَنْ ر بِها لَو مه و بِه تمه لَقَد ة◌ٔ ) اللهم إلّا کنموذج تصدیقا لرو24: 12( »و 

                                                        
قال: كشط لھ عن األرض و من علیھا و عن السماء و من فیھا و الملك  السالم علیھعن ھشام عن أبي عبد ّهللا   ٧٣٢: ١.نور الثقلین ١
وفیھ عن كتاب االحتجاج حدیث السالم علیھنین  و أمیر المؤ  آلھ و علیھ هللا صلىلذي یحملھا و العرش و من علیھ و فعل ذلك كلھ برسول ّهللا  ا

َو «بي لما رفع في الملكوت و ذلك قول رالسالم علیھابراھیم الخلیل   ةیقول فیھ: یا أبا جھل أما علمت قصآلھ و علیھ هللا صلىطویل عن النبي  
 ».قوى ّهللا بصره لما رفعھ دون السماء حتى ابصر األرض و من علیھا ظاھرین و مستترین...» َكذلَِك نُِري إِبْراھِیمَ 
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 إلّـا  لیسـت  حـال  أیۀ على ولکنها للملکوت، ة◌ٔ وبقدر ما یتقی العبد ربه یرزق رو 1الملکوت

قوله: طـوبى  آلـه  و علیه اهللا صلى  النبی عن یروى وکما ة،◌ٔ ۀ والرسالیۀ فی هذه الروالرسولی العصمۀ دون

»للمساکین بالصبر وهم الذین یرون ملکوت السماوات واألرض
2    

لو ال تکثیر فی کالمکم وتمریج فی قلوبکم لرأیتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع «: آلـه  و علیه اهللا صلىوقال  

  .»و الَّذینَ جاهدوا فینا لَنَهدینَّهم سبلَنا و إِنَّ اللّه لَمع الُْمحسنینَ«و قد قال تعالى: 

رأوا ملکـوت         «: السالم علیهوعن الصادق   لـو ال أن الشـیاطین یحمـون حـول قلـوب بنـی آدم ـل

  .»السماوات واألرض

و هنا فی ارادة إبراهیم ملکوت السـماوات واألرض نتـائج عـدة رسـولیۀ ورسـالیۀ، أهمهـا       

  فإنه المحور األساس فی بناء الرسالۀ رسولیا ورسالیا. »و لیکُونَ منَ الْموقنینَ«المذکور هنا: 

الخاصۀ بمعرفۀ اللّه کما تناسب محتده، تثنى فـی أخـرى هـی     -هنا -اءة إلبراهیمو هذه اإلر

 قـالَ  مـنْ ◌ٔ إِذْ قالَ إِبراهیم رب أَرِنی کَیف تُحیِ الْموتى قالَ أَ و لَم تُو«اإلیقان بحقیقۀ المعاد: 

المـوتى، ولکنـه هنـا یتطلـب      ) وقد کان موقنا أنه تحیى260: 2(».. قَلْبِی لیطْمئنَّ لکنْ و بلى

إیقانا معرفیا بفعل الرب على قدر دون کـلّ األقـدار الخاصـۀ     »کَیف تُحیِ الْموتى«اإلیقان ب 

  وعلّه منذ والده: »من قبل«باللّه فإبراهیم الخلیل کان عارفا ربه الجلیل 

»عال کُنّا بِه لُ ونْ قَبم هشْدر یمراهنا إِبآتَی لَقَد ـی  ویلُ الَّتالَّتماث هما هذ همقَو و أَبِیهینَ. إِذْ قالَ لم

) والحجۀ التالیۀ عرض لموقف الفطرة والعقلیـۀ السـلیمۀ بمعـرض    52: 21( »أَنْتُم لَها عاکفُونَ

  قومه المشرکین، نبهۀ لهم لعلّم یذّکّرون.

أصـل العصـمۀ الربانیـۀ إلبـراهیم      اراءة متواصلۀ ال انقطاع لهـا، وألنهـا   »و کَذلک نُرِي«اجل 

                                                        
١

َو َكذلَِك «عن قولھ تعالى:  علیھماالسالمألت أبا جعفر  في كتاب المناقب البن شھر آشوب جابر بن یزید قال س ٧٣٠: ١.نور الثقلین 
حتى رأیت  ةبیده و قال: ارفع رأسك فرفعتھ فوجدت السقف متفرقا و رمق ناظري في ثلم السالم علیھفرفع أبو جعفر  ...» نُرِي إِبْراھِیَم 

األرض ثم ارفع رأسك فلما رفعتھ رأیت  نورا حار عنھ بصري فقال: ھكذا رأى إبراھیم ملكوت السماوات و األرض، و انظر إلى
ثم قال: أنت في الظلمات التي رأى ذو  ةالسقف كما كان ثم أخذ بیدي و أخرجني من الدار و ألبسني ثوبا و قال: غمض عینیك ساع

 القرنین ففتحت عیني فلم أر شیئا ثم تخطى خطا فقال:
فقال: ھذا ملكوت األرض قال غمض عینیك و  ةتجاوزنا خمسللخضر ثم خرجنا من ذلك العالم حتى  ةأنت على رأس عین الحیا

 .ةأخذ بیدي فإذا نحن بالدار التي كنا فیھا و خلع عني ما كان ألبسنیھ فقلت جعلت فداك كم ذھب من الیوم؟ فقال: ثالث ساع
 
٢

ق�ال ق�ال النب�ي  الس�الم علی�ھعن الكافي عل�ي ب�ن اب�راھیم ع�ن أبی�ھ ع�ن الن�وفلي ع�ن الس�كوني ع�ن أب�ي عب�د هللا   ٧٣٣: ١.نور الثقلین 
 ... آلھ و علیھ هللا صلى
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حکایۀ حال ماضیۀ، بل هی إرادة اسـتمراریۀ   -فقط -إراءة الحقۀ، وال »نرى«الخلیل، فال تعنی 

طول عمره وال سیما فی طائل أمره الرسالی، إراءة تحلق على کیانات العصـمۀ رسـال وأئمـۀ    

السالم علیهمرته  والمعصومون من عت آله و علیه اهللا صلىیخلفونهم، وال سیما محمد  
1.  

بما فیهما مـن أصـنام وأوثـان وطواغیـت      »کَذلک نُرِي إِبراهیم ملَکُوت السماوات و الْأَرضِ«

 مهمـا  قـدرها،  الخـالق  فعـل  لحق ة◌ٔ رو وحاقّه الخلق حق ة◌ٔ ، فإن رووسواها من الکائنات

 بمـا  نفسـه  یعرّفـه  مـن  ثم هو، إلّا هو کما نفسه یعرف فال باللّه، خاصۀ الطلیقۀ ة◌ٔ الرو کانت

 العـارفین  أول عـن  وکمـایروى  لنفسـه،  إلّا ترى ال نفسه ملکوته فإن خلقه، ملکوت من یریه

  .»وما عبدناك حق عبادتک ما عرفناك حق معرفتک«: والعابدین

 الـذي  العقـل  ة◌ٔ رو ثـم  ة،◌ٔ الـرو  أصل هی المحجوبۀ، غیر األصیلۀ، الفطرة ة◌ٔ صحیح أن رو

 طلیقـۀ  عصـمۀ  تکفی ال والحس العلم ة◌ٔ رو مع ولکنها إجمالها، عن ة◌ٔ الرو فصل هی یتبنّاه

لـو ال  «رفۀ، وللمع طاقات من وهبوا بما العباد کلف ما قدر إلّا اللّهم وفصلها، ة◌ٔ الرو أصل فی

  .»أن الشیاطین ...

فإبراهیم الخلیل هو من أولئک المعصومین األکارم الذین أراهم اللّه ملکوت الکائنات بأسرها 

کما یمکن لمخلوق، مهما کانت هذه اإلرادة أیضا درجات، من علم الیقین إلى عـین الیقـین   

  وإلى حق الیقین، کما ولکلّ درجات.

ه فـی    آلـه  و علیـه  اهللا صلىللکون والمکون درجات، فقد رأى محمد   الملکوتیۀ ة◌ٔ و ألن صور الرو رـب

 فـی  وبصـیرته  ببصـره  الکبـرى  ربـه  آیـات  من رأى وکما بقلبه معرفیۀ ة◌ٔ رو 2أحسن صورة

                                                        
١

ق�ال: ..» َو َك�ذلَِك نُ�ِري إِبْ�راھِیَم «ف�ي قول�ھ تع�الى:  الس�الم علیھ.المصدر في الخرائج و الجرایح عن ابن مسكان قال: قال ابو عبد ّهللا  
ق كشط ّهللا إلبراھیم السماوات حتى نظر الى ما ف�وق األرض و كش�طت ل�ھ األرض حت�ى رأى م�ا تح�ت نجومھ�ا تخومھ�ا و م�ا ف�و

من بعده فعل بھ�م مث�ل ذل�ك، و س�ألھ أب�و بص�یر ھ�ل رأى  ةمثل ذلك و إني ألرى صاحبكم و األئمآل�ھ و علیھ هللا صلىالھوى، و فعل بمحمد  
 ».من بعده ة؟ قال: نعم و صاحبكم و األئمالسالم علیھملكوت السماوات و األرض كما رأى ذلك ابراھیم   آلھ و علیھ هللا صلىمحمد  

نین  قال سمعتھ یقول قال امیر المؤ السالم علیھالخصال عن یزداد بن ابراھیم عمن حدثنا من أصحابنا عن أبي عبد ّهللا   وفیھ عن كتاب
: فتحت لي السبل و علمت آلھ و علیھ هللا صلىأشیاء لم یعطھا أحدا قبلي خال النبي   ةو ّهللا لقد أعطاني ّهللا تبارك و تعالى تسع السالم علیھ

اجري لي السحاب و علمت المنایا و البالیا و فصل الخطاب و لقد نظرت في الملكوت بإذن ربي جل جاللھ فما غاب األسباب و 
 ...».عني ما كان قبلي و ما یأتي بعدي 

 
٢

.في الدر المنثور اخرج احمد و ابن جریر و ابن مردویھ و البیھقي في األسماء و الصفات عن عبد الرحمن بن عائش الخضرمي 
فقال: فیم یختصم المالء  ةیقول: رأیت ربي في احسن صورآلھ و لیھع هللا صلىقال سمعت رسول ّهللا   آلھ و علیھ هللا صلىعن بعض اصحاب النبي  

األعلى یا محمد! قلت: أنت اعلم أي رب فوضع یده بین كتفّي فوجدت بردھا بین ثدیي قال فعلمت ما في السماوات و األرض ثم تال 
 ...» ...َو َكذلَِك نُرِي إِبْراھِیَم : «ةھذه آلی



 58

ۀُ الْمأْوى. إِذْ یغْشَى السـدرةَ مـا   و لَقَد رآه نَزْلَۀً أُخْرى. عنْد سدرةِ الْمنْتَهى. عنْدها جنَّ« معراجه

  ).18: 53( »یغْشى. ما زاغَ الْبصرُ و ما طَغى. لَقَد رأى منْ آیات ربه الْکُبرى

هذا «تحمل إراءة دائمۀ إلبراهیم وهذه الحجۀ طرف من أطرافها فلیست  »کَذلک نُرِي ...«و ألن 

ان اإلیقان دون العصمۀ فکیف یجتمعان مع إیقان العصمۀ؟، تصدیقا وال شکّا فإنهما ینافی »ربی

دلیل أنها من إراءة الملکوت، ولم تکن حجۀ  »تلْک حجتُنا آتَیناها إِبراهیم على قَومه«کما وأن 

  على نفسه، لسابق توحیده وسابغۀ.

ی فَلَمبکَباً قالَ هذا رأى کَولُ راللَّی هلَینَّ عا جینَ (فَلَملاآلْف ب76ا أَفَلَ قالَ ال أُح:(  

موقف حاسم جازم من مواقف حجاجه على المشرکین فی حفلۀ سماویۀ، فلئن قضـی علـى   

التی هی األصیلۀ عند عبدتها، وأصنام األرض لیست إلّا ممثلۀ لهـا، کمـا    -ألوهۀ آلهۀ السماء

  األرض.فهو القضاء بأحرى على آلهۀ  -هی تمثل إله السماوات واألرض

م      «ذلک وکما له موقف آخر فی حفلۀ أرضیۀ مع آلهۀ األرض  ـذاذاً إِلّـا کَبِیـراً لَهـج ـملَهعفَج

  .»لَعلَّهم إِلَیه یرْجِعونَ«، وکذلک مواقف أخرى تثبیتا لوحدة اإلله »لَعلَّهم إِلَیه یرْجِعونَ

س، مما یدل على أن الخلیل یحـاج  فی ذلک الحجاج نرى حسما أللوهیۀ النجم والقمر والشم

وهو أول ظـاهرة مـن الکواکـب     »فَلَما جنَّ علَیه اللَّیلُ رأى کَوکَباً«هنا عبدة األجرام السماویۀ 

»على اإلنکـار واالسـتخبار   »قالَ هذا ربی«بدایۀ اللیل، فهی الزهرة 
ال التصـدیق واإلخبـار أو    1

                                                                                                                                                         
 ةللملكوت، فأین صور ة، و یده تعالى ھي ید اإلراءةالعلیا المعرفی ةالرب و ھي الصور ةؤ ھنا ھي كما تناسب ر» ةصور«أقول: 

 ؟ةمن إراء ةو إراء ةمن صور
 
األنبیاء و بسند متصل عن  ةعند المأمون في عصم السالم علیھ  في عیون األخبار في باب ذكر مجلس الرضا ٧٣٥: ١.نور الثقلین ١

ألیس من قولك ان  آلھ و علیھ هللا صلىفقال لھ المأمون یا بن رسول ّهللا  السالم علیھعلي بن الجھم قال حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا  
 :السالم علیھراھیم  األنبیاء معصومون؟ قال: بلى، قال: فأخبرني عن قول ّهللا تعالى في حق إب

اصناف صنف یعبد  ة: ان ابراھیم صلى ّهللا علیھ وقع على ثالثالسالم علیھفقال الرضا  » فَلَّما َجنَّ َعلَیْھِ اللَّیُْل َرأى َكْوَكباً قاَل ھذا َربِّي«
 ةرأى الزھر» َعلَیْھِ اللَّیْلُ  فَلَّما َجنَّ «و صنف یعبد القمر و صنف یعبد الشمس و ذلك حین خرج من السرب الذي أخفى فیھ  ةالزھر

ألن األفول من صفات المحدث ال من صفات » قاَل ال أُِحبُّ اآلْفِلِینَ «قال ھذا ربي على اإلنكار و االستخبار، فلما افل الكوكب 
ھدني ربي ألكونن من القوم الضالین، على اإلنكار و االستخبار فلما افل قال لئن لم ی» فَلَّما َرأَى الْقََمَر باِزغاً قاَل ھذا َربِّي«القدیم 

و القمر على  ةقال ھذا ربي ھذا اكبر من الزھر ةیقول: لو لم یھدني ربي لكنت من القوم الضالین فلما أصبح رأى الشمس بازغ
بَِريٌء ِمّما تُْشِرُكوَن یا قَْوِم إِنِّي «و القمر و الشمس  ةالزھر ةمن عبد ةاإلنكار و االستخبار و اإلقرار فلما أفلت قال لألصناف الثالث

َِّذي فَطََر السَّماواتِ َو اْألَْرَض َحنِیفاً َو ما أَنَا ِمَن الُْمْشرِكِینَ  ھُْت َوْجھَِي لِل و إنما أراد ابراھیم بما قال ان یبین لھم بطالن » إِنِّي َوجَّ
لخالقھا و خالق السماوات و  ةانما تحق العبادو القمر و الشمس و  ةالزھر ةال تحق لمن كان بصف ةدینھم و یثبت عندھم ان العباد

تُنا آتَیْناھا إِبْراھِیَم َعلى قَْوِمھِ «األرض و كان ما احتج بھ على قومھ ألھمھ ّهللا و آتاه كما قال ّهللا تعالى:  فقال المأمون: » َو تِلَْك ُحجَّ
 ».� درك یا الحسن«
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جاراة فی الحجۀ التی توغل الخصم فی الحجۀ، کیـف وقـد أري   الم على بل اإلنکار، ل◌ٔ سو

ملکوت السماوات واألرض، ورمى أباه آزر وقومه المشرکین من قبل بضالل مبین، ومن بعد 

 »ال أشرك«دون »و ما أَنَا منَ الْمشْرِکینَ«أو مما تشرك، ثم  »برئت«دون  »إِنِّی برِيء مما تُشْرِکُونَ«

... إنه غاب فی نفسه وغاب عن الخلـق.فمن ذا الـذي یرعـى     »قالَ ال أُحب اآلْفلینَ فَلَما أَفَلَ«

إنه لیس ربا حیث الرب ال یغیب، وإنه منطق الفطـرة بعیـدا    -مربوبیۀ إذا کان الرب یغیب، ال

  عن الجدلیات المنطقیۀ والفلسفیۀ المصطلحۀ، منطق یفهمه کلّ ذي فطرة سلیمۀ.

أَى الْقَما رمِ الضّالِّینَ فَلَمنَ الْقَوی لَأَکُونَنَّ مبی رندهی نْ لَما أَفَلَ قالَ لَئی فَلَمبرَ بازِغاً قالَ هذا ر

)77:(  

و هذا هو شأن المتحري عن ربه الذي عرفه بفطرته وعقلیته انه الوجود الطلیق الذي لم یـزل  

لَئنْ لَـم یهـدنی   «یسأله ملتمسا فی تحریه وال یزال فال أفول له وال أیۀ حرکۀ، فإلنه یعرف ربه 

  .1الذین ضلوا عن ربهم فی التیه، ضالال عن میثاق الفطرة »ربی لَأَکُونَنَّ منَ الْقَومِ الضّالِّینَ

 فَلَما رأَى الشَّمس بازِغَۀً قالَ هذا ربی هذا أَکْبرُ فَلَما أَفَلَت قالَ یا قَومِ إِنِّی برِيء مما تُشْـرِکُونَ 

)78(:  

 -ثم لم یجد أکبـر منهـا فاستأصـل    »فَلَما أَفَلَت«فألن هذا أکبر فعلّه ال یأفل کما أفل صاحباه 

تم باللّـه و   »قالَ یا قَومِ إِنِّی برِيء مما تُشْرِکُونَ«فی ذلک الحجاج ربوبیۀ أجرام السماء  -إذا أـن

  لست أنا منکم.

لهم تماشیا منهم فی ربوبیۀ الشمس فقد عنى ورعایۀ  »ربی«رعایۀ ل  »هذه«هنا بدل  »هذا«و علّ 

  .»ربی«الکائن النیر  »هذا«

  ):79إِنِّی وجهت وجهِی للَّذي فَطَرَ السماوات و الْأَرض حنیفاً و ما أَنَا منَ الْمشْرِکینَ (

بکـلّ   »هِیوجهت وج«منذ عرفت نفسی ال فحسب من اآلن  »وجهت«متأکدا دون ارتیاب  »إنی«

حیث المحدودیۀ واألفول دلیـل اإلنفطـار،    »للَّذي فَطَرَ السماوات واألرض«وجوهه واتجاهاته 

والفطرة المتحریۀ عن اللّه ال یصدق محدودا آفال أنه هو اللّه، فکما الفطرة تتحرى عن الفـاطر  

                                                        
١

ئِْن لَْم یَھِْدنِي لَ «في قول ابراھیم صلوات ّهللا علیھ  علیھماالسالمعن أبي جعفر   ةفي تفسیر العیاشي عن أبي عبید ٧٣٦: ١.نور الثقلین 
 .ةمسعد السالم علیھاي: ناسیا للمیثاق و رواه مثلھ عنھ  » َربِّي َألَُكونَنَّ ِمَن الْقَْوِم الّضالِّینَ 
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بـین کتـابی اآلفـاق     غیر المنفطر، کذلک الخلق المنفطر دلیل على الفاطر غیر المنفطر، تجاوبا

  واألنفس فی توحید اللّه.

لمحۀ المعۀ إلى قضیۀ دین الفطرة التی فطر اللّه الناس علیها، وأنها تحکم بانفطـار   »فطر«و هنا 

اآلفلین، فانفطار المنفطرین دلیل فطر الفاطر وما أحسنه دلیال! فقـد فطـر اللّـه اإلنسـان علـى      

ی اآلْفـاقِ و فـی    «ه، وهی کلها آیاته: معرفته، وفطر الکائنات دلیال على ربوبیت نا فـآیات نُرِیهِمس

  .»أَنْفُسهِم حتّى یتَبینَ لَهم أَنَّه الْحقُّ ...

فإبراهیم الخلیل یصور هنا فی حجاجه صورة التحري عن ربه فی مظهر الشاك بـدیال عمـن   

ینقلها لینقلهم منها إلـى الـذي   هی من مقالتهم وهو  »هذا ربی«کانوا یعبدون هذه اإلجرام، ف 

  فطر السماوات واألرض.

فلم یکن من إبراهیم شرك وإنما کان فی طلـب  «إشراکا ممن یعتقده،  »هذا ربی«فمهما کانت 

»ربه وهو من غیره شرك
»و إنه من فکر من الناس فی مثل ذلک فإنه بمنزلته« 1

2.  

فالشک المتحري عن یقین هو شک مقدس فیعتبر من اإلیمان، والشک المـدنس هـو الجامـد    

  الجاحد دون أي تحر إلّا تجریا على الحق المرام.

ثم إن هذه الطریقۀ هی أقرب إلى الـدعوة واإلنصـاف فـی الحجـاج، وأبعـد عـن الشـغب        

نه فی مقام اإلصالح واإلفصاح عن الحق المرام، ثم وقصـد  واالعتساف، ولیس کذبا محرما أل

االستنکار وإن لم یظهر یخرجه عن الکذب إلى التوریۀ حیث ورى بصورة اإلخبار و القصـد  

  هو االستنکار.

ثم وهذه األفوالت الثالث کانت براهین على بطالن ثالوث الربوبیۀ للنجم والقمـر والشـمس   

  ی کلّ قلیل وجلیل.بحکم الفطرة الحکیمۀ الحاکمۀ ف

فألن الفطرة تحب الکمال المطلق حبا فی حقل الربوبیۀ، وال تجد مطلوبها فی هذه الکائنـات،  

                                                        
١

لھ: ھذا رب�ي؟ فق�ال: أشرك في قو» ھذا ربي«عن قول ابراھیم  السالم علیھمن تفسیر القمي و سئل أبو عبد ّهللا   ٧٣٧: ١.نور الثقلین 
 ال. بل من قال ھذا الیوم فھو مشرك، و لم یكن ...

 
٢

إذا رأى كوكبا قال: إنما ك�ان  السالم علیھقال في ابراھیم   علیھماالسالمفي تفسیر العیاشي عن محمد بن مسلم عن أحدھما   ٧٣٨.المصدر 
 م یبلغ كفرا و انھ من فكر ...طالبا لربھ و ل
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  فلیکن مطلوبه خارجا عن عالم الحس والحیطۀ العقلیۀ.

فإبراهیم المتحري عن ربه فی مجالۀ الحوار، لما ال یجده فی کوکب یلمع وال فی قمر یطلـع،  

رى ال یجده فیما دون هذه المشرقات مهمـا شـرّق وغـرّب، فهـو     وال فی شمس تسطع، فبأح

  واجده فی فطرته أنه ال حد له وال أفول، فلیس هو ماله حد وأفول.

و هکذا یلقی إبراهیم عصاه فی حران بین عبدة األصنام عسـاه یجـد آذانـا مصـغیۀ وعقـوال      

فطـرة والعقـل   ناضجۀ غیر معقولۀ بطوع الهوى، فاختـار لرشـدهم حجـاج التجـاوب بـین ال     

مما کانوا یعبدون، فجاراهم فـی  «کوکبا  »رأى«وستره ظالمه  »فَلَما جنَّ علَیه اللَّیلُ«واإلحساس، 

لَـئنْ لَـم   «کأنه صلوات اللّـه علیـه مـنهم     »هذا ربی«زعمهم دون مجابهۀ علنیۀ، حاکیا مقالهم 

أي: ناسیا للمیثاق طریق فـی الحـوار طریـف حکـیم،      »یهدنی ربی لَأَکُونَنَّ منَ الْقَومِ الضّالِّینَ

ومنهج فی الحجاج قویم، وهذه أدعى إلى إنصاتهم لمقالته فإنها مقالتهم، ثم کرّ على المقالـۀ  

من طریق خفی ینبئ عن سداد رأیه ونفاذ بصیرته، فلما أفل هذا الکوکب تحت األفق فتفقّده 

  »فلینَالأُحب اآلْ«فلم یجده، وبحث عنه فلم یره قال 

فکیف یکون اإلله آفال غافال عن خلقه، فذاتیۀ األفول دلیل على ذاتیـۀ الحاجـۀ والحـدوث،    

والفطرة اإلنسانیۀ تتطلب إلها ال یأفل وال یغفل، بل هو إله ال أزلی أبدي ال أول لـه وال آخـر   

  وهو األول واآلخر.

کوکب ومن کلّ کواکب السماء، وأکبر منه وهو أسطع نورا من ذلک ال »فَلَما رأَى الْقَمرَ بازِغاً«

تدرجا فی تحریه إلى الحق المرام وهو الکمال المطلق ومطلق الکمـال،   »قالَ هذا ربی«حجما 

هذا األنور واألکبـر  »فَلَما أَفَلَ«استدراجا لهم واستهواء لقلوبهم تمشیا بأقدام الفطرة فی تحریها 

عما فطرهم علیـه مـن معرفـۀ    »ربی لَأَکُونَنَّ منَ الْقَومِ الضّالِّینَ قالَ لَئنْ لَم یهدنی«کما األصغر 

مس   «اللّامحدود، تبیانا أن اللّه هو مصدر الهدى ومانح التوفیق لها عن الـردى   ا رأَى الشـَّ فَلَمـ

یتألق نورها وینبعث منها شعاعها وقد کست األفق جماالً ومألت األرض زینـۀ ودالال   »بازِغَۀً

ا  «فألنه أکبر قد ال یأفل والفطرة متحریۀ عن الکبیر الذي ال یصغر  »هذا ربی هذا أَکْبرُ قالَ« فَلَمـ

وکـلّ الکائنـات    -کسائر اآلفلین حکم على جماعۀ عبدة الکواکب وأمثالها من اآلفلین »أَفَلَت

ا    قالَ یا قَومِ إِ«حکم علیهم باإلشراك وبراءته عنه  -آفلۀ مهما اختلفت المظاهر مـم رِيء ی بـ نـِّ
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فَطَـرَ  «فطـرهن و  »للـذي «بکلّ وجوهه الفطریۀ والعقلیۀ والقلبیـۀ   »إِنِّی وجهت وجهِی« »تُشْرِکُونَ

  .»و ما أَنَا منَ الْمشْرِکینَ«معرضا عما سواه ومسلما إیاه »السماوات و الْأَرض حنیفاً

ومـن   »و ال أَخاف ما تُشْرِکُونَ بِه«ثم  »و ما أَنَا منَ الْمشْرِکینَ« -»إِنِّی برِيء مما تُشْرِکُونَ«أجل و

هـی   »لَقَد آتَینا إِبراهیم رشْده منْ قَبلُ و کُنّا بِـه عـالمینَ  «وفی أخرى  »لَئنْ لَم یهدنی ربی«قبل 

فإنما کـان مجـاراة فـی     »ربیهذا «عساکر من البراهین على أنه لم یکن یعتقد ما کان یکرره: 

  حجاجه بالتی هی أحسن حتى یجرهم إلى ما هو علیه.

ذلک، ولیست الربوبیۀ المنکورة لغیر اللّه ربوبیۀ الخالقیۀ حیـث المشـرکون ال یعتقـدون فـی     

خالقیۀ ما یشرکونه باللّه، فإنما یعتقدونه فی ربوبیات تتفرع عن ربوبیۀ اللّه، أم إن اللّـه خـالق   

  مخولۀ إلى بعض خلقه.والربوبیۀ 

فی هذه الحجۀ یستأصل الربوبیۀ بأصلها وفصلها عما سوى اللّـه، أن الـرب    السـالم  علیهو إبراهیم  

  اآلفل کیف یکون ربا ودوام المربوبین لزامه دوام الربوبیۀ وهو ال یناسب أفول الرب.

بون هذه األشـیاء  یرب الذین اء◌ٔ حجاجا مع هو »رب العالمین«ال  »هذا ربی«ذلک وکما یلمح له 

فی حقول خاصۀ من الربوبیات، دون الربوبیۀ المحلقۀ على کلّ شیء فإنهم ال یعتقدونها فـی  

  غیر اللّه مهما فصلوا عنه الربوبیۀ، فإن لهم شرکاء متشاکسین فی مختلف الربوبیات.

و فی رجعۀ أخرى إلى هذه اآلیات نقول: أصل الحجۀ فی إبطال ربوبیـۀ هـذه األجـرام هـو     

لها وصغرها بمعنى محدودیتها، واآلفل غیر محبوب للفطرة کإله مهما کان محبوبا فی غیـر  أفو

  حقل الربوبیۀ قضیۀ الضرورة المعیشیۀ.

فذاتیۀ األفول ذاتا وصفات وأفعاال، المحلقۀ علـى کافـۀ الکائنـات هـی التـی تسـلب عنهـا        

  .»ال أُحب اآلْفلینَ«الربوبیۀ، وتخلع عنها رداء الربانیۀ: 

و انها تجمع فی نفسها خط المواصلۀ مع المشـرکین وأضـرابهم وخـط المفاصـلۀ، مواصـلۀ      

حیث خطت فی کتاب الفطرة والعقلیۀ السلیمۀ والحس السلیم والعلم السلیم، ومفاصلۀ حیـث  

 »ال أُحب اآلْفلـینَ «تخلف المتخلفون عن ذلک الخط المواصل فی حاضر العقیدة والعمل، ف 

  عرّفهم خطأهم فیما هم علیه من اإلشراك باللّه.نبهۀ لهم ککلّ ت

والکوکب اآلفل نموذج منهم، وجمـع   »ال أُحب اآلْفلینَ«یقول فی الخطوة األولى من حجاجه 
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  العاقل هنا لیجمع اآللهۀ العاقلۀ إلى غیر العاقلۀ فتضم کلّ ما سوى اللّه ومن سوى اللّه.

فالهدایۀ التامۀ هی حصیلۀ االهتـداء بـالفطرة وسـائر     »نی ربیلَئنْ لَم یهد«و فی الخطوة الثانیۀ 

اآلیات اآلفاقیۀ واألنفسیۀ، ومد الهدى الربانیۀ، فکما الضال عـن هـدي الفطـرة فـی ضـالل،      

حاکیـا عـن کتـاب     السـالم  علیـه   إبـراهیم  یقـول  فهنا اللّه، بهدى د◌ٔ کذلک المهتدي بها غیر المو

الَّذینَ اهتَدوا «ا کادا دون فتور فلیهدنی ربی بما اهتدیت ف الفطرة، إننی أتحرى عن ربی جاد

متَقْواه مآتاه و دىه مه17: 47( »زاد.(  

والفطرة ناحیۀ فی حبها منحى األکبر فاألکبر، وهـی فـی    »هذا أَکْبرُ«و فی الخطوة الثالثۀ زیادة 

فول، فلما لم یجـد فـی الشـمس    عمق حبها فی حقل الربوبیۀ تحب الکبیر المتعالی عن کلّ أ

بغیته من الحب الفطري للکمال اللّامحدود، وهی أعظم شارق فی المنظر، فهناك البراءة التامۀ 

عن کلّ شارق وغارب، وکلّ متحرك ومتغیر محکوم بعوامل، مسیرة تحت رحمۀ حوامـل، ف  

  .»یا قَومِ إِنِّی برِيء مما تُشْرِکُونَ«

لتغیر أفول، والحرکۀ أفول والترکّب أفول، فالکائنات کلهـا آفلـۀ فـی    فالتصرم زمانیا أفول، وا

مثلث کیانها، قبل تکوینها وبعد زوالها وهی حال کونها افلۀ عن حق الوجود والوجود الحـق  

  إذ ال تملک ألنفسها شیئا.

و فطرت اللّه التی فطر الناس علیها تتحرى عن الکمال المطلق ومطلق الکمال الذي لیس لـه  

  ال زوال وال أي أفول.حد و

و ذاتیۀ األفول فی الکائنات تحت رحمۀ مربعۀ الحاالت زمانا وحرکـۀ وتغیـرا وترکبـا، هـی     

و «برهان قاطع ال مرد له لفقرها عن بکرتها وأسرها تحت طائل القدرة الخارجۀ عنهـا بأسـرها   

  ).50: 51(»وا إِلَى اللّه إِنِّی لَکُم منْه نَذیرٌ مبِینٌمنْ کُلِّ شَیء خَلَقْنا زوجینِ لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَ. فَفرُّ

محکـوم باإلمکـان    -إذا -فحین نجد واقعا من هذه األربعۀ وإمکانیـۀ منهـا فـی کـائن فهـو     

  والحدوث وکلّ أفول هو قضیۀ الحدوث.

فۀ العقـول  محصورة فی حصار العقلیۀ العامیۀ، بل هی تحلّق على کا »ال أُحب اآلْفلینَ«و لیس 

ساذجۀ وناضجۀ، کما هو قضیۀ الواجهۀ العامۀ للدعوات الرسالیۀ، حیث تواجـه کـلّ العقـول    

  فی کلّ الحقول.



 64

و أحسن کالم وأجمله ما یشتمل على الحصص الثالث، فحصۀ الخواص هنا عنایـۀ اإلمکـان   

 من األفول، وحصۀ األوساط عنایۀ مطلق الحرکۀ الدالۀ علـى اإلمکـان والحـدوث، و حصـۀ    

  األفول الغروب. -فقط -العوام هو

أن اللّه الذي یستدل لکونه وتوحیده بأفول الکائنـات هـو أیضـا     »األفول«و ال یرد على عامۀ 

ال یرجى حضوره، حیث البون بین فی هذا البین، فآفل الخلق هو ذاتـی األفـول    »غائب«آفل: 

  حتى عن نفسه، وهو متحول فی أفوله، ولیس أفوله إلّا من ذاته.

و لکن اللّه سبحانه لیس آفال بأي من هذه وسواها من أبعاد األفول، فهو ظاهر لذاتـه وظـاهر   

 -لخلقه بآیاته، وما غیابه عن الخلق فی کنهه إلّا لقصورهم دونه، فغیـب الـذات لـه سـبحانه    

  دلیل ألوهیته، وظهور ذوات الممکنات کأفولها هما دلیل مألوهیتها. -خالف أفول غیره

رز    فاألفول بعد الظهور کما الظهور عد األفول هما دلیل الحدوث قضیۀ الحرکۀ التی هـی أـب

مالمح الحدوث، وأما الغائب فی ذاته الظاهر بآیاته فلیس آفال بل هو الظاهر الباطن والبـاطن  

  یا من هو اختفى لفرط نوره، الظاهر الباطن فی ظهوره.«الظاهر 

  على أفولها، وال ینبئک مثل خبیر. ذلک إضافۀ إلى محدودیتها الحاکمۀ کبرهان ثان

و هذه الحجۀ اإلبراهیمیۀ تستأصل الربوبیۀ أصلیۀ وفرعیۀ عن کافۀ الکائنـات المخلوقـۀ، فـال    

 لهـم  والیـۀ  ال إذ المخلصین اللّه لعباد وال تخویل، وال إلیها الربوبیۀ ن◌ٔ تحویل لشأن من شو

ه، فال تأثیر لهم فی الکون إلّا بـأمر  اللّ بإذن شرعیۀ والیۀ -فقط -هی بل تشریعیۀ، وال تکوینیۀ

  اللّه ومشیئته.

و هذه من أنجح الحوار مع الناکرین أن یتبنى ما یعتقدونه حجـر األسـاس فـی الحـوار ثـم      

یقضى علیه بما ینقضه، ومن ثم حوار یتبنى ما یعتقده الطرفان، ثم حوار یتبنى فقط ما تعتقـده  

واألولى ناجحۀ على أیۀ حال، والوسـطى عـوان    أنت المحاور، فالثالثۀ ساقطۀ على أیۀ حال،

  بینهما.

فی قوتها، بل وقبلها فی الحصول على جو االستماع لها  -فقط -ذلک ألنه لیس نجاح الحوار

واإلصغاء إلیها، فالخطوة األولى فی ناجح الحوار محاولۀ المحـاور لکامـل إصـغاء محـاورة     

  ۀ.لقوله، ثم المحاولۀ فی إتقان الحجۀ وإیضاح المحج
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ثم ینقضه بنقصه وأفوله الـذي ال   »هذا ربی«و هنا نسمع ابراهیم الخلیل یبدأ بما یقوله خصمه 

یناسب ربوبیته، وکما حاج عبدة األصنام األرضیۀ أن کسرها وجعل الفأس على کبیرها خلقـا  

لَ هـذا بِآلهتنـا ...   « عن أجاب حیث ألوهیتها فی معتقدهم على بناء ◌ٔ لجو التساو نْ فَعـ؟ ب »م

) فعلـه .. ان کـانوا ینطقـون،    63: 21( »بلْ فَعلَه کَبِیـرُهم هـذا فَسـئَلُوهم إِنْ کـانُوا ینْطقُـونَ     «

  .»فأسئلوهم إن کانوا ینطقون

فَـإِنَّ اللّـه یـأْتی    «انتقاال إلـى حجـۀ أظهـر     »أَنَا أُحیِی و أُمیت«و کما تماشى مع قولۀ نمرود: 

نَ الْمسِ مي کَفَـرَ ... بِالشَّمالَّذ هِتغْرِبِ فَبنَ الْمبِها م دون أن یصـر علـى الحجـۀ     »شْرِقِ فَأْت

األولى ببیان أوضح إذ لم یجد فی نمرود بحاشیته تلک الذکاء الالئقۀ لتفهم الحجـۀ األولـى،   

  حیث القصد من الحجاج إفهام الخصم فإفحامه کما یفهم بال لجاج.

أن یحتج بها بلغۀ یفهمها المحاج له، فلکلّ مقال مجـال کمـا    فالحجۀ مهما کانت بالغۀ، یجب

  لکلّ مجال مقال، رعایۀ لکمال القول تجاوبا مع کمال المقول له.

العوام، بل هی حجج صارمۀ ناتجۀ مـن إراءة   -فقط -و لیست هذه الحجج حججا عامیۀ تقنع

ی  «الملکوت، فمن الملکوت قضاء الفطرة السلیمۀ  لـاآلْف ـبال «فـی حقـل الربوبیـۀ، و    »نَال أُح

هذه ال خالف فیه بین المحبین وال تخلف عنه، فهو أقوى حجۀ بـین الحجـج، فحـین     »أحب

  تقل الحجج أو تکلّ یأتی دور حجۀ الفطرة التی ال نکیر لها.

ـ  »الدینُ الْقَـیم «انها  »فطْرَت اللّه الَّتی فَطَرَ النّاس علَیها«لذلک یعتبر القرآن  ی ال تفلـت عنهـا   الت

مهما تلفت عنها کثیر، فهی أقوى من کافۀ الحجج المنطقیۀ والعقلیۀ والعلمیۀ والحسیۀ أماهیـه  

  من حجۀ.

و ال حجۀ ألیۀ حجۀ إلّا ما تتبنى حکم الفطرة الکائنۀ عند الکلّ، والمقبولۀ لـدى الکـلّ، وألن   

، فلـتکن محتجـۀ بـأقوى    شرعۀ اللّه ال تختص بحقل الفالسفۀ والعلماء العقلیـین والحسـیین  

الحجج وأعمها وأتمها وهی حجۀ الفطـرة، مهمـا یزودهـا بسـائر الحجـج رعایـۀ لمختلـف        

  القطاعات من المکلفین.

و إنما احتج باألفول دون البزوغ وکالهما مشترکان فی ذاتیۀ الحرکـۀ المسـتلزمۀ للحـدوث؟    

ال یتعلق صراحا بالبزوغ،  »ال أحب«ألن داللۀ األفول أظهر ونصیب العوام من حجته أبهر، ثم و
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بصورة طلیقۀ تجتث کلّ حب لیست إلّا آلفل أو میت، دون بازغ  »ال أحب«إنما هو األفول ف 

أوحی، فمهما لم یتعلق بهما الحب المطلق، فقد یشملهما مطلـق الحـب وهـو مـدار الحیـاة      

وضـوءه یحـب   المعیشیۀ، کما أن الحب المطلق مدار الحیاة االیمانیۀ، فعلى مدار حـب اللّـه   

  .  االیمانیۀ عیشته وسائل ن◌ٔ المو

انتقال من قوة إلى ضعف، وعبدة األجرام السـماویۀ الـذین کـان     -على أیۀ حال -ثم األفول

یحتج علیهم ابراهیم، هم کانوا یرون قوة لها لنورها وبهورها وعظیم تأثیرها، فحین تأفل هـذه  

  الظاهرة الزاهرة فقد فلتت الوهیتها المزعومۀ لدیکم.

  فإذا احتج بالبزوغ کانت حجۀ علیه من ناحیه مهما کانت له من أخرى!.

وهو وجه الفطرة کأصل، ثم الوجوه التی تتبنـاه کوجـه    »إِنِّی وجهت وجهِی ...«ذلک، وأخیرا 

فَـأَقم وجهـک   « أمرنا وکما بدنیا الحس ووجوه نفسیا، د،◌ٔ العقل والصدر واللب والقلب والفو

  .»حنیفاً ...للدینِ 

إلى غایۀ مکانیۀ أماهیه مـن غایـات محـددة     »إلى«کیال تلمح  »إلى الذي«دون  »للذي«و لما ذا 

وجـه لـزام للفـاطر،    »للَّـذي فَطَـرَ ..  «کذلک  »إلى الدین«ال  »أَقم وجهک للدینِ«محدودة، فکما 

  تالزم المنفطر مع الفاطر.

، ووجه العبودیۀ للمعبود، ووجه التربیۀ للـرب، فـال یبقـى    فهناك توجیه لوجه اإلنفطار للفاطر

  وجه للعبد إلّا وهو واجب التوجیه للّه الواحد القهار.

 الملکـوت،  ة◌ٔ و حصیلۀ البحث هنا أن مراتب اإلیقان واإلیمان باللّه هـی قضـیۀ مراتـب رو   

، ثـم المـزودة   منهـا  المسـتوحاة  العقلیۀ ة◌ٔ للرو ثم فإیمان، إیقان من نصیبها الفطریۀ ة◌ٔ فللرو

 من للمخلصین ربانیۀ خاصۀ بإرادة ثم ومن العام، الوحی ة◌ٔ برو ثم والعلمیۀ، الحسیۀ ة◌ٔ بالرو

  وإبراهیم واضرابهما، لکلّ من هذه قضایاها من إیقان وإیمان. آله و علیه اهللا صلى  کمحمد عباده

القمـۀ   »لیکُونَ منَ الْموقنینَ و«على طول خط حیاته الرسالیۀ بما قبلها  »کَذلک نُرِي إِبراهیم«ف 

  بإراءة الملکوت الربانیۀ الخاصۀ الحاثۀ على المعرفۀ التوحیدیۀ القمۀ السامقۀ.

و حاجه قَومه قالَ أَ تُحاجونِّی فی اللّه و قَد هدانِ و ال أَخاف ما تُشْرِکُونَ بِه إِلّا أَنْ یشاء ربـی  

بر عسئاً ولْماً أَ فَال تَتَذَکَّرُونَ (شَیع ء80ی کُلَّ شَی:(  
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فی اللّـه  »حاجه قَومه«بعد ذلک الحجاج القاطع القاصع ما ازدادوا إلّا اللجاج فاالعوجاج إذ  »و«

  .»و جحدوا بِها و استَیقَنَتْها أَنْفُسهم ظُلْماً و علُوا«بعد ما جاءهم الهدى وتبین لهم الحق، 

»ی اللّهونِّی فأن أشرك به کما تشرکون، وتخوفوننی عما تشرکون کمـا تخـافون    »قالَ أَ تُحاج

  .تریدون؟ اللّه دون آلهۀ إفکا أ کون،◌ٔ ربی فأنى تو »و قَد هدانِ«

: إشراککم وال ما تشرکونه باللّه، ال أخاف .. إلّا أن یشاء ربی شـیئا ..  »و ال أَخاف ما تُشْرِکُونَ«

  فه، فمن خاف اللّه أخاف اللّه منه کلّ شیء ومن لم یخف اللّه أخافه اللّه من کلّ شیء.أخا

و هنا یخوفونه من غضب اآللهۀ فإنه عندهم السبب األول لعبـادتهم إیاهـا، مهمـا کـان لهـم      

  رجاء الرحمۀ. -کذلک -منها

 ال مـن  إلـى  ن◌ٔ ذلک، وکما اإلنذار فی الحقول الرسالیۀ یحتل الموقع األول الذي یعم من یو

  .اإلنذار تأثیر من بکثیر أقل التبشیر تأثیر إن حیث ن،◌ٔ یو

  و هنا اإلجابۀ عن حجتهم تنحل إلى أمور:

  فحصلت لی حجۀ الحق فیمن أعبده، فال أخاف غیره. »(و قَد هدانِ -1

رحمتـه  فهو الذي ینجینی عن المخاوف بسعۀ علمه وقدرتـه و  »(وسع ربی کُلَّ شَیء علْماً -2

  .به نین◌ٔ للمو

3- .. أَخاف فکَی الخوف عن اآللهۀ فکیف أترك الخوف عن إلـه اآللهـۀ    »(و فحتى إذا صح

  فقط دونها؟!.

دانِ « المربوبین هدایۀ هی الربوبیۀ ن◌ٔ هی أقوى الحجج، فإن من شو »و قَد هدانِ«هنا  هـ قَد و« 

س الهدى هنا واالسـتغناء بهـا عمـا    ربی بحجته، ولیست عندکم حجۀ الهدى من آلهتکم، فنف

إضافۀ إلى أن الحاصل علـى بغیتـه بحجتـه     »و قَد هدانِ«سوى اللّه، هما حجتان مطویتان فی 

، وقد تفرعـت  »و قَد هدانِ«لیس لیتحرى بعد عن حق هو عارفه، فهذه حجج ثالث مطویۀ فی 

  خمس حجج. -إذا -علیها الحجتان األخریان فهی

من الخوف عما تشرکون باللّه، حجۀ سادسۀ، أن لو أراد اللّـه أن   »یشاء ربی شَیئاً إِلّا أَنْ«و هنا 

خوف بإرادته دون إرادتها، فیرجع حجۀ أخـرى علـى    -إذا -فذلک -ولن یرد -أخاف اآللهۀ

  ربوبیته دونهم!.
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فعلمـه محـیط    »کُلَّ شَـیء علْمـاً  «الذي ربانی هکذا ورب العالمین کال على قدره  »وسع ربی«

بکلّ شیء فال تخفى علیه خافیۀ وال تدق عنه غامضۀ، فکلّ األشیاء عنده وامضۀ، فال یصیبنی 

  أمر کما تزعمون، فربی هو الواسع علما فهو یذود عنی.

تختلف عن سائر السعۀ، فإنها من سعۀ المحدود على المحدود، حیـث تطلـق    »وسع ربی«ف 

یها الضیق واالتساع والحدود واألقطار، تعالى اللّـه عـن ذلـک    على األجسام وأشباهها التی ف

علوا کبیرا، فإنما هی سعۀ ربوبیۀ علمیۀ کما هنا، وسعۀ فی کافـۀ مراحـل القیومیـۀ کمـا فـی      

  غیرها.

م سـلْطاناً فَـأَي   و کَیف أَخاف ما أَشْرَکْتُم و ال تَخافُونَ أَنَّکُم أَشْرَکْتُم بِاللّه ما لَم ینَزِّلْ بِه علَیکُ

  ):81الْفَرِیقَینِ أَحقُّ بِالْأَمنِ إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ (

فهذه ضابطۀ عالمۀ عاقلۀ فی کلّ األعراف أن اتباع الحق ال یخیـف، واتبـاع الباطـل مخیـف     

یحیف، وأنتم األغبیاء تعاکسونها حیث ترجـون أن أخـاف مـا أشـرکتم وال تخـافون أنکـم       

  ه، وقد نزل سلطانا على توحیده ولم ینزل أي سلطان على ما تشرکون.أشرکتم باللّ

أن الحق أولـى مـن    »إِنْ کُنْتُم تَعلَمونَ«واقعیا وفی أي من الحقول  »فَأَي الْفَرِیقَینِ أَحقُّ بِالْأَمنِ«

  الباطل اتباعا وتخوفا من ترکه.

المتأیـدة بـوحی اللّـه بإراءتهـا     و هکذا تنجلی الفطرة وتتجلى فی ضـفۀ اإلیمـان وال سـیما    

  ملکوت السماوات واألرض.

و هکذا تنحرف فتنجرف فی ضفۀ الکفر المعاند، ومن الفاصل بینهما التحري عن الحـق فـی   

  األولى والتجري على الحق فی الثانیۀ.

إن الفطرة حین تنحرف وتضل ثم تتمادى فی ظاللها وتتسـع الزاویـۀ الهاویـۀ وتبعـد نقطـۀ      

ممشاها عن نقطۀ االبتداء ومحطۀ االنتهاء، إذا یصعب علیها أن تتـوب وتثـوب    االنطالق على

  إلى الحق المرام الذي هو قضیتها کما فطر اللّه.

هناك وجدان للّه بکلّ الوجود والوجود کله، فکیف یخاف غیر اللّه من وجد اللّه؟ وکیـف ال  

  ن فقد اللّه؟یخاف من لم یجد اللّه؟ ما ذا فقد من وجد اللّه وما ذا وجد م

أ یکون لغیرك من الظهور ما لیس لک حتى یکون هو المظهر لک، متى غبت حتـى تحتـاج   «
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إلى دلیل یدل علیک .. عمیت عین ال تراك علیها رقیبا وخسرت صفقۀ عبد لم تجعل له مـن  

»حبک نصیبا
1.  

نُوا وینَ آمونَ ( الَّذتَدهم مه نُ والْأَم ملَه کبِظُلْمٍ أُولئ موا إِیمانَهلْبِسی 82لَم:(  

باللّـه   »الَّـذینَ آمنُـوا  «و کما اإلیمان درجات، کذلک األمن النـاتج عنـه درجـات أعالهـا ل     

 و إِلّا بِاللّه أَکْثَرُهم منُ◌ٔ وما ی«: عقیدي کإشراك باللّه، ف »و لَم یلْبِسوا إِیمانَهم بِظُلْمٍ«ورساالته 

مشْرِکُونَ هتحلّق على کافـۀ أنـواع الظلـم     »بظلم«) وال عملی کأي عصیان، فإن 106: 12( »م

  التی تناحر عقیدة اإلیمان أو عمل اإلیمان.

  کامل االهتداء. »و هم مهتَدونَ«کله  »لَهم الْأَمنُ«األکارم  »أولئک«

منْ جاء بِالْحسنَۀِ فَلَه خَیرٌ منْهـا و هـم مـنْ    «اآلمن الطلیق هو الحسنۀ الطلیقۀ: و ذلک اإلیمان 

إِنَّ الْمتَّقینَ فی جنّات و عیـونٍ. ادخُلُوهـا بِسـالمٍ    «) وهم المتقون: 89: 27( »فَزَعٍ یومئذ آمنُونَ

  ).55: 44(»أَمینٍ ... یدعونَ فیها بِکُلِّ فاکهۀٍ آمنینَ ): (إِنَّ الْمتَّقینَ فی مقام46ٍ: 15( »آمنینَ

 بـأس  کـلّ  عـن  المتقـین  نین◌ٔ المو اء◌ٔ هو ن◌ٔ یو »الْجبار الْعزِیزُ الْمهیمنُ منُ◌ٔ الْمو«أجل إن 

 األمـن  فکـذلک  درجـات،  الظلـم  وترك والتقوى اإلیمان وألن الدین، ویوم الدنیا یوم ◌ٔ وبو

ت، وألن قضیۀ اإلیمان اآلمن تطبیق قضایاه ککلّ، فی حق التوحیـد والنبـوة   درجا عنه الناتج

کلّ »بظلم« تشمل فقد وجماعیۀ، فردیۀ اإلیمانیۀ لیات◌ٔ والمعاد وفروعها، وفی حق کافۀ المسو

  انتقاص من أي من هذه البنود اإلیمانیۀ.

»بشک«خلطا 
أو خلطا لعمل صـالح بطـالح، أو    3ککلّ، أو خلطا لوالیۀ اإلیمان رسالۀ وخالفۀ 2

  طا لنیۀ صالحۀ بغیرها، أم أي خلط خارج عن قضیۀ اإلیمان.خل

لیس کل من وقع علیه اسم اإلیمان کان حقیقا بالنجاة مما هلک به الغواة، ولو کان کـذلک  «ف

لنجت الیهود مع اعترافها بالتوحید وإقرارها باهللا ونجى سائر المقربین بالوحدانیۀ مـن إبلـیس   

                                                        
 .ةفي عرفات یوم عرف السالم علیھ.من دعاء االمام الحسین  ١
 
٢

 قال: بشك.» بظلم«...  ةعن ھذه اآلیالسالم علیھیر قال سألت أبا عبد ّهللا  في اصول الكافي باسناده الى أبي بص ٧٤٠: ١.نور الثقلین 
 
٣

 فالن و فالن. ةو لم یخلطوھا بوالی ةقال: بما جاء بھ محمد من الوالی» بظلم«في  السالم علیھ.فیھ عن المصدر عنھ  
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»فمن دونه فی الکفر ...
1.  

»بظلم«و تفسیر 
 أو جلـی  شـرك  بـأي  ّل◌ٔ تعبیر عن أنحس الظلم وأتعسه، أم یـو  »بشرك«أنه  2

 عبـادة  دون هو فإنما کان، أیا إیمان مع یخلط فال األوثان عبادة وأما عملی، أو عقیدي خفی،

والعبارة الصـالحۀ لغایـۀ الشـرك هـی      »م بِاللّه إِلّا و هم مشْرِکُونَأَکْثَرُه منُ◌ٔ و ما یو«: األوثان

  الشاملۀ لکلّ ظلم. »بظلم«دون  »بالظلم«الشرك نفسه، أم وألقلّ تعبیر 

مطلق األمن، ال األمن المطلق وقد تتحمله اآلیـۀ تـأویال، وقـد     »األمن«ذلک، أو أنه یعنی من 

من ابتلی فصبر وأعطی فشکر وظلم فغفـر  «انه قال:  »إنما هو الشرك« هآل و علیه اهللا صلىیروى عن النبی  

»أُولئک لَهم الْأَمنُ و هم مهتَدونَ«وظلم فاستغفر 
3.  

تعم کلّ ظلم، وهذا هو ظاهر التنزیل، وأما  »بظلم«األمن المطلق ف  »األمن«إذا فحین یعنى من 

  تعنی أظلم الظلم وهذا من باطن التأویل. »بظلم«حین یعنى منه مطلق األمن ف 

  ):83نَشاء إِنَّ ربک حکیم علیم( و تلْک حجتُنا آتَیناها إِبراهیم على قَومه نَرْفَع درجات منْ

حجتُنـا آتَیناهـا   «البعیدة المدى، العمیقۀ الصدى، الباهرة الهدى، من حجـج التوحیـد    »تلک«و 

یمراهعلى ضوء إراءته ملکوت السماوات واألرض، وتلک درجۀ ال ینالها إلّا من أخلصـه   »إِب

: فمن الدرجات التـی أوتیهـا إبـراهیم    »جات منْ نَشاءنَرْفَع در«اللّه مهما کانت درجات حیث 

 ملکـوت  ة◌ٔ الخلیل من ربه الجلیل النبوءة ثم الرسالۀ ثم النبوة ثم اإلمامۀ، وقد أوتی معها رو

 المعرفـۀ  بهـذه  لقلبه اطمئنانا األموات إحیاء وملکوت اللّه، لتوحید حجۀ واألرض السماوات

اء، وإخمادا لنار نمرود، درجات سبع فی أصـولها وفیهـا   اإلحی بحقیقۀ الیقین عین وهی القمۀ

                                                        
و قولھ » ِمنٌ و أما قولھ: َو َمْن یَْعَمْل ِمَن الّصالِحاتِ َو ھَُو ُمؤ «حدیث طویل و فیھ  السالم علیھنین  في االحتجاج عن امیر المؤ .المصدر ١
ثُمَّ اھْتَدى«  بین ّهللا ذلك بقولھ:فإن ذلك كلھ ال یغني إّال مع االھتداء و لیس .. و قد » َو إِنِّي لََغفّاٌر لَِمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صالِحاً 
 و بقولھ:» الَِّذیَن آَمنُوا َو لَْم یَلْبُِسوا إِیمانَھُْم بِظُلٍْم أُولئَِك لَھُُم اْألَْمُن َو ھُْم ُمھْتَُدونَ «
 ».ِمْن قُلُوبُھُمْ الَِّذیَن قالُوا آَمنّا بِأَفْواھِھِْم َو لَْم تُؤ «
 
٢

شق ذلك على الناس فقالوا یا رسول ّهللا و أینا ال یظلم نفسھ؟ قال: انھ  ةمسعود قال: لما نزلت ھذه اآلی.الدر المنثور عن عبد ّهللا بن 
ْرَك لَظُلٌْم َعِظیمٌ «لیس الذي تعنون الم تسمعوا ما قال العبد الصالح   ؟ إنما ھو الشرك.»إِنَّ الشِّ

كان اظلم الظلم، حیث االیمان و ان في ادنى درجاتھ ال  مھما» ظلم«األوثان خارج ھنا عن  ةأقول: الشرك المرسوم و ھو عباد
 یجتمع مع ھذا الشرك.

 
٣

أولئك «ل: ما لھ؟ قا آلھ و علیھ هللا صلى: ... ثم سكت فقیل لھ یا رسول ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلىقال: قال رسول ّهللا   ة.المصدر في الشعب عن سنجر
.«... 
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  مزید بتقاسیمها، ثم فی األخرى درجات اخرى هی أحرى بکونها درجات.

لجامعیۀ الحجۀ الربانیۀ التی أوتیها إبراهیم لما تحتاج إلى حجۀ من  »حجتنا«و قد تلمح جمیعه 

  محجۀ.

  ، فیها تشکک لتوحیده.الدرجات ذي النبی لمربوبه حجۀ ي◌ٔ وألن الرب ال یو -1

  .»على قومه«ومن ثم هی  -2

  قبل إلقاء الحجۀ. »إِنِّی أَراك و قَومک فی ضَاللٍ مبِینٍ«ثم  -3

  ضمن إلقاءها. »لَئنْ لَم یهدنی ربی«و -4

  کحالۀ دائبۀ إلبراهیم. »إِنِّی برِيء مما تُشْرِکُونَ«و -5

  .»رِکینَو ما أَنَا منَ الْمشْ«ثم  -6

ه مـا هـذه    «ومن قبل  -7 مـقَو و أَبِیهینَ. إِذْ قالَ لمعال کُنّا بِه لُ ونْ قَبم هشْدر یمراهنا إِبآتَی لَقَد

  ).52: 21( »الَّتماثیلُ الَّتی أَنْتُم لَها عاکفُونَ

مجـاراة علـى اإلنکـار    منه فی حجاجه لم تکن إلّا  »هذا ربی«هذه العساکر السبعۀ مجندة ألن 

فی حجتـه ال یتخللهـا شـک     »حکیم«: »إِنَّ ربک حکیم علیم«واالستخبار، دون تصدیق وإقرار 

  بإلقائها فی مواتیۀ ظروفها. »علیم«وریبۀ، وال تغلب بأیۀ حجۀ 

لُ ونْ قَبنا میدنُوحاً ه نا ویدا هکُل قُوبعی حاقَ وإِس نا لَهبهو و    مانَ وـلَیس و دداو ه تـینْ ذُرم

ا و یحیـى و   84أَیوب و یوسف و موسى و هارونَ و کَـذلک نَجـزِي الُْمحسـنینَ (    کَرِیـز و (

لْنا  ) و إِسماعیلَ و الْیسع و یونُس و لُوطـاً و کلـا فَ  85عیسى و إِلْیاس کُلٌّ منَ الصالحینَ ( ضـَّ

  ):86علَى الْعالَمینَ (

من ذریۀ إبراهیم إلّا نوح، من أجـداده، وهـو نفسـه حجـر      1هنا یذکر ثمانیۀ عشر من األنبیاء

تعریف العریف، وترك ثمانیـۀ، مـنهم مـن هـم مـن جـدوده وهـم آدم        األساس فی ذلک ال

وإدریس، أم سواهم کهود وصالح، ومنهم من هو إمام األئمـۀ فـی سلسـلۀ الرسـاالت وهـو      

  .آله و علیه اهللا صلىمحمد  

                                                        
١

 ».فَبِھُداھُُم اقْتَِدهْ «عشر الذین قال ّهللا  ةو ھم األنبیاء الذین قص ّهللا على نبیھ الثمانی ةعن قتاد ٢٨: ٣.الدر المنثور 
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و ترى کیف لم یذکر إسماعیل کأول وهبۀ إلبراهیم وهو بکر ولدیه، وقد تـأخر فـی الشـطر    

  ؟.آله و علیه اهللا صلىالثالث الرسالیۀ، وهو جد محمد خاتم النبیین   الثالث من هذه الشطرات

مع إبـراهیم دون   -فقط -لقد ذکر إسماعیل اثنى عشر مرة فی القرآن، فی ثالث منها یذکر هو

وفی أربع یذکر دون إبـراهیم وإسـحاق     2وفی خمس یتقدم على إسحاق مع إبراهیم 1إسحاق

السالم علیه
إذا فلیس فی تأخیر ذکـره تـأخیره    -بفصل أنبیاء على إسماعیل -وهنا مرة یتیمه یتقدم 3

یر وارد کما تأخر نـوح  عن متحده الرسولی، فمن المالحظ أن ترتیب المقامات الرسالیۀ هنا غ

أول اولی العزم عن إسحاق ویعقوب، وتأخر موسى وعیسى عمن تأخرا عنهم وهمـا أفضـل   

  .4منهم

ا وال رتبـۀ، فإنمـا القصـد عـرض موکـب رسـالی بمختلـف        فهنا الترتیب غیر مراعى ال زمن

، اللهم إلّـا وهبـۀ فـی    السالم علیهالدرجات واألزمنۀ، هم کلهم إلّا نوح من الوهبۀ الربانیۀ إلبراهیم  

  ال تختص بوهبۀ الذریۀ. »وهبنا«سلسلۀ الجدود فإن 

األنبیـاء  و قد تقدم إسحاق فیمن تقدم هنا کمرة یتیمۀ علـى إسـماعیل حیـث القصـد ذکـر      

 -فقـط  -اإلسرائیلیین من ولد إسحاق، فلیتأخر إسماعیل إلى أخریات ذکرى النبیین هنا، وألنه

ألنه المحور األساس فی هذه الذکریات،  آلـه  و علیه اهللا صلىجد آخر النبیین، کما ولم یذکر هنا محمد  

  .»فَبِهداهم اقْتَده«فإنهم له تقدمات، ثم ویخاطب 

ترتیب قاصد ال یعنی رتبـۀ زمنیـۀ أم    -لى غیر ترتیب الحد الرسولی وزمنهع -فذلک الترتیب

عرض موکب األنبیاء اإلسرائیلیین بمعرض الکتـابیین   -فیما قصد -رسالیۀ، فمن المقصود هنا

حتى یأنسوا إلى ذکراهم، وعلّ فی تقدیم داود وسـلیمان ویوسـف تـذکیرهم بسـابغ نعمـۀ      

کأصـل  »موسـى و هـارونَ  «ء اإلسرائیلیین، ومن ثـم یـذکر   الملک إلى نعمۀ الرسالۀ فی األنبیا

                                                        
١

 .١٣٣و  ١٢٧و  ١٢٥: ٣.كما في 
 
 .٣٩: ١٤و  ١٦٣: ٤و  ٨٤: ٣و  ١٤٠و  ١٣٦: ٢.كما في ٢
 
٣

 و ھنا إسماعیل و الیسع. ٤٨: ٣٨و  ٨٥: ٢١و  ٥٤: ١٩.في 
 
٤

 ».فَبِھُداھُُم اقْتَِدهْ «عشر الذین قال ّهللا  ةو ھم األنبیاء الذین قص ّهللا على نبیھ الثمانی ةعن قتاد ٢٨: ٣.الدر المنثور 
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حسب الترتیب الرسالی بما کـان األوالن  »زکَرِیا و یحیى و عیسى«الرسالۀ اإلسرائیلیۀ، ومن ثم 

تقدمۀ لألخیر، ثم إسماعیل بن إبراهیم یتأخر حتى ال تحصل لهم حزازة وابتعاد، ویـذکر مـن   

لوط نبیا مع إبراهیم وإسـماعیل ابنـه ثـم الیسـع ویـونس       بعد الیسع ویونس ولوط وقد کان

  بعدهما.

ذلک، وقد تنحل بهذه اآلیۀ بعض المسائل التی هی من معارك اآلراء بین النـافین والمثبتـین   

أن ابن البنت یعتبر من ذریۀ والد البنت أم ال؟ فقد تقولت جماعۀ أنه ال، وهی قولۀ ناشئۀ مـن  

البنت من الذریۀ فضال عـن ابنهـا، واسـتند لـذلک إلـى الشـعر        الجاهلیۀ التی ما کانت تعتبر

»ادعوهم آلبائهِم«والروایۀ الجاهلیۀ القائلۀ أن أبناء البنات من األدعیاء ف  1الجاهلی
2.  

 و القرآن لنص المخالفۀ الروایۀ هذه مثل إلى یستندون الذین اء◌ٔ و ال ینقضی العجاب من هو

  !.إجماعیۀ ضرورة بشبه سیما وال جاهلیۀ، لسنۀ الموافقۀ

، وهکـذا  علیهماالسـالم فی عداد ذریۀ إبراهیم ولیس إلّا ابنـا لحفیدتـه مـریم      السالم علیههنا یعد عیسى  

 -علیهماالسـالم فکیف یکون عیسـى بـن مـریم      آله و علیه اهللا صلىأنهم من ذریۀ محمد   السالم علیهم  یحتج أئمتنا

 علیهماالسـالم من ذریۀ إبراهیم، ولیس األئمـۀ منـذ الحسـنین      -السالم علیهعلى بعده البعید عن إبراهیم  

                                                        
 بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوھن أبناء الرجال األباعد.«.ھو ١
 
٢

في حدیث طویل قال: و من كانت امھ م�ن بن�ي ھاش�م و أب�وه م�ن س�ائر  مرسل الكلیني عن العبد الصالح ١٨٨: ٦ ة.وسائل الشیع
اء أق�ول: و نح�ن نق�ول ادع�وا ھ�ؤ » .. اْدُع�وھُْم ِآلب�ائِھِمْ «قریش فان الص�دقات تح�ل ل�ھ و ل�یس ل�ھ م�ن الخم�س ش�يء ف�ان ّهللا یق�ول: 

 آلبائھم، فكیف یعتبر أبناء البنات من األدعیاء؟ ةالمختلقین لمثل ھذه الروای
 ..».ما َجَعَل أَْدِعیاَءُكْم أَبْناَءُكْم ذلُِكْم قَْولُُكْم بِأَفْواھُِكْم َو ّهللاُ یَقُوُل الَْحقَّ «من األدعیاء؟! ف  علیھماالسالمالحسنان  فھل 

یكفي اتفاقھم على روایتھ جبرا إلرسالھ فضال عن  ةفي كتب المحمدین الثالث ةعن ھذه المرسل ٩١: ١٦یقول صاحب الجواھر في 
 ةلمن جعل ّهللا الرشد في خالفھم و عن عمل كاف ةالنظر في متنھ و التأمل فیھ و فیما اشتمل علیھ من األحكام المخالف ةھادش

 و ان ذكر في بعض الكتب مستندا غیره الذین فیھم من ال یعمل بالقطعیات. - المرتضى - األصحاب عداه بھ
و یقول في الجواھر بعد  آلھ و علیھ هللا صلىو اھل بیت النبي   ةو ذوي القراب ةالعتر و ةأقول: و الموجود في اخبار الخمس ھو اآلل و الذری

و من ھنا كان االحتیاط في ترك أخذه الخمس «النقض و اإلبرام في استحقاق الخمس للمنتسبین باألمھات الى ھاشم أو إلى الرسول 
ثم یشنع على صاحب الحدائق  - ةالغریب ةالخمس لھذه المرسل یعني عدم استحقاق - و إن كان األقوى في النظر ما عرفت ةو الزكا

بقولھ: لكن المحدث المزبور قد بالغ في اختیار ذلك الختالل طریقتھ مشددا لإلنكار على األصحاب بتسجیع شنیع و خطاب فضیع 
 و الكتاب. ةالسن ةحتى انھ تجاوز ما یجب علیھ من اآلداب مع حفظ

لخمس یقتضي استیعابھ لكّل المنتسبین الى الرسول أو الھاشم باب أوام و بذلك یحتل اصحاب الحال في نصاب ا ةأقول: و طبیع
 ةالخمس القسم العظیم، و إذا اختص بالمنتسبین باآلباء فقد نسأل كیف یختص نصف الخمس من كّل اإلفادات بعشر الفقراء ثم الزكا

 ن الفقراء.م ١٠٠/ ٩٠من األموال تقسم بین  ةمن تسع ١٠٠/ ٦التي معدلھا 
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  ؟.1من ذریته آله و علیه اهللا صلىعلى قربهم إلى محمد  

اتهِم و إِخْـوانهِم    «لقد ذکر من ذکر هنا وأشیر إلى غیرهم بمثلث:  یـذُر و هِمائ نْ آـب مـ بعـد،  »و

و کَذلک نَجـزِي  «واختص لکلّ شطر من الشطرات الثالث المذکورة مواصفۀ خاصۀ، فاألولى: 

  .»و کلا فَضَّلْنا علَى الْعالَمینَ«وللثالثۀ  »کُلٌّ منَ الصالحینَ«وللثانیۀ  »الُْمحسنینَ

کَـذلک نَجـزِي   «بادئ األمر، ولکـن الـثالث مشـترکۀ فـی هـذه الثالثـۀ، ف       هکذا یظهر فی 

تشمل معهـم مـن    »کُلٌّ منَ الصالحینَ«یعمم الجزاء لکلّ النبیین، ثم  »نجزیهم«دون  »الُْمحسنینَ

 »و کلا فَضَّلْنا علَـى الْعـالَمینَ  «قبلهم وکال من الصالحین المذکورین بعد وغیر المذکورین، ثم 

  یشمل کلّ الشطرات الثالث ومن سواهم من المفضلین.

  ):87و منْ آبائهِم و ذُریاتهِم و إِخْوانهِم و اجتَبیناهم و هدیناهم إِلى صراط مستَقیمٍ (

ـ   السـالم  علیـه و بعضا من آباءهم وذریاتهم وإخوانهم، أیضا هم من الموهوبین إلبراهیم   ا اللّهـم إلّ

نوحا ومن آباءه آدم وشیث وإدریس، ومن ذریاته األنبیاء الذین کانوا قبل إبراهیم، اللهـم إلّـا   

  فی سعۀ نطاق هذه الوهبۀ لتشمل اآلباء إلى الذریۀ.

بل وکمـا تصـح    »و وهبنا لَه«فألن األکثریۀ الساحقۀ من النبیین هم من ذریۀ إبراهیم فقد یصح 

فإنهم من شدات سلسلۀ النبـوة الربانیـۀ فـی تـاریخ الرسـاالت       هذه الوهبۀ له فی غیر ذریته

ککلّ، فإنها وهبۀ لکلّ منهم مساندة ومساعدة فی هذه الـدعوة الرسـالیۀ، وال سـیما إبـراهیم      

  ألنه عمود فی موکب الرساالت إلّا خاتم المرسلین. السالم علیه

تعم کافۀ الرسل عن بکرتهم، فإنها قضیۀ کـلّ   »قیمٍو اجتَبیناهم و هدیناهم إِلى صراط مستَ«هنا 

  رسالۀ ربانیۀ.

ألنه مشترك فیه بین  »اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم«دون تعریف، خالف  »صراط مستَقیمٍ«و إنّما نکّر 

  .»صراط مستَقیمٍ«کافۀ المهدیین الرسالیین، وهم درجات فی 

                                                        
١

اخرج ابن أبي حاتم عن أبي حرب بن أبي األسود قال أرسل الحجاج إلى یحیى بن یعمر فقال بلغني انك  -٢٨: ٣.في الدر المنثور 
تجده في كتاب ّهللا و قد قرأتھ من أولھ إلى آخره فلم أجده، ق�ال: أ لس�ت تق�رأ  آلھ و علیھ هللا صلىالنبي   ةتزعم ان الحسن و الحسین من ذری

یَّ «األنعام  ةسور  إبراھیم و لیس لھ أب؟ قال: صدقت. ةقال: بلى، قال: أ لیس عیسى من ذری» تِھِ ... َو یَْحیى َو ِعیسىَو ِمْن ُذرِّ
 ةعن سند آل ھارون الرشید عن معنى الذری علیھماالسالمفي عیون األخبار في جواب موسى بن جعفر   ٧٤٣: ١وفي الدر المنثور 

یَّتِھِ ... َو یَْحیى َو عِ «قال:  نین؟ قال: لیس لعیسى أب، فقلت: إنما الحق بذراري األنبیاء  من أبو عیسى یا أمیر المؤ » یسىَو ِمْن ُذرِّ
 سالم ّهللا علیھا. ةمن قبل امنا فاطم آلھ و علیھ هللا صلىو كذلك ألحقنا بذراري النبي   علیھاالسالممن طریق مریم   السالم علیھم
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تقدمۀ للهدي إلى صراط مستقیم، حیـث الجبایـۀ هـی     »االجتباء«فهنا  »یمالصراطَ الْمستَق«و أما 

  ).57: 28(»یجبى إِلَیه ثَمرات کُلِّ شَیء«الجمع الجید الجاد، ومنه جبایۀ الخراج، و

  .»و اجتَبیناهم«و هنا مثلث من االجتباء تعنیه 

ه ومتشتتاته، إخالصـا لفطرتـه وعقلیتـه    اجتباء کلّ فی نفسه ونفسیاته أن جمع اللّه متفرقات -1

  وحسه، إخالصا شخصیا.

  ثم اجتباءه من بین نظراءه تفضیال فضیال. -2

ثم اجتباء الکلّ بین العالمین فی الطول التـاریخی والعـرض الجغرافـی، موکـب رسـالی       -3

  مجتبى بین العالمین من الجنۀ والناس ومن سواهم من المکلفین أجمعین.

فلکلّ هدى على حده، وللکـلّ هـدى رسـالیۀ هـی      »یناهم إِلى صراط مستَقیمٍو هد«و من ثم 

  قضیۀ رسالته فی أبعادها.

  ):88ذلک هدى اللّه یهدي بِه منْ یشاء منْ عباده و لَو أَشْرَکُوا لَحبِطَ عنْهم ما کانُوا یعملُونَ (

 »ذلـک «ومجارات أو أنصاف حلول بینه وبین الشـرك   التوحید الحق دون أیۀ ممارات »ذلک«

على  »و لَو أَشْرَکُوا»«(من عباده 1الهدى فیشاء له الهدى »من یشاء«اللّه  »هدى اللّه یهدي بِه«فقط 

حال توحیدهم، إذ ال فارق فی إحبـاط اإلشـراك    »لَحبِطَ عنْهم ما کانُوا یعملُونَ«فرض الحال 

  ابغ سامق وسابق خانق ما حق، ولکن:بین سابق س

 قَومـاً  بِهـا  وکَّلْنـا  فَقَـد  الء◌ٔ أُولئک الَّذینَ آتَیناهم الْکتاب و الْحکْم و النُّبوةَ فَإِنْ یکْفُرْ بِها هو

  ):89( بِکافرِینَ بِها لَیسوا

ذکور منهم من هـم أهـم   هم المذکورون هنا بأسمائهم؟ ومن غیر الم »آتیناهم«فی  »هم«أ ترى 

  !.آله و علیه اهللا صلىمنهم محتدا کالرسول األعظم محمد  

هـو رأس الزاویـۀ، فهـم     آلـه  و علیـه  اهللا صـلى ومحمـد    »منْ آبائهِم و ذُریاتهِم و إِخْـوانهِم «و »هم«إنهم 

فلیس کلّ رسـول نبیـا،    »وةَالْکتاب و الْحکْم و النُّب«الموکب الرسالی العالی، الجامع بین مثلث 

                                                        
أن رجال أتى عبد هللا بن الحسن فسألھ عن الحج؟ فقال لھ: ھذا جعفر  السالم علیھ.عن تفسیر العیاشي عن العباس بن ھالل عن الرضا  ١

فسألھ فقال لھ: قد رأیتك واقفا على باب عبد ّهللا بن  السالم علیھقد نصب نفسھ لھذا فاسألھ فأقبل الرجل إلى جعفر   معلیھماالسالبن محمد  
نعم، أنا السالم علیھقد نصب نفسھ لھذا فقال جعفر   علیھماالسالمالحسن فما قال لك؟ قال: سألتھ فأمرني أن آتیك و قال: ھذا جعفر بن محمد  

 سل عما شئت فسألھ الرجل فأنبأه عن جمیع مسائلھ.» أُولئَِك الَِّذیَن ھََدى ّهللاُ فَبِھُداھُُم اقْتَِدهْ « في كتابھ من الذین قال هللاّ 
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الرعیل األعلى من الرسل الجامعین لهذه المیـزات الـثالث:    -إذا -وال کلّ نبی له کتاب، فهم

کتاب شرعۀ مهما کانت فرعیۀ کسائر کتابات السماء غیر مـا ألولـی العـزم مـنهم، والحکـم      

ی هنـا الرفعـۀ بـین    روحیا وزمنیا مهما صد الکثیر منهم عن مظاهر الحکم الزمنی، والنبوة وه

و لَقَد آتَینا بنی إِسرائیلَ الْکتاب «المرسلین.و لقد جمع هذا المثلث فی حقل النبوة اإلسرائیلیۀ: 

و «) واختص من بینهم المسیح بقول فصل: 16: 45( »و الْحکْم و النُّبوةَ شَرٍ أَنْ یـبما کانَ ل ٔ◌ ـهیت 

اللّه تابالْک و کْمالْح      .. ونِ اللّـهنْ د ی مـ بـاداً لـلنّاسِ کُونُـوا عقُولَ لی ةَ ثُموالنُّب و 79: 3( »و.(

وکمـا تـدل علیـه    آله و علیه اهللا صلىأخص الخواص فی هذا الحقل الثالثی هو الرسول األعظم محمد  

کُم منْ کتابٍ و حکْمۀٍ ثُـم جـاءکُم   و إِذْ أَخَذَ اللّه میثاقَ النَّبِیینَ لَما آتَیتُ«آیۀ المیثاق:  آیات ك

رِي  ذلکُـم  علـى  أَخَـذْتُم  و أَقْرَرتُم أَ قالَ لَتَنْصرُنَّه و بِه منُنَّ◌ٔ رسولٌ مصدقٌ لما معکُم لَتُو إِصـ 

  ).81: 3( »الشّاهدینَ منَ معکُم أَنَا و فَاشْهدوا قالَ أَقْرَرنا قالُوا

الرهط الکرام هم حقیقۀ حقۀ قدیمۀ امتـدت شـجرتها، وموکـب موصـول تماسـکت       اء◌ٔ هو

حلقاته، ودعوة واحدة حملها نبی بعد نبی، رسالۀ واحدة وأمۀ واحدة مهما اختلفت صور من 

  طقوسها العملیۀ عبادیۀ وسواها.

  :»وا بِها بِکافرِینَلَیس قَوماً بِها وکَّلْنا فَقَد الء◌ٔ أُولئک ... فَإِنْ یکْفُرْ بِها هو«

الکفرة األنکاد من قـوم   »الء◌ٔ فَإِنْ یکْفُرْ بِها هو« »الْکتاب و الْحکْم و النُّبوةَ«هنا تعنی مثلث  »بها«

 رِینَ «إیماناً بها  »فقد وکلنا بها«لدوا بِها بِکـافسماً لَیوهـم غیـرهم مـن النـاس، کاألنصـار       »قَو

فـیمن مـدح فـی     آلـه  و علیـه  اهللا صـلى من الفرس وقد مدحهم رسول اللّـه    المدنیین، ومنهم من أسلم

أصـحاب   -کأفضـلهم  -ومـنهم  »رحـم اهللا إخـوانی ..  «مختلف المجاالت، ومن أقواله فیهم: 

  .به نین◌ٔ المهدي عجل اللّه تعالى فرجه وسهل مخرجه، وسائر المو

باإلیمان والتطبیـق لهـذه الرسـالۀ    فالدولۀ المهدویۀ العالمیۀ هی الموکّلۀ بصورة مطبقۀ مطلقۀ 

إِنَّ فی هـذا لَبالغـاً لقَـومٍ عابِـدینَ. و مـا      « الخط طول على بها نین◌ٔ السامیۀ، فهی بشارة للمو

  .»أَرسلْناك إِلّا رحمۀً للْعالَمینَ

        ـهلَیع ـئَلُکُمقُـلْ ال أَس هاقْتَـد مـداهفَبِه ى اللّـهـدینَ هالَّذ ککْـرى     أُولئإِلّـا ذ و ـراً إِنْ هـأَج

 أن ر◌ٔ ):و ترى الرسول إلى الرسل ورأس زاویۀ الرسالۀ والنبوة واإلمامۀ کیف یو90للْعالَمینَ(
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  .شیء؟ کلّ فی منه أدنى بأجمعهم هم الذین النبیین اء◌ٔ بهو یقتدي

تبیینا أن الرسل موکب تختص المقتدى به بهدى اللّه، التی یحملها أنبیاء اللّه،  »هداهم اللّه«هنا 

تلْـک  «واحد فی حمل هدى اللّه، لیس أحد منهم بدعا فیها اللهم إلّا فـی میـزات بـدرجات    

  .»الرُّسلُ فَضَّلْنا بعضَهم على بعضٍ ..

أنـت الحامـل األخیـر     »قـل « ف الرسـالۀ،  أعباء على أجرا لهم◌ٔ و من هداهم الربانیۀ عدم سو

اقتداء بسنۀ الرساالت اإللهیۀ مهما کان المقتدي أقوى هدى  »م علَیه أَجراًال أَسئَلُکُ«لشرعۀ اللّه 

 »إِلّـا ذکْـرى للْعـالَمینَ   «القرآن »و إن هو«الرسول  »إن هو«من کلّ الرسل فی کلّ الرساالت، ف 

  ولیس للذکرى أجر فانها واجب أهله.

القتداء، ألنه المنهج األوضـح  ا من أسلم نین◌ٔ ال طریق لألکیاس من المو«ذلک، وبصورة عامۀ 

أُولئک الَّذینَ هدى اللّه فَبِهداهم «: آلـه  و علیه اهللا صلىوالمقصد األصح قال اللّه تعالى ألعز خلقه محمد  

هفلو کان لدین اللّه مسلک أقوم من االقتداء لندب أولیـاءه وأنبیـاءه إلیـه    »اقْتَد«
أحسـن  «ف  1

»الهدى هدى األنبیاء
  ألنها هدى اللّه. 2

اللّه، فأحرى لسواه وأوجب  ان یقتدي بهدى الذین هداهم آلـه  و علیه اهللا صلى  الهدى رسول ر◌ٔ فلما یو

أن یقتدي بهداه فإنها أفضل الهدى وأکملها فانها خاتمۀ الهدى الرسالیۀ من اللّه، ثـم الـذین   

  .»یحملون هداه الذین أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا

  

  محاجۀ ابراهیم مع الملک نمرود

لتعریف باللّه الـذي یملکهمـا   آیات ثالث تحمل هامۀ العقیدة، ال سیما سر الموت والحیاة، وا

دون سواه، تعریفا فی حجاج قامع، وبیان للواقع، فلها صلۀ بآیـۀ الکرسـی المقـررة لصـفات     

  ربانیۀ هی األصل فی اإلماتۀ واإلحیاء، کسائر األفعال الربانیۀ الخاصۀ باللّه ال سواه.

اسـمه ادراج   فاآلیۀ األولى تعرض حوارا بین ابراهیم والذي حاجه فی ربـه، طیـا عـن ذکـر    

                                                        
١

 و ال طریق .. السالم علیھقال الصادق   ة.في مصباح الشریع
 
٢

 ».فاقتدوا بھدي نبیكم فانھ أفضل الھدى«، و فیھ عن النھج آلھ و علیھ هللا صلىلھ   ةفي تفسیر القمي خطب ٧٤٤: ١.نور الثقلین 
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الریاح، تصغیرا لکیانه، وألن اسمه ال یزید فی شکلیۀ الحوار وحصیلتها والعبرة بها، فلنـدرس  

ذلک الحجاج اللجاج من الذي حاج بکل نبراتها، تذرعا الى قوة الحجـاج اإلبراهیمیـۀ لحـد    

  !.»فَبهِت الَّذي کَفَرَ«

  ربه أَنْ آتاه اللّه الْملْک ....أَ لَم تَرَ إِلَى الَّذي حاج إِبراهیم فی 

یا رسول الهدى! ام ویأکل من رأى تلک الحجاج فـی تـاریخ الرسـاالت! اسـتنکارا      »أَ لَم تَرَ«

بتشنیع وتفظیع على الذي حاج، وتعجیبا عجیبا لمن یرى او یسـمع ذلـک الحجـاج، وحمـق     

  اللجاج من ناحیۀ، وعمق الحجاج من أخرى.  

» اجي حالَّذهبی رف یمراهرب ابراهیم کما هو الحق المعترف هو بـه، ورب الـذي حاجـه    »إِب :

کما هو الواقع المنکور لدیه، فانه رب العالمین، مصدقین له او نـاکرین، إذا فضـمیر الغائـب    

راجع إلیهما على البدل، وما أجمله جمعا کما هـو داب القـرآن الفنـی الخـاص فـی تأدیـۀ       

! وتراه هو ملـک ابـراهیم   »أَنْ آتاه اللّه الْملْک«؟: »حاج إِبراهیم فی ربه«ولماذا المعانی الواسعۀ، 

فَقَد آتَینـا  «الذي آتاه اللّه روحیا وکما آتى بعض ولده وآله زمنیا، ام روحیا وزمنیا وکما یقول: 

ظلْکاً عم مناهآتَی ۀَ وکْمالْح و تابالْک یمراهتأویال آلل ابراهیم بإبراهیم وآله 54: 4( »یماًآلَ إِب (

یجمع کلتا القیادتین: الروحیۀ والزمنیۀ، مهما انفـرد الـبعض مـنهم بإحـداهما،      »ملْکاً عظیماً«و

وأخیرا القائم المهـدى مـن    آلـه  و علیه اهللا صلىحیث جمعتا آلخرین کداود وسلیمان ویوسف ومحمد  

  .السالم علیهمآله  

یب مـنَ    «آیۀ الملک هذه آیۀ الملک الروحی الرسـالی المحمـدي:    و لقد سبقت نَصـ ـملَه أَم

 آتَینـا  فَقَد فَضْله منْ اللّه آتاهم ما على النّاس یحسدونَ أَم. نَقیراً النّاس تُونَ◌ٔ الْملْک فَإِذاً ال یو

...«.  

هامشـه وتحـت إشـرافه، ولـیس      مما یمحور الملک الروحی، فلیس الملک الزمنی إال علـى 

  الملک المتخلف عن القیادة الروحیۀ إال سلطۀ مغتصبۀ إبلیسیۀ.

  و مما یرجح هنا ملک ابراهیم ادبیا هو اقربیته مرجعا من الذي حاجه.

ال تمت بصلۀ کسبب لمحاجته ابراهیم، إذ کان ناکرا للّـه،   »أَنْ آتاه اللّه الْملْک«ذلک! ولکن ل 

  اه اللّه ابراهیم کقیادة روحیۀ، ولم تکن زمنیۀ ملموسۀ مصدقۀ!.فضال عن ملک آت
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الماً علـى   «و قد یوجه ذلک الملک هنا بما نجاه اللّه من نار نمرود:  سـ رْداً وی بکُون قُلْنا یا نار

لَى الْأَرضِ الَّتی بارکْنـا فیهـا   إِبراهیم. و أَرادوا بِه کَیداً فَجعلْناهم الْأَخْسرِینَ، و نَجیناه و لُوطاً إِ

) وکما یـروى ان الحجـاج کـان بعـد     73: 21( »للْعالَمینَ ... و جعلْناهم أَئمۀً یهدونَ بِأَمرِنا ...

  .1إلقاءه فی النار

فتلک النجاة، الخارقۀ لکل العادات، الحارقۀ لنمرود وزمرته، إنها طـرف طریـف مـن ذلـک     

الملک الروحی، الذي ال یوجد فی اي ملک زمنی منفصل عن الوحی، وال سیما منعـزل عـن   

  حق الملک کنمرود.

لخارقۀ الکبـرى، و  فقد تمیز نمرود غیضا، فتحیز فرصۀ أخرى بحجاجۀ اللجاج، تعمیۀ لتلک ا

مرة أخرى بعد األولـى،   »فَبهِت الَّذي کَفَرَ«تدجیال علیه مرة أخرى فحاجۀ فی ربه، وفی النهایۀ 

فال السلطۀ الزمنیۀ النمرودیۀ قدرت على إحراقه، وال حجاجه اللجـاج سـیطرت علـى دمغـه     

فَجعلْنـاهم  «ألوغـاد  وإحراجه، فنجاه اللّه سلیما فی کلتا المرحلتین، ثـم هـم أوالء االنکـاد ا   

و قد یقربه ادبیا انه هنـا  »الَّذي حاج إِبراهیم فی ربه« »أَنْ آتاه اللّه الْملْک«! وقد تعنی »الْأَخْسرِینَ

  تعلل حجاجه بما آتاه اللّه، مهما کان أبعد مرجعا. »أن أتاه«محور الکالم، ف 

نت هی حق الملک وحقیقته، حیـث الملـک ظـاهر    ثم القیادة الروحیۀ ال تسمى ملکا مهما کا

فی واقع السلطۀ الملموسۀ، والسلطۀ الروحیۀ على واقعها لیسـت ملموسـۀ، بـل وهـی دومـا      

  تعیش تحت ضغوط السلطات الظالمۀ الزمنیۀ.

  .ویستحقه؟ له یحق من إال اللّه ملک ى◌ٔ وال یو »آتاه اللّه الْملْک«و لکن کیف 

نی ولیس تشریعیا وبینهما عموم من وجه: تکوینی ال تشـریعی کمـا   إن إیتاء الملک هنا تکوی

  هنا، بمعنى انه ال یمنعه اللّه عن الملک مهما منعه تشریعا حیث الدار دار اإلختیار.

    ثم تشریعی ال یوافقه التکوین کالقیادات الروحیۀ فی المعصومین، أئمۀ ونبیـین، الـذین صـد

  ت المدروسۀ من اصحاب السلطات الزمنیۀ.بینهم وبین سلطاتهم الزمنیۀ، الشیطنا

  ومن أشبهه جمع له القیادتان. السالم علیهثم الجمع بینهما کالذین ذکرناهم من ذي قبل، فداود  

                                                        
١

 .السالم علیھادق  قیل: بعد القائھ في النار و جعلھا علیھ بردا و سالما عن الص ة.عن المجمع و اختلف في وقت ھذه المحاج
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ثم تکوینی یوافق التشریع ولکنه لیست قیادة رسالیۀ، کمثل طالوت الـذي آتـاه اللّـه الملـک     

خال فی کل خیر او شر دون إجبار، ومنهـا  دون نبوة، فان قضیۀ توحید اإلفعال ان للّه تعالى د

زُّ  و تَشاء ممنْ الْملْک تَنْزِع و تَشاء منْ الْملْک تی◌ٔ قُلِ اللّهم مالک الْملْک تُو«الملک:  ـنْ  تُعـم 

تَشاء لُّ ونْ تُذم تَشاء كدرُ بِیالْخَی لى إِنَّککُلِّ ع ءیرٌ شَی26: 3( »قَد.(  

یان الملک لمن یحق له نبیا وسواه اعتالء، وإتیانه لمن ال یستحقه ابتالء، وکل من االعتالء فإت

  واالبتالء بملک وسواه انما هو من اللّه ال سواه، دون استقالل ألحد فی ملک وسواه.

ـ   »أَنْ آتاه اللّه الْملْک«ثم هنا  ه تعلیل بما یناحر ذلک الحجاج اللجاج، فبدیال عن أن یشـکر رب

عى فـی    «ان آتاه اللّه الملک، أخذته زهوة الملک وعزته فأخذ یجادل فی اللّه:  لّى سـإِذا تَـو و

    قِ اللّـه  الْأَرضِ لیفْسد فیها و یهلک الْحرْثَ و النَّسلَ و اللّه ال یحب الْفَساد. و إِذا قیـلَ لَـه اتـَّ

  ).206: 2( »حسبه جهنَّم و لَبِئْس الْمهادأَخَذَتْه الْعزَّةُ بِالْإِثْمِ فَ

و الجمع بین المحتملین أجمل واجمع، حیث القرآن حمال ذو وجوه فـاحملوا الـى احسـن    

الوجوه، وهو هنا وسواه مما أشبه، الجمع بین المعـانی التـی یحتملهـا ادب اللفـظ وحـدب      

  المعنى!.

حي یالَّذ یبر یمراهإِذْ قالَ إِب .یتمی یِی و  

  فأین البدایۀ من الذي حاجه؟ -وذلک بازغۀ الحجاج من ابراهیم -أ ترى

ان نمـرود ادعـى    »قالَ إِبـراهیم ... «أدرج درج الریاح، وقد یلوح من  -لسخافتها کاسمه -إنها

 الربوبیۀ لنفسه ثم قال له: ومن ربک أنت ألرى أینا أقوى وأحرى بالربوبیۀ، فعرّف ابراهیم ربـه 

  بأهم اختصاصات الربوبیۀ:

»یتمی یِی وحي یالَّذ یبإحیاء لکل المیتات التی تحق الحیاة، وإماتۀ لألحیـاء التـی تحـق    »ر :

  الممات، نباتیۀ وحیوانیۀ وانسانیۀ ومالئکیۀ أماهیه.

فاإلحیاء واإلماتۀ هما الظاهرتان المکرورتان أمامنا على طول الخط، المعروضتان لإلحسـاس  

العقل دونما وقفۀ، وهما فی نفس الوقت من األسرار المحیرة للعقول فـی کـل الحقـول، ال    و

  یتمکن العاقل ومن دونه أن یسندهما إلّا الى الخالق المتعالی عن عجز المخلوقین.

اننا ال نعرف شیئا عن حقیقۀ الحیاة والموت على اإلطالق حتى اآلن، اللهم اال مظـاهر لهمـا،   
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نهی مصدرهما الى قوة لیست من جنس القوى المحکومۀ بـالموت والحیـاة   ان ن -إذا -فنلزم

  وهو اللّه الحی الذي ال یموت.

؟ ألن هذه فـی مقـام إثبـات    »یمیت ویحیى«وفی کثیر سواها  »و یمیت«قبل  »یحیی«و لماذا هنا 

ـ  به الحیاة بعد الموت، ونمرود ناکر اصل المحیی والممیت فضال عن الیوم اآلخر، إذا فال یناس

  الذي هو ملموس لکل أحد. »یحیِی و یمیت«إال 

 وکـذلک  بنفسـه؟  أحیاها نفسه یرى وتراه نفسه، نمرود هو اللّه أحیاهم الذین اء◌ٔ ثم ومن هو

 واإلماتـۀ  اإلحیـاء  قصۀ یلوي أخذ ولکنه اإلحیاء، لنفسه یدعی ان له مجال فال األحیاء، سائر

  :-وسواهم النماردة من وسواه تسعه بتوسعۀ

 .یتأُم یِی وقالَ أَنَا أُح  

ویکأنه هو المحیی والممیت ککل، إذ لم یعطف قوله بقول ابراهیم اشراکا لنفسـه باللّـه فـی    

  .»و انا ...«دون  »انا ...«اإلحیاء واإلماتۀ، بل 

فحتى وان عطف نفسه باللّه فی ذلک لم یکن إحیاءه وإماتته فعلۀ ربانیۀ، فـان کـل احـد لـه     

آحاد بإمکانه ذلک اإلحیاء واإلماتۀ، ان یقتل غیر المحکـوم علیـه بالقتـل، ثـم      سلطۀ ما على

یبقی المحکوم علیه به کما فعله نمرود، وقد یروى انه قال له ابراهیم: أحی من قتلته إن کنـت  

  .1صادقا

إماتۀ بکل صورهما، فمـن هـو المحیـی لـه     کل إحیاء و -فقط -ذلک! فضال عن ان یکون له

إال اللّه، وما مثاله إال تقـدیما   -ککل -إال اللّه، ثم ومن هو المحیی والممیت حقا -إذا -نفسه

  لما یقدر علیه کثیر أمثاله ودونه بکثیر.

و هنا لم یکن من الصالح الرسالی فی ذلک الظرف الهرج والمـرج مـن السـلطۀ النمرودیـۀ،     

والحلوم، ان یسترسل فی جدل حول المعنی من الحیاة والموت، والقصد من الحاجبۀ للعقول 

  اإلحیاء واالماتۀ، مع غبی قوي یماري ویداور فی تلک الحقیقۀ الهائلۀ.

و لکیال یأخذ نقضه الناقص الجاهل القاحل مأخذه من أوهام هاویۀ من شـعبه، ممـن تبهـره    

                                                        
١

 ... السالم علیھ. عن المجمع و قد روي عن الصادق  
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حجۀ المحتاجۀ الى تفهم، إلى حجۀ أخرى سلطته الزمنیۀ فیحسب باطله حقا، ینتقل من هذه ال

  ال تحتاج إلى تفهم، وإنما یکفیها الحس مهما کان حیوانیا ف:

حقیقۀ ملموسۀ کونیۀ هی بمرأى ومعلم ذوي األبصار، دون ان تتخلف وال مرة یتیمـۀ، یکفـى   

ـ   -إذا -إلدراتها حیونۀ اإلبصار مهما کانت من انسان او حیوان، فال مجال ۀ للحیونـۀ النمرودی

  ان تحول بینها وبین داللتها على اللّه، وال مجال فی أیۀ مماراة.

  

  ابراهیم وحرمۀ االستغفار للمشرکین

  من بعد ما تبین انهم اصحاب الجحیم

ما تَب دعنْ بی قُرْبى مکانُوا أُول لَو ینَ وشْرِکلْمرُوا لتَغْفسنُوا أَنْ یینَ آمالَّذ و لنَّبِیما کانَ ل منَ لَهی

ا   113أَنَّهم أَصحاب الْجحیمِ ( فَلَمـ ـاهها إِیدعةٍ ودعونْ مإِلّا ع أَبِیهل یمراهإِب غْفارتما کانَ اس و (

) یملح اهلَأَو یمراهإِنَّ إِب نْهرَّأَ متَب لّهل ودع أَنَّه نَ لَهی114تَب  .(  

اسـتغفر لعمـه   آلـه  و علیـه  اهللا صـلى قۀ قضیۀ العصبیۀ العمیاء المذهبیۀ أن رسـول اللّـه    هنا روایات مختل

وأبـی علـی    آله و علیه اهللا صلىوأبویه المشرکین وقد ماتوا مشرکین، فلکی یمس من کرامۀ أبوي النبی  

  الستهتار!.أن خالف أمر ربه فی ذلک االستغفار ا آله و علیه اهللا صلىمسوا من کرامته هو  السالم علیه

فلقد نهاه اللّه تعالى أن یستغفر للمنافقین فـی آیـات عـدة مضـت، فضـال عـن المشـرکین        

رُ أَنْ   «الرسمیین الذین ماتوا على إشراکهم باللّه، واستحال غفرانه لهـم بقولـه:    غْفـال ی إِنَّ اللّـه

    شـاءـنْ یمل ـکونَ ذلرُ مـا دغْفی و بِه شْرَكیسـتغفر النبـی     -إذا -کیـف ) ف116) و48: 4( »ی

  للمشرك معارضا لما قرره اللّه من سلبیۀ الغفران فی حقل الشرك؟.آله و علیه اهللا صلى

الـذي یعـارض المشـرکین وهـو مـأمور       آلـه  و علیـه  اهللا صـلى و ترى کیف یفترى على رسول الهدى  

ا هو و أَعرِض عنِ الْمشْـرِکینَ، و لَـو   اتَّبِع ما أُوحی إِلَیک منْ ربک ال إِله إِلّ«باإلعراض عنهم: 

  ).107: 6( »شاء اللّه ما أَشْرَکُوا و ما جعلْناك علَیهِم حفیظاً و ما أَنْت علَیهِم بِوکیلٍ

ففی هذه وفی مکیات أخزى أمر بمفاصلۀ المشرکین واإلعراض عنهم، وعدم االستغفار لهـم،  

اللذین ماتا مشرکین؟! أم ولعمه أبی طالب الذي مات مشرکا؟! کلّا، إن  ثم هو یستغفر لوالدیه

المشرك هو المفتري على الرسول تلک التخلّفۀ النکراء، والمفتري على عمـه وعلـى والدیـه    
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  الذین ماتوا موحدین، أنهم ماتوا مشرکین!.

رَّم اللّه علَیه الْجنَّـۀَ و مـأْواه النّـار و مـا     إِنَّه منْ یشْرِك بِاللّه فَقَد ح«فوا عجباه بینما یقول اللّه: 

ألبویـه   -لنفسه أن یستحلآله و علیه اهللا صلى) رغم ذاك یسمح رسول اللّه  48: 4( »للظّالمینَ منْ أَنْصارٍ

  !.الظالمین اء◌ٔ ! الجنۀ باستغفار لهم؟! داخال فی أنصار هو-و عمه المشرکین

إِنَّ الَّذینَ «ة من حاد اللّه ورسوله، وأحده اإلشراك باللّه ونکران رسوله: و بینما اللّه یحرم مواد

 یوادونَ اآلْخرِ الْیومِ و بِاللّه منُونَ◌ٔ یحادونَ اللّه و رسولَه أُولئک فی الْأَذَلِّینَ ... ال تَجِد قَوماً یو

) رغم 22: 58(»وا آباءهم أَو أَبناءهم أَو إِخْوانَهم أَو عشیرَتَهم ..کانُ لَو و رسولَه و اللّه حاد منْ

  ذاك یواد الرسول أبویه وعمه خروجا بذلک عن اإلیمان باللّه والیوم اآلخر؟!.

اك یقـرب  ) رغم ذ5: 74( ») (و الرُّجزَ فَاهجر28ْ: 9( »إِنَّما الْمشْرِکُونَ نَجس«و بینما اللّه یقول: 

  الرسول أقرباءه المشرکین إلیه ویستغفر لهم!.

لَقَد کانَ لَکُم فی رسـولِ اللّـه   «و حین یقترف أمثال هذه الذنوب العظام فکیف یقول اللّه عنه 

ـ 21: 33( »أُسوةٌ حسنَۀٌ لمنْ کانَ یرْجوا اللّه و الْیوم اآلْخرَ و ذَکَرَ اللّه کَثیراً وة طلیقـۀ  ) وهی أس

قَـد  «غیر محدودة، بینما یحدد األسوة بإبراهیم بغیر استغفاره ألبیه وهو معذور فی استغفاره له: 

ا  و مـنْکُم  ا◌ٔ کانَت لَکُم أُسوةٌ حسنَۀٌ فی إِبراهیم و الَّذینَ معه إِذْ قالُوا لقَـومهِم إِنّـا بـرَآو    مـم 

 بِاللّـه  منُوا◌ٔ کَفَرْنا بِکُم و بدا بینَنا و بینَکُم الْعداوةُ و الْبغْضاء أَبداً حتّى تُو اللّه دونِ منْ تَعبدونَ

هدحلَ إِلّا وقَو یمراهإِب أَبِیهرَنَّ لتَغْفلَأَس لَک ما و کلأَم نَ لَکم نْ اللّهم ءنا شَیبر کلَیکَّلْنـا  عتَو 

و یرُإِلَیصالْم کإِلَی نا وأَنَب ترك االستغفار لمن یتبرأ  -األصلیۀ -) ومن قضایا البراءة4: 60( »ک

ومن قبل استغفر له و لما یتبین لـه أنـه عـدو     »فَلَما تَبینَ لَه أَنَّه عدو للّه تَبرَّأَ منْه«منه حیث هنا 

کأنه یعده فرصۀ ملیا لیکفر فی أمره علّه یجـدد   »رْنی ملیاو اهج«للّه، حیث لمع له ولمح قوله: 

  أمره، فاعتبره وعدا لإلیمان فوعده االستغفار ثم استغفر له ولما یتبین له أنه عدو للّه.

فما لهم أوالء المفترین على اللّه وعلى رسوله، أنه استغفر للذین ماتوا مشرکین، تخلفـا عـن   

  عن رسالۀ اللّه!. شرعۀ اإلیمان باللّه، فضال

أنه کان یستغفر ألبویه وعمـه المشـرکین! وهـم     آلـه  و علیه اهللا صلىأم کیف یفترى على رسول الهدى  

ماتوا فی العهد المکی، یستغفر طوال تسع سنین أو یزید حتى نزلـت هـذه اآلیـۀ فـی السـنۀ      
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  التاسعۀ، و هو کان منهیا عن موادتهم واالستغفار لهم منذ بدایۀ الدعوة؟!.

و حین یبرّر هنا استغفار إبراهیم ألبیه أنه کان قبل ما تبین له أنه من أصحاب الجحیم، فکیف 

ألبویه وعمه بعد ما تبین له أنهم من أصـحاب الجحـیم    آلـه  و علیه اهللا صلىاستغفار محمد   -بعد -یبرّر

  إذ ماتوا مشرکین؟!.

د مـا    ما کانَ للنَّبِی و الَّذینَ آمنُوا أَنْ یس«أجل  عــنْ بی قُرْبى مکانُوا أُول لَو ینَ وشْرِکلْمرُوا لتَغْف

تضرب إلـى أعمـاق الماضـی تحریمـا عریقـا       »ما کان«ف  -»تَبینَ لَهم أَنَّهم أَصحاب الْجحیمِ

إنما حـرم  أن یقول:  آلـه  و علیه اهللا صلىللمفتري على النبی   -إذا -لذلک االستغفار االستهتار، فال سبیل

من بعد ما استغفر، ولو کان حال من ذي قبل لم یعتذر إلبراهیم فی استغفاره أنه ما کان یتبـین  

ضـاربۀ إلـى أعمـاق الـزمن الرسـالی، أن النبـوة        »ما کان«له أن أباه من أصحاب الجحیم، و

لّـق  واإلیمان یمنعان من االستغفار للمشرکین على مدار الزمن الرسالی دونما استثناء، حیث ع

السلب بوصف النبوة واإلیمان، وکما یدل علیه اإلستدراك إلبـراهیم ولـیس معنیـا بشـخص     

  النبی هنا.

ألبویه وعمه المیتین على الشرك وقد تبین له مـن ذي قبـل    آله و علیه اهللا صلىإذا فکیف یستغفر النبی  

وهـو أول   آلـه  و علیـه  اهللا صـلى أنهم من أصحاب الجحیم! ثم کیف یعتذر إلبراهیم وال یعتذر لمحمـد   

  العابدین وأفضل النبیین؟!.

 -إذا -و حین یعد اللّه المیتین على الشرك ألیم العذاب فی مئات اآلیـات، فاالسـتغفار لهـم   

یعنی أن یخلف اللّه وعده وهو خارج عن أدنى اآلداب اإلیمانیۀ فضـال عـن األدب الرسـالی    

  لمن هو فی أعلى قمم الرسالۀ.

ومن أشبه هو من أصحاب الجحیم قد یکون بتبین اللّه کالـذین یقـول   و تبین کون المشرك 

  أم بموتهم وهم مشرکون. »منُونَ◌ٔ سواء علَیهِم أَ أَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْذرهم ال یو«عنهم: 

الذي یرجى إیمانه، أم لم یتبین أنـه یمـوت مشـرکا     -فضال عن سواه من الکفار -فالمشرك

الجحیم، إنه یجوز أن یستغفر له فضال عن المتحري عن إیمان، أو الـذي   لیکون من أصحاب

و مـا کـانَ اسـتغْفار    «یلمح بوعده اإلیمان، وهکذا یعتذر ربنا إلبراهیم عـن اسـتغفاره ألبیـه:    

اهها إِیدعةٍ ودعونْ مإِلّا ع أَبِیهل یمراهـ       »إِب دة وتراهـا موعـدة إلبـراهیم وعـدها إیـاه؟ والموع
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و اهجرْنـی  «المحرمۀ ال تبرر إیفاءها! أم هی موعدة أبیه وعدها إیاه؟ وال تتبـین موعدتـه مـن    

! وحتى لو أنها کانت تتبین موعدته منها، فألنها ال واقع لها فال یصلح إخبارا بها من اللّـه  »ملیا

  !.»وعدها إِیاه«أنه 

ا  سأَس«إنها موعدة إبراهیم وعدها إیاه بقوله  یـفکانَ بِـی ح ی إِنَّهبر رُ لَکإذ تلمـح لمحـۀ    »تَغْف

) وعلـى هامشـها موعـدة آزر إیـاه أن     46:) 19( »و اهجرْنی ملیا«التحري عن إیمان من قوله 

  یتحرى.

ا  «ما کان یقول دون فصل  »ألرجمنک«فلو أنه مصرّ على رجمه حیث قال  یـلـی مرْنجاه إذا  »و

ر دون دوامه، وهیمان إبراهیم إلیمان آزر، هما خیال إلیه أنه یعنی بملی هجره ملی فملی الهج

أم وللعطف علیه أن یهدیه اللّه بما یستغفر لـه، وعـده   فلذلک  1تفکیره وترویه فیما یدعوه إلیه

ه کـانَ بِـی     : (قالَ سالم علَیک سأَستَغْفرُ لَک 2أن یستغفر له فور وعده الذي خیل إلیه ی إِنـَّ بـر

و اغْفرْ لأَبِی إِنَّه کـانَ مـنَ   «: -ولما یتبین أنه کاذب فی لمحۀ الوعد -) ثم استغفر له47( »حفیا

  ).86: 26( »الضّالِّینَ

و ألن وعد االستغفار وتحقیقه ما کان حققا فی الواقع مهما کان هو معذورا فیهما، فقد خـرج  

قَد کانَت لَکُم أُسوةٌ حسنَۀٌ فی إِبراهیم ... إِلّا قَولَ إِبـراهیم لأَبِیـه   «سى: ◌ٔ فیه إبراهیم عن أن یو

رَنَّ لَکتَغْفوإن کان قاصرا فی العلم 4: 60( »لَأَس (»لّهل ودع فـی  سـى ◌ٔ حیث القاصر ال یو »أَنَّه 

کـن اللّـه لـیس لیـأمر أن     ول المقصـر،  دون معذورا القاصر کان ومهما المقصر، کما قصوره

  .قاصر هو فیما إمام سى◌ٔ یو

فَلَما تَبینَ «و هکذا تبرر ساحۀ إبراهیم عن خاطئ االستغفار ألبیه أنه استغفر له بما وعده إیاه و

لّهل ودع أَنَّه فلم نسمعه بعد حتى آخر عمره و خـالص   »تبرأ منه«فهو من أصحاب الجحیم  »لَه

ربنَـا  «اللّهم إلّا لوالدیه حین کان یرفع القواعد من البیت وإسماعیل بقوله:  أمره أن یستغفر له،

                                                        
١

قال: قال إبراھیم ألبیھ: إن لم تعبد األصنام استغفرت لك، فلما لم یدع األصنام تبرأ  ةفي تفسیر القمي في اآلی ٢٧٥: ٢.نور الثقلین 
 منھ إبراھیم.

 
٢

: ما یقول الناس في قول ّهللا السالم علیھ.المصدر في تفسیر العیاشي عن إبراھیم بن أبي البالد عن بعض أصحابھ قال قال أبو عبد ّهللا  
قلت: یقولون: إبراھیم وعد أباه لیستغفر لھ قال: لیس ھو » َوَعَدھا إِیّاهُ  ةٍ یَم ِألَبِیھِ إِّال َعْن َمْوِعدَ َو ما كاَن اْستِْغفاُر إِبْراھِ «عّز و جّل: 

 ھكذا و إن إبراھیم وعده أن یسلم فاستغفر فلما تبین أنھ عدو ّ� تبرأ منھ، أقول: وعده یعني آزر أن یسلم ..
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  ).41: 14( »الْحساب یقُوم یوم منینَ◌ٔ اغْفرْ لی و لوالدي و للْمو

یم و قالُوا نَعبد إِلهک و إِله آبائک إِبـراه «ذلک، واألب هو أعم من الوالد، فقد یعنی العم کما: 

  ) حیث یعد إسماعیل من آباء یعقوب وهو عمه.133: 2( »إِسماعیلَ و إِسحاقَ إِلهاً واحداً

.. و منْ ذُریته داود و سلَیمانَ و أَیـوب  «من ذریۀ إبراهیم  السالم علیه  »عیسى«أم جدا ألم حیث یعد 

ي الُْمحسنینَ. و زکَرِیا و یحیى و عیسـى و إِلْیـاس   و یوسف و موسى و هارونَ و کَذلک نَجزِ

  ).85: 6( »کُلٌّ منَ الصالحینَ

فألن جد األم والد کما جد األب فضال عن الوالد، دون العلـم إذ لـیس والـدا بـأي وجـه،      

  غیر والده فی مثلثه، إنما هو عمه. »أبیه«فالقصد من 

تأشیرا إلى المحتد القمـۀ التوحیدیـۀ إلبـراهیم     »أبیه«رد ب و إنما عبر عن عمه فی ثمانیۀ موا

حیث تربى فی جو الشرك وبیت اإلشراك، وتحت الوالیۀ التربویـۀ آلزر الـذي کـان مکـان     

والده، ولم یتأثر بوصمۀ الشرك، بـل وعـارض آزر معارضـۀ صـارحۀ صـارخۀ دونمـا أیـۀ        

  مساهلۀ.

قوله لعلـی   آله و علیه اهللا صلىه، کمایروى عن النبی  ذلک، وقد یسمى باألب من ال صلۀ له نسبیۀ بأوالد

أنا وأنت أبـوا  »«أنا وهو أبوا هذه األمۀ« »أنا وأنت أبوا هذه األمۀ فمن عقنا فعلیه لعنۀ اهللا«: السـالم  علیه

»هذه األمۀ
1.  

هو أبوه آزر، لکان فی ذلک مس من کرامۀ العصمۀ الربانیـۀ حیـث    »والدي«فی  و لو أن والده

واالستغفار ینافیه! وهکذا العصمۀ اإلبراهیمیـۀ حیـث کانـت براءتـه      »تَبرَّأَ منْه«أخبر تعالى أنه: 

  مفروضۀ فترکها مرفوض فی شرعۀ اللّه.

أخریات عمره الطویل، ومات  فقد کان إبراهیم یستغفر لوالدیه عند رفع قواعد البیت وهو فی

 -من ذي قبـل  -أباه آزر وقد تبین له »ربنَا اغْفرْ لی و لوالدي«أبوه آزر فی شبابه، فال یعنی من 

أواه إلى اللّه راجعا إلیـه عـن    »(إِنَّ إِبراهیم لَأَواه حلیم 2بموته مشرکا أنه من أصحاب الجحیم

                                                        
١

 .٢٣٠: ٢٠و  ٩٥: ٥و  ٥١٩ -٥١٨: ١٥و  ٢١٦: ٧و  ٢٢٧، ١٠٠: ٤.ملحقات إحقاق الحق 
 
٢

ى أجنبي فاستغفر ألبویھ و كانا قال: صلى رجل إل السالم علیھأبو إسحاق الھمداني عن الخلیل عن أبي عبد ّهللا   - ٢٧٤: ٢.نور الثقلین 
؟ قال: فقد استغفر إبراھیم ألبیھ، فلم أدر ما أرد علیھ فذكرت ذلك للنبي  ةفقلت تستغفر ألبویك و قد ماتا في الجاھلی ةماتا في الجاھلی

  فلم یستغفر لھ.قال: لما مات تبین أنھ عدو ّ� ..» َو ما كاَن اْستِْغفاُر إِبْراھِیَم «فأنزل ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلى
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أنه واعـده التحـري    »و اهجرْنی ملیا«مع أبیه المشرك حتى یلتقط من  »حلیم«خطأه غیر العامد 

  .1للّهعن الحق، فاألواه هو کثیره األوه واللّهف والتّلهب فی الدعاء، والرجوع إلى ا

کلتا الموعدتین، األولى موعدة آزر إبراهیم أن یتحرى، والثانیـۀ   »موعدةٍ وعدها إِیاه«فقد تعنی 

فر له، بفارق أن موعدة إبراهیم کانـت واقعـۀ دون   موعدة إبراهیم آزر لنفس الموعدة أن یستغ

آزر، وقد استغفر له، ثم لما تبین له أنه عدو للّه تبرأ منه ولم یستغفر له، وإنما استغفر لوالدیـه  

 االسـتغفار،  یبـرر  ال فهـو  إیاه، إبراهیم وعد -فقط -تعنی أن وأما آزر، أباه رافضا نین◌ٔ وللمو

ه حسب النص، ثم آزر هو أقرب مرجعا أدبیا کما هـو أقـرب   للّ عدو أنه تبنیه عدم یبرره إنما

  وعدا ملیا. »ملیا«فی 

إسـماعیل وإسـحاق والحسـن     »لولدي«بل هی  »لوالدي«و هنا المختلقۀ الزور أن اآلیۀ لیست 

السالم علیهموالحسین  
ها لیست إلّا من المجاهیل الذین ال یتـدبرون القـرآن، ففیمـا تبـدو لهـم      إن 2

ظاهرة بدائیۀ من آیۀ أنها تخالف ما یعتقدون یبتدرون بفریۀ تحریف اآلیۀ بکل توسع وسـخاء  

  حمقاء، واللّه تعالى منهم ومن أمثالهم من المختلقین الزور براء.

ذْ هـداهم حتّـى یبـینَ لَهـم مـا یتَّقُـونَ إِنَّ اللّـه بِکُـلِّ شَـیء          و ما کانَ اللّه لیضلَّ قَوماً بعد إِ

)یمل115ع.(  

حتّـى  «إلّا إذا ضلوا، وهدى اللّه هی الهدى الکاملـۀ   »لیضلَّ قَوماً«بما اهتدوا فلیس  »هداهم«هنا 

»یسخطه یعرفهم ما یرضیه وما«على ضوء هداه، ف »یبینَ لَهم ما یتَّقُونَ
3  

                                                                                                                                                         
 
: دعھا آلھ و علیھ هللا صلىبما یغیر لونھ فأنكر عمر فقال   آلھ و علیھ هللا صلىیروى أن زینب تكلمت عند الرسول   ٢١١: ١٦.تفسیر الفخر الرازي ١

عن جابر أن  ٢٨٥ :٣، وفي الدر المنثور ةالمتضرع ةالخاشع ةو ما األواھھ؟ قال: الداعی آلھ و علیھ هللا صلىقیل یا رسول ّهللا   ةفإنھا أواھ
بن عامر  ة: دعھ فإنھ أواه وفیھ عن عقبآلھ و علیھ هللا صلىرجال كان یرفع صوتھ بالذكر فقال رجل لو أن ھذا خفض صوتھ فقال رسول ّهللا  

فیھ عن أبي ذر قال: ك�ان قال لرجل یقال لھ ذو البجادین إنھ أّواه و ذلك أنھ كان یكثر ذكر ّهللا و الدعاء، وآل�ھ و علیھ هللا صلىأن رسول ّهللا  
 : إنھ ألّواه.آلھ و علیھ هللا صلىرجل یطوف بالبیت و یقول في دعائھ: أّوه أّوه فقال رسول ّهللا  

 
٢

قال: ھذه » َربَّنَا اْغفِْر لِي َو لِوالَِديَّ «ول ّهللا عن ق السالم علیھفي تفسیر العیاشي عن جابر قال: سألت أبا جعفر   ٢٧: ٢.نور الثقلین 
یعني إسماعیل و إسحاق » َربَّنَا اْغفِْر لِي َو لِوالَِديَّ «وعدھا إیاه و إنما كان  ةصحفھا الكتاب إنما كان استغفاره ألبیھ عن موعد ةكلم

 !.آلھ و علیھ هللا صلىو الحسن و الحسین و ّهللا ابنا رسول ّهللا  
 
٣

 قال: حتى یعرفھم .. ةفي اآلی السالم علیھفي كتاب التوحید عن أبي عبد ّهللا   ٢٧٦: ٢.نور الثقلین 
في كتاب: أردت أن تسأل عن الخلف بعد  السالم علیھوفیھ عن أصول الكافي عن شاھدیھ بن عبد ّهللا الجالب قال: كتب إلى أبو الحسن  

ك فال تنعم فإن ّهللا عّز و جل ال یضل قوما بعد إذا ھداھم حتى یبین لھم ما یتقون و صاحبكم بعدي أبو و قلقت لذل السالم علیھأبي جعفر  
أو ننسھا قد كتبت بما فیھ بیان و قناع لذي عقل  ةر ما یشاء ما ننسخ من آیمحمد ابني و عنده ما تحتاجون إلیھ یقدم ما یشاء ّهللا و یؤ 
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  أضلهم جزاء وفاقا بما ضلوا. فإن ضلوا بعد هداه وبیانه

تحلّق هذه السلبیۀ على فسیح زمن التکلیف، فحین فَلَما تَبینَ لَه أَنَّه عدو للّـه تَبـرَّأَ    »ما کان«و 

  منْه فلم یستغفر له بعد، أ فبعد ذلک بردح کبیر من الزمن یستغفر له؟.

األحرى قبل یوم الحساب، یوم الدنیا  یوم یقوم الحساب، وموقفه -فقط -و لماذا یطلب الغفر

ام فی البرزخ؟ علّه ألنه أحرج المواقف وأحوجها الى الغفر، ثم وقـد یغفـر یـوم الـدنیا ثـم      

 ثـم  الفصـل،  العـذاب  موقـف  لـیس  ألنه تا،◌ٔ یرجع المغفور له مذنبا، ام یغفر فی البرزخ مو

  .»یقُوم الْحساب یوم« هی وعامته الغفر فهامۀ إذا له، یغفر ام الحساب یوم یعذب

  یشمل یومی البرزخ والمعاد مهما اختلف حساب عن حساب. »یومِ الْحسابِ«ام ان 

  

  ...واتبع ملۀ ابراهیم حنیفاً

ک  مـنٌ ◌ٔ و منْ یعملْ منَ الصالحات منْ ذَکَرٍ أَو أُنْثى و هـو مـو   خُلُونَ  فَأُولئـد نَّـۀَ  یـالْج ال و 

  ).124یراً (نَق یظْلَمونَ

منْ عملَ صالحاً منْ ذَکَـرٍ أَو أُنْثـى   «هی حیاة طیبۀ ال غبار علیها کما فی أخرى:  -إذا -و تلک

) 97: 16( »یعملُـونَ  کـانُوا  مـا  بِأَحسـنِ  أَجرَهم لَنَجزِینَّهم و طَیبۀً حیاةً فَلَنُحیِینَّه منٌ◌ٔ و هو مو

لْ ممعنْ یو(فَمم وه و حاتالنٌ◌ٔ نَ الصکُفْرانَ فَال م یِهعسل إِنّا و ونَ لَهب94: 21( »کات.(  

فال فارق بین ذکر وأنثى فی کیان العمل وقدر الجزاء إلّا بقدر اإلیمان وعمله، کمـا ال فـارق   

  .»و ال یظْلَمونَ نَقیراً«بین أمۀ وأمۀ فی أصل الجزاء بقدره 

ل    »ظْلَمونَ نَقیراًال ی«و قد نفت  مـن اللّاسـواء بـین العـاملین الصـالحات أو       -مـا کـان یخیـ

 و ذکـر  بین الفارق من خیل وما الخواء، الکاذبۀ أمانیهم فی الطائفیین اء◌ٔ إلى هو -الطالحات

 علـى  ثـواب  ال النسـاء  أن الـوثنیین  وسـائر  ومصـر  الهنـود  القـدامى  تزعمه کانت کما أنثى

و أن الکرامۀ والعزة هما فقط للرجال کمـا زعمتـه فرقـۀ مـن الیهـود      أ أقل، هو أم حسناتهن

  والنصارى، ویزعمه مجاهیل من المسلمین وسواهم.

                                                                                                                                                         
 یقظان.
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تبعیضا دون تحلیق على کل الصالحات توسعۀ ربانیۀ لمـن آمـن وعمـل     »منَ الصالحات«ثم 

  ).62: 2( »هم أَجرُهم عنْد ربهِممنْ آمنَ بِاللّه و الْیومِ اآلْخرِ و عملَ صالحاً فَلَ«صالحا: 

 شـذر  عـن  إلّـا  خالیۀ الجنۀ لکانت الصالحات کل العامل ن◌ٔ و لو انحصر دخول الجنۀ بالمو

  .لمما لهم فإن نین◌ٔ المو من العدول عن حتى وانحسرت والسابقون، المقربون هم قلیل

من النار إلى الجنـۀ، أو   ألهلها على حد سواء، فقد یخرج -مع الوصف -ذلک، ولیست الجنۀ

  .»و ال یظْلَمونَ نَقیراً«یدخل الجنۀ بال نار ولکنها على حده ومستحقه 

 اللّـه  و منْ أَحسنُ دیناً ممنْ أَسلَم وجهه للّه و هو محسنٌ و اتَّبع ملَّۀَ إِبـراهیم حنیفـاً و اتَّخَـذَ   

  ).125إِبراهیم خَلیلًا (

و الدین هو الطاعۀ، فمن حسن الطاعۀ الموافقۀ العلمیۀ والعقیدیۀ لحق اللّه وشرعته، ومن ثـم  

مـنْ أَحسـنُ دینـاً ممـنْ     «حسن الموافقۀ العملیۀ الصالحۀ المتبنیۀ اإلیمان والنیۀ الصالحۀ، ف 

لّهل ههجو لَمنٌ«جارحۀ وجانحۀ  »أَسسحم وه فی کال الوجهین  »و» یمراه لَّۀَ إِبـم عاتَّب موحـدا  »و

کأنه خـلّ   »و اتَّخَذَ اللّه إِبراهیم خَلیلًا«معرضا عما یخالف التوحید الحق وحق التوحید  »حنیفا«

بکل وجوهه، ناسیا نفسه ونفسیاته، ذاکـرا ربـه علـى أیـۀ      357فی ربه حیث أسلم له وجهه 

  حال.

ى اللّه و هو محسنٌ فَقَد استَمسک بِالْعرْوةِ الْوثْقى و إِلَى اللّه عاقبـۀُ  و منْ یسلم وجهه إِلَ«ذلک 

أن تعبـد  «لما سئل عن اإلحسان آلـه  و علیه اهللا صلى) وقد یروى عن رسول الهدى قوله  22: 31( »الْأُمورِ

»اهللا کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراك
1.  

ومن خلۀ إبراهیم خلیل الرحمن مـا بـدا منـه حـین علّـق علـى المنجنیـق فجـاءه جبریـل           

  فقال: کلّفنی ما بدا لک قد بعثنی اللّه لنصرتک فقال:السالم علیه

» إلیهبل حسبی اللّه ونعم الوکیل إنی ال أسأل غیره وال حاجۀ إال
2.  

                                                        
١

 سئل عن اإلحسان فقال ... آلھ و علیھ هللا صلىو روى أن النبي   ةی.في المجمع في ھذه اآل
 
یقول فیھ قولنا: أن إبراھیم خلیل ّهللا فانما  آل�ھ و علیھ هللا صلىفي كتاب االحتجاج للطبرسي حدیث طویل عن النبي   ٥٥٤: ١.نور الثقلین ٢

متعفف�ا و قد كان خلیال إلى ربھ فقیرا و إلیھ منقطعا و ع�ن غی�ره  ةفانما معناھا الفقر و الفاق ةفأما الخل ةأو الخل ةھو مشتق من الخل
معرضا مستغنیا و ذلك لما أرید قذفھ في النار فرمى المنجنیق فبعث ّهللا إلى جبرئیل فقال ل�ھ: أدرك عب�دي فج�اءه فلقی�ھ ف�ي الھ�واء 

إال ّهللا فسماه خلیل�ھ أي  ةفقال: كلفني ما بدا لك قد بعثني ّهللا لنصرتك فقال: بل حسبي ّهللا و نعم الوكیل إني ال اسأل غیره و ال حاج
 فقیره و محتاجھ و المنقطع إلیھ عمن سواه إذا لم ینقطع الیھ لم یكن خلیلھ و إذا لم یعلم باسرار لم یكن خلیلھ؟
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  .1فقد سماه اللّه خلیله ألنه لم یسأل أحدا شیئا قط ولم یسأل شیئا قط فقال ال

»حبیباآلـه  و لیهع اهللا صلىو لئن اتخذ اهللا إبراهیم خلیال فقد اتخذ اهللا محمدا  «ذلک! 
وأیـن حبیـب مـن     2

  وقد قال اهللا:  3أعلى الدرجات آله و علیه اهللا صلىخلیل! وألن الخلۀ درجات فخلۀ الحبیب محمد  

»ألوثرن حبیبی على خلیلی ونجیی«
4.  

و لقد کانت هذه حلقۀ صارحۀ صارمۀ فی إنشـاء التصـور اإلیمـانی الصـحیح عـن العمـل       

  والجزاء، ذات األهمیۀ الکبرى فی تصلیح العقیدة من ناحیۀ وفی استقامۀ العملیۀ من أخرى.

  بال منازع وال رشى. ذلک، وألن الکون کله هللا خلقا وتدبیرا فهو العادل کل العدل فیه

  

  اَرتى کیف تحیر الموتى؟

ئنَّ  لکـنْ  و بلـى  قالَ منْ◌ٔ و إِذْ قالَ إِبراهیم رب أَرِنی کَیف تُحیِ الْموتى قالَ أَ و لَم تُو طْمـیل 

جبلٍ منْهنَّ جزْءاً ثُـم ادعهـنَّ    کُلِّ على اجعلْ ثُم إِلَیک فَصرْهنَّ الطَّیرِ منَ أَربعۀً فَخُذْ قالَ قَلْبِی

 یمکزِیزٌ حع أَنَّ اللّه لَماع یاً وعس ینَکأْت260ی.  

                                                                                                                                                         
 السالم علیھمن العلل باسناده إلى الحسین بن خالد عن أبي الحسن الرضا   السالم علیھوفیھ في عیون االخبار في باب ما جاء عن الرضا  

 انھ قال: انما اتخذ ّهللا عز و جل ابراھیم خلیال ألنھ لم یرد أحدا و لم یسأل أحدا قط غیر ّهللا. علیھماالسالم قال سمعت أبي یحدث عن أبیھ 
 
١

ك�ان أب�ا الس�الم علی�ھا إن اب�راھیم  «ق�ال:  الس�الم لی�ھعب�ن عم�ار ع�ن زی�د الش�حام ع�ن أب�ي عب�د ّهللا   ةفي الكافي عن معاوی ٥٥٥.المصدر 
أضیاف فكان إذا لم یكونوا عنده خرج یطلبھم و اغلق بابھ و أخذ المفاتیح یطلب األضیاف و انھ رجع إلى داره ف�إذا ھ�و برج�ل او 

ث م�رات فع�رف اب�راھیم ان�ھ شبھ رجل في الدار فقال یا عبد هللا بإذن من دخلت ھ�ذه ال�دار؟ ق�ال دخلتھ�ا ب�إذن ربھ�ا ی�ردد ذل�ك ث�ال
جبرئیل فحمد ربھ ثم قال: أرسلني ربك الى عبده من عبیده یتخذه خلیال قال ابراھیم فأعلمني من ھو أخدمھ حتى أموت؟ قال: فأنت 

 ھو، قال: مم ذلك؟ قال: ألنك لم تسأل أحدا ...
 
بینھ و بین الیھود و فیھ قالوا: ابراھیم خیر منك، قال: و لم  ةحدیث طویل في مكالم آلھ و علیھ هللا صلى.المصدر في االحتجاج عن النبي  ٢

 بیبھ محمد.خلیال فأنا حالسالم علیھ: أن كان إبراھیم  آلھ و علیھ هللا صلىذلك؟ قالوا: ألن هللا تعالى اتخذه خلیال، قال النبي  
 
 
یقول قب�ل أن یت�وفى: أن هللا اتخ�ذني خل�یال  آل�ھ و علیھ هللا صلىأخرج الحاكم و صححھ عن جندب انھ سمع النبي   -٢٣٠: ٢.الدر المنثور ٣

 كما اتخذ إبراھیم خلیال.
كل اثنین منھم خلیالن دون سائرھم،  ةیقول: أن األنبیاء یوم القیام آلھ و علیھ هللا صلىقال كان رسول هللا   ةخرج الطبراني عن سمروفیھ أ

 ».قال: فخلیلي منھم یومئذ خلیل هللا ابراھیم
 
: اتخذ ّهللا إبراھیم خل�یال و موس�ى نجی�ا و اتخ�ذني حبیب�ا ث�م ق�ال و عزت�ي آلھ و علیھ هللا صلىقال قال رسول ّهللا   ة.المصدر عن أبي ھریر٤

 ».ألوثرن حبیبي على خلیلي و نجیي
التي ال تسامى  ةالقم ةو ھي المعرف ةبالرؤ  آلھ و علیھ هللا صلىو موسى بالكالم فقد اصطفى محمدا   ةأقول: و لئن اصطفى ّهللا إبراھیم بالخل

 ».دنى«بعد » أو أدنى«تساوي و ھي مقام و ال 
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 کیفیـۀ  عـن  ال◌ٔ هذه مرحلۀ ثالثۀ هی القمۀ فی اإلبقاء باإلحیاء بعد الموت، حیث تحمل سـو 

... والکیفیۀ «فیۀ فعله تعالى عنایۀ الى کی »کَیف تُحیِ الْموتى« النص حیث عنها، وإجابۀ اإلحیاء

»من فعل اهللا عز وجل متى لم یعلمها العالم لم یلحقه عیب وال عرض فی توحیده نقص
دون  1

 عن الکیفیۀ الظاهرة لکل ناظر کما کان لعزیر، ولیس اإلسـتدراك  ال◌ٔ سو »کَیف تُحیِ الْموتى«

 فانـه  اإلیمـان  عدم نتیجۀ هذا له◌ٔ إال إعالنا صارخا للسامعین أن لیس سو »منْ◌ٔ أَ و لَم تُو«فی 

  إیماناً صارما بعلم الیقین وعین الیقین، فإنما یقصد إلى حق الیقین: »بلى«

، وکأنه هـو الـذي   2طمئنانا یتم فیه اإلیمان ویطم قلب صاحب اإلیمانا »و لکنْ لیطْمئنَّ قَلْبِی«

 -التـام  -أحیى الموتى عارفا حقیقۀ إحیاءه، اللهم إلّا ما یختص باللّه سبحانه من علم اإلحیـاء 

  على اإلحیاء، حیث العلم المحیط بشیء یساوق القدرة علیه.الذي قضیته القدرة التامۀ 

ایمانه بخلّته للّه، المرجوة له من قبل اللّه، وقـد کـان اسـتجابته     -فیما عنت -»بلى«و قد تعنی 

ولکنه ال تالئم اآلیـۀ مهمـا ال تعارضـها، حیـث ان آیـۀ الخلـۀ        3فی احیاء الموتى آیۀ له بینۀ

  .»کَیف تُحیِ«حسب الروایۀ هی احیاء الموتى بطلبه ومرآه، ال والکیفیۀ المتطلبۀ هنا 

ن إبراهیم فی أصل اإلحیاء، فانما تطلب حـق الیقـین   وهو على ایۀ حال لم یکن شکا م -هذا

 اصـطفاه  مـن  بعـض  اال خلقـه  عن محجوب اللّه بأفعال العلم واقع فان اإلحیاء، کیفیۀ ة◌ٔ برو

عالم الْغَیبِ فَال یظْهِرُ على غَیبِه أَحداً إِلّا منِ ارتَضـى  «: غیبه من له إظهارا الرفیعۀ، المنزلۀ لهذه

) فقد ارتضى ابراهیم إلراءه غیبۀ فی إحیاء المـوتى کمـا ارتضـى سـائر     27: 72( »منْ رسولٍ

                                                        
 ! ...ةو معناھا انھ سأل عن الكیفی ةمتشابھ ةفي حدیث قال: و ھذه آی ةفي اآلی السالم علیھ.في معاني االخبار عن الصادق  ١
 
٢

في محاسن البرقي عنھ عن محمد بن عبد الحمید عن صفوان بن یحیى قال سألت أبا الحسن الرضا   ٢٧٥: ١.نور الثقلین 
كان على یقین و لكنھ أراد من  - ي قلبھ شك؟ قال: الأ كان ف» ِمْن قاَل بَلى َو لكِْن لِیَْطَمئِنَّ قَلْبِيأَ َو لَْم تُؤ «عن قول ّهللا إلبراھیم: السالم علیھ

عن الكافي عن القمي عن محمد بن عیسى عن یونس عن الحسین بن الحكم قال: كتبت إلى العبد  ٢٨١في یقینھ، وفیھ  ةّهللا الزیاد
و انا أحب ان تریني شیئا، فكتب  » الَْمْوتىَربِّ أَِرنِي َكیَْف تُْحِي : «السالم علیھأخبره اني شاك و قد قال ابراھیم  السالم علیھالصالح  

 نا و أحب ان یزداد ایمانا و أنت شاك و الشاك ال خیر فیھ.ان ابراھیم كان مؤ السالم علیھ
 
فقال لھ السالم علیھالرضا  .المصدر في عیون األخبار متصال عن علي بن محمد بن الجحم قال: حضرت مجلس المأمون و عنده ٣

ألیس من قولك أن األنبیاء معصومون؟ قال: بلى، قال: فما معنى قول ّهللا عز و جل َو َعصى  آلھ و علیھ هللا صلىالمأمون باین رسول ّهللا  
ِمْن قاَل بَلى َو لكِْن الَْمْوتى قاَل أَ َو لَْم تُؤ َربِّ أَرِنِي َكیَْف تُْحِي : «السالم علیھ: فأخبرني عن قول ابراھیم  - الى ان قال - آَدُم َربَّھُ فََغوى
إن ّهللا تعالى كان اوحى إلى ابراھیم أني متخذ من عبادي خلیال إن سألني إحیاء الموتى أجبتھ،  السالم علیھ؟ قال الرضا  »لِیَْطَمئِنَّ قَلْبِي

 ...»ِمْن قاَل بَلى ... قاَل فَُخْذ ي َكیَْف تُْحِي الَْمْوتى قاَل أَ َو لَْم تُؤ َربِّ أَِرنِ «انھ ذلك الخلیل فقال:  السالم علیھفوقع في نفس ابراھیم  
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المصطفین لغیب الوحی، ولکن ذلک الغیب میزة إلبراهیم فیه عن سائر درجات الوحی، فـان  

ال یفی إال الناحیۀ الرسالیۀ المتطلبۀ وحی الرسالۀ کأصـل، دون سـائر    »منِ ارتَضى منْ رسولٍ«

   المرتضى األعلم واألعلى رتبۀ فی کل غیب باإلمکان إراءته لمرتضى.  الغیب، اللهم إال

فإذا أرى إبراهیمه الخلیل کیف یحیی الموتى بما سأل، فقد کان یري محمدة الحبیـب ذلـک   

ا  «الکیف قبل ان یسأل، وکما رفعه فی معراجه الى القمۀ المعرفیۀ المنقطعۀ النظیـر حیـث    دـن

سقَو لّى. فَکانَ قابنىفَتَدأَد نِ أَوی«.  

عـرض الحـائط، ذودا عـن     -الناسبۀ إلیه الشک فی إحیاء الموتى -فلنضرب الروایۀ المختلقۀ

  .1ساحۀ الرسالۀ القدسیۀ، وتنزیها للخلیل على هامش الحبیب

و لقد ضمنت کیفیۀ إحیاء الموتى عجاب جمع األجزاء المتفرقۀ کما کانت أول مرة، فکما ان 

لزمان هناك لم یکن بمبعد العادة المیت کما کان، کذلک أبعـاد المکـان ام أیـۀ أبعـاد     بعد ا

  لیست لها اي إبعاد إلحیاء الموتى.

و قـالُوا أَ إِذا  «لیست لتضل عن ممیت األحیـاء ومحییهـا:    -عنا -فحین تضل اجزاء فی اجزاء

یتَوفّاکُم ملَک الْموت الَّذي وکِّلَ بِکُم ثُـم إِلـى   ضَلَلْنا فی الْأَرضِ أَ إِنّا لَفی خَلْقٍ جدید ... قُلْ 

 ألصـل  الکیفیـۀ  ة◌ٔ ) فقد زود إبراهیم فـی إحیـاء المـوتى الـى رو    11: 32( »ربکُم تُرْجعونَ

  .2بعض الى بعضها ضلت التی االجزاء جمع ة◌ٔ رو اإلحیاء،

فَخُذْ أَربعـۀً  «راه کان مشتبها بشبهۀ اآلکل والمأکول کما تلمح الروایۀ؟ کال! حیث الجواب و ت

اإلجابـۀ   -ضمنیا -لیس فیه خلطهن بعد تقطیعهن، مهما تستفاد من ذلک اإلحیاء »منَ الطَّیرِ ...

  الوافیۀ عن الشبهۀ.

                                                        
َربِّ أَِرنِ�ي َكیْ�َف «ذ ق�ال: : نح�ن أح�ق بالش�ك م�ن اب�راھیم إآل�ھ و علیھ هللا صلىقال قال رسول ّهللا   ةعن أبي ھریر -٣٣٥: ١.الدر المنثور ١

ِمْن ... و یرحم هللا لوطا لق�د ك�ان ی�أوي ال�ى رك�ن ش�دید، و ل�و لبث�ت ف�ي الس�جن م�ا لب�ث یوس�ف ألجب�ت تُْحِي الَْمْوتى قاَل أَ َو لَْم تُؤ 
 »!.الداعي

 
ملكوت السماوات و األرض السالم علیھقال: لما رأى ابراھیم  السالم علیھ  الكافي متصال عن أبي عبد ّهللا  ةفي روض ٢٨٠: ١.نور الثقلین ٢

على ساحل البحر نصفھا في الماء و نصفھا في البر تجيء سباع البحر فتأكل منھا فتشد بعضھا على بعض فیأكل  ةالتفت فرأى جیف
مم�ا الس�الم علی�ھبعض�ا فعن�د ذل�ك تعج�ب اب�راھیم   بعضھا بعضا و تجيء سباع البر فتأكل منھا فیشد بعضھا على بعض و یأكل بعض�ھا

ِمْن ق�اَل بَل�ى َو لكِ�ْن قاَل أَ َو لَ�ْم تُ�ؤ «رأى و قال: رب ارني كیف تحیي الموتى؟ قال: كیف تخرج ما تناسل التي أكل بعضھا بعضا، 
 ... ةیعني حتى أرى ھذا كما رأیت األشیاء كلھا، قال فخذ اربع» لِیَْطَمئِنَّ قَلْبِي
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ه، لکـی یریـه إبـراهیم ان    و قد یقرب أن تطلّبه هذا کان بمرأى نمرود بعد تدجیله فی حجاج

  القصد من إحیاء الموتى هو ما یرید ربه ال ما افتعله نمرود وکثیر مثله یفعلون مثله.

فقد تطلّبه فی ذلک الموقف الحرج المرج بالنسبۀ ألهل الموقـف، لکـی یـریهم عـدم وهـن      

  حجاجه، وان انتقاله الى اخرى لم یکن إال لغباوة نمرود وتجاهله عن حقیقۀ األمر.

ۀ للطیـر إلیـه، ثـم      و قد یبعده ان ذلک المجال العجال ما کان یسع فسحۀ ذلک اإلحیاء، إماـل

جعل أجزاءهن المتفرقۀ على کل جبل، ثم دعوتهن لیأتینه سعیا، اللّهم إلّا لمـن واجـه واقـع    

ل لیسـت     »ثُم اجعلْ على کُلِّ جبلٍ ...«القصۀ على طولها وطولها! ولکن   یبعده ثانیـۀ فـان باـب

  تحمل جباال، فقد کانت القصۀ بعد انتقاله الى سوریا األردن.

 »تحیـی «او انه سأله تعالى تساءال عنه من قومه، لیروا بأم أعینهم کیف تحیى المـوتى، ولکـن   

  .الملکوت ة◌ٔ تمنع ان یکون هو السبب، فإنما ذلک من هوامش السبب واألصل هو رو

ه ثم دعوته کان مـن آیـات رسـالته، تقویـۀ     و قد یجمع الى کل هذه أن إحیاء الموتى بدعائ

  .الناکرین على بالغۀ وحجۀ نین،◌ٔ للمو

و على ایۀ حال لم یکن هنا او هناك شک فی إحیاء الموتى حتى یطلب بعیانه بیانـه وانتقـال   

 و الکـل،  لـدى  مجهـول  اإلحیاء وزمان أصله، دون زمانه عن ال◌ٔ سو »أنى«الى الیقین، فهناك 

  فیۀ ولیس اال بعد العلم بأصله، والعلم بالکیفیۀ محجوب عن الکل.کی عن ال◌ٔ سو »کیف« هنا

 أنّاه فوق الکیف ة◌ٔ برو »کیف« سائل ثم به، العلم بعد ألصله العین ة◌ٔ برو »أنى«فقد زود سائل 

 »و إِذْ قـالَ ... « وفـی  الکیف، إجابۀ على طوارئ هی انما وسلبیۀ إیجابیۀ النتائج وسائر وأصله،

الـم  «عرف کل الثالث کأنه حاضر لـدیها   »الم تر ... او کالذي«لمخاطب ب تلمیحۀ لطیفۀ ان ا

 لـه، ◌ٔ سو دون تطلبه، الذي للکیف ومشاهدة لحاله، ة◌ٔ سمعا لقاله، ورو »تر ... إذ قال إبراهیم

 العابـدین  اول میـزات  مـن  هـی  وزیـادة  العلم مراتب من البارع المثلث ذلک على حلق فقد

  .النبیین وآخر

 بوعـد  ن◌ٔ ؟ إنها تبرءه لساحۀ الخلیل ألّا یـو »منْ◌ٔ أَ و لَم تُو«وقف العاطف فی و ترى ما هو م

تشعر بإمکانیۀ عدم إیمانه، ولکن الـواو تعطـف الـى محـذوف      »منْ◌ٔ أَ و لَم تُو« فان الجلیل،

آمنـت  »قالَ بلـى «کما ترجوه وبه تطمئن؟  »منْ◌ٔ أَ و لَم تُو«معروف، أنک بعد ما آمنت بالبینات 
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»نَّ قَلْبِی وئطْمینْ لتى«بحق الیقین، حظوة من حیطۀ علمیۀ ب  »لکویِ الْمتُح فکمـا یمکـن   »کَی

 اإللهیـۀ،  الصـنعۀ  سـرّ  مالبسـۀ  إلـى  التشـوف  ل◌ٔ لسو إال ل◌ٔ لغیرك یا رب، فما ذلک السو

لیکُـونَ مـنَ    و کَذلک نُـرِي إِبـراهیم ملَکُـوت السـماوات و الْـأَرضِ و     «: الملکوت ومالمسۀ

 فـی  الربـانی  السر ة◌ٔ إنه أمر وراء اإلیمان بالبرهان والبرهان لإلیمان، إنه تطلّب لرو »الْموقنینَ

 علـى  الحیطـۀ  اسـتحالۀ  تحیلـه  فال الجلیل، عطف من الخلیل لمثل یسمح کما التکوین کلمۀ

  .علما به یحیطون وال تعالى باللّه قمتها تختص مراحل لها فان الملکوت،

إِلّا «عالم الغیب وال یظهر على غیبه أحدا، ولکن قد یستثنى من ارتضى  -فقط -صحیح انه هو

  252قد یظهره على غیب له دونما یختص بساحته تعالى.  »منِ ارتَضى منْ رسولٍ

»... کنَّ إِلَیرْهرِ فَصنَ الطَّیۀً معبیِ الْ«هنا نتعرف إلى أبعاد  »قالَ فَخُذْ أَرتىتُحووانه لم یکـن  »م- 

 مختلـف  مـن  االجـزاء  مختلـف  جمـع  ة◌ٔ رو وکذلک بل اإلحیاء، أصل ة◌ٔ لغرض رو -فقط

 بائد، زائد الزائد ثم واحد الطیر من یکفی لکان اإلحیاء اصل هو القصد کان ان فلو األموات،

  .ل◌ٔ السو وفق إجابۀ فی هما إنما وبلیغها االجابۀ وفصیح عائد، وال فائد بالزائد یتعلق ال إذ

بمزید إراءة الملکوت إلحیاء الموتى أصال وفصال، وهو القـول   -إذا -السالم علیهفقد زود الخلیل  

  .»کَیف تُحیِ الْموتى«الفصل هنا فی اإلجابۀ عن 

میزة عن غیرها فی تلک اإلراءة البارعۀ، فکما الطیر تطیـر أحیـاء، کـذلک     »الطیر«کما وان فی 

  وذلک أبدع من تطایر اجزاء أیۀ دابۀ. »یأْتینَک سعیاً« نجعلها تطیر أمواتا حیث

رْهنَّ  «ان تکـون مـن صـنوف أربعـۀ، ولکـی تصـبح فـی         »اربعـۀ «و مما ال بد منه فـی   فَصـ

کمتخالطۀ بعضها ببعض، فیصبح إحیاءهن ورجعهن الى ما کـنّ أول مـرة، دلـیال ناصـعا     »إِلَی

  تمییز األجزاء فی اإلحیاء. على ان الخلط فی خلط لیس لیخلّط على اللّه

فقد تضل عنا أجزاء حیوان فی مثله، ثم یضالن فی ثان ثم ثالث ثـم رابـع، ولکنهـا لیسـت     

لتضل عن اللّه تعالى شأنه، کیف وهـی ال تضـل عـن ملـک المـوت فانـه یتـوفى األرواح        

  واألجساد دونما زلۀ وال ضلۀ، بإذن اللّه، ثم ترجع کما کانت بإذن اللّه!.
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فهی  »إلى«، مال، وحیث تعدیت ب 1من صار یصور صورا »صرهن« »... فَصرْهنَّ إِلَیک ...فَخُذْ «

  والفصل.2بمعنى القطع اإلمالۀ، وقد تأتی 

د، و قـد  کال اإلمالۀ والقطع، فهی فی األولى الزم وفی الثانیۀ متع »صرهن«و قد یجوز ان تعنی 

نص فی اإلمالۀ، وبضمها القطع بمعناه اآلخر، فقد جمـع فیهـا    »إلیک«عنی هنا منها الجمع، ف 

  .»ثُم اجعلْ على کُلِّ جبلٍ منْهنَّ جزْءاً«بین إمالۀ الطیر األربعۀ إلیه ثم تقطیعها 

زْءاً   ثُم اجعلْ على کُلِّ ج«ثم من  »صرهن«فقد یستفاد تقطیع الطیر هنا من  نَّ جــنْهلٍ م حیـث  »بـ

  .بالتقطیع المجزءة ا◌ٔ الجزء ال یطلق على کل واحدة من الطیر، وانما أجزاو

و لماذا اإلمالۀ قبل التقطیع؟ انها لمعرفۀ شاملۀ بها حتى یعرفها بعد الدعوة انهـا هیـه بأعیانهـا    

ک األنـس    ال ینسى باإل السالم علیهدون غیار، کما وان فی تلک اإلمالۀ أنسا لها به   ماتۀ، ولـوال ذـل

أن تحیـى فتطیـر    -وهو فعل اللّه -فانما الناتج عن إحیائها »یأْتینَک سعیاً«لما أجابت دعاءه أن 

  .السالم علیهحیثما شاءت، دون جهۀ خاصۀ یعنیها ابراهیم الخلیل  

أَرِنی «لب من ربه ان احیاءهن لم یکن من فعل ابراهیم، وکما انه تط »فَصرْهنَّ إِلَیک«فقد تلمح 

  .»أحیی الموتى«ال  »کَیف تُحیِ الْموتى

ال الموجـه إلـى    -کطیـر  -حیث الدعاء الموجه إلیهن »ثُم ادعهنَّ یأْتینَک سعیاً« ده◌ٔ و کما تو

حیث انسن بک مـن ذي  »سعیا«دعاء  »یأتینک«أجزائهن، دلیل أمره بدعائهن بعد إحیاءهن، فهن 

تعنی کل جبل الدنیا؟ وهو تکلیـف بالعسـیر العسـیر، دون ان یحـوى      »لکل جب«قبل، وترى 

  یسیرا من الحکمۀ فی هکذا عسیر!.

إنها بطبیعۀ الحال هی الجبال المحیطۀ به فی األفق الذي کـان یعـیش فیـه، اربعـۀ او عشـرة      

هنا ان الجزء عشر فی عرف القرآن، مبنی على تأکد العشرة مـن   »جزء«أماهیه، واالستدالل ب 

                                                        
كان آلھ و علیھ هللا صلىمشیھ   ة.في لسان العرب: رجل أصور: مائل مشتاق، صرت إلى الشیئ: أملتھ، في رأسھ صور اي میل، و في صف١

م قلوب ال تصورھا األرحام اي ال ، و في حدیث عمر: نتعطف علیھم بالعلةاي إذا جد بھ السیر ال خلق -فیھ شیئ من صور اي میل
: ةتصورني إلیھا، و في حدیث عكرم ةأي میل و شھو ةتمیلھا، و في حدیث ابن عمر: إني ألدني الحائض مني و ما بي إلیھا صور

 العرش كلھم صور، و ھو جمع أصور و ھو المائل العنق لثقل حملھ. ةحمل
 
٢

.لسان العرب: و صرت الشیئ ایضا قطعتھ و فصلتھ، قال العجاج: صرنا بھ الحكم و أعی�ا الحكم�ا و ف�ي ح�دیث مجاھ�د: ك�ره ان 
 ، و الصّوار القطیع من البقر.ةمثمر ةیصور شجر
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لَها سبعۀُ أَبوابٍ لکُـلِّ  «وأال یأتی الجزء فی سائر القرآن لغیر العشر، وقد أتى للسبع:  »کل جبل«

ومقْسم زْءج منْهسبعۀ اصناف، لکی تختص کل باب من السـبعۀ   -إذا -) فهم44: 15( »بابٍ م

زْءاً إِنَّ   و جعلُوا لَه «بصنف منهم، وکما أتى لجزء طلیق یعم کل جزء من الکل:  جـ هبـادنْ عم

  ).15: 43( »الْإِنْسانَ لَکَفُور مبِینٌ

إذا فال مجال لالستدالل بالجزء األول على کونه العشر مهما ثبـت ان الجبـال هنـاك کانـت     

، 1هی العشـر بصـورة مطلقـۀ    »جزء«ان  السالم علیهمعشرة، فالروایات المنسوبۀ الى أئمۀ اهل البیت  

إنها مختلقۀ ال یعنى منها إال التجدیل علیهم وتجهیلهم بأمثال هذه السنادات المدخولۀ اللهـم  

فـی   »حکیم«فیما یرید، غالبا على أمره أیا کان  »عزیز«: »(و اعلَم أَنَّ اللّه عزِیزٌ حکیم 2اال بتأویل

ل، بل هو مزید علم وکما هنا لیس علما عن جه »اعلم«تحقیق مراده، دونما فوضى جزاف، ثم 

وهناك اللّه علّم ابـراهیم علمـا بمـا أراه کیـف      »و قُلْ رب زِدنی علْماً«: آله و علیه اهللا صلىأمر الرسول  

  یحیی الموتى.

فبأحرى ان یستجاب االئمۀ مـن   »کَیف تُحیِ الْموتى«فی  السالم علیهو إذا یستجاب ابراهیم الخلیل  

وهم مجتازون علـم   3، أن یحیى لهم بعض الموتى فی مقام المقارعۀالسـالم  علیهم اهل بیت الرسول 

                                                        
أوصت إلّي و قالت: ثلثي یقضى بھ دیني و جزء  ةقال: ان امرأ ةفي الكافي متصال عن عبد الرحمن بن سباب ٢٨١: ١.نور الثقلین ١

بعد ذلك و خبرتھ  السالم علیھمنھ لفالن فسألت عن ذلك ابن أبي لیلى فقال: ما أرى لھا شیئا ما ادري ما الجزء فسألت عنھ أبا عبد ّهللا  
فقال: اجعل  السالم علیھبي لیلى فقال: كذب ابن ابن لیلى لھا عشر الثلث ان ّهللا عز و جل امر ابراھیم  و بما قال ابن أ ةكیف قالت المرأ

 فالجزء ھو العشر من الشیئ. ةعلى كل جبل منھن جزء و كانت الجبال یومئذ عشر
 ةالجزء واحد من عشرعلیھماالسالمبو جعفر  ، وعن ابان بن تغلب قال قال اةبن عمار استدالال باآلی ةمثلھ معاوی السالم علیھو رواه عنھ  

 .ةو الطیور اربع ةألن الجبال عشر
فقال لھم: رجل أوصى بجزء من مالھ فكم الجزء؟  ةعن العیاشي عن عبد الصمد قال: جمع ألبي جعفر المنصور القضا ٢٧٨و فیھ 

رجل أوصى بجزء من مالھ فكم  علیھماالسالمبن محمد  ان یسأل جعفر  ةفلم یعلموا كم الجزء و شكوا فیھ فأبرد بریدا إلى صاحب المدین
 ةفلم یعلموا كم الجزء فان ھو أخبرك بھ و اال فاحملھ على البرید و وجھھ إلي فأتى صاحب المدین ةالجزء فقد أشكل ذلك على القضا

فلم یخبروه  ةو سأل من قبلھ من القضافقال لھ: إن أبا جعفر بعث إلي ان أسألك عن رجل اوصى بجزء من مالھ السالم علیھأبا عبد ّهللا  
لما  - ھذا في كتاب ّهللا بین إن ّهللا یقول السالم علیھما ھو و قد كتب إلي إن فسرت ذلك لھ و إال حملتك على البرید إلیھ فقال ابو عبد ّهللا  

 قال ابراھیم:
 ةیخرج الرجل لكل عشر ةالجبال عشر و ة: كل جبل منھن جزء، و كانت الطیر اربع- الى قولھ - رب أرني كیف تحیى الموتى

 اجزاء جزء واحدا ...
 
٢

سبیال لتحدید  .بأن یقال ان الجزء مھما كن طلیقا ألي جزء حین ال یحدد، و لكنھ حدد في القرآن بالسبع و العشر فحین ال نجد
 ان نأخذ باقل الجزئین. ةاالحتیاط في الوصی ةو سواھا فالمرجع ھو القرآن و قضی ةالجزء في وصی

 
٣

و بعض اھل  السالم علیھبعد جري كالم بین الرضا   السالم علیھعن العیون في باب استسقاء المأمون بالرضا   ٢٧٦: ١.نور الثقلین 
قدرك ان بعث ّهللا تعالى بمطر النصب من حّجاب المأمون فغضب الحاجب عند ذلك فقال بابن موسى لقد عدوك طورك و تجاوزت 

س لما أخذ رؤ السالم علیھالخلیل ابراھیم   ةتصول بھا، كأنك جئت بمثل آی ةتستطیل بھا و صول ةمقّدر وقتھ ال یتقدم و ال یتأخر جعلتھ آی
عز و جل فان كنت  س و خفقن و طرن بإذن هللاّ الطیر و دعا أعضاءھا التي كان فرقھا على الجبال تأتینھ سعیا و تركبن على الرؤ 



 97

ـ   آله و علیه اهللا صلىالکیفیۀ، ألنهم یسأمون محمدا   ۀ الطهـارة المطلقـۀ   وقد خصتهم آیۀ التطهیـر بخاص

  المتمیزة عن کل طهارة ألي طاهر من العالمین من المالئکۀ والجنۀ والناس أجمعین.

  

  ابراهیم اُمۀ

  .120إِنَّ إِبراهیم کانَ أُمۀً قانتاً للّه حنیفاً و لَم یک منَ الْمشْرِکینَ 

»األمۀ الرجل فمافوقه«إنّ التعبیر عن رجل واحد بأمۀ هو منقطع النظیر فی القرآن، ف
1.  

أحرى منه فـی  آله و علیه اهللا صلىألنه بوحدته کان یحمل ایمان أمۀ؟ والنبی   »امۀ«أ تراه یختص بوصف 

! ام ألنه کان الوحید فـی بدایـۀ امـره    هذا المعنى ولم ترد له وصفه بامۀ ال فی کتاب وال سنۀ

صمود على توحید اللّه فـی مختلـف   امۀ موحدة، على ما کان له من  -إذا -فکأنه 2موحدا للّه

                                                                                                                                                         
فأما المطر المعتاد خلت أنت أحق بان یكون جاء  ةمعجز ةصادقا فیما توھم فأحیى ھذین و سلطھما علّي فان ذلك یكون حینئذ آی

بدعائك من غیرك الذي دعا كما دعوت و كان الحاجب أشار الى أسدین مصورین على مسند المأمون الذي كان مستندا الیھ و كانا 
 و صاح بالصورتین: السالم علیھالمسند فغضب علي بن موسى الرضا   متقابلین على

دونكما الفاجر، فافترساه و ال تبقیّا لھ عینا و ال أثرا فوثبت الصورتان و قد عادتا أسدین فتناوال الحاجب و رضاه و ھشماه و اكاله 
و قاال: یا ولي ّهللا في ارضھ ماذا تأمرنا  السالم علیھ  و لحسا دمھ و القوم ینظرون متحیرین مما یبصرون، فلما فرغا أقبال على الرضا

قفا فوقفا ثم قال  السالم علیھفغشي على المأمون مما سمع منھما فقال الرضا   - یشیران إلى المأمون - ان نفعل بھذا أ نفعل بھ فعلنا ھذا
 ن:صبوا علیھ ماء ورد و طیبوه ففعل ذلك بھ و عاد األسدان یقوالالسالم علیھالرضا  

فان ّ� عز و جل فیھ تدبیرا ھو ممضیھ، فقاال: ماذا تأمرنا؟ فقال: عودا إلى  - أ تأذن لنا ان نلحقھ بصاحبھ الذي أفنیناه؟ قال: ال
مقركما كما كنتما، فعادا إلى المسند و صارا صورتین كما كانتا فقال المأمون: الحمد ّ� الذي كفاني شر حمید بن مھران یعني 

ثم لكم و لو شئت لنزلت  آلھ و علیھ هللا صلىھذا األمر لجدكم رسول ّهللا   آلھ و علیھ هللا صلىیا ابن رسول ّهللا   السالم علیھ، ثم قال للرضا  الرجل المفترس
من سایر خلقھ مثل ما رأیت  ةلو شئت لما ناظرتك و لم أسألك فإن ّهللا عز و جل قد أعطاني من طاع السالم علیھعنھ لك، فقال الرضا  

ھاتین الصورتین، اال جھال بني آدم فإنھم و إن خسروا حظوظھم فللّھ عز و جل فیھ تدبیر و قد امرني بترك اإلعراض علیك  ةطاع
فما زال المأمون ضئیال الى «و اظھار ما أظھرتھ من العمل من تحت یدك كما امر یوسف بالعمل من تحت ید فرعون مصر، قال: 

 ».ما قضى السالم لیھعان قضى علي بن موسى الرضا  
قول هللا إلبراھیم  «فقلت:  ةمع جماع السالم علیھفي الخرایج و الجرایح و روى عن یونس بن ظبیان قال: كنت عند الصادق   ٢٨١وفیھ 

 ...»ِمَن الطَّیِْر  ةً فَُخْذ أَْربَعَ  السالم علیھ
مثلھ؟ قلنا: بلى، قال: یا طاوس فإذا طاوس طار الى او من جنس واحد؟ قال: تحبون أن أریكم  ةمن أجناس مختلف ةأ كانت أربع

بین یدیھ ثم امر بذبحھا  ةفإذا حمام ةحضرتھ ثم قال یا غراب فإذا غراب بین یدیھ ثم قال یا بازي فإذا بازي بین یدیھ ثم قال یا حمام
وس فرأیت لحمھ و عظامھ كلھا و تقطیعھا و نتف ریشھا و ان یخلط ذلك كلھ بعضھ ببعض ثم أخذ برأس الطاوس فقال یا طا

كذلكك  ةوریشھ تتمیز من غیرھا حتى التصق ذلك كلھ برأسھ وقام الطاوس بین یدیھ حیاً ثم صاح بالغراب كذلك وبالبازي والحمام
 فقامت كلھا حیاً بین یدیھ.

 
اال قب�ل ّهللا  ةما م�ن عب�د یش�ھد ل�ھ ام� آل�ھ و علیھ هللا صلىاخرج ابن مردویھ عن انس بن مالك قال قال رسول ّهللا   -١٣٤: ٤.الدر المنثور ١

 ...». ةً إِنَّ إِبْراھِیَم كاَن أُمَّ «الرجل فما فوقھ ان ّهللا یقول:  ةشھادتھ و االم
 فصاعدا كما قال ّهللا سبحانھ: .... ةواحد ةیقول: و االم السالم علیھعن الكافي بسند متصل عن أبي عبد ّهللا   ٩٣: ٣وفي نور الثقلین 

 
بن مھران قال سمعت عبدا صالحا یقول: لقد كانت الدنیا و ما كان فیھا اال واحد یعبد ّهللا  ة.المصدر في تفسیر العیاشي عن سماع٢

ِ  ةً إِنَّ إِبْراھِیَم كاَن أُمَّ «الیھ حیث یقول:  ةو لو كان معھ غیره إذا الضاف فصبر بذلك ما شاء ّهللا » َحنِیفاً َو لَْم یَُك ِمَن الُْمْشِركِینَ  قانِتاً ِ�ّ
و ذلك انھ على دین لم یكن علیھ احد  السالم علیھو رواه مثلھ القمي عن أبي جعفر  ةثم ان ّهللا آنسھ بإسماعیل و إسحاق فصاروا ثالث

 ... ةواحد ةغیره فكان ام
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  اجواء الشرك باللّه، منذ تربیته فی حضن آزر عمه، ثم فی مواجهۀ نمرود الطاغیۀ.

 وهـذا  بعـده  الموحـدون  ر◌ٔ ام ألنه أول بان جاهر باهر متجاسر لقواعد التوحید، ولذلک یـو 

  ؟»رِکینَأَنِ اتَّبِع ملَّۀَ إِبراهیم حنیفاً و ما کانَ منَ الْمشْ« النبی

األمۀ فعلۀ، فهی مرّة من األم: القصد واألصل، فهی قصد واحد ومقصد واحد، ولذلک تسمى 

امـۀ فاعلیـۀ ومفعولیـۀ،     -إذا -کل جماعۀ تربطهم عقیدة واحدة او قصد واحد امۀ، فـإبراهیم 

 التوحیـد،  شـرعۀ  فـی  إماما فأصبح به م◌ٔ فاعلیۀ ألنه بوحدته کان موحدا، ومفعولیۀ حیث او

  فاقه بعض من اتبعه کهذا النبی والمعصومین من عترته معه. مهما

: معرضـا عمـا یخـالف    »حنیفا«: خاشعا خاضعا متطامنا فی کل أقواله وأحواله وأفعاله »قانتا هللا«

فی أیۀ درکۀ من درکاته بـدرکاتهم، بـل کـان موحـدا حـق       »و لَم یک منَ الْمشْرِکینَ«الحق 

  التوحید فی کافۀ درجاته.

کـانَ  «أوالها السالم علیهد فی هذه وثالث أخرى بعدها عشرة کاملۀ من أوصاف إبراهیم الخلیل  نج

و قد حملـت   -وألنه امام یقتدى به فی ملۀ التوحید -»أَنِ اتَّبِع ملَّۀَ إِبراهیم حنیفاً«وأخراها  »أُمۀً

  آیۀ األمۀ ثالثا منها والسبع األخرى:

ه فـی      121باه و هداه إِلى صراط مستَقیمٍ (شاکراً لأَنْعمه اجتَ نَۀً و إِنـَّ سـنْیا حـی الـدف ناهآتَی و (

ک أَنِ اتَّبِـع ملَّـۀَ إِبـراهیم حنیفـاً و مـا کـانَ مـنَ          122اآلْخرَةِ لَمنَ الصالحینَ  نا إِلَیـیحأَو ثُم

  .123الْمشْرِکینَ 

على من  »اجتباه«تعم کافۀ النعم الربانیۀ، فلذلک  »ألنعمه«على أیۀ حال، وهی حالته  »شاکرا«ف 

  نبوءة ورسالۀ ونبوة وإمامۀ وخلۀ أما هیه من هدى ربانیۀ. »و هداه إِلى صراط مستَقیمٍ«سواه 

: جمع کثرة؟ حیث الشاکر نعمۀ اللّه مهما بلغ من الشـکر  »نعمه«جمع قلّۀ دون  »ألنعمه«و لماذا 

فضال عـن شـکرها، ثـم و ادب     »و إِنْ تَعدوا نعمۀَ اللّه ال تُحصوها«روته لیس ببالغ إلّا ذرته ذ

العبودیۀ الصالحۀ یعنی معنى القلۀ، استصغارا للشکر، واستعظاما للنعم بنعمتـه، وکمـا یقـول    

  .»ما عبدناك حق عبادتک«أول الشاکرین والعابدین 

وهـو الصـالح   »حسنَۀً و إِنَّه فی اآلْخرَةِ لَمنَ الصـالحینَ «حیاة  »ی الدنْیاو آتَیناه ف«فعلى الجملۀ 

  على درجاتهم.آله و علیه اهللا صلىالقمۀ کما هو لألئمۀ بین المرسلین کنوح وموسى والمسیح ومحمد  
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ـ «و فی کونه من الصالحین تحقیق لدعوته  ی بِالصقْنأَلْح کْماً وی حل به بینَرح83: 26(»ال (

ه المعصـومون، فـإنهم أئمتـه فـی کافـۀ        آلـه  و علیه اهللا صلىفالملحق الیه هو حقا الرسول محمد   وآـل

کنت نبیـا وآدم بـین   «: آلـه  و علیه اهللا صلىالدرجات مهما تأخروا عنه فی الوالدات وکما یقول الرسول  

  .»الماء والطین

حنیفـا  »أَوحینا إِلَیک أَنِ اتَّبِع ملَّۀَ إِبـراهیم حنیفـاً  «یل بعد هذه المراحل التسع إلبراهیم الخل »ثم«

  .»و ما کانَ منَ الْمشْرِکینَ«أنت کما هو وزیادة تناسب محتدك الرسالی 

أ ترى رسول الهدى وهو فی أعلى قمم العبودیۀ والمعرفۀ الرسالیۀ یتبـع ملـۀ ابـراهیم، وهـو     

تُکُم مـنْ    «ى سائر النبیین: رسول الیه وولی علیه کما هو عل ینَ لَمـا آتَیـیثاقَ النَّبِیم إِذأَخَذَ اللّه و

رُنَّه  و بِه منُنَّ◌ٔ کتابٍ و حکْمۀٍ ثُم جاءکُم رسولٌ مصدقٌ لما معکُم لَتُو أَ قـالَ  لَتَنْصـ  تُمأَقْـرَر و 

لى أَخَذْتُمع کُمرِي ذلقالُوا إِص ینَأَقْرَردنَ الشّاهم کُمعأَنَا م وا ود81: 3(»نا قالَ فَاشْه(  

؟! النص یأمره باتباع ملۀ ابراهیم دون اتباعه نفسه، وما هو إال مشیه على صراط مسـتقیم فـی   

إِنَّ «کونه حنیفا وما کان من المشرکین وسائر المواصفات العشر وذلک رأس الزاویۀ فیهـا، و:  

لَى النّاسِ بِإِبوأَوالْم یلو اللّه نُوا وینَ آمالَّذ و هذَا النَّبِی و وهعینَ اتَّبلَلَّذ یمینَ◌ٔ راهن68: 3(»م  .(  

فلم یکن هذا النبی من متبعی ابراهیم، بل هو اولى أولیاءه، السائر مسـیره وإلـى مصـیره فـی     

  ین العالمین أجمعین.ملته، مهما کان اسبق منه فی ذلک السباق، حیث سبق کل الرفاق ب

قَد کانَت لَکُـم أُسـوةٌ حسـنَۀٌ فـی     «و کیف یکون فی ابراهیم شخصه أسوة لخاتم المرسلین و

 قَولَ إِلّا......  اللّه دونِ منْ تَعبدونَ مما و منْکُم ا◌ٔ إِبراهیم و الَّذینَ معه إِذْ قالُوا لقَومهِم إِنّا برَآو

لَقَد کانَ لَکُم فی رسولِ اللّه أُسوةٌ حسنَۀٌ «والحال انه  -)4: 60( »هیم لأَبِیه لَأَستَغْفرَنَّ لَک ...إِبرا

  ).21: 33( »لمنْ کانَ یرْجوا اللّه و الْیوم اآلْخرَ و ذَکَرَ اللّه کَثیراً

 وجه على الهدى لرسول سى◌ٔ یو کیف الخصوص، بهذا للمسلمین سى◌ٔ فإبراهیم الذي ال یو

  .اللّه صراط فی أسوة وهی التوحید، شرعۀ وهی ملته أسوة اال اللهم العموم،

ه یتبـع ملـۀ الهـود أو النصـارى وکمـا فـی         و ذلک تعریض عریض على الذین کانوا یظنوـن

لماً و مـا کـانَ مـنَ     ما کانَ إِبراهیم یهودیا و ال نَصرانیا و لکنْ کانَ حنیف«مصارحۀ قبلها  سـاً م

  ).95( ») (قُلْ صدقَ اللّه فَاتَّبِعوا ملَّۀَ إِبراهیم حنیفا67ً( »الْمشْرِکینَ
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فکلما فی األمر هو اتباع ملته دون شخصه، وملته هی ملۀ التوحید الناصع الخالص، ومتبعوهـا  

  باق الدرجات.درجات قدر المتابعات، دون فضل لسابق على ال حق اال فی س

 کـان  فلو...  األوضح المنهج ألنه االقتداء من أسلم نین◌ٔ ثم ال طریق لألکیاس من المو«ذلک 

»الیه وأنبیاءه أولیاءه لندب االقتداء من أقوم سلک تعالى اهللا لدین
1.  

مسرح الشرعتین: اإلبراهیمیۀ واإلسالمیۀ نرى توافقات جذریۀ واخرى فرعیـۀ ال نجـدها   و فی 

      ـکبإِنَّ ر و یـهینَ اخْتَلَفُـوا فلَـى الَّـذع تبلَ السعبین أیۀ شرعتین سلبیا وایجابیا ف: إِنَّما ج

  .124ونَ لَیحکُم بینَهم یوم الْقیامۀِ فیما کانُوا فیه یخْتَلفُ

فلیس حکم السبت أصال سائرا بین الشرائع اإللهیۀ لکی یکون له دور فی الشـرعۀ االسـالمیۀ   

  المشابهۀ للشرعۀ االبراهیمیۀ.

و ترى ما هی مادة اختالفهم فی السبت حتى جعل علیهم السبت جزاء على اخـتالفهم فیـه؟   

عـل؟ وهـم متفقـون فـی     فهل عرض علیهم کعطلۀ اسبوعیۀ واختلفوا فیه فجزاهم کلهم بما ج

عطلته مهما تخلف جماهیر منهم عن أحکامه، وجعل السبت فی حکم الشرعۀ التوراتیۀ لـیس  

ذینَ اخْتَلَفُـوا فیـه   «إال بعد ما اختلفوا فیه، ف  ! ام اختلفـوا فیـه ردا   »إِنَّما جعلَ السبت علَى الـَّ

م عطلـۀ عـن العمـل بـدیل     للجمعۀ المعروضۀ علیهم، فأعرضت ثلۀ وقبلت قلۀ فجعل علـیه 

الجمعۀ، وحرم علیهم فیما حرم صید الحیتان فاختلفوا فیه ایضـا، وال عطلـۀ فـی ایـۀ شـرعۀ      

  تحرم فیه الطیبات اال هذه جزاء ببغیهم واختالفهم؟

نحن اآلخرون السابقون یوم القیامۀ بید أنهم أوتوا الکتاب مـن  « آله و علیه اهللا صلىوقد یروى عن النبی  

تیناه من بعدهم ثم هذا یومهم الذي فرض علیهم یوم الجمعۀ فاختلفوا فیه فهـدانا اهللا  قبلنا وأو

»له فالناس لنا فیه تبع، الیهود غدا والنصارى بعد غد
2.  

ذینَ اعتَـدوا     «سیۀ اآلیات فی سبتهم تندد بهم فیما فعلوا به وافتعلوا: و خما تُم الـَّ مـلع لَقَـد و

                                                        
١

حاسن البرقي عن عباد بن زیاد في م ٩٤: ٣و في نور الثقلین  ةمستندا الى ھذه اآلی السالم علیھعن االمام الصادق   ة.مصباح الشریع
ابراھیم احد غیركم، وعن تفسیر العیاشي عن عم�ر ب�ن أب�ي می�ثم، ق�ال س�معت  ةیا عباد ما على مل السالم علیھقال قال لي ابو عبد ّهللا  

 ابراھیم اال نحن و شیعتنا و سائر الناس منھا براء. ةیقول: ما احد على ملعلیھماالسالمالحسین بن علي  
 
٢

 ...آلھ و علیھ هللا صلىقال قال رسول ّهللا   ةأخرجھ الشافعي في االم و البخاري و مسلم عن أبي ھریر -١٣٤: ٤.الدر المنثور 
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بت 65: 2( »منْکُم فی السبت فَقُلْنا لَهم کُونُوا قرَدةً خاسئینَ السـ حابنّا أَص47: 4( ») (کَما لَع (

تبی السوا فدال تَع مقُلْنا لَه یظاً (ویثاقاً غَلم منْهأَخَذْنا م ـی   154( »وۀِ الَّت نِ الْقَرْیـع مئَلْهس و) (

وم ال        یـ شُـرَّعاً و هِمتـبس مـوی میتـانُهح یهِمإِذْ تَـأْت تبی السونَ فدعرِ إِذْ یحرَةَ الْبحاض کانَت

ملُوهنَب ککَذل یهِمبِتُونَ ال تَأْتسی    مـاً اللّـهظُونَ قَوتَع مل منْهۀٌ مأُم إِذْ قالَت قُونَ. وفْسبِما کانُوا ی

ا ذُکِّرُوا بِه مهلکُهم أَو معذِّبهم عذاباً شَدیداً قالُوا معذرةً إِلى ربکُم و لَعلَّهم یتَّقُونَ. فَلَما نَسوا م

ا    أَنْجینَا الَّذینَ ینْ قُونَ. فَلَمـ فْسـیسٍ بِما کـانُوا یئذابٍ بوا بِعینَ ظَلَمأَخَذْنَا الَّذ و وءنِ السنَ عوه

  ).166: 7( »عتَوا عنْ ما نُهوا عنْه قُلْنا لَهم کُونُوا قرَدةً خاسئینَ

ـ      م فسـقوا  فقد اختلفوا فی السبت رفضا لما عرضه اللّه واقتراحـا لسـبتهم فجعـل علـیهم، ث

  واختلفوا فسبت عنهم فی سبتهم صید البحر فعتوا فاخذهم بعذاب بئیس.

  إذا فلیس السبت من الشرعۀ االبراهیمیۀ حتى تستمر.  

  

  ابراهیم والبلد االمن

 ) نام الْأَصـ دبأَنْ نَع ینب ی وننُباج ناً وآم لَدذَا الْبلْ هعاج بر یمراهإِذْ قالَ إِب ـنَّ  35وإِنَّه بر (

) یمحر غَفُور ی فَإِنَّکصاننْ عم نِّی وم ی فَإِنَّهننْ تَبِعنَ النّاسِ فَمیراً منـا إِنِّـی   36أَضْلَلْنَ کَثبر (

وا الصیمقینا لبرَّمِ رالُْمح کتیب نْدعٍ عري زرِ ذغَی ی بِوادتینْ ذُرم کَنْتـنَ  أَسةً مدلْ أَفْئعالةَ فَاج

) ربنا إِنَّک تَعلَم ما نُخْفی و مـا  37النّاسِ تَهوِي إِلَیهِم و ارزقْهم منَ الَّثمرات لَعلَّهم یشْکُرُونَ (

) ماءی السال ف ضِ وی الْأَرف ءنْ شَیم لَى اللّهخْفى عما ی نُ ول38نُعدمالْح (   ب هـي والَّذ لّهل

) عاءالد یعمی لَسبحاقَ إِنَّ رإِس یلَ وماعرِ إِسبلَى الْکی عنْ 39لم الةِ والص یمقی ملْنعاج بر(

) عاءلْ دتَقَب نا وبی رتیو40ذُرلْمل و يدوالل ی ورْ لنَا اغْفبر ( ٔ◌َیننم موی ی) سابالْح 41قُوم(  

آیات سبع تختصر فی دعاء ابراهیم الخلیل کل ما سأل فی منحدر عمره وخاتمۀ أمره، انسـان  

ذاکر شاکر لنعمت اللّه، یدعو ربه فی بیته العتیق، بمشهد خاشـع یظللـه الشـکر وتشـیع فیـه      

جعلْ هذَا الْبلَـد  رب ا«الضراعۀ ویتجاوب فیه الدعاء فی نعمۀ رخیۀ تتموج ذاهبۀ الى السماء: 

مما یلمح بکون مکۀ بلدا حینذاك، وترى کیف یکون واد غیر ذي زرع بلدا ولم یعمـر   »آمناً ..

بعد؟ علّه ألنه أم القرى مهما کان وقتئذ وادیا غیر ذي زرع، فهو بلد قبل عماره وبعـده، قبـل   
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و إِذْ قالَ إِبراهیم رب اجعـلْ  « بناء البیت وبعده، ولکنه قبل بناء البیت یدعو له کأنه لیس بلدا:

رِ قـالَ و مـنْ کَفَـرَ      مِ اآلْخــوالْی و بِاللّه منْهنَ منْ آمم راتنَ الَّثمم لَهقْ أَهزار ناً ولَداً آمهذا ب 

ت   فَأُمتِّعه قَلیلًا ثُم أَضْطَرُّه إِلى عذابِ النّارِ و بِئْس الْمصیرُ. و إِ یــنَ الْبم دالْقَواع یمراهإِب رْفَعذْ ی

ریتنا أُمـۀً  و إِسماعیلُ ربنا تَقَبلْ منّا إِنَّک أَنْت السمیع الْعلیم، ربنا و اجعلْنا مسلمینِ لَک و منْ ذُ

نا إِنَّکلَیع تُب کَنا وناسأَرِنا م و ۀً لَکملسـولًا      مسر ـیهِمـثْ فعاب نـا وبر ،یمالرَّح ابالتَّو أَنْت

زِیزُ الْحالْع أَنْت إِنَّک زَکِّیهِمی ۀَ وکْمالْح و تابالْک مهلِّمعی و کآیات هِملَیتْلُوا عی منْهم ـیم2( »ک :

امـرا حـدیثا    »آمنا«مرکب یکفیه  ) وقد یعنی جعل األمن فیه حال کونه بلدا حیث الجعل129

  ولم یکن من ذي قبل.

و قد یلمح اختالف الدعائین فی عدید من بنودهما انهما فی ظرفین، مهما اشترکا فی جهـات  

فی ابراهیم نعرف أنهـا السـفرة االولـى اإلبراهیمیـۀ      »ربنا إِنِّی أَسکَنْت منْ ذُریتی«أخرى فمن 

  یع وأمه.حین أخذ الیه إسماعیل الرض

فی البقرة نعرف انها االخرى حـین کبـر    »إِذْ یرْفَع إِبراهیم الْقَواعد منَ الْبیت و إِسماعیلُ«و من 

 »رب اجعلْ هذَا الْبلَـد آمنـاً  «إسماعیل لحد إمکانیۀ المساعدة معه لرفع القواعد من البیت، ف 

ن عشر ام زاد، فهل انه کان بلـدا حینـذاك و لـم    هی دعائه قبل بناء البیت بسنین، وال اقل م

  ؟.»هذا بلَداً آمناً«واآلخر  »هذَا الْبلَد آمناً«یکن بعده بسنین بلدا حیث االول 

انه فی االول کان بلدا واقعیا مهما کان وادیا غیر ذي زرع، ام فـی الحـق بلـدا ألنـه یحمـل      

السالمیۀ، ثم هو فی الثـانی کمـا االول   مطاف الموحدین، وهو فی المستقبل عاصمۀ الرسالۀ ا

حیث المشار الیه هو البلد، والجعل هنا لثـانی المفعـولین ان    »هذا بلَداً آمناً«ام زاد، وال ینافیه 

  یجعله آمنا دون اصل البلد.

کَنْت ..  «ثم دعاءه هنا تنقسم الى قسمین بینهما ألقل تقدیر عشر سنین، ف  ی أَسـ هـی فـی   »إِنـِّ

هی بعد مبلغ إسماعیل الحلـم   »و إِذْ یرْفَع إِبراهیم ..«ى ومعه إسماعیل الرضیع، ثم سفرته االول

لمحۀ انه لم یولـد بعـد   »ربنا و اجعلْنا مسلمینِ لَک ..«لحد یساعده فی رفع القواعد، وفی قوله 

  إسحاق وإال کان ضمن ما یدعو.

نا؟ وقد نرى خالفه طول تاریخه کما لـم یـأمن   فی تلک الدعاء تعنی األمن تکوی »آمنا«و ترى 
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ال أُقْسـم بِهـذَا   «حیث ضرب وهتک وحوصر وأحرج حتى اخرج، لحد  آلـه  و علیه اهللا صلىفیه الرسول  

لَدلٌّ بِهذَا الْبح أَنْت و ،لَدخـرج  السـالم  علیـه حیث استحلت حرمته فی هذا البلد، کما والحسین   »الْب

حد اآلن ال نرى أمنا واقعیا فیه حیث السلطات المسیطرة فیه ال تبقـی وال  منه خائفا یترقب، ول

تذر حریۀ للحجاج والمعتمرین وسائر الوافدین، حتى فی تطبیق واجباتهم حسـب مـذاهبهم   

 -إذا -اإلسالمیۀ، کما وقد هدم البیت واحرق خالل التاریخ االسالمی فضال عما قبلـه، فـأین  

  امنه تکوینا؟.

ا؟ وهو یعم طول الزمان وعرض المکان ان شرع اللّه األمن فی تشـاریعه کلهـا،   ام أمنا تشریعی

  .کلّها ّنۀ◌ٔ وشرعۀ اللّه مو

ام إنه أمن زائد على سائر البالد؟ وکذلک هو آمن کما نـراه فـی محرمـات اإلحـرام وسـائر      

 فیـه «مناسک الحج والعمرة، وفی غیرهما للوافدین والقاطنین، فلذلک یختص بانه بلـد آمـن   

: 29(») (أَ و لَم یرَوا أَنّا جعلْنا حرَماً آمنا97ً: 3( »آیات بینات مقام إِبراهیم و منْ دخَلَه کانَ آمناً

67ءکُلِّ شَی راتثَم هبى إِلَیجناً یرَماً آمح مکِّنْ لَهنُم لَم 57: 28( ») (أَ و  و ییها لَیـالیرُوا فس) (

ینَأَین18: 34( »اماً آم.(  

ومن مخلفات هوي األفئدة والثمرات الیه طائف من األمن تکوینا، فقد جمع فیه األمنان  -هذا

! ثم األمن هذا یعم امن الروح والجسم عن کل ما یصـیبهما، ومـن   »فَبِأَي آالء ربکُما تُکَذِّبانِ«

المدینـۀ، وکـذلک األمـن عـن      ذلک األمن عن عبادة األصنام وکما حصل منذ الهجرة إلـى 

  العذاب وکما هو حاصل منذ تکونها حتى اآلن والى یوم القیامۀ.

»نامالْأَص دبأَنْ نَع ینب ی وننُباج قد تجمع کل االنسال الناسلۀ من ابراهیم یـوم دعـى    »بنی«..  »و

المختارة للعالمین؟  وهذه المجانبۀ هی من التکالیف »و اجنبنی«والى یوم الدین، وکیف یدعو 

ألنها بدوامها وکمالها بین محاولۀ بشریۀ حسب المستطاع، وبین توفیق ربـانی لـواله لکانـت    

الحواجز اآلفاقیۀ واألنفسیۀ تعرقل دون تحقیقها أم ثباتها وتکاملها، لذلک یتطلب مـن اللّـه ان   

  .»قیماهدنَا الصراطَ الْمستَ«یجنبه وبنیه بعد ما اجتنبوا وکما نقول 

و منْ ذُریتی قالَ ال ینالُ «و هل استجیب فی بنیه کلهم؟ طبعا ال، إلّا من آمن منهم، وکما دعى 

) فلیس جنب تسییرا على مجانبۀ عبادة األصـنام، بـل توفیقـا لمـن     124: 2( »عهدي الظّالمینَ
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  آمن، فان الخیر کله بیدیه والشر لیس الیه.

کُم و أَهلـیکُم نـاراً    «من ککل؟ انه تطبیق ألمر اللّه: دون من آ »بنی«و لماذا  6: 66(»قُـوا أَنْفُسـ (

و ارزقْ أَهلَه منَ الَّثمـرات مـنْ   « نین◌ٔ وقایۀ بدعاء بعد وقایۀ بسائر السعی، ومن ثم سائر المو

بِاللّه منْهنَ مولد ابراهیم وإسماعیل وإسحاق. »بنی«وقد تعنی  »آم  

 تطبیق انه..  أجمعین؟ الناس او بنیه، من او اجمع، نین◌ٔ دون المو »و اجنبنی«بعد  »نیب«و لماذا 

) (و أَنْذر عشیرَتَک 6: 66( »قُوا أَنْفُسکُم و أَهلیکُم ناراً«: اللّه قال کما الدعوة فی التربیۀ لترتیب

والـدعاء للمزیـد، ثـم األقربـاء      ) ابتداء بنفس الداعیۀ فی بعدي التحقیق214:) 26( »الْأَقْرَبِینَ

  واألنسباء، ثم سائر الناس.

ربنـا و  «األنبیاء من ذریته کإسماعیل وإسحاق وذریتهما، وکما تلمـح لـه    »بنی«و قد یعنی من 

ۀً لَکملسۀً منا أُمتینْ ذُرم و نِ لَکیملسلْنا معإسالما لهم کما لهمـا، ام وفوقـه کمـا فـی      »اج

  .السالم علیهموعترته المعصومین   آله و علیه اهللا صلىمد  مح

فقط وعبادة الطواغیت اشر واطغى؟ ألنها أعم حیـث یعبـدها المستضـعفون     »األصنام«و لماذا 

  المضلّلون بطواغیتهم الدعاة إلیها مهما کانوا هم معبودین لهم کوساط فی تلک العبادة.

دون أصناما کما کانوا یعبـدون، فاألصـنام اشـمل    ففرعون نفسه ونمرود واضرابهما کانوا یعب

صیغۀ تعم کل معبود سوى اللّه، هکذا، ام وهی أعم من أدناها النفس االمارة بالسوء، وأعالها 

 -ایضـا  -الطواغیت، وهذا المثلث هو األصنام مهما اختلفت درکاتهـا، کمـا وان عبـادة اللّـه    

  درجات.

هو صون بالعصمۀ اإللهیۀ عما دون ذلک فضـال عـن   ضما لنفسه فی بنیه و »و اجنبنی«و لماذا 

ضمن سـائر  آله و علیه اهللا صلىعبادة األصنام؟ انه طلب للثبات على شرعۀ التوحید، کما یطلب الرسول  

  .»اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم«المکلفین 

و درجات ذلک الجنب تختلف حسب درجات المجنبین کدرجات الهدایـۀ اإللهیـۀ حسـب    

  تدین. المه

یمحر غَفُور ی فَإِنَّکصاننْ عم نِّی وم ی فَإِنَّهننْ تَبِعنَ النّاسِ فَمیراً منَّ أَضْلَلْنَ کَثإِنَّه ب36(ر.(  

نسبۀ اإلضالل الى األصنام وهی ال تعقل ألنها مادة الضالل، وهـو بـین زوایـا ثـالث ثانیتهـا      
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ثتها المضلل حیث یدعو الى الضـالل، فیصـح نسـبۀ    المضلّل نفسه حیث یتقبل الضالل، وثال

اإلضالل إلى کل واحدة منها کما إلیها کلّها، وقد ینسب الى اللّه حین ال یمنع عـن الضـالل   

فلو ال مادة الضالل لم یکن هنالـک دور لضـال    »فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللّه قُلُوبهم«تسییرا ام توفیقا 

الل فال دور آللخرین، کما لو ال المضلّل فال دور لمادة الضالل وال إلضالل، ولو ال تقبل للض

  وتقبله اللهم إال قلیال فی هذا األخیر.

کما ان اللّه لو منع أیا من هذه الثالث لم یوجد هناك ضالل، فنسبۀ المضل الى اي من هـذه  

ل ظلـم، وفـی   الثالث وحتى الى اللّه، صالحۀ، بفارق انه من اللّه عدل، ومن المضلّل والمضلّ

 »األصنام«مادة الضالل کاألصنام ال عدل وال ظلم اال إذا کان هو المضلّل نفسه، فمادة الضالل 

تضل، کما الضال یضل نفسه بتقبل الضالل، والمضلّل یضلله بدعایته، واللّـه یضـله بعـد مـا     

  ضل حیث یتقبل، وعند ما ضل حیث ال یحول بینهما.

ه فی اصل التوحید وسائر الشرعۀ اإللهیۀ عقیدیۀ وعلمیـۀ وتطبیقیـۀ،   یعم اتباع »فَمنْ تَبِعنی«ثم 

ام مثلـه کسـائر    آلـه  و علیـه  اهللا صلىمهما کان متابعوه فی مثلثۀ المنازل، ممن هو فوقه کالرسول محمد  

  :به الناس اولى کلهم وهم نین،◌ٔ اولی العزم، ام دونه کسائر النبیین والمرسلین وسائر المو

ذینَ  «) فقد یعنـی  68: 3( »النّاسِ بِإِبراهیم لَلَّذینَ اتَّبعوه و هذَا النَّبِی و الَّذینَ آمنُواإِنَّ أَولَى « لَلـَّ

وهعأمثاله فی والیۀ العزم، ام اصحاب المنازل الثالث کلهم تعمیما قبل تخصـیص، وعلّـه    »اتَّب

ذینَ  «لک ال فی رتبته و کما فی اولى، مهما کانت متابعۀ هذا النبی فی اصل السلوك والمس الـَّ

و مـنْ  «وان بعدت لحمته، کما »فَإِنَّه منِّی«متابعیه من ولده وسواهم  »فَمنْ تَبِعنی«فقد یعم  »آمنُوا

  وان قربت لحمته. -فلیس منی -یعم العصاة من ولده وسواهم »عصانی

المجانبین سلوکه ومسلکه، سواء أ کـانوا  یعم کافۀ العصاة لشرعۀ اللّه،  »و منْ عصانی«إذا ف 

ملحدین او مشرکین، ام موحدین عصاة متخلفین عن عملیۀ االیمان کـال او بعضـا، وبـذلک    

و منْ کَفَرَ فَأُمتِّعـه قَلیلًـا ثُـم أَضْـطَرُّه إِلـى      « -»فَإِنَّک غَفُور رحیم«تنحل المشکلۀ العویصۀ فی 

) (ما کانَ للنَّبِی و الَّذینَ آمنُوا أَنْ یستَغْفرُوا للْمشْرِکینَ ... 126: 2( »مصیرُعذابِ النّارِ و بِئْس الْ

ـ     عوـنْ مإِلّـا ع أَبِیـهل یمراهإِب غْفارتما کانَ اس یمِ، وحالْج حابأَص مأَنَّه منَ لَهیما تَب دعنْ بةٍ مد

  ).114: 9( »تَبینَ لَه أَنَّه عدو للّه تَبرَّأَ منْه ...وعدها إِیاه فَلَما 
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فان االستغفار ألصحاب الجحیم محرم فی شرعۀ اللّـه وال سـیما للمشـرکین، فکیـف یرجـو      

غلطۀ ذات بعدین ثانیهما التحقق من غفر اللّـه   »فَإِنَّک غَفُور رحیم«ابراهیم لمن عصاه وأشرك 

یعم کل عصیان وقد یسـتثنى اإلشـراك باللّـه ممـن مـات       »عصانی«ان  ورحمته؟.و الجواب

مهما »فَإِنَّک غَفُور رحیم«مشرکا، واما العصاة فی غیر اإللحاد واإلشراك، ام المشرکون التائبون 

کانت هنالک شروط، وهنا الخلیل الحنون تبدو سمته العطوفۀ حین ال یطلـب الهـالك لمـن    

یستعجل لهم العذاب بل وال یـذکر العـذاب، وانمـا یکلهـم الـى       عصاه من نسله وسواه، فال

  غفران اللّه ورحمته، ویلقی على الجو ظالل الرحمۀ والمغفرة، حیث یتوارى ظل المعصیۀ!.

فبرحمته یهدي من ضل منهم ان شاءوا، وبغفره یغفر العصاة مـن المهـدیین وسـواهم، کمـن     

  أشرك ثم تاب.

 -إذا -ه وبین کافۀ العصاة مهما کانوا من ولده األقـربین، فلیسـوا  یفصل بین »و منْ عصانی«هنا 

 آصـرة  هـی  فانمـا  اهله، من نین◌ٔ تجعل کافۀ المو »فَمنْ تَبِعنی فَإِنَّه منِّی«من اهله، کما هناك 

یـا نُـوح إِنَّـه    «: أهلیته عن اهل لکل مستأصلۀ قاحلۀ والطغوى أهال، أهلها لتجعل آهلۀ التقوى

  ).27: 23(»أَهلک إِنَّه عملٌ غَیرُ صالحٍ و ال تُخاطبنی فی الَّذینَ ظَلَموا إِنَّهم مغْرَقُونَ لَیس منْ

فمواصلۀ التقوى ال تعرف وتمیز قریب اللّحمۀ عن بعیدها، کما مفاصلۀ الطغوى ال تفرق بـین  

ان ولی محمد مـن والـى اهللا و   « آله و علیه اهللا صلىقریبها وبعیدها وکمایروى عن رسول الهدى محمد  

فال یصدق  »رسوله وان بعدت لحمته وان عدو محمد من عادى اهللا ورسوله وان قربت لحمته

  .»الصالحون هللا والطالحون لی«ما اختلق علیه 

هـم النـاس و    -على درجـاتهم  -هنالک بین الناس ناس وأشباه ناس ونسناس، فالمعصومون

  .1سائر الناس هم نسناس، وقد شملت اآلیۀ الطوائف الثالثأشیاعهم هم أشباه الناس، و

                                                        
١

الكافي ابن محبوب عن عبد الدین غالب عن أبي عن سعید بن المیت قال سمعت علي بن الحسین   ةفي روض ٥٤٧: ٢.نور الثقلین 
س و عن أشباه الناس و عن النسناس فقال فقال: أخبرني ان كنت عالما عن الناالسالم علیھنین  یقول: ان رجال جاء الى امیر المؤ  السالم علیھ

اما قولك أشباه الناس فھم شیعتنا و ھم موالینا و ھم منا و لذلك قال السالم علیھیا حسین أجب الرجل فقال الحسین  السالم علیھنین  امیر المؤ 
أجبھ فقال: نحن  السالم علیھرجل عن الناس فقال للحسن   السالم یھعلأقول وفي حدیث آخر سألھ  » ... فََمْن تَبَِعنِي فَإِنَّھُ ِمنِّي«السالم علیھابراھیم  

مھما كان ظاھر  السالم علیھالناس و شیعتنا أشباه الناس و سائر الناس نسناس ثم أقول: و ھذا التقسیم الثالثي تستفاد من كالم الحسین  
نسناس. وفیھ عن امالي الطوسي  -إذا -ال أشباه ناس، فھمھم الناس، و سائر الناس ال ناس و  -إذا -الجواب عن أشباه الناس، فالناس

ی�ا ب�ن یزی�د أن�ت و ّهللا م�ن اھ�ل البی�ت، قل�ت: جعل�ت ف�داك م�ن آل محم�د   الس�الم علی�ھباسناده الى عم�ر ب�ن یزی�د ق�ال ق�ال اب�و عب�د ّهللا  
أي و ّهللا من أنفسھم یا عمر أما تقرأ كتاب ّهللا عز و ص؟ قال: اي و ّهللا من أنفسھم، قلت: من أنفسھم جعلت فداك؟ قال:  آلھ و علیھ هللا صلى

فََم�ْن «او م�ا تق�رأ ق�ول ّهللا ع�ز اس�مھ: » ِمنِینَ إِنَّ أَْولَى النّاسِ بِإِبْراھِیَم لَلَِّذیَن اتَّبَُعوهُ َو ھَذا النَّبِيُّ َو الَِّذیَن آَمنُوا َو ّهللاُ َولِيُّ الُْم�ؤ «جل: 
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ینا لبرَّمِ رالُْمح کتیب نْدعٍ عري زرِ ذغَی ی بِوادتینْ ذُرم کَنْتنا إِنِّی أَسبـلْ   رعالةَ فَاج وا الصـیمق

  ).37أَفْئدةً منَ النّاسِ تَهوِي إِلَیهِم و ارزقْهم منَ الَّثمرات لَعلَّهم یشْکُرُونَ (

هو إسماعیل وامه، فقد تدخل الزوجۀ فی نطاق الذریـۀ اعتبـارا بالتبعیـۀ، کمـا و      »من ذریتی«

  .السالم علیهث لم تکن له هناك من ذریۀ الوالدة إلّا إسماعیل  هنا تدل علیه، حی »لیقیموا الصالةَ«

 »ربنـا «عرض له بتطبیق ما امر به، استعطافا بجماع الصفات من ربوبیتـه   »ربنا إِنِّی أَسکَنْت ..«و 

لما بلغ کدى وهو جبل بذي «حین یرى وادیا غیر ذي زرع، وذلک عند انصرافه بعد إسکانهم 

»طوى ..
1.  

وبطبیعۀ الحال وال ضرع ألنه غیـر ذي زرع، لعـدم ظهـور المـاء، وتـوفر       »بِواد غَیرِ ذي زرعٍ«

لزرع او ضرع، وبطبیعـۀ الحـال ال یهـوي الیـه النـاس،       -إذا -، فال یصلحالرمال والصخرات

  بأمرك على إمره. »إِنِّی أَسکَنْت ...«وعلى ایۀ حال 

محرما فی تملّکه لغیر اللّه فانه بیت عتیـق، فمحرمـا لحرمـۀ التعـرض لـه       »عنْد بیتک الُْمحرَّمِ«

اظا على مکانته وحرمتـه، حمـى یحومـه،    والتهاون به، وکما جعل من حوله حرما شاسعا حف

                                                                                                                                                         
أھل  ةو أئم آلھ و علیھ هللا صلىأقول و قد تظافرت الروایات في ھذا المعنى عن الرسول  » َو َمْن َعصانِي فَإِنََّك َغفُوٌر َرِحیمٌ تَبَِعنِي فَإِنَّھُ ِمنِّي 

 .السالم علیھبیتھ  
 
١

كان نازال  السالم علیھقال: ان ابراھیم  السالم علیھالقمي حدثني أبي عن النضر بن سوید عن ھشام عن أبي عبد ّهللا   -٥٤٨: ٢لین .نور الثق
ي اب�راھیم ف�ي من ذلك غما شدیدا ألنھ لم یكن لھ منھ�ا ول�د و كان�ت ت�ؤ  ةالشام فلما ولد لھ من ھاجر إسماعیل اغتمت سار ةفي بادی

مثل الضلع العوجاء ان تركتھا استمتعت  ةذلك الى ّهللا عز و جل فأوحى ّهللا الیھ: انما مثل المرأ السالم علیھابراھیم  ھاجر و تغمھ فشكا 
 ةبھا و ان أقمتھا كسرتھا. ثم امره ان یخرج إسماعیل و امھ عنھا فقال: یا رب الى اي مكان؟ ق�ال: ال�ى حرم�ي و امت�ي و اّول بقع�

علیھ�ا و ك�ان الس�الم علی�ھب�البراق فحم�ل ھ�اجر و إس�ماعیل و اب�راھیم   الس�الم علی�ھانزل ّهللا علی�ھ جبرئی�ل  ف� ةخلقتھا من األرض و ھي مك
امض ام�ض  -ابراھیم ال یمر بموضع حسن فیھ شجر و نخل و زرع اال و قال: یا جبرئیل الى ھاھنا الى ھاھنا؟ فیقول جبرئیل: ال

أّال ینزل حتى یرجع إلیھا فلما نزلوا في ذلك المكان كان فیھ  ةاھیم عاھد سارفوضعھ في موضع البیت و قد كان ابر ةحتى وافى مك
فألقت ھاجر على ذلك الشجر كساء كان معھا فاستظلوا تحتھ فلما س�رحھم اب�راھیم و وض�عھم و أراد االنص�راف ع�نھم ال�ى  ةشجر
زرع فقال ابراھیم: ّهللا الذي امرني ان أضعكم في قالت لھ ھاجر: یا ابراھیم لم تدعنا في موضع لیس بھ أنیس و ال ماء و ال  ةسار

 ھذا المكان حاضر علیكم ثم انصرف فلما بلغ كدى .. فقال: ربنا ....
 ةلما اسكن إسماعیل و ھاجر مكالسالم علیھقال: ان ابراھیم   السالم علیھوفیھ عن الفضل بن موسى الكاتب عن أبي الحسن موسى بن جعفر  

ا فقال لھما ابراھیم ما یبكیكما فقد خلفتكما في أحب األرض الى ّهللا في حرم ّهللا، فقالت لھ ھاجر: یا و دعھا لینصرف عنھا بكی
لھما بال  ةو غالما ضعیفا ال حیل ةضعیف ةقال: و ما فعلت؟ قالت: إنك خلفت امرأ -ابراھیم ما كنت ارى ان نبیا مثلك یفعل ما فعلت

بلغ و ال ضرع یحلب! قال: فرّق ابراھیم و دمعت عیناه عند ما سمع منھما فاقبل حتى أنیس من بشر و ال ماء یظھر و ال زرع قد 
: فأوحى ّهللا السالم علیھقال ابو الحسن  ..» اللھم اني أسكنت من ذریتي «ثم قال:  ةانتھى الى باب بیت ّهللا الحرام فأخذ بعضادتي الكعب

محرما من استطاع الیھ  ةشر الخالئق ان ّهللا یأمركم بحج ھذا البیت الذي بمكالى ابراھیم: ان اصعد أبا قبیس فناد في الناس: یا مع
من ّهللا، فمد ّهللا إلبراھیم في صوتھ حتى اسمع بھ اھل المشرق و المغرب و ما بینھما من جمیع ما قدر ّهللا و قضى  ةسبیال فریض

فھناك یا فضل وجب الحج على جمیع  ةاء الى یوم القیامفي أصالب الرجال من النطق و جمیع ما قدر ّهللا و قضى في أرحام النس
 یومئذ بالحج عن ّهللا. السالم علیھلنداء ابراھیم   ةمن الحاج في ایام الحاج ھي إجاب ةالخالئق و التلبی
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ومحرما لم یزل منذ خلق اللّه األرض، عزیزا ممتنعا متمنعا یهابه کل جبـار وکمـا امتنـع مـن     

طوفان نوح ومن اصحاب الفیل حیث جعل کیدهم فی تضلیل، ومحرما على زائریه الوافـدین  

تـه، ومحرمـا قتـل    او القاطنین فیه ما ال یحرم على سواهم فی سـلوب مـن اإلحـرام ومحرما   

  الالجئین الیه والقتال عنده اال إذا اقتضت الضرورة.

فانه قبلۀ المصلین، والمحور الرئیسی إلقـام الصـالة، وهـو اول بیـت وضـع       »لیقیموا الصالةَ«

  للناس مبارکا وهدى للعالمین.

 »لْبیت الْحرام قیاماً للنّـاسِ جعلَ اللّه الْکَعبۀَ ا«و فی إقام الصالة کما یحق إقام للدین کله، وقد 

قیاما فی کل ما تتطلبه شرعۀ اللّه، فی صالة کعبـادة وفـی صـالت فـی ذلـک الجـم الغفیـر        

والجمع الوفیر بتلک الصور الوضاءة الجامعۀ للمسـلمین المسـتطیعین مـن کـل فـج عمیـق       

  لیشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللّه.

لتختص بالصالة کصلۀ فردیـۀ بـین العبـد والمعبـود، بـل وکافـۀ        لیست »لیقیموا الصالةَ«ف 

الصالت فی کافۀ الحاجیات اإلسالمیۀ القائمۀ بین المصـلین فـی مناسـک الحـج والعمـرة،      

العبادیۀ السیاسیۀ الحرکیۀ، دون انعزالیۀ فی تقشف عبادي جاف، تفکیکا للدین عـن السیاسـۀ   

یاسۀ والسیاسۀ الصالحۀ هی الدین دون فکاك وللسیاسۀ عن الدین، فی حین ان الدین هو الس

  إلّا بافتکاك الدین عن حالته القیادیۀ.

وهو قبلۀ المصلین، ومولد الوحی ومهبطـه، وعاصـمۀ    -ثم إن إقام الصالة عند البیت المحرم

 للمقتـدین،  وقـدوة  سـین ◌ٔ ان ذلک یجعل مکان البیت أسوة للمـو  -الرسالۀ القدسیۀ االخیرة

  قوم من غیرها إقاما لها بین جموع المسلمین. أ فیها الصالة فإقام

»هِموِي إِلَینَ النّاسِ تَهةً مدلْ أَفْئعوالهوي هو النزول مـن عـل إلـى انخفـاض کـالهبوط،       »فَاج

مبالغۀ بالنزوع الـى المقیمـین    -وهی هنا القلوب المتفئدة بنور الهدى -مبالغۀ فی صفۀ األفئدة

  انزعاج الهاوي من مستقره الى ذلک المکان لمکانته. هو -إذا -بذلک المکان، فالهوي

و قد جعل اللّه افئدة من الناس تهوي إلیهم، من استطاع منهم الیه سبیالً ومن لم یسطع هویـا  

  فی بعدي التکوین والتشریع، فمن ال یستطیع یهواه کمن یستطیع.

وره کـل النـاس؟ الن مـن النـاس     لیحور على مح »افئدة الناس«دون  »أَفْئدةً منَ النّاسِ«و انما 
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هنـا   »الناس«نسناس، ففی هوي افئدتهم الیه هویه عن موقفه، وزوال ألمنه، واطاحۀ بکرامته، و

و أَذِّنْ فی النّاسِ بِالْحج یأْتُوك رِجالًـا و علـى کُـلِّ    «هم المسلمون المستطیعون فرضا ونفال: 

  .»ضامرٍ یأْتینَ منْ کُلِّ فَج عمیقٍ

»اما انه لم یعن الناس کلهم، أنتم أولئک ونظراءکم«
1.  

»ثمرات القلوب«ومن أهمها  »ثمراتو ارزقْهم منَ الَّ«
حیث تحمـل إلـیهم   «ثم وسائر الثمرات  2

من اآلفاق وقد استجاب اهللا له حتى ال یوجد فی بالد الشرق والغـرب ثمـرة ال توجـد فیهـا     

»ی یوم واحد فواکه ربیعیۀ وصیفیۀ وخریفیۀ وشتائیۀحتى حکی انه یوجد فیها ف
3.  

فی ذلـک البلـد اآلمـن     »یشکرون«نعمۀ األمن وهوي االفئدة ورزق الثمرات،  »علَّهم یشْکُرُونَلَ«

وسواه، وقد نرى فی ذلک التعبیر العبیر رفرفۀ ورقۀ تصور القلوب رفافۀ مجنحۀ، وهی تهـوي  

 الى البلد اآلمن واهله حیث تهواه، فی ذلک الوادي الجدب الیابس، حیث یندى برقۀ القلـوب 

  ورفرفتها.

ربنا إِنَّک تَعلَم ما نُخْفی و ما نُعلنُ و ما یخْفى علَـى اللّـه مـنْ شَـیء فـی الْـأَرضِ و ال فـی        

)ماء38الس.(  

ألمثالنا، فکل ذلک لک علن، وبصیغۀ سـائغۀ عامـۀ    »و ما نُعلنُ«یعنی عن أمثالنا،  »ما نخفی«هنا 

»لَى اللّهخْفى عما ی و ءنْ شَیمن شیء«إذ قد یعلم شیء ویخفى منه شیء، ف  »شیء«دون  »م« 

کل شیء بکل شیئه وکافۀ جوانبه ونواهیه فی اي زمان او  »ما یخفى«یستأصل فی هذا السلب 

وألن األرض والسـماء همـا عبـارة    »و ما یخْفى ... فی الْأَرضِ و ال فی السماء«مکان وأیا کان 

  کله، فذلک حیطۀ مستغرقۀ للکون کله.اخرى عن الکون 

) عاءالد یعمی لَسبحاقَ إِنَّ رإِس یلَ وماعرِ إِسبلَى الْکی عل بهي والَّذ لّهل دم39الْح.(  

                                                        
١

ئِدَ « السالم علیھفي تفسیر العیاشي عن أبي جعفر   ٥٥١: ٢.نور الثقلین  اما انھ .. و انم�ا م�ثلكم ف�ي الن�اس » ِمَن النّاسِ تَھِْوي إِلَیْھِمْ  ةً أَفْ
 البیضاء في الثور األسود .. ةمثل الشعر

 
٢

 ھو ثمرات القلوب. ةفي تفسیر اآلی السالم علیھ.المصدر في عوالي اللئالي قال الصادق  
 
٣

، من كالم الراوي فان االمام ال یحتاج ةشتائی -الى -ان الثمرات .. أقول: عّل حتى حكى السالم علیھ.المصدر عن العوالي و قال الباقر  
 الى النقل و ھو یشھد الحرمین سنویا اكثر من غیره. ةفي أمثال ھذه األمور البسیط
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فـی   هـی »الْحمد للّه ..«و السـالم  علیهفی البدایۀ کانت فی طفولۀ إسماعیل   »إِنِّی أَسکَنْت منْ ذُریتی«

رب «رجولته وقد رزق بعده إسحاق، فبین الدعائین بون بین الطفولۀ والرجولـۀ، وکمـا بـین    

 -علّـه  -وکذلک البون»إِذْ یرْفَع إِبراهیم الْقَواعد منَ الْبیت و إِسماعیلُ ..«و »اجعلْ هذا بلَداً آمناً

  .»رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمناً«کن من ذریته فیه، وبین انه حین اس »رب اجعلْ هذا بلَداً آمناً«بین 

تلمح انه سأله تعالى ان یهب له ذریۀ فوهبه، وهبۀ الذریـۀ علـى الکبـر و     »لَسمیع الدعاء«هنا 

تقضّی العمر وقضاء األمر انه أوقع فی النفس، فانها امتداد، وما اجل اإلنعام بهـا عنـد شـعور    

جل، ولکن إذا کانت ذریۀ طیبۀ، ولذلک یشفّع دعاءه بإصـالح ذریتـه بعـد    اإلنسان بقرب األ

  إصالحه نفسه.

) عاءلْ دتَقَب نا وبی رتینْ ذُرم الةِ والص یمقی ملْنعاج ب40ر.(  

أو لم یکن شیخ األنبیاء وامام المرسلین مقیم الصالة، حتى یتطلب فی منحـدر عمـره ونهایـۀ    

؟ اجل، ولکنه یتقاضى اقام الصالة فی قمۀ اإلسـالم والتسـلیم   »ب اجعلْنی مقیم الصالةِر«امره 

: 2(»ربنا و اجعلْنا مسلمینِ لَک و منْ ذُریتنا أُمۀً مسـلمۀً لَـک ..  «وکما فی شطر آخر من دعاءه: 

128.(  

إذ یرى ان کل ذریته ال یسـتأهلونه،   »ذریتیمن «دعاء بارع، ضارع خاشع، یضم فیه الى نفسه 

وما ألطفه إقام الصالة وأعطفه، حیث تضم فی جنباته کل مـدارج التسـلیم لـرب العـالمین،     

والن البیت محطّ إقام الصالة، فیه ومن کل فج عمیق، حیث یقیمون وجوههم شطر المسـجد  

  ائر العباد.الحرام، وفی إقام الصالة إقام لکافۀ الصالت بین العبد وربه وس

  ).41( الْحساب یقُوم یوم منینَ◌ٔ ربنَا اغْفرْ لی و لوالدي و للْمو

»لولدي إسماعیل وإسحاق«محرف عن  »لوالدي«أ ترى 
»آدم وحوا«؟ ام هما 1

فإن أباه آذر کان  1

                                                        
١

 ».و لولدي«عن المجمع و قرأ الحسین بن علي و ابو جعفر محمد بن علي  ٥٥٢: ٢.نور الثقلین 
َربَّنَا «عن قول ّهللا  السالم علیھیعني إسماعیل و إسحاق و فیھ عن جابر قال سألت أبا جعفر   ةباضافوعن العیاشي عن أحدھما مثلھ 

 قال:» اْغفِْر لِي َو لِوالَِديَّ 
ل و یعني إسماعی» َربَّنَا اْغفِْر لِي َو لِوالَِديَّ «وعدھا إیاه و انما كان  ةصحفھا الكتاب، انما كان استغفاره ألبیھ عن موعد ةھذه كلم

 .آلھ و علیھ هللا صلىاسحق، و الحسن و الحسین و ّهللا ابنا رسول ّهللا  
و لیست اال من خلفیات جھاالت من رواتھا، إذ لم یعرفوا المعني من  علیھماالسالمعلى اإلمامین   ةقاحل ةجاھل ةأقول و ھذه فری

 و لم یمعنوا النظر في ھذه اآلیات.» والدي«
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و الَّـذینَ آمنُـوا أَنْ یسـتَغْفرُوا     ما کانَ للنَّبِی«مشرکا ومات مشرکا فهو من اصحاب الجحیم، و

حاب الْجحـیمِ، و مـا کـانَ        أَصـ ـمأَنَّه م نَ لَهـیما تَب دعنْ بی قُرْبى مکانُوا أُول لَو ینَ وشْرِکلْمل

) 114: 9(»ه أَنَّه عدو للّه تَبرَّأَ منْـه .. استغْفار إِبراهیم لأَبِیه إِلّا عنْ موعدةٍ وعدها إِیاه فَلَما تَبینَ لَ

ه فـی    »تَبرَّأَ منْه«أ فبعد ما تبرء منه وبعد کبره وتکامله فی محتد النبوة یکذب ربه فی  فیـدعو ـل

  ختام دعواته؟.

لیست لتخص آدم وحوا وله آبـاء وأمهـات منـذ والدیـه إلیهمـا هـم کلهـم         »والدي«و لکن 

  .السالم علیهم أفضل منهما کنوح  ه من ومنهم! نون◌ٔ مو

تخریج فیه تهریج وتحریج لموقف القرآن ذودا عن موقف ابـراهیم دون تأمـل فـی     »ولدي«و 

مغزى اآلیۀ! وتهریج موقف القرآن اهرج واحرج من تهریج ابراهیم القرآن! ثم الوالـد أخـص   

والده غیـر   -إذا -انمن األب، فانه یعمه والجد لألم، والعم، والوالد یخص من ولّدك، فقد ک

  أبیه، صیانۀ للعصمۀ االبراهیمیۀ وأحرى منها العصمۀ اإللهیۀ عن صراح الکذب:

  

  اول بیت وضع للناس فیه مقام ابراهیم

  ).95قُلْ صدقَ اللّه فَاتَّبِعوا ملَّۀَ إِبراهیم حنیفاً و ما کانَ منَ الْمشْرِکینَ (

»قَ اللّهدوا  «وأنتم کاذبون، فان کنتم صادقین انکم على ملـۀ ابـراهیم   فی کل قال  »قُلْ صفَـاتَّبِع

 ن◌ٔ باللّه فی أي شأن مـن شـو   »ما کانَ منَ الْمشْرِکینَ«فال تشرکوا باللّه فانه  »ملَّۀَ إِبراهیم حنیفاً

  .الربوبیۀ

دىه کاً وبارکَّۀَ مي بِبلنّاسِ لَلَّذل عضو تیلَ بینَ (  إِنَّ أَولْعـالَم96ل     قـامم نـاتیب آیـات یـهف (

ـ    بِیالً و مـنْ کَفَ سـ هإِلَی تَطاعنِ اسم تیالْب جلَى النّاسِ حع لّهل ناً وکانَ آم خَلَهنْ دم و یمراهرَ إِب

  )97فَإِنَّ اللّه غَنی عنِ الْعالَمینَ (

بأولیۀ مطلقۀ لبیـت اللّـه الحـرام، ردا علـى      -العالمیۀ -نیۀإعالن صارخ فی هذه اإلذاعۀ القرآ

                                                                                                                                                         
١

قال: آدم و حوا، أقول و التعارض بین » َربَّنَا اْغفِْر لِي َو لِوالَِديَّ «انھ قرأ  علیھماالس�الممصدر عن العیاشي عمن ذكره عن أحدھما  .ال
 دلیل قصور الفھم عن معناھا. ةالروایتین في لفظ اآلی
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فلیکن هو المطـاف والقبلـۀ وکمـا کـان فـی فتـرة،        1شطحات یهودیۀ أن القدس أقدس منه

و مـا جعلْنَـا   «واألصل على مدار الزمن الرسالی هو الکعبۀ المبارکۀ قبلـۀ ومطافـا للعـالمین!:    

.. هیبقلى عع بنْقَلنْ یمولَ مالرَّس تَّبِعنْ یم لَمنَعها إِلّا للَیع ی کُنْتلَۀَ الَّتب142: 2( »الْق.(  

یذکر البیت الحرام فی سایر القرآن عشرا مجردا کما هنا، وثالثا منسوبا فیها إلى اللّـه، وثالثـا   

أخرى إلى الناس، مما یدل على أنه لیس للّه بیتا کما للناس، فهو للناس بیـت قبلـۀ ومطـاف    

  .2ومعتکّف، وللّه بیت یعبد فیه، فهو بیت اللّه وبیت الناس

و هنالک مواصفات لهذا البیت العتیق فی عدة آیات، منها هنا سـبع، عـدد السـموات السـبع     

واألرضین السبع واألسبوع السبع والطواف بالبیت وبالصفاء والمروة السبع، والجمرات السبع، 

  ت الجمرات.کما وان عدد أبواب الجحیم سبع تسکّر بسبعی الطواف وسبعا

  »(إِنَّ أَولَ بیت وضع للنّاسِ ... 1

أن من أهـل   -وال سیما واتبعوا ملۀ إبراهیم حنیفا -علّ الصلۀ القریبۀ لهاتین اآلیتین بما قبلهما

إذا تأمر باتباع ملۀ ابراهیم فکیف تسـتقبل الکعبـۀ و    آلـه  و علیه اهللا صلىالکتاب معترضین على الرسول  

حن نقدس القدس وهو کعبتها وشرعتها من شرعۀ ابراهیم؟ فجـاء الجـواب:   تطوف حولها ون

».. تیلَ بوکذلک اآلیات التی تقول إن ابراهیم هو الذي رفع القواعد من البیت. »إِنَّ أَو  

األول هو السابق الذي ال یسبقه أو یقارنه مثیل له فی الممکنات، أم وال یتأخر هـو عنـه کمـا    

  و األول ال ثانی له واآلخر ال أول قبله:اللّه تعالى، حیث ه

»یملع ءبِکُلِّ شَی وه نُ والْباط رُ والظّاه رُ واآلْخ لُ والْأَو وواألول هنا هو من األول 3: 57( »ه (

  إذ له أمثال بعده مهما کانت درجات، کما هو فی الدرجۀ القمۀ العلیا، ال یساوى او یسامى.

هو مکان البیتوتۀ والریاحۀ، بدنیا او روحیا او هما معا، فسواء أ کانت أرضـا  کمطلقه  »بیت«و 

                                                        
١

ألنھ  ةأخرج ابن المنذر و األزرقي عن ابن جریح قال بلغنا أن الیھود قالت بیت المقدس أعظم من الكعب - ٥٣: ٢.الدر المنثور 
َل بَیْتٍ «فنزلت  آلھ و علیھ هللا صلىأعظم فبلغ ذلك النبي   ةل الكعبفقال المسلمون ب ةمھاجر األنبیاء و ألنھ في األرض المقدس إلى  - »إِنَّ أَوَّ

ِّناتٌ : «- قولھ ِ َعلَى النّاسِ ِحجُّ «و لیس ذلك في بیت المقدس » َو َمْن َدَخلَھُ كاَن آِمناً «و لیس ذلك في بیت المقدس » فِیھِ آیاٌت بَی َو ِ�ّ
 قدس.و لیس ذلك في بیت الم» الْبَیْتِ 

 
٢

مِ ١٢٥: ٢» ((أَْن طَھِّرا بَیْتِيَ  ٢٦: ٢٢» َو طَھِّْر بَیْتِيَ «.الثالث األولى ھي  َل «ھن�ا  ة) و الثانی�٣٧: ١٤» () (ِعنَْد بَیْتَِك اْلُ◌مَحرَّ أَوَّ
بَیَْت الَْحراَم قِیاماً لِلنّاسِ  ةَ َجَعَل ّهللاُ الَْكْعبَ «و » بَیْتٍ ُوِضَع لِلنّاسِ  بَیَْت َمثا٩٧: ٥» (الْ نَا الْ  ).١٢٥: ٢» (لِلنّاسِ َو أَْمناً  ةً بَ ) (َو إِْذ َجَعلْ
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  ملساء، ام وعلیها بنایۀ، فلیشمل أرض الکعبۀ وهی مکان البیت کما یشملها بعد عمارتها.

ع   «وفی المکانۀ، مهما کان القصـد مـن    1و األولیۀ هنا مطلقۀ تطم الزمنیۀ والمکانیۀ ضـو ت یـب

فالواضع هو اللّه، والموضوع لهم هم کل الناس، فال بیت یضعه النـاس،   2بیوت العبادة »للنّاسِ

  باإلمکان ان یوضع لکلّ الناس دونما اختصاص.

نا إذ وضعه اللّه للنـاس قبـل کـل    إلّا انه یشمل بیوت الناس بجنب بیوت اللّه، فهو األول زما

  وضع وموضوع له، حین دحى األرض من تحتها.

                                                        
١

أخرج البیھقي في الشعب عن ابن عباس قال قال رسول ّهللا   - ٥٢: ٢بشأن ھاتین األولیین ففي الدر المنثور  ة.ھنا روایات متواتر
قال: إن السالم علیھمعن آبائھ   السالم علیھوضعت في األرض موضع البیت ثم مھدت منھا األرض .. وعن أبي جعفر   ة: أول بقعآلھ و علیھ هللا صلى

عمور و أمر ّهللا تعالى من في األرض أن یطوفوا كما یطوف ّهللا بعث مالئكتھ فقال: ابنوا لي في األرض بیتا على مثال البیت الم
: ١و بوجھ أبسط الخازن  ١٥٧: ١و التبیان بتفاوت یسیر  ١٥٢: ٨أھل السماء بالبیت المعمور (رواه بلفظھ الرازي في تفسیره 

 ٣٥: ١ السالم علیھمھ عن علي بن الحسین  عن أبی السالم علیھعن أبي جعفر   ةو األزرقي في أخبار مك علیھماالسالمعن علي بن الحسین   ٢٥٢
 .٤٠ ةو حسین بن عبد ّهللا بإسالمھ في تاریخ الكعب

قال: لما أراد ّهللا عز و جل أن یخلق األرض أمر  السالم علیھوروى الكلیني في الصحیح عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد ّهللا  
ا واحدا فجمعھ في موضع البیت ثم جعلھ جبال من زبد ثم دحى الریاح فضرب متن الماء حتى صار موجا ثم أزبد فصار زبد

األرض من تحتھ و ھو قول ّهللا عز و جل: إن أّول بیت وضع للناس .. و قال تعالى و األرض بعد ذلك دحاھا و رواه سیف بن 
على دحو األرض  ةو األخبار الدال ١٥٤: ٢) و الفقیھ ١٦(انظر الكافي (:  السالم علیھعن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد ّهللا   ةعمیر

من أبواب  ١٨و الوسائل الباب  ٣٠٣: ١و نور الثقلین  ٢٩٧: ١و البرھان  ١٨٦: ١انظر العیاشي  ةكثیر ةمن موضع الكعب
 .٣١: ١األزرقي  ةو أخبار مك ٨: ٤و الطبري  ١٤٧ - ١٤٥: ١و الدر المنثور  ٢٩٨و  ٢٩٧مقدمات الطواف 

على كل بیت كما روى العیاشي عن عبد الصمد بن سعد قال أراد أبو  ةالمطلق ةو مكان البیت، فلھ األّولیو البیت في ھذه األحادیث ھ
فقال لھ: السالم علیھبیوتھم أن یزید في المسجد فأبوا علیھ فأرغبھم فامتنعوا فضاق بذلك فأتى أبا عبد ّهللا   ةجعفر أن یشتري من أھل مك

لم یغمك السالم علیھافنیتھم لنزید في المسجد و قد منعوا ذلك قد غمني غما شدیدا فقال أبو عبد ّهللا  اء شیئا من منازلھم و إني سألت ھؤ 
 ، قال: و بما احتج علیھم؟ فقال: بكتاب ّهللا، فقال:ةذلك و حجتك علیھم فیھ ظاھر
َل بَیْتٍ ُوِضَع لِلنّاسِ لَلَِّذي بِبَكَّ «في أي موضع؟ فقال: قول ّهللا  فإن كانوا ھم  ةقد أخبرك ّهللا أن أّول بیت وضع ھو الذي ببك» ةَ إِنَّ أَوَّ

فاحتج علیھم بھذا فقالوا لھ: اصنع ما السالم علیھنزلوا قبل البیت فلھم افنیتھم و إن كان البیت قدیما قبلھم فلھ فناءه فدعاھم أبو جعفر  
 أحببت.

الحرام بقیت دار في تربیع المسجد فطلبھا من أربابھا فامتنعوا و فیھ عن الحسن بن علي النعمان قال: لما بني المھدي في المسجد 
نین إني فسأل عن ذلك الفقھاء فكل قال لھ: أنھ ال ینبغي أن تدخل شیئا في المسجد الحرام غصبا فقال لھ علي بن یقطین یا أمیر المؤ 

عن  علیھماالسالمأن یسأل موسى بن جعفر   ةالمدینألخبرك بوحي األمر في ذلك فكتب إلى و الي علیھماالسالمأكتب إلى موسى بن جعفر  
فقال أبو الحسن  السالم علیھدار أردنا أن ندخلھا في المسجد الحرام فامتنع علیھا صاحبھا فكیف المخرج من ذلك؟ فقال ذلك ألبي الحسن  

 فال بد من الجواب في ھذا؟ فقال لھ: السالم علیھ
بالناس فالناس أولى بفنائھا و إن كان الناس ھم  ةھي النازل ةالرحمن الرحیم إن كانت الكعب األمر ال بد منھ فقال لھ أكتب: بسم ّهللا 

أولى بفنائھا، فلما أتى الكتاب إلى المھدي أخذ الكتاب فقبلھ ثم أمر بھدم الدار فأتى أھل الدار أبا الحسن   ةفالكعب ةالنازلون بفناء الكعب
 كتابا في ثمن دارھم فكتب إلیھ أن أرضخ لھم شیئا فأرضاھم.فسألوه أن یكتب إلى المھدي  السالم علیھ

أن رجال قال لھ: أھو أّول بیت؟ قال: ال قد كان قبلھ بیوت و لكنھ أّول بیت وضع للناس مباركا فیھ  السالم علیھو أما مایروى عن علي  
لعرب من جرھم ثم ھدم فبناه قریش فقد یعني من المتأخر ثم بناه قوم من ا السالم علیھو أّول من بناه إبراھیم   ةو البرك ةالھدى و الرحم

و أخرجھ السیوطي عن ابن المنذر و  السالم علیھعن ابن شھر آشوب عنھ   ٣٠١: ١البیت إلمكانھ (رواه في البرھان  ةعن بیوت عمار
 السالم علیھعنھ   ٦٢و  ٦١: ١ ةر مكو األزرقي في أخبا ١٥٤: ٨و الرازي في تفسیره  السالم علیھابن أبي حاتم من طریق الشعبي عنھ  

 بوجھ أبسط.
 
٢

و أحمد و عبد بن حمید و البخاري و مسلم و ابن جریر و البیھقي في الشعب عن أبي  ةأخرج ابن أبي شیب - ٥٣: ٢.الدر المنثور 
 أي مسجد وضع أّول؟ قال: آلھ و علیھ هللا صلى ذر قال قلت یا رسول ّهللا 

 المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال: المسجد األقصى ..
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إن مکان البیت هو األم لسائر األمکنۀ األرضیۀ، کما مکۀ هی أم القرى مـن الناحیـۀ الرسـالیۀ،    

فی کافۀ الجهـات، حیـث دحیـت کـل شـرعۀ       »أم القرى«فللبیت بمکانه أمومتان اثنتان، فهو 

  دحیت األرض کلها من تحتها.منها، کما  -کأصل -إلهیۀ

تعم جمیـع النـاس طـول الـزمن الرسـالی، مطافـا        »للناس«و الوضع هنا تکوینی وتشریعی، و

للطائفین وقبلۀ للمصلین، وکما نرى قبور النبیین وسائر الصالحین قبل اإلسـالم تجـاه الکعبـۀ    

أم أیـا کـان مـن     المبارکۀ دونما استثناء، فی القدس نفسه وفی الخلیل ودمشق ولبنان وایران

طالق، فـان  فهذا أقدس بیت على اإل 1اجمع النبیون حجه وکما الکرام، اء◌ٔ بالد تضم قبور هو

واضعها هو اللّه الجلیل، والمهندس هو جبرئیل، والبانی هو الخلیل والتلمیذ إسماعیل، لـذلک  

»المقام بمکۀ سعادة والخروج منها شقوة«ف 
  3».دعامۀ اإلسالم .«و هی 2

والطواف به صلوة، والمقام عنده فیه الفضـیلۀ الکبـرى،    4یه تسوى الف الف صالةو الصالة ف

  .5کما الصوم فی رمضانه مائۀ الف

                                                        
١

 ةو ثالثمائ ةحج ةعلى قدمیھ منھا سبعمائ ةھذا البیت ألف أتی السالم علیھأتى آدم   السالم علیھقال أبو جعفر   ٩٧: ٤المتقین  ة.في روض
 ..الشام و المكان الذي یبیت فیھ الحطیم . ةو كان یأتیھ من ناحی ةعمر
في سبعین نبیا السالم علیھیقول: مر موسى بن عمران   السالم علیھفي الموثق كالصحیح عن أبي بصیر قال: سمعت أبا جعفر   ١١٤وفیھ 

 یقول: لبیك عبدك و ابن عبدیك .. ةعلى فجاج الروحاء علیھم العباء القطوانی
بصفاح الروحاء على جمل آلھ و علیھ هللا صلىقال: مر موسى النبي   السالم علیھوفیھ في الحسن كالصحیح عن ھشام بن الحكم عن أبي عبد ّهللا  

قال: مر یونس بن متى بصفاح الروحاء و ھو یقول:  - أحمر خطامھ من لیف علیھ عبائتان قطوانیتان و ھو یقول: لبیك یا كریم لبیك
لبیك عبدك ابن أمتك و مر محمد  قال: و مر عیسى بن مریم بصفاح الروحاء و ھو یقول:  - لبیك كشاف الكرب العظام

 بصفاح الروحاء یقول لبیك ذا المعارج لبیك.آلھ و علیھ هللا صلى
قد حج البیت في الجن و اإلنس و الطیر و الریاح و  السالم علیھأن سلیمان   السالم علیھفي الصحیح عن أبي جعفر   ةروى زرار ١١٦وفیھ 

 كسى البیت القباطي.
 
٢

 : المقام ...آلھ و علیھ هللا صلىأخرج األزرقي عن عطاء بن كثیر رفعھ إلى النبي   -٥٣: ٢.الدر المنثور 
 
٣

اإلس�الم  ةق�ال: ھ�ذا البی�ت دعام�آل�ھ و علی�ھ هللا صلىأخرج األزرقي و الطبراني في األوسط عن جابر بن عبد ّهللا أن رسول ّهللا   -.المصدر
 .ةو إن رده أن یرده بأجر أو غنیم ةھذا البیت من حاج أو معتمر كان مضمونا على ّهللا إن قبضھ أن یدخلھ الجن من خرج یؤ 

 
في  ةإّال في المسجد الحرام فإنھ كألف صال ةفي مسجدي كألف صال ةالصال آلھ و علیھ هللا صلىقال   ١٠: ٨.كما في الوافي عن الفقیھ ٤

 مسجدي.
 
من أدرك شھر آلھ و علیھ هللا صلىرج األزرقى و الجندي و البیھقي في الشعب عن ابن عباس قال قال رسول ّهللا  أخ -٥٣: ٢.الدر المنثور ٥

و كل  ةحسن ةو كل لیل ةو كتب لھ كل یوم حسن ةألف رمضان بغیر مك ةفصامھ كلھ و قام منھ ما تیسر كتب ّهللا لھ مائ ةرمضان بمك
 ةحمالن فرس في سبیل ّهللا و ل�ھ بك�ل ی�وم دع�و ةیوم حمالن فرس في سبیل ّهللا و كل لیلو كل  ةعتق رقب ةو كل لیل ةیوم عتق رقب

 .ةمستجاب
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ووضـع   1لقد رسم الخط حول مکان البیت وبناه آدم الصفی ،ورفع القواعد منه الخلیل الوفی

ویظهر عنـده متکئـا ظهـره علـى      آله و علیه اهللا صلىالحجر األسود فی مکانه اآلن بعد خرابه هذا النبی  

فأم القرى هی العاصمۀ اإلسالمیۀ الکبـرى کمـا کانـت لرسـول      السـالم  علیهقائم المهدي  جداره ال

  وهی على طول خط الرساالت أم القرى ال تساوى ام تسامى. آله و علیه اهللا صلىالهدى  

 أجمعین، من الجنۀ والناس ومن سـواهما  »مبارکاً و هدى للْعالَمینَ«وهو  »وضع للنّاسِ«و لماذا 

  من المکلفین أجمعین؟.

علّه ألنهم هو المحور األساس فی التکوین والتشریع، والجنۀ هم على هـامش النـاس ثـم ال    

  خبر لنا عن سائر العالمین.

  لَلَّذي بِبکَّۀَ ...

وعلّها أظهر؟ علّه إذ قد تسـمى غیـره    »مکۀ«وهی أخصر، او  »الکعبۀ«دون  »لَلَّذي بِبکَّۀَ«و لماذا 

 »لَلَّذي بِبکَّۀَ«تختص بالمبنی علیه تلک البنایۀ، و »الکعبۀ«ا أصبحت بعد علما له! وأن مهم »کعبۀ«

تشملها قبل البنایۀ وبعدها، واألولیۀ الزمنیـۀ بالنسـبۀ لبیـوت العبـادة المبنیـۀ لیسـت للکعبـۀ        

  المشرفۀ، وانما لمکان البیت وبالنسبۀ لکافۀ البیوت عبادة وسواها، مبنیۀ وسواها.

من البک وهو الدفع حیث یدفع عنها من یقصد تهدیمها هتکا من الطغـاة اللئـام لـم     »ۀبک«ثم 

  .2یقصدها جبار بسوء اال اندقت عنقه

بیـت والثـانی محطّـه البیـت     و هو الزحام ألنه مزدحم الحجاج والمعتمرین، واألول یخص ال

»انما سمیت مکۀ بکۀ الن الناس یتباکون فیها«مهما عم الزحام کل البلد الحرام، ف 
3  

                                                        
١

 قال: إن آدم ھو الذي بنى البیت و وضع أساسھ و السالم علیھروى أبو بصیر في الموثق عن أبي عبد ّهللا   ١١٦: ٤المتقین  ة.روض
أّول من كساه الشعر و أّول من حج إلیھ ثم كساه تبع بعد آدم األنطاع ثم كساه إبراھیم الخصف و أّول من كساه الثیاب سلیمان بن 

و بناه سلیمان  السالم علیھ، أقول: فالبیت الحرام ھو قبل القدس بقرون فإن أّول من خط بیت المقدس و اتخذه مسجدا داود  السالم علیھداود  
ه فشاد بنیانھ و فسح أعطانھ و جاء في الخبر أنھ أصاب بني إسرائیل على عھد داود طاعون أسرع فیھم و ذھب بعامتھم من بعد

فخرج داود بالناس إلى موضع بیت المقدس فدعى ّهللا سبحانھ أن یرفع عنھم ذلك الموتان فاستجیب لھ فاتّخذ ذلك الموضع مسجدا 
باستتمامھ فعامتھ من بناء سلیمان حقائق التأویل  السالم علیھنودي قبل أن یستتمھ بأوصى إلى سلیمان  تبركا بھ و تعظیما لھ و بدأ ببنائھ ف

 للسید الشریف الرضي.
 
٢

 ألنھا تبك أعناق الباغین إذا بغوا فیھا. ةكانت تسمى بك السالم علیھ.في الموثق عن أبي جعفر  
 
٣

 ... السالم علیھفي كتاب العلل بإسناده إلى العرزمي عن أبي عبد ّهللا   ٣٦٧: ١.نور الثقلین 
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وعن شمالک ومعک  ألنها یبتک بها الرجال والنساء والمرأة تصلی بین یدیک وعن یمینک«و 

»وال بأس بذلک إنما یکره فی سائر البلدان
»الن الناس یبک بعضهم بعضـا فیهـا باالیـدي   «و 1

2 

»لبکاء الناس حولها وفیها«ال
  فی اصل اللغۀ والمعنى. »بکى« عن »بک«الختالف  3

فهی من المک: الدحو والتحریک، حیـث مـک اللّـه األرض مـن تحتهـا، وعـلّ        »مکۀ«و اما 

وهما تعنیان البلد الحرام، للتأشیر الى أن مظهـر البرکـۀ    »مکۀ«بالذکر هنا دون  »بکۀ«اختصاص 

  کانت قبلۀ ومطافا قبله.والهدى فیها للعالمین بادى من أذان الحج من بانیها الخلیل، مهما 

هی موضع البیت، او موضـع الحجـر    »بکۀ«البلد الحرام کله، او الحرم کله، و »مکۀ«و قد تعنی 

  الذي یبک الناس بعضهم بعضا.

 -: مبارکـا وهـدى  »إِنَّ أَولَ بیت«مبارکاً و هدى للْعالَمینَ علهما حاالن لمربع المتعلقات:  3 -2

  وضع:

للذي ببکۀ: مبارکا وهدى، برکات بعضها فـوق بعـض    -للناس: مبارکا وهدى -مبارکا وهدى

  وهدایات منذ وضعه اللّه الى یوم الدین.

اسم مفعول من بارك، والبرك هو فی األصل ثبـات الشـیء ویسـتعمل فـی کـل       »مبارکا«ثم 

ـ  »ان للحق دولۀ وللباطل جولۀ«فضل وفیض مادیا او معنویا او هما معا ف  ارك فهذا البیت مب

  ثابت النفع دون زوال، ومنه استقرار العبادة فیه والیه والطواف حوله دونما نسخ وتحویر.

ارك 6 -6: 6أحنى الرکبۀ، و:  -سجد -: بارك رکع6 -6: 6و فی األصل العبرانی   -:: برك ـب

  تسبیح. -تحیۀ -تهنئۀ -: براکاه مبارکۀ6 -6: 6هنّأ، و:  -حنّأ -رحب -مجد

 »حرَماً آمناً یجبى إِلَیه ثَمرات کُـلِّ شَـیء  «فیه کافۀ البرکات مادیۀ ومعنویۀ: و البیت الذي ببکۀ 

: 2( ») (و ارزقْ أَهلَه منَ الَّثمرات منْ آمنَ منْهم بِاللّه و الْیومِ اآلْخرِ قالَ و مـنْ کَفَـرَ ..  57: 28(

126.(  

                                                        
١

 قال: .. السالم علیھعن العلل بسند متصل عن الفضیل عن أبي جعفر   ٣٦٧.المصدر 
 
٢

 ؟ قال: ..ةبك ةلم سمیت مك السالم علیھ  عن العلل بإسناده إلى عبید ّهللا بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد ّهللا  ٣٦٧.المصدر 
 
٣

؟ فقال: لبك�اء الن�اس ةبك ةلم سمیت الكعب الس�الم علیھعن العلل و بإسناده إلى عبد ّهللا بن سنان قال: سألت أبا عبد ّهللا   ٣٦٦.المصدر 
 حولھا و فیھا أقول:: و ھذا من المختلقات.
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 -قیاما للناس«قیدیۀ وسیاسیۀ واقتصادیۀ أماهیه، فانه: و من أهمها البرکات الجماعیۀ ثقافیۀ وع

  ).28: 22( »لیشْهدوا منافع لَهم و یذْکُرُوا اسم اللّه ..«و »ومثابۀ وأمنا ..

وحتى المسلمین لم یتبرکوا به ویهتدوا کما یحق  »مبارکاً و هدى للْعالَمینَ«و تراه کیف یکون 

  ن؟.فضال عن سائر العالمی

إن برکته وهداه للعالمین فرض وواقع، فرض لمن استطاع الیه سبیالً، وواقع لغیر المسـتطیعین  

 ثـم  نـۀ، ◌ٔ من المسلمین، لو ان األولین حجوه کما یجب شاهدین فیه منافع لهم وللکتلۀ المو

 المهـدي  ایـام  الکـون  کاهل على العالمیۀ اإلسالمیۀ الدولۀ س◌ٔ تو حیث أوسع بصورة واقع

  عجل اللّه تعالى فرجه الشریف. القائم

کلهم دون »وضع للنّاسِ«هنا طلیقۀ غیر محدودة بناس دون ناس، نتأکد أنه  »للناس«ذلک! وألن 

  طائفیۀ او اقلیمیۀ او عنصریۀ لناس البیت کما فی سائر البیوت.

للتدلیل على کل وضـع فیـه تکوینیـا وتشـریعیا وبرکـۀ وقبلـۀ ومطافـا         »بنی«دون  »وضع«ثم 

عبادات أخرى، وسائر البیوت ال أولیۀ لها فی هذه األوضاع وال تسـامی او تسـاوي الکعبـۀ    و

  المبارکۀ على اإلطالق.

نائبا للفاعل دلیل ان الفاعل الواضع لیس مـن النـاس، إذا    »الناس«کما وان صیغۀ المجهول مع 

الطلیقۀ تشـریعا   فذلک وضع تکوینی وتشریعی من اللّه تعالى فی اولیۀ طلیقۀ حقیقۀ باألولویۀ

  وتکوینا.

4 ... یمراهإِب قامم ناتیب آیات یهف  

  تخرق العادات، دالۀ على اللّه بوحدانیته، فما هیه؟ »آیات«و تراها فقط 

  وهی آیۀ واحدة!. »مقام إِبراهیم«و لم یذکر هنا إلّا 

النسبۀ ألي بیـت؟ وقـد ال   ب البیت لهذا المرموقۀ القمۀ األفضلیۀ الى رات◌ٔ أم هی عالمات مو

أَ تَبنُونَ بِکُلِّ رِیعٍ «آیات، ولم تأت بمعنى العالمۀ إلّا التی فی الشعراء  -فقط -تسمى العالمات

  ).128( »آیۀً تَعبثُونَ

أم هی آیات تشریعیۀ تخصه، وتکوینیۀ خارقۀ، وسواها علما الختصاصه بـین سـائر البیـوت    

  ین المحتمالت.بکل هذه اآلیات؟ کأنها هیه جمعا ب



 118

و للّه علَى النّـاسِ حـج    -و منْ دخَلَه ... -مقام إِبراهیم«و نجد فی مثلث اآلیات المذکورات: 

تیتأشیرا عشیرا إلى کلها، ف  »الْب» یمـراهإِب قامنـاً    «تکوینیـۀ،   »مکـانَ آم خَلَـهـنْ دم تعمهـا  »و

  تشریعیۀ، والتکوینیۀ منها تعم الخارق للعادة ومطلق العالمۀ. »و للّه علَى النّاسِ«والتشریعیۀ 

ولم یضع اللّـه بیتـا    »و للّه علَى النّاسِ«آیۀ تشریعیۀ منقطعۀ النظیر تدل على أولیته التشریفیۀ  ف

  على مدار الزمن الرسالی، یفرض حجه لمن استطاع الیه سبیالً إال الکعبۀ المشرفۀ.

  من دخلها زائدا على ما سواها من بیوت اللّه وسواها.و أخرى هی فرض األمن ل

و ثالثۀ تحریم الصید وقطع الشجر فی حرمهـا دون سـواها، ومـا الـى ذلـک مـن محرمـات        

  وواجبات فیها وفی إحرام حجها وعمرتها.

و آیۀ تکوینیۀ خارقۀ العادة هی الرابعۀ من آیاته البینات بک من قصده بسوء کما حصل فـی  

أَ لَم یجعلْ کَیدهم فی تَضْلیلٍ. و أَرسلَ علَیهِم طَیراً أَبابِیـلَ. تَـرْمیهِم بِحجـارةٍ    «اصحاب الفیل: 

  ؟! وما هدم حینما هدم توهینا کأصحاب الفیل.»منْ سجیلٍ. فَجعلَهم کَعصف مأْکُولٍ

یـث هـو اآلن، إذ أثـرت    سۀ هی موضع قدم ابراهیم من الحجر الموجود فی المقام ح1و خام

  .2قدمه المبارکۀ حین بنى البیت وحین أذّن فی الناس بالحج

و سادسۀ ان الطیور المحلقۀ على فضاء المسجد الحرام، تکسـر عنـد وصـولها الـى فضـاء      

                                                        
١

 ةقیل البعث ةبالسیل رابع ةثم قریش، ثم ھدمت الكعب ةجددھا بنو جرھم ثم العمالقحتى  السالم علیھعلى بناء إبراھیم   ة.فما زالت الكعب
 بخمس.

و  ةفحاربھ الحصین قائد یزید بمك ةو كان البناء على ھذه الحال حتى تسلط عبد ّهللا بن الزبیر على الحجاز في عھد یزید بن معاوی
و  ةھا ثم انكشف عنھا لموت یزید فرأى ابن الزبیر أن یھدم الكعببالمنجنیق فانھدت و أحرقت كسوتھا و بعض أخشاب ةأصاب الكعب

 .ةھجری ٦٤رجب  ١٧یعید بناءھا فأتى لھا بالجص النقي من الیمن و بناھا بھ و كان فراغھ من بناءھا 
ما  ةاصد، و لو كانت قةإلى ھدم البیت و ھتك حرمتھ، و إنما ھي من مخلفات ھذه الحرب الظالم ةلم تكن قاصد ةو ھذه اإلصاب

 قصده أصحاب الفیل ألصابھم ما أصابھم.
قال:  السالم علیھكما في الصحیح عن سعید األعرج عن أبي عبد ّهللا   السالم علیھأن البیت لم یغرق في طوفان نوح   ةثم ھنا روایات صحیح

 .٤: ٤المتقین  ةإنما سمي البیت العتیق ألنھ أعتق من الغرق و أعتق الحرم معھ كف عنھ الماء روض
بعث الحجاج بن یوسف قائده فحارب ابن الزبیر حتى غلبھ فقتلھ و دخل البیت فأخبر عبد  ةثم لما تولى عبد الملك بن مروان الخالف

أذرع و شبرا و بنى  ةفأمره بإرجاعھا إلى شكلھا األول فھدم الحجاج من جانبھا الشمالي ست ةالملك بما أحدثھ ابن الزبیر في الكعب
 .ةى أساس قریش، و ھذه خامسذلك الجدار عل

) أحدث فیھا ترمیما، و ١٠٢١( ةغیر سقفھا، و لما تولى السلطان أحمد العثماني سن ٩٠٦ ةو لما تولى السلطان سلیمان العثماني سن
 فأمر السلطان مراد الرابع من ملوك آل ةو الغربی ةو الشرقی ة) ھدم بعض حوائطھا الشمالی١٠٣٩( ةلما حدث السیل العظیم سن

 ) زمن الملك خالد.١٤٠٠( ة، و لم تعمر إّال داخلیا سنة) ھجری١٤٠٥عثمان بترمیمھا، و لم یزل على ذلك حتى الیوم (
 تھدیما قاصدا ھتكا لحرمتھا إّال من أصحاب الفیل، و قد جعل كیدھم في تضلیل!. ةفال نجد في تاریخ الكعب

 
٢

ما ھذه اآلیات البین�ات؟ ق�ال: مق�ام » فِیھِ آیاٌت بَیِّناتٌ « السالم علیھابن سنان أو صحیحھ على األصح قال سألت أبا عبد ّهللا   ة.في حسن
 ألسود و منزل إسماعیل.إبراھیم حیث قام على الحجر فأثرت فیھ قدماه، و الحجر ا
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ممتنعۀ من العلو علـى البیـت الحـرام، فـال      -ککل -الکعبۀ، اللّهم إلّا شاردة ماردة، فقد تراها

  بذکره.یطیر طائر إال حوله من غیر ان یعلو فوقه وقد تناصر الخبر وتواتر األثر 

و لقد شاهدت أنا عند مقامی بمکۀ المکرمۀ فی سنتین من سنی هجرتی مـن شـر الطـاغوت    

الشاه علیه لعنۀ اللّه، شاهدت متقصدا تلک اآلیۀ البینۀ، فرأیت امتناع الطیر من التحلیـق فـوق   

  طیر أنه و أمـد البیت، حتى لقد کنت أرى الطائر یدنو من مکان سحیق ومنزع عمیق فی أحد

ن جناحه حتى أظن انه قد قطع البیت عالیا علیه وجائزا به، فمـا هـو إال ان یقـرب منـه     خفقا

حتى ینکسر منحرفا ویرجع متیامنا او متیاسرا فیمر عن یمین البیت او شماله، کأن الفتا یلفتـه  

او عاکسا یعکسه، وذلک من أطراف ما شاهدته هناك وجربتـه، اللهـم عـد بـی الـى بیتـک       

صار مهدیک القائم عجل اللّه تعالى فرجه، وکما رجوته حین أقمـت فیـه   واجعلنی فیه من أن

  ولکن اللّه قضى امرا کان مفعوال.

و سابعۀ هی بئر زمزم حیث نبع فوارا أرتزیا منذ مس إسماعیل عقبه علـى أرضـه، وال یـزال    

  نابعا یزید وال ینقص، ثم وماءه ال یتسنّه على طول المکوث مکشوفا على أیۀ حال.

لما أمر فی المنحر بذبح ابنه إسـماعیل، فأخـذ یضـغط علـى      السالم علیهۀ هی قصۀ الخلیل  و ثامن

  .»الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی«المدیۀ ولکنها ال تقطع حیث 

و تاسعۀ هی ترك الذباب والبراغیث فی منى یوم األضحى ویـومین بعـدها، وأرضـها ملیئـۀ     

  ۀ فیها!.ی◌ٔ باألشالء العفنۀ والنتنۀ، فال تجد أیۀ مو

 ولـیس  سـنویا،  المالیین بالمالیین الحرام المشعر من ذ◌ٔ و عاشرة هی حصى الجمار التی تو

 کثـرة  علـى  منه مواضعه وخلو الحصى تلک ذهاب ترى ثم! شدیدة ریاح مهب وال ماء سبیل

  .مواضعه فی واجتماعه به الرامین

ه کان قـاحال ال مـاء فیـه    و حاد یعشرها انها تجبى إلیها ثمرات کل شیء، والبلد الحرام نفس

  وال کالء، وحتى اآلن وهما فیه قدر الحاجۀ ال ثمرات فیه من نفسه إلّا من کل أکناف العالم.

حیث الحروب وإراقۀ الـدماء بعیـدة    -مهما شذ فیه اللّاأمن -و ثانی عشرها األمن النسبی فیه

غیرهـا، کمـا وهـو مـن     عنه اکثر من غیره بکثیر، ولحد ال تجد فیه افتراس السباع فضال عن 

  احکامه تشریعیا.
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 ي◌ٔ فترى الوحش والسباع إذا دخلته وصارت فـی حـدوده ال تقتـل بعضـها بعضـا، وال یـو      

 باالصـطیاد  عادتها جرت التی الوحوش سوانح والسباع الکالب فیه تصطاد وال بعضا، بعضها

  م.الحر خارج صادفتها إذا علیها تعدو کما الحرم أرض فی علیها تعدو وال لها،

فهذه آیۀ عظیمۀ من آیات اللّه البینات فی هذا البیت المبارك تدل داللۀ عظیمۀ على أن اللّـه  

تعالى هو الذي أبان هذا البیت بذلک من سائر بقاع األرض، حیث حال بین السباع فیها وبـین  

مجاري عاداتها وحوافز طباعها وعمل النفوس السلیطۀ التی رکبت فیها حتى تمنع من مواقعۀ 

  لفرائس وقد اکثبت لها وصارت أخذ أیدیها، بل وتأنس بأضدادها وتأنس األضداد بها!.ا

کل هذه اآلیات ألنها فی مقامه الکعبۀ حیث رفع قواعـدها، ومقامـه    »مقام إِبراهیم«و قد تعنی 

الواضع قدمه علیه حیث موضع قدمه، ومقامه الزمزم حیث مقام اسماعیله بأمه، ومقامه المنحر 

، فکل هذه یصدق علیها مقام إبراهیم، زمان قیامه ومکانه وأصل قیامه بمـا قـام، وإنمـا    ومنى

  خص بالذکر أمن المقام وفرض حج البیت، کنموذجین من اآلیات التکوینیۀ والتشریعیۀ.

کما وان مقام ابراهیم أیا کان لهذا البیت المبارك هو من اآلیات البینات لفضله على القـدس  

بیوت المقدسۀ طول الرساالت، حیث ترى موضع قدم الخلیـل فـی الصـخرة    و ما سواه من ال

حیث أالن اللّه سبحانه له أصالدها بعد الصالبۀ وخلخل أجزاءها بعـد الکثافـۀ حتـى أثـرت     

  قدمه فیها راسخۀ وتغلغلت سانحۀ کما یتغلغل فی األشیاء الرخوة واألرض الخوارة.

قریبا من طائف او مصل، وال بعیدا مـن مسـتقبل    فلذلک البیت فضله المنقطع النظیر، ال یخلو

له فی صالة وسواها، آناء اللیل وأطـراف النهـار، فـان قضـیۀ کرویـۀ األرض دوران اآلفـاق       

  فتداوم أوقات الصلوات الخمس فی کل األوقات دونما استثناء.

 -من دخلـه «مع »تآیا«او بدال من  »منها«ادبیا قد یکون مبتدء خبره المحذوف  »مقام إِبراهیم«و 

  او عطف بیان. »وهللا ...

  و منْ دخَلَه کانَ آمناً .... 5

أ تراه أمنا شرعیا؟ وال یخص البیت! فکل داخل فی بیت وسواه وخارج عنه آمن فـی شـرعۀ   

  اللّه إذا لم یستحق خالف األمن کالجانی!.

وکثیر مثله تقتـیال او نفیـا    سـالم علیهماالام امنا واقعیا؟ ولم یأمن فیه سید الشهداء الحسین بن علی  
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  وتشریدا! فکیف یکون األمن من میزاته بین البیوت وسواها من مدخل او مخرج؟!.

) فاستجیب لـه:  126: 2(»و إِذْ قالَ إِبراهیم رب اجعلْ هذا بلَداً آمناً ...«و قد سأل ابراهیم أمنه: 

  )!.125( »و أَمناً و إِذْ جعلْنَا الْبیت مثابۀً للنّاسِ«

أمنا زائدا على سواه شرعیا وواقعیا کما هو الواقع طول تاریخـه المجیـد، ولـم     »آمنا«قد یعنی 

  یختص به أصل األمن بنوعیه، وإنما أصبح أمنه الخاص فیهما من میزاته.

: 28(»حرَماً آمنـاً  أَ و لَم نُمکِّنْ لَهم«فالکعبۀ آمنۀ کما هنا، والحرم الحاوي لها ولمکۀ کلها آمن: 

  ) ولکن این أمن من أمن.75

فالداخل فی الکعبۀ أو المسجد الحرام آمن مهما کان مجرما، ولکن یضیق علیه فی المأکل و 

المشرب حتى یخرج فیقام علیه الحد، إلّا إذا جنـى فـی نفـس المسـجد الحـرام أو الکعبـۀ       

والکعبۀ المبارکۀ هی منقطعۀ النظیر فی ذلک األمـن کمـا    1المبارکۀ فیقام علیه الحد فیما جنى

  فی سواه.

إلى الدنیا وبأحرى، إلّا إذا دخل غیر تائب عما اقترف، غیـر خـارج   یعم بأس اآلخرة  »آمنا«ثم 

  .2عن معصیۀ اللّه وهو فی حرم اللّه، فانه ناقض أمنه، ألنه ناقص فی دخوله

                                                        
١

 ةو خرج من سیئ ةمن دخل البیت دخل في حسن آلھ و علیھ هللا صلىأخرج البیھقي عن ابن عباس قال قال رسول ّهللا   -٥٥: ٢.الدر المنثور 
وفی�ھ ع�ن  -من مات في أحد الحرمین بع�ث آمن�ا آل�ھ و علیھ هللا صلىمغفورا لھ وفیھ أخرج البیھقي في الشعب عن جابر قال قال رسول ّهللا  

 من اآلمنین. ة: من مات في أحد الحرمین استوجب شفاعتي و جاء یوم القیامآلھ و علیھ هللا صلى  سلمان قال قال رسول ّهللا 
ِّناٌت َمقاُم «جعلت فداك قول ّهللا  السالم علیھعن علي بن عبد العزیز قال: قلت ألبي عبد ّهللا   ٣٦٨: ١وفي نور الثقلین  فِیھِ آیاٌت بَی

! قلت: فمھ ةن باّ�؟ قال: ال و ال كرامفقد یدخلھ المرجى و القدري و الحروري و الزندیق الذي ال یؤ » آِمناً  إِبْراھِیَم َو َمْن َدَخلَھُ كانَ 
 .ةجعلت فداك؟ قال: من دخلھ و ھو عارف بحقنا كما ھو عارف بھ خرج من ذنوبھ و كفى ھم الدنیا و اآلخر

عن جبرئیل عن میكائیل عن إسرافیل عن ّهللا جلى جاللھ حدیث طویل و فیھ  آلھ و علیھ هللا صلىوفیھ عن أمالي الصدوق بإسناده إلى النبي  
 و بأبي الذي أوتى بھ منھ و بیتي الذي من دخلھ كان آمنا من ناري. ة: و جعلتھ العلم الھادي من الضاللالسالم علیھیقول في حق علي  

فقال: لقد سألني عن شيء ما سألني  ةعن ھذه اآلی السالم علیھّهللا   وفیھ في الكافي بسند متصل عن عبد الخالق الصیقل قال سألت أبا عبد
آمنا أحد إّال من شاء ّهللا، قال: من أّم ھذا البیت و ھو یعلم أنھ البیت الذي أمره ّهللا عز و جل بھ و عرفنا أھل البیت حق معرفتنا كان 

 .ةفي الدنیا و اآلخر
فاغتسل قبل أن تدخلھا و ال  ةقال: إذا أردت دخول الكعب السالم علیھعن أبي عبد ّهللا   بن عمار ةوفیھ عن القمي بسند متصل عن معاوی

 فآمني من عذاب النار ...» َو َمْن َدَخلَھُ كاَن آِمناً «تدخلھا بحذاء و تقول إذا دخلت: اللّھم إنك قلت: 
و  ةأن یدخل البیت قبل أن یرجع، فإذا دخلتھ فادخلھ بسكین ةقال: ال بد للصرور السالم علیھوبإسناده إلى سعید األعرج عن أبي عبد ّهللا  

 .ةآمني من عذاب یوم القیام ف» َو َمْن َدَخلَھُ كاَن آِمناً «من زاویاه ثم قل: اللّھم إنك قلت:  ةوقار ثم أئت كل زاوی
 
العب�د  ق�ال: إذا أح�دث» َو َمْن َدَخلَھُ كاَن آِمن�اً «قال سألتھ عن قول ّهللا عز و جل  الس�الم علیھ.روى الحلبي في الحسن عن أبي عبد ّهللا  ٢

في غیر الحرم ثم فّر إلى الحرم لم یسع ألحد أن یأخذه في الحرم و لكن یمنع من السوق فال یبایع و ال یطعم و ال یكلّم فإنھ إذا  ةجنای
أقیم علیھ الحد في الحرم ألنھ لم یرع للح�رم حرمت�ھ، أق�ول و بمض�مونھ  ةذ و إذا جنى في الحرم جنایفعل ذلك یوشك أن یخرج فیؤ 

 قد یصح دعوى التواتر فیھا معنویا. ةتظافرأخبار م
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و أمن الداخل فی الکعبۀ او المسجد الحرام أءمن من الداخل فی مکۀ او الحـرم، ولـم یـأت    

  .»حرما آمنا -او -بلدا«لداخل إلّا هنا، ثم  »آمنا«

الى البیت، فال أمن إذا إلّا للـداخل فـی    -فقط -راجع »دخله«و قد یقال ان ضمیر الغائب فی 

  نفس البیت، دون المسجد الحرام فضال عن الحرم کله؟.

ویسع الحـرم کلـه، اضـافۀ الـى      »مقام إِبراهیم«لکن المرجع األقرب الصالح لرجوعه إلیه هو 

  .1آیات أمن مکۀ، والحرم کله وتظافر الروایات ان المأمن هو الحرم کله

فی نفـس البیـت ف    -فقط -راجع الى البیت، فمقام ابراهیم ال بد وان یکون »فیه«و القول ان 

  یعنی مقام ابراهیم وهو نفسه فی البیت فال یعنی الحرم کله؟. »من دخله«

تعنی فی البیت بما یتعلق به وهو الحرم کله، کما  »فیه«قد یجاب عنه إضافۀ الى ما قد مناه أن 

  ال یعنی انه نفسه محل الذبح. »إِلَى الْبیت الْعتیقِ ثُم محلُّها«

ثم ولیس من المتعود دخول نفس البیت إلّا للخصوص من الزائرین، دون العامـۀ فضـال عـن    

  المجرمین.

لیس داخل البیت نفسه، حتى القدر المتیقن منه وهـو الحجـر المقـام     »مقام إِبراهیم«و کذلک 

  الواسع.فضال عن سواه من مقامه 

 »کـان «وهی أخصر، قد تلمح لعمق األمن وثباته الى یـوم الـدین، ف    »أمن«دون  »کانَ آمناً«ثم 

الشامل لمثلث الزمان یستجرّ األمن الـى عمـق المسـتقبل،     »آمنا«تضرب الى عمق الماضی، و

  فقد یأمن داخله عما مضى من ذنوبه وما یأتی إلّا ان یحدث حدثا یبطل دخوله فی البیت.

أمـن   -بطبیعۀ الحال وبـأحرى  -یخص الناس دون الحیوان؟ وأمن اإلنسان »من دخله«ترى و 

ثـم وسـائر آیـات أمـن الحـرم ال       2هنا یشمل کل ذي روح إنسانا وحیوانا »من«للحیوان، ف 

                                                        
عنى أو الحرم كلھ؟ قال: من دخل الحرم مستجیرا من الن�اس فھ�و آم�ن  البیت ةعبد ّهللا بن سنان قال سألتھ عن اآلی ة.كما في حسن١

و  ١٦٣: ٢و الفقیھ  ٤٤٩: ٥ى حتى یخرج من الحرم التھذیب من سخط ّهللا و من دخلھ من الوحش و الطیر كان آمنا أن یھاج أو یؤ 
 .١٢من أبواب مقدمات الطواف ح  ١٤و الوسائل الباب  ١٧: ٨و الوافي  ٢٢٨: ١الكافي 

 
أنھ سئل عن طیر أھلي أقبل فدخل الحرم؟ قال: ال یمس ألن  السالم علیھعن العلل بسند متصل عن أبي عبد ّهللا   ٣٧٠: ١.نور الثقلین ٢

 ».َو َمْن َدَخلَھُ كاَن آِمناً «ز و جل یقول: ّهللا ع
ذ و ال یمس ألن ّهللا یقول: و من دخلھ عن الظبي یدخل الحرام؟ فقال: ال یؤ  علیھماالسالموفیھ عن الفقیھ و سأل محمد بن مسلم أحدھما  

 كان آمنا.
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  .»حرَماً آمناً ...«تخص اإلنسان: 

کون حرم اللّه آمنا لإلنسان ولیس آمنا للحیوان وهی أحـوج إلـى األمـن!؟ ثـم     أو یصح ان ی

  .1األمن مطلق یعم النفس والعرض والمال، فال یطالب المدیون فی الحرم وال یروع

  و للّه علَى النّاسِ حج الْبیت منِ استَطاع إِلَیه سبِیلًا ... 6

لهم، وإنمـا  لیست لالنتفاع إذ ال ینتفع اللّـه مـن حـج العبـاد وسـواه مـن فعـا        »للّه«اللّام فی 

فـرض الحـج علـى     -فقط -لیست لتثبت »على الناس«الختصاص العهدة على الناس للّه، ف 

الناس، بل هو مع العهدة الثابتۀ علیهم، فال تسقط بترکه وال بالموت إذا اسـتطاع إلیـه سـبیالً    

  لوقت ما وترکه دون عذر.

کمـا أمـر ابـراهیم الخلیـل     هنا کل الناس من مختلف الملل والنحل دونما تمییز، و »الناس«و 

و أَذِّنْ فی النّاسِ بِالْحج یأْتُوك رِجالًا و على کُلِّ ضامرٍ یأْتینَ منْ کُلِّ فَـج عمیـقٍ   «بأذانه العام: 

ولکنها ال تخاطب إلّا مـن یحـج، أم    »و أَتموا الْحج و الْعمرَةَ ...«) وآیۀ ثالثۀ مدنیۀ 27: 22( »..

  غل بأداء مناسکه، حیث اإلتمام ال یصح إلّا فیما اشتغلت به.هو شا

و لقد أذّن النبی کما أمر فی أخریات العهد المدنی قبیل الفـتح، مـرة للمسـلمین حیـث أمـر      

  واخرى للملل الستۀ. 2.. نوا◌ٔ یو ان نین◌ٔ المو

أهل األدیـان السـتۀ المسـلمین والنصـارى      آله و علیه اهللا صلىفلما نزلت آیۀ الحج هذه جمع الرسول  

ان اهللا تعـالى کتـب علـیکم الحـج     «مجوس والمشرکین فخطبهم وقال: والیهود والصابئین وال

 وال إلیـه  نصـلی  وال بـه  ن◌ٔ فحجوا فآمن به المسلمون وکفرت به الملل الخمس وقالوا ال نو

  .»الْعالَمینَ عنِ غَنی اللّه فَإِنَّ کَفَرَ منْ و: قوله تعالى اهللا فأنزل نحجه

  

                                                        
ي قال: س�ألتھ ع�ن رج�ل ل�ي علی�ھ م�ال فغ�اب عن� السالم علیھبن مھران عن أبي عبد ّهللا   ة.المصدر في الكافي بسند متصل عن سماع١

 ال تسلم علیھ و ال تروعھ حتى یخرج من الحرم. -أ فأتقاضاه مالي؟ قال: ال ةزمانا فرأیتھ یطوف حول الكعب
 
عشر سنین  ةأقام بالمدینآل�ھ و علیھ هللا صلىقال: إن رسول ّهللا   السالم علیھبن عمار عن أبي عبد ّهللا   ةمعاوی ةصحیح ٢٣٣: ١.فروع الكافي ٢

یحج في  آلھ و علیھ هللا صلىنوا بأعلى أصواتھم بأن رسول ّهللا  نین أن یؤ فأمر المؤ ...» َو أَذِّْن فِي النّاسِ بِالَْحجِّ «لم یحج ثم أنزل ّهللا سبحانھ: 
 و أھل العوالي و األعراب. ةعامھ ھذا فعلم من حضر المدین

أماھیھ، و الرسول أعرف  ةمدنیتان، فلم یكن تأخیر للحج عن فرضھ، و حتى لو كان فلجھات أمنی ةذان و االستطاعاأل ةأقول: و آی
 بتكلیفھ من كل عارف!.
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  ابراهیم بانی الکعبۀ المبارکۀ

ثۀ عشر آیۀ تحوم حوم الحـج فـی الـبعض مـن هامـۀ مناسـکه، والتوجیهـات العقائدیـۀ         ثال

والسیاسیۀ اما هیه مما یقصد من هذه العبادة الجماهیریۀ السیاسیۀ القیادیۀ، ولکی یتبنـى دولـۀ   

لیشْـهدوا  « المعمـورة  ارجـاء  فـی  نۀ◌ٔ اإلسالم قویۀ صامدة عالمیۀ، رباطا تاماً بین الکتلۀ المو

نافمملَه ع«.  

کأصـدق مصـداق شـاخص     »سـبِیلِ اللّـه  «یختص بالذکر بعـد   »الْمسجِد الْحرامِ«فلذلک ترى 

یتجسد فیه سبیل اللّه، وهی سبیل صالح اإلنسان بما یصلحه إصالحا جماعیا جمعیا فی کافیۀ 

  الجنبات.

افـۀ السـبل قضـیۀ    صحیح ان سائر الفرائض اإللهیۀ کلها سبل اللّه ولکنما الحج تجمع بـین ک 

  مناسکها الهامۀ التی تجمع جموعها فی عبودیۀ جماهیریۀ حرکیۀ عالمیۀ:

        ـواءلنّـاسِ سل لْنـاهعي جـرامِ الَّـذالْح جِد سـالْم و بِیلِ اللّـهنْ سونَ عدصی ینَ کَفَرُوا وإِنَّ الَّذ

بِإِلْحاد یهف رِدنْ یم و الْباد و یهف فیمٍ  الْعاکذابٍ أَلنْ عم قْه25بِظُلْمٍ نُذ.  

رامِ «فکما اإلسالم بضوابطه هو لکافۀ المسلمین، کذلک قبلۀ اإلسالم وعاصمته:  الْحـ جِدسالْم« 

دة     -وطبعا المسلمین منهم -فقد جعله اللّه للناس فإنهم الذین یقصدونه کسـبیل اللّـه الموحـ

سکنا وعبادة، فال یفضّل عاکف فیه علـى   »کف فیه و الْبادسواء الْعا«جعله لهم حال انه  -بینهم

باد، وذلک ألنه المعکف والمطاف والقبلۀ لکل المسلمین على حد سواء، بیت عتیق طلیـق ال  

فکـل تـرجیح لعـاکف    »سواء الْعاکف فیه و الْباد«یملکه احد سوى اللّه، وقد جعله اللّه لعباده 

نُذقْه منْ عـذابٍ  «ر، ولمواطن على سواه، کل ذلک الحاد فیه بظلم، على باد لحاضر على مساف

  .»أَلیمٍ

فقط المعتکفین فی المسجد الحرام کعبادة معروفۀ حیـث العبـارة الصـالحۀ     »العاکف«ال یعنی 

سواء اعتکفا ام أحدهما  »المقیم والذي یرحل«غیر المعتکف، بل هما  »الباد«عنه المعتکف، وال 

 بمکـۀ  المقیمـین  عواتق على الهامۀ لیۀ◌ٔ التعبیر بالعکوف للتأشیر إلى مدى المسو ام ال، وعلّ

  .رقابۀ بکل فیها والعبودیۀ العکوف حیاة علیهم أن المکرمۀ،

هنا نفس المسجد إذ ال یقیم فیه المقیم وال البـادي، بـل هـو     »الْمسجِد الْحرامِ«و طبعا ال یعنی 
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ذلـک لمـنْ لَـم یکُـنْ أَهلُـه      «تعبیرا بأقدس مکان فیه، کما ومکۀ المکرمۀ کلها او الحرم کله، 

) لیست لتعنی نفس المسجد فانـه لـیس مسـکنا لألهلـین،     196: 2( »حاضرِي الْمسجِد الْحرامِ

  وذلک عنایۀ فی التعبیر عن البالد المقدسۀ ان یذکر االمکنۀ المقدسۀ فیها.

عـن المناسـک کلهـا، ولـیس فـی      عن المسجد الحرا -فقط -و لیس ذلک الصد م، فانه صد

المسجد الحرام إال شطر منها، إذا فالمسجد الحرام هنا هو امکنۀ المناسک کلها، الحـرم ومـا   

  وااله من عرفات ومشعر ومنى.

: نفـس  »سـواء فیـه  «ف  »سـواء «تتعلـق ب   »سواء الْعاکف فیـه و الْبـاد  «فی  »فیه«و قد یقال ان 

اقرب تعلقا ومعنـى، فـان کانـت     »العاکف«اال ان  »و الباد«ی مکۀ او الحرم ف »العاکف«المسجد 

  .»سواء فیه العاکف والباد«متعلقۀ بسواء لکانت الصیغۀ الصالحۀ  »فیه«

  هو المعتکف کعبادة خاصۀ، ولکنه ال یقابله الباد، فرب باد یعتکف. »الْعاکف فیه«او ان 

تسوي بینهما فی بیوت مکۀ، فهی مباحۀ للباد کما العـاکف؟   »بادسواء الْعاکف فیه و الْ«إذا ف 

مکـۀ مباحـۀ ال   «: آله و علیه اهللا صلى  النبی عن وکمایروى سواء، فال واال البیت زوار من اجرة ذ◌ٔ فال تو

»توجر بیوتها وال تباع رباعها
1  

»من أکل کراء بیوت مکۀ أکل نارا«و
2  

وابو بکر وعمر وما تدعى رباع مکۀ إال السوائب مـن احتـاج    آلـه  و علیه اهللا صلىتوفى رسول اهللا  «وقد 

»سکن ومن استغنى اسکن
3  

و أمر أهل مکۀ ان ال یأخـذوا  «الى قثم بن عباس وهو عامله على مکۀ  السالم علیهومن کتاب لعلی  

والعاکف المقیم به والبـادي   »سواء الْعاکف فیه و الْباد«عن ساکن اجرا فان اللّه سبحانه یقول 

»لیه من غیر اهلهالذي یحج ا
4.  

                                                        
 قال: ... آلھ و یھعل هللا صلىاخرج ابن مردویھ عن ابن عمران النبي   -٢٥١: ٤.الدر المنثور ١
 
٢

 قال: ... آلھ و علیھ هللا صلى.المصدر اخرج الدار قطني عن ابن عمران رسول ّهللا  
 
٣

 قال: ...  ةبن نضل ةعن علقم ةو ابن ماج ةر اخرج ابن أبي شیب.المصد
 
٤

عن قرب االسناد للحمیري باسناده إلى  ٤٨٠: ٣: ... وفي نور الثقلین السالم علیھللسید الشریف الرضي عن اإلمام علي   ة.نھج البالغ
ی�ھِ َو الْب�ادِ «و ق�رء  ةبیوت مك ةكره إجار الس�الم علیھمأبي جعفر عن أبیھ عن علي   موس�ى ب�ن  وع�ن تھ�ذیب األحك�ام» َس�واًء الْع�اكُِف فِ

لیس على  ةفقال: كانت مك ةھذه اآلی السالم علیھالقاسم عن صفوان بن یحیى عن حسین ابن أبي العال في الصحیح قال ذكر أبو عبد ّهللا  
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و الصد عن المسجد الحرام کسائر الصد عن سبیل اللّه هو الصد عن ان یعبد اللّه فیه بخاصۀ 

المناسک وعامۀ العبادة، ومن الصد عنه التمییز بین العاکف فیه والباد، ومنه تملکـه روحیـا او   

  فدین عاکفین ام بادین.زمنیا، والسیطرة الخاصۀ علیه اال تنظیما ادبیا بین جموع الوا

یا بنی عبد مناف من ولى منکم من امـور النـاس شـیئا فـال     « آلـه  و علیه اهللا صلىو کمایروى عن النبی  

»یمنعن أحدا طاف بهذا البیت او صلى ایۀ ساعۀ من لیل او نهار
1  

  .عنه الصد یجوز ال یندب او فیه ر◌ٔ وفکلما یرغب فی المسجد الحرام او ی

و هل ان تلک التسویۀ تقتضی ألّا تملک دور مکۀ المکرمۀ؟ علّها ال، إذ یجوز ان تملک علـى  

  ذلک الشرط أال یمنع الحجاج من سکنها زمن الحج.

هنا بیت اللّه، فال یعبد فیه اال اللّه، وکل عباد اللّه فیه على سواء، ومهمـا اختلفـت درجـاتهم    

ۀ وزمنیۀ، فال ینبغی ألحد ان یختص فیه بکرامۀ وحرمۀ زائدة، اللهم اال بتقـوى اللّـه، و   روحی

ا  اللّه عبادة ن◌ٔ لکنها ایضا لیست لتمیز عباد اللّه فی بیت اللّه بشأن من شو  او مکانـۀ  او مکاـن

حیـث کـون   تحلّق على کافۀ التسویات مـن   »سواء الْعاکف فیه و الْباد« فان کان، أیا ام زمانا

  المسجد الحرام سبیل اللّه.

ثم اإللحاد فیه یعم کل میل عن الحق، عامۀ فی کل الحقـول، وخاصـۀ فـی حقـل المسـجد      

الحرام بما له من حرمات خاصۀ، فیشمل کل عصیان وظلم فی مثلثـه، بحـق اللّـه او بحقـک     

  وبحق الناس.

»یهف رِدنْ یم تث عن هذه الساحۀ المبارکـۀ کافـۀ   تج -من یعمل فیه أو یلحد فیه -ال فقط -»و

                                                                                                                                                         
بن أبي سفیان و لیس ینبغي ألحد أن یمنع الحاج شیئا من الدور و  ةشيء منھا باب و كان أّول من علق على بابھ المصراعین معاوی

یھِ َو الْبادِ «قال سألتھ عن قول ّهللا عز و جل السالم علیھا و روى مثلھ في العلل عن الحلبي عن أبي عبد ّهللا  منازلھ فقال » َسواًء الْعاكُِف فِ
الدار حتى یقضوا مناسكھم و ان أول  ةأبواب ألن للحاج ان ینزلوا معھم في دورھم في ساح ةلم یكن ینبغي ان یصنع على دور مك

 و عن الكافي روى مثل ما في التھذیب باختالف یسیر. ةأبوابا معاوی ةور مكمن جعل لد
عن  ةنھى اھل مكآلھ و علیھ هللا صلىان رسول ّهللا   السالم علیھعن الحمیري باسناده عن جعفر عن أبیھ عن علي   ٨٤: ٣وفي تفسیر البرھان 

و قال: و فعل ذلك ابو بكر و عمر و عثمان حتى كان في  -ھ و البادبیوتھم و ان تعلقوا علیھا أبوابا و قال: سواء العاكف فی ةإجار
 .ةزمن معاوی

ان یجعلوا لدورھم أبوابا و ذلك ان الحاج  ةقال لیس ینبغي ألھل مك السالم علیھوفي الصحیح عن حفص البختري عن أبي عبد ّهللا  
 .١٢٦: ٣سال في الفقیھ: و رواه مر ٤٦٣: ٥الدار حتى یقضوا حجھم التھذیب  ةینزلون معھم في ساح

 
١

 : ...السالم علیھقال   ٢٤: ٢٣.تفسیر الفخر الرازي 
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التخلفات عقائدیۀ وعملیۀ وحتى فی النیۀ والطویۀ ولمن لم یصل إلى الحـرم رعایـۀ لقداسـۀ    

الموقف فانه اقدس مقدس فی الکون کله بأسره وعن بکرته، فکما من اإللحاد فـی المسـجد   

ۀ اللّـه، حیـث   الحرام تهدیمه وعوذا باللّه، او اإلشراك باللّه، کذلک کـل تخلـف عـن شـرع    

یتضاعف فی المسجد الحرام وفی الحرم کله ومنه الصید فی الحرم ال سـیما حالـۀ اإلحـرام،    

ل و    احتکـار  «وارتکاب محرمات اإلحرام حاله، ودخوله الحرم بال إحرام اال لمـن اسـتثنی، ـب

»الطعام فی الحرم الحاد فیه
ـ «و على الجملۀ 1 ن سـرقۀ او  کل ظلم یظلم به الرجل نفسه بمکۀ م

  .2ظلم احد او شیء من الظلم فانی أراه إلحادا ولذلک کان ینهی ان یسکن الحرم

ه، بل ومن یرد فیه قبل ان یوافیه وان لم یصله فضـال عـن وصـوله بمـا أراد،     و ال فحسب فی

وباحرى من یرد فیه وهو فیه ولم یحقق ما أراد، وهذه من میـزات قبلـۀ اإلسـالم، ان االرادة    

 عـن  فضال الیم، بعذاب مهددة مأخوذة فیها ولکنها بشیء، ذ◌ٔ السیئۀ بمجردها فی غیرها ال تو

الى غیر اإلنسان مـن حیـوان کسـباع الطیـر إذا      »منْ یرِد فیه بِإِلْحاد«ع یتوس وقد! فیها تحقیقها

  .3صارت فی الحرم

ل ونفـس     و هل یتحصن بالحرم عن اجرام فیه ام خارجه؟ کال! فانه لیس ملجأ للمجـرمین، ـب

»التحصین بالحرم الحاد«
  .المجرمین دون نین،◌ٔ فانه حرم للمو 4

 و مأکلـه  فی علیه یضیق فانه الیه لجأ ثم غیره فی جنى لمن مشروطا تا◌ٔ اللهم إال تحصینا مو

 الحد علیه فیقام الحرم نفس فی الجانی واما الحد، علیه فیقام عنه للخروج یضطر حتى مشربه

                                                        
١

مید و ابو داود و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردویھ عن اخرج البخاري في تاریخھ و عبد بن ح - ٣٥١: ٤.الدر المنثور 
قال: ... و اخرج مثلھ البیھقي في شعب االیمان عن ابن عمر سمعت رسول ّهللا   آلھ و علیھ هللا صلىعن رسول ّهللا   ةیعلي بن امی

 یقول: ... آلھ و علیھ هللا صلى
 
٢

قال:  ةعن ھذه اآلیالسالم علیھفي كتاب علل الشرایع بسند متصل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد ّهللا   ٤٨٢: ٣.نور الثقلین 
 .ة... أقول: و الراویات بذلك مستفیض

 
٣

ال یم�ر ب�ھ ش�يء م�ن حم�ام الح�رم اال  ةقیل لھ: ان س�بعا م�ن س�باع الطی�ر عل�ى الكعب� السالم علیھ.المصدر عن العلل عن أبي عبد ّهللا  
 قد الحد في الحرم. :انصبوا لھ و اقتلوه فانھالسالم علیھضربھ، فقال  

 
٤

احمد عن ابن محمد الحسن بن علي الوشاء عن بعض أصحابنا یرفع الحدیث  ٥٧٩یب  -٢١١ح  ٩٢: ١٠ ة.جامع أحادیث الشیع
 قال: التحصین بالحرم الحاد. مالسال علیھعن بعض الصادقین  
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»دع للحرم حرمۀألنه لم ی« الحرم نفس فی
1.  

  د فیه.بل وارادته ایضا من اإللحا 2و على ایۀ حال فکل الظلم فیه الحاد

للمالبسۀ، تعنـی  »بإلحاد«وکل الحاد ظلم؟ عل الباء فی  »بإلحاد«بعد  »بظلم«و ترى ما هو موقف 

للسبیۀ، تعنی إلحادا ظالما، عله هنا بحق النـاس حیـث    »بظلم«مالبس اإللحاد فیما یرید، وفی 

»الْباد و یهف فالْعاک واءیـرد «همـا حـاالن ل   وکما بحق اللّه وأدنـاه الظلـم بـالنفس، ام ان    »س« 

  والمفعول محذوف لیتناول کل متناوالته، انحرافا بظلم.

تعنی ارادة مالبسۀ بظلم أیا کان، فانه الحـاد، اکبـارا الي ظلـم     »بإلحاد«بدل عن  »بظلم«ام ان 

  یراد فیه انه الحاد، وان کان ظلما بالنفس فضال عن سواها، ام انها کلها معنیۀ مهما تفاضلت.

ک الموقـف العظـیم، فانـه قبلـۀ اإلسـالم ومطـاف        و کل ذلک لسی ادة منقطعۀ النظیر فی ذـل

المسلمین، فلیقدس عن کل الحاد وکل ظلم وکل ما ال یرضـاه اللّـه تعـالى، منطلقـا لکافـۀ      

  .3األبعاد اإلسالمیۀ السامیۀ

فکما ان المسجد الحرام هو اقدس مکان فی الکون کلـه، فلـیکن کـل عـاکف فیـه او بـاد       

بحراسۀ وقتیـۀ، تصـنیعا لنفسـه وتصـنیعا      -ألقل تقدیر -واقدس ممن سواه بواقع القداسۀ ام

  خرین.آل

و هکذا یسبق اإلسالم سبقا بعیدا عریقا بإنشاء واحۀ السـالم ومنطقـۀ األمـان، ودار اإلسـالم     

 المـنهج  هـذا  فـی  اعوجاجـا  یریـدون  الذین اء◌ٔ المفتوحۀ ألهل السالم واإلسالم، مهددا هو

  .»بٍ أَلیمٍو منْ یرِد فیه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نُذقْه منْ عذا« الیم بعذاب المستقیم القویم

 »منْ یرِد فیه بِإِلْحـاد «کما هو جواب ل  »إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا«و علّ ذلک التعقیب یکفی جوابا عن 

فال حاجۀ إلى تقدیر، ام انه لوضوحه بعظم عذابه لـیس بحاجـۀ إلـى جـواب حیـث یعرفـه       

  البسطاء فضال عن اولی األلباب.

                                                        
١

 فراجع.» َو َمْن َدَخلَھُ كاَن آِمناً « ة.تفصیل البحث راجع إلى تفسیر آی
 
٢

 ان كل ظلم فیھ الحاد، و مثلھا غیرھا. السالم علیھابن أبي عمیر عن الصادق   ة.كما رواه أصحابنا مستفیضا كصحیح
 
٣

لقولھ تعالى: و من  ةكتب علیھ سیئ و لم یعملھا ةاي في مك ةفمن ھم لمعصی السالم علیھفي الرضوي   ٩٣: ١٠ ة.جامع أحادیث الشیع
 و لیس ذلك في بلد غیره.» یرد فیھ بإلحاد بظلم نذقھ من عذاب السعیر
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ر موضعا بمختلف المناسبات ثـم مسـجد ومسـاجد    و لقد ذکر المسجد الحرام فی اربعۀ عش

اخرى بنفس العدد، ویا لها توافقا بین عدید الذکر للمسجد الحـرام وسـائر المسـاجد، وفقـا     

فیهما لعدد المعصومین األربعۀ عشر، فإنهم من شروط المسجد الحرام سبیالً إلى اللّه، وتقـبال  

  لفریضۀ اللّه.

  ؟»الَّذینَ کَفَرُوا«على الماضی  »و یصدون«و لماذا یعطف هنا المستقبل 

علّه للتأشیر إلى استمراریۀ صدهم منذ کفرهم الماضی، اضافۀ إلى کل صاد عـن سـبیل اللّـه    

وصـدوا، حیـث ال    -إذا -فی المستقبل على مر الزمن فإنهم یکفرون ویصـدون، فـال یکفـی   

  .»تَطْمئنُّ قُلُوبهم بِذکْرِ اللّه الَّذینَ آمنُوا و«یشمل استقباله واستمراره، فهم بعکس التعبیر ك 

عِ  و إِذْ بوأْنا لإِبراهیم مکانَ الْبیت أَنْ ال تُشْرِك بِی شَیئاً و طَهرْ بیتی للطّائفینَ و الْقائمی نَ و الرُّکـَّ

 ودج26الس.  

اً و اتَّخذُوا منْ مقامِ إِبراهیم مصلى و عهِدنا إِلى إِبراهیم و و إِذْ جعلْنَا الْبیت مثابۀً للنّاسِ و أَمن«

  إِسماعیلَ أَنْ طَهرا بیتی للطّائفینَ و الْعاکفینَ و الرُّکَّعِ  

ودج125: 2( »الس.(  

فقد جعله اللّه لـه  »البیت« -فقط -دون »مکانَ الْبیت«کأنه قبل ان یبنی البیت، لمکان  »و إِذْ بوأْنا«

بواء مباءة: مرجعا یرجع إلیه إسکانا من ذریته، وعمـارة للبیـت، وطوافـا بـه، فـالن األولـین       

نهیـا صـارما یحلّـق علـى      »أَنْ ال تُشْرِك بِی شَیئاً«یختصان به، لذلک یختص هو بتلک المباءة 

  کافۀ درکات اإلشراك باللّه حتى الرئاء وما دونه.

عن مظاهر اإلشراك ومالمحه وعمن یشرك باللّـه، إخـالء    »و طَهرْ بیتی«ب نفسک بل ال فحس

»ودجالرُّکَّعِ الس ینَ ومالْقائ ینَ وفلطّائل«.  

مصوغۀ لخصوص الکعبۀ المشرفۀ، اضافۀ تشریفیۀ ما أشرفها، مهمـا کانـت کـل     »بیتی«صیغۀ 

  إمام البیوت کما هی أمام البیوت.مساجد اللّه بیوت اللّه، إلّا ان الکعبۀ 

) الکعبۀ فیها بیت اللّـه، ألنهـا   37: 14( »عنْد بیتک الُْمحرَّمِ«) و125: 2( »أَنْ طَهرا بیتی«هنا وفی 
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هی بیت الناس ألنها معبد النـاس ومطـافهم، فهـی إذا     1مباءة العبادة للّه، ثم فی ثالث اخرى

  ه وبیت الناس.اشارة إلى بیت اللّ »البیت«بیت اللّه وبیت الناس، ثم وفی عشر هی االخرى 

فهو بیت اللّه حیث یعبد فیه اللّه وهو قبلۀ المصلین للّه، وهو بیت عتیق لم یکن ولـن یکـون   

  فی ربقۀ غیر اللّه.

و هو بیت الناس، فإنهم هم الذین یبیتون فیه ویستقبلونه ویطوفون به للّه، إذا فهو بیت الناس 

  بون بین الناس وبین اللّه.کما هو بیت اللّه مهما بان البون بین االنتسابین کال

ثم الطهارة المأمور بها ظاهریۀ عن کافۀ األنجاس واألقذار، وبأحرى باطنیۀ عن اإلشراك باللّه 

  کالقمۀ المعنیۀ من توحید اللّه فی عبادته. »الطواف والقیام والرکوع والسجود«فی مربع 

م ومالبسـهم واعمـالهم   أبـدانه  ومظاهر وافکارهم قلوبهم بیوت تطهیر علیهم اء◌ٔ فکما ان هو

ومن تطهیـر ذلـک البیـت ان     »طَهرْ بیتی للطّائفینَ و ...«حتى یصلحوا لحج هذا البیت، کذلک 

  )109: 9(»أَ فَمنْ أَسس بنْیانَه على تَقْوى منَ اللّه ..«تکون عمارته بصدق النیۀ وطهارة الطویۀ: 

  .2و کما منه تنحیۀ المشرکین عنه

هم المصلون؟ فهل الطائفون هم من  »الرُّکَّعِ السجود«حیث  »الطائفین والقائمین«و ترى من هم 

یطوف البیت، والقائمون هم القائمون فی الصالة، فهو والرکع السجود تعبیـرات ثـالث عـن    

  الصالة؟

یکفی تعبیرا عن الصالة، فإنهما تعنیان عبادة تحویهما قضـیۀ ردفهمـا دون    »الرُّکَّعِ السجود«و 

عطف، وهما معا ال یوجدان إلّا فی الصالة، وقد عطفا بالقائمین دلیال على مفارقتهمـا إیـاهم!   

ردفا دون عطـف  »القائمین الرکع السجود«ولو کانت الثالثۀ هم المصلین فصحیح العبارة عنهم 

  ال یفید زیادة معنى! »الْقائمینَ«رغم ان ضم  قضیۀ وحدة العبادة،

هنـا ممـا یحـتّم انهـم هـم العـاکفون        »الْقـائمینَ «فی آیۀ البقرة بدیال عن  »الْعاکفینَ«ثم وذکر 

  المقیمون فی مکۀ المکرمۀ، فالطائفون هم البادون، الحاضر للطواف دون اإلقامۀ.

                                                        
١

َل بَیْتٍ ُوِضَع لِلنّاسِ لَلَِّذي بِبَكَّ  بَ َجعَ «) و ١٦: ٣..» ( ةَ .(إِنَّ أَوَّ ) (َو إِْذ َجَعلْنَا الْبَیَْت ٩٧: ٥» (الْبَیَْت الَْحراَم قِیاماً لِلنّاسِ  ةَ َل ّهللاُ الَْكْع
 ).١٢٥: ٢» (لِلنّاسِ َو أَْمناً  ةً َمثابَ 

 
٢

 نح عنھ المشركین. السالم علیھعن الصادق   ٣٢لقمي ص .تفسیر ا
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السواء بین العاکف والباد، فکما لـم یمیـزوا فـی    و تأییدا ثالثا قرن السواء فی غایۀ التطهیر، ب

  .»للطّائفینَ و الْعاکفینَ«وهنا  »للطّائفینَ و الْقائمینَ«البدایۀ فکذلک األمر فی النهایۀ، هناك 

فالطائفون هم الزائرون، والعاکفون هم القائمون، والرکع السجود هم المصـلون، مهمـا شـمل    

  ه، والعاکفون من یعتکف فیه وسواه.الطائفون کل الطائفین حول

فقد جعل اللّه هذا البیت للناس سواء العاکف فیه والباد فی کل شـعائر الحـج، ولـذلک امـر     

ابراهیم ان یطهره للناس سواء الطائفین والقائمین بعکس الترتیب هناك کیال یتقدم مقیم علـى  

  مسافر وال مسافر على مقیم تحقیقا للتسویۀ حتى فی التعبیر.

م األمر بتطهیره ال یخص ابراهیم الخلیل، بل هـو مسـتمر إلـى یـوم الـدین، کمـا التسـویۀ        ث

  المجعولۀ المرمیۀ إلى یوم الدین.

مسـافرا او مقیمـا، لطـواف     »الطـائفین والقـائمین  «مقیما او مسافرا بعد  »الرُّکَّعِ السجود«و ذکر 

  طواف بعده، مع انالبیت وسواه من مناسک الحج والعمرة، یصور لنا صالة ال

»الطواف بالبیت بمنزلۀ الصالة«
1.  

فلیکن ذلک البیت العتیق بالمسجد الحرام والحرم کله، اطهر بیت فی الکون کله، متخلیا عـن  

کل مظاهر القذارة والرجاسۀ، متحلیا بکل مظاهر الطهارة والقداسۀ، بعیدا عن کافۀ المفارقـات  

  صالة وسواهما من مناسکه.والتمییزات الي مقیم او مسافر، فی طواف و

دلیل جواز الصالة فی جوف الکعبۀ المشـرفۀ، فانهـا أصـدق مواضـع      »الرُّکَّعِ السجود«و هنا 

بکونهـا فقـط أمامهـا قبلـۀ علیـل       »الرُّکَّعِ السجود«حین یشمل المسجد الحرام، وتأویل  »بیتی«

  خارج عن التحصیل.

ون، فهم بـین طـائف ومصـلّ، ومعنـى الطـواف هـو       و اما الطائفون الزوار والقائمون المقیم

  .2التطواف حوله، فالداخل فیه السائر فی حوالیه ال یسمى طائفا بالبیت العتیق

                                                        
١

اخرج الحاكم عن ابن عباس قال قال ّهللا لنبیھ: و طھ�ر بیت�ي للط�ائفین و الق�ائمین و الرك�ع الس�جود ق�ال:  -٣٥٤: ٤.الدر المنثور 
 ن ّهللا قد أحل فیھ المنطق فال ینطق اال بخیر.إال ا ةالصال ة: الطواف بالبیت بمنزلآلھ و علیھ هللا صلىوقد قال رسول ّهللا   ةطواف قبل الصال

 
٢

ان طھرا بیتي للطائفین و الع�اكفین و  السالم علیھقال: لما اوحى ّهللا إلى ابراھیم   علیھماالسالمعن جعفر بن محمد   ٥٠ -٤٨: ٩٦.البحار 
فجعل منھا ستین للطائفین و خمسین للعاكفین و أربعین للمص�لین و عش�رین  ةو سبعین رحم ةمائ ةھبط إلى الكعبالركع السجود، ا

 للناظرین.
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فهی للخارجین عن الکعبۀ والمسـجد الحـرام،    »فَولِّ وجهک شَطْرَ الْمسجِد الْحرامِ«و اما اآلیۀ 

  نون معه فی المدینۀ المنورة.◌ٔ والمو آله و علیه اهللا صلىحیث امر به الرسول  

  .27و أَذِّنْ فی النّاسِ بِالْحج یأْتُوك رِجالًا و على کُلِّ ضامرٍ یأْتینَ منْ کُلِّ فَج عمیقٍ 

ابـراهیم الخلیـل     -فقـط  -و ترى من هو المخاطب المأمور هنا باألذان اإلعالن بالحج؟ أهـو 

واآلیات التالیۀ المخاطبـۀ   »و طَهرْ بیتی«سبق الخلیل بأمر قبله: وهو دعوى دون دلیل إلّا  السـالم  علیه

فـی  «للحاضرین ومن یلحقهم مستقبلین تطارد ذلک االختصاص، ال سیما وان ذلک الخطـاب  

کل الناس کقضیۀ حقیقیۀ تحلّق على کافۀ المکلفین إلى یوم الـدین، فحتـى إن کـان     »الناس

مله إلى الناس دون اختصاص، والخطابات الشرعیۀ للنـاس  خطابا إلبراهیم، فهو کأول من یح

دائبۀ ما دام الناس إال ان یأتی نسخ او تبدیل، ولیس فی القرآن دلیل على اي تبـدیل بالنسـبۀ   

  لذلک الخطاب بکل ما یضمنه من مضامین.

وهو بعید عن السیاق حیث سـبق الخطـاب    آله و علیه اهللا صلىام هو خطاب لخصوص الرسول محمد  

 حتـى  یستمر مهما للحج، ّن◌ٔ اول مو -بطبیعۀ الحال -ابراهیم الخلیل وهو اول بان للبیت، فهو

  .وسیرة صورة بأکمل االخیرة الرسالۀ

کأذان ثـان، مهمـا کـان    آله و علیه اهللا صلىحقا انه خطاب أوال إلبراهیم کأذان اول، ثم للرسول محمد  

علیهماالسالمهیم حتى محمد  بینهما عوان على طول خطوط الرساالت منذ ابرا
1.  

أحـرى مـن   آلـه  و علیه اهللا صلىو مجرد ذکره هنا مجردا عن احد المخاطبین دلیل الشمول، ثم الرسول  

فَکُلُوا منْها و أَطْعموا ... و أُحلَّت لَکُم ... إِلّـا  «ات تالیۀ، یشمله کما نتلمح او نتصرح من خطاب

عنافیها مف وا .. لَکُمبتَناج وا .. وبتَنفَاج .. کُملَیتْلى عـکاً ..  «ومن ثم  »ما ینْسلْنـا معۀٍ جکُلِّ أُمل و« 

  ناها لَکُم ..و الْبدنَ جعلْ«! -امۀ واحدة -فالهکم آله واحد

                                                        
١

عشر سنین  ةاقام بالمدینآل�ھ و علیھ هللا صلىقال: ان رسول ّهللا   السالم علیھبن عمار عن أبي عبد ّهللا   ةمعاوی ةصحیح ٢٣٣: ١.فروع الكافي 
ْن فِي النّاسِ بِالَْحجِّ «لم یحج ثم انزل ّهللا سبحانھ  یحج في آلھ و علیھ هللا صلىلى أصواتھم بان رسول ّهللا  نوا بأعنین ان یؤ فامر المؤ ...» َو أَذِّ

 و اھل العوالي و االعراب ... ةعامھ ھذا فعلم بھ من حضر المدین
 .آلھ و علیھ هللا صلىالرسل منذ ابراھیم حتى محمد   ةحیث األمر یحلق كاف السالم علیھان المأمور بھ ابراھیم   ةالقائل ةأقول: و ال تنافیھ الروای

ھو جواب األمر، فذلك أمر » یأتونك«دون » یأتوك«، و ةالبیت حجا او عمر ةو ھو زیار» فِي النّاسِ بِالَْحجِّ «امر صارم » نو أذ«
و ھو » َو َعلى ُكلِّ ضاِمرٍ «جمع راجل و ھو الماشي » یَأْتُوَك ِرجاًال «على الّركب  ةبأمر، أمر أن یأمر الناس بالحج، مقّدما للمشا

في  ةمره الجوع او المرض، و قد أھمل ھنا اي مركوب قوي مزین مرمول، مما یدل على ان الراحلاي مركوب مھزول، ض
 لیست شرطا في فرض الحج. - فضال عن سلیمھا - أصلھا
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کُـم  لَکُم فیها خَیرٌ فَاذْکُرُوا اسم اللّه علَیها ... فَکُلُوا منْها و أَطْعموا ... کَذلک سخَّرْناها لَکُم لَعلَّ

اکُم و بشِّـرِ  تَشْکُرُونَ ... و لکنْ ینالُه التَّقْوى منْکُم کَذلک سخَّرَها لَکُم لتُکَبرُوا اللّه على ما هـد 

  ).37: 28( »الُْمحسنینَ

ثمانیۀ عشر خطابا فی مناسک الحج تحملها آیات عشر بعد آیۀ األذان تعـم الحاضـرین مـن    

المسلمین وإلى یوم الدین، کیف نتجاهلها باختصاص خطاب األذان بأصـل الحـج إلبـراهیم    

  الخلیل، اللهم اال بتأویل علیل وتدجیل.

فقه القرآن، أن کل امر او نهی فیه الي رسول، یبقى امرا او نهیـا لکـل    و هذه ضابطۀ ثابتۀ فی

المرسل إلیهم، اللهم إلّا ببرهان قاطع من القرآن نفسه ینسخه او یحدده، حیث الرسالۀ واحدة، 

والمرسل إلیهم امۀ واحدة، اللهم إلّا فی بعض مظاهر العبودیۀ وسواها حسب المصـالح، فمـا   

لحکم مذکور فیه فهو ثابت، وال سیما مثل أذان الحـج الـذي هـو     لم یثبت نسخ من الکتاب

  بطبعه زمنی یشمل کافۀ األمم، مهما تکامل فی االمۀ االخیرة.

علـى انهـا    -بعد اإلذعان بـداللتها  -فمن المضحک المبکی اعتذار بعض المتفقهین عن اآلیۀ

فی استطاعۀ الحج، فـال   خالف الشهرة العظیمۀ او االطباق، وخالف الروایۀ المشترطۀ الراحلۀ

یعمل بها! وترى ما هو شأن الشهرة او الروایۀ امام تصـریح اآلیـۀ، وهـی غیـر منسـوخۀ بـل       

 ال مشـقۀ  او حـرج  دون ضـامر  کـل  علـى  او مشیا استطاع فمن االستطاعۀ، بآیۀ مبینۀ دة◌ٔ مو

ال یسـتطیع   ممن فهو راکبا وال راجال ال یستطیع ال ومن سبیالً، الیه استطاع ممن فهو تستطاع،

  الیه سبیالً.

فإذا کان صحیحا فی بدنه مخلى سربه لـه  «و الروایۀ المفسرة لالستطاعۀ بالزاد والراحلۀ تقول 

»زاد وراحلۀ فهو ممن یستطیع الحج
ال هو المستطیع للحج، سلبا الستطاعۀ من ال یحتاج إلى  1

  زاد وراحلۀ.

                                                        
١

و جل  عن قول ّهللا عزالسالم علیھسأل حفص في الصحیح أبا عبد ّهللا   ١٢٩: ٢و االستبصار  ٤٤٧: ١و التھذیب  ٢٦٧: ٤.في الكافي 
ِ َعلَى النّاسِ ِحجُّ الْبَیْتِ َمِن اْستَطاَع إِلَیْھِ َسبِیًال « فھو  ةما یعني بذلك؟ قال: من كان صحیحا في بدنھ مخلى سربھ لھ زاد و راحل» َو ِ�ّ

 ممن یستطیع الحج.
 األذان كما ةعلى األكثر إذ لیست لتعارض نص آی ةفي ذلك محمول ةالمطلق ةأقول: و الروای

 ما یعني بذلك؟ ةفي اآلی السالم علیھصدوق في التوحید عن أبي عبد ّهللا  رواه ال
 .ةقال: من كان صحیحا في بدنھ مخال سربھ لھ زاد و راحل
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ۀ السـاکنین فـی   و اشتراط الزاد والراحلۀ فی االستطاعۀ هو طبیعۀ الحال فی االکثریۀ السـاحق 

کل فج عمیق، واما القریبین إلى مکۀ المکرمـۀ، غیـر المحتـاجین إلـى راحلـۀ، فهـم ممـن        

یستطیعون الحج دون راحلۀ، کما المحترفین فی سفر الحج یستطیعونه دون زاد حاضر، فانمـا  

هی فقط شرط الوجوب، إال ان االکثریـۀ   -دون حرج او مشقۀ زائدة غیر متحملۀ -االستطاعۀ

  حقۀ او المطلقۀ ال یستطیعونه إال بزاد وراحلۀ.السا

 »یأْتینَ منْ کُلِّ فَـج عمیـقٍ  «ب  »و على کُلِّ ضامرٍ«ثم تقید  »رجاال«لذلک ترى آیۀ األذان تطلق 

  وطبعا ال یرکب الضامر إلّا من یحتاج إلى رکوبه لعمق فجه أم ضمور قوته.

على «الذین یأتون من کل فج قریب، ثم  -األکثرفی  -وهم »رجاال«فاألصل فی أذان الحج هم 

اآلتون من کل فج بعید، ومن ثم علـى کـل مرکـوب مسـتطاع،      -فی األکثر -وهم »کُلِّ ضامرٍ

  قویا فی جسمه، سریعا فی مشیه، حیوانا ام سفینۀ ام سیارة ام طائرة.

مستطیع دون  غیر -إذا -و قد یتعاکس األمر، فمن ساکن فی فج قریب ال یستطیع المشی فهو

راحلۀ، وآیۀ االستطاعۀ ال تشترط إلّا اصـل االسـتطاعۀ، بـزاد وراحلـۀ ام دون زاد وراحلـۀ،      

راحلۀ ضامرة ام عامرة، وقد استفاضت السنۀ فی افضلیۀ الحـج ماشـیا علـى الرکـوب لمـن      

ـ     آلـه  و علیـه  اهللا صـلى یستطیعه وکما یروى عن النبی   ق :: ان المالئکـۀ لتصـافح رکـاب الحجـاج وتعتن

»المشاة
حیـث القیـادة   آلـه  و علیه اهللا صلىوذلک خاص بطبیعۀ الحال بمن ال یحشره امر أهم کالرسول   1

یا واما االئمـۀ  الرسالیۀ ال تسمح له ان یصرف شطرا بعیدا من أوقاته فی أداء ندب کالحج ماش

  الذین حجوا مشاة لمرات ومرات فلم یکونوا بمنصب القیادة الحاضرة حیث اغتصب عنهم.

دلیل تفضیل الحج ماشیا، وتفضـیل المشـاة الـذین ال     »رجاال«و على ایۀ حال فهنا فی تقدیم 

یملکون راحلۀ ضامرة، ثم تفضیل الرکب الضامرة على الرکب العامرة، مما یوضـح تمامـا ان   

ست االستطاعۀ بادیۀ من المال على ایۀ حال، فلـیس المسـتطیعون هـم األغنیـاء بالرکـب      لی

الفاخرة، بل هم غیر مذکورین فی عدید المستطیعین حتى فـی المرحلـۀ اآلخـرة، لـوال آیـۀ      

                                                        
١

 ... آلھ و علیھ هللا صلىقالت قال رسول ّهللا   ةاخرج البیھقي عن عائش - ٣٥٥: ٤.الدر المنثور: 
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دون حاضـر الـزاد    1االستطاعۀ الشاملۀ لهم فی اطالقتها الظاهرة، ولیست االستطاعۀ اال القـوة 

ما وقد یقوى دونهما، فان کان له بعض الـزاد وبامکانـه   والراحلۀ، فقد ال یقوى رغم حضوره

فان کان یطیق ان یمشی بعضـا ویرکـب   «تحصیل البعض اآلخر فی الطریق فهو ممن له زاد، 

حیث المدار على اصل االسـتطاعۀ وهـی تختلـف حسـب مختلـف الظـروف        2بعضا فلیحج

مکانیات، ومن الناس من یمکنه المشی کال وتحصیل الزاد فی الطریق او المقصـد، فهـو   واال

  ممن استطاع الیه سبیالً، وتفصیل االستطاعۀ یختص بآیتها الثانیۀ.

حجۀ اإلسالم واجبۀ على من أطاق المشی من المسلمین ولقد کان اکثر من حـج مـع   «إذا ف 

  .3مشاة آله و علیه اهللا صلىالنبی  

هو قصد البیت لزیارتـه، فهـو یعـم طـواف الحـج والعمـرة، وهمـا کـالظرف          »الحج«و الن 

مکـان افتراقهمـا،    »أَتموا الْحج و الْعمرَةَ«والمجرور إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فمثل 

  واما آیۀ األذان واستطاعۀ الحج فهما فی اجتماعهما.

فمـا یـزال   آلـه  و علیـه  اهللا صلىلحج البیت منذ ابراهیم حتى الرسول محمد   ذلک األذان االعالم اإلعالن

وعد اللّه یتحقق منذ ابراهیم إلى الیوم والغد، وما تزال افئدة مـن النـاس تهـوي إلـى البیـت      

الحرام، وترف الیه، یتقاطرون إلى ذلک البیت العتیق من کل فج عمیق من فقراء وأغنیـاء مـن   

  استطاع الیه سبیالً.

                                                        
١

قال سألھ حفص األعور و انا  السالم علیھالمحاسن عن عبد الرحیم القصیر عن أبي عبد ّهللا  عن  ٧٤٦ح  ٢٤٦: ١٠.جامع األحادیث 
 في المال و الیسار. ةاسمع فقال جعلني ّهللا فداك ما قول ّهللا: و ّ� على الناس حج البیت من استطاع الیھ سبیال؟ قال: ذلك القو

 
٢

لت: ما السبیل؟ قال: ان یكون لھ ما یحج بھ، قال ق ةاالستطاع ةفي آی السالم علیھعن الحلبي عن أبي عبد ّهللا   ٧٥٤ح  ٢٤٩.لمصدر 
من عرض علیھ ما یحج بھ فاستحى من ذلك اھو ممن یستطیع الیھ سبیال؟ قال: نعم ما شأنھ یستحي و لو یحج على حمار ابتر فان 

 كان یطیق ان یمشي بعضا و یركب بعضا فلیحج،
 .ةأقول و قد وردت بذلك روایات مستفیض

 
٣

بن عمار قال سألت  -١ ةمعاوی ١٧٤بن أیوب عن فقیھ  ةالحسین بن سعید عن فضال ١٤٠ص  ٤٤٩باب  ٧٦٣ج  ٢٥١ .المصدر
بك�راع آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لىو لق�د م�ر رس�ول ّهللا   ةاإلس�الم .. ش�ا ةعن رجل علیھ دین أ علیھ ان یحج؟ ق�ال: نع�م ان حج� السالم علیھأبا عبد ّهللا  

في فقیھ و العن فقال: شدوا أزركم و اس�تبطنوا ففعل�وا ذل�ك ف�ذھب ع�نھم، أق�ول و رواه مثل�ھ ف�ي  -ةالطاق الغمیم فشكوا الیھ الجھد و
ق�ول ّهللا ع�ز و ج�ل و ّ� عل�ى الس�الم علی�ھعن أبي بصیر قال قلت ألبي عبد ّهللا   ةبإسناد متصل ٧٦٥بعض نسخ فقھ الرضوى و في ج 

نده قلت ال یقدر على المشي قال یمشي و یركب قلت ال یقدر على ذلك ق�ال یخ�دم الق�وم و یمشي ان لم یكن ع الس�الم علیھالناس ... قال  
الحج على الغني و الفقیر؟ فقال: الح�ج عل�ى  السالم علیھ) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت ألبي عبد ّهللا  ٧٦٦یخرج معھم، وفیھ (

 الناس جمیعا كبارھم و صغارھم فمن كان لھ عذر عذره ّهللا.
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لماذا تلک الفریضۀ الجماهیریۀ العالمیۀ، وهنا لک فـرائض اخـرى ال تضـم ذلـک الحشـد       و

  الکبیر؟:

نْ بهِیمـۀِ الْأَنْعـامِ     مـ ـمقَهزلى ما رع لُوماتعامٍ می أَیف اللّه مذْکُرُوا اسی و ملَه عنافوا مدشْهیل 

  .28قیرَ فَکُلُوا منْها و أَطْعموا الْبائس الْفَ

ذلک الن الحج مشهد المنافع العامۀ لعموم المسلمین، ومسرح الفوائـد والعوائـد الجماهیریـۀ    

التی تکفل کیان اإلسالم وشوکۀ المسلمین، وقد قدمت هنا على ذکر اسم اللّه وهـو خـالص   

 کمشـهد  المسـرح  ذلـک  فی ولکنها وجماعات، أفرادا وإسرارا، إعالنا بها ى◌ٔ العبادة التی یو

نافع جماعیۀ جماهیریۀ، مما یدل على أن هنا لک منافع تختلف صوریا عن ذکر اسم اللّـه،  الم

  هی التی تتبنى قوائم شرعۀ اللّه فی بالد اللّه.

هنا یبدأ بشریطۀ اإلمامۀ االبراهیمیۀ، وهی االبتالء العظیم، إمامۀ لها شروطها وظروفها الخاصۀ 

  ۀ على طول الخط.کنبراس شامل إلمامۀ الرسالۀ ورسالۀ اإلمام

ولیعلم بنو إسرائیل، ألّا یرثوا اإلمامۀ من إبراهیم کسائر المیراث الذي ال شرط فیـه إال   -ذلک

قرابۀ الدم واللحم على شروطها، فانما هی على شرط التوفیۀ الشاملۀ لکل االبتالءات الربانیـۀ  

ام کـان مـن بنـی    وترك المظالم کلها مهما لم یکن من ذریته، أم کان مـنهم مـن إسـرائیل،    

  إسماعیل حین تنقرض شروطات اإلمامۀ فی بنی إسرائیل:

قالَ ال و إِذ ابتَلى إِبراهیم ربه بِکَلمات فَأَتَمهنَّ قالَ إِنِّی جاعلُک للنّاسِ إِماماً قالَ و منْ ذُریتی 

  .124ینالُ عهدي الظّالمینَ 

) سورة وهی لغۀ سـریانیۀ قـد تعنـی أب    25) مرة فی (69قرآن (مذکورة فی سائر ال »ابراهیم«

  حسب متواتر القرآن. »إبراهیم«أثبتها وأضبطها  1الجماعۀ الکثیرة وقد قرأت بأشکال تسعۀ

                                                        
١

 ةو الظاھر ان ھذه كلھا اال لفظ القرآن سریانی» ابرھوم - ابراھم - ابراھم - ابراھم - ابرھم - إبرھم -إبراھام«األخرى ھي:  ة.و الثمانی
الشدید  - ء من األصنام ھام الى ربھ برى» أب رحیم«ك  ة، و قد فسرت بتفاسیر عد»إبراھیم«ھي  ةالصحیح ة، و المعربةأم عبرانی

أیضا، فأین أب من أب و این راھیم  ة، رغم ان ذلك خالف التجزئةال نفّسر بتجزئات عربی ةو األوالن بعیدان ألنھا سریانی - النظر
العالي كما في قاموس الكتاب المقدس للدكتور بوست،  من رحیم! مھما عنت األب الرحیم من غیر ھذا التحلیل، و قد یعني األب

 :٥و  ٤ - ١٧التكوین  ةالكثیر ةیعني أب الجماع
فال یدعى اسمك بعد إبرام بل یكون اسمك إبراھیم ألني أجعلك أیا  ٤أما أنا فھوذا عھدي معك و تكون أیا لجمھور من األمم «

 ».و اثمرك كثیرا جدا و أجعلك أمما ٥لجمھور من األمم 
 ھو جمھور األمم.» راھم«ھو األب و  ةفي السریانی» أب«و ھنا نعرف ان 
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تقدیما للمفعول وهو مفضول؟ علّه اختصاصا له بـذلک االبـتالء، ام    »إِبراهیم ربه«و لماذا هنا 

فنقصـان فـی   »ابتلى رب ابراهیم إیاه«ا له ك ال مجال له ادبیا لو ال تأخیره إلّا تحریر »ربه«والن 

فنقصان فی حدب المعنى حیث القصد  »ابراهیم -اهللا -او -ابتلى رب العالمین«ادب اللفظ، ام 

  بیان ربوبیۀ خاصۀ فی ذلک االبتالء.

مـنْ  «و هنا ابتالء ربانی خاص إلبراهیم الخلیل یبتلیه به ربه فی أخریات حیاته کما تلمـح لـه   

رُ فَـبِم تُبشِّـرُونَ   «فقد کانت له ذریۀ بعد اإلیاس:  »ذُریتی بـالْک ینسلى أَنْ می عونشَّرْتُمقالَ أَ ب« 

  ) فلما وهب له ذریته قال:55: 15(

»عاءالد یعمی لَسبحاقَ إِنَّ رإِس یلَ وماعرِ إِسبلَى الْکی عل بهي والَّذ لّهل دم14:41(»الْح(.  

ح إسـماعیل وهـو     ثم ومن أهم الکلمات التی ابتلی بها فأتمها بعد نفس اإلمامۀ هی قصۀ ذـب

ــبالء  «بکــر ذریتــه:  ــو الْ إِنَّ هــذا لَه ... ــکحنــامِ أَنِّــی أَذْبــی الْمإِنِّــی أَرى ف ــی قــالَ یــا بنَ

  .1)37:106(»الْمبِینُ

إذا فقد کان ابتالءه بکلمات فأتمهن، وکان ذلک فی أخریـات حیاتـه النیـرة، مهمـا شـملت      

مـنْ  «کلها ابتالءات بکلمات مهما کانـت درجـات ف    طول حیاته النیرة التی کانت »کلمات«

  تشمل ذریته من إسماعیل کما من إسحاق. »ذُریتی

و االبتالء الربانی هو االمتحان االختبار لیظهر بإتمامه مکنون اللباقـۀ والیاقـۀ، إمـا للمبتلـی و     

خفـى، وقـد یکـون    المبتلى أمامه کما فی الخلق، أم دون االول کما للخالق فانه یعلم السر وأ

االبتالء من خلفیات اعتداء الناس قضیۀ إیمانک او سواه، او من نتـائج تخلفـک عـن شـرعۀ     

  اللّه.

ثم ولیس االبتالء الربانی االیمانی إلّا فی أمور صعبۀ ملتویۀ معقدة، ال یسطع لها إلّـا األشـداء   

  األقویاء، ویسقط دونها الضعفاء.

هی األشد حسب مختلف األهداف منهـا بـدرجاتها، وألن   و إذا کان المبتلی هو الرب فالبلیۀ 

اإلمامۀ الرسالیۀ هی القمۀ المرموقۀ من درجات الکمال، فاالبتالء الهادف إلیها، المحضّر لهـا،  

                                                        
١

و  ةن، و من أبرز بالءه ھنا إلق�اءه ف�ي الن�ار و ق�ول جبری�ل ل�ھ: أ ل�ك حاج�.و من ذلك ابتالءه بابیھ آزر و نمرود و سائر المشركی
 .علیھماالسالمجوابھ: أما إلیك فال، و عّل فوقھ بالء ابتالءه بذبح اسماعیلھ  
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  هی أصعب البلیات وأنسبها لهذه الدرجۀ العلیا.

بکلمات هی أما شابه، مما تلمح صارحۀ صارخۀ أن هذه البلیۀ  »رب العالمین«دون  »ربه«و هنا 

بلیۀ ربانیۀ کما تناسب الساحۀ اإلبراهیمیۀ وسماحتها وکما یسطع له ویلیق بـه دونمـا إطاقـۀ    

  تزیل الطاقۀ.

  و هی مناسبۀ لتلک اإلمامۀ الخاصۀ التی هی فوق الرسالۀ والنبوة حیث جعلت له بعدهما.

ولیست فیهـا   کلمات لفظیۀ حملت علیه لیقولها؟ -فقط -ما هی الکلمات؟ أ هی -إذا -أ ترى

 فیها لهم ولیس -کلمات أیۀ -طائلۀ کلمات من یکثرون الذین اء◌ٔ تکلّفات وبلیات! فکثیر هو

 لـیس  الکلمـات  بهـذه  الـتلفظ  ثم! مطبقوها أنهم وال ومغازیها، لمعانیها آهلون هم وال ابتالء،

  أما شابه. »قالهن«بل هو  »فأتمهن«: لها إتماما

لها إلّا أقویاء باإلیمان؟ وصحیح التعبیـر عنهـا وفصـیحه    أعمال شاقۀ ال یسطع  -فقط -أم هی

  !.»کلمات«أما شابه دون  »الصالحات«أو  »األعمال«هو 

علّها هی کلمات اللّه التشریعیۀ: اآلمرة والناهیۀ، الخاصۀ بموقـف االبـتالء اإلبراهیمـی، التـی     

  د ال تناسبها!.بضمیر جمع العاقل ق »فأتمهن«یخلّف إتمامها اإلمامۀ بإذن اللّه؟ ولکن 

تطبیق هذه الکلمات بما فیها تحمل اإلمامـۀ وذبـح إسـماعیل فتحقـق ضـمیر       -فقط -ام هی

  العاقل؟ اضافۀ الى مواد عاقلۀ فی سائر ابتالءه فانها من منتوجات کمال العقل واللب.

هنا کال األمرین األمرین، فاستماع تلک الکلمات التشریعیۀ وال سیما شـرعۀ   »کلمات«قد تعنی 

 وتطبیقهـا  ابـتالء،  ل◌ٔ اإلمامۀ، الحصیلۀ عن سائر الکلمات، إنه ابتالء، وتقبلّها دون تعنّت وسو

تشمل مثلث االبـتالء، الـذي    »إِنَّ هذا لَهو الْبالء الْمبِینُ« إسماعیل بذبح أمره وقصۀ کما ابتالء،

  ال یخلد بخلد اي مبتلى.

أن یذبح إسـماعیل کلمـۀ اللّـه،     -وهی أمر اللّه -فإبراهیم: کلمۀ اللّه، توجهت إلیه کلمۀ اللّه

وذبحه هو کلمۀ اللّه، الدالۀ على قمۀ التسلیم للّه، کما وتحمل اإلمامۀ من علیا هذه الکلمـات،  

الئقۀ بهذه الکلمات، فقد أتم استماع األمر، واالیمـان بـه، والتسـلیم لـه، ثـم       »فأتمهن«وهنا 

  وتطبیقه.

إلى القـائم اثنـا    »أتمهن«ه العلیا األربعۀ عشر المحمدیون ذلک! کما ومن الکلمات کلمات اللّ
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  .1عشر إماما تسعۀ من ولد الحسین

  وقه إتمام.هو إله اإلتمام، الذي لیس ف -إن صح التعبیر -و اإلتمام فی میزان اللّه

وهی الداالت علـى العنایـۀ    »کلمات«إذا فکل االبتالءات اإلبراهیمیۀ طول حیاته النیرة تشمله 

القمۀ التربویۀ الربانیۀ فیما أمره ربه ونهاه، والداالت علـى قمـۀ التسـلیم قلبیـا إذ سـلم لـه،       

ـ     »أتمهن«والداالت على تمام التسلیم وکما له إذ طبقها، و ه أتـم هـذه   هنـا کمـا تعنـی أن اللّ

الکلمات فی ابراهیم تأییدا وتسدیدا، کذلک تعنی أن ابراهیم أتمهن حسـب الطاقـۀ البشـریۀ    

کما أراده اللّه منه، وأتمهـن   »أتمهن«مزودة بعصمۀ ربانیۀ، ویقابله ترکهن، أو انتقصهن، ال! بل 

  اللّه تتمیما لناقص اإلرادة البشریۀ بعصمۀ إلهیۀ.

  اسِ إِماماً.قالَ إِنِّی جاعلُک للنّ

: تفریعا لإلمامۀ على إتمام الکلمات، ألن إتمامها لـیس إال ظرفـا صـالحا    »فقال«دون  »قال«هنا 

لجعل اإلمامۀ، ال نتیجۀ ضروریۀ مفرّعۀ علیه، أم وألن من هذه الکلمـات هـی کلمـات جعـل     

دي    « ومنها قوله: ومن ذریتی، ثم جوابه: -»إِنِّی جاعلُک للنّاسِ إِماماً«اإلمامۀ:  هـنـالُ عقـالَ ال ی

  .»الظّالمینَ

فإن اإلمامۀ وال سیما هذه الکبرى ابتالء عظیم بمسئولیتها الکبرى، ثقیلـۀ علـى مـن یحملهـا،     

  أتمها وأتى بها کما أرید منه. السالم علیهعظیم حملها بحملها، ولکن ابراهیم  

للّـه، وانحسـاره عمـن سـواه،     مما یدل علـى انحصـار جعـل اإلمامـۀ با     »إِنِّی جاعلُک ...«ثم 

حیث اسم الفاعل عامل فی مفعولیه هنا، دلیل انه جعل فی الحـال، حیـث    »جاعلک إماما ...«و

الفاعل الماضی ال یعمل، واما االستقبال فهو مجاز یحتاج إلى دلیل وصـدق المشـتق بمادتـه    

  لیس إلّا بصادق واقعها فی الحال.

 »جعلْناهم أَئمۀً یدعونَ إِلَـى النّـارِ  «کما هنا او الباطلۀ کما و اإلمامۀ بإطالقها هی القیادة الحقۀ 

ولیس المعنی منها فی ذلک الجعل ما دون العصمۀ من القیـادة فـان ابـراهیم معصـوم حینـه      

                                                        
١

م�ا ھ�ذه  ةق�ال: س�ألتھ ع�ن اآلی�علیھماالس�المف�ي الخص�ال ع�ن المفض�ل ب�ن عم�ر ع�ن الص�ادق جعف�ر ب�ن محم�د   ١٢٠: ١.نور الثقلین 
و الحس�ن و الحس�ین اال  ةیا رب اسألك بحق محمد و علي و فاطم� الكلمات؟ قال: التي تلقاھا آدم من ربھ فتاب علیھ و ھو انھ قال:

 ...تبت على فتاب ّهللا علیھ أنھ ھو التواب الرحیم، فقلت لھ یا ابن رسول ّهللا فما یعني عز و جل بقولھ فأتمھن؟ قال: أتمھن إلى القائم 
 



 140

بأعلى درجات النبوة، وان اللّه ال یجعل قیادة روحیۀ بانتصاب لمن هو دون العصمۀ، فانه قـد  

  ، فکیف یأتمنه اللّه على قیادته للناس؟!.یخطأ او یقصر او یقصر

إِنِّـی  «بل ولیست هذه اإلمامۀ هنا هی الرسالۀ او النبوة، فإنهما مجعولتان له ماضـیتان، ونفـس   

لُکوحیا دلیل على حاضر الوحی رسالۀ ونبوة، فکیـف یجعلـه صـاحب وحـی و هـو       »جاع

ب لـی   «النبوة فی شـبابه:  رسول، کما وهو اآلن فی مختتم عمره وقد آتاه اللّه الحکم و هـ بر

ا. إِذْ    -)83: 26( »حکْماً و أَلْحقْنی بِالصالحینَ یقاً نَبِیـد کانَ صـ إِنَّه یمراهتابِ إِبی الْکاذْکُرْ ف و)

أَبِیهادها:41: 19( »قالَ لوذلک حین کان فتى وهو یحارب اآللهۀ المزیفۀ وعب (  

»تَزَلَها اعافَلَملْنا نَبِیعا جکُل و قُوبعی حاقَ وإِس نا لَهبهو ونِ اللّهنْ دونَ مدبعما ی و 49(»م.(  

حیث تخطّاها إلـى   1فألن اإلمامۀ هنا هی بعد کامل العبودیۀ والنبوءة والرسالۀ والنبوة والخلقۀ

لّا تلو األخرى، إذا فهی اإلمامۀ بین المرسلین دون سائر الناس فحسب، حیـث  القمۀ مرحلیا ک

اإلمامۀ الرسالیۀ على الناس کانت له سابقۀ، فلتکن اإلمامۀ الحاصلۀ بعد إتمـام کلماتهـا هـی    

  اإلمامۀ على المرسلین کما هم على سائر الناس.

أمته، وولی العزم فوقه هـو  هو إمام  -غیر اولی العزم الذین دارت علیهم الرحى -فکل رسول

إمامه، مهما کان فی زمنه أم یأتی بعده، فقد جعل اللّه کلّا من اولی العزم إماما لسـائر الرسـل   

  والنبیین.

أَ فَمـنْ کـانَ   «: السـالم  علیـه فموسى إمام وکتابه إمام، وطبعا لکافۀ الرسل اإلسرائیلیین إلّا المسـیح   

  ).17: 11( »لُوه شاهد منْه و منْ قَبله کتاب موسى إِماماً و رحمۀً ...على بینَۀٍ منْ ربه و یتْ

و وهبنـا  «ثم الرسل اإلسرائیلیون بین اإلمامین: موسى والمسیح، هم کذلک أئمۀ لمن دونهمـا:  

ئمۀً یهدونَ بِأَمرِنا و أَوحینا إِلَیهِم لَه إِسحاقَ و یعقُوب نافلَۀً و کُلا جعلْنا صالحینَ. و جعلْناهم أَ

) (و لَقَد آتَینـا موسـى   73: 21( »فعلَ الْخَیرات و إِقام الصالةِ و إِیتاء الزَّکاةِ و کانُوا لَنا عابِدینَ

                                                        
یقول: ان ّهللا تبارك و تعالى اتخذ السالم علیھّهللا  عن الكافي بسند متصل عن زید الشحام قال سمعت أبا عبد  ١٤٩: ١.تفسیر البرھان ١

خذه ابراھیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا و ان ّهللا اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسوال و ان هللا اتخذه رسوال قبل ان یتخذه خلیال و ان هللا ات
یَّتِي «قال: فمن عظمھا في عین إبراھیم » إِماماً  إِنِّي جاِعلَُك لِلنّاسِ «خلیال قبل ان یتخذه إماما، فلما جمع لھ األشیاء قال:  قاَل َو ِمْن ُذرِّ

 قال: ال یكون السفیھ إمام التقي.» قاَل ال یَناُل َعھِْدي الظّالِِمینَ 
 .ةبعدھا اكتفاء بالخل ةثم لم یذكر النبو ةفبعدھا الرسال ةل الى النبوءھنا تؤ » نبیا«أقول: 
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ی إِسنبل دىه لْناهعج و هقائنْ لۀٍ مرْیی مفَال تَکُنْ ف تابونَ   الْکد هـۀً ی مـأَئ منْهلْنا معج یلَ. ورائ

  ).24: 33( »بِأَمرِنا لَما صبرُوا و کانُوا بِآیاتنا یوقنُونَ

و هنا مرتبۀ ثالثۀ من اإلمامۀ الرسالیۀ تحلّق على والیۀ العزم ومـا دونهـا مـن رسـاالت هـی      

المین، من المالئکـۀ والجنـۀ والنـاس    اإلمامۀ المحمدیۀ السامیۀ، المنقطعۀ النظیر بین مالء الع

  أجمعین، کما یبینها هکذا أمثال قوله تعالى:

ولٌ مصـدقٌ لمـا     « سـر کُمجـاء ۀٍ ثُمکْمح تابٍ ونْ کم تُکُمینَ لَما آتَییثاقَ النَّبِیم إِذْ أَخَذَ اللّه و

رِي قـالُوا أَقْرَرنـا قـالَ       أَ أَ قالَ لَتَنْصرُنَّه و بِه منُنَّ◌ٔ معکُم لَتُو إِصـ کُـملـى ذلع أَخَذْتُم و تُمقْرَر

  .»فَاشْهدوا و أَنَا معکُم منَ الشّاهدینَ

اضافۀ إلى أنه إمام سائر المکلفین، کذلک هو إمام المرسلین والنبیین، وإمـام   آله و علیه اهللا صلىمحمد  

موسى وعیسى، کما وهو امام على األئمـۀ اإلثنـی   على اولی العزم من الرسل نوح وابراهیم و

  عشر من عترته المعصومین سالم اللّه علیهم أجمعین، وامام على کافۀ الکروبیین.

تعنی اإلمامۀ الوسطى، دون العلیا المحمدیۀ، وال الدنیا الرسـالیۀ   »إِنِّی جاعلُک للنّاسِ إِماماً«ف 

  لغیر من دارت علیه الرحى من الرسل.

إذ ظلم بما أکـل   السـالم  علیهإنها ال تعنی أیۀ إمامۀ رسالیۀ بدرجاتها، لکی تطرد رسالۀ آدم  اجل! و

یعنی عهد اإلمامۀ الوسطى کما إلبراهیم، وبـاحرى   »ال ینالُ عهدي الظّالمینَ«من الشجرة فغوى 

ناهـا رسـالۀ آدم وقـد    دون سائر اإلمامات فی سائر الرساالت وأد آله و علیه اهللا صلىالعلیا کما لمحمد  

  ).121: 20( »عصى آدم ربه فَغَوى. ثُم اجتَباه ربه فَتاب علَیه و هدى«

المعبـر   -هنا هو ذلک العهد الخاص، دون أي عهد کان، فعهـد الفطـرة اإلنسـانیۀ    »عهدي«ف 

، وعهـد الشـرعۀ   یناله کل إنسان، وعهد العقلیۀ اإلنسانیۀ ینالـه کـل عاقـل    -عنها بفطرت اللّه

ا  ظلـم  لهـم  سبق مهما المصطفون إلّا یناله ال اإللهیۀ الرسالۀ وعهد ن،◌ٔ اإللهیۀ یناله کل مو مـ 

  .مغفورا سابقا ظلما کان مهما الظالمین، ینال ال المرسلین بین اإلمامۀ عهد ثم آدم، ك

تعـم  »نالظـالمی «لـم تکـن    -شاملۀ لرسـالۀ آدم  -کل إمامۀ فی مثلها »عهدي«و حتى إذا عنت 

ماضیۀ الحال، بل هی حسب الوضع واالستعمال تعنی الحال واالستقبال، فلـیکن مـن یجعـل    

  إماما غیر ظالم حال جعله وحتى آخر عمره.
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هل هو طی هـذه المراحـل    »ثُم اجتَباه ربه فَتاب علَیه و هدى«أ ترى آدم الذي ظلم بما عصى 

  تمام العدل واالصطفاء؟!. وصفا ماضیا بدل إلى »الظالمین«تشمله 

کل الموحدین الذین کانوا مشرکین، ثم آمنوا وأصبحوا من المقربین  »المشرکون«إذا فلتشمل 

  .نین◌ٔ کسلمان أمن شابهه من أفاضل المو

استقباال، بمناسبۀ »الظالمین«کذلک  »عهدي«حاال عند جعل اإلمامۀ خارج عن  »الظالمین«و کما 

  ذکره على ایۀ حال. العهد الخاص الربانی الواجب

ماضیا حین یکون فاحشا کالشرك، ام أیـا کـان حـین تکـون اإلمامـۀ       »الظالمین«بل وکذلک 

  المطلقۀ التی تقتضی االصطفاء المطلق بین مإل العالمین.

علـى عصـمته حـین اصـطفاءه بالرسـالۀ،       السالم علیهفکما ال ینال عهد اإلمامۀ الوسطى مثل آدم  

  .آله و علیه اهللا صلىالخلفاء الثالث، أن یحملوا اإلمامۀ القمۀ عن الرسول فبأحرى أال ینال أمثال 

واقعیـا کمـا هـو     -فاإلمامۀ التی هی عهد خاص ربانی هی القیـادة الروحیـۀ، مهمـا حملـت    

  القیادة الزمنیۀ. -شرعیا

اللّه فمهما عنون الخلفاء الثالث ثم االئمۀ الرابع بعنوان اإلمام، فهم لیسوا أئمۀ یحملون شرعۀ 

  بذلک االنتصاب الخاص بعهد خاص.

هو عهد االمامۀ اإلبراهیمیۀ وهـی بعـد المحمدیـۀ     -وإن على القدر المتیقن -هنا »عهدي«ثم 

هم المنتقصون الکلمـات المبتلـى بهـا، و الن االبـتالء      »فأتمهن«بعد  »الظالمین«فضال عنها، و

  ک حذو النعل بالنعل.إلبراهیم بتلک الکلمات یحلق على کل حیاته، فإتمامها کذل

فکل من انتقص کلمۀ من هذه الکلمات طیلۀ حیاته، انتقاصا فی عدتها ام عدتها، فـی مادتهـا   

  هذا. »عهدي«الذین ال ینالهم  »الظالمین«ام هیئتها، فقد یعد من 

بهکـذا إمامـۀ أم فوقهـا وهـی      -و من أشر االنتقاص هو اإلشراك باللّه، فکیف یجعل إمامـا 

  عبد وثنا ردحا عظیما من عمره. من -المحمدیۀ

على الماضی، إلّا االنتقاص فی تلکم الکلمات المحلّقۀ علـى مثلـث    »الظالمین«فمهما لم تدل 

  الزمان، یمنع منعا باتا عن جعل تلک االمامۀ الکبرى.

ألن العدل مهما کان ظرفـا لتأهـل اإلمامـۀ لـم تکـن لزامـه        »ینال عهدي العادلون«و لم تقل 
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د اکتفى بالشرط السلبی وهو عدم انتقاص الکلمات فی مثلث ازمنۀ الحیـاة، حیـث   اإلمامۀ، فق

  یراد هذه اإلمامۀ الخاصۀ.

إذا فکیف یحل اإلمامۀ المحمدیۀ وهی المطلقۀ القمۀ، من عبد وثقنا فیما مضى، ال وحتى آدم 

  الذي عصى ربه فغوى، وال ذا النون إذ ذهب مغاضبا ...

  »ب إِنِّی ظَلَمت نَفْسی وال موسى »نْت منَ الظّالمینَإِنِّی کُ«فنادى فی الظلمات 

  !.السالم علیهفضال عن الخلفاء الثالث الذي ال یسوون شسع آدم  

ال یستلزم انه یناله غیر الظالمین بصورة مطلقۀ، وانما هـو سـلب    »ال ینالُ عهدي الظّالمینَ«ثم 

ثبات للزوم اإلمامۀ لغیرهم، فهم إذا من هو کـإبراهیم ام  ألهلیۀ هذه االمامۀ عن الظالمین، ال وا

وعترتـه المعصـومین اللّهـم إلّـا      آله و علیه اهللا صلىفوقه، وقد تحققت االمامۀ فوق اإلبراهیمیۀ لمحمد  

  حیث اکتفی بعصمتها.  السالم علیهلفاطمۀ  

  1»ةأبطلت هذه اآلیۀ إمامۀ کل ظالم إلى یوم القیامۀ فصارت فی الصفو«فإنما 

و هم المصطفون حین جعل اإلمامۀ حتى المـوت، مهمـا زادت الصـفوة العلیـا صـفوة فـی       

  ماضیها، کما فی حالها واستقبالها بأدلۀ أخرى.

هـا  أجل قد یمنع الظلم الماضی من عهد اإلمامۀ إذا کان من کبائر اإلثم والفواحش ومن أکبر

و أفحشها اإلشراك باللّه مهما کان مغفورا باإلیمان، ولکنه لیس مغفورا لمنصب اإلمامۀ، فـان  

االصطفاء، وقاعدة إمکان األشراف، یمنعان انتصاب من کان مشرکا لمنصـب اإلمامـۀ، مهمـا    

أصبح من أعدل العدول، کما والغضاضۀ الشرکیۀ السابقۀ تمنع المأمومین على االئتمام بذلک 

م، مهما صحت الصالة خلفه، وصح قضاءه وشهادته أما ذا سوى القیـادة الروحیـۀ العلیـا    اإلما

  .2وهی إمامۀ األمۀ

                                                        
ق��ال: كن��ا م��ع الرض��ا   ةع��ن الك��افي بس��ند متص��ل ع��ن عب��د العزی��ز ب��ن مس��لم ف��ي ح��دیث فض��ل االمام�� ١٥٠: ١.تفس��یر البرھ��ان ١

اجل قدرا و أعظم شأنا و أعلى مكانا و امنع جانبا و ابعد غورا من ان یبلغھا الن�اس  ةان االمام -:السالم علیھالى ان قال   -بمروالسالم علیھ
 ةثالث ةمرتب ةو الخل ةّ� عز و جل خص بھا ابراھیم الخلیل بعد النبو ةا بآرائھم و یقیموا اماما باختیارھم، ان االمامبعقولھم او ینالوھ

یَّتِي«شرفھ بھا و أشاد بھا ذكره فقال عز و جل إِنِّي جاِعلَُك لِلنّاسِ إِماماً فقال الخلیل مسرورا بھا  ةو فضیل قال ّهللا تبارك » َو ِمْن ُذرِّ
 ... ةعالى ال یَناُل َعھِْدي الظّالِِمیَن فأبطلت ھذه اآلیو ت
 
٢

: ١.روى الشیخ في امالیھ بسند متصل عن عبد ّهللا بن مسعود و الش�افعي اب�ن المغ�ازلي ف�ي المناق�ب عل�ى م�ا ف�ي تفس�یر اللوام�ع 
إبراھیم أبیك؟ قال: اوحى ّهللا عز و جل الى اب�راھیم  ةو كیف صرت دعو آل�ھ و علیھ هللا صلىباسناده یرفعھ الیھ قال قال رسول ّهللا   -٦٢٩

ال إِنِّي جاِعلَُك لِلنّاسِ إِماماً فاستخف ابراھیم الفرح فقال یا رب و م�ن ذریت�ي مثل�ي، ف�أوحى ّهللا ع�ز و ج�ل الی�ھ ان ی�ا اب�راھیم إن�ي 
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ـ    »و لَقَد عهِدنا إِلى آدم منْ قَبلُ فَنَسی و لَم نَجِد لَه عزْماً«ثم  د اإلمامـۀ  تنفی عـن مثـل آدم عه

فلیس یکفی فی ذلک العهد حاضر العدالۀ، بل وماضیها کما فی حاضرها،  »عهدي«المعنی ب 

  حتى تحل فی ظرف ظریف طریف حفیف فی مثلث الزمان لکل أبعاد العدالۀ.

مطلق اإلمامۀ الشامل إلمامۀ الجماعۀ وإمامۀ القضاء وإمامۀ التقلیـد، ال یقتضـی هـذه المرتبـۀ     

، وال تعنی اإلمامۀ فی اآلیۀ مطلقها الشامل لها، بـل هـی اإلمامـۀ المطلقـۀ     القمۀ من االصطفاء

  دون اختصاص بحقل او ناس خاص، کما وأنها فیها بعد الرسالۀ و النبوة. »للناس«لمکان 

لیس إلّـا مـن أصـفى     آله و علیه اهللا صلىفمن یحمل قیادة األمۀ االسالمیۀ ککلّ بعد إمام االئمۀ محمد  

فی قمتهم علی اإلطالق، فکیف یصح أن تشمل هـذه اإلمامـۀ    آلـه  و علیه اهللا صلىمحمد  األصفیاء کما 

ثالث بعـد       »إِنِّی جاعلُک«من عبد صنما، کما و تختص جعل ذلک العهـد باللّـه، والخلفـاء اـل

الرسول لم یکونوا منتصبین من قبل اللّه، وال هم أصفیاء االمۀ ککل، بإجماع االمۀ اإلسـالمیۀ  

  ککل!.

آدم و  النسبۀ بین هذه اإلمامۀ والنبوة عموم من وجه، فقد یکون نبیا ولیس هکذا إمامـا، ك ثم 

من فوقه من غیر اولی العزم، أم یکون إماما ولـیس نبیـا وال رسـوال، کاالئمـۀ اإلثنـی عشـر       

المحمدیین، ام هو إمام ونبی کالخمسۀ أولی العزم، ام هو إمام األنبیـاء واالئمـۀ ککـل وهـو     

  .آله و علیه اهللا صلىمحمد  

ـیهم یحملون اإلمامۀ فهم أفضل من سائر اولی العـزم    السالم علیهمو الن أئمۀ اهل البیت   وقـد   السـالم  عل

  تدل على ذلک آیۀ التطهیر وما أشبه.

  و ترى الخلیل تطلّب من ربه اإلمامۀ المجعولۀ له للبعض من ذریته:

  مطلق اإلمامۀ کما وانها قضیۀ الموقف: ؟ علّها هی إمامۀ مطلقۀ ال»و منْ ذُریتی«

                                                                                                                                                         
لذي ال تفي بھ؟ قال: ال أعطیك عھدا الظالم من ذریتك، قال ی�ا رب و م�ن الظ�الم أعطیك عھدا ال أفي لك بھ، قال: یا رب ما العھد ا

من ولدي ال ینال عھدك؟ قال: من سجد لصنم من دوني ال اجعلھ إماما ابدا و ال یصلح ان یكون اماما، قال ابراھیم: و اجنبي و بني 
ل�م الس�الم علی�ھإل�ي وال�ى اخ�ي عل�ي   ةفانتھت ال�دعو آل�ھ و علیھ هللا صلى ان نعبد األصنام رب انھن أضللن كثیرا من الناس، و من ثم قال النبي 
 .١٥١: ١یسجد أحد منا لصنم قط فاتخذني ّهللا نبیا و علیا وصیا تفسیر البرھان 

، روى عن الحمیدي عن عبد ّهللا ٤١وممن أخرجھ عن ابن مسعود المیر محمد صالح الترمذي الكشفي في مناقب مرتضوي ص 
لذریتھ ال تصل إّال لمن لم یسجد لصنم قط و من ثم  ةابراھیم اإلمام ةما ترجمھ انھ قال: ان دعو آلھ و علیھ هللا صلىن النبي  بن مسعود ع

 جعلني ّهللا نبیا و علیا وصیا لي.
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»... لُکینَ«إذا ف  »إِنِّی جاعمي الظّالدهنالُ عتجتث کل درکات الظلم، ناحیۀ منحـى کـل    »ال ی

درجات العدل فی حیاة اإلمام کلها، وذلک منطبق على أئمۀ المرسلین بعده: موسى والمسـیح  

 -وألقل تقـدیر  -ۀ اإلسالم المعصومین، فال تشمل، أمن حذى حذوهم من أئمالسالم علیهمومحمد  

  فتاب علیه وهدى. -بعده -مثل آدم، الذي عصى ربه قبل رسالته فغوى، مهما اجتباه ربه

و من میزات هذه اإلمامۀ أن لیس یختص وحیها بالعلوم والمعارف بل وفعل الخیـرات، کمـا   

أمر اللّه فیهما، کذلک هم هادون بـأمر  والهدایۀ بأمر اللّه تکوینیا وتشریعیا، فکما هم مهتدون ب

  اللّه فیهما، وهم عاملون الخیرات بوحی اللّه:

کـاةِ و  و جعلْناهم أَئمۀً یهدونَ بِأَمرِنا و أَوحینا إِلَیهِم فعلَ الْخَیرات و إِقام الصـالةِ و إِیتـاء الزَّ  «

  ).73: 21( »کانُوا لَنا عابِدینَ

ذلـک   -وهی قبـل اإلمامـۀ   -ضاربا الى کل أبعاد الماضی »و کانُوا لَنا عابِدینَ«القول  و إطالق

  .السالم علیهاإلطالق یخرج کمثل آدم  

 »اذکـر «اذکر یا إمام أئمۀ الهدى، الرسـول المصـطفى،    »و«و فی رجعۀ أخرى إلى آیۀ االبتالء: 

الت اإلمامۀ باالبتالء، ولکی تکون على کأفضل مثل من أمثو السـالم  علیهذکرى من ابراهیم الخلیل  

  إِذ ابتَلى«أهبۀ البتالء أشد وأقوى إلمامۀ هی أشمل وأنبل وأعلى، اذکر 

... ماتبِکَل هبر یمراهإِب«  

  کما جعله.!. -فربک یبتلیک بکلمات ویجعلک للناس إماما على العالمین أجمع

إتمام، وکذلک اللّه یتم لک وتتمه أنت، و این  ربه، وأین إتمام من »أتمهن«ابراهیم و »فأتمهن«

  کلمات من کلمات.

ینَ  «وقد جعلت أنت إماما على النبیین  »قالَ إِنِّی جاعلُک للنّاسِ إِماماً« یثاقَ النَّبِیـم إِذْ أَخَذَ اللّه و

...«.  

ولکن اللّـه جعـل لـک مـن      »لیو اجعلْ لی وزِیراً منْ أَه«وکما قال موسى  »قالَ و منْ ذُریتی«

ذریتک أئمۀ یحملون أمانۀ إمامتک ککل وکما یبدو من آیۀ التطهیر، الجاعلۀ طهارتـک القمـۀ   

  .السالم علیهمألهل بیت رسالتک القدسیۀ وهم االئمۀ اإلثنی عشر  

الکلمـات   کـل  آلـه  و علیه اهللا صلىقسما منها یناسب اإلمامۀ اإلبراهیمیۀ، ولمحمد   »بکلمات«و قد تعنی 
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ه  و بِاللّه منُ◌ٔ آمنُوا بِاللّه و رسوله النَّبِی الْأُمی الَّذي یو ف«ألن إمامته هی کل اإلمامات:  ماتـکَل« 

) ایمانا علمیا وعقیدیا وعملیا فی کل الحقول المعرفیۀ والعملیـۀ، دون إبقـاء لکلمـۀ    158: 7(

  ل اإلمامۀ الکبرى.یبتلى بها إلّا وأتمها کأتمها حتى نا

و لئن نال الخلیل مرتبۀ اإلمامۀ بعد العبودیۀ والرسالۀ والنبوة والخلۀ کما تناسب إمامتـه، فقـد   

  نال الحبیب اإلمامۀ الکبرى بعد أن أصبح اول العابدین:

و «هم أجمعـین:  ثم أصبح آخر النبیین ورسوال إلی »قُلْ إِنْ کانَ للرَّحمنِ ولَد فَأَنَا أَولُ الْعابِدینَ«

لَعمرُك إِنَّهم لَفـی  «ثم حبیبا لرب العالمین لحد یحلف بعمره ربه  »إِذْ أَخَذَ اللّه میثاقَ النَّبِیینَ ...

 فیما یحکِّموك حتّى منُونَ◌ٔ فَال و ربک ال یو«) کما ویحلف بنفسه 72: 15( »سکْرَتهِم یعمهونَ

  ).65: 4( »... بینَهم شَجرَ

یتطلب من ربه إمامته للبعض من ذریته دون شرط إلّا انهم مـن ذریتـه؟    -بعد -و ترى الخلیل

وذلک بعید عن مقام الخلیل أمام ربه الجلیل، وقد ابتلی هو نفسـه بکلمـات، فکیـف یـدعو     

  لذریته دون ابتالء!.

ل وقبلهـا ب    ».إِنِّی جاعلُک ..«ب  -فقط -لیست لتتعلق »و منْ ذُریتی« ابتَلـى إِبـراهیم ربـه    «ـب

ماتبکلمـات، ثـم یجعلـه     -کما هـو  -إذا فلدعاءه بعدان اثنان، أن یبتلی ربه من ذریته »بِکَل

فال یصـلح الظـالم    »قالَ ال ینالُ عهدي الظّالمینَ«بإتمامهن إماما، فأضاف ربه إلیهما بعدا ثالثا 

  تى یجعل إماما.أن یبتلی بکلمات تلک اإلمامۀ ح

هو بعد کأضرابه من النبیین، حکمت علیه رغبۀ امتـداد اإلمامـۀ    السـالم  علیهو ترى ابراهیم الخلیل  

  ذریۀ!. -فقط -فی ذریته فسألها لهم ربه؟ وال وراثۀ فیها، وال تقدم لها فیهم ألنهم

فطریۀ، أودعها هو رغبۀ  -زمنیۀ او روحیۀ أما هیه؟ -نقول هنا: إضافۀ إلى أن امتداد الشخصیۀ

اللّه فی فطرت اإلنسان، تنمیۀ للحیاة، ومضیا فی طریقها المرسوم، وقـد قـرر اإلسـالم علـى     

یرَتَک   «أساسه شرعۀ المیراث وسائر اإلختصاص فی حقل التربیۀ مادیۀ ومعنویـۀ:   شـع رأَنْـذ و

ى ذلک إنـه اسـتدعاء بشـروط، دونمـا     نقول إضافۀ إل »قُوا أَنْفُسکُم و أَهلیکُم ناراً« -»الْأَقْرَبِینَ

إذن ربـه      -کسائر فعله -فوضى جزاف، ودون سلب لغیر ذریته، ومن ثم فدعاءه إنمـا هـو ـب

قضیۀ التسلیم المطلق لساحۀ الربوبیۀ وقد عرف وحیا مـن ربـه ان مـن ذریتـه مـن       -ودعاءه
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  إسماعیل من یأهل لتلک اإلمامۀ.

  »لمینِ لَک و منْ ذُریتنا أُمۀً مسلمۀً لَک ...ربنا و اجعلْنا مس«و کما فی دعاءه 

إلّا توضـیحا لسـائر    »ال ینالُ عهدي الظّالمینَ«) وما البعد الثالث لتحقیق ذلک الدعاء: 128: 2(

األجیال فی هذه اإلذاعۀ القرآنیۀ العالمیۀ، ولیس تفهیمـا إلبـراهیم، العـارف شـروطات تلـک      

  کما لمسها فی نفسه.   اإلمامۀ الکبرى

فطالما یدعو ابراهیم إمامته للبعض من ذریته، ولکنه یشترط شرط إتمام نفس الکلمات، ممـا  

ال یحصره فی ذریته، اللّهم إلّا بما أوحى إلیه ربه، ألّا یصلح لشروطاتها إلّا بعض مـن ذریتـه   

  أجمعین. السالم علیهمکمحمد وعترته المعصومین  

تعنی إلّا البعض منهم، وهم بین عادل وظالم، فتراه أراد الظـالمین مـنهم   ال  »من ذریتی«و هنا 

  فقط ترجیحا للمفضول على الفاضل! ام عنى الفریقین؟

دي   «حالۀ اإلمامۀ، و -وألقل تقدیر -یعنى العدول منهم -إذا -تبعض! فهو »من«و  هـنـالُ عال ی

یا او مستقبال فضال عن الحال، فلـم  أخرجت کل ظالم منتقص کلمات االبتالء، ماض »الظّالمینَ

یشمل عهد االمامۀ کل العدول حال الجعل، بل هم العدول فی مثلـث الزمـان لقمـۀ العدالـۀ     

  وهی عدم االنتقاص فی الکلمات المبتلى بها هکذا إمام.

یمراهقامِ إِبنْ مذُوا ماتَّخ ناً وأَم لنّاسِ وۀً لثابم تیلْنَا الْبعإِذْ ج و   و یمـراهنا إِلى إِبهِدع ى ولصم

) ودجالرُّکَّعِ الس ینَ وفالْعاک ینَ وفلطّائل یتیرا بیلَ أَنْ طَهماع125إِس.(  

هنا هو البیت العتیق: الکعبۀ المشرفۀ، والجعل هنا تشریفی تشریعی، وواقعی تکـوینی،   »البیت«

  .»أمنا«وما هو  »مثابۀ«فی مثابته وأمنه، فما هی 

ام ومصدرا میمیا، ام وعلـى هامشـهما اسـم     »البیت«هی فی األصل المثوبۀ اسم لمکان  »مثابۀ«

زمان، فان إلتیانه حجا زمان خاص، والتاء للمبالغۀ، فالبیت مصدر لکل صـادر بکـل معـانی    

  مصدرا وزمانا ومکانا.   »مثابۀ«کما هو ملجأ لکل حائر سادر، فهو  »مثابۀ«

فی مختلف المناسبات لمعان عدة، فال تختص بواحدة دون أخرى، وقضـیۀ   »مثابۀ«ت و لقد أت

 على زائدا ال المرام، المعنى قدر باللفظ ى◌ٔ اإلفصاح البلیغ فی مذهب الفصاحۀ البالغۀ، ان یو

 تنحـل  واحـد  معنـى  من اکثر فی واحد لفظ استعمال استحالۀ وخرافۀ عنه، ناقصا وال المعنى
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السنۀ بأن للقائل مقام جمع الجمع فال مشکلۀ له فی هکذا استعمال جـامع  و الکتاب ألفاظ فی

بین شتات، وذلک من اختصاصات الکتاب والسنۀ، اختصـارا فـی التعبیـر، وعنایـۀ للمعنـى      

  الکثیر.

کما وتنحل فی اصطالح من یقوم لما یستعمله من ألفاظ کل المعانی الصالحۀ فی اللغۀ، دون 

لٍ مـنْ قَلْبـینِ فـی      «حتى یحیله قوله تعالى حاجۀ الى لحاظها ردف بعض  رَجـل لَ اللّـهعما ج

هفوج«.  

فمختلف التفسیر لمثابۀ مختلف عن تفسیرها المعنی منها دون أیۀ حجۀ لواحـد مـن معانیهـا،    

  وهی:

 8 -المقبـل  7 -الماتی متـواترا  6 -الملجأ 5 -الممتلئ 4 -المجتمع 3 -المرجع 2 -المقام 1

  مجتمع الماء ... 12 -المستقى 11 -المنتبه 10 -محل الثواب 9 -المتاب

إلى المعانی اإلثنی عشر تصبح معانیها المعنیۀ ستۀ وثالثـین   »مثابۀ«و بضرب مثلث الصیغۀ من 

مهما اختلفت عنایتها فی درجات، واین هی من معنى واحد ال دلیل له، وهو فی نفس الوقـت  

  خالف الفصیح بل وغیر صحیح!.

  مقام اإلسالم ومنطلقه، ومقام المسلمین بکل انطالقاتهم الحیویۀ السامیۀ. 1 اجل إنه

  ومرجعهم حیث یرجعون الیه فی مشاکلهم الروحیۀ والجماعیۀ أماهیه؟ 2

»ال یقضون منه وطرا«
1.  

افع لَهم و یذْکُرُوا اسم اللّه فی أَیامٍ معلُومات علـى مـا رزقَهـم مـنْ     لیشْهدوا من«ومجتمعهم  3

  اجتماعا عن کل التفرّقات والتفرقات. »بهِیمۀِ الْأَنْعامِ ...

  وممتلئ مجدهم بجمعه الحافل الکافل لحل کل المشاکل بتشاور وتحاور ملیء بما یغنیهم. 4

فازاتهم فی سیاساتهم الزمنیـۀ والروحیـۀ، وسـائر حاجیـاتهم     م عن مخاوفهم فی م◌ٔ وملجو 5

  الحیویۀ.

یأتونه متواترا فی حجهم وعمرتهم دونما انقطاع، قطاعات عظیمۀ مـن مختلـف األلسـن و     6

                                                        
١

 : یرجعون الیھ ...ةتفسیرا لمثاب السالم علیھ.كما یروى عن باقر العلوم  
 



 149

  األلوان من مشارق األرض ومغاربها، من کل فج عمیق.

   لقبلته الواحدة.مقبلین الیه زیارة له، واستقباال فی صلواتهم وسائر عباداتهم، استقباال 7

ومتابهم عن ذنوبهم فردیۀ وجماعیۀ، فإنهم فیه من ضیوف الـرحمن وحاشـاه ان یـرجعهم     8

  خائبین!.

  ومحل ثوابهم إذ یثیبهم اللّه بزیارته حقها کما وعد عباده الثائبین الیه التائبین. 9

م اإلسـالمیۀ  ومنتبها لهم عن کل غفالتهم وغفواتهم، ولیشعروا ماذا علیهم فـی مسـئولیاته   10

  الهامۀ.

ومستقى لهم من ترویۀ ماء الحیاة فی کل حقولها الروحیۀ والمادیـۀ، مـن مشـارف بئـره      11

  العظیم، بدالء التضامن والتعاضد األخوي االسالمی.

 -العبادیـۀ  -األخالقیـۀ  -العقیدیـۀ  -ومجتمع میـاه الحیـاة فـی کافـۀ الجنبـات: العلمیـۀ       12

  أماهیه.   السیاسیۀ والعسکریۀ -االقتصادیۀ

جعلَ اللّه الْکَعبۀَ الْبیت الْحـرام  «: »قیاماً للنّاسِ«ذلک هو کیان جعل البیت فی اإلساس، یجمعها 

إِنَّ أَولَ بیت وضع للنّاسِ لَلَّذي بِبکَّۀَ مبارکـاً و  «) ومبارکا وهدى للعالمین: 97: 5( »قیاماً للنّاسِ

  ).16: 3(»فیه آیات بینات مقام إِبراهیم و منْ دخَلَه کانَ آمناً ...هدى للْعالَمینَ 

کل الناس هم المحور اإلساس فی مثابۀ البیت وأمنه والقیام فیه وبرکته وهداه، ممـا   »الناس«و 

  یلمح أن الحج فریضۀ إنسانیۀ تصلح الحیویۀ الجماهیریۀ.

مما یدل على خالص األمـن والسـالم فیـه،     »دخَلَه کانَ آمناً منْ«کما ل  »آمنا«هنا دون  »و أمنا«

أمنا فی شرعۀ اللّه اکثر من کل بیت، وأمنا واقعیا لیس فی اي بیت، مهما یوجـد فیـه خـالف    

  األمن من متخلفین، ولکنه اقل بکثیر من غیره على طول الخط.

بـل   -نـت هـی األصـل فیهمـا    مهمـا کا  -ال یخص الکعبۀ المبارکـۀ  »مثابۀ وأمنا«و البیت هنا 

رامِ «و »هدیاً بالغَ الْکَعبۀِ«والمسجد الحرام والحرم کله کما  الْحـ جِدسرِي الْمـذَا   »«حاضلْ ه عـاج

  تشهد على هذه الشمولیۀ. »الْبلَد آمناً

لعاکفین والرکـع  الطائفین وا -تأمر الحجاج والمعتمرین »و اتَّخذُوا منْ مقامِ إِبراهیم مصلى«ثم 

تأمرهم ان یتخذوا من مقام ابراهیم مصلّى أمرا تشریعیا بعد أمنه تکوینـا و تشـریعا،    -السجود
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  فما هو مقامه المأمور باتخاذ مصلّى منه؟.

 -بـین معانیهـا   -) مما تلمح97: 3( »فیه آیات بینات مقام إِبراهیم«یأتی مقام ابراهیم فی ثانیۀ: 

کلها مقام ابراهیم، وقد ذکرنا فـی مسـرحها اثنتـی عشـرة آیـۀ، مـن        »ت بیناتآیا«وتلمع ان 

موضع قدمه من الحجـر الموجـود فـی     -هو مقام ابراهیم -المعروف بینها عند الکل -أبرزها

المقام حیث هو اآلن، إذ أثرت قدمه المبارکۀ حین کان یرفع القواعد من البیـت، وحـین أذن   

  .1فی الناس بالحج

وکما لمقام ابراهیم أبعـاد، کـذلک    2من الجنۀ -کما یروى -جرذلک الحجر نزل فی مثلث الح

اتخاذ مصلّى منه له أبعاد، أوسعها مقام البیت ککل، فانه مصـلّى لکافـۀ المصـلین فـی هـذه      

  کل أنحاء العالم. المعمورة وسواها، مصلّى واسع ابتداء من البیت نفسه وإلى

ثم فی مقام الحجر فان الصالة فیه مفضلۀ على غیره من کل أنحاء البیت، ثم المسجد الحـرام  

  کله، ثم مکۀ کلها، ثم الحرم کله، ثم المشاعر کلها، فانها کلها مقام ابراهیم.

لهندسـۀ   موقعهـا الـداللی فقهیـا    -بالنسبۀ لخصوص المقـام  »منْ مقامِ إِبراهیم«فی  -»من«و ل 

ألنه ال یکفی مکانا لصالة، وال لمصلّ واحد فضال عـن مئـات اآلالف،    »فی«فلم یقل  »مصلى«

حتى یصبح کالبیت یصلّى حوله من کل األطراف، مهمـا   »اتَّخذُوا منْ مقامِ إِبراهیم مصلى«وال 

  وکیف یجعل خلف المصلی. »الى مقام ابراهیم«جعل البیت دبرا، وال 

وطبعا حیث  -فهی ابتدائیۀ تبین مبتدء لرکعتی الطواف أنه حد المقام »منْ مقامِ إِبراهیم«و إنما 

ولیست تبعیضیۀ فان کلّ المقام ال یسع لمصلّ واحد فضـال عـن بعضـه     -هو اآلن وکما کان

                                                        
١

ما ھذه اآلیات البینات؟ قال: مقام » فِیھِ آیاٌت بَیِّناتٌ « السالم علیھقال: سألت أبا عبد ّهللا   -على األصح -ابن سنان او صحیحھ ة.في حسن
 ابراھیم حیث قام على الحجر فأثرت فیھ قدماه، و الحجر األسود و منزل إسماعیل.

یوم فتح آلھ و علیھ هللا صلىابن مردویھ عن جابر قال: لما وقف رسول ّهللا  و ابن أبي حاتم و  ةاخرج ابن ماج -١١٨: ١وفي الدر المنثور 
ھذا مقام ابراھیم الذي قال ّهللا: َو اتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم إِبْراھِیَم ُمَصلًّى قال:  آلھ و علیھ هللا صلىعند مقام ابراھیم قال لھ عمر یا رسول ّهللا   ةمك

 نعم.
 
مقام ابراھیم و حجر بني إسرائیل و الحجر  ةأحجار من الجن ةانھ قال: نزلت ثالث السالم علیھ.المجمع روي عن أبي جعفر الباقر  ٢

  اخرج الترمذي و ابن حبان و الحاكم و البیھقي في الدالئل عن ابن عمر قال قال رسول ّهللا  - ١١٩: ١األسود، و في الدر المنثور 
 طمس ّهللا نورھما و لو ال ذلك ألضاء ما بین المشرق و المغرب، ة: الركن و المقام یاقوتتان من یواقیت الجنآلھ و علیھ هللا صلى

و لو ال ما مسھما  ةان الركن و المقام من یاقوت الجن آلھ و علیھ هللا صلىو اخرج البیھقي في شعب االیمان عن ابن عمر قال قال رسول ّهللا  
 و ال سقیم إّال شفى. ةمن خطایا بني آدم ألضائا ما بین المشرق و المغرب و ما مسھما من ذي عاھ
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  ولجموع المصلین!.

بیـه  فقد یشمل خلف المقـام وجان  -دون کل صالة -ذلک بیان ظریف لمبتدء الصالة الخاصۀ

ثـم   »مـن مقـام  «مهما کان خلفا وحیاال بعیـدا إلطـالق    »منْ مقامِ إِبراهیم«حیاله، ما صدق انه 

هو منتهى المسجد الحرام، وإن کان األقرب منه فاألقرب أقرب فـی تطبیـق    -طبعا -المنتهى

  .»منْ مقامِ إِبراهیم«األمر، إلّا أن مختلف الظروف والحاالت لها مختلف األبعاد ل 

ـیهم وأئمـۀ اهـل بیتـه      آلـه  و علیـه  اهللا صـلى و مستفیض النقل عن الرسول   عنـد  «عنـه، لـیس إلّـا     السـالم  عل

»خلف المقام«و»المقام
الى البیت فانه لیس  ، فال یتجاوز المقام»منْ مقامِ إِبراهیم«وهما بیانان ل  1

تعنـی الصـالة الـى    »من مقام« -علما أن البیت هو القبلۀ فی المسجد الحرام، إذا ف »من مقام«

  البیت، فکیف تتجاوز قدام المقام الى البیت؟.

الی المقام، فلیقدم على جـانبی المقـام، ولکـلّ     »من مقام«و الن خلف المقام أقرب مقاما فی 

  مقامات.منهما مقامات حسب مختلف ال

یصلی رکعتی طواف الفریضۀ بحیـال المقـام قریبـا مـن      السـالم  علیهأبا الحسن موسى  «ولقد رأوا 

»ظالل المسجد لکثرة الناس
2.  

فضـال عـن   »عنـد المقـام  «بعیدا عنه قضیۀ الضرورة، مهما بعد عـن   »منْ مقامِ إِبراهیم«و ذلک 

                                                        
١

و البیھقي في سننھ  ةاخرج مسلم و ابن أبي داود و ابو نعیم في الحلی - ١١٨: ١ما في الدر المنثور » خلف المقام«.فمما روي في 
أشواط و مشى أربعا حتى إذا فرغ عھد الى مقام ابراھیم فصلى خلفھ ركعتین ثم قرأ: و  ةرمل ثالث آلھ و علیھ هللا ىصلعن جابر ان النبي  

 اتخذوا من مقام ابراھیم مصلى
ف من طاف بالبیت سبعا و صلى خل آلھ و علیھ هللا صلىاخرج الحمیدي و ابن النجار عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا   - ١٢٠وفیھ 

ما بلغت وفیھ أخرج األزرقي عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن  ةالمقام ركعتین و شرب من ماء زمزم غفرت لھ ذنوبھ كلھا بالغ
فإذا دخلھ غمرتھ ... فإذا فرغ من طوافھ فأتى  ةالمرء یرید الطواف بالبیت أقبل یخوض الرحمآلھ و علیھ هللا صلىجده قال قال رسول هللا  

 ركعتین دبر المقام خرج من ذنوبھ كیوم ولدتھ امھ ...قام ابراھیم فصلى 
 إّال خلف المقام او دبره. آلھ و علیھ هللا صلىأقول: ال تجد فیما یروى عنھ  
اال خلف المقام لقول ّهللا تعالى: َو اتَِّخُذوا  ةقال: لیس ألحد ان یصلي ركعتین طواف الفریض السالم علیھوفي التھذیب عن أبي عبد ّهللا  

 .ةالصال ةْن َمقاِم إِبْراھِیَم ُمَصلًّى ان صلیتھما في غیره فعلیك اعادمِ 
و  السالم علیھإذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراھیم  «بن عمار او صحیحتھ  ةمعاوی ةحسن ٤٨٥: ١و التذھیب  ٤٢٣: ٤وفي الكافي 

 ...»صل ركعتین و اجعلھ أماما 
في الحجر؟  ةعن رجل نسي ان یصلي ركعتین طواف الفریض السالم علیھلت أبا عبد ّهللا  وفي التھذیب عن أبي عبد ّهللا األبزاري سأ

 .ةقال: یعیدھما خلف المقام الن ّهللا یقول: َو اتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم إِبْراھِیَم ُمَصلًّى یعني بذلك ركعتي طواف الفریض
 
 یصلي ... السالم علیھفي الصحیح عن الحسین بن عثمان رأیت أبا الحسن موسى   -٤٢٣: ٤.كما في الكافي ٢

 ».الناس ة(قریبا من الضالل لكثر - ٤٨٦: ١وفي التھذیب 
إّال عند مقام  ةال ینبغي ان یصلي ركعتي طواف الفریض: «ةالترتیب كما في خبر زرار ةمع رعای» عند المقام«و قد یشملھما 

 ).٤٨٥: ١و التھذیب  ٤٢٤: ٤(الكافي » ابراھیم
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  .»من مقام«حیث المدار هو صدق  »لف المقامخ«

یشمل »خلف المقام«و هو یشمل کل أضالع المقام سعۀ المسجد الحرام إلّا ضلعه القبلی، ثم و

کل السـطح  »عند المقام«کل مساحۀ الضلع الخلفی حتى آخر المسجد الحرام، مهما لم یشمل 

  الیمینی والیساري.

إمام، وعند المقام یعمـه وحیـال المقـام برجاحـۀ     فخلف المقام نص فی جعل المقام أماما ک

الخلف، إذا فخلفه هو االول ما صدق الخلف، ثم حیاله ما صدق الحیال، وأجمل تعبیر عنهما 

  .»من مقام«

فمن األضالع االربعۀ للمقام یبقى الضلع المواجه للکعبۀ حیث ال یصـح ان یتخـذ مصـلى إذ    

نْ مقـامِ   «ثۀ االخرى هی بین األحرى فاألحرى کلها یستلزم استدبار الکعبۀ، ثم األضالع الثال مـ

یمراهفی کونها مصلّى األقرب منها فاألقرب الى المقام حیث هو المبتدء فیها، ما صدق انه  »إِب

من مقام، والخلف والحیال البعید عن المقام، مهما بعدا عـن خلـف المقـام وحیالـه حسـب      

المنتهى هو آخر المسجد الحرام إذ لم یذکر هنـا   حیث »من مقام«النصین ولکنهما داخالن فی 

  منتهى آخر، فلو کان لذکر کالمبتدء!.

و ترى إن نسی الصالة خلف المقام حتى قضـى مناسـکه کلهـا او بعضـها، علیـه ان یرجـع       

»یرجع إلى المقام فیصلی رکعتین«فیصلی خلف المقام؟ طبعا نعم إن أمکن 
1  

»حل فإنی ال أشق علیه وال آمره أن یرجع ولکن یصلی حیث یذکرو ان کان ارت«
2.  

للناسـی کمـا الـذاکر، خـرج موقـف       »و اتَّخذُوا منْ مقامِ إِبراهیم مصلى«ذلک إلطالق األمر 

المشقۀ والحرج، إذ ال عسر فی الدین وال حرج، وان کان األحوط الجمـع بـین ان یصـلیهما    

                                                        
قال: سئل عن رج�ل علیھماالس�المابن مسلم عن أحدھما   ةصحیح ٤٨٦: ١و التھذیب  ٢٣٤: ٢و االستبصار  ٤٢٦: ٤.كما في الكافي ١

ثم طاف طواف النساء و لم یصل أیضا ل�ذلك الط�واف  ةو لم یصل الركعتین حتى طاف بین الصفا و المرو ةطاف طواف الفریض
 حتى ذكر و ھو باألبطح؟

 قال: یرجع الى المقام فیصلي ركعتین.
 
٢

عن رجل نسي ان یصلي ركعتي  السالم علیھأبي بصیر سألت أبا عبد ّهللا   ةصحیح ٢٣٥: ٣و االستبصار  ٤٨٦: ١.كما في التھذیب 
 خلف المقام و قد قال ّهللا: ةطواف الفریض

 ى حتى ارتحل؟ فقال: ان كان ارتحل ...َو اتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم إِبْراھِیَم ُمَصلًّ 
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  ی سفرة أخرى یقضیهما.الدائهما عند المقام، ام وإذا رجع ف 1حیث یذکر، وأن یستنیب

مـا أمکـن دون    »و اتَّخذُوا منْ مقامِ إِبراهیم مصلى«هو على أیۀ حال  -ککل -فاألصل المرجع

  عسر وال حرج، والجمع بین صالة األصیل والوکیل یجمع بین مختلف الدلیل.

لو اتخذنا من مقـام   آلـه  و یهعل اهللا صلىو هنا ویالت من مختلفات الروایات ان فالنا وفالنا سألوا النبی  

! ویکأن اللّـه یتبـع فـی وحیـه إلـى      »و اتَّخذُوا منْ مقامِ إِبراهیم مصلى«ابراهیم مصلى فنزلت 

استصـالحا   آلـه  و علیـه  اهللا صـلى رسوله أهواء فالن وفالن، فهما أخرى باالتباع وأعرف مـن الرسـول    

  .2لرکعتی الطواف

کان المقام إلى لزق البیت فقال عمر بن الخطـاب یـا رسـول اللّـه      «و کما یهرف فیما یخرف 

و «فأنزل اللّـه:   آله و علیه اهللا صلىلو نحیته عن البیت لیصلی إلیه الناس ففعل ذلک رسول اللّه   آله و علیه اهللا صلى

م یمراهقامِ إِبنْ مذُوا مىاتَّخلص«
3!  

کلّا! إن المقام هو المقام اآلن کما کان دون تحول وال تحویل وال تخویل فـی تحویـل، کمـا    

  البیت هو البیت، والمشاعر هی المشاعر، والحرم هو الحرم.

ـ    -و ألن المطاف یتسع حسب اتساع الطائفین فحتـى ال   -ل او کثیـر والى خلـف المقـام بقلی

 -»و اتَّخذُوا منْ مقامِ إِبراهیم مصـلى «تکون فوضى الصدام بین الطائفین والمصلین، قد تلمح 

تلمح بأن المصلّى من المقام مرحلی لجمهرة المصلین کما المطاف،  -او ما أشبه »صلّوا«دون 

قام ابراهیم مصلّى إلـى آخـر   فلیتقدم المطاف على المصلى، وعلى المصلین أن یتخذوا من م

  المسجد الحرام بصورة مقررة محسوبۀ على الجمیع، حیث ال یضیق المطاف على الطائفین.

با دقیقـا رفیقـا لسـالمۀ        فاإلسالم بکل مقرراته نظام، وال سیما فی القـرارات الجماعیـۀ تحسـ

سـالمیۀ  اإل الجماعیـۀ  التنظیمـات  أدق مـن  هـو  الحج مر◌ٔ التطبیق فی کل جلیل ودقیق، ومو

                                                        
١

حت�ى یخ�رج؟ فق�ال: یوك�ل، ق�ال اب�ن  ةكان قال: حدثني من سألھ عن الرجل ینسى ركعتي طواف الفریض.في التھذیب عن ابن مس
 َصلًّى.مسكان و في حدیث آخر: ان كان جاوز میقات أھل ارضھ فلیرجع و لیصلھما فان ّهللا تعالى یقول َو اتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم إِبْراھِیمَ مُ 

 
٢

ل�و اتخ�ذنا م�ن آل�ھ و علیھ هللا صلىالطبراني و الخطیب في تاریخھ عن ابن عمر ان عمر قال یا رسول ّهللا  اخرج  -١١٩: ١.الدر المنثور 
  مقام ابراھیم مصلى فنزلت: َو اتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم إِبْراھِیَم ُمَصلًّى و فیھ خرج عب�د ب�ن حمی�د و الترم�ذي ع�ن ان�س ق�ال: ی�ا رس�ول ّهللا 

 خلف المقام؟ فنزلت ...لو صلینا آلھ و علیھ هللا صلى
 
٣

 أخرج ابن أبي دواد عن مجاھد قال: ... ١١٩.المصدر 
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  .»قیاماً للنّاسِ« -»لیشْهدوا منافع لَهم«السلمیۀ 

فلیکن المطاف والمصلى بحیث ال یکون صدام واحتدام بـین الطـائفین والمصـلین، فلیـراع     

المصلون کتلۀ الطائفین، کما على الطائفین رعایۀ کتل المصلین، مـع تقـدم األولـین حسـب     

  متّسع المطاف. الحاجۀ الضروریۀ لصالح الطواف من

المسجد الحرام کله، وطبعا فی واجب الطواف، فلیقرّر لکلّ  -یوما ما -و لو أن المطاف احتل

من الطواف والصالة موعد یکفیه، باستثناء أمام المقام الى البیت فانه مطاف على أیـۀ حـال،   

لّى خلف ولیراع واجب کلّ من الطواف وصالته، تقدیما على تطوعه، وال یجوز إشغال المص

  1تقدیما للفرض على النفل کما قدمه اللّه. -کما المطاف -المقام مع الزحام

  ثم وفی رجعۀ اخرى الى اآلیۀ مسائل:

یر مقامه اآلن، لم تتحول الصالة خلفه عما خلفه کما کان حیث االولى: لو تحول المقام الى غ

المقام ال یختص بذلک الحجر القابل للتحول، بل هو مقامه من أرض المسـجد الحـرام الـى    

تخوم السماوات واألرض، وکما الکعبۀ المبارکۀ والمسجد الحرام، والحـل والحـرام، حیـث    

  األصل فی مسرح األحکام. -فقط -الظاهرة اآلن على األرض هی عالمات، ولیست هی

الثانیۀ: المأمور بالصالة خلف المقام أم عنده هو هو المکلف بطوافها، فال یستنیب فیها مهمـا  

کلف األمر، إال إذا ال یسطع أن یأتی باألمر، عذرا یسقط عنه أصالۀ األمر، إذا فإلى االسـتنابۀ،  

الواجبـات واألرکـان وإن کانـت     کالمغشی علیه والمیت ومن أشبه، فإجادة القـراءة وسـائر  

  مفروضۀ فی تطبیق األمر، إلّا أنها ال تسمح لالستنابۀ، قصورا عن اإلجادة أم تقصیرا فیها.

ثم االستنابۀ فی الواجبات هی خالف األصل حتى عند الضرورة حیث تسقط الفریضۀ عندها، 

الطواف إلّا لمـن یعـذر    اللهم إلّا بدلیل، وال دلیل على الوجوب او السماح فی استنابۀ لصالة

  بنفسه عنها، فی نفسه، ام ألنه خارج ال یسطع على العودة.

الثالثۀ: ال یجوز له طواف واجب ما لم یعرف واجبات رکعتیه کواجباته، إلّـا إذا ضـاق وقـت    

الطواف، فان طاف فی سعۀ الوقت وال یعرف واجب الصالة أخرها حتـى یعرفهـا تعلمـا، ام    

                                                        
١

 الطواف. ةكأصول ألحكام صال ة، و فیما أوردناه من الفروع كفایةالفارسی ةباللغ -حج ةاسرار. مناسك و ادل -.راجع كتابنا
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، فان صالهما مخال بصحتها أعادها بعد تعلمها ان أمکن، فان کـان  یقتدي فی رکعتی الطواف

  خرج ام فی تعلمه حرج، صالهما حیثما کان واستناب.

فاألمر الذي ال بد منه هنا کضابطۀ أن علیه نفسه رکعتی الطواف کما الطواف، فال استنابه هنـا  

  ؟.الصالة ى◌ٔ او هناك إلّا عند الضرورة، ولیس منها عدم معرفته کیف تو

ا   الرابعۀ: ال تجب فی رکعتی الطواف رعایۀ عدم تقدم النساء على الرجال، قضیۀ تضیقها مکاـن

  وزمانا، ففی رعایۀ المکان والزمان، الى رعایۀ عدم التقدم حرج فال وجوب.

و أخیرا ذکر مصلى المقام مما یدلّ على ان صالة الطواف فریضۀ کسائر ما یذکر من فـرائض  

  کنها لیست رکنا کسائر أرکانه.الحج فی القرآن، ول

ثم والتفصیل الى سائر المفصالت المخصصۀ لهذه الفروع، فانما علینا ان نلقی إلیکم األصول 

  .1وعلیکم التفریع

ــاکفینَ «ثــم  ــائفینَ و الْع ــی للطّ تیــرا ب یلَ أَنْ طَهــماع إِس و یمــراه نا إِلــى إِبــد ــعِ  و عهِ و الرُّکَّ

ودجرة فی نظیرتها: »السمفس»ودجالرُّکَّعِ الس ینَ ومالْقائ ینَ وفلطّائل یتیرْ بطَه 26: 22( »و.(  

طائفـا او عاکفـا او قائمـا، ثـم الطـائفون هـم        -ککـل  -فالرکع السجود فیهما هم المصلون

أعم منهم ومن یطوف بالبیت وعلّـه أصـلح،   المسافرون لقرنهم فی آیۀ الحج بالقائمین، ام هم 

 -علّـه  -حیث التعبیر عن خصوص المسافرین بالطائفین هو أوسع من معناها، کما والعـاکفین 

أعم من المقیمین والمعتکفین فی المسجد الحرام والقاعدین فیه، فقد شملت اآلیتان کل عابد 

صلیا ام جالسا فإنـه أیضـا عبـادة،    فی المسجد الحرام، مسافرا او مقیما، معتکفا او طائفا او م

 لمعالم إزاحۀ العباد، اء◌ٔ تعبید الکعبۀ المبارکۀ بما حولها لهو -ککل -والتطهیر المأمور به هو

 ظـاهرة  األرجـاس  کل عن تطهیره فیعم التوحید، وطقوس بمعالم للموحدین وإراحۀ الشرك،

  .وباطنۀ

اء، وطهارة مالبسـهم وأبـدانهم، و   ◌ٔ بأولى وأحرى إلى طهارة نفوس هو »طهرا ...«و قد تلمح 

                                                        
١

یعني نّح عنھ المشركین، و قال: لما بنى ابراھیم البیت و حج  السالم علیھقال الصادق   ةعن تفسیر القمي في اآلی ١٢٣: ١.نور الثقلین 
الى ّهللا تبارك و تعالى ما تلقى من أنفاس المشركین فأوحى ّهللا إلیھا قّري كعبتي فاني ابعث في آخر الزمان قوما  ةناس شكت الكعبال

 یتنظفون بقضبان الشجر و یتخللون.
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»طهرا«طهارتهم عن األحداث، فمثلث الطهارة قد تعنى ضمن المعنی من 
1.  

هو نفـس الکعبـۀ المبارکـۀ، فقـد      -الموسع إلى المسجد الحرام -»بیتی«و الن أظهر مصادیق 

یشرع إلّا حـول البیـت لـنص     یظهر من اآلیۀ جواز الصالة فی جوف البیت، وأما الطواف فال

وکیفما توجهت فی جوف البیت کنت متجها الـى القبلـۀ ألنـه     »و لْیطَّوفُوا بِالْبیت الْعتیقِ«آخر 

کله قبلۀ من داخله کما هی من خارجه، اللهم إلّا من یقوم على أشراف سطح البیـت فلیسـت   

  صالته إلى القبلۀ فال تصح، إال مستقبال لسائر األشراف.

إلّا الخارجین عن البیت والمسجد الحـرام،   »حیثُ ما کُنْتُم فَولُّوا وجوهکُم شَطْرَه«و لیس یعنی 

  حیث الشطر هو الجانب، وهی تعنی شطر المسجد الحرام.

نْ آمـنَ   مـ راتنَ الَّثمم لَهقْ أَهزار ناً ولَداً آملْ هذا بعاج بر یمراهإِذْ قالَ إِب و    و بِاللّـه منْه مـ

  ).126الْیومِ اآلْخرِ قالَ و منْ کَفَرَ فَأُمتِّعه قَلیلًا ثُم أَضْطَرُّه إِلى عذابِ النّارِ و بِئْس الْمصیرُ (

یکفی لجدیـد  »آمنا«ال تعنی انه لم یکن حینذاك بلدا، حیث المفعول الثانی  »هذا بلَداً آمناً«هنا 

  .2)35(»رب اجعلْ هذَا الْبلَد آمناً«إشارة الى البلد کما فی ابراهیم  »اهذ«الجعل، ف 

و ارزقْ «ثـم   -»ابـراهیم «فقد تطلّب أمنه فی حقلی التکوین والتشریع کما شرحناهما فی آیـۀ  

نْ کَفَـرَ  « نـین ◌ٔ ینضاف الى اهله المو »آمنَ منْهم بِاللّه و الْیومِ اآلْخرِأَهلَه منَ الَّثمرات منْ  مـ و« 

  وکل متاع الدنیا قلیل!. »فَأُمتِّعه قَلیلًا«ولکن رزقه بدعائه لیس لینجیه من عذاب اللّه حیث 

ئف من ثمرات الحرم کمـا دعـى   وقد یکون الطا »ثُم أَضْطَرُّه إِلى عذابِ النّارِ و بِئْس الْمصیرُ«

  .3الخلیل فأعطاه الجلیل الطائف لتکون من رزق الحرم

                                                        
١

أ یغتسلن النساء إذا اتین البیت؟ قال:  السالم علیھ.المصدر في كتاب العلل بسند متصل عن عبید ّهللا بن الحلبي قال: سألت أبا عبد ّهللا  
طھرا بیتي للطائفین و العاكفین و الركع السجود، فینبغي للعبد أّال یدخل إّال و ھ�و ط�اھر ق�د غس�ل ان ّهللا عز و جل یقول: ان  -نعم

 عنھ العرق و األذى و تطھر.
 
٢

 ابراھیم. ة.تفصیل البحث عن موقفي الدعائین نجده في تفسیر آی
 
لم�ا وض�ع ّهللا الح�رم نق�ل ل�ھ الط�ائف م�ن « آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لىاخرج األزرقي عن محمد بن المنكدر ع�ن النب�ي   -١٢٤: ١.الدر المنثور ٣

ھ حیث الطائف یشبھھا في جّوھا و منظرھا و ثمارھ�ا، و ف�ي فلسطین فی ةأقول: قد یعني من ذلك النقل وضع مماثل لقری» فلسطین
في الطائف: أ تدري لم سمي الطائف؟ قلت ال، قال: ان ابراھیم   السالم علیھعن العلل عن ابن مھزیار عن الرضا   ١٢٤: ١نور الثقلین 

طافت بالبیت سبعا ثم أقرھا ّهللا عز و جل من األردن فأقبلت حتى  ةدعى ربھ ان یرزق اھلھ من كل الثمرات، فقطع لھ قطعالس�الم علیھ
 في موضعھا، فانما سمیت الطائف للطواف بالبیت.
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السالم علیهمتعم ثمرات القلوب الى ثمرات القوالب کما یروى عن أئمۀ الهدى   »الثمرات«ثم 
1.  

دي الظّـالم  «و لقد تصبغ دعاء ابراهیم ألهل البلد الحرام بما صبغۀ اللّه من قبل  هـنالُ عینَال ی« 

إفادة له من هذه العظۀ البالغۀ، محترسا فی دعاءه محددا المرزوقین من اهله بمـن آمـن وقـد    

  ).114: 9( »فَلَما تَبینَ لَه أَنَّه عدو للّه تَبرَّأَ منْه«تبرء من قبل من المشرکین 

 مـن  هـو  ن،◌ٔ المـو  ضـمن  للمشـرك  الـرزق  طلـب  إن هل: ل◌ٔ و لکن یبقى هنا مجال السو

  االستغفار له؟ طبعا ال! ولکنه استرحام قد یحوم حوم االستغفار.

د  مطلقا یکون ولکیال الدعاء، مرسوم على حائطۀ نین◌ٔ فانما حصر الخلیل دعاءه فی المو یقیـ 

وقد حسره عن حصـره الجلیـل، وألن هـذا الـرزق لـیس لیخـتص        »و منْ ذُریتی« قیدت کما

  ولکن کیف؟ »منْ کَفَرَ ...قالَ و « نین◌ٔ بالمادي منه المو

 اخـتص  وکمـا  نـین، ◌ٔ ، ثم الرزق اآلخر وهو الروحی اإلیمانی یختص بالمو»فَأُمتِّعه قَلیلًا«إنما 

دعى ألهـل المدینـۀ کمـا دعـى      آلـه  و علیه اهللا صلى  الرسول أن یروى وقد الظالمین، بغیر اإلمامۀ عهد

  .2ابراهیم ألهل مکۀ

ذلک وإلى رسم راسم لمشهد تنفیذ الخلیل بإسماعیل ألمـر الجلیـل بإعـداد البیـت وتطهیـر      

»ودجالرُّکَّعِ الس ینَ وفالْعاک ینَ وفلطّائل«:  

دالْقَواع یمراهإِب رْفَعإِذْ ی و  یملالْع یعمالس أَنْت نّا إِنَّکلْ منا تَقَببیلُ رماعإِس و تینَ الْب127م.  

أن لیس البیت هو القواعد والبنیان، مهما کانت منـه، إذا فالبیـت    »الْقَواعد منَ الْبیت«قد تعنی 

وکذلک مـن تحتهـا،   هو المربع الخاص من سطح األرض، ثم من فوقها إلى السماء السابعۀ، 

عمود مستقیم یربط أعلى النقط من الکون إلى أدناها، وقد یصـدقه مـا یـروى عـن الرسـول       

                                                        
عند بیوت  ةأ ثم صلى بأرض سعد بأرض الحرتوض آل�ھ و علیھ هللا صلىان رسول ّهللا   ةاخرج احمد عن أبي قتاد -١٢١: ١.الدر المنثور ١

مثل ما دعاك  ةو انا محمد عبدك و رسولك أدعوك ألھل المدین ةالسقیا ثم قال: اللّھم ان ابراھیم خلیلك عبدك و نبیك دعاك ألھل مك
، و اجعل ما بھا من ةا مككما حبّبت إلین ة، أدعوك ان تبارك لھم في صاعھم و مدھم و ثمارھم، اللھم حبّب إلینا المدینةابراھیم بمك

 وراء الخم، اني حرمت ما بین ال بیتھا كما حرمت على لسان ابراھیم الحرم.
قال: اللھم ان ابراھیم عبدك و خلیلك و نبیك و إني عبدك و نبیك و انھ  آلھ و علیھ هللا صلىان رسول ّهللا   ةوفیھ اخرج مسلم عن أبي ھریر - 

و مثلھ معھ، و فیھ اخرج الطبراني في األوسط عن علي بن أبي طالب   ةثل ما دعاك بھ لمكبم ةو اني أدعوك للمدین ةدعاك لمك
 بركتین. ة: ... و اجعل مع البركآلھ و علیھ هللا صلىقال قال رسول ّهللا  السالم علیھ
 
٢

 ھذا البیت ... آلھ و علیھ هللا صلىاألزرقي عن لیث بن معاذ قال قال رسول ّهللا  اخرج  -١٢٨: ١.الدر المنثور 
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  :آله و علیه اهللا صلى

هذا البیت خامس خمسۀ عشر بیتا سبعۀ منها فی السـماء وسـبعۀ منهـا إلـى تخـوم األرض      «

ا البیت لـو سـقط   السفلى، وأعالها یلی العرش البیت المعمور، لکل بیت منها حرم کحرم هذ

منها بیت لسقط بعضها على بعض إلى تخوم األرض السفلى، ولکل بیـت مـن أهـل السـماء     

»ومن اهل األرض من یعمره کما یعمر هذا البیت
1.  

رة المنتهى، التـی انتهـى إلیهـا الرسـول      السد -حیث یلی العرش -و قد یعنی البیت المعمور

إلـى سـائر بیـوت اللّـه فـی السـماوات        -»منَ الْمسجِد الْحرامِ«فی معراجه، مجتازا  آلـه  و علیه اهللا صلى

  وهو البیت األقصى فی أقصى الکون فی السدرة المنتهى. »إِلَى الْمسجِد الْأَقْصى« -واألرضین

رف الخلق أجمعین أن یطوف البیوت الخمسۀ عشـر بأهلیهـا،   و هکذا یحق لخاتم النبیین واش

  .»رأیت فی کل سماء میادین فیها خلق کثیر ...«عن سفرته هذه:  آله و علیه اهللا صلىوکما قال  

  لقد رفع ابراهیم القواعد من البیت وإسماعیل بما بوء له ربه مکان البیت:

»یکانَ الْبم یمراهإِبأْنا لوإِذْ ب الرُّکَّعِ و ینَ ومالْقائ ینَ وفلطّائل یتیرْ بطَه ئاً وبِی شَی أَنْ ال تُشْرِك ت

ودج26: 22( »الس.(  

  بوأه له بما أوحى إلیه هندسۀ المکان لیرفع القواعد علیه کما هندسه ربه.

  .2الملک العلّامقواعد وال أعالم، إلّا بذلک اإلعالم من اللّه  -حینذاك -إذ لم تکن له

ا ودون      -قبل ان یضع ابراهیم القواعد منه -و ان هذا البیت المبارك کـان بیتـا بـأعالم أحیاـن

                                                        
١

 .١٥٤: ١یعني من ثمرات القلوب اي جھنم الى الناس لیثوبوا إلیھم تفسیر البرھان  السالم علیھ.عن الصادق  
ال توجد  ةان الثمرات تحمل إلیھم من اآلفاق و قد استجاب ّهللا لھ حتى ال توجد في بالد المشرق و المغرب ثمر السالم علیھوعن الباقر  

 ).١٤٥: ١ ة(تفسیر بیان السعاد ةو شتائی ةو خریفی ةو صیفی ةفیھا حتى حكي انھ یوجد فیھا في یوم واحد فواكھ ربیعی
 
٢

على تربیع البیت لھا  ةجاءت سحاب«قال:  ةفي اآلی آلھ و علیھ هللا صلىعن النبي   السالم علیھاخرج الدیلمي عن علي   -١٢٦: ١.الدر المنثور 
 رأس تتكلم ارتفاع البیت على تربیعي فرفعاه على تربیعھا.

ان یبني البیت فقال: یا رب السالم علیھلما بلغ مبلغ الرجال امر ّهللا ابراھیم   السالم ھعلیان إسماعیل   السالم علیھوفي نور الثقلین و عن الصادق  
التي  ة، فأضاء لھا الحرم فلم یدر ابراھیم في أي موضع یبنیھ فان القبةالتي أنزلت بھا على آدم القب ة؟ قال: في البقعةفي اي بقع

و بقي موضعھا لم یغرق و لھذا سمي البیت  ةلما غرقت الدنیا رفع ّهللا تلك القبالى أیام الطوفان ف ةأنزلھا ّهللا على آدم كانت قائم
و كان الحجر لما  ةفخط لھ موضع البیت فانزل ّهللا علیھ القواعد من الجن السالم علیھالعتیق ألنھ أعتق من الغرق فبعث ّهللا جبرئیل  

البیت و نقل إسماعیل الحجر من ذي طوى السالم علیھفار اسوّد، فبنى ابراھیم  أنزلھ ّهللا على آدم أشد بیاضا من الثلج فلما مستھ ایدي الك
و وضعھ في الموضع الذي ھو فیھ اآلن فلما  السالم علیھأذرع ثم دلھ على موضع الحجر فاستخرجھ ابراھیم   ةفرفعھ في السماء تسع

ثم ألقى علیھ الشجر و األذخر و علّقت ھاجر على بابھ بنى جعل لھ بابین، بابا الى المشرق و بابا الى المغرب یسّمى المستجار 
 كساء و كان معھا و كانوا یكتسون تحتھ.
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  ).3:96(»کاً و هدى للْعالَمینَإِنَّ أَولَ بیت وضع للنّاسِ لَلَّذي بِبکَّۀَ مبار«أعالم أخرى، کیف ال و

لیس إلّا أول بان لقواعده، بما بوأه ربه من مکان البیت، وقد کان بیتا منذ آدم،  السالم علیهفإبراهیم  

مطافا له ولذریته، بل ومنـذ کانـت خلیقـۀ علـى وجـه األرض ووجـوه السـماوات السـبع         

  واألرضین السبع.

بنیاتنـا   »العلـیم «دعاءنا سرا او جهرا  »إِنَّک أَنْت السمیع«من قواعد البیت  ما نرفع »ربنا تَقَبلْ منّا«

اللّهـم لـک صـمنا وعلـى     «إذا أفطر قال:  آله و علیه اهللا صلى  النبی کان وقد نا،◌ٔ سو »العلیم«وطویاتنا، و

»رزقک أفطرنا فتقبل منا انک أنت السمیع العلیم
1.  

ـ  ک أَنْـت  ربنا و اجعلْنا مسلمینِ لَک و منْ ذُریتنا أُمۀً مسلمۀً لَک و أَرِنا مناسکَنا و تُب علَینا إِنَّ

 یمالرَّح اب128التَّو.  

 غایـۀ  هو هنا ل◌ٔ ؟ إن اإلسالم المسو»و اجعلْنا ...«ى یسأالنه و تراهما لما یسلما بعد لربهما حت

 عـن  ربهمـا  لهمـا  استجاب ومما اإلیمان، معارج الى العروج بعد إلّا تحصل ال وهی التسلیم،

رُّو   «: اإلسالم ◌ٔ سو دقْت اـل صـ قَـد .یمراهأَنْ یا إِب ناهیناد بِینِ. ولْجل تَلَّه لَما وا أَسـ ◌ٔ فَلَم ا إِنّـا  ی

  ).103: 37( »کَذلک نَجزِي الُْمحسنینَ

  و لذلک اإلسالم درجات تدرج ابراهیم الى ما دون العلیا منها، فان محمدا اول من اسلم:

»لَمنْ أَسلَ مأَنْ أَکُونَ أَو رْتلیۀ هنا لیست لتکون زمنیۀ وقد کان 14: 6( »قُلْ إِنِّی أُمحیث األو (

االیمـان مـن اإلسـالم    «براهیم وإسماعیل ومن أشبه، فهی أولیۀ فی الدرجۀ، وقبله مسلمون کإ

بمنزلۀ الکعبۀ الحرام من الحرم قدیکون فی الحرم وال یکون فی الکعبۀ، وال یکون فی الکعبـۀ  

»حتى یکون فی الحرم
2  

یمان وسمات، فال یلبس اإلسالم بظلم أو مشرك مهمـا  و لذلک اإلسالم میزات عن مطلق اال

ک لَهـم الْـأَمنُ    «لبسهما اإلیمان:  بِظُلْـمٍ أُولئـ موا إِیمانَهلْبِسی لَم نُوا وینَ آممـا  82: 6( »الَّذ و) (

  .»مشْرِکُونَ هم و إِلّا بِاللّه أَکْثَرُهم منُ◌ٔ یو

                                                        
١

 ... آلھ و علیھ هللا صلىقطني عن ابن عباس قال كان النبي  أخرج الدار  -١٣٧: ١.الدر المنثور 
 
٢

 : ...السالم علیھعن الصادق   ة.في الكافي عن سماع
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الظلم والشرك والفساد والعصیان، ولم یقارن بشیء منها و لقد قورن مطلق االیمان بمقارنات 

  .بدرجاتهم نین◌ٔ ذلک اإلسالم، فلذلک یعد من میزات المرسلین دون اإلیمان فانه لکل المو

لذلک یطلب الخلیل الى ربه الجلیل ان یجعله وإسماعیل مسـلمین لـه، بعـد کـل درجـات      

  اإلیمان ودرجات من اإلسالم.

وهم أهل بیـت الرسـالۀ    »أُمۀً مسلمۀً لَک«ذریتی من إسماعیل  »منْ ذُریتناو «ثم یتطلّب من ربه 

المحمدیۀ، فالرسول فیهم هو محور الدائرة، وذووه المعصومین هـم األشـعۀ، فـألن ابـراهیم     

  .المسلمین أول محمد یکون أن له◌ٔ تطلّب لهم أصل اإلسالم ال درجته، لم یمنع سو

 »إِذْ قالَ لَه ربه أَسلم قالَ أَسلَمت لـرَب الْعـالَمینَ  «درجۀ قبل هذا الوقت: و لقد أسلم إبراهیم ل

فهو کما اإلیمان درجـات:   »ربنا و اجعلْنا مسلمینِ لَک ...«) ثم یتطلب بعده إسالما أرقى 131(

یمان أم إسالم اإلیمان، لم یکن یسأله مـن  ولو أنه إسالم قبل اال »یا أَیها الَّذینَ آمنُوا آمنُوا ...«

 وأسلم، آمن بما التسلیم قمۀ هو هنا ل◌ٔ ربه، بل کان یفعله ألنه من فعله، فإنما اإلسالم المسو

  .اللّه من توفیقا

و هکذا نرى ذلک اإلسالم أنه من حصائل اإلیمان، کل درجۀ منه حصیلۀ درجۀ منـه فإنهمـا   

  کلّا درجات:

وارِیینَ أَنْ  53: 30( »مسلمونَ فَهم بِآیاتنا منُ◌ٔ ا منْ یوإِنْ تُسمع إِلّ«ف  إِلَى الْحـ تیحإِذْ أَو و) (

  ).111: 5( »آمنُوا بِی و بِرَسولی قالُوا آمنّا و اشْهد بِأَنَّنا مسلمونَ

فى لَکُم الـدینَ فَـال   إِنَّ اللّه اصطَ«کما ویوصی المصطفین من عباده أن یکونوا من المسلمین: 

  ).132: 2( »تَموتُنَّ إِلّا و أَنْتُم مسلمونَ

 عـرض  فـی  شذرا إلّا اللهم باإلسالم، إلّا اللهم باإلیمان، ر◌ٔ ثم وال تسمع أحدا من النبیین یو

ه مـنْ    «: بینهما رفیقا تلفیقا الرسول بعرض نین◌ٔ المو ایمان ولُ بِمـا أُنْـزِلَ إِلَیـنَ الرَّسآم   و ه بـر

على أن إیمانه هنا لـیس باللّـه، بـل بمـا      »رسله و کُتُبِه و مالئکَته و بِاللّه آمنَ کُلٌّ منُونَ◌ٔ الْمو

  .نین◌ٔ أنزل إلیه، طمأنۀ للمو

رانیا  «و ال تجد اللّه یذکر أحدا منهم بخیر أفضل من اإلسالم  ال نَصـ ا ویودهی یمراهما کانَ إِب و

  !.باإلسالم ومرتبطون باإلسالم رون◌ٔ یو -دوما -) وتراهم67: 3( »لکنْ کانَ حنیفاً مسلماً
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فذلک بدرجاته إسالم، وقبله اإلیمان بدرجاته، ثم قبلهما إسالم لما یصـل إلـى القلـب فلـم     

دخُلِ     قُولُـوا  لکنْ و منُوا◌ٔ قالَت الْأَعراب آمنّا قُلْ لَم تُو«یصل لحد اإلیمان:  ا یـ لَمـ نا ولَم أَسـ

ی قُلُوبِکُمواین إسالم من إسالم؟!.14: 49( »الْإِیمانُ ف (  

تختص دعاء الخلیل بأمۀ مسلمۀ للّه من ذریۀ ابـراهیم مـن إسـماعیل، فـال      »منْ ذُریتنا«و هنا 

 تشمل األمۀ اإلسرائیلیۀ حتى المسلمۀ مـنهم ألنهـم مـن إسـحاق، دون إسـماعیل، وال کـلّ      

المسلمین إذ لیسوا کلهم وال جلّهم من إسماعیل، أ تراهم بعد هم کل بنی هاشم فـإنهم مـن   

ذریۀ إسماعیل، وکیف تعمهم ذلک الدعاء إلسالم ردف إسالم ابراهیم؟ وفـیهم عصـاة بغـاة    

طغاة! ولئن خصت بعدولهم فلیس کل العدول مسلمین بذلک المعنى الرفیع، ثم لماذا تختص 

  سلمون أرقى واجل من جلّهم؟.بهم وممن سواهم م

ـیهم إذا فهم مسلمون خصوص من ذریۀ إسماعیل، والمعصومین االربعـۀ عشـر     السـالم  عل
أم هـم   1

مشها؟ إلّا إسـالما أدنـى   أصدق مصادیقها، وسائر االمۀ المسلمۀ من ولد إسماعیل هم على ها

مما إلبراهیم وإسماعیل والمحمدیین المعصومین، هو إسالم یحصـل علـى ضـوء الصـمود     

  والرقی فلما ذا یسأله لها ولهم من اللّه.

  أنه إسالم العصمۀ القمۀ المرموقۀ ولما یصال الیه إذ یرفعان القواعد من البیت. -إذا -فال بد

فإنها لیست توبۀ علیهم من عصیان، بل هی توبـۀ رجوعـا علـیهم     »و تُب علَینا«و هکذا تکون 

  برحمۀ خاصۀ تضمن لهم کامل اإلسالم.

و عصى آدم ربه فَغَوى. ثُم اجتَبـاه  «فقد یتوب اللّه على عبد یتوب إلیه عن ذنب کما فی آدم 

  ).121: 20( »ربه فَتاب علَیه و هدى

مۀ خاصۀ تعصمه وتسـدده عمـا ال یحمـد، لوالهـا لکـاد أن      او یتوب على عبد رجوعا برح

و لَقَد همت بِه و هم بِها لَـو ال  «یقترفها او یقتربها حیث تکل الطاقات البشریۀ کما فی یوسف 

هبرْهانَ رأى بآله و علیه اهللا صلى) وفی محمد  24: 12( »أَنْ ر:  

                                                        
١

حدیث طویل یقول فیھ ... ثم اخبر عن السالم علیھفي الكافي باسناده الى أبي عمر و الزبیري عن أبي عبد ّهللا   ١٣٠: ١.نور الثقلین 
 ةإسماعیل من سكان الحرم ممن لم یعبدوا غیر ّهللا قط الذین وجبت لھم الدعو ةابراھیم و ذری ةیو ممن ھي و انھا من ذر ةھذه االم

 ».اذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا«ابراھیم و إسماعیل من اھل المسجد الذین اخبر عنھم في كتابھ انھ  ةدعو
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»ک لَقَد تْناكال أَنْ ثَب لَو یلًاوئاً قَلشَی هِمتَرْکَنُ إِلَی تتوبۀ اللّه  -دوما -) وهکذا یکون74: 17( »د

  على أصفى المصطفین.

قد تعم اإلراءة المعرفیۀ الى إراءة فقهیۀ، فحین یرینا اللّه مناسکنا کما هی،  »و أَرِنا مناسکَنا«ثم 

ـ    »مناسـکنا «ورة، وقـد تعـم   کان بامکاننا تطبیقها کما هی، فتصبح حجۀ مقبولۀ مشـکورة محب

  مصدرا میمیا واسم زمان ومکان، واالراءة المعرفیۀ تناسب األولى.

إراءة لملکوتها، بعد هـذه التوبـۀ    »أَرِنا مناسکَنا«هی من الظروف الصالحۀ ل  »تُب علَینا«و کأن 

  التی توصل إلى الملکوت.

ا علَیهِم آیاتک و یعلِّمهم الْکتاب و الْحکْمۀَ و یزَکِّیهِم إِنَّـک  ربنا و ابعثْ فیهِم رسولًا منْهم یتْلُو

 یمکزِیزُ الْحالْع 129أَنْت.  

کانت ظرفا ظریفا لبلورة هذه الرسالۀ السامیۀ هنـا بـدعاء ثـان، ولقـد      »أُمۀً مسلمۀً لَک«هناك 

  لعبرانی من تکوین التوراة:سمع اللّه دعاءه فی إسماعیل کما فی األصل ا

): (و لیشمعیل شمعتیخا هینه برختی أوتوا وهیفرتی أوتوا وهیربتی أوتـوا بمئـد مئـد    20: 17(

  :-»شنیم عاسار نسیئیم یولد ونتتیو لغوي غادل

ها أنا أبارکه کثیرا وأنمیه وأثمره کثیـرا وارفـع مقامـه کثیـرا      -ابراهیم -و إلسماعیل سمعته:«

  .»ماما یلدهم إسماعیل واجعله أمۀ کبیرةبمحمد واثنی عشر إ

  .»(... وابن الجاریۀ ایضا سأجعله أمۀ ألنه نسلک 12: 21و فی التکوین 

  و قد سمی إسماعیل به ألنه مسموع الرب فی والدته وفی نسل امۀ مسلمۀ من ذریته.  

ألرعابتیا : وحی الطفل: شبویاه شاباه بههیا شعطاطابا »نبوئت هیلد«و فی األصل االنقلوسی من 

  وو رهاباه دعبدا تشوباه ویرحم إباطابا عل بوخرا حبیبا:

فی ساعۀ جیدة فی ارض مرغوبۀ ویرحمـه اللّـه هنـاك     -محمد المذکور قبل -یأسر أعداءه

  اجابۀ لدعوة ابراهیم إلسماعیل.

ثم نجد التوراة تبشر فی آیات أخرى ان ذلک الموعود من ولد قیدار بن إسماعیل فی  -ذلک
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  .1یحاتعدة تصر

»انا دعوة ابراهیم«قوله:  آله و علیه اهللا صلىوقد یروى عن النبی  
2  

بیین وإن آدم لمنجدل فی طینۀ وسأنبئکم بـاول ذلـک   انی عند اللّه فی أم الکتاب لخاتم الن«و

»یرین النبیین أمهات وکذلک رأت التی أمی ا◌ٔ دعوة أبی ابراهیم وبشارة عیسى بی ورو
3.  

                                                        
١

و لیھتف�وا م�ن  ةو م�دنھا و الحظ�ائر الت�ي یس�كنھا قی�دار و لی�رنّم س�كان الص�خر ة... لتشد البری ٢٠ -١: ١٤٢.منھا ما في اشعیاء 
 ).١٢وا المجد ّ� و یخبروا بحمده في الجزائر () لیؤ ١١س الجبال (رؤ 

 ةأبوه من أشھر قبائل العرب و بالدھم الجزیر«) و ٢٥: ١٣(تك » ھو الولد الثاني إلسماعیل«لنبي من قیدار و  ةھذه بشار
 ).١٦: ٢١(اشعیاء » ةالعربی

بشأن الرسول  ةس الجبال كل ذلك تصریحات لطیفو ھتافاتھم من رؤ  ةفالصرخات التي تسمع من اھل قیدار و ترنماتھم من الصخر
 المشعر الحرام في حج البیت.و عرفات و منى و  ةالمبعوث من نسل قیدار ابن إسماعیل، ترنمات من اعالي جبال مك

لھ من اقاصي األرض یا ھابطي البحر و یا مأله و یا أیتھا الجزائر و  ة) منھا: انشدوا للرب نشیدا جدیدا تسبیح١٠( ةو في اآلی
 سكانھا.

القسیس  ةترجمعلى كل الجزائر من ذلك النبي اإلسماعیلي، و في بعض التراجم (ھذه  ةالمحلق ةالجدید ةو النشید الجدید ھو الشرع
 ةسن ٦٧اي قبل  -١٦٦٦انتوني بورتولي و قد الفھا في  ةفي مطبع ١٧٣٣ ةاوسكان االرمني في ترجمتھ لكتاب اشعیاء المطبوع

 ).٨٩» (احمد«ھكذا: یسبحون الرب تسبیحا جدیدا و یبقى اثر سلطانھ بعده و اسمھ  ةمن طبعھا) تأتي ھذه اآلی
 و ھذا الرسول المكي قائال: ةالمبارك ةبالكعب ةالمكرم ة) توصیفات لمك٢٢ - ١: ٦و في اشعیاء 

تغشى األرض والد یجور یشمل الشعوب و لكن علیك  ةھا ان الظلم ١قومي استنیري فان نورك قد وافى و مجد الرب أشرق علیك 
حولك و انظري  ارفعي طرفك الى ما ٣فتسیر األمم في نورك و الملوك في ضیاء اشراقك  ٢یشرق الرب و یترائى علیك مجده 

 كلھم قد اجتمعوا و أتوا إلیك. بنوك من بعید
 ٥البحر و یأتیك غنى األمم  ةحینئذ تنظرین و تتھللین و یخفق قلبك و یرحب إذ تنقلب إلیك ثرو ٤یأتون و تحملین بناتك في حضنك 

 .٦بتسابیح الرب  یأتون حاملین ذھبا و لبانا یبشرون» شبا«. كلھم من ةاإلبل تغشاك بكران مدین و عیف ةكثر
اء الطائرین من ھؤ  ٧و كباش نبایوت تخدمك. تصعد على مذبحي المرضي لدي و امّجد بیت جاللي  - كل غنم قیدار تجتمع إلیك

منذ االّول ان تأتي ببنیك من بعید و معھم فضتھم و  ةإن الجزائر تنتظرني و سفن ترشیش مستعد ٨كالسحاب و كالحمام الى كواھا 
و بنو الغرباء یبنون أسوارك و ملوكھم یخدمونك ألني في غضبي  ٩رب إلھك و لقدوس إسرائیل ألنھ قد مجدك ذھبھم السم ال

الن  ١١ى إلیك بغنى األمم و تحفر إلیك ملوكھم و تنفتح أبوابك دائما ال تغلق نھارا و ال لیال لیؤ  ١٠ضربتك و في رضاي رحمتك 
مقدسي و أمجد  ةمجد لبنان یأتي إلیك السرو و السندیان و الشربین لزین ١٢خرابا  التي تتعبد لك و األمم تخرب ةو المملك ةاالم

و  ١٤الرب  ةو بنو الذین عنّوك یفدون إلیك خاضعین و یسجد ألخامص قدمیك كل من ازدراك و یدعونك مدین ١٣موطئ قدمّي 
و ترضعین لبن األمم و  ١٥كل جیل فجیل  فلم یكن أحد یجتاز فیك سأجعلك فخر الدھور و سرور ةمتروك ةبما أنك كنت مھجور

بدل  ةآتي بالذھب بدل النحاس و آتي بالفض ١٦ترضعین ثدي المملوك و تعلمین أني أنا الرب مخلصك و فادیك عزیز یعقوب 
ال یسمع من بعد بالجور في  ١٧و اجعل والتك سالما و مسخریك عدال  ةالحدید و بالنحاس بدل الخشب و بالحدید بدل الحجار

ال تكون الشمس من بعد نورا لك نھارا و  ١٨رضك و ال بالدمار و الحطم في تخومك بل تدعین اسوارك خالصا و أبوابك تسبیحا أ
ال تغرب شمسك من بعد و قمرك ال ینقص ألن  ١٩ال ینیرك القمر بضیائھ لیال بل الرب یكون لك نورا أبدیا و إلھك یكون فخرك 

و یكون شعبك كلھم صدیقین و الى األبد یرثون األرض. ھم فرع  ٢٠ایام مناحتك قد انقضت الرب یكون لك نورا ابدیا و تكون 
 .٢٢. انا الرب أعجل ذلك في میقاتھ ةعظیم ةالقلیل منھم یصیر ألفا و الصغیر یصیر ام ٢١غرسي و عمل یدي الذي أتمجد بھ 

 
 ةقال: انا دعوآلھ و علیھ هللا صلىاخرج ابن سعد في طبقاتھ و ابن عساكر من طریق جویبر عن الضحاك ان النبي   -١٣٩: ١.الدر المنثور ٢

 ابراھیم، قال: و ھو یرفع القواعد من البیت:
 .ةربنا و ابعث فیھم رسوال منھم ... حتى أتم اآلی

 
ق�ال ق�ال  ة.المصدر اخرج احمد و ابن جریر و ابن أبي حاتم و الحاكم و ابن مردویھ و البیھقي في الدالئل عن العرباض بن سار٣

 : إني عند ّهللا ...آلھ و علیھ هللا صلىرسول ّهللا  
ما كان بدء  آلھ و علیھ هللا صلىقال قلت یا رسول ّهللا   ةوفیھ اخرج احمد و ابن سعد و الطبراني و ابن مردویھ و البیھقي عن أبي امام

 ابراھیم و بشرى عیسى و رأت امي انھ یخرج منھا نور أضاءت لھ قصور الشام. ةأمرك؟ قال: دعو
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»عاب ویهِمهذه األمۀ المسلمۀ من ذریتنا  »ثْ ف»منْهولًا مسوکلهم نور واحد فإن: أولنا محمـد   »ر

  آخرنا محمد أوسطنا محمد وکلنا محمد صلوات علیهم أجمعین.

»کآیات هِملَیتْلُوا عی منْهولًا مستکوینیۀ: آفاقیۀ وأنفسیۀ، وتدوینیۀ: قرآنیۀ وکتابیات أخرى. »ر  

ۀَ  «هنا  »و یعلِّمهم الْکتاب و الْحکْمۀَ و یزَکِّیهِم«ذا و لما کْمـالْح و تـابالْک مهلِّمعی و زَکِّیهِمی و« 

ى تعلیم الکتاب والحکمۀ هو المقدم علـى التزکیـۀ کمـا هنـا، ام هـی      أ تر 1فی ثالث أخرى

المقدمۀ علیها کما فی الثالث األخرى، ام هما صـنوان ال یتفاضـالن، فهمـا متعاضـدان مـع      

  بعضهما البعض متقارنان؟ فلما ذا تتقدم التزکیۀ ثالثۀ أضعاف تقدم التعلیم علیها؟.

تها، حیث التعلیم ذریعـۀ الـى التزکیـۀ فهـی رأس     علّ األضعاف فی التزکیۀ للتأشیر إلى أهمی

الزاویۀ فی محاوالت الرسالۀ، فلو أمکنت التزکیۀ دون تعلیم لما کان ضرورة، وهمـا صـنوان   

متعامالن، کلما ازداد التعلیم المعرفـۀ ازدادت التزکیـۀ، وکلمـا ازدادت التزکیـۀ ازداد العلـم      

  .»رید ان یهدیهالعلم نور یقذفه اللّه فی قلب من ی«والمعرفۀ ف 

خرَةِ لَمنَ و منْ یرْغَب عنْ ملَّۀِ إِبراهیم إِلّا منْ سفه نَفْسه و لَقَد اصطَفَیناه فی الدنْیا و إِنَّه فی اآلْ

  .130الصالحینَ 

»یمراهلَّۀِ إِبـ    »م ا مـن سـفه   هی توحید اإلسالم وإسالم التوحید لوجه اللّه، وال یرغـب عنهـا إلّ

نفسه: حمال لها على خفۀ العقل واإلدراك، فالنفس االنسانیۀ فطریا وعقلیـا راغـب الـى هـذه     

الملۀ المسلمۀ الحنیفۀ، فال یرغب عنها إلى سواها إلّا من حمل نفسه على التنازل عن ذاتیتهـا،  

  استخفافا بها وتغرّبا عنها.

رَةِ لَمـنَ     «فاء فانه من أصفى األصفیاء بقمۀ االصط »و لَقَد اصطَفَیناه فی الدنْیا« ی اآلْخـ فـ إِنَّـه و

وسعى له سعیه، ومتـى اصـطفیناه فـی     »و أَلْحقْنی بِالصالحینَ«کما تطلّبه یوم الدنیا  »الصالحینَ

  الدنیا؟:

  .131إِذْ قالَ لَه ربه أَسلم قالَ أَسلَمت لرَب الْعالَمینَ 

                                                        
یُكْم َو یَُعلُِّمُكُم الْكِ ١  ١٥١: ٢َو یَُعلُِّمُكْم ما لَْم تَُكونُوا تَْعلَُموَن  ةَ تاَب َو الِْحْكمَ .و ھي: َكما أَْرَسلْنا فِیُكْم َرُسوًال ِمنُْكْم یَتْلُوا َعلَیُْكْم آیاتِنا َو یَُزكِّ

یھِْم َو یَُعلُِّمھُُم الْكِتابَ و لَقَْد َمنَّ ّهللاُ َعلَى الُْمؤ  كانُوا ِمْن قَبُْل  َو إِنْ  ةَ َو الِْحْكمَ  ِمنِیَن إِْذ بََعَث فِیھِْم َرُسوًال ِمْن أَنْفُِسھِْم یَتْلُوا َعلَیْھِْم آیاتِھِ َو یَُزكِّ
یھِْم َو یَُعلُِّمھُُم الْ ٦٤: ٣لَفِي َضالٍل ُمبِیٍن ( یِّیَن َرُسوًال ِمنْھُْم یَتْلُوا َعلَیْھِْم آیاتِھِ َو یَُزكِّ َو إِْن  ةَ كِتاَب َو الِْحْكمَ ) و ھَُو الَِّذي بََعَث فِي اْألُمِّ

 ).٦٢:٢كانُوا ِمْن قَبُْل لَفِي َضالٍل ُمبِیٍن(
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  .»و اجعلْنا مسلمینِ...«بفعله لما أمر به قبل إسالمه المطلوب من ربه حین دعا و علّه إسالمه 

فهناك إسالم قضیۀ کمال اإلیمان، وهنا إسالم قضیۀ األمر الخاص، وعلّه ألمـر خـاص کمـا    

مراتب  ثم إسالم بعدهما تطلّباه إذ یرفعان القواعد من البیت، وقد یجمع »أَسلَما و تَلَّه للْجبِینِ«

  .1اإلسالم حدیث قدسی یذکر عیشا أهنى وحیاة أبقى

ب یمراهى بِها إِبصو و     أَنْـتُم وتُنَّ إِلّـا و ینَ فَـال تَمـالد طَفى لَکُماص إِنَّ اللّه ینیا ب قُوبعی و یهن

  .132مسلمونَ 

دون اإلسالم لذکوریته، ثم وهذه هـی ملـۀ اإلسـالم     »ملَّۀِ إِبراهیم«ال مرجع صالحا لها إلّا  »بها«

  فی توحید العقیدة والعمل.

شُه کُنْتُم أَم  و ـکإِله دبي قالُوا نَعدعنْ بونَ مدبما تَع یهنبإِذْ قالَ ل توالْم قُوبعضَرَ یإِذْ ح داء

  .133إِله آبائک إِبراهیم و إِسماعیلَ و إِسحاقَ إِلهاً واحداً و نَحنُ لَه مسلمونَ 

السعۀ فی لغۀ األب فهی تختلف عن الوالد، هنا فی ذکر إسماعیل فی عداد آباء یعقوب دلیل 

 »فَلَما تَبینَ لَه أَنَّه عدو للّه تَبرَّأَ منْـه «فأبوه آزر فی آیات لیس والده، ال سیما وانه تبرء من آزر 

  إذا فوالده غیر أبیه. »ربنَا اغْفرْ لی و لوالدي«ثم نراه فی أواخر عمره یدعو لوالدیه 

على عمق عقیدة التوحید بین آل ابـراهیم،   -فی لحظات الموت -ه لمشهد عمیق التدلیلو إن

                                                        
١

 أبقى؟ ة.في البحار عن ارشاد الدیلمي قال ّهللا سبحانھ یا أحمد ھل تدري اي عیش اھنى و أي حیو
قال: اما العیش الھنيء فھو الذي ال یفتر صاحبھ عن ذكرى و ال ینسى نعمتي و ال یجھل حقي، یطلب رضائي في  - قال: اللھم ال

ر ھواي عنده، و یؤ  ةفھي التي یعمل لنفسھ حتى تھون علیھ الدنیا و تصغر في عینھ و تعظم اآلخر ةالباقی ةلھ و نھاره، و أما الحیالی
، و ینقي ةاو معصی ةعلى ھواه و یبتغي مرضاتي، و یعظم حق نعمتي، و یذكر عملي بھ، و یراقبني باللیل و النھار عند كل سیئ

یبغض الشیطان و وساوسھ و ال یجعل إلبلیس على قلبھ سلطانا و سبیال، فإذا فعل ذلك أسكنت قلبھ حبا حتى قلبھ عن كل ما أكره، و 
التي أنعمت بھا على أھل محبتي من خلقي و افتح عین قلبھ و سمعھ حتى  ةأجعل قلبھ و فراغھ و اشتغالھ و ھمھ و حدیثھ من النعم

أضیق علیھ الدنیا، و أبغض الیھ ما فیھا من اللذات و أحّذره من الدنیا و ما فیھا  یسمع بقلبھ و ینظر بقلبھ إلى جاللي و عظمتي، و
، فإذا كان ھكذا یفر من النار فرارا و ینقل من دار الفناء الى دار البقاء، و من دار ةكما یحّذر الراعي على غنمھ مراتع الھلك

، و ھذا مقام الراضین فمن ةالباقی ةفھذا ھو العیش الھنيء و الحیا ةو العظم ةالشیطان الى دار الرحمن، یا أحمد و ألزینّنھ بالھیب
 ةر على محبتي محبال یؤ  ةعمل برضاي ألزمھ ثالث خصال: أعّرفھ شكرا ال یخالطھ الجھل، و ذكرا ال یخالطھ النسیان، و محب

و أناجیھ في ظلم اللیل و نور النھار حتى  خلقي، ةالمخلوقین، فإذا أحبني أحببتھ و افتح عین قلبھ إلى جاللي، و ال أخفي علیھ خاص
ینقطع حدیثھ مع المخلوقین و مجالستھ معھم، و أسمعھ كالمي و كالم مالئكتي، و أعّرفھ السر الذي سترتھ عن خلقي، و ألبسھ 

 الحیاء حتى یستحیي منھ الخلق كلھم، و یمشي على األرض مغفورا لھ.
و ما  ةمن الھول و الشد ةو ال نار، و أعّرفھ ما یمر على الناس في القیام ةشیئا من جن و اجعل قلبھ واعیا و بصیرا، و ال أخفي علیھ

أحاسب بھ األغنیاء و الفقراء و الجھال و العلماء، و أنوّمھ في قبره، و أنزل علیھ منكرا و نكیرا حتى یسأاله، و ال یرى غم الموت 
نھ و أنشر دیوانھ، ثم أضع كتابھ في یمینھ فیقرأه منشورا، ثم ال أجعل بیني القبر و اللّحد و ھول المطّلع، ثم انصب لھ میزا ةو ظلم

و بینھ ترجمانا، فھذه صفات المحبین، یا أحمد اجعل ھمك ھما واحدا، و اجعل لسانك لسانا واحدا، و اجعل بدنك حیا ال یغفل أبدا، 
 من یغفل عني لم أبال في أي واد ھلك.
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ال یوصی عند احتضاره بمال، وال یشغله بـال،   -وهو رأس الزاویۀ فی بیت إسرائیل -فیعقوب

ترکته وترکۀ آباءه، قضـیۀ کبـرى ال    -فقط -إلّا ذلک األمر الجلل فهو المبتدء وهو اآلمل، فهو

  رات الموت، بل هی تشغله عما سواها.تشغله عنها سک

اختبار حاسم تظهر فیه مـدعى الـدعوة التوحیدیـۀ لهـم طـول حیاتـه        »ما تَعبدونَ منْ بعدي«

أن إلهنا جمیعا إله واحد، خـالف المشـرکین    »نَعبد إِلهک و ...«الرسالیۀ، یتلوه جواب حاسم 

  ال فقط مقرون وإنما إسالم له قلبا وقالبا. »ه مسلمونَو نَحنُ لَ«الذین لکلّ منهم إله او آلهۀ، ثم 

  ).134تلْک أُمۀٌ قَد خَلَت لَها ما کَسبت و لَکُم ما کَسبتُم و ال تُسئَلُونَ عما کانُوا یعملُونَ (

ة الموحـدة  فخلف من بعدها خلف أضاعوا ملتها الوحیـد  »قَد خَلَت«موحدة مسلمۀ  »تلْک أُمۀٌ«

الخلـف   »و لکـم «من خیر »لَها ما کَسبت«المسلمۀ، وتخلفت عن شرعۀ اللّه المرسومۀ بینها، ف 

کما و هم ال یسـألون عمـا کنـتم    »عما کانُوا یعملُونَ«أنتم  »و ال تُسئَلُونَ« -»ما کَسبتُم«المتخلف 

  ث لکلّ ما کسبت وعلیها ما اکتسبت.أمم ثال»ما کَسبتُم ...«المسلمین  »و لکم«تعملون، کما 

و لیست اإلمۀ فی میزان اللّه أمۀ الجنس واإلقلیم والعنصـر والتـراب والـدم، فإنهـا مـوازین      

لحیونۀ األمم، أم وإنسانیتها المنفصلۀ عن شرعۀ اللّه، وإنما هـی جماعـۀ ذات قصـد واحـد:     

  یما بینهم.خیرا أو شرا، مهما اختلفت أجناسهم وأواصر األنساب والقرابات ف

إنها أمۀ دینیۀ ولیست أمۀ طینیۀ، وعلى هذا القیاس فالکتلۀ الموحدة المسـلمۀ مـن آل    -أجل

بتُم   «ثم الکتلۀ الکافرة من آل إبراهیم أمۀ  »أُمۀٌ قَد خَلَت لَها ما کَسبت«إبراهیم  مـا کَسـ لَکُـم و« 

لکـلّ حسـاب حسـب    ف ن،◌ٔ وکذلک المسلمون، من آمن منهم حق اإلیمـان ومـن لـم یـو    

الصالحات والصالحات، دونما فوضـى جـزاف بحسـاب القومیـات والعنصـریات أم سـائر       

  الصالت غیر الروحیۀ.

  ).135و قالُوا کُونُوا هوداً أَو نَصارى تَهتَدوا قُلْ بلْ ملَّۀَ إِبراهیم حنیفاً و ما کانَ منَ الْمشْرِکینَ(

»کونوا نصـارى تهتـدوا  «وقالت النصارى:  »تدواکونوا هودا ته«قالت الیهود: 
فکـلّ یتمسـک    1

 »قـل «! هـدى  یکفیک اء◌ٔ فمجرد کونک من أوالء أم هو »ملَّۀَ إِبراهیم حنیفاً«ۀ عن بطائفیۀ خاوی

                                                        
١

: ما الھدى إال ما نحن علیھ فاتبعنا یا آلھ و علیھ هللا صلىعن ابن عباس قال قال عبد ّهللا بن صوریا األعور للنبي   ١٤٠: ١.الدر المنثور 
 محمد تھتدي، و قالت النصارى مثل ذلك فأنزل ّهللا فیھم ...
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وإنمـا   -إسـرائیل و سـواها   -ال نسل إبراهیم کإبراهیم »بلْ ملَّۀَ إِبراهیم حنیفاً«ال هذا وال ذاك 

ون سواها، أیا کنت فـی أصـلک   هذه هی الهدى د »ملَّۀَ إِبراهیم حنیفاً و ما کانَ منَ الْمشْرِکینَ«

قولـه: بعثـت بالحنیفیـۀ    آله و علیه اهللا صلىونسلک، فی وصلک وفصلک، وقد یروى عن رسول الهدى  

، وترى الحنافۀ لما تکفی هدى ألنها اإلعراض عما یخالف الحق، ویقابلـه الجنـف،   1السمحۀ

  ؟.»کانَ منَ الْمشْرِکینَو ما « -إذا -فلما ذا

علّه ألنهم تمسکوا بظاهر الحنیفیۀ وانتساب النسب إلى إبراهیم الحنیف، فلکـی یسـد علـیهم    

وقسـم مـن الهـود     »و ما کانَ منَ الْمشْرِکینَ«کل ثغرات الجنف تحریفا لمعنى الحنف یصرّح 

  والنصارى مشرکون.

ا و ال     «خـرى:  فـی أ  »مسلما«وصف إیضاح ب  »حنیفا«و لقد وصف  یـودهی یمـراهمـا کـانَ إِب

) ممـا یلمـح أنهـم کـانوا     67: 3( »نَصرانیا و لکنْ کانَ حنیفاً مسلماً و ما کانَ منَ الْمشْـرِکینَ 

لقب یلقب به نسل إبراهیم  »حنیفا«إللصاق أنفسهم إلى إبراهیم، وکأن  »حنیفا«یتذرعون بصیغۀ 

کإیضاح یخیـب آمـال المشـرکین الحنفـاء      »و ما کانَ منَ الْمشْرِکینَ -سلماًم«أیا کانوا، فجاء 

  الجنفاء!.

فالن الملۀ اإلبراهیمیۀ هی الناصعۀ بین الغابرین فی خالص التوحید، المعروفۀ لدى الخـواص  

 -والعوام، لذلک فلیعلن بملته الوحیدة الکبرى بین أهل الملل الثالث وسواهم من الموحدین

من لدن إبراهیم إلى موسـى والمسـیح وإلـى خـاتم النبیـین        -ا لکل الفواصل المختلقۀرفض

  :آله و علیه اهللا صلى

      و قُـوبعی حاقَ و إِسـ یلَ وماع إِسـ و یمـراهما أُنْزِلَ إِلـى إِب نا وما أُنْزِلَ إِلَی و نّا بِاللّهقُولُوا آم

ع وسى وم یما أُوت و باطنُ الْأَسنَح و منْهم دنَ أَحیال نُفَرِّقُ ب هِمبنْ رونَ مالنَّبِی یما أُوت یسى و

  ).136لَه مسلمونَ (

کأصل هـو رأس  »آمنّا بِاللّه«أیا کنتم من الملل، سلسلۀ موصولۀ متواصلۀ من ملل کتابیۀ  »قولوا«

                                                        
١

:، و فیھ عن ابن عباس قال قیل یا رسول ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلىقال قال رسول ّهللا   ةأخرج احمد عن أبي امام - ١٤٠: ١.الدر المنثور 
: آلھ و علیھ هللا صلى، و عن سعد بن عبد ّهللا بن مالك الخزاعي قال قال رسول ّهللا  ةالسمح ةأي األدیان أحب إلى ّهللا؟ قال: الحنیفی آلھ و علیھ هللا صلى

 أحب الدین إلى ّهللا.
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کمسـلمین،  »و مـا أُنْـزِلَ إِلَینـا   «ککل الکتـابیین،   »یناو ما أُنْزِلَ إِلَ«زوایا اإلیمان، ومن ثم فروع: 

آمنـوا  «: آلـه  و علیـه  اهللا صـلى واإلیمان بکتابات السماء ذریعۀ لإلیمان بالقرآن وکما یـروى عـن النبـی     

»بالتوراة والزبور واإلنجیل ولیسعکم القرآن
1.  

و مـا أُنْـزِلَ إِلـى    «ال فحسب بل  -: القرآن»آمنّا بِاللّه و ما أُنْزِلَ إِلَینا«أیها المسلمون  »قولوا«أم و

  قبل إبراهیم وبعده ککلّ. »إِبراهیم ... و ما أُوتی النَّبِیونَ

  بما أنزل إلى سائر النبیین وهی منسوخۀ؟. -ناسخ وهو -إلینا أنزل ما بعد ن◌ٔ و ترانا کیف نو

إنه إیمان تصدیق بکل ما أنزل اللّه أنه من اللّه، ثم وإیمان تطبیـق لکـلّ فـی زمنـه، فتطبیـق      

لشرعۀ القرآن الناسخۀ للبعض من سائر الشرائع، وهو تصدیق لها إذ تبشر بالقرآن، ثم ومحور 

ینَ  «م اآلخر، األصول األساسیۀ لکل إیمان، اإلیمان هو اإلیمان باللّه وبرساالته والیو ال نُفَرِّقُ بـ

هلسنْ رم دو «ککـل  »و نحـن «فی هذه األصول، وال سیما رأس الزاویۀ وهو توحیـد اللّـه    »أَح

  .»مسلمون«ال لسواه  »له«المسلمین  »نحن

ونکفر ببعض، فـال تفریـق    ببعض ن◌ٔ فی ضابطۀ اإلیمان، أن نو »ال نُفَرِّقُ بینَ أَحد منْهم«کما و

له «هنا أو هناك، وذلک کلمۀ اإلیمان الجاسم الحاسم  سـنْ رم دنَ أَحیـنَ  «حیـث  »ال نُفَرِّقُ بآم

له  و کُتُبِه و مالئکَته و بِاللّه آمنَ کُلٌّ منُونَ◌ٔ الرَّسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیه منْ ربه و الْمو سـقُ نُفَـرِّ  ال ر

... هلسنْ رم دنَ أَحی285: 2(»ب.(  

هذه هی قضیۀ اإلیمان المجرد عن انحیازات طائفیۀ أم قبلیۀ أمـا هـی مـن امتیـازات جاهلـۀ      

  قاحلۀ ال دور لها فی حقل اإلیمان الصالح.

ثانیا، وهذا أعـم مـن    »ما أوتی«أوال و »ما أنزل«و ترى لماذا اختالف التعبیر لمنازل الوحی ب 

) والوحی النازل الى موسى وعیسى أعلى نازال 12: 3( »و لَقَد آتَینا لُقْمانَ الْحکْمۀَ«حی کما الو

  ومنزال من النازل الى إسماعیل وإسحاق ویعقوب واألسباط؟!.

علّه ألن أصل الوحی هو النازل على إبراهیم، ثم تبعا له ولمن تبعه، ومـن ثـم أوتـی موسـى     

مهما اختلف وحی عن وحی فی درجات وبعـض الطقـوس، و    وعیسى والنبیون نفس الوحی

                                                        
١

 : ...آلھ و علیھ هللا صلىرسول هللا  أخرج ابن أبي حاتم عن معقل بن یسار قال قال  -١٤٠: ١.الدر المنثور 
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  ذلک معاکسۀ لما کان یزعمه الهود والنصارى أنهم األصل فی الوحی.

أعـم مـن الـوحی وسـواه، فهـذان       »أوتـى «أعم من اإلیتاء واإلعطاء، کذلک  »أنزل«و کما أن 

إلى المرسلین لیس  للتدلیل على أن النازل -علّها -التعبیران لسلسلۀ الرساالت الحاملۀ للوحی

عطیۀ لهم فهم مالکوها، بل هو إیتاء کأمانۀ وودیعۀ مرجوعـۀ بعـد تطبیقهـا، فتلـک الوحـدة      

الکبرى بین الرسل والرساالت فی أصول الدعایات واالتجاهات، هی القاعدة المتینۀ الرصـینۀ  

کـل   للتصور اإلیمانی المسلم السلیم، السائرة فی کل الدروب على هدى ونور، التـی تجمـع  

على درب اإلسالم التام والسالم العـام، مفتوحـا للنـاس جمیعـا وکـل       -بال تمییز -الشعوب

  العالمین فی مودة ووئام، ذلک هو اإلیمان اإلسالم السلیم أیا کان وأیان ومن أي کان:  

ا فَإِنَّما هلَّوإِنْ تَو ا ووتَداه فَقَد بِه نْتُمثْلِ ما آمنُوا بِمفَإِنْ آم   ـوه و اللّـه میکَهکْفیقاقٍ فَسی شف م

) یملالْع یعم137الس.(  

 نـین ◌ٔ تنازل فی درجات اإلیمان، فإنهم لم یکونوا مو »آمنوا بما آمنتم به«دون  »آمنُوا بِمثْلِ ...«

 اإلیمـان  ذلـک  نفـس  إلى یدعون فکیف فیه، دخیلۀ حسابات عن المجرد اإلیمان ذلک بمثل

  لّا قفزه ال تناسب سلیم الدعوة والدعایۀ.إ المجرد،

إیماناً بکل ما أنزله اللّه على رسـله دون تمییـز، ثـم وذلـک      »بِمثْلِ ما آمنْتُم بِه« أوال نوا◌ٔ فلیو

اإلیمان المجرد یجرهم بطبیعۀ الحال إلى نفس ما آمنتم به من رسالۀ اإلسالم، حیـث اإلیمـان   

بِمثْلِ مـا  «یمان بمحور الوحی: القرآن العظیم، وال یعنی السلیم بالوحی الکتابی، یجذب الى اإل

بِه نْتُمبـل   »لیس کمثله شـی «إذ  1عن لفظ القرآن »مثل«مثل اللّه الذي آمنتم به، حتى تسقط  »آم

 اللّـه  برسـاالت  وإیمانا آمنتم، کما باللّه إیماناً به، ن◌ٔ هو مماثلۀ فی أصل اإلیمان، ال الذي یو

  .آمنتم کما

تقسیم لبلد اإلیمان الى شقین: إسرائیلی  »نَّما هم فی شقاقٍفَإِ«عن مثل هذا اإلیمان  »و إِنْ تَولَّوا«

وإسماعیلی، وذلک شقّ لوحدة الدین واإلیمان، وخروج عن واقع اإلیمان إلـى اللّاإیمـان، أم   

  من الکفر المطلق!. -أحیانا -هو أنحس

                                                        
١

تُْم بِھِ «عن ابن عباس قال: ال تقولوا  ١٤٠: ١.الدر المنثور  آمنوا بالذي  فان ّهللا ال مثل لھ، و لكن قولوا: فان» فَإِْن آَمنُوا بِِمثِْل ما آَمنْ
 كان ابن عباس یقرأ: فإن آمنوا بالذي آمنتم بھ. ةآمنتم بھ، و فیھ عن أبي جمر
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و الکافی ال سواه، فـال  بعد ما أدیت واجب الدعاء وبالغ الدعوة، فاللّه ه »فَسیکْفیکَهم اللّه«إذا 

اه   ثغراتهم إلّا إیـ ترج فی سد»  یعـمالس و هـ لـدعائک  »السـمیع «لحـوارکم حـول الـدین، و    »و

علَیکُم أَنْفُسـکُم ال  «بما یصلحک ویصلح هذا الدین، ف  »العلیم« الدین على حفاظا لک◌ٔ وسو

تُمیتَدنْ ضَلَّ إِذَا اهم ضُرُّکُمفی البین حقا وال حول عنه هو: ) وکل ما105: 5( »ی  

  ).138صبغَۀَ اللّه و منْ أَحسنُ منَ اللّه صبغَۀً و نَحنُ لَه عابِدونَ (

آیۀ فریدة فی صیغۀ التعبیر، عرضا جامعا لما یتوجب االلتزام به على کل العـالمین، فمـا هـی    

»غَۀَ اللّهببغۀ یمکـن االصـطباغ بهـا، وال أیـۀ     حتى نصطبغ بها او نلتزمها؟ ولیست للّـه صـ   »ص

  صبغۀ!.

»غَۀَ اللّهبهی من إضافۀ الفعل الى فاعله، کخلق اللّه وروح اللّه وأخالق اللّـه وشـرعۀ اللّـه     »ص

أم أي فعل للّه، وهی کفطرت اللّه أدبیا ومعنویا مهما کانت أعـم منهـا ومـن سـائر الصـبغۀ،      

صبغا خاصـا إلهیـا لقبیـل اإلنسـان وسـائر       تکوینیۀ وتشریعیۀ، فهی مفعول مطلق نوعی تعنی

المکلفین، مما لإلنسان فی أصله خیار کمتابعۀ الفطرة والعقل والشـرعۀ اإللهیـۀ، أم لـیس لـه     

  خیار کأصل الفطرة، أما یقدم سببه کتطبیق ماله خیار ثم اللّه یهدیه کما اهتدى.

ۀ ناشئۀ من اللّـه کسـائر خلـق    النشویۀ، أي: صبغ »من«و إضافۀ الفعل إلى فاعله کما هنا تقدر 

  اللّه.

ان تکون هذه الصبغۀ فـی اللّـه کسـائر     »فی«فلیست من إضافۀ الصفۀ الى موصوفۀ تقدیرا ل 

  .»فی -و -من«حیث تعم ما تعنیه  »ل«صفاته الذاتیۀ، ام 

إذ لیست لذات اللّه صبغۀ  »من«ففی ذلک المثلث من تقادیر الجار المحذوف ال تصلح هنا إال 

لمعنویۀ، حیث الصبغۀ حالۀ خاصۀ من الصبغ ولیست له تعالى حالۀ دون أخرى إذ ال وحتى ا

  حد لذاته وصفاته حتى تصبغ بصیغۀ! وإنما المعنی منها ما صبغ به خلقه.

و لقد صبغ اللّه الناس کلهم بصبغۀ الفطرة، ثم العقلیۀ التی تتبناها، ثم شرعۀ من الدین الهادیۀ 

آمنّا بِاللّـه  «، الشارعۀ سبیلهما الى الخیر المرام، ولقد اختصرت فی: لهما، الشارحۀ ألحکامهما

... نا وما أُنْزِلَ إِلَی حصیلۀ مزید الهدى والتقوى:  -ککل -ولها »و»  و ـدىه مها زادوتَدینَ اهالَّذ

متَقْواه م17: 47( »آتاه.(  
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»اإلسالم«ثم وهی 
»الوالیۀ فی المیثاق«و 1

: إسالما للّه ورسله وکتبه، ووالیۀ توحیدیۀ ورسـالیۀ  2

  أما هیه من والیات إسالمیۀ، کلّ على درجاته.

د إِلهـک   « -»اصطَفى لَکُم الدینَ« -»أَسلَمت لرَب الْعالَمینَ«بکلّ من  »صبغۀ اللّه«و قد تتعلق  بـنَع

...«- »لَّۀَ إِبلْ مبیمراه«- »... نّا بِاللّهآم« »نْتُمثْلِ ما آمنُوا بِموالکل راجع إلى اإلسـالم والوالیـۀ    »آم

 -العقـل  -فطـرت اهللا «فی المیثاق فی ذلک المثلث البارع الذي هو کیـان اإلنسـان کإنسـان:    

  !.»شرعۀ اهللا

نُ منَ اللّـه صـبغَۀً و نَحـنُ لَـه     صبغَۀَ اللّه و منْ أَحس«صبغۀ سابغۀ سابقۀ على کل صبغۀ ألنها 

بعبادته السـلیمۀ عـن کـل إشـراك      -فی مثلث الفطرة والعقلیۀ والشرعۀ -کما صبغنا »عابِدونَ

  ودون أي عراك.

أمرا إلزامیا من اللّه، بمواصفۀ غالیـۀ   »صبغَۀَ اللّه«و یا له من تعبیر منقطع النظیر، یتصبغ أوال ب 

المسـلمون  »و نحـن «حسن والجمال، وثانیا بـإقرار المصـبوغین بهـا    تجعلها فی أعلى قمم ال

  ال نعبد إلّا إیاه، کحصیلۀ بارزة لصبغۀ اللّه. »عابدون«ال لسواه  »له«المحمدیون 

فحذار حذار فی دین اللّه وشرعته عن کل صبغۀ غیر إلهیۀ فی قال او حال او فعال على أیـۀ  

  یۀ.حال، فی تکوین او تشریع أم أیۀ صبغۀ ربان

و کما الصبغۀ المادیۀ تظهر على المصبوغ کأولى المظاهر، کذلک الصبغۀ الروحیۀ من طبعهـا  

الظهور فی کافۀ المظاهر الحیویۀ اإلنسانیۀ، وقد سمیت بصبغۀ اللّه عنایۀ بتلـک الظـاهرة فـی    

مظاهر األقوال واألفعال، کما هی فی کامنات العقائد واألحوال، فکل إنـاء بمـا فیـه یرشـح،     

الـنفس   -على آثارهـا  -لما تصبغ بصبغۀ اللّه، فلتصبق -وهی أعمق أعماق اإلنسان -فطرةفال

 الحـواس  کافـۀ  فـی  ثم ومن دا،◌ٔ بکل جنودها ومراحلها الخیرة: عقال وصدرا ولبا وقلبا وفو

 مملکـۀ  فـی  االئمـۀ  کإمـام  األصـیل  المحور هو د◌ٔ الفو والقلب الحقول، کافۀ فی ومظاهرها

القلوب أئمۀ العقول والعقول أئمۀ األفکـار واألفکـار أئمـۀ الحـواس     «یث ح اإلنسانی، النفس

                                                        
١

باإلسالم عن عبد ّهللا بن سنان و حمران و محمد بن مسلم و أبان و عبد » ّهللاِ  ةَ ِصبْغَ «یر یروي تفس ١٥٧: ١.تفسیر البرھان 
 ».ھي اإلسالم ةالصبغ«قال  السالم علیھالرحمن بن كثیر كلھم عن أبي عبد ّهللا  

 
٢

 في المیثاق. ةنین بالوالیؤ قال: صبغ الم ةفي اآلی السالم علیھ.المصدر عن الكافي عن أبي عبد ّهللا  
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  .»والحواس أئمۀ األعضاء

 -و کل صبغۀ دون صبغۀ اللّه هی صبغۀ ابلیسیۀ مهما اختلفت درکاتها، کما والصـبغۀ اإللهیـۀ  

  درجات. -فی حقل التکوین والتشریع والتکلیف، والواقع الحاصل بینها

أما هیه من المختلقات الـزور والغـرور التـی     1ال الصبغۀ الیهودیۀ والنصرانیۀ »صبغَۀَ اللّه«أجل 

  !.»و هم یحسبونَ أَنَّهم یحسنُونَ صنْعاً«هی من صبغ الغرور 

وهی أعم منها وأتم وأطم حیث تعم کـل   »صبغَۀَ اللّه«آیۀ یتیمۀ، کذلک  »فطْرَت اللّه«ما أن و ک

صبغۀ ربانیۀ تکوینیۀ او تشریعیۀ، ما باإلمکان االلتزام له أو تحصیله حتى یصبح صـاحبها مـن   

  أهل اللّه وخاصته وخیرته وحزبه، اللهم اجعلنا منهم بحقهم.

فی اللّـه و هـو ربنـا و ربکُـم و لَنـا أَعمالُنـا و لَکُـم أَعمـالُکُم و نَحـنُ لَـه           قُلْ أَ تُحاجونَنا 

  ).139مخْلصونَ(

فلما ذا المحاجۀ فی اللّه: فی ذاته وصفاته وأفعاله، فی وحیه وآیاته، لماذا المحاجۀ فیـه بـین   

و لَکُـم  «دونکـم   »و لَنـا أَعمالُنـا  «من یرببه دون نکیر حسب األصل الکتابی وصبغۀ اللّـه، ثـم   

مالُکُمونَ«دوننا کما  »أَعصخْلم نُ لَهنَح دونکم؟. »و  

و ربنـا و ربکُـم   «إن المحاجۀ فی الدین هی حصیلۀ أحد أمرین: االختالف فیمن یعبد  هـ او »و

ال فحسـب   »و لَکُم أَعمالُکُمو لَنا أَعمالُنا «االختالف فی: أي األعمال أصلح وأقرب الى الرب 

 -إذا -معرفیـا وعبودیـا دون إشـراك، فلمـا ذا     »و نَحنُ لَـه مخْلصـونَ  «حتى نستوي فیها بل 

یختص الرب بنفسـه بآصـرة النبـوة اإللهیـۀ      -کلّ -تحاجوننا؟! ولقد کانت الیهود والنصارى

 -کأصـل  -سۀ العمیاء بـأن ربوبیتـه  المزعومۀ او النبوة الممتازة المدعاة، فرد علیهم هذه التهو

هی بیننا وبینکم على سواء، ثم ونحن نختلـف فـی مـدارج الزلفـى إلیـه حسـب األعمـال        

                                                        
١

ّهللا اإلسالم  ةقال: ان الیھود تصبغ أبناءھا یھود و ان النصارى تصبغ أبناءھا نصارى و ان صبغ ةعن قتاد ١٤١: ١.الدر المنثور 
 ّهللا اإلسالم و ال أطھر و ھو دین ّهللا الذي بعث بھ نوحا و من كان بعده من األنبیاء. ةاحسن من صبغ ةو ال صبغ

قال: ان بني إسرائیل قالوا یا موسى ھل یصبغ  آلھ و علیھ هللا صلىعن ابن عباس عن النبي   ةوفیھ أخرج ابن مردویھ و الضیاء في المختار
ربك؟ فقال: اتقوا ّهللا فناداه یا موسى سألوك ھل یصبغ ربك فقل نعم ان اصبغ األلوان األحمر و األبیض و األسود و األلوان كلھا 

األلوان اللھم إّال ھامشا كخلق ّهللا و منھ االصباغ  ةأقول: و لكنھا ال تعنى صبغ...» ّهللاِ  ةَ ِصبْغَ «انزل ّهللا على نبیھ  في صبغتي و
 كل صبغ. - مبدئیا -من الصبغ فال تعني ةخاص ةھیئ ةكلھا، حیث الصبغ

، ةفي الماء األصفر المسمى عندھم بالمعمودیمكان ختان المسلمین، بغمسھم  ةو النصارى یشتغلون بصبغ أوالدھم في سابع الوالد
 ، فمزجوه بماء آخر و كلما استعملوا منھ جعلوا مكانھ ماء آخر.السالم علیھو ھو اسم ماء غسل بھ المسیح  
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  واإلخالص فیها، فمن هو أخلص منا للّه معرفیا وعملیا؟.

ثم إذا اختصت الهدى والزلفى بمن کان هودا او نصارى، فما بال إبراهیم الخلیـل أهـو کمـا    

  عن الهدى وأنتم به تنتسبون وتفتخرون؟:بعید  -فی زعمکم -نحن

أَم تَقُولُونَ إِنَّ إِبراهیم و إِسماعیلَ و إِسحاقَ و یعقُوب و الْأَسباطَ کانُوا هوداً أَو نَصارى قُـلْ أَ  

ـ  م و نَ اللّهم هنْدةً عشَهاد نْ کَتَممم نْ أَظْلَمم و أَمِ اللّه لَمأَع لُـونَ     أَنْتُمما تَع مـلٍ ع بِغافـ ا اللّـه

ا کـانُوا            140( مـئَلُونَ ع ال تُسـ و تُمـبمـا کَس لَکُـم و تب لَهـا مـا کَسـ خَلَـت ۀٌ قَـدأُم لْکت (

  ).141یعملُونَ(

  .نصارى؟ أو هودا -بعد -کانوا فهل والنصرانیۀ، الیهودیۀ اختالق قبل اء◌ٔ لقد کان هو

 الرسـل  اء◌ٔ عمقهم أنهم کانوا یتفوهون بهذه الفریۀ الوقحۀ علـى هـو   و عجبا من حمقهم فی

 أو هـود  هـم  أم نصارى، أو هودا لیسوا ألنهم ضلّال أهم اء؟◌ٔ بهو یظنون ماذا وتراهم! الکرام

قُـلْ أَ أَنْـتُم أَعلَـم أَمِ    «! نصارى او هود الهدى یعرف وإنما أمرهم، فی مشتبه اللّه ثم نصارى؟

؟»اللّه  

ا عـن أسـرها، أم تحریفـا فـی لفظهـا       و لقد ک تموا شهادة إلهیۀ تحمل بشارة محمدیۀ: کتماـن

  ومعناها لحسرها عن معناها وأسرها عن محتواها فهم أظلم وأطغى.

ومضـت بإسـالمها    »أُمۀٌ قَد خَلَت«الکتلۀ الرسالیۀ والرسولیۀ الصالحۀ، إسرائیلیۀ وسواها  »تلک

ا  « -أیـا کنـتم   -أنتم»و ال تُسئَلُونَ«دونهم  »و لَکُم ما کَسبتُم«م دونک »لَها ما کَسبت«وأعمالها  مـع

  وال تزر وازرة أخرى. -وأن لیس لإلنسان إلّا ما سعى »کانُوا یعملُونَ

  

  اسماعیل وادریس ولوط(علیهم السالم)

  ).54رسولًا نَبِیا (و اذْکُرْ فی الْکتابِ إِسماعیلَ إِنَّه کانَ صادقَ الْوعد و کانَ 

) موضعا یذکر فی القرآن، بمشروح أحواله إال هنا، إال شـذرا أنـه   12لم یذکر إسماعیل فی (

  ).86: 6( ») (و کلا فَضَّلْنا علَى الْعالَمین48َ: 38( ») (األخیار85: 21( »من الصابرین«

ابِرِینَ ستَجِد مرُ◌ٔ قالَ یا أَبت افْعلْ ما تُو«فمن صبره وخیره  نَ الصـم اللّه ی إِنْ شاء102: 37(»ن (
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وحقیق له صدقه فـی صـبره، وصـبره فـی      1کما وهو من صدق وعده ربه ومن ثم مع الخلق

»و کانَ رسولًا نَبِیا«صدقه 
جـد الرسـول محمـد      السـالم  علیـه فإسـماعیل هـذا هـو ابـن ابـراهیم        2

موضعا، فلو کـان غیـره لـم یتفضـل علیـه بهـذه        ال سواه وکما فی سائر االثنی عشرآله و علیه اهللا صلى

أْمرُ أَهلَـه بِالصـالةِ و   3الفضیلۀ ولقرنت به قرینۀ تمیزه عن إسماعیل فی سائر القرآن کانَ یـ و ! 

  ).55الزَّکاةِ و کانَ عنْد ربه مرْضیا (

فی مواصفات إسماعیل رسالۀ النبوة هی فی القمۀ، وصدق الوعد واألمر باقام الصالة وإیتـاء  

تکریس لحاالته کلها، فـی نفسـه    »و کانَ عنْد ربه مرْضیا«الزکاة هی من أهم فروعها الرسالیۀ، 

ناس أجمعین، کان فی هذه کلها عنـد ربـه مرضـیا، و هـی قمـۀ      وأهله ومن أرسل إلیهم وال

  المقامات عند اللّه مهما کانت لها درجات.

  ).57) و رفَعناه مکاناً علیا (56و اذْکُرْ فی الْکتابِ إِدرِیس إِنَّه کانَ صدیقاً نَبِیا (

إِسماعیلَ و إِدرِیس و ذَا الْکفْـلِ کُـلٌّ   و «لم یذکر إدریس فی سائر القرآن اال هنا وفی األنبیاء: 

  ) فله مواصفات اربع: صدیق نبی من الصابرین ومرفوع الى مکان علی.85( »منَ الصابِرِینَ

إلبراهیم، وان کان بینه وبین إدریس بون حیـث الصـدیق    »صدیق نبی«تعرفنا من ذي قبل الى 

فلم یذکر بالنبوة أحد بـین   4لیا بین المرسلینالنبی درجات، ولکنه قبل نوح یحتل المکانۀ الع

                                                        
١

قال: انما سمي إسماعیل صادق الوعد ألنھ وعد رجال في  السالم علیھاصول الكافي عن أبي عبد ّهللا   -٩٩ح  ٣٤٢: ٣.نور الثقلین 
ثم ان الرجل أتاه بعد ذلك فقال لھ إسماعیل: ما زلت منتظرا لك! و رواه مثلھ فسماه ّهللا عز و جل صادق الوعد  ةمكان فانتظره سن

 .السالم علیھفي العیون عن أبي الحسن الرضا  
الموازین حیث الوعد  ةفبعید عن كاف ةأقول: ھذا الحدیث في ان إسماعیل ھو ابن ابراھیم ظاھره كظاھر القرآن، و اما انتظاره سن

فیثبت في  ةالرسال ةبكاملھ، و زائد االنتظار زائد في كل الموازین، و ال سیما لرسول نبي یترك دعوال یتجاوز ساعات او یوما 
 دونما جدوى حتى لمن ال شغل لھ. ةمكان الوعد سن

 
٢

قال: ان ّهللا اصطفى من ولد ابراھیم إسماعیل و اصطفى  آلھ و علیھ هللا صلى  ان رسول هللاّ  ةاخرج مسلم عن وائل - ٢٧٣: ٤.الدر المنثور 
 .آلھ و علیھ هللا صلىمن أجداد النبي   ةأقول: كنان - ةمن ولد إسماعیل كنان

 
التي من أجلھا سمى إسماعیل بن حزقیل صادق الوعد عن أبي  ةفي كتاب علل الشرایع في باب العل ١٠١ح  ٣٤٢: ٣.نور الثقلین ٣

لم یكن إسماعیل بن ابراھیم بل ..» َو اْذُكْر فِي الْكِتابِ إِْسماِعیَل «ّهللا عز و جل في كتابھ  قال: ان إسماعیل الذي قال السالم علیھعبد ّهللا  
 أقول و ھو ال یناسب ظاھر القرآن ....» رأسھ و وجھھ  ةكان نبیا من األنبیاء بعثھ ّهللا عز و جل الى قومھ فأخذوه فسلخوا فرو

 
قال: ان إدریس كان نبیا تقیا  آلھ و علیھ هللا صلىیرفع الحدیث الى النبي   ةاخرج ابن المنذر عن عمر مولى غفر - ٢٧٤: ٤.الدر المنثور ٤

یصعد من  ایام یسیح في األرض و یعبد ّهللا مجتھدا و كان ةایام یعلم الناس الخیر و اربع ةزكیا و كان یقسم دھره على نصفین: ثالث
 ...»عملھ وحده الى السماء من الخیر مثل ما یصعد من جمیع اعمال بني آدم 

 .ةالصدیق ةالنبو ةو كما ھنا أحادیث اخرى فیھا ما ال یناسب ساح ةالحدیث طویل ةو تتم
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  آدم ونوح وحتى آدم نفسه، إذا فإدریس أفضل من آدم ومن بعده الى نوح.

دون مکانۀ، وقد عرفت مکانتـه ب   »مکانا«لمکان  السـالم  علیهدلیل معراجه   »رفَعناه مکاناً علیا و«ثم 

رفع إلیها کمـا رفـع عیسـى      1انه السماء الرابعۀ آلـه  و علیه اهللا صلىوقد یروى عن الرسول   »صدیقاً نَبِیا«

  .2ویروى أنه کان خیاطا السالم علیه

مکانا أعلى الى سدرة المنتهى، ومکانۀ  آلـه  و علیه اهللا صلىو إذ یرفع إدریس مکانا علیا فقد رفع محمد  

  ثُم دنا فَتَدلّى.«أغلى 

وکمـا  »و رفَعنـا لَـک ذکْـرَك   «وکما رفع ذکره فی المالء األعلى:  »فَکانَ قاب قَوسینِ أَو أَدنى

تـه السـریانیۀ هـذه المکانـۀ العلیـا ألهـل بیـت الرسـالۀ         یذکر إدریس الصدیق فی کتابه بلغ

  :آله و علیه اهللا صلىالمحمدیۀ  

 »آدم«فـإذا انـا    »من هو أفضل الخلیقـۀ «یقول بعد عرض عریض فی حوار بین آدم وبنیه حول 

بأشباح خمسۀ باهرة فی العرش فی غایۀ العظمۀ والجالل والحسن والضیاء والبهاء والجمـال  

 خلقـی  أشـرف  أنهـم  الـی  فـأوحى  اء؟◌ٔ تنی أنوارهم فقلت رب! من هووالکمال حیث حیر

  :.وبینهم بینی والوسطاء

إنی لهو یوه أنا لبرین وارخ ال الشماى وال أل ارعا وال الپردس وال الکـیهن وال الشـمس وال   

  السعر:

 »قمرو ال السماء وال األرض وال الجنۀ وال النار وال الشمس وال ال«یا آدم  »لوالهم لما خلقتک«

(محمـد    »پارقلیطـا « -:تـرى  العـرش  الـى  انظر: قال األکارم؟ اء◌ٔ : ما هی اسماء هو»آدم«قلت 

  : حسین.»شپیر«: حسن »شپرّ«: فاطمۀ (علیها السالم) »طیطه« السالم علیه: علی  »إیلیا« آله و علیه اهللا صلى

                                                        
و عن انس  ةعناه مكانا علیا قال: في السماء الرابعو رف آلھ و علیھ هللا صلى.المصدر اخرج ابن مردویھ عن أبي سعید الخدري عن النبي  ١

عن علل الشرایع باسناده الى عبد ّهللا بن یزید بن سالم انھ قال  ١٠٨ح  ٣٤٩: ٣مثلھ و في نور الثقلین  آلھ و علیھ هللا صلىبن مالك عنھ  
من الدنیا و ھو یوم أنیس لعن فیھ إبلیس و رفع فیھ  و قد سألھ عن األیام: فالخمیس؟ قال: ھو یوم خامس آلھ و علیھ هللا صلىلرسول ّهللا  

و إذا فیھا رجل فقلت من ھذا یا  ةفي معراجھ: ثم صعدنا الى السماء الرابعآلھ و علیھ هللا صلىإدریس، و فیھ عن تفسیر القمي عن النبي  
 جبرئیل؟

 تغفر لي.فقال: إدریس رفعھ ّهللا مكانا علیا فسلمت علیھ و سلم علّي و استغفرت لھ و اس
 
٢

: ام�ا ةقال في حدیث طوی�ل ی�ذكر فی�ھ مس�جد الس�ھل السالم علیھعن الكافي عن عبد ّهللا بن ابان عن أبي عبد ّهللا   ١١٠.نور الثقلین ح 
 الذي كان یخیط فیھ؟. السالم علیھعلمت انھ موضع بیت إدریس النبي  
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  »أنا ومحمد رسولیهلّلونی فانه ال إله إال «: -»هلیلوه لت اله شوق منّی محمد انّوي داله

  .26لَه لُوطٌ و قالَ إِنِّی مهاجِرٌ إِلى ربی إِنَّه هو الْعزِیزُ الْحکیم  1فَآمنَ

فکلّ من هذه األربع تعنی مـا تخصـه    »آمنه -آمن معه -آمن به«لیست لتعنی ما تعنیه  »آمن له«

  لفصاحۀ.من معنى حسب نوعیۀ التعدیۀ کما هی قضیۀ ا

هی کأصل اإلیمان هو اإلیمان باللّه، وکوسیط هی اإلیمان برسول اللّه، مـن أمتـه    »آمن به«ف 

 ن◌ٔ ) فلیس یـو 81: 3( »لَتَنْصرُنَّه و بِه منُنَّ◌ٔ لَتُو« آله و علیه اهللا صلىککل امۀ، ومن رسل برسول کمحمد  

اللهم إلّا تجاه محمـد و هـو    وسیط، دون باللّه ایمان بنفسها هی الرسالۀ حیث برسول رسول

وهو مجازیا ان ».. الْمهیمنُ منُ◌ٔ الْمو«جعله فی امن هو خاص باللّه وهو  »آمنه«رسول الرسل، و

  .اللّه کما أمتک فی تجعله أن ال یخاف، عما خائفا ن◌ٔ تو

 »لّـه رب الْعـالَمینَ  تعنی معیۀ االیمان باللّه کما اإلسالم معه أَسلَمت مع سـلَیمانَ ل  »آمن معه«و 

)27 :44(  

  ).40: 11( »و ما آمنَ معه إِلّا قَلیلٌ« -

هو ایمان باللّه لرسول یدعو إلى اللّه، ایمانا لصالح الموکب الرسالی أن یصبح من  »آمن له«و 

 نا◌ٔ مو) السالم علیه( لوط کان وهکذا باللّه، نا◌ٔ أعواد الرسالۀ وأعضاد الرسول، بعد ما کان مو

باللّه، وبعد أن تعرّف إلى الرسالۀ القمۀ إلبراهیم الخلیل آمن له احتسابا لنفسه بإیمانه السـابق  

فَما آمنَ لموسى إِلّا ذُریۀٌ منْ قَومه على خَـوف مـنْ   «من ذلک الموکب الرسالی السامی، کما 

 نَـرَى  حتّـى  لَک منَ◌ٔ لَنْ نُو«جهرة:  ) بعد ما ربطوا ایمانهم هذا بأن یرووا اللّه83: 10( »فرْعونَ

رَةً اللّههج قَۀُ فَأَخَذَتْکُماعالص و تَنْظُرُونَ أَنْتُم .ثُم ثْناکُمعنْ بم دعب کُمتوم لَّکُم3( »تَشْـکُرُونَ  لَع :

56.(  

ان اللّـه هـو    الطور فی مصدقین وال موسى، اللّه لرسول نین◌ٔ مو غیر باللّه نین◌ٔ فقد کانوا مو

  الذي یکلمه حتى یروه جهرة یکلمه فحصل ما حصل.

                                                        
١

منھ ینقلھ المغف�ور ل�ھ م�ال محم�د  ٥١٥ -٥١٤في ص  ةو ھذه البشار ١٨٩٥في لندن  ةالسریانی ةباللغ السالم علیھ.طبع كتاب إدریس  
و ف�ي  ةعربی� ١٣١ص  ةرس�ول اإلس�الم ف�ي الكت�ب الس�ماوی«و قد فصلناه في كتابنا  -صادق جدید اإلسالم في كتابھ أنیس االعالم

 .٢٢٩ص  ةالفارسی ةباللغ» بشارات عھدین«تابنا ك
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 الرسـالی،  موکبـه  إلى انضموا أن لموسى آمنوا وهنا باللّه، قبل من نۀ◌ٔ و هذه الذریۀ هی المو

 ذي مـن  مشرکا وکان إبراهیم مع أرسل کیف أن لوط، ایمان فی العضال المشکلۀ تنحل وهنا

إِنِّـی مهـاجِرٌ إِلـى    «علّه لوط  »و قال«! باللّه نا◌ٔ کان موو معه آمن ما بعد معه أرسل فانما قبل؟

ی سـیهدینِ  «مهاجرك، أم إنه ابراهیم نفسه کما فی أخرى:  »ربی بـإِلى ر ب99: 37(»إِنِّی ذاه (

لوطـا وابـراهیم،   »فقـال « تعنی فقد ن،◌ٔ وألن کل رسول مهاجر إلى ربه فی رسالته بل وکل مو

کما آمن معه، مهاجرة بمعیته کرسالته معه دونما انفصالیۀ فـی ذلـک    ولکنه مهاجر مع ابراهیم

المثلث البارع، ایمانا ورسالۀ ومهاجرة إلى ربه فی سبیل تحقیق اإلیمـان الرسـالی والرسـالۀ    

سـیهاجر خیـار أهـل األرض هجـرة بعـد      «آله و علیه اهللا صلىاإلیمانیۀ، وعلى حد المروي عن الرسول  

»السالم علیه  هجرة إلى مهاجر إبراهیم
1.  

إن المهاجرة اإلبراهیمیۀ ما کانت فحسب عن وطنه إلى غیره، بل انها مهاجرة عمن سوى اللّـه  

هدى علـى أیـۀ حـال،    بکل کیانه، ومنها مهاجرة قومه بعد أن لم یبق له رجاء ان یفیئوا إلى ال

ولقد عوضه اللّه عن هذه المهاجرة الرسالیۀ، ذریۀ تمضی فیها رساالت اللّـه منـذ إسـماعیل    

وإسحاق ویعقوب وإلى کل الرسل اإلسرائیلیین وخـاتم المرسـلین، وهنـا المـذکورون هـم      

  ):45(»ک ...اتْلُ ما أُوحی إِلَی«: آله و علیه اهللا صلىاألولون فی آیات عدة ثم الرسول محمد  

ی الدف رَهأَج ناهآتَی و تابالْک ةَ ووالنُّب هتیی ذُرلْنا فعج و قُوبعی حاقَ وإِس نا لَهبهو و  إِنَّـه نْیا و

  .27فی اآلْخرَةِ لَمنَ الصالحینَ 

إِسـحاقَ و  «ومن المذکورین هنا صـراحا   »وةَو جعلْنا فی ذُریته النُّب«و هبۀ ربانیۀ منقطعۀ النظیر 

قُوبعوهو بکـر ذریتـه کمـا هـو صـراح       آله و علیه اهللا صلىوبأحرى إسماعیل جد الرسول محمد (  »ی

و إِنَّـه  «فی نصرة رسالیۀ مستمرة فیه وفی ذریته الرسـل   »و آتَیناه أَجرَه فی الدنْیا«آیات اخرى، 

رَةِ لَمی اآلْخینَفحالالسابقین والمقربین منذ آدم الى خاتم النبیین صلوات اللّـه علـیهم    »نَ الص

  أجمعین.

) أَ إِنَّکُـم  28و لُوطاً إِذْ قالَ لقَومه إِنَّکُم لَتَأْتُونَ الْفاحشَۀَ ما سبقَکُم بِها منْ أَحد منَ الْعـالَمینَ ( 

                                                        
١

 قال: ... آلھ و علیھ هللا صلىاخرج ابن عساكر عن ابن عمران النبي   -١٤٤: ٥.الدر المنثور 
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السبِیلَ و تَأْتُونَ فی نادیکُم الْمنْکَرَ فَما کانَ جواب قَومه إِالّ أَنْ قالُوا لَتَأْتُونَ الرِّجالَ و تَقْطَعونَ 

) و 30) قالَ رب انْصرْنی علَى الْقَـومِ الْمفْسـدینَ(  29ائْتنا بِعذابِ اللّه إِنْ کُنْت منَ الصادقینَ (

ۀِ إِنَّ أَهلَهـا کـانُوا ظـالمینَ     لَما جاءت رسلُنا إِبراهیم بِالْبشْ الْقَرْیـ هلِ هذکُوا أَهلهرى قالُوا إِنّا م

غـابِرِینَ  ) قالَ إِنَّ فیها لُوطاً قالُوا نَحنُ أَعلَم بِمنْ فیها لَنُنَجینَّه و أَهلَه إِالَّ امرَأَتَه کانَت منَ ال31ْ(

لُوطاً سیء بِهِم و ضاقَ بِهِم ذَرعاً و قالُوا ال تَخَف و ال تَحزَنْ إِنّا  ) و لَما أَنْ جاءت رسلُنا32(

ۀِ رِجـزاً   33منَجوك و أَهلَک إِالَّ امرَأَتَک کانَت منَ الْغابِرِینَ ( الْقَرْیـ هلِ هذلى أَهنْزِلُونَ عإِنّا م (

دینَ   35و لَقَد تَرَکْنا منْها آیۀً بینَۀً لقَومٍ یعقلُونَ ( )34منَ السماء بِما کانُوا یفْسقُونَ ( إِلـى مـ و (

دینَ      فْسـضِ می الْـأَر ا فـثَـوال تَع رَ واآلْخ مووا الْیجار و وا اللّهدبمِ اعباً فَقالَ یا قَویشُع مأَخاه

ینَ   37فَأَصبحوا فی دارِهم جاثمینَ () فَکَذَّبوه فَأَخَذَتْهم الرَّجفَۀُ 36( تَبـ قَـد و ودثَم عاداً و و (

) 38لَکُم منْ مساکنهِم و زینَ لَهم الشَّیطانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِیلِ و کانُوا مستَبصـرِینَ ( 

هجاء لَقَد هامانَ و نَ وورْعف ونَ وقار مـا کـانُوا    و ضِ وی الْـأَررُوا فتَکْبفَاس ناتیوسى بِالْبم م

) فَکُال أَخَذْنا بِذَنْبِه فَمنْهم منْ أَرسلْنا علَیه حاصباً و منْهم منْ أَخَذَتْـه الصـیحۀُ و   39سابِقینَ (

غْرَقْنا و ما کانَ اللّه لـیظْلمهم و لکـنْ کـانُوا أَنْفُسـهم     منْهم منْ خَسفْنا بِه الْأَرض و منْهم منْ أَ

  )40یظْلمونَ (

  .28و لُوطاً إِذْ قالَ لقَومه إِنَّکُم لَتَأْتُونَ الْفاحشَۀَ ما سبقَکُم بِها منْ أَحد منَ الْعالَمینَ 

تندید فی بازغ الرسالۀ قبل النهی عـن  لقد کانت فاحشۀ اللواط فی قومه لحد تطلبت النهی وال

  .السالم علیهاإلشراك باللّه، وکما نراه فی کل اآلیات التی تذکر رسالۀ لوط  

هی کل معصیۀ متجاوزة حدها کما أو کیفا أو فیهما، تجاوزا حد العصیان ام الـى   »الفاحشۀ«و 

یهم مسـتمرة متداولـۀ،   غیر العاصی ام فیهما، واللواط بینهم کان فاحشۀ ککلّ، إذ أصبح سنۀ ف

أَحـد مـنَ   «لیست فی أصل اللواط، بل فی السباق فیه والهرعۀ الجماهیریۀ إلیه، و »ما سبقکم«و

تعنی عالم اإلنس والجن وسواهما من المکلفین، ال کأفراد، بل جماعات وکـتالت،   »الْعالَمینَ

  فاحشۀ منقطعۀ النظیر هکذا بین العالمین.

الرِّجالَ و تَقْطَعونَ السبِیلَ و تَأْتُونَ فی نادیکُم الْمنْکَرَ فَما کانَ جواب قَومه إِلّـا   أَ إِنَّکُم لَتَأْتُونَ

  .29أَنْ قالُوا ائْتنا بِعذابِ اللّه إِنْ کُنْت منَ الصادقینَ 
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بین إتیان الرجال وإتیـان  الواقعۀ  »و تَقْطَعونَ السبِیلَ«إتیان الرجال هنا معروف أنه اللواط، فأما 

المنکر الذي یشمله وسواه، هذا قد یعنی کل سبیل مأمور بسلوکه ومنها سبیل تشکیل العائلۀ، 

فإتیان الرجال أحیانا قطع أحیانی لهذه السبیل، وأما إتیانهم کعادة مستمرة منحصرة فی شـهوة  

ذه السـبیل، قاطعـۀ لهـا    الجنس، فهو قطع بات لسبیل اإلیالد، فقد کان فاحشۀ متجاوزة إلى ه

ومنه منکر  »تَأْتُونَ فی نادیکُم الْمنْکَرَ«عن بکرتها، مما یضخّم بعد الفاحشۀ ألبعد الحدود، ثم و

  اللواط یجعله فی ثالوث منحوس ما أنحسه:

  .المجتمع النادي فی به ى◌ٔ لواط یقطع به سبیل اإلیالد ویو

ل واألعراض، وقطع االستجالب للفاحشـۀ،  ثم من السبیل هی سبیل المارة قطع السلب لألموا

کما من المنکر کل المنکرات القرینۀ لهذه الفاحشۀ المعلنۀ الجماهیریۀ مـن رقـص وموسـیقا    

  ومیسر وخمر واضرابها من منکر.

فالزنا على فحشاءها ال تقطع السبیل کأصل قاطع، إذ قد یجتمع مع اإلیالد السفاح اإلیالد من 

سفاح فلیس قطعا إال لسبیل الحـل مـن اإلیـالد دون قطـع قاحـل      النکاح، أم وإذا اختص بال

  یجتثّ النسل عن بکرته.

و لکن تعود اللواط یقطع سبیل اإلیالد، وسبیل تأسیس العائلۀ عن بکرته، هدرا لنطف الرجال 

دون اي انتاج، إذا فهو أفحش من الزنا، کما وحده أحد منها، وقد أمطرت قوم لوط بحجـارة  

  ).33: 51(»لُوا إِنّا أُرسلْنا إِلى قَومٍ مجرِمینَ. لنُرْسلَ علَیهِم حجارةً منْ طینٍقا«من سجیل: 

و اللواط تخلّف قاحل عن الفطرة، فقد تفسد الفطرة بتجاوز حد االعتـدال مـع المـرأة فهـی     

عـن  فاحشۀ داخلۀ فی نطاق الفطرة مهما تخلفت فیها عن الشرعۀ، وأما اللواط فهـو انخـالع   

شرعۀ الفطرة وشرعۀ الدین معا، وفساد فی الترکیب العضوي، تخلفا عن خط الحیاة الجنسـیۀ  

  عن بکرتها.

الـذي تعـدنا   »أَنْ قالُوا ائْتنا بِعذابِ اللّـه «قولۀ التحدي السافر الساخر  »فَما کانَ جواب قَومه إِلّا«

  اإلنذار، ما ال ینتظر فیه أوبۀ ف: فی دعواك تبجحا فی وجه »إِنْ کُنْت منَ الصادقینَ«

  .30قالَ رب انْصرْنی علَى الْقَومِ الْمفْسدینَ 

و هی قالۀ اإلستنصار فی حالۀ االضطرار وقد استضعفوه، فال دواء لدائهم إلّـا الکـی، نصـرة    
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  على کفرهم وتحدیهم الساخر أن یسخر منهم عذاب اللّه، فإذا هو ببشرى العذاب:

لِ هـذه الْقَرْیـۀِ إِنَّ أَهلَهـا کـانُوا         و لَما ج کُـوا أَهـلهشْرى قـالُوا إِنّـا مبِالْب یمراهلُنا إِبسر تاء

  .31ظالمینَ

جیئۀ مبشّرة إلى إبراهیم ألنه الذي تدور علیه رحى هذه الرسالۀ، وما لوط إلّا فرعـا منهـا فـی    

ظالمین، مستمرین فـی ظلمهـم المتهتـک    قضاء سدوم، وقد برهنوا إهالکهم لهم بأنهم کانوا 

لکل ستر ربانی على الحرمات، ظلما بالرسول وظلما بالرسالۀ، ظلما بالفطرة وظلما باإلنسـانیۀ  

  ککل.

  .32 بِرِینَقالَ إِنَّ فیها لُوطاً قالُوا نَحنُ أَعلَم بِمنْ فیها لَنُنَجینَّه و أَهلَه إِلَّا امرَأَتَه کانَت منَ الْغا

إخبار فی تساءل حیاطۀ على حیاته، واطمئنانا بنجاتـه، وهـم طمـأنوه بنجاتـه      »إِنَّ فیها لُوطاً«

  وأهله إلّا امرأته إذ کانت من الغابرین.

ب عـنْ   «و قد یعنی من ذلک االستعفاء عن قوم لوط لکرامته وهو فیهم کما فی هود  ا ذَهـفَلَم

راهیم   إِبراهیم الرَّوع و جاءتْه الْ یـا إِبـ .یبنم اهأَو یمللَح یمراهإِنَّ إِب مِ لُوطی قَولُنا فجادشْرى یب

ودرْدرُ مغَی ذابع یهِمآت مإِنَّه و کبرُ رأَم جاء قَد نْ هذا إِنَّهع رِض76( »أَع(  

»ال أعلم هذا القول إال وهو یستبقیهم ..«ف 
1.  

و الغابر هو الماکث بعد مضی ما هو معه، إذ مکثت فی الظلم مع ما مضـى علیهـا مـن عمـر     

معها من جو الوحی والتنزیل، وذلک مما یضخّم الجریمۀ، إذا فهی من الغابرین فـی  طائل وما 

  العذاب إذ کانت من الغابرین فی سبب العذاب.

زَنْ إِنّـا       ال تَحـ و قـالُوا ال تَخَـف عـاً وذَر ضاقَ بِهِم و بِهِم یءلُنا لُوطاً سسر تا أَنْ جاءلَم و

  .33ا امرَأَتَک کانَت منَ الْغابِرِینَ منَجوك و أَهلَک إِلَّ

وهم رسل اللّه، حاملین بشارة العذاب من اللّه؟ ألنه مـا   »سیء بِهِم و ضاقَ بِهِم ذَرعاً«و لما ذا 

                                                        
١

فق�ال لھ�م اب�راھیم: لم�ا ذا  ةف�ي تفص�یل القص� الس�الم علی�ھفي الكافي بسند عن أبي زید الحماد عن أبي عب�د هللا   ١٥٧: ٤.نور الثقلین 
ق�ال: ف�ان ك�ان فیھ�ا  -: الالس�الم علی�ھنین أ تھلكونھم؟ فقال جبرئیل  من المؤ  ةجئتم؟ قالوا في إھالك قوم لوط، فقال لھم: ان كان فیھا مائ

قال:  -؟ قال: الةقال: فإن كان فیھا عشر -قال: فان كان فیھا عشرون؟ قال: ال -: فان كان فیھا ثالثون؟ قال: القال -خمسون؟ قال: ال
 قال: فإن كان فیھا واحد؟ -؟ قال: الةفإن كان فیھا خمس

َّھُ َو أَھْلَھُ إِ  - قال: ال یَن : ال علیھماالسالمقال الحسن بن علي  » الَّ اْمَرأَتَھُ كانَْت ِمَن الْغابِِرینَ قاَل: إِنَّ فِیھا لُوطاً قالُوا نَْحُن أَْعلَُم بِمَْن فِیھا لَنُنَجِّ
 ».یُجاِدلُنا فِي قَْوِم لُوطٍ «اعلم ھذا القول إال و ھو یستبقیھم و ھو قول ّهللا عز و جل 

 



 181

جیئـۀ فجیعـۀ    -إذا -عرفهم إلّا أنهم شباب صباح مالح، وهو یعلم شنشنۀ قومه، فجیئتهم الیه

  خوفۀ من قومه المجرمین:

وهی استئناف لقولهم هنا؟ إنهـا عطـف علـى محـذوف مـن قـولهم        »قالوا«م تعطف و و إلى

  معروف من هود:

»    ـهمقَو هجـاء و یب صـع موقالَ هذا ی عاً وذَر ضاقَ بِهِم و بِهِم یءلُنا لُوطاً سسر تا جاءلَم و

لُونَ السمعلُ کانُوا ینْ قَبم و هونَ إِلَیرَعهمِ هویقالَ یا قَو ئاتی ٔ◌ی الءناتنَّ برُ هأَطْه فَـاتَّقُوا  لَکُم 

اللّه ی تُخْزُونِ ال وی ففأَ ضَی سلَی نْکُملٌ مجر یدشلُ إِنّا لُوطُ یا قالُوا..  رسر کبـلُوا  لَنْ رصی 

کرِ إِلَیفَأَس کلطْعٍ بِأَهنَ بِقلِ ماللَّی إِنَّ  ال و مهها ما أَصابیبصم إِنَّه رَأَتَکإِلَّا ام دأَح نْکُمم تلْتَفی

 موعدهم الصبح أَ لَیس الصبح بِقَرِیبٍ. فَلَما جاء أَمرُنا جعلْنا عالیهـا سـافلَها و أَمطَرْنـا علَیهـا    

) ولمـا  83 -11:81(»عنْد ربک و ما هی منَ الظّالمینَ بِبعیدحجارةً منْ سجیلٍ منْضُود. مسومۀً 

ذا أصاب امرأته ما أصابهم ولم تکن فاعلۀ فحشاءهم؟ ألن الدال علـى الشـر کفاعلـه، وقـد     

  کانت تدلهم على ضیوف لوط وسواهم، اضافۀ الى کونها مشرکۀ فاستحقت ما استحقوه.

لِ هذلى أَهنْزِلُونَ عقُونَ إِنّا مفْسبِما کانُوا ی ماءنَ السزاً مۀِ رِجالْقَرْی 34ه.  

  و ذلک الرجز هو حجارة من طین، مسومۀ عند ربک للمجرمین کما فصلت فی هود وسواها.

  .35و لَقَد تَرَکْنا منْها آیۀً بینَۀً لقَومٍ یعقلُونَ 

و «زمن نزول القرآن بینۀ ظاهرة للمـارة کمـا    من قریۀ سدوم، تبین أنها کانت حتى »آیۀ بنیۀ«و 

لِ أَ فَـال تَعقلُـونَ    76: 15( »إِنَّها لَبِسبِیلٍ مقیمٍ بِاللَّیـ ینَ. وـبِحصم هِملَیرُّونَ علََتم إِنَّکُم 37(») (و :

137(  

ـ   ا أنهـا  و لکنها الیوم مجهولۀ ال أثر عنها معروفا، وعلّها غمرت فی بحر لوط، وال یعنـی ترکه

  متروکۀ للناظرین مع األبد.

رضِ و إِلى مدینَ أَخاهم شُعیباً فَقالَ یا قَومِ اعبدوا اللّه و ارجوا الْیوم اآلْخرَ و ال تَعثَوا فی الْـأَ 

  .37فَکَذَّبوه فَأَخَذَتْهم الرَّجفَۀُ فَأَصبحوا فی دارِهم جاثمینَ  36مفْسدینَ 

هنا قد تعنی أخوة النسب أو السبب إلى جانب األخوة المواطنیـۀ واإلنسـانیۀ، إشـارة     »أخاهم

إلى أنه کان عشیرهم عمرا من قبله، معروفا عندهم باألمانۀ والصالح، مما تزیـد حجـۀ اآلیـۀ    
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  الرسالیۀ نصوعا ونضوحا.

و «على ضوء اإلیمان، ثـم  و حصیلۀ دعوته الرسالیۀ هی عبادة اللّه ال سواه ورجاء الیوم اآلخر 

أیا کان اإلفساد فیها وأیان، والعمدة فی إفسادهم بعـد العقیـدي    »ال تَعثَوا فی الْأَرضِ مفْسدینَ

منه هو البخس فی المکیال والمیزان، إفسادا اقتصادیا تتهدم به العیشۀ الجماعیۀ، خلقا للطبقیۀ 

  :»فَأَصبحوا فی دارِهم جاثمینَ«بدیارهم  »فَأَخَذَتْهم الرَّجفَۀُ«العارمۀ الظالمۀ، 

  قاعدین بارکین على األرض میتین.

  

  عاد و ثمود

سـبِیلِ  و عاداً و ثَمود و قَد تَبینَ لَکُم منْ مساکنهِم و زینَ لَهم الشَّیطانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ ال

  .38و کانُوا مستَبصرِینَ 

و لیس فقط یزین سوء األعمال فیرونها حسنا، بل وحسنها حیث یزینها لهم أکثـر ممـا هـی،    

  فیغترون بها وال یبالون بما یعتریهم من سوء:

و ال یغرنک تزیینه الطاعات علیک فانه یفتح لک تسعۀ وتسعین بابا من الخیر لیظفر بک عنـد  «

»ة باستهوائهتمام المأة، فقابله بالخالف والصد عن سبیله والمصاد
1.  

فکلما یزینه الشیطان من أعمال خیرة وشریرة، هی ذریعۀ للصد عن السبیل، فحذار حذار مـن  

تزیینه وتسویله کیال تقعوا فی فخه وأنتم تحسبون انکم تحسـنون صـنعا وأنـتم مستبصـرون     

مـن   -إذا -تعمى علیکم المسالک بما زین لکم الشیطان أعمـالکم، فـأنتم  تطلبون البصیرة، و

  .»الَّذینَ ضَلَّ سعیهم فی الْحیاةِ الدنْیا و هم یحسبونَ أَنَّهم یحسنُونَ صنْعاً«األخسرین اعماال 

یطانُ أَعمـالَهم     زیـنَ «أن عادا وثمود کانوا قبـل أن   »و کانُوا مستَبصرِینَ«و قد تعنی  لَهـم الشـَّ

کانوا على بصارة وهدى فطریۀ وعقلیۀ، أم وشرعیۀ، إلّـا أنهـا مـا کانـت      »فَصدهم عنِ السبِیلِ

ناضجۀ قویمۀ، وعلى أیۀ حال فمسرح التزیین من الشیطان خطیر خطیر، ال ینجو منه إلّـا مـن   

دي إِلـى     «اللّه عصمه اللّه وهداه، وهو التارك هواه إلى هداه إلى  هـ فَقَـد بِاللّـه متَصعنْ یم و

                                                        
١

 بعد ان ذكر الشیطان: ... السالم علیھقال الصادق   ة.مصباح الشریع
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  .»صراط مستَقیمٍ

و قارونَ و فرْعونَ و هامانَ و لَقَد جاءهم موسى بِالْبینات فَاستَکْبرُوا فی الْـأَرضِ و مـا کـانُوا    

  .39سابِقینَ 

کلّ علـى حـده    »فَاستَکْبرُوا فی الْأَرضِ«ۀ ذلک الثالوث المنحوس، القارونیۀ الفرعونیۀ الهامانی

ومده، استکبار الثراء والسلطۀ الملکیـۀ والـوزارة الفرعونیـۀ، ولکـنهم مهمـا زمـروا وأبرقـوا        

  على مشیئۀ اللّه: »ما کانُوا سابِقینَ«وأرعدوا وعربدوا 

حاص هلَیلْنا عسنْ أَرم منْهفَم ا أَخَذْنا بِذَنْبِهفْنا  فَکُل نْ خَسـم منْهم ۀُ وحیالص نْ أَخَذَتْهم منْهم باً و

  .40بِه الْأَرض و منْهم منْ أَغْرَقْنا و ما کانَ اللّه لیظْلمهم و لکنْ کانُوا أَنْفُسهم یظْلمونَ 

هم فی األخـرى أخـزى   هنا، وأخذ »بذنبه«ه  »أخذنا« االستکبار فی واضرابهم اء◌ٔ من هو »فکال«

  وهم قوم لوط: »فَمنْهم منْ أَرسلْنا علَیه حاصباً«

»باً إِلّا آلَ لُوطحاص هِملَیلْنا عسنْ «حجارة من طین  -إذا -) فالحاصب34: 54( »إِنّا أَرم منْهم و

رِ    إِنّا أَرسلْنا علَیهِم صیحۀً«ومنهم ثمود  »أَخَذَتْه الصیحۀُ تَظــیمِ الُْمحشةً فَکـانُوا کَهد54( »واح :

ذینَ    «) ومنهم عاد: 31 و لَما جاء أَمرُنا نَجینا شُعیباً و الَّذینَ آمنُوا معه بِرَحمۀٍ منّـا و أَخَـذَت الـَّ

یاسـین بانطاکیـۀ إذ    ) ومنهم أصـحاب 94: 11( »ظَلَموا الصیحۀُ فَأَصبحوا فی دیارِهم جاثمینَ

دونَ  «کذبوا المرسلین:  57 خامـ م ةً فَإِذا هـدۀً واححیإِلّا ص ـنْ   29: 36(»إِنْ کانَتم مـنْهم و) (

ضالْأَر فْنا بِهکقارون  »خَس»ضالْأَر بِدارِه و فْنا بِهنْ أَغْرَقْنـا  81: 28( »فَخَس مـ منْهم کقـوم   ») (و

  نوح وفرعون.

» ومهمظْلیل ونَ«بما أخذهم بذنوبهم  »ما کانَ اللّهمظْلی مهنْ کانُوا أَنْفُسلک لـم یظلمهـم اللّـه     »و

  وال هم ظلموا اللّه وإنما ظلموا أنفسهم بما استکبروا فأخذوا هنا اخذة طفیفۀ بما ظلموا.

ـ      ا آللـذان وإلـى   و هذه العذابات األربع: بالصیحۀ وهی هـواء متمـوج سـریعۀ اإلیقـاع، قرع

األعماق، وبالحاصب: حجارة من طین تتبدل نارا بسـرعۀ اإلرسـال، وبالخسـف: غمـرا فـی      

التراب، وباإلغراق فی الماء، هذه هی العناصر المخلوق منها اإلنسان وهـی األربعـۀ الشـهیرة    

مهما کانت کل واحدة تشتمل على جزئیات وذرات، فقد أخذوا عذابا بما خلقوا من رحمـۀ،  

  ؟»هلْ تُجزَونَ إِلّا ما کُنْتُم تَعملُونَ«ذابهم إلّا صورة واقعیۀ من اعمالهم ف وما ع
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 واحـدا  مثال وإلیکم وطواغیت، وأوثانا أصناما أولیاء، اللّه دون من اتخذوا الذین هم اء◌ٔ فهو

 کبیت هی کانت أیا اإلشراك بیوت کذلک البیوت أوهن بیته فکما العنکبوت، هو هوانهم فی

  بوت:العنک

  

  لوط(ع) فی رسالته الى قومه

) إِنَّکُم لَتَـأْتُونَ  80و لُوطاً إِذْ قالَ لقَومه أَ تَأْتُونَ الْفاحشَۀَ ما سبقَکُم بِها منْ أَحد منَ الْعالَمینَ (

اب قَومه إِلّـا أَنْ قـالُوا   ) و ما کانَ جو81الرِّجالَ شَهوةً منْ دونِ النِّساء بلْ أَنْتُم قَوم مسرِفُونَ (

) فَأَنْجیناه و أَهلَه إِلَّا امرَأَتَه کانَت منَ الْغابِرِینَ 82أَخْرِجوهم منْ قَرْیتکُم إِنَّهم أُناس یتَطَهرُونَ (

  ).84) و أَمطَرْنا علَیهِم مطَراً فَانْظُرْ کَیف کانَ عاقبۀُ الُْمجرِمینَ (83(

أَ «) سورة، وهنا إجمال عـن دعوتـه بمحورهـا السـلبی:     14) موضعا فی (37فی ( »لوط«یأتی 

مما یدل على أن هذه النکرى لـم یسـبق    »تَأْتُونَ الْفاحشَۀَ ما سبقَکُم بِها منْ أَحد منَ الْعالَمینَ

واج، فـی غـابر   لها نظیر فی زمن أي بشیر ونذیر أن تصبح عادة متجـاهرة متعـودة کمـا الـز    

الجاهلیات والهمجیات، اللّهم إلّا فی جاهلیۀ القرن العشرین حیث تمضی کمـادة قـانون فـی    

  البارلمان البریطانی!.

ذلک المراس لفاحشۀ اللواط بکل حراس واکتراس، المنقطع النظیر فی تاریخ اإلنسـان، ممـا   

متواصال بشأنها کما نجدهما جعل محور التندید فی هذه الرسالۀ الفرعیۀ استنکارا لها وحوارا 

  بطیات آیاتها.

یعنی اإلسراف الذي ینددهم به لوط فـی اللـواط، تجـاوزا حـد      »بلْ أَنْتُم قَوم مسرِفُونَ«و هنا 

، فهـی  1الفاحشۀ إلى ما ال حد لها، حیث یریقون الشهوة ویبعثرونها فی غیر موضع اإلخصاب

                                                        
١

تُمْ نِس�اؤ «رھن على ضوء قولھ تع�الى: إتیان النساء من أدبا ة.لقد فصلنا القول حول حرم : ٢» ُكْم َح�ْرٌث لَُك�ْم فَ�أْتُوا َح�ْرثَُكْم أَنّ�ى ِش�ئْ
) و أوردنا متواتر األثر ٢٢٢» (فَأْتُوھُنَّ ِمْن َحیُْث أََمَرُكُم ّهللاُ «و ھذا ھو الذي أمركم ّهللا سماحا ألنھ بعد حظر حیث وعد قبلھا:  ٢٢٣

أخرج ابن أبي  -١٠٠: ٣الصغرى ، و مما ورد في ذلك ما في الدر المنثور  ةمن دبرھا ھي اللوطی ةان المأتی آلھ و علیھ هللا صلىعن النبي  
ى النساء في انھ قال على المنبر: سلوني، فقال ابن الكوا: تؤ  السالم علیھو ابن المنذر و ابن أبي حاتم و البیھقي في سننھ عن علي   ةشیب

و رواه ». ما َسبَقَُكْم بِھا ِمْن أََحٍد ِم�َن الْع�الَِمینَ  ةَ أَ تَأْتُوَن الْفاِحشَ «: سفلت سفل ّهللا بك ألم تسمع إلھ قولھ السالم علیھأعجازھن؟ فقال علي  
إتی�ان الرج�ال م�ن أدب�ارھم ال تعن�ي إال اإلف�راغ ف�ي غی�ر موض�ع  ةفي تفسیر العیاشي عن یزید بن ثاب�ت،أقول: فاحش� الس�الم علیھعنھ  

و  ةغیر مخصب ةألنھا عملی ةفي النساء كما في الرجال مھما اختلفت دركات الفحشاء فیھا، و ھكذا المساحق ةماإلخصاب، فھي محر
: ع�ذب ّهللا نس�اء ق�وم ل�وط بعم�ل رج�الھم؟ ق�ال: ّهللا علیھماالس�المقالت قلت لمحمد بن عل�ي   ةكما أخرجھ في الدر المنثور عن أبي حمز
فإنھا في غی�ر إخص�اب، و ال ین�افي ف�ي ذل�ك  ةالسری ةالنساء بالنساء، أقول: و ھكذا العاد أعدل من ذلك استغنى الرجال بالرجال و
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  مجرد شهوة شاذة متخلفۀ، غریبۀ عن الفطرة اإلنسانیۀ بل والحیوانیۀ.

تلک جاهلیۀ فی القرون الغابرة، وإذا نحن بجاهلیۀ القرن العشرین فی أوروبا وأمریکـا حیـث   

ذ انتشارا ذریعا دون أي مبـرر إال  ینتشر فیهما وما أشبه ذلک االنحراف االنحراف الجنسی الشا

  اإلباحیۀ الطلیقۀ المطبقۀ.

و من الجاهلیات المتحضرة التی تبیح ذلک الشذوذ الجنسـی هـی دعـوى عریضـۀ توجههـا      

الصهیونیۀ العالمیۀ: أن احتجاب المرأة هو الذي ینشره؟ ولکن شهادة الواقع تعکـس األمـر أن   

ذوذ، ففی أوروبا وأمریکـا لـم یبـق ضـابط     خالعۀ النساء وتعریهن مما یشجع على ذلک الش

واحد لالختالط الجنسی الطلیق بین الجنسین، یتسافدون کما تسافد البهائم ولیس هناك أحد 

  یقول ألحد مه مه.

ثم نرى أن فاحشۀ اللواط یرتفع معدلهما بارتفاع معدل فاحشۀ الزنا بحریۀ الجنسـین الطلیقـۀ،   

بجنسه، ذکر مع ذکر وأنثى مع أنثـى، بـل ومـع     لحد تجاوزت إلى حریۀ االکتفاء لکل جنس

السلوك الجنسی عنـد  «الحیوان أیضا، ومن أراد واسع االطالع على تلک الحریۀ البشعۀ فلیقرأ 

  األمریکی. »کنزي«فی تقریر  »السلوك الجنسی عند النساء«و »الرجال

  ذلک، ولکن األجهزة الدعائیۀ المضللۀ ال تزال تردد هذه األکذوبۀ:

 بروتوکـوالت  تریده ما ي◌ٔ ادة السریۀ واللواط وما أشبه مسنودة إلى حجاب المرأة، لتوأن الع

  .حدود دون الجنسیۀ للبربریۀ مائر دائر دور من للمبشرین مرات◌ٔ مو ووصایا صهیون

ـ « تَطَهی أُناس مإِنَّه کُمتنْ قَرْیم موهإِلّا أَنْ قالُوا أَخْرِج همقَو وابما کانَ ج وهنـا یصـبح    »رُونَو

                                                                                                                                                         
النساء حین تمني ألنھا في طریق إتیانھن، كما و أن اإلفراغ منھن ما لم یكن لغرض انقطاع النسل مسموح حیث الباب  ةحل مالعب

ممنوع انقطاع النسل كما في عیون األخبار في باب ما كتب بھ إنما ال -باب اإلخصاب و لیس یجب اإلخصاب من بابھ على الدوام، 
تحریم الذكران للذكران و اإلناث لإلناث لما ركب في اإلناث و ما طبع علیھ الذكران، و  ةإلى محمد بن سنان و عل السالم علیھالرضا  

 خراب الدنیا. لما في إتیان الذكران الذكران و اإلناث اإلناث من انقطاع النسل و فساد التدبیر و
: إن من أخوف ما أخاف على أمتي عمل آلھ و علیھ هللا صلىاللواط عن جابر بن عبد ّهللا قال قال رسول ّهللا   ةوفي الدر المنثور حول حرم

یا رسول یصبحون في غضب ّهللا و یمسون في سخط ّهللا قیل من ھم  ةقال: أربع آلھ و علیھ هللا صلىعن النبي   ةقوم لوط، وعن أبي ھریر
 و الذي یأتي الرجل. ةّهللا؟ قال: المتشبھون من الرجال بالنساء و المتشبھات من النساء بالرجال و الذي یأتي البھیم

عن  ةقال: من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول بھ وعن أبي ھریر آلھ و علیھ هللا صلىوفیھ عن ابن عباس أن النبي  
، ةلعن ةلعن ةمنھا ثالثا و لعن بعد كل واحد ةمن خلقھ فوق سبع سماوات فردد لعنتھ على واحد ةقال: لعن ّهللا سبع آلھ و علیھ هللا صلىالنبي  

و ابنتھا ملعون من عق  ةقال: ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من أتى شیئا من البھائم ملعون من جمع بین امرأ
 ر ّهللا ملعون من غیر حدود ّهللا ملعون من تولى غیر موالیھ،والدیھ ملعون من ذبح لغی

أنھا رأت  ة: من عمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل و المفعول بھ، و عن عائشآلھ و علیھ هللا صلىقال قال رسول ّهللا   ةوعن أبي ھریر
 شيء تخوفتھ على أمتي أن یعملوا بعدي عمل قوم لوط.حزینا فقالت یا رسول ّهللا و ما الذي یحزنك؟ قال:  آلھ و علیھ هللا صلىالنبي  
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التطهر سببا إلخراج المتطهرین من قریتهم حتى یخلو جوها للملوثین الدنسین، وذلک منطلق 

الجاهلیۀ فی کل حین، من الجاهلیـۀ الغـابرة إلـى جاهلیـۀ القـرن العشـرین، حیـث تطـارد         

المتطهرین کیال تراهم یخالفونهم فی انغماسهم وانطماسهم فی خضم الشهوات والمنکـرات،  

  تم الجو ویطم ما هو یطلبونه من المستنقعات العفنۀ.لی

»لَهأَه و ناهینَ الْغابِرِینَ«من هذه القریۀ القذرة  »فَأَنْجم کانَت رَأَتَها  «القـذرین ثـم    »إِلَّا ام و أَمطَرْـن

الذین أجرموا ثمرات الحیاة  »فَانْظُرْ کَیف کانَ عاقبۀُ الُْمجرِمینَ«من العذاب التباب  »علَیهِم مطَراً

وقطعوها قبل إیناعها فأفسدوها عن بکرتها، وهنا تطوى صفحۀ أخرى من صحائف المکذبین 

  المجرمین، جزاء لهم وفاقا وتبصرة للمتبصرین، ثم:

  

  عذاب قوم لوط

  301الى  86): اآلیات 7سورة األعراف (

عنْ سبِیلِ اللّه منْ آمـنَ بِـه و تَبغُونَهـا عوجـاً و      و ال تَقْعدوا بِکُلِّ صراط تُوعدونَ و تَصدونَ

) و إِنْ کانَ طائفَۀٌ منْکُم 86اذْکُرُوا إِذْ کُنْتُم قَلیالً فَکَثَّرَکُم و انْظُرُوا کَیف کانَ عاقبۀُ الْمفْسدینَ (

و خَیـرُ        منُـو ◌ٔ آمنُوا بِالَّذي أُرسلْت بِه و طائفَۀٌ لَم یو هـ نَنـا ویب اللّـه کُـمحتّـى یـبِرُوا حا فَاص

) قالَ الْملَأُ الَّذینَ استَکْبرُوا منْ قَومه لَنُخْرِجنَّک یا شُعیب و الَّذینَ آمنُـوا معـک   87الْحاکمینَ (

) قَد افْتَرَینا علَى اللّه کَـذباً إِنْ عـدنا   88کارِهینَ ( منْ قَرْیتنا أَو لَتَعودنَّ فی ملَّتنا قالَ أَ و لَو کُنّا

ـ   سنـا وبر اللّه شاءیها إِالّ أَنْ یف ودکُونُ لَنا أَنْ نَعما ی نْها وم انَا اللّهإِذْ نَج دعب کُملَّتی منـا  فبر ع

رُ الْفـاتحینَ (  کُلَّ شَیء علْماً علَى اللّه تَوکَّلْنا ربنَ خَیـ أَنْت قِّ ونا بِالْحمنَ قَویب نَنا ویب 89ا افْتَح (

) فَأَخَذَتْهم الرَّجفَۀُ 90و قالَ الْملَأُ الَّذینَ کَفَرُوا منْ قَومه لَئنِ اتَّبعتُم شُعیباً إِنَّکُم إِذاً لَخاسرُونَ (

مجاث می دارِهوا فحبباً   91ینَ (فَأَصیوا شُـعینَ کَـذَّبا الَّذیها فغْنَوی باً کَأَنْ لَمیوا شُعینَ کَذَّبالَّذ (

) فَتَولّى عنْهم و قالَ یا قَومِ لَقَد أَبلَغْتُکُم رِساالت ربی و نَصحت لَکُم 92کانُوا هم الْخاسرِینَ (

) و ما أَرسلْنا فی قَرْیۀٍ منْ نَبِی إِالّ أَخَذْنا أَهلَهـا بِالْبأْسـاء و   93( فَکَیف آسى على قَومٍ کافرِینَ

) ثُم بدلْنا مکانَ السیئَۀِ الْحسنَۀَ حتّى عفَوا و قالُوا قَد مـس آباءنَـا   94الضَّرّاء لَعلَّهم یضَّرَّعونَ (

لَ الْقُـرى آمنُـوا و اتَّقَـوا     95ذْناهم بغْتَۀً و هم ال یشْعرُونَ (الضَّرّاء و السرّاء فَأَخَ أَنَّ أَهـ لَو و (
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) أَ 96لَفَتَحنا علَیهِم برَکات منَ السماء و الْأَرضِ و لکنْ کَذَّبوا فَأَخَذْناهم بِما کانُوا یکْسـبونَ ( 

أْتلُ الْقُرى أَنْ ینَ أَهونَ (فَأَممنائ مه یاتاً ونا بأْسب مهنا  97ی أْسـب مهیأْتلُ الْقُرى أَنْ ینَ أَهأَم أَ و (

رُونَ (  98ضُحى و هم یلْعبونَ ( الْخاسـ مإِالَّ الْقَـو کْرَ اللّهنُ مأْمفَال ی کْرَ اللّهنُوا م99) أَ فَأَم أَ و (

ثُونَ الْأَرض منْ بعد أَهلها أَنْ لَو نَشاء أَصبناهم بِذُنُوبِهِم و نَطْبع على قُلُـوبِهِم  لَم یهد للَّذینَ یرِ

) تلْک الْقُرى نَقُص علَیک منْ أَنْبائها و لَقَد جاءتْهم رسلُهم بِالْبینات فَما 100فَهم ال یسمعونَ (

) و مـا وجـدنا   101وا بِما کَذَّبوا منْ قَبلُ کَذلک یطْبع اللّه على قُلُوبِ الْکافرِینَ (منُ◌ٔ کانُوا لیو

) ثُم بعثْنا منْ بعدهم موسى بِآیاتنـا إِلـى   102لأَکْثَرِهم منْ عهد و إِنْ وجدنا أَکْثَرَهم لَفاسقینَ (

) هلْ أَتاك حـدیثُ ضَـیف   103موا بِها فَانْظُرْ کَیف کانَ عاقبۀُ الْمفْسدینَ (فرْعونَ و مالئه فَظَلَ

) فَـراغَ إِلـى   25) إِذْ دخَلُوا علَیه فَقالُوا سالماً قالَ سالم قَوم منْکَـرُونَ ( 24إِبراهیم الْمکْرَمینَ (

) فَأَوجس منْهم خیفَـۀً قـالُوا ال   27ه إِلَیهِم قالَ أَ ال تَأْکُلُونَ () فَقَرَّب26أَهله فَجاء بِعجلٍ سمینٍ (

) فَأَقْبلَت امرَأَتُه فی صرَّةٍ فَصکَّت وجهها و قالَت عجوز عقـیم  28تَخَف و بشَّرُوه بِغُالمٍ علیمٍ (

)29الْح وه إِنَّه کبقالَ ر کقالُوا کَذل () یملالْع یملُونَ (30کرْسا الْمهأَی کُم31) قالَ فَما خَطْب (

) مسومۀً عنْد ربـک  33) لنُرْسلَ علَیهِم حجارةً منْ طینٍ (32قالُوا إِنّا أُرسلْنا إِلى قَومٍ مجرِمینَ (

رَ  فیهـا  وجدنا فَما) 35( منینَ◌ٔ لْمو) فَأَخْرَجنا منْ کانَ فیها منَ ا34للْمسرِفینَ ( غَیـ  ـتیـنَ  بم 

  ) 37( الْأَلیم الْعذاب یخافُونَ للَّذینَ آیۀً فیها تَرَکْنا و) 36( الْمسلمینَ

باستعراض أحادیث عن النبیین مع أقـوامهم،   آله و علیه اهللا صلىتسلیات وتثبیتات لخاطر النبی األقدس  

  من أذى والقت أقوامهم من لظى، ابتداء بحدیث ابراهیم ألنه شیخ المرسلین: و ما ال قوه

هلْ أَتاك حدیثُ ضَیف إِبراهیم الْمکْرَمینَ مالئکۀ دخلوا علیه کأناسی فاعتبرهم ضیفا آدمیین، 

نوا أو انهـم کـانوا ضـیفا حقیقیـین وان کـا      السـالم  علیـه فقال عنهم اللّه ضیفا کما حسبهم إبراهیم  

مالئکۀ اعتبارا أن الداخل على اإلنسان ضیف وان لم یأکل أو لیس ممن یأکل، توسـیعا فـی   

  معنى الضیف.

کاستفهام بشأن تفخیم أمر القصۀ، فإن هذا الحدیث یضـم مـن فخـائم األمـور      »هلْ أَتاك«و 

  عظائم، والْمکْرَمینَ: عند اللّه إذ أرسلهم الى خلیله:

  )69: 11نا إِبراهیم بِالْبشْرى قالُوا سالماً قالَ سالم ... (و لَقَد جاءت رسلُ
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و مکرمین عند ابراهیم إذ أکرمهم قبل أن یعرفهم، تدلیال على مدى حقوق الضیف وان کـانوا  

  منکورین ال یعرفهم المضیف.

تحیـتهم بأحسـن منهـا کمـا      إِذْ دخَلُوا علَیه فَقالُوا سالماً قالَ سالم قَوم منْکَرُونَ: یرد علـیهم 

توحی به الجملۀ االسمیۀ: قالَ سالم بخبرها المحذوف، الدالۀ على الـدوام، بعـد مـا أوحـت     

  بسالم غیر دائم. »فَقالُوا سالماً«جملتهم الفعلیۀ 

  ثم یضیف الى اضافتهم فی هذه التحیۀ الحسنى، إضافۀ لهم عملیۀ، وهو ینکرهم وال یعرفهم:

لینٍ دون أن ینتظر تعریفهم بأنفسهم أو ینظـر فـی أمـرهم: فقـد     فَراغَ إِلى أَهملٍ سجبِع فَجاء ه

أدى واجبه األول أن رد تحیتهم بالحسنى، والثانی تقـدیم أدب مـن آداب اللقـاء اإلیمـانی:     

التعارف بین المتالقین، أن یعرّف کل نفسه ویتعرف إلـى اآلخـر، فضـیفه المکرمـون کـانوا      

  فهم، ولکنه عاملهم کمن یعرفهم.یعرفونه وهو ال یعر

و الثالث المبادرة إلى إحضار الطعام قبل أن یعرفوا أنفسهم، فـی مثلـث اإلضـافۀ المحترمـۀ     

   ) یـذنـلٍ حجبِع ینٍ فَما لَبِثَ أَنْ جـاءملٍ سجبِع فَجاء هلعجـل 69: 11أخیرا أن راغ إِلى أَه (- 

  .حنیذ! وهو یروغ للمجیء به الى أهله! -سمین

فالروغ طلب بضرب من االحتیال والتخفی، مما یوحی کأنه لم یکـن لـدى أهلـه إال عجـل     

واحد، أو إال سمین واحد ال یرضون بذبحه بسهولۀ، ولضیف غیر معروف! یجیء بـه حنیـذا:   

مشویا بین حجرین نظیفین، یقربه کله إلیهم، وهو طعام عشرات، وهم کانوا ثالثۀ فیما یقـال،  

  العجل!. یکفیهم کتف من هذا

فإلى هنا ال یظهر منه مخلفات من نکرانه لهم إال فی البدایۀ فی قوله: قَوم منْکَـرُونَ اللهـم إال   

  کل تجلیل وتبجیل یستحقه کل ضیف عزیز معروف جلیل، إلى أن:

 هید أى أَیـا ریفَۀً فَلَمخ منْهم سجقالَ أَ ال تَأْکُلُونَ فَأَو هِمإِلَی هفَقَرَّب    و مرَه نَکـ ه لُ إِلَیـ ال تَصـ م

) فالوجس هو الصوت الخفی، واإلیجاس إخفاء الصـوت فـی   70: 11أَوجس منْهم خیفَۀً .. (

النفس، مما یدل أنه کان خوفا خفیا أو مشارفا کما تعنیه الوجل، وإنما استشعر منهم الخوف، 

هم الیه، ینبئ عن نیۀ شر و خیانـۀ،  إما ألن عدم األکل من طعام المضیف، ولحد ال تصل أیدی

أو یلمح فیهم شیئا غریبا فی نوعه، فحتى لو کانوا شبعانین، علیهم أن یمدوا أیـدیهم لیـأکلوا   
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ولو قلیال، أو یسفروا عن عذرهم بعد تقریب الطعام إلیهم، فإذ لم تصـل أیـدیهم الیـه، ولـم     

أن یخافهم، و لکنه أوجس مـنهم   -وهو یعیش بین أعداء له کثیر -یعتذروا، إذا فحق إلبراهیم

خیفته، رعایۀ لهم، إال أن مالمح الوجه بطبیعۀ الحال تسفر عن الخیفۀ الموجسۀ، مهما حـاول  

الخائف فی إیجاسه، فلما عرف انهم عرفوا ما أوجسه، بادر بإظهاره، ولکـی ال ینـافقهم فـی    

من واجبه، ف قالَ إِنّـا  واقعه، ولیظهروه على أمرهم، حتى یعرف واجبه تجاههم بعد ما قام به 

) مصارحۀ بالحق ما أحالها، دون مسایرة بایجاس الخلیفـۀ، التـی قـد    52: 15منْکُم وجِلُونَ (

  تخلف آثارا سیئۀ، حتى خبروه عن حالهم بما یحمل له بشارتین:

منْکُم وجِلُونَ قالُوا ال تَوجلْ  قالَ إِنّا« -فَأَوجس منْهم خیفَۀً قالُوا ال تَخَف و بشَّرُوه بِغُالمٍ علیمٍ:

) نَکرَهم و أَوجس منْهم خیفَۀً قالُوا ال تَخَف إِنّـا أُرسـلْنا إِلـى    52: 15إِنّا نُبشِّرُك بِغُالمٍ علیمٍ (

) مِ لُوط70: 11قَو.(  

ـ   رمهم هنا وهناك نرى شیخ المرسلین کیف یضیف ضیفه المنکرین قبل أن یعرفهم، لحـد یک

  کما یرضى اهللا، إذ یعبر عنهم ب ضَیف إِبراهیم الْمکْرَمینَ.

ثم لما یرى منهم ما یخیفه یخفیه عنهم مغبۀ تکریمهم، وأال یتأثروا بمـا یعـرف مـن عجیـب     

أمرهم، ثم لما عرفوا الخیفۀ الموجسۀ فی نفسه من مالمحه، أبرزها لهم قالَ إِنّا منْکُم وجِلُونَ: 

م الخوف فإن أمرکم مریب، فهذه الخیفۀ الموجسۀ لم تکـن خوفـا ثابتـا، وانمـا     نستشعر منک

استشعارا یعنیه الوجل، وما أعدل ابراهیم إذ لم یحصل له من أمرهم المریب واقـع الخـوف،   

وإنما مشارفته المسائلۀ، ال عداء لهم وامتهانا، وانما بغیۀ ظهور الحال وعالجها، وقد عولجت 

م رسل ربه المکرمین، فاستبشر بغالم علیم، و القضـاء علـى قـوم لـوط     بالبشارتین، أن عرفه

  المجرمین.

و بشَّرُوه بِغُالمٍ علیمٍ: بشارة بإسحاق من زوجه العجوز العقیم سارة، بعـد أن بشـره ربـه قبـل     

تُمونی ) من هاجر وهو إسماعیل، قـالَ أَ بشَّـرْ  101: 37ذلک بغالم حلیم فَبشَّرْناه بِغُالمٍ حلیمٍ (

یقْـنَطُ  على أَنْ مسنی الْکبرُ فَبِم تُبشِّرُونَ. قالُوا بشَّرْناك بِالْحقِّ فَال تَکُنْ منَ الْقانطینَ. قالَ و منْ 

  ).56: 15منْ رحمۀِ ربه إِلَّا الضّالُّونَ (

ت عجوز عقیم. قالُوا کَذلک قالَ ربـک إِنَّـه هـو    فَأَقْبلَت امرَأَتُه فی صرَّةٍ فَصکَّت وجهها و قالَ
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:یملالْع یمکحاق -الْحشَّرْناها بِإِسفَب کَتۀٌ فَضَحمقائ رَأَتُهام و  

ذا لَشَـیء  و منْ وراء إِسحاقَ یعقُوب. قالَت یا ویلَتى أَ أَلد و أَنَا عجوز و هذا بعلی شَیخاً إِنَّ ه

 م یـدمح إِنَّه تیلَ الْبأَه کُملَیع رَکاتُهب و اللّه تمحر رِ اللّهنْ أَمبِینَ مجقالُوا أَ تَع .جِیبع جِیـد« 

)11 :73.(  

ان دور ابراهیم فی هذه البشارة کان استبشارا حمله علـى استفسـار بشـأنه خاصـۀ علـى أَنْ      

 قنوطا اللّه، لقدرة إنکارا بشَّرْتُمونی أَ له◌ٔ دون زوجه العجوز العقیم، ولم یکن سومسنی الْکبرُ 

 اللّـه؟  من حقا إنها وهل للبشارة، استعظاما وانما القانطین، بضالل هو حکم إذ اللّه، رحمۀ من

اطمـأن قـائال و مـنْ     الْقانطینَ منَ تَکُنْ فَال بِالْحقِّ بشَّرْناك قالُوا فلما اللّه؟ رسل هم اء◌ٔ وهو

  یقْنَطُ منْ رحمۀِ ربه إِلَّا الضّالُّونَ.

  و اما زوجه فقد استغربت هذه البشارة وتعجبت منها فی مثلث االستبعاد:

: »فَأَقْبلَت امرَأَتُه فی صـرَّةٍ «بعلی شیخا)؟ قالته لما سمعت البشارة:  3.. وهذا  2عقیم  1(عجوز 

؟ فانها بغتت وفوجئت »و قالَت عجوز عقیم«: لطمت وجهها »صکَّت وجههافَ«فی صیاح شدید 

بهذه البشارة وفندت منها صیحۀ الدهشۀ، وصکت وجهها صکۀ الوحشۀ، إذ لم تکـن تتوقـع   

  هکذا بشارة!.

»یمکالْح وه إِنَّه کبقالَ ر کالعلیم«بما یحکم  »قالُوا کَذل«    ت مـحبمـا یریـد ر    رَکاتُـهب و اللّـه

علَیکُم أَهلَ الْبیت إِنَّه حمید مجِید ولقد نفذت رحمۀ اللّه الخاصۀ هنا فی ثـالوث االسـتحالۀ   

بحساب اإلنسان، فلم یمنع عقمها المزدوج: عجوز عقیم وال شیخوخۀ بعلها الخلیل عن نفـاذ  

  امر الجلیل.

لث االستغراب، واما التی کانت بحـق إسـماعیل قبـل    هذه البشارة کانت بحق اسحق وفی مث

إسحاق فلم تحمل خارقۀ للعادة، إذ لم تکن زوجه ال عجوزا وال عقیما، وال هو شـیخا لحـد   

یمٍ ..     لـبِغُـالمٍ ح رْناه اإلیاس، ولذلک نراه یبتدء هو بالطلب: رب هب لی منَ الصالحینَ. فَبشـَّ

)37 :101.(  

بشارته  قالَ فَما خَطْب لُونَ توحی هذه المقالۀ أن ابراهیم لم یعدرْسا الْمهأَی کُم  

فی عداد خطب المرسلین، فانه األمر العظیم الذي یکثر فیه التخاطب، ما یوحی بأنهم أکثـروا  
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تکن معه الحوار لیهیئوا الجو لبیان أمرهم العظیم: و بشَّرُوه بِغُالمٍ علیمٍ وعلّه بدایۀ الحوار، فلتس

  نفس الخلیل بما أرسل به المرسلون عن الجلیل.

   ب ا ذَهـ ل، ثم ابتلی بروع ثان أروع هی قصۀ العذاب على قوم لوط فَلَمـفقد زال عنه روع او

  ) یـبنم اهأَو ـیمللَح یمراهإِنَّ إِب .مِ لُوطی قَولُنا فجادشْرى یالْب تْهجاء و عالرَّو یمراهنْ إِب11ع :

 التصریح ثم الخطب، مقدمۀ الحوار ثم البشارة، ثم أنفسهم، بتعریف ◌ٔ ) مما یدل أنهم بدو75

  :سألهم إذ بالخطب

قالَ فَما خَطْبکُم أَیها الْمرْسلُونَ. قالُوا إِنّا أُرسلْنا إِلى قَومٍ مجرِمینَ: وهم قوم لوط، ترى ما هـو  

ورسالۀ العذاب کانت على قوم لوط؟! الن ابـراهیم کـان   الدافع الطالع إبراهیم بهذا الخطب، 

رسوال على لوط والنبیین معه وبعده الى موسى، فحفاظا على کرامۀ القیادة العلیا الرسـالیۀ، ال  

  بد وان یبدأ له بما یراد للقیادات الجزئیۀ، وعلى األقدام.

ر نْدۀً عموسینٍ. منْ طةً مجارح هِملَیلَ عنُرْسینَ:لرِفسلْمل کب  

ترى ما هو دور ابراهیم فی هذا اإلنذار بعد االستبشار؟ هل یسکت راضیا عن تعذیبهم مهمـا  

کانوا مجرمین، وبعد ان رضی اللّه وأراد؟ ام یغتنم االلتماس، لعلّ اللّه یستجیب له ألنه لیست 

ی قَـومِ    ارادة حتم؟ .. إنه یجادل ربه فیهم بالحسنى التماس العفو وتأخیر  لُنـا فـجادالعذاب: ی

لُوط إِنَّ إِبراهیم لَحلیم أَواه منیب فحلمه یدفعه الى الجدال، ولکنه بعد ان یعرف حـتم االرادة  

االلهیۀ فأواه منیب، حلیم عن المجرمین ما دام األمل، أواب منیب الى اللّه إذا زال األمـل: یـا   

رْدود ( إِبراهیم أَعرِض عنْ هذا إِ رُ مـغَی ذابع یهِمآت مإِنَّه و کبرُ رأَم جاء قَد کمـا  76: 11نَّه (

ونجد نفس الحلم فی لوط: و لَما جاءت رسلُنا لُوطاً سیء بِهِم و ضاقَ بِهِم ذَرعاً و قـالَ هـذا   

) یبصع موو هکذا یکون دور الرساالت ) إال بعد ما تبین له کما تبین إلبراهیم من قبل77ی ،

  مع األمم المتخلفۀ، حنونۀ حلیمۀ إال إذا خاب األمل وجاء أمر الرب وخسر هنالک المبطلون.

إنها حجـارة تخلـق مـن تحجـر      »حجارةً منْ طینٍ. مسومۀً عنْد ربک للْمسرِفینَ. وهی منضود

لْنا عالیها سافلَها و أَمطَرْنا علَیهِم حجـارةً مـنْ   فَجع«الطین، المعبر عنها بصیغۀ أخر ب. سجیل: 

  ).82: 11(») (... منْضُود. مسومۀً عنْد ربک و ما هی منَ الظّالمینَ بِبعید74: 15( »سجیلٍ

ب (سـنک  ) وهو معر4: 105( »تَرْمیهِم بِحجارةٍ منْ سجیلٍ«و کما أرسلت على أصحاب الفیل 
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کل) الفارسیۀ: حجر الطین، فهل ان حجر الطین أصلب وأقوى من سائر الحجر وکیف؟! وبما 

أنه متحجر عن طین فی ضغوط جویۀ أو تحت األرضیۀ، وفی حرارة خارقۀ، إذا فال بد وأنـه  

أصلب من سائر الحجر، دون الطین الذي یتحجر بمرور الزمن، وبتعامل الموافقات فانه أوهن 

  األصل وال شک.من الحجر 

و السجیل هذا قد یرسل على المجرمین من الفضاء، من مقاذف الکواکـب التـی ترمـی إلـى     

الشیاطین، فالمحترقۀ منها فی األجواء هی الشـهب والنیـازك الناریـۀ، والواصـلۀ منهـا إلـى       

األرض هی األحجار السماویۀ التی قد ترمى إلى المجرمین، فهی باحتراقها فی الجو، وتبـدل  

م من سطوحها الخارجیۀ الى الرماد، ومرورها على المیـاه والرطوبـات، ثـم رجعهـا الـى      قس

الحالۀ الصلبۀ الحجریۀ تحت عامل الحرارة والسرعۀ، بعد ذلـک تتصـلب، وعلّهـا أکثـر ممـا      

  کانت، حین انفصالها عن مقاذفها، وهذه صورة من صور اصطناع حجارة من طین.

جارة برکان ثائر یقذف بـالحمم الطینـی مـن جـوف     و قد یکون مرسال من باطن األرض، ح

  األرض، ترسل من قاذفات البراکین، إلى جماعۀ من المجرمین.

و قد یکون مصطنعا من غبارات منتشرة بین األرض والسماء، من األرض أو السماء، تتحجـر  

  تحت ضغوط جویۀ وموافقات ومنها الحرکۀ والحرارة والرطوبۀ والریاح.

مجرمین، فلیکن أصلب حجر وأقواه وأشده إیقاعا وکما فی قصـۀ أبابیـل،   و أیا کان سجیل ال

المرسلۀ على أصحاب الفیل تَرْمیهِم بِحجارةٍ منْ سجیلٍ. فَجعلَهم کَعصف مأْکُولٍ تـرى کأنهـا   

  قنابل ذریۀ ال تبقی وال تذر.

کما فـی هـود   »و ما هی منَ الظّالمینَ بِبعید«ا، کما هن »مسومۀً عنْد ربک للْمسرِفینَ«ثم السجیل 

: فلتکن محضرة قرب الظالمین، ومعلمۀ للمسرفین، دون فوضى فیها وال فی إرسـالها، وال  11

المرسل بهم، والمرسل إلیهم، وزمان اإلرسال ومکانه، وقدر الظلم واإلسراف: مسومۀ: معلمـۀ  

عقل والدین، ومعلمۀ للظـالمین: المنتقصـین، عـلّ    عند ربک للمسرفین: المجاوزین الفطرة وال

کل طائفۀ منها لها عالمۀ تخص طائفۀ من الظالمین المسرفین، أو أن کل واحدة منهـا تحمـل   

عالمۀ لکلّ منهم، فهی مسومات، کما أن المسرفین درکات، لکـلّ مـا یسـتحقه مـن سـجیل      

یـز بهـا مـن خیـل العـدو،      وأصل التسویم هو فی تسویم الخیل للحرب، أي تعلیمها بما تتم
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شبهت بها هذه الحجارة ألنها معلمۀ بعالمات تـدل علـى مکـروه المصـابین، فإرسـال هـذه       

  للهالك کإرسال تلک للعراك.

و هی کذلک منضودة: رکاما بعضها فوق بعض، إن فی السماء أو فی باطن األرض ... جنـود  

  ربانیۀ تصدر عن مصدر العزة فتذل المسرفین الظالمین.

فَأَخَذَتْهم الصیحۀُ مشْرِقینَ. فَجعلْنا عالیها «کان أمطار السجیل تتمۀ التدمیر بعد الصیحۀ:  و لقد

ک آلَیـات للْمتَوسـمینَ    ی ذلـیلٍ. إِنَّ فجنْ سةً مجارح هِملَیطَرْنا عأَم لَها ووتـرى  15:75(»ساف (

  کیف ابتداء العذاب؟:

 إخـراجهم  فـی  آمروا ت فقومه امرأته، إال لوط آل وهم: منینَ◌ٔ کانَ فیها منَ الْمو فَأَخْرَجنا منْ

فَما کانَ جواب قَومه إِلّا أَنْ قالُوا أَخْرِجوا آلَ لُـوط مـنْ قَـرْیتکُم إِنَّهـم أُنـاس      «: منهم تخلصا

فَأَنْجینـاه و أَهلَـه إِلّـا    «اج کرامۀ: ): إخراج مهانۀ، ولکن اللّه تکفل لهم إخر56: 27( »یتَطَهرُونَ

نَ الْغـابِرِینَ  58: 27( »امرَأَتَه قَدرناها منَ الْغابِرِینَ مـ آلـه   -أهلـه  -) أجـل 83: 7( ») (.. کانَت

: الْمسلمینَ منَ بیت غَیرَ فیها وجدنا فَما 331: اللّه وجدهم الذین نین◌ٔ فحسب، کانوا من المو

... فَأَسرِ بِأَهلک بِقطْعٍ منَ اللَّیلِ و ال یلْتَفت منْکُم أَحد «لوط أنفسهم وکان الخروج لیال  آل هم

بح بِقَرِیـبٍ     الصـ سأَ لَـی حـبالص مهدعوإِنَّ م مهها ما أَصابیبصم إِنَّه رَأَتَک81: 11( »إِلَّا ام و) (

  ).65: 15( »رُونَم◌ٔ امضُوا حیثُ تُو

و تَرَکْنا فیها آیۀً للَّذینَ یخافُونَ الْعذاب الْأَلیم واآلیۀ هی تدمیرها التی تضم آیات، والخـائفون  

 علَیهِم أَمطَرْنا و سافلَها عالیها فَجعلْنا. مشْرِقینَ الصیحۀُ فَأَخَذَتْهم: نون◌ٔ العذاب األلیم هم المو

ی ذلـک آلَیـۀً      حجارةً ـیمٍ. إِنَّ فـقبِیلٍ مإِنَّها لَبِس ینَ. ومستَولْمل آلَیات کی ذلیلٍ. إِنَّ فجنْ سم

  ).77: 15( منینَ◌ٔ للْمو

 غیـر  ومـن  إیمانـاً،  یـزداد  ن◌ٔ فالمتوسمون وهم المتأثرون یستفیقون من آیات سدوم، فالمو

  لون.یتأم من ومنهم نون،◌ٔ یو هم من نین◌ٔ المو
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  عذاب قوم لوط

)یذنلٍ حجبِع فَما لَبِثَ أَنْ جاء المالماً قالَ سشْرى قالُوا سبِالْب یمراهلُنا إِبسر تجاء لَقَد 69و.(  

هی بشرى إبراهیم وزوجه بإسـحاق ومـن وراء إسـحاق یعقـوب، لمکـان       »البشرى«علّ هذه 

فقد ال تعنی بشرى العذاب لقوم لوط حیـث یـأتی    »ءتْه الْبشْرىو جا«ثم  »فَبشَّرْناها بِإِسحاقَ ..«

خبرهم لما أرسل الرسل إلى لوط، ثم البشرى بعیدة عن العذاب إلّا تهکمـا للمعـذبین، وهنـا    

  .علیهماالسالمالبشرى إلبراهیم ولوط  

ذلک، وقد تعنی هذه البشرى بضمنها بشـرى العـذاب فإنهـا بشـارة إلبـراهیم ولـوط لقومـه        

لمجرمین، تعنیها عنایۀ ضمنیۀ، ولکن ال شاهد لها من هذه اآلیات إلّا احتماال صالحا للعنایـۀ  ا

  الضمنیۀ، ثم وآیات الحجر تصرح ببشرى العذاب بعد بشرى الوالدة فهما إذا معنیان.

ر هنـا  وقد قد»قالَ سالم«وهو التحیۀ السلیمۀ اإلسالمیۀ التی امر بها المسلمون للّه  »قالُوا سالماً«

هو الصیغۀ الصـالحۀ التـی تعنـی السـالم علـى، ف       »سالم«فإن قول  »علیک وعلیکم«وهناك 

 »سالم«لفظیا أو مقامیا ال جواب له، وقد قدر فی  »علیک أو علیکم«بمجردها دون عنایۀ  »سالم«

فَحیـوا بِأَحسـنَ   إِذا حییتُم بِتَحیۀٍ «زیادة مأمورة محبورة لمکان  »علیکم«من إبراهیم إضافۀ إلى 

  .»منْها أَو ردوها

 اء◌ٔ ثم وال یشترط فی أصل اإلجابۀ ونوعیتها معرفۀ المسلّم علیک وکما لم یعرف إبراهیم هـو 

 مهمـا  وأیـان،  کـان  أي مـن  إجابۀ فللسالم فعرفهم، أنفسهم عرّفوه حتى مجیئهم بدایۀ الرسل

  .1ألرقىا بمحتده المسلّم یعرف حین األرقى موقعها لها کان

                                                        
١

أم�الك ب�إھالك ق�وم ل�وط:  ةق�ال: إن ّهللا بع�ث أربع� السالم علیھعن النجاشي عن أبي یزید الحّمار عن أبي عبد ّهللا   ١٦٨: ١٢.البحار 
فقال: ال یخدم  ةحسن ةجبرئیل و میكائیل و إسرافیل و كروبیل فمروا بإبراھیم و ھم متعممون فسلموا علیھ و لم یعرفھم و رأى ھیئ

 أنا بنفسي و كان صاحب أضیاف فشوى لھم عجال سمینا حتى أنضجھ ثم قربھ إلیھم فلما وضعھ بین أیدیھم و رأى أیدیھم اء إالھؤ 
عن وجھھ فعرفھ إبراھیم فقال لھ: أنت ھو؟ قال: نعم،  ةفلما رأى ذلك جبرئیل حسر العمام ةال تصل إلیھ نكرھم و أوجس منھم خیف

ْرناھا « ةو مرت امرأتھ سار قالت ما قال ّهللا و أجابوھا بما في الكتاب فقال إبراھیم: فیم�ا » بِإِْسحاَق َو ِمْن َوراِء إِْسحاَق یَْعقُوبَ فَبَشَّ
 نین أ تھلكونھم؟ فقال جبرئیل: ال، قال: إن كانوا خمسین؟من المؤ  ةجئتم؟ قالوا: في ھالك قوم لوط، فقال لھم: إن كان فیھا مائ

؟ ة؟ قال: ال، قال: فإن كانوا خمسة؟ قال: ال، قال: فإن كانوا عشرین؟ قال: ال، قال: فإن كانوا عشرقال: ال، قال: فإن كانوا ثالثین
قال: ال، قال: إن فیھا لوطا؟ قالوا نحن أعلم بمن فیھا لننجینھ و أھلھ إال امرأتھ كانت من الغابرین، ثم مضوا، و قال الحسن بن علي: 

 ».یُجاِدلُنا فِي قَْوِم لُوطٍ «ھو قول ّهللا ال أعلم ھذا القول إال و ھو یستبقیھم و 
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»یذنلٍ حجبِع على حجارة الرضف المحمـاة، وهکـذا یواجـه    »فَما لَبِثَ أَنْ جاء سمین مشوي :

الضیف، وقبل أن یعرفوا أو یعلم أنهم جائعون، فإن ذلک أدب األریـب، وإرب األدیـب فـی    

  ر اإلمکانیۀ غیر المحرجۀ فور ورده.إضافته أیا کان الضیف، أن یحضر له مائدة قد

ـ  ومِ فَلَما رأى أَیدیهم ال تَصلُ إِلَیه نَکرَهم و أَوجس منْهم خیفَۀً قالُوا ال تَخَف إِنّا أُرسلْنا إِلى قَ

) 70لُوط.(  

ائدتـه مهمـا کـان    رغم أدب الضیف، إذ علیه أن تصل یده إلى م »أَیدیهم ال تَصلُ إِلَیه«و هنا 

 »ال یـأْکُلُونَ «شبعانا، احتراما للمضیف، فإن فی عدم وصول أیدیهم إلیها اختراما له، فلم یقـل  

فقد تصل أیدیهم إلى المائدة احتراما دون أکل ماکن أم یعتذرون، ولکی یعلنوا أنهـم جـاءوا   

بشـر، فلـذلک   بخیر، فحین ال یأکلون وال تصل أیدیهم إلى مائدته، فقد یلمـح أنهـم جـاءوا    

ولکنما الخیفۀ الموجسۀ »خیفۀ«فی نفسه  »منهم«إخفاء  »و أَوجس«نکرانا بمظهر نکرانهم  »نکرهم«

أَیدیهم ال تَصلُ «لیست لتوجس عمن یخاف منه لظهور مالمحۀ منه ومن الموقف، فلمحۀ من 

هرفان الخیفۀ.وأخرى من الحالۀ المتغیرة من الخیفۀ الموجسۀ، هما تکفیان لع »إِلَی  

فالذي ال یأکل الطعام أم ال تصل یده إلیه عند اإلضافۀ، إنه یریب إشعارا بأنه ینوي خیانـۀ أو  

عذرا حسب تقالید أهل البدو، بل والمتحضرین، وأهل الریف البسطاء یتحرجون مـن خیانـۀ   

أنهـم   الطعام، أن یخونوا من أکلوا معه وفی بیته، فإذا لم تصل الید إلى طعـامهم فقـد یعنـی   

  ال ینوون خیرا. -ألقل تقدیر -ینوون شرا، أم

قـالَ إِنّـا   «ذلک، ولم یکن اإلیجاس إلّا فی البدایۀ إذ صرّح بخیفۀ فی النهایۀ کما فی الحجـر:  

  ).52( »منْکُم وجِلُونَ

ذلک وقد یروى أنه قال لهم کلوا فقالوا: ال نأکل حتـى تخبرنـا مـا ثمنـه؟ فقـال: إذا أکلـتم       

اللّه، وإذا فرغتم فقولوا: الحمد للّه، فالتفت جبرئیل إلى أصـحابه وکـانوا أربعـۀ     فقولوا: باسم

»رئیسهم جبرئیل فقال: حق للّه أن یتخذ هذا خلیال
1.  

أقبلت امرَأَتُه فی صرَّةٍ فَصکَّت وجهها و قالَت عجـوز عقـیم.   «حیث  »امرَأَتُه قائمۀٌ«ذلک، وهنا 

                                                        
١

أخرى  ة... أقول: و ھذه روای السالم علیھعن تفسیر العیاشي عن عبد ّهللا بن عبد ّهللا بن أبي ھالل عن أبي عبد ّهللا   ١٦٨: ١٢.البحار 
 من ذي قبل. ةالمذكور ةطول القص ةر قبل ھذه الجملتذك
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یملالْع یمکالْح وه إِنَّه کبقالَ ر ک30: 51( »قالُوا کَذل.(  

  عظم الموقف فی بشارتها، فصکت وجهها منها.متعجبۀ من  »فضحکت«

یجادلُنا فی قَـومِ  «برسالۀ العذاب کما یدل علیها  »قالُوا ال تَخَف إِنّا أُرسلْنا إِلى قَومِ لُوط«لذلک 

ولیس فی المسرح صراح خبر من العذاب. »لُوط  

م حاقَ وشَّرْناها بِإِسفَب کَتۀٌ فَضَحمقائ رَأَتُهام و) قُوبعحاقَ یإِس راء71نْ و.(  

، أم بشرى الوالدة؟ قـد  »أُرسلْنا إِلى قَومِ لُوط«ببشرى العذاب المستفادة من  »ضحکت«و تراها 

أنهـا ضـحکت مستبشـرة ببشـرى      »إِنّا أُرسلْنا إِلى قَـومِ لُـوط  «المفرعۀ على  »فضحکت«تلمح 

 والضـحک  الوالدة، بشرى ر◌ٔ تو »منْ وراء إِسحاقَ یعقُوبفَبشَّرْناها بِإِسحاقَ و «العذاب، کما 

تعنـی   »ضـحکت «وتـرى بعـد    1ورحمـۀ  عـذابا  البشـرى  هذه من تعجبت حیث التعجب من

الکالح أن یعنی الحیض! ثم ال رباط حاضت؟ وقد یضحک األدب الصالح من ذلک الضحک 

  .2لحیضها ببشرى العذاب ولما تبشر بالوالدة، فأیۀ صلۀ بین بشرى العذاب وحیضها؟

فیا للضحکۀ الحائضۀ من فاضحۀ واضحۀ لیس لیصدقها إال مـن ال یعـرف عـن أدب اللفـظ     

  والمعنى شیئا وال فیئا.

ئْهم عـنْ   «ذلک، ولکن بشرى الوالدة کانت قبل بشرى العذاب کما تبینها آیات الحجـر:   نَبـ و

ك ضَیف إِبراهیم. إِذْ دخَلُوا علَیه فَقالُوا سالماً قالَ إِنّا منْکُم وجِلُونَ. قالُوا ال تَوجـلْ إِنّـا نُبشِّـرُ   

تَکُـنْ  ال بِغُالمٍ علیمٍ. قالَ أَ بشَّرْتُمونی على أَنْ مسنی الْکبرُ فَبِم تُبشِّرُونَ. قالُوا بشَّرْناك بِالْحقِّ فَ

لُو     رْسـا الْم هـأَی کُمإِلَّا الضّالُّونَ. قالَ فَمـا خَطْـب هبۀِ رمحنْ رقْنَطُ منْ یم ینَ. قالَ وطنَ الْقاننَ. م

درنا إِنَّها لَمـنَ  قالُوا إِنّا أُرسلْنا إِلى قَومٍ مجرِمینَ. إِلّا آلَ لُوط إِنّا لَمنَجوهم أَجمعینَ. إِلَّا امرَأَتَه قَ

  ).60: 15( »الْغابِرِینَ

                                                        
١

 یعني: فتعجبت من قولھم.» فضحكت« ةفي سرد القص علیھماالسالمقال أبو جعفر   ١٤٩: ١٢.البحار 
 
 ةف�ي جماع� ة: و ج�اءت س�ارةعن تفسیر القمي دون إسناد إلى معصوم كما ھودا بھ كثی�را م�ا، ف�ي س�رد القص� ١٥٦: ١٢.البحار ٢

لْنا إِل�ى قَ�ْوِم لُ�وطٍ «أي: ال تخ�ف  -لخلیل ّهللا؟ فق�الوا إلب�راھیم: ال ت�ؤ ما لكم تمتنعون من طعام «معھا فقالت لھم:  ففزع�ت » إِنّ�ا أُْرِس�
 و ضحكت أي: حاضت و قد كان ارتفع حیضھا منذ دھر طویل فقال ّهللا عّز و جّل: ةسار

في قول ّهللا عّز و السالم علیھأبي عبد ّهللا  وفي معاني األخبار بإسناد صحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ..» فَبَشَّْرناھا بِإِْسحاَق «
 جّل: فضحكت: قال: حاضت.
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فقد کانت بشرى الوالدة قبل بشرى العذاب، وقد ضحکت امرأة إبراهیم قبلهما حیث تأخرت 

إال لمجـیء   -إذا -فلم یکن ضحکها »فَضَحکَت فَبشَّرْناها بِإِسحاقَ«بشرى الوالدة عن ضحکها 

مترقّبۀ القریبۀ منها بشرى العذاب، کما المسـتبعدة  المرسلین الحاملین بطبیعۀ الحال بشرى، وال

  الغریبۀ هی بشرى الوالدة:

) جِیبع ءخاً إِنَّ هذا لَشَیی شَیلعهذا ب و وزجأَنَا ع و دلَتى أَ أَلییا و بِینَ 72قالَتجقالُوا أَ تَع (

 کُملَیع رَکاتُهب و اللّه تمحر رِ اللّهنْ أَمم) جِیدم یدمح إِنَّه تیلَ الْب73أَه.(  

وهذه القولۀ هی طبیعۀ الحال من عجائز أمثالها ال سیما مع شیخوخۀ  »بعد ما بشرناها ..« »قالت«

؟ فکیف یأتی ولد من والدین عجـوزین ال  »و هذا بعلی شَیخاً« »قالت ء ألد وأنا عجوز«البعولۀ 

حقا فالمرأة ینقطع طمثها عـادة   -لو خلی وطبعه -وهو عجیبیأتی منهما ولد بطبیعۀ الحال، 

فی حالۀ من سنیها معینّۀ معنیۀ بطبیعتها، فال تحمل، ولکن ال عجب مـن قـدرة اللّـه وعنایتـه     

  عجابا یستبعد معه وعده المحتوم.

»رِ اللّهنْ أَمبِینَ مجتحقیـق أمـره   الذي نحمله بشارة بذلک المیالد، ولیس یعجز عن  »قالُوا أَ تَع

مهما عجزت العادة الجاریۀ المستمرة فی اإلیالد، ولیس ذلک فوق والدة المسـیح دون والـد   

تجري بأمر ال یعنی أنها سنۀ ال تتبدل، وخارق العـادة سـنۀ متمیـزة     350وال یسامیها! فالعادة 

  خاصۀ فی عامۀ السنۀ، وکالهما مما سنّه اللّه.

الرسـالی، رحمـۀ وبرکـۀ ممیـزة خارجـۀ عـن        »علَیکُم أَهلَ الْبیت رحمت اللّه و برَکاتُه«ثم و

المتعودة الجاریۀ، فکما الرسالۀ رحمۀ متمیزة، کذلک مثـل هـذه الـوالدة متمیـزة عـن سـائر       

  فی عطیاته. »مجید«فی رحمته وبرکاته  »إِنَّه حمید«الوالدات. 

جاء و عالرَّو یمراهنْ إِبع با ذَهفَلَم) مِ لُوطی قَولُنا فجادشْرى یالْب 74تْه   ـیمللَح یمـراهإِنَّ إِب (

) یبنم اه75أَو.(  

وقد تعنی هـذه المجادلـۀ    »أُرسلْنا إِلى قَومِ لُوط«إذ بشر بعذابهم من  »یجادلُنا فی قَومِ لُوط«هنا 

إِنَّ «لّهم یتوبون ویثوبون إلى ربهـم  ع المجرمین، اء◌ٔ غیر المجادلۀ، استرحام االستعفاء عن هو

یمللَح یمراهاه«فی خلقه  »إِبإلیه عما ربما یخطـأ کمثـل هـذه     »منیب«: کثیر الرجوع إلى ربه »أو

  المجادلۀ الملتجأة غیر الملجأة.
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فالحلیم الذي یحتمل أسباب الغضب وموجباته فیصـبر ویتـأنى وال یثـور، وهـو یحتمـل أن      

د، واألواه: الذي یتضرع فی دعاءه واستدعائه، یستدعی ربه متضـرعا علّـه   شفاعته عند ربه تفی

یجیبه، والمنیب: المسرع إلى ربه مختجال مما قصر أو قصر علّه یعفو عنه، هذا الحلـیم األواه  

ومثلـث المواصـفات الجمیلـۀ ممـا یـدل علـى أن هـذه         »یجادلُنا فی قَومِ لُوط«المنیب أخذ 

  جالدة، وإنما هی استبقاء إیاهم إن أمکن.المجادلۀ لم تکن م

) ودرْدرُ مغَی ذابع یهِمآت مإِنَّه و کبرُ رأَم جاء قَد نْ هذا إِنَّهع رِضأَع یمراه76یا إِب.(  

و إِنَّهم « المحتوم بعذابهم، أمرا غیر مردود، ثم »إِنَّه قَد جاء أَمرُ ربک«األمر، ل  »أَعرِض عنْ هذا«

ودرْدرُ مغَی ذابع یهِمینَ«إذ  »آترِممِ الُْمجنِ الْقَوع هأْسب رَد1)147: 6( »ال ی.  

) یبصع موقالَ هذا ی عاً وذَر ضاقَ بِهِم و بِهِم یءلُنا لُوطاً سسر تا جاءلَم 77و.(  

سیء بِهِم «هناك إبراهیم یوجس منهم خیفۀ حیث رأى أیدیهم ال تصل إلى طعامه، وهنا لوط 

و قالَ هـذا  «یخاف علیهم قومه الهاتکین الفاتکین حیث یهرعون إلیه  حیث »و ضاقَ بِهِم ذَرعاً

یبصع مو2: شدید البالء»ی.  

و ألن الذرع هو مقایسۀ األطوال، من أصل الذراع: العضو، حیث کان یقاس به، فضیق الذرع 

هو عجزه عن القیاس، کنایۀ عن انسداد کل الحیل علیه فی ذلک المضـیق العصـیب، و کمـا    

  ).80( »لَو أَنَّ لی بِکُم قُوةً أَو آوِي إِلى رکْنٍ شَدید«قال 

المنقطع النظیر، وهم بهیئۀ الذکور، إنهم بطبیعۀ الحال یضاق بهم  جمالهم على الرسل اء◌ٔ فهو

                                                        
١

 ةقوم لوط مضوا حتى أتوا لوطا و ھو ف�ي زراع� -في ھالك  ةقال: لما جاءت المالئك السالم علیھعن أبي عبد ّهللا   ١٦٣: ١٢.البحار 
و علیھم ثیاب بیض و عمائم بیض فقال لھم: المنزل؟ قالوا: نعم، فتقدمھم و  ةعلیھ فلما رآھم رأى ھیئتھ حسنفسلموا  ةلھ قرب المدین

مشوا خلفھ فندم على عرضھ علیھم المنزل فالتفت إلیھم فقال: انكم تأتون شرار خلق ّهللا و كان جبرئیل قال ّهللا لھ: ال تع�ذبھم حت�ى 
 فقال: إنكم تأتون شرار خلق ّهللا فقال جبرئیل: ة، ثم مشى ساعةل: ھذه واحدیشھد علیھم ثالث شھادات، فقال جبرئی
التفت إلیھم فقال: إنكم تأتون شرار خلق ّهللا، فقال جبرئیل: ھذه ثالث ثم دخل و دخلوا معھ  ةھذه ثنتان، ثم مشى فلما بلغ باب المدین

صفقت فلم یسمعوا فدخنت فلما رأوا الدخان أقبلوا یھرعون فصعدت فوق السطح ف ةمنزلھ فلما بصر بھم امرأتھ أبصرت ھیئتھ حسن
ثم كابروه حتى دخلوا علیھ قال: فصاح جبرئیل یا لوط دعھم » فَاتَّقُوا ّهللاَ َو ال تُْخُزوِن فِي َضیْفِي«إلیھ حتى وقفوا بالباب فقال لوط: 

 ».إنا رسل ربنا لن یصلوا إلیك«ال جبرئیل: یدخلوا، قال: فدخلوا فأھوى جبرئیل إصبعیھ و ھو قولھ: فطمسنا أعینھم ثم ق
 
ق�ال: إن الن�اس ك�انوا آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لىأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن بشر األنصاري أن رس�ول ّهللا   -٣٤٤: ٣.الدر المنثور ٢

م�روا بن�ادیھم فق�ال ق�وم ل�وط بعض�ھم ل�بعض ال تنف�روھم و ل�م ی�روا قوم�ا ق�ط أحس�ن م�ن ف ةعش�ی ةأنذروا قوم لوط فجاءتھم المالئك
: إنا رسل ربك لن ةراودوه عن ضیفھ فلم یزل بھم حتى عرض علیھم بناتھ فأبوا فقالت المالئكالسالم علیھفلما دخلوا على لوط   ةالمالئك

 یصلوا إلیك، قال: رسل ربي؟
 قالوا: نعم، قال لوط: فاآلن إذا.
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کل ذرع، حیث تضیق على لوط کل المجاالت للحفاظ علیهم، إذ جرب قومه أنهم هـارعون  

  ال یسدهم صاد، وال یصدهم ساد عما هم إلیه یهرعون، إذا:

علُ کانُوا ینْ قَبم و هونَ إِلَیرَعهی همقَو هجاء مِ هـو  وقالَ یا قَـو ئاتیلُونَ السم ٔ◌ی  الءنـاتـنَّ  به 

  ).78( رشید رجلٌ منْکُم لَیس أَ ضَیفی فی تُخْزُونِ ال و اللّه فَاتَّقُوا لَکُم أَطْهرُ

بمعنى یساقون إلیـه بعنـف وتخویـف، و     »یهرَعونَ إِلَیه«الهرع هو السوق بعنف وتخویف، ف 

تبیین لخطر الموقف کأنهم یساقون إلیه دونما إختیـار مـنهم،    -وکأنه غیرهم -علتجهیل الفا

آلـب وکـأنهم سـاقطون فـی أیـدیهم،       والفاعل بطبیعۀ الحال هو الشره الغالب والفرح المت

  منساقون إلى ما یهوون.

»ئاتیلُونَ السمعلُ کانُوا ینْ قَبم رها، وهذا هـو الـذي   کلّها، هار عین إلیها غارقین فی أغوا »و

  ساء لوطا بضیوفه وضاق بهم ذرعا، متوقعا یومه العصیب.

لقد رأى لوط حمى حارقۀ من شهوة الجـنس ووطأتـه فـی وجنـات قومـه الهـارعین إلیـه،        

المندفعین إلى داره، یتهددونه فی ضیفه بکرامته، فحاول فی إیقاظ فطرهم، إیعاظـا لحـاجتهم   

اللحظۀ الخطرة المستعجلۀ إلّا بنات لـه غیـر مزوجـات     الطبیعیۀ المشروعۀ، ولم تکن حاضرة

مـن أوالء   »لَکُـم  أَطْهرُ هنَّ بناتی الء◌ٔ قالَ یا قَومِ هو«ف:  بدیالت عن ضیفه 1فعرضهن للزواج

عن دنس اللواط المحرم فی شرعۀ اللّـه وشـرعۀ    »فَاتَّقُوا اللّه«الذکور، تنازال فی أصل الطهارة 

رشـد  بـأي   »أَ لَیس منْکُم رجلٌ رشـید «کمحظور ثان  »و ال تُخْزُونِ فی ضَیفی«اإلنسان السلیم، 

  وإن کان إنسانیا مهما لم یکن شرعیا.

بکل معانی الطهر، نفسیا وحسیا حیث یلبین الفطرة النظیفۀ، نظافۀ فطریـۀ   »هنَّ أَطْهرُ لَکُم«أجل 

  خلقیۀ دینیۀ وإنسانیۀ.

هنا تقصد أناث سدوم الخلیات، حیث الرسول فی قوم هـو أب لهـم    »بناتی«ذلک، وقد یقال 

 اشـتراکیۀ  إلّـا  اللّهم الجمع اء◌ٔ ما کنّ کافیات لهو السالم علیهده أن بناته  ◌ٔ بل وأحرى منه، وقد یو

 حتـى  اء◌ٔ هـو  بعدید یکنّ لم بناته أن د◌ٔ المو المعلوم ومن باللّه، وعوذا الجنس فی إباحیۀ و

                                                        
١

الِء بَناتِي ھُنَّ ھؤ : «السالم علیھفي قول لوط  السالم علیھعن الكافي عن علي بن إبراھیم بسند متصل عن أبي عبد ّهللا   ٣٧٩: ٢.نور الثقلین 
 قال: عرض علیھم التزویج.» أَطْھَُر لَُكمْ 
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 یسـاوي  ال عدیدهن أن ردوا فیما علیه یردوا لم ولذلک ینوون، عما منعۀ لهم عرضهن یکون

  .عدیدنا

کافۀ البنات الخلیـات بمـن    »بناتی«عنایۀ الجمع فی ذلک الجمع أن قصده من  و عل األرجح

فیهن بناته، وهنا تقطع کافۀ األعذار من البین کما قطعت ولم یبق إال عذر غـادر غیـر عـاذر:    

»ما نُرِید لَملَتَع إِنَّک قٍّ ونْ حم کناتی بما لَنا ف تملع لَقَد«.  

نکران أن لم یکن له إلّا بنتان حسب التوراة، أم اللجوء إلـى احتمـاالت   إلى  -إذا -فال حاجۀ

أخرى، مثل أنه عرض بنتیه أو الـثالث أمـا زاد لتـراوح الـزواج بیـنهن! أو أن القصـد إلـى        

وهـم ال  »بنـاتی «تطارده، وعلّ تصـدیقهم ل   »ما لَنا فی بناتک منْ حقٍّ«، فإن 1أزواجهم أنفسهم

ى زواج سلیم، فإنها کل ما یملکـه  یصدقونه أبا لألمۀ، یخصصهن بخاصۀ بناته، عرضا لهن إل

  من قضاء شهوة الجنس ثم هناك حلیالت أخرى یکفین بغیۀ الحاجۀ للبقیۀ الباقیۀ.

ثم ترى فی عرض بناته علیهم للزواج وهم یطلبون األدبار، لمحۀ أو داللۀ على سـماح إتیـان   

، ولکنه ال حیث المطلوب من النساء بطبیعـۀ  2النساء من أدبارهن؟ قد یقال: نعم لنفس الطلب

ارهن      الحال المتعودة هو الفروج دو ن األدبار، فحتى إن کـان القصـد عرضـهن للـزواج ألدـب

  فلیس هذا إال ترجیحا لألخف حرمۀ على األشد.

و لو أنها دلت على أصل الحل فی أدبارهن فهو إذا من شرعۀ إبراهیم، والظاهر من الکتاب و 

حرْثَکُم أَنّـى   فَأْتُوا لَکُم حرْثٌ کُم◌ٔ نساو«السنۀ حرمتها کحرمۀ اللواط وکما فصلناه على ضوء 

ئْتُمحیث الحرثیۀ فیهن لیست إلّا من طریق القبل دون الدبر، ثم إنه قطع السبیل، 233: 2( »ش (

  .»و تَقْطَعونَ السبِیلَ«وکما فی اعتراض لوط على قومه فیه 

تحـرم إتیـانهن مـن    هآل و علیه اهللا صلىوعن األئمۀ من آل الرسول   آله و علیه اهللا صلىو هنا روایات عن الرسول  

  .3أدبارهن

                                                        
١

قال: عنى بھ » يالِء بَناتِ ھؤ «عن تفسیر القمي حدثني أبي عن محمد بن عمرو رحمھ ّهللا في قول لوط:  ١٥٧: ١٢.البحار 
 ..».أزواجكم ھن أطھر لكم «أزواجھم و ذلك أن النبي ھو أبو أمتھ فدعاھم إلى الحالل و لم یكن یدعوھم إلى الحرام، فقال: 

 
٢

من كتاب ّهللا عّز  ةمن خلفھا قال: أحلھ آی ةالمرأ -  -سئل عن إتیان السالم علیھیب األحكام عن أبي الحسن  في تھذ ٣٨٧: ٢.نور الثقلین 
 و قد علم أنھم ال یریدون الفرج.» الِء بَناتِي ھُنَّ أَْطھَُر لَُكمْ ھؤ «و جّل قول لوط: 

 
٣

 الصغرى. ةى من دبرھا: ھي اللوطیفي التي یؤ  آلھ و علیھ هللا صلى.في المستفیض عن النبي  
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) فال تلمس 73: 15( »لَعمرُك إِنَّهم لَفی سکْرَتهِم یعمهونَ«ذلک، ولکن ال حیاة لمن تنادي، ف 

ـ  ۀ العظۀ الحکیمۀ الفطر المنحرفۀ المریضۀ، والقلوب الخائنۀ المقلوبۀ اآلسنۀ، والعقول المعقول

  بطوع الهوى اآلفنۀ، حیث:

) ما نُرِید لَملَتَع إِنَّک قٍّ ونْ حم کناتی بما لَنا ف تملع 79قالُوا لَقَد.(  

و «هو الفروج »لَقَد علمت ما لَنا فی بناتک منْ حقٍّ«هنا قد تعنی کال الموصولۀ والنافیۀ، ف  »ما«

ر، فلم یبق فی الدور مجال لنـا فـی بناتـک وغیـرهن مـن      من أدبار الذکو »إنک تعلم ما نرید

إذ ال نشتهیهن، فالحق لإلنسان هـو فقـط مـا یریـده ال      »لَنا فی بناتک منْ حقٍّ«أناث، أو لیس 

مایحمل علیه وال یریده، ثم ال حق لنا فیما یخالف سنتنا حیث نأتی الرجال شـهوة مـن دون   

ولیست بیننا صلۀ الزواج، واحتمال أخیـر بنـاء علـى أن    النساء، ومن ثم ال حق لنا فی بناتک 

إذ ال نشتهیهن، وإنما »من حق«على الهزء منه  »ما لَنا فی بناتک«أزواجهم أنه  »بناتی«المعنی من 

  لنا حق اللواط إذ نشتهیه.

و تراه وهو یأمرهم بتقوى اللّه یعرض بناته للسفاح؟ وأیۀ طهارة فیه حتى یکنّ هنّ أطهر ممـا  

هم یریدون! أم تراه یعرض لهم النکاح المحظور فإنهم کفار وبناتـه مسـلمات؟ ولـم تثبـت     

ه بدایـۀ اإلسـالم، فقـد      حرمۀ المسلمۀ على الکافر فی شرعۀ إبراهیم، کیف وقد کانت حال ـل

  بنتا له من أبی العاص بن الربیع وهو کافر قبل الهجرة، ثم نسخ بعدها. آله و علیه اهللا صلىزوج النبی  

لئن کان محرما فی شرعۀ إبراهیم فهو أخف حرمۀ من اللـواط، وفـی دوران األمـر بینهمـا      و

  وحتى الزنا یرجح سائر المحرمات الجنسیۀ على اللواط:

) یدکْنٍ شَدآوِي إِلى ر ةً أَوقُو ی بِکُمأَنَّ ل 80قالَ لَو.(  

أَو آوِي إِلـى  «أصدکم عما تنوون  »قُوةً أَنَّ لی بِکُم«هنا للترجی المتحسر والتحسر المترجی  »لو«

یدکْنٍ شَدالهارعین اء◌ٔ هنا قد تعم المالئکۀ الضیوف إلى هو »کم«یصدکم عما تریدون، و »ر.  

 هـو  یـأوي  -فقـط  -ال شدید، رکن إلى الکرام ضیوفه ي◌ٔ متعدیۀ قد تعنی أن یو »آوي«و هنا 

لیهم إذ القصد السوء موجه إلـیهم،  ع الحفاظ هی هنا الحاضرة المهمۀ حیث شدید، رکن إلى

                                                                                                                                                         
ى النساء في أدبارھن؟ فقال: أ یؤ  السالم علیھنین  عن تفسیر العیاشي عن یزید بن ثابت قال: سأل رجل أمیر المؤ  ١٦٧: ١٢وفي البحار 

 ما سبقكم بھا من أحد من العالمین. ةعت ّهللا یقول: أ تأتون الفاحشسفلت سفلك ّهللا ما سم
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  دون الحفاظ على نفسه إذ لم یقصدوه فی نفسه.

و تراه کیف یأوه لفقد قوة له أو مأوى رکین شدید؟ واللّه تعالى وتقدس له رکن شـدید هـو   

  مأواه فی رسالته وعلى أیۀ حال!.

ة الظافرة، ثم یعنی من قوته المعطاة من اللّه، ولم تکن له تلک القوة الظاهر »قوة«علّه یعنی من 

»یدکْنٍ شَداللّه، حیث االنقطاع التام إلى اللّه والتوکل على اللّه لیسـا إال بعـد تقـدیم کافـۀ      »ر

القوات التی هباها اللّه للمنقطع إلیه، المتوکل علیه، ومـا أحسـنه المـروي عـن رسـول اللّـه        

  .1دید یعنی اللّه تعالى ..رحم اللّه لوطا کان یأوي إلى رکن ش«: آله و علیه اهللا صلى

  عشیرته الغیب عنه وکما -بین قوته فی نفسه وقوة اللّه -»رکْنٍ شَدید«و قد تعنی 

خطب فقال: عشیرة الرجل للرجل خیر من الرجل لعشیرته، إنـه إن  أنه  السـالم  علیهیروى عن علی  

کف یده عنهم کف یدا واحدة وکفوا عنه أیدیا کثیرة مع مودتهم وحفاظتهم ونصرتهم، حتـى  

لربما غضب الرجل للرجل وما یعرفه إلّا بحسبه وسأتلوا علیکم بذلک آیـۀ مـن کتـاب اللّـه     

و الرکن الشدید العشـیرة  «: السالم علیهقال   »ةً أَو آوِي إِلى رکْنٍ شَدیدلَو أَنَّ لی بِکُم قُو«تعالى فتال: 

عشیرة فوالذي ال إله إلّا هو ما بعث اللّه نبیا بعد لوط إلّا فی ثـروة مـن    السالم علیهفلم یکن للوط  

»قومه
2.  

فلقد اسقط لوط فی أیدیه وأحس ضعفه وضغطه، وهو غریب بین قومه، نازح إلیهم من بعیـد  

، فانفرجت شفتاه بما انفجرت فقال ما قال، موجهـا قالتـه إلـى المالئکـۀ     3ال عشیرة له تحمیه

أخلصکم بها عـن هـذه الحالـۀ العصـیبۀ، وإلـى       »لَو أَنَّ لی بِکُم قُوةً«الشباب الصباح الوجوه 

ألصدکم عما تنوون ولحلت بینکم وبین ما هممـتم مـن    »لَو أَنَّ لی بِکُم قُوةً« الهارعین اء◌ٔ هو

اد وأردتموه من ذنوب فحشاء، والحذف هنا أبلغ ألنـه یـوهم المتوعـد بعظـیم الجـزاء      الفس

                                                        
١

 : ..آلھ و علیھ هللا صلىفي قولھ: أو آوي إلى ركن شدید قال قال رسول ّهللا   ةعن أبي ھریر ةأخرج جماع -٣٤٤: ٣.الدر المنثور 
 
٢

م�روي ع�ن النب�ي  ..» ف�و ال�ذي « ةب�.المصدر أخرج أب�و الش�یخ ع�ن عل�ي رض�ي ّهللا عن�ھ أن�ھ خط�ب فق�ال: .. أق�ول: و ذی�ل الخط
 ».ّهللا «ب » ُرْكٍن َشِدیدٍ «و منھا ما فسر فیھ  ةبطرق عد آلھ و علیھ هللا صلى

 
٣

سأل جبرئیل كیف كان مھلك قوم لوط فقال: إن قوم لوط كانوا  آلھ و علیھ هللا صلى  أن رسول ّهللا  السالم علیھعن أبي جعفر   ١٥٢: ١٢.البحار 
و إنما كان  ةنجالء أشحاء على الطعام و ان لوطا لبث فیھم ثالثین سن ةال یتنظفون من الغائط و ال یتطھرون من الجناب ةأھل قری

 لھ فیھم و ال قوم ... ةنازال علیھم و لم یكن منھم و ال عشیر
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وغلیظ النکال، ویصرف وهمه إلى ضروب العقاب وال یقـف بـه عنـد جـنس مـن أجنـاس       

  المخوفات المتوقعات.

ذلک، فلیس مخرج قول لوط هذا على ما ظنه من ال معرفۀ له وقدح فیه بأنه لم یأو إلى اللّـه  

ن لوطا إنما أراد فیما أراد األعوان من قومه واألرکان المستند إلیهم من قبیلته فـی  سبحانه، أل

اللّه وهو یعلم أن له معونۀ اللّه سبحانه أشد األرکان وأعز األعـوان، إال أن مـن تمـام إزاحـۀ     

  العلۀ فی التکلیف حضور الحاضر وقیام الحجۀ بوجود الناصر وقرب المعاضد والمرافد.

هو اللّه تعالى شأنه العزیز فإنه هو مأواه على أیـۀ حـال،    »آوِي إِلى رکْنٍ شَدید«ثم القصد من 

ولکنه أراده مأوى فی خاصۀ حالته المزریۀ وماسۀ حاجته المردیۀ، فقد آوى إلیه فنجـاه بمـا   

  نجاه.

وآوى إلى رکـن اللّـه    1فحین وصلت حالته إلى هذه المزریۀ الضارعۀ، الضائقۀ الفائقۀ الضیق

  له عن ذلک الرکن الحاضر ف:الذي ال یتخلى عن أولیاءه، کشف الرسل 

لِ و ال یلْتَفـت مـنْ    نَ اللَّیـطْعٍ مبِق کلرِ بِأَهفَأَس کلُوا إِلَیصلَنْ ی کبلُ رسقالُوا یا لُوطُ إِنّا ر کُم

الص سأَ لَی حبالص مهدعوإِنَّ م مهها ما أَصابیبصم إِنَّه رَأَتَکإِلَّا ام دبِقَرِیبٍ (أَح ح81ب.(  

بسوء من الوصول إلینا بما ینوون، فهـم   »لَنْ یصلُوا إِلَیک« -إذا -إلیک فهم »إِنّا رسلُ ربک«ل 

»کلُوا إِلَیصوإساءة وفضیحۀ. »لَنْ ی بأي إذى أو لظى  

نا   و لَقَـد راودوه عـنْ   «و ترى کیف لن یصلوا إلیک؟ أنه کما قال اللّه تعـالى:   سـفَطَم هفضَـی

حیث ال یرونک وال ضـیفک،   »لَنْ یصلُوا إِلَیک«) إذا ف 37: 54( »أَعینَهم فَذُوقُوا عذابِی و نُذُرِ

  .2اء◌ٔ وألنهم رسل ربک ولیسوا ذکرانا من العالمین حتى یصلوا إلیهم وصولهم إلى هو

                                                        
١

لم ینازع  السالم علیھنین  فقالوا: ما بال أمیر المؤ  ةالعلل بإسناده إلى ابن مسعود قال: احتجوا في مسجد الكوف في ٣٨٧: ٢.نور الثقلین 
فلما اجتمعوا صعد المنبر  ةالجامع ةفأمر أن ینادي الصال السالم علیھ؟ فبلغ ذلك علیا  ةو معاوی ةو الزبیر و عائش ةكما نازع طلح ةالثالث

قد قلنا ذلك، قال: إن لي  السالم علیھنین  یھ ثم قال: معاشر الناس إنھ بلغني عنكم كذا و كذا؟ قالوا: صدق أمیر المؤ فحمد ّهللا و أثنى عل
نین؟ ، قالوا: و من یا أمیر المؤ ةحسن ةفیما فعلت قال ّهللا تعالى في محكم كتابھ: لقد كان لكم في رسول ّهللا أسو ةاألنبیاء أسو ةبسن

فإن قلتم أن » أَْو آِوي إِلى ُرْكٍن َشِدیدٍ  ةً لَْو أَنَّ لِي بُِكْم قُوَّ «أن قال لقومھ:  ة: ولى بابن خالتھ لوط أسو- إلى أن قال - قال: أولھم إبراھیم
 فالوصي أعذر. ةفقد كفرتم و ان قلتم لم یكن لھ بھم قو ةلوطا كانت لھ بھم قو

 
٢

: و ق�د ت�دافعوا عل�ى الب�اب فكس�روا ب�اب ل�وط  -ةل�وط المفص�ل ةمن قص�فیما ذكر  -قال علیھماالسالمعن أبي جعفر   ١٦٦: ١٢.البحار 
فأخذ كفا من بطحاء فض�رب ب�ھ وج�وھھم و ق�ال: ش�اھت » إِنّا ُرُسُل َربَِّك لَْن یَِصلُوا إِلَیْكَ «و طرحوا لوطا فقال لھ جبرئیل:  الس�الم علیھ

، ةیھم، قالوا: أمرنا أن نأخذھم بالس�حر ق�ال: فل�ي إل�یكم حاج�كلھم فقال لھم لوط یا رسل ربي بما أمركم ف ةالوجوه فعمي أھل المدین
 قالوا: و ما حاجتك؟
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ک عـن       »إِنّا رسلُ ربک«ف  تبشیرا بإهالکهم عن بکرتهم، تقلیصا لهـم بأسـرهم، وتخلیصـا ـل

ا    «وراءه  »و ال یلْتَفت«مظلما  »بِقطْعٍ منَ اللَّیلِ«کلهم  »فَأَسرِ بِأَهلک«أسرك بینهم  مـنْکُم أَحـد إِلـَّ

رَأَتَکائن هنـا هـو   الشأن الش»إنه«حیث تلتفت راجعۀ إلى قومک فال تمنعها، بل وألفتها ف  »ام

من الکفر والنکران، فمصیبها ما یصیبهم من عذاب الـرحیم الرحمـان    »یصیبها ما أصابهم«أنه 

  ؟.»إِنَّ موعدهم الصبح أَ لَیس الصبح بِقَرِیبٍ«و

تعم االلتفات »ال یلْتَفت«فالسري هو السیر لیال، فقطع من اللیل علّه اللیل األلیل وهو أظلمه، ثم 

ن السري أم ضمنه، فقد تعنی عدم التربص والتریث والتعویق إلى عدم اللفتۀ إلـى الـوراء،   حی

المکروب المنکوب إنعاشا لنفسه  السـالم  علیهتفریج بهیج عن کرب لوط   »أَ لَیس الصبح بِقَرِیبٍ«ثم 

یفعـل اللّـه   النفیسۀ عن هذه الحالۀ التعیسۀ البئیسۀ، تقریبا لموعد هالکهم مع مطلع الصبح ثم 

  بهم ما فعل برکنه الشدید الرکین المکین کما آوى إلیه من ذي قبل.

  ) نْضُـودیلٍ مـجنْ سةً مجارها حلَیطَرْنا عأَم لَها وها سافیلْنا عالعرُنا جأَم ا جاءۀً  82فَلَممو سـم (

) یدعینَ بِبمنَ الظّالم یما ه و کبر نْد83ع.(  

وهو إلی عالی المدینۀ وسافلها، عـالی   »جعلْنا عالیها سافلَها«من الوعد إلى تحقیقه  »جاء أَمرُنا«

أهلها حیث سفلوا عن علوائهم بالعذاب المهین، کما جعلت أعـالی المدینـۀ حیـث مسـاکن     

نضـدها اللّـه    »نْضُـود و أَمطَرْنا علَیها حجارةً منْ سـجیلٍ م «أهلیها األعالی، جعلت أسافلها، ثم 

 »و ما هی منَ الظّـالمینَ «معلمۀ لهم  »مسومۀً عنْد ربک« وأمثالهم األنکاد األوغاد اء◌ٔ إلمطار هو

وحقیقۀ التسویم هی العالمات التی یعلم بها الفرسـان واألفـراس فـی الحـرب      »ببعید«أمثالهم 

، وهکذا کانت فرسان العـذاب لقـوم لـوط إذ    للتمییز بین الشعارات، والتفریق بین الجماعات

  کانت معلمۀ معلنۀ تختص بقبیل الظالمین حضورا ومستقبلین.

ل  البعاد، األنکاد اء◌ٔ أجل، وال تختص هذه الممطرة المزمجرة المدمرة بهو  کـل  تعـم  هـی  ـب

 تطلـق  الحاجـۀ  فعنـد  العـادل،  الطلب وتحت غریبۀ، غیر قریبۀ -إذا -فهی أمثالهم، الظالمین

                                                                                                                                                         
ذ، فخذ أنت بناتك و امض و دع ، قالوا یا لوط إن موعدھم الصبح ألیس الصبح بقریب لمن یرید أن یؤ ةقال: تأخذونھم الساع

أو آوي إلى  ةلو أن بكم قو«لعلم أنھ منصور حین یقول:  ةجررحم ّهللا لوطا لو یدري من معھ في الح السالم علیھامرأتك، قال أبو جعفر  
أي من » َو ما ھَِي ِمَن الظّالِِمیَن بِبَِعیدٍ : «آلھ و علیھ هللا صلىقال ّهللا عّز و جّل لمحمد   ةأي ركن أشد من جبرئیل معھ في الحجر» ركن شدید

 ظالمي أمتك إن عملوا عمل قوم لوط.
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  ب أهلیها.فتصی

یعلم   فیا لسدوم الصدوم من صدام صدام مع رسول الحق، فصادمها عذاب من اللّه الحق، وـل

، أیا کـانوا  »و ما هی منَ الظّالمینَ بِبعید«الظالمون أنهم منکوبون لوقت ما مقرر فی حکمۀ اللّه 

  اب.وأیان، وإن کانوا من األمۀ المسلمۀ األخیرة مهما اختلفت شکلیۀ العذ

  

  عذاب قوم لوط

تذییل لما سبق وتقدمۀ لما یلحق بالنسبۀ للصالحین والطالحین، یتضمن نماذج من رحمۀ اللّه 

وعذابه، ممثّلۀ فی بشرى ابراهیم بغالم علیم، وإنذار قوم لوط واصحاب األیکۀ والحجـر ومـا   

  حلّ بهم من عذاب الیم:

یمالرَّح ي أَنِّی أَنَا الْغَفُوربادئْ ع49( نَب) یمالْأَل ذابالْع وذابِی هأَنَّ ع 50) و.(  

  »کَتَب على نَفْسه الرَّحمۀَ«هنا نبأ الرحمۀ یتقدم نبأ العذاب جریا على أصله الموعود: 

فهی تشمل المتقین، بطبیعۀ الحال، والطاغین إذا اقتضت الحال ان یثوبوا الى ربهم قبل فوات 

ان عدال او فضال لم یکن للعذاب مجال، إلّا إذا کان الغفران ظلما المجال، فما دام یصح الغفر

  بالمتقین، وعبثا للطاغین، وتسویۀ بین المحسنین والمسیئین.

و النبأ هو خبر ذو فائدة عظیمۀ وعائدة جسیمۀ، فنبأ الرحمۀ فائدة لمن یسـتحقون الرحمـۀ، و   

ۀ على الغاوین غیر اآلوین الـى  نبأ العذاب تحذیر لهم عن التورط فی استحقاق العذاب، وحج

  ربهم.

ان محور الرحمۀ والغفران هو ربقۀ العبودیۀ ابتداء من العقیدة وانتهاء الـى   »عبادي«و قد ینبئ 

  العمل، فما لم یتحول عبد الشیطان الى عبد للرحمن لم یستحق تلک الکرامۀ الغالیۀ.

 -أَنَـا  -أَنِّـی «یـان بمثلـث التأکیـد    و نبأ الرحمۀ والغفران اضافۀ الى تقدمه ذکرا متأکد فی الب

یمالرَّح حیث الالم الداخلۀ على الوصفین لها داللتها على تأکید. »الْغَفُور  

ثم نبأ العذاب األلیم اضافۀ الى تأخره ذکرا لم یصرّح فیه بالنبإ إلّا عطفا على نبإ الرحمـۀ، وال  

علـى اصـالۀ الرحمـۀ مـا أمکنـت، و       تدلیال »انی انا المعذب ..«فیه ما فی الرحمۀ إذ لم یقل: 

  هامشیۀ العذاب إذا وجب عدال من أحکم الحاکمین.
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ذینَ أَسـرَفُوا علـى      «أرجى آیۀ فی الذکر الحکیم بعد آیۀ الزمر:  -إذا -فهی قُلْ یـا عبـادي الـَّ

اً إِنَّه هو الْغَفُـور الـرَّحیم. و أَنیبـوا    أَنْفُسهِم ال تَقْنَطُوا منْ رحمۀِ اللّه إِنَّ اللّه یغْفرُ الذُّنُوب جمیع

  ).54( »إِلى ربکُم و أَسلموا لَه منْ قَبلِ أَنْ یأْتیکُم الْعذاب ثُم ال تُنْصرُونَ

آیتنا تلک تجعلنا بین الخوف والرجاء دون فوضى جزاف ال فی الرحمۀ وال فی العذاب، وقد 

لو یعلم العبد قدر عفو اهللا لما تورع من حرام ولو یعلم قـدر  «الهدى یعنیه المروي عن رسول 

»عذابه لجمع نفسه
1.  

تورعا من الحرام، غیر قانط من رحمۀ اللّـه، ال  فلیعلم العبد القدرین جمیعا حتى یجمع نفسه م

  مستهتر ال یرعوي، وال آیس غوي.

) یمراهإِب فنْ ضَیع مئْهنَب جِلُونَ (51وو نْکُمالماً قالَ إِنّا مفَقالُوا س هلَیخَلُوا ع52) إِذْ د.(  

»ینَ. إِذْ دکْرَمالْم یمراهإِب فیثُ ضَیدح لْ أَتاكه       مقَـو الم الماً قـالَ سـ فَقـالُوا سـ ه لَیـخَلُوا ع

منْهم سجقالَ أَ ال تَأْکُلُونَ. فَأَو هِمإِلَی هینٍ. فَقَرَّبملٍ سجبِع فَجاء هلنْکَرُونَ. فَراغَ إِلى أَهیفَـۀً   مخ

  .2)28: 51( »قالُوا ال تَخَف و بشَّرُوه بِغُالمٍ علیمٍ

الخلیـل، انبـاء   »عنْ ضَـیف إِبـراهیم  «نبأ الرحمۀ الخارقۀ للعادة، البارعۀ لنبی الرحمۀ  »و نبئهم«

فجأة دونما »إِذْ دخَلُوا علَیه«مختصرا غیر محتصر، فالذاریات بما معها من آیات تفصله تفصیال 

قـالُوا  «؟ فانمـا  »قالَ إِنّا منْکُم وجِلُـونَ «أما یقصدون، وإال فکیف  استئناس وال تعریف بأنفسهم

  ال نعرفهم!. »قالَ سالم قَوم منْکَرُونَ« السالم علیهمرد   السالم علیهوهو   »سالماً

و هنا نتأدب باألدب الرسالی، وهو واجب تکریم الضیف وتقدیم اإلضافۀ المیسورة له مهمـا  

  فه ولم یستأنس معنا من ذي قبل.کان منکرا ال نعر

کما فی جـوابهم، فقـد یکـون:     »سالم«لیس فقط صیغۀ السالم، وإلّا کان  »قالوا«بعد  »سالما«و 

کالما سالما، او قوال سالما ام اي سالم یحق على الوارد ان یقوله ومنه تحیۀ السـالم، وحتمـا   

                                                        
١

. ق�ال: بلغن�ا ان نب�ي ّهللا  ةفي اآلی ةاخرج عبد بن حمید و ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن قتاد -١٠٢: ٤.الدر المنثور 
فق�ال أال أراك�م تض�حكون ث�م أدب�ر  ةمن الباب الذي یدخل منھ بنوا شیب آلھ و علیھ هللا صلى  اطلع علینا رسول ّهللا «قال: ... وفیھ  آلھ و علیھ هللا صلى

حتى كان عند الحجر رجع إلینا القھقرى فقال: اني لما خرجت جاء جبرئیل فقال، یا محمد ان ّهللا یقول لم تقنط عبادي: نبئ عبادي 
.. 
 
٢

 .ةتجد فیھ تفصیل القص -٣٣١ -٣٢٤: ٣٦قان .راجع الفر
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المحذوفۀ، وهنا نتأدب بأدب »لیکمع«و »سالم«کانت فی قولهم سالما، وإلّا لما کان له الجواب 

فَـإِذا دخَلْـتُم   «الدخول للضیف المکرمین مهما کانوا منکرین، ومنه واجب السالم قوال وفعال 

  ).61: 24( »بیوتاً فَسلِّموا على أَنْفُسکُم تَحیۀً منْ عنْد اللّه مبارکَۀً طَیبۀً

ا  «وبعد ما قدم لهم ما قـدم   »سالم قَوم منْکَرُونَ«یکن إلّا بعد  لم »قالَ إِنّا منْکُم وجِلُونَ«ثم  فَلَمـ

یکن إیجـاس الخیفـۀ    70: 11( »رأى أَیدیهم ال تَصلُ إِلَیه نَکرَهم و أَوجس مـنْهم خیفَـۀً   ) وـل

مـن  قوم منکرون! فال تحل ایۀ تهمۀ علـى   -فقط -والوجل مسنودا الى سبب ظاهر، دون انهم

ال تعرفه بسند انک أنت ال تعرفه، وحتى إذا صدر منه ما یخیف فال توجس منه خیفتـک، بـل   

مصـارحۀ بـالحق مـا أحالهـا، دون     »إِنّا منْکُم وجِلُونَ«أظهر هاله مصارحا کما صرح ابراهیم: 

  مسایرة محایرة بایجاس الخیفۀ، وقد تخلّف تبعات سیئۀ شئت ام أبیت.

  ).53ا نُبشِّرُك بِغُالمٍ علیمٍ (قالُوا ال تَوجلْ إِنّ

و نفس البشارة بهذه الخارقۀ الغریبۀ لمحۀ صارخۀ مصارحۀ انهم لم یکونـوا بشـرا، بـل هـم     

ومن قبـل فـی إسـماعیل     »بِغُالمٍ علیمٍ«مالئکۀ یحملون وحی اللّه الیه فی هذه البشرى السارة 

   حلم صالحا دون علم.) وطبعا ال107: 37( »فَبشَّرْناه بِغُالمٍ حلیمٍ«

هنا تعنی علـم الـوحی    »علیم«) ف 112( »و بشَّرْناه بِإِسحاقَ نَبِیا منَ الصالحینَ«و فی الصافات 

  .1)71: 11(»و امرَأَتُه قائمۀٌ فَضَحکَت فَبشَّرْناها بِإِسحاقَ و منْ وراء إِسحاقَ یعقُوب«النبوة؟ 

  ).54قالَ أَ بشَّرْتُمونی على أَنْ مسنی الْکبرُ فَبِم تُبشِّرُونَ (

) مـن  29: 51(»عجوز عقیم«لکبر ضعفا فی القوة جنسیۀ وسواها من ناحیۀ، وامرأته سارة مس ا

 »فَـبِم تُبشِّـرُونَ  «اخرى، عقم مثلث الزوایا بین الزوجین! هذا الذي یحیـره فـی هـذه البشـارة     

 لیسوا لیحملوا وحی اللّه فی هذه البشرى، وکما هم فی -إذا -استبعادا لها عن صدقها، فعلهم

اسـتغرابا مـن قـدرة     -إذا -ظاهر حالهم لیسوا بمالئکۀ! فقد ال تکون بشارة بالحق، فلم یکن

  اللّه، وال قنوطا من رحمۀ اللّه، فلما:

  ).55قالُوا بشَّرْناك بِالْحقِّ فَال تَکُنْ منَ الْقانطینَ (

                                                        
١

في حدیث طویل: و الغالم العلیم ھو إسماعیل من  السالم علیھفي تفسیر العیاشي عن أبي بصیر عن أبي جعفر   و ٢٠: ٣.نور الثقلین 
 .ةابراھیم و ال سیما االخیر ةھاجر .. أقول و ھذا خالف نص اآلیات في بشار
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  المهتدین.صدقهم حینذاك، ونفی عن نفسه القنوط ناسبا له الى الضالین، وهو من اهدى 

  ).56قالَ و منْ یقْنَطُ منْ رحمۀِ ربه إِلَّا الضّالُّونَ (

یس إلّـا          استفهام انکاري کتعریض بالمالئکۀ، أ تنسـبونی الـى القنـوط مـن رحمـۀ ربـی وـل

للضالین؟ فما کان استعجابی لبشراکم استبعادا رحمۀ ربی، وقنوطا منها، وانما ترددا هل إنهـا  

مئن الى حالهم المالئکیۀ من قالهم، طبعا هو بوحی مـن اللّـه، فمـا کـان     من ربی؟ وکیف اط

یعرفهم وهم فی صورة البشر إلّا بوحی وقد انکرهم فی البدایۀ، ثم اطمئن الـى بشـراهم بمـا    

  عرفه اللّه إیاهم.

فالضالون عن اللّه هم الذین ال یستروحون روحه ورحمته، وال یستشـعرون رأفتـه ورعایتـه،    

الندي باالیمان، الموصول بالرحمن، فال ییأس من رحمۀ ربه مهمـا کانـت غریبـۀ    فاما القلب 

ت  «خارقۀ، ومهما کان هو فی شدة مدلهمۀ یغیب معها األمل فی ظالم الحاضـر، ف   مـحإِنَّ ر

  مهما کانت بعیدة عن المسیئین. »اللّه قَرِیب منَ الُْمحسنینَ

الوسطى االیمانیۀ: بین الخـوف والرجـاء، وتهمـۀ    فالقنوط من رحمۀ الرب خروج عن الحالۀ 

عاجز ام ضنین ام غیر رحیم، فمهما کانت الرحمۀ غالیۀ، والعبـد   انه 1على الرب وسوء ظن به

الفاجر الراجی لرحمـۀ  «غیر الئق لها، ولکن الرب اهل للرحمۀ إذا کان العبد أهال للرحمۀ، ف 

»اهللا أقرب منها من العابد القنط
حیث الفاجر الراجی قد ینجو برجائه فیصلح، والعابـد القـنط    2

ال ینجو مهما عبد فیفسد، فالقانط من رحمۀ ربه ضال عن ربه معرفـۀ وعمـال، إذ لـم یعرفـه     

 بالقدرة والرحمۀ الواسعۀ، فال یعمل عمل الراجی، إذا أذنب ال یرجـو غفرانـه، وإذا أطـاع ال   

 اء◌ٔ یرجو مزیده! وهکذا انسان ضال عقائدیا وعملیا، واین ابراهیم شـیخ المرسـلین مـن هـو    

  .الضالین؟

  ).57قالَ فَما خَطْبکُم أَیها الْمرْسلُونَ (

الخطب هو األمر العظیم الذي یکثر فیه التخاطب والحوار، وکیف عرف ان لهم خطبا غیر مـا  

                                                        
١

یقول فیھ: قال ّهللا یا بن آدم آلھ و علیھ هللا صلىعن التوحید للصدوق باسناده الى معاذ بن جبل حدیث طویل عن النبي   ٢٢: ٣.نور الثقلین 
 باحساني إلیك قویت على طاعتي و بسوء ظنك بي قنطت من رحمتي.

 
٢

 : ...آلھ و علیھ هللا صلىرسول ّهللا  اخرج الحكیم الترمذي في نوادر األصول عن ابن مسعود قال قال  - ١٠٢: ٤.الدر المنثور 
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ل علـى أمـر عظـیم غیرهـا، فلـذلک یسـألهم اسـتفهاما        بشروا؟ علّهم قدموا أمورا بعدها تد

واستعالما بعد ما تأکد انهم مرسلون، وهم بدأوا ببشـارة الغـالم العلـیم، لیتهیـأ الجـو لبیـان       

الخطب العظیم، حتى تخف دهشته، ثم وهذه البشارة یکفی لها مـنهم واحـد، فلمـا ذا ذلـک     

  الجمع إلّا لخطب غیرها، مهما کانت هی منها.

) إِلَّـا امرَأَتَـه   59) إِلّا آلَ لُوط إِنّا لَمنَجـوهم أَجمعـینَ (  58نّا أُرسلْنا إِلى قَومٍ مجرِمینَ (قالُوا إِ

  ).60قَدرنا إِنَّها لَمنَ الْغابِرِینَ (

صحیح ان رسالۀ العذاب کانت على قوم لوط المجرمین، ولکـن ابـراهیم إمـام علیـه وعلـى      

رامۀ القیادة العلیا الرسالیۀ، ال بد وان یخبر أوال ماذا یقصد لقیـادة جزئیـۀ   قومه، فحفاظا على ک

ا  «وهنا بین المستثنى منه والمستثنى مقالۀ إلبـراهیم إذ اسـتوحش مـن عمـوم العـذاب:       لَمـ و

ها کانُوا ظالمینَ. قالَ إِنَّ جاءت رسلُنا إِبراهیم بِالْبشْرى قالُوا إِنّا مهلکُوا أَهلِ هذه الْقَرْیۀِ إِنَّ أَهلَ

). 32: 29( »فیها لُوطاً قالُوا نَحنُ أَعلَم بِمنْ فیها لَنُنَجینَّه و أَهلَه إِلَّا امرَأَتَه کانَـت مـنَ الْغـابِرِینَ   

ک للْ   بـر نْـدۀً عموسینٍ. منْ طةً مجارح هِملَیلَ عنُرْسینَ (قالُوا إِنّا .. لـرِفسأ تـرى  34: 51( »م (

راهیم  «ابراهیم لم یحر کالما مع ربه بعد ما سمع ذلک الخطب الجلل؟ اجل  نْ إِبـع با ذَهفَلَم

ـ   أَع یمـراهیا إِب .یبنم اهأَو یمللَح یمراهإِنَّ إِب .مِ لُوطی قَولُنا فجادشْرى یالْب تْهجاء و عالرَّو رِض

  ).76: 11( »هذا إِنَّه قَد جاء أَمرُ ربک و إِنَّهم آتیهِم عذاب غَیرُ مرْدود عنْ

رِمینَ  «کأصل فی هذه الرسالۀ مهما حملت لک بشارة  »قالُوا إِنّا أُرسلْنا« جـمٍ مأجرمـوا  »إِلى قَـو

إِنَّکُم لَتَـأْتُونَ  «یان الرجال وقطعوا ثمار الحیاة االنسانیۀ، حیث قطعوا أنسالهم بما تعودوا من إت

  وهذا من أنحس اإلجرام. »الرِّجالَ شَهوةً منْ دونِ النِّساء وتقطعون السبیل

وهم لوط وأهله اآلهلون للنجـاة مـن    »إِلّا آلَ لُوط«، »لنُرْسلَ علَیهِم حجارةً منْ طینٍ ..«، »أرسلنا«

ۀ ونسـبۀ فلـذلک     »نّا لَمنَجوهم أَجمعینَإِ«أقارب أم اغارب، وهم کل من آمن به  ا  «ال لقراـب إِلـَّ

  .»لنُرْسلَ علَیهِم«الماضین فی المستثنى منهم فی  »امرَأَتَه قَدرنا إِنَّها لَمنَ الْغابِرِینَ

هو الماکث بعد مضی من هو معه، وهو هنا یعم مکـوث العمـر انهـا کانـت      -لغویا -و الغابر

»وزاً فجومکوث أمر الکفر حیث ظلت کافرة وقد مضى من معها من 135: 37( »ی الْغابِرِینَع (

اهله عن الکفر وآمنوا به کلهم أجمعون، وکـذلک غـابر کلمـۀ العـذاب التـی حقـت علـى        
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  الکافرین.

هنا یعم تقدیر عمرها، وتقدیر کفرها، ثـم تقـدیر عـذابها، تقـدیرا دون تسـییر فـی        »قدرنا«و 

ثم االخیرة هی مـن مخلفاتـه،    »فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللّه قُلُوبهم«رت هی الکفر: أوسطها حیث اختا

وتقدیر غابر العمر إمالل وامهال لفسح المجال علّها ترجع عن غیها، ام تطول حجۀ اللّه علیهـا  

  فیطول عذابها جزاء وفاقا.

  واب.ذلک عرض العذاب على آل لوط فی لقیاهم إلبراهیم وقد جادل وسمع الج

  ثم من عند القائد األعظم الى صاحب لواء فی رسالته الجزئیۀ لیخبروه بذلک الخطب:

  ).62) قالَ إِنَّکُم قَوم منْکَرُونَ (61فَلَما جاء آلَ لُوط الْمرْسلُونَ (

قالَ إِنَّکُم قَـوم  «هنا هم لوط واهله، وهو شخصیا محط لهذه الرسالۀ، لذلک هو الذي  »آل لوط«

یعنی یاسین: محمدا وآلـه المعصـومین،    »سالم على آل یاسین«وهنا نصدق تماما أن  »نْکَرُونَم

وکذلک سائر اآلل إلّا ان تدل قرینۀ على خروج األصل الختصاصه کما نصـلی علـى محمـد    

  .آله و علیه اهللا صلىوآل محمد  

»ضاقَ بِهِم و بِهِم یءلُنا لُوطاً سسر تا أَنْ جاءلَم زَنْ إِنّـا       و ال تَحـ و قـالُوا ال تَخَـف عـاً وذَر

  ) 33: 29( »منَجوك و أَهلَک إِلَّا امرَأَتَک کانَت منَ الْغابِرِینَ

فیه ضیق ذرعه، ولکونهم بصورة غلمان مـرد حسـان وهـو     »منکرون«و هذه داللۀ منفصلۀ ان 

  ما قالوه. »قالوا«أنفسهم ویعرف شأن قومه الشائن بحق الغلمان، لذلک طمئنوه من 

فیما یعنیه، انـی لسـت ألصـدقکم فـانکم غیـر معـروفین، لـذلک         »قَوم منْکَرُونَ«و قد یعنی 

  استدرکوا و:

  ).64) و أَتَیناك بِالْحقِّ و إِنّا لَصادقُونَ (63قالُوا بلْ جِئْناك بِما کانُوا فیه یمتَرُونَ (

خطبهم بنفس النمط الذي صدقهم ابراهیم، إلّا ان هنا بین النکران و هنا یصدقون مرة ثانیۀ فی 

  »و جاء أَهلُ الْمدینَۀِ ..«والعرفان امرا فادحا إمرا: 

فانما عرفهم بعد ما خرجوا ام  »فَال تَفْضَحونِ«فلو کان یعرفهم عند مجیئهم لما استوحش قائال 

 فـی  فهو یعرفهم، ان قبل المرسلین اء◌ٔ عنده ثم العذاب، فیا له من موقف حرج مرج امام هو

 بعـد  التوکیـد  فجـاءه  المجرمین، قومه وجه فی حمایتهم عن وضعفه لضیفه واجبه بین حیرة
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  .»بِالْحقِّ و إِنّا لَصادقُونَ« یطمئنه توکید

  هنا الوعد الحق على قومه، ثم امر اإلسراء، وطبعا بعد ان عرفهم: »بالحق«و 

بِق کلرِ بِأَهثُ           فَأَس یـضُـوا حام و د أَحـ ـنْکُمم ـتلْتَفال ی و مهار نَ اللَّیـلِ و اتَّبِـع أَدـب طْـعٍ مـ

  ).66( مصبِحینَ مقْطُوع الء◌ٔ هو دابِرَ أَنَّ الْأَمرَ ذلک إِلَیه قَضَینا و) 65(مرُونَ◌ٔ تُو

 ویعنـی  ام لیلـه  د◌ٔ یـو  »نَ اللَّیلِبِقطْعٍ م«هو سیر اللیل، ثم  -کما فصلناها فی األسرى -السري

  من أواخره حیث العیون نائمۀ، واألجواء ناعمۀ مالئمۀ. »قطع من اللیل« وأظلمه، اللیل ألیل

»مهبارأَد اتَّبِع الى تلفّتا یتلکأ او سائرا، إال منهم احد یبقى لکیال أجمعین، رهم◌ٔ سرا فی مو »و 

و «ب الخالص، ام تثاقال عن السرعۀ الالزمۀ، بل: موک عن فتفلتا وسواها، لحاجۀ الوطن ارض

دأَح نْکُمم تلْتَفالى الوراء نظرا فضال عن وقفۀ، او رجعۀ  »ال ی» رَأَتَـکحیـث  81: 11( »إِلَّا ام (

فی ذلـک   »و امضوا«المنظر المنتظر عاجل هائل قد یبعث لقطع الحراك، ام لفتور عن العراك 

  فان أمامکم هدي ربانی، مهما کان إمامهم لوط أم رسل الوحی. »رُونَم◌ٔ حیثُ تُو«السري لیال 

و قَضَـینا  «هذا ولذلک الموکب الناجی بشرى القضاء على المجرمین، نجاتهم أوالء أجمعین: 

هرَ«لوط، وحیا صارما مقضیا ال قبل له  »إِلَیالْأَم کأَنَّ دابِـرَ هـو  «العظـیم اإلمـر وهـو:     »ذل ٔ◌الء« 

... و ال یلْتَفت منْکُم أَحد إِلَّا امرَأَتَک إِنَّه مصیبها مـا أَصـابهم إِنَّ   « »مقْطُوع مصبِحینَ«ن المجرمی

) (فَقُطع دابِرُ الْقَومِ الَّذینَ ظَلَموا و الْحمد للّـه  81: 11( »موعدهم الصبح أَ لَیس الصبح بِقَرِیبٍ

 بینَر45: 6( »الْعالَم.(  

قطع حیاتهم عن بکرتهم، بـل وکـل مـا دبـروه وادبـروه مـن        -فقط -و قطع دابرهم ال یعنی

جیلٍ منْضُـود   «حاجیات الحیاة، حیث  ـنْ سـةً مجارها حلَیطَرْنا عأَم لَها وها سافیلْنا عالع11(»ج :

  مر.) فما أبقى ذلک األمر لهم کیانا وال کائنا إلّا د82

 یفاجـأ  ال ولکـی  للکـافرین،  وقارعـا  نین◌ٔ نرى السیاق یقدم ذلک المساق لعظمه، بارعا للمو

  :یهرعون ضیفه الى المدینۀ اهل جاء لما لوط آلل الهائلۀ الحالۀ من یفجع بما القارئ

  ):67و جاء أَهلُ الْمدینَۀِ یستَبشرُونَ (

»و هونَ إِلَیرَعهی همقَو هجاء و .. ئاتیلُونَ السمعلُ کانُوا ینْ قَبم«  

بمـا تسـامعوا    »یستبشـرون «): یساقون بعنف وتخویف حیث هم سیقۀ الشیطان، وهم 78: 11(
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بالعثور على شـبان بمختلـف الجمـال الرائـع فهـم إلـیهم        »یستبشرون«من الضیف الواردین 

  هارعون.

حیونات والشهوات الشاذة، المریضـۀ العریضـۀ،   فاجعۀ فاجئۀ بشعۀ منقطعۀ النظیر فی تاریخ ال

اهل مدینۀ یهرعون مستبشرین الى بیت النبوة السامیۀ لیرتکبوا ابشع الجرائم اللّاإنسـانیۀ بحـق   

  ضیف النبی الکریم، ال یکاد یتصور لو ال وقوعه!.

 اء◌ٔ فحتى لو کانت هذه العملیۀ طبیعیۀ او شرعیۀ، یختجل اإلنسان ان یأتی بهـا جهـارا، وهـو   

النحسون النجسون یتجمهرون للحصول علیها جهارا وهی ابشع الشذوذات الجنسیۀ المتخلفۀ، 

حالۀ من االرتکاس والحمأة الحیوانیۀ عدیمۀ النظیر، هم یتلمظون علیها، هـارعین مستبشـرین   

  إلیها!.

ذکران، و هم هم کلهم رجاال ونساء وأطفاال؟ طبعا ال! إال رجاال یأتون ال »أَهلُ الْمدینَۀِ«و ترى 

  .»منْ أَهلِ الْمدینَۀِ«دون  »أَهلُ الْمدینَۀِ«کلهم ام جلهم لحد یعبر عنهم ب 

  فما هو دور لوط فی هذه الجیئۀ الفجیعۀ، ولیست له قوة ظاهرة قاهرة مدافعۀ؟:

  ).69( تُخْزُونِ ال و اللّه اتَّقُوا و) 68( تَفْضَحونِ فَال ضَیفی الء◌ٔ قالَ إِنَّ هو

 رجـلٌ  منْکُم لَیس أَ ضَیفی فی تُخْزُونِ ال و اللّه فَاتَّقُوا لَکُم أَطْهرُ هنَّ بناتی الء◌ٔ قالَ یا قَومِ هو«

یدش78: 11( »ر.(  

 فَـال  ضَـیفی  الء◌ٔ إِنَّ هو«هنا یستحث لوط حسهم اإلنسانی، ویستثیر رواسب المروءة والحیاء 

تجب رعایته على أیۀ حال، وللمضیف حق وجاه ضیفه ألّـا یفضـح    فللضیف حق »تَفْضَحونِ

وال یخزى، فحتى لو کانت هذه العملیۀ النکراء مباحۀ، فالتهجم على بیتی وحمل ضیفی علـى  

ما یکرهون محرمۀ فی شرعۀ االنسانیۀ، وکیف یأمرهم بتقوى اللّه وهـم کـافرون باللّـه؟ علّـه     

للّه، انه اللّه مهمـا کـان لـه شـرکاء، و هـذه العملیـۀ       الى اقل قلیل من معتقدهم با 218لجوء 

محرمۀ فی شرعۀ اللّه وفی شرعۀ الناس، فال اقل من انکم من الناس، لکم ما لسائر الناس مـن  

عطف انسانی وسنۀ متبعۀ عند الناس، وال اقل انکم تعترفون باللّه الـذي حـرم هـذه العملیـۀ     

  ).70! قالُوا أَ و لَم نَنْهک عنِ الْعالَمینَ (»لّه و ال تُخْزُونِفَال تَفْضَحونِ. و اتَّقُوا ال«النکراء 

عـن  « ومنهـا  منـاهیهم  خالف إذ الجانی هو کأنما یتأنبوا، ان بدل لوطا بون◌ٔ وهم یو »قالوا ..«
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فالواو هنا تعطف الى محذوف من قبیل المذکور: الم ننهک عن األمر والنهی فینا، و  »العالمین

الذین نرغب فیهم ضیوفا لـک وسـواهم ان    »أَ و لَم نَنْهک عنِ الْعالَمینَ«بیننا وعن. عن التطهر 

تمنعنا عنهم، ونهیناك ان تضیف أحدا من العالمین حتى ال نهـرع إلـیهم عنـدك، إذا فأنـت     

السبب فی هذه الهجمۀ الجماهیریۀ إذ هیأت لها جوها، فأنت أنت المقصـر فـی هـذا البـین     

  هنا الى بغیتنا!. ونحن الواصلون

  ).71( فاعلینَ کُنْتُم إِنْ بناتی الء◌ٔ قالَ هو

طبعا هن من صلبه، دون تجوز فی التعبیر ان یرید بنات المدینۀ کلهن، او الخلیات من  »بناتی«

نْ حـقٍّ  «األزواج، وتأکیدا للحقیقۀ قولهم  مـ کناتی بما لَنا ف تملع فـإنهم لـم   79: 11(»لَقَد (

 القیل، هذا حسب بناته بناتها تکون حتى قیل کما تنزیلیا ولده المدینۀ اهل ان نوا◌ٔ ونوا لیویک

  .ریب دون صلبیا بناته فهن إذا

 اللّـه  خلقهن وقد بناتی اء◌ٔ تعنی ان کنتم وال بد فاعلین فعل الجنس فهو »إِنْ کُنْتُم فاعلینَ«ثم 

  !.الجنس لحظوة

ت   «بهن الفجرة؟ عرضا لما هم عنه معرضون!:  و ترى لوط النبی یعرض بناته لیفجر مـلع لَقَـد

ما نُرِید لَملَتَع إِنَّک قٍّ ونْ حم کناتی ب؟.79: 11( »ما لَنا ف(  

کال! انه عرض یالئم عرض النبوة السامیۀ فی ذلک المسرح المحرج المهرج، فحتى لـو کـان   

عـرض للنکـاح:    -بطبیعۀ الحال -ولکنه عرضا للسفاح لکان أهون مما هم یریدون من اللواط

) وال طهارة فی السفاح فضال عن کونه أطهر؟، اللهم 78: 11(».. لَکُم أَطْهرُ هنَّ بناتی الء◌ٔ هو«

هنا ادنى حرمۀ ودناءة، والتخفیف عن الحرمۀ هو من واجبات الداعیـۀ،   »اطهر«إلّا ان یعنی من 

  ام سفاحا ال حالال ونکاحا. وهو یعلم انهم ال یأتون إلّا حراما لواطا

ثم إنکاح المسلمۀ للکافر وان کان محرما فی شرعۀ اإلسالم، ولکنه کان محلال قبلها، بل وفی 

بنته من أبی العاص بن الربیع وهـو کـافر    آلـه  و علیه اهللا صلىبدایۀ اإلسالم قبل الهجرة وقد زوج النبی  

وقـد تلمـح لـه آیـۀ      »منُوا◌ٔ وا الْمشْرِکینَ حتّى یوو ال تُنْکح«قبل الهجرة!، ثم حرم بآیۀ البقرة 

  .بالکافر نۀ◌ٔ ) باالولویۀ القطعیۀ فی تزویج المو10( »و ال تُمسکُوا بِعصمِ الْکَوافرِ«الممتحنۀ 

لکـان نکاحـا محرمـا تکلیفیـا ال      -ولوط من أمتـه  -و حتى لو کان محرما فی شرعۀ ابراهیم
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ح، کما السفاح ادنى مـن اللـواط، وفـی دوران األمـر بـین      وضعیا وهو ادنى حرمۀ من السفا

 علـى  حرمۀ أخف هن نات◌ٔ المو البنات سائر ام بناته ان ریب وال باخفهما، ذ◌ٔ محظورین یو

ومما یلمح له عرض البنات للذین یریدون اللواط حلیۀ إتیان النساء مـن   1اللواط من حال أیۀ

القرآن والسنۀ لیست لتنسخ القرآن، وال فـرق بـین حکـم القـرآن      2 ناسخ لها فیأدبارهن وال

صراحا اسالمیا، ام نقال عن شرایع سابقۀ، فی عدم تقبل النسخ، إلّا أن ینسـخه القـرآن نفسـه،    

 والکـافر،  نـۀ ◌ٔ حلیۀ التناکح بین المووال نسخ لجواز إتیان النساء من أعجازهن، وقد نسخت 

 فآیـۀ  ومشرکۀ، ن◌ٔ مو بین التناکح حلیۀ نسخت کما الجهۀ، هذه من منسوخۀ -إذا -لوط فآیۀ

  .الجهۀ هذه من منسوخۀ لوط وامرأة نوح امرأة

و على ایۀ حال انه هتاف للفطرة االنسانیۀ مهما کانت دخیلۀ غیر سلیمۀ لعلها تستیقظ فی هـذا  

  بوة السامیۀ.العرض لعرض الن

  و لکنما القوم المرضى هم غارقون فی سعارهم وشعارهم المتهتک اللعین، ولحد القول:

  ).72لَعمرُك إِنَّهم لَفی سکْرَتهِم یعمهونَ (

فهم ال یفیقون وال یسمعون هواتف الفطرة، وعواطف االنسانیۀ، والشرعۀ اإللهیـۀ، ال! وحتـى   

تشـبیها للمتلـدد   »یعمهون«دائبون فی سکرتهم، غارقون فی سعرتهم  الفطرة الحیوانیۀ السلیمۀ،

فی غمرات الغی، بالمتردد فی غمرات السکر، حیث یتـرددون فـی غـیهم، ویتسـکعون فـی      

  ضاللهم!.

 3یخصه فی سائر القرآن دون سـائر النبیـین   آله و علیه اهللا صلىهنا قسما بحیاة الرسول األعظم   »لعمرك«

فهو فضیلۀ له خاصۀ ال یدانیه فیها وال یسامیه احد من العالمین، وال نجـد قسـما إلهیـا فـی     

  فانها فوقه بغیر حساب. »و ربک«ه الدرجۀ السامیۀ إلّا القرآن بهذ

بسـعار حیـوانی،   »لَفی سـکْرَتهِم «وهم فی أسفل سافلین  »انهم«وأنت فی أعلى علیین  »لعمرك«

                                                        
١

 ھود فال نعید  ة.تفصیلھ الى سور
 
٢

 .ةحیث رجحنا فیھا الحرم ةالحرث في البقر ة.راجع آی
 
٣

محمد  ةاحد اال بحیا ةقال: ما حلف هللا بحیا آلھ و علیھ هللا صلىعن رسول هللا   ةاخرج ابن مردویھ عن أبي ھریر ١٠٢: ٤.الدر المنثور 
 قال: لعمرك انھم لفي سكرتھم یعمھون و حیاتك یا محمد!.

 



 215

  : یترددون حائرین مائرین.»یعمهون«وثورة جنسیۀ متخلفۀ فی أسفل درکات البهیمیۀ 

آت  فـی کافـۀ الـنش   آلـه  و علیـه  اهللا صـلى ما، انه حیاته  و قد یعنی العمر فتحا ما هو أوسع من العمر ض

عقَ   «ولیس لها انقطاع، فانه ممن شاء اللّه ألّا یصعق فی الصعقۀ العامۀ:  ـورِ فَصـی الصخَ فنُف و

اللّه نْ شاءضِ إِلّا می الْأَرنْ فم و ماواتی السنْ ف68: 39( »م.(  

هکذا وال إمامهما محمـد    السالم علیهولم یخاطب إمامه ابراهیم   سالمال علیهأ ترى بعد انه خطاب للوط  

إلّا له، حیث الخطابات القرآنیۀ هی بطبیعۀ الحال  »لعمرك«إنه لیس  آلـه  و علیه اهللا صلى! فلعمره  آله و علیه اهللا صلى

حۀ هنا لخطاب غیـره،  إلّا بقرینۀ قاطعۀ هی هنا فاقدة، بل وال لم آلـه  و علیه اهللا صلىموجهۀ إلى الرسول  

حتى یکون الخطاب من المالئکۀ وهو بطبیعۀ الحال فی هـذا المجـال للـوط      »قالوا«فلم یقل 

  .»قالوا -أو -قال«دون  »لعمرك«وانما السالم علیه

 وکـل مـا   »و نَبـئْهم .. « »نَبئْ عبادي ..«من ذي قبل  آلـه  و علیه اهللا صلىو قد بدأت اإلنباتات موجهۀ إلیه  

فـأین لـوط    »لعمـرك «والى قوله تعالى  آلـه  و علیه اهللا صلىهنالک فیما بعد هی مواد اإلنباتات للرسول  

  ؟!.»لعمرك«ومن فوق لوط فی ذلک المسرح مخاطبا ب 

قالَ لَو أَنَّ لی بِکُم قُوةً أَو آوِي إِلى رکْـنٍ شَـدید.   « العمهین السکارى اء◌ٔ و ما یصنع لوط بهو

ا جـاء أَمرُنـا جعلْنـا عالیهـا      « »وطُ إِنّا رسلُ ربک لَنْ یصلُوا إِلَیک فَأَسرِ بِأَهلک ..قالُوا یا لُ فَلَمـ

ی مـنَ الظّـالمینَ      مـا هـ و کبر نْدۀً عموسم .نْضُودیلٍ مجنْ سةً مجارها حلَیطَرْنا عأَم لَها وساف

یدعینَ ( ):83: 11( »بِبشْرِقۀُ محیالص مهِم73فَأَخَذَتْهلَیطَرْنا عأَم لَها وها سافیلْنا عالعفَج (  

  ).74حجارةً منْ سجیلٍ (

 فـی  الحمـاقى  اء◌ٔ داخلین هو »مشرقین«بعد ما أسرى باهله بقطع من اللیل  »فَأَخَذَتْهم الصیحۀُ«

  یرون العذاب وال یحسونه!. ال بعیدون عنهم لوط وآل الشمس، شروق

تدمیرا کـامال عـن بکرتهـا،     »فَجعلْنا عالیها سافلَها«عذابا فی البدایۀ  »الصیحۀُ مشْرِقینَ«فهنالک 

فهل ترى لهم مـن   -»و أَمطَرْنا علَیهِم حجارةً منْ سجیلٍ«فما أبقت الصیحۀ عالیا إال أسفله، ثم 

  باقیۀ؟.

ذجۀ یسیرة من صیحۀ اإلماتۀ فـی قیامـۀ التـدمیر، تجعـل عـالی المدینـۀ       و هذه الصیحۀ نمو

وکما فی اصحاب الفیـل   »و أَمطَرْنا علَیهِم حجارةً منْ سجیلٍ«سافلها، ولکی ال تبقى منهم باقیۀ 
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  واضرابهم من اهل السجیل.

  ).75إِنَّ فی ذلک آلَیات للْمتَوسمینَ (

هم المتأثرون بتأثیر، الناظرون المتفکرون  »المتوسمین«السمۀ هی األثر، ف الوسم هو التأثیر، و

  نـین ◌ٔ ثم امیر الموآلـه  و علیه اهللا صلىفأول المتوسمین رسول اللّه  «المتبصرون  1المعتبرون، والمتفرسون

»الى یوم القیامۀ ..السالم علیهملحسن والحسین واالئمۀ من ولد الحسین  من بعده ثم ا السالم علیه
2.  

و التوسم فرع اإلیمان والتقوى، فهو درجات کما االیمان درجـات ولحـد القمـۀ المحمدیـۀ     

                                                        
١

اخرج البخاري في تاریخھ و الترمذي و ابن جریر و ابن أبي حاتم و ابن السنى و ابو نعیم معا في الطب  - ١٠٣: ٤.الدر المنثور 
إِنَّ «ن فانھ ینظر بنور ّهللا ثم قرأ المؤ  ة: اتقوا فراسآلھ و علیھ هللا صلىل رسول ّهللا  و ابن مردویھ و الخطیب عن أبي سعید الخدري قال قا

ِمینَ  قال: المتفرسین وفیھ اخرج الحكیم الترمذي و البزاز و ابن السنى و ابو نعیم عن انس قال قال رسول » فِي ذلَِك آلَیاتٍ لِلُْمتََوسِّ
 بادا یعرفون الناس بالتوسم.: ان ّ� عآلھ و علیھ هللا صلىّهللا  

ن او كافر و ذلك قال: لیس مخلوق اال و بین عینیھ مكتوب مؤ  السالم علیھعن بصائر الدرجات عن أبي جعفر   ٢٤: ٣وفي نور الثقلین 
ر ثم تال ھذه ن او كافثم لیس یدخل علیھم احد اال عرفوه مؤ  آلھ و علیھ هللا صلىمن آل محمد   ةمحجوب عنكم و لیس محجوبا عن االئم

قال: نحن المتوسمون و السبیل  السالم علیھ: و في آخر عنھ  السالم علیھ: ان في ذلك آلیات للمتوسمین. و رواه مثلھ عن أبي عبد ّهللا  ةاآلی
 فینا مقیم.

 
٢

بسند عن الحسن بن الجھم قال: حضرت مجلس المأمون یوما و عنده علي بن  السالم علیھعن عیون اخبار الرضا   ٢٤: ٣.نور الثقلین 
ب�اي  آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لىفسألھ بعض�ھم فق�ال: ی�ا ب�ن رس�ول ّهللا   ةلفو قد اجتمع الفقھاء و اھل الكالم من الفرق المخت السالم علیھموسى الرضا  

، قال: فما وج�ھ ةالدعو ةاالمام فیما ھي؟ قال: في العلم و استجاب ةلمدعیھا؟ قال: بالنص و الدلیل، قال لھ: فدالل ةشيء تصح االمام
قال: فما وجھ اخباركم مما في قلوب الن�اس؟ ق�ال ل�ھ: ام�ا  آل�ھ و یھعل هللا صلىاخباركم مما یكون؟ قال: ذلك بعھد معھود إلینا من رسول ّهللا  

ن فانھ ینظر بنور ّهللا على قدر ایمانھ و مبلغ استبصاره و علم�ھ، و ق�د جم�ع ّهللا المؤ  ة: اتقوا فراسآل�ھ و علیھ هللا صلىبلغك قول رسول ّهللا  
فأول المتوسمین رسول ّهللا  » إِنَّ فِي ذلَِك آلَیاتٍ لِلُْمتََوسِِّمینَ «لعزیز: نین و قال عز و جل في كتابھ امناما فرقھ في جمیع المؤ  ةلالئم

ان ّهللا تعالى قد  السالم علیھثم .. قال: فنظر الیھ المأمون فقال لھ یا أبا الحسن زدنا مما جعل ّهللا لكم اھل البیت، فقال الرضا  آلھ و علیھ هللا صلى
من�ا الس�الم عل�یھم  ةو ھي مع االئم� آل�ھ و علیھ هللا صلىبملك، لم تكن مع احد ممن مضى اال مع رسول ّهللا   ، لیستةمطھر ةأیدنا بروح منھ مقدس

 تسددھم و توفقھم و ھو عمود من نور بیننا و بین ّهللا تعالى.
في نفسي آلھ و علیھ هللا صلى  یقول: سألت جعفر بن محمد فقلت لھ: یا بن رسول هللاّ  ةالھاللي امیر المدین - وفیھ عن معاني االخبار للصدوق

قال فقلت لھ: یا بن رسول ّهللا   - أرید ان اسألك عنھا قال: ان شئت أخبرتك بمسألتك قبل ان تسألني و ان شئت فاسأل ةمسأل
 لي عنھ؟و باي شيء تعرف ما في نفسي قبل سؤ  آلھ و علیھ هللا صلى

 ة: اتقوا فراسآلھ و علیھ هللا صلىو قول رسول ّهللا  » إِنَّ فِي ذلَِك آلَیاتٍ لِلُْمتََوسِِّمینَ «قال: بالتوسم و التفرس اما سمعت قول ّهللا عز و جل: 
 ن فانھ ینظر بنور ّهللا.المؤ 

قد  ةجالس بمسجد الكوفالسالم علیھنین  بینما امیر المؤ  السالم علیھوفیھ عن تفسیر العیاشي عن جابر بن یزید الجعفي قال قال ابو جعفر  
فغضبت فقالت: ال و هللا ما  ةعلى زوجھا فقضى للزوج على المرأ ةى بسیفھ و القى برنسھ وراء ظھره إذ أتتھ امرأت مستعدیاحتب

فتأملھا السالم علیھنین  قال: فنظر إلیھا امیر المؤ  ة، و ال قضیتك عند هللا بالمرضیةھو كما قضیت، ال و هللا ما تقضي و ال تعدل بالرعی
و ھي تولول و  ة، أیا سلسلع أیا سلفع، أیا التي تحیض من حیث ال تحیض النساء، قال: فولت ھاربةیا بذی ةیا جری ثم قال لھا: كذبت

هللا اسألك، فقالت: ما للرجال و النساء في الطرقات؟  ةتقول: یا ویلي ویلي ویلي ثلثا، قال فلحقھا عمرو بن حریث فقال لھا: یا ام
 ؟ةفولیت مولول ةنین بكلمعلیا بكالم سررتیني بھ ثم قرعك امیر المؤ  نینفقال: انك استقبلت امیر المؤ 

فقالت: ان ابن أبي طالب و هللا استقبلني فاخبرني بما ھو كتمتھ من بعلي منذ ولى عصمتي، ال و هللا ما رأیت طمثا من حیث یرینھ 
، فقال لھ: و ما ذلك ةما نعرفك بالكھان السالم علیھنین  امیر المؤ فقال لھ یا السالم علیھنین  النساء، قال: فرجع عمرو بن حریث الى امیر المؤ 

ذكرت انك أخبرتھا بما ھو فیھا و انھا لم تر طمثا من حیث تراه النساء؟ فقال  ةنین ان ھذه المرأیا بن حریث؟ فقال لھ: یا امیر المؤ 
لفي عام و ركب األرواح في األبدان فكتب بین أعینھا كافر لھ: ویلك یا بن حریث ان هللا تبارك و تعالى خلق األرواح قبل األبدان با

فقال: ان في ذلك آلیات للمتوسمین، و كان آلھ و علیھ هللا صلىثم انزل بذلك قرآنا على محمد   ةبھ الى یوم القیام ةن و ما ھي مبتالو مؤ 
من بعدي، اني لما رأیتھا تأملتھا فأخبرتھا بما ھو فیھا و لم  المتوسم ثم انا من بعده ثم األوصیاء من ذریتي آلھ و علیھ هللا صلىرسول هللا  

 أكذب.
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  .آله و علیه اهللا صلى

فالتوسم فی وجه عام هو التفرس للسر من العلن، ولیس لیعلن لکل احد، وانمـا لمـن ینظـر    

تَعـرِفُهم  «من المتفرسین، فالسیما وسم للمتوسمین کما یعرف الفقراء غیر السـائلین:   بنور اللّه

أَم «: القـول  لحـن  فی نین◌ٔ ) وکما یعرف غیر المو273: 2( »بِسیماهم ال یسئَلُونَ النّاس إِلْحافاً

أَضْغانَه اللّه خْرِجأَنْ لَنْ ی رَضم ی قُلُوبِهِمینَ فالَّذ بسح    مـرَفْتَهفَلَع منـاکَهیلَأَر نَشـاء لَو و .م

 مـالَکُمأَع لَمعی اللّه لِ ونِ الْقَوی لَحف مرِفَنَّهلَتَع و میماهکمـا  30: 47( »بِس (»   رافلَـى الْـأَعع و

میماها بِسرِفُونَ کُلعو46: 7( »رِجالٌ ی (»َنْ أم هِموهجی وف میماهسودجثَرِ الس«)فکـل  29: 48 .(

 ة◌ٔ من سیما الخیر وسیما الشر ألهلیهما بارزة للمتوسمین، وقد یتفـرس المتوسـمون دون رو  

  .»و إِنَّها لَبِسبِیلٍ مقیمٍ« المتوسمین ألسمى التوسم اسمى وذلک سیماهم، الى

اهر حاجبا و تلک بصیرة لمن یخرق حجب النور بعد خرقه حجب الظلمات، فلیس جدار الظ

 حسـب  درکـات  الغفـالت  کما الدرجات، حسب درجات والتوسمات الباطن، ة◌ٔ له عن رو

  .الدرکات

هنا هو األمر البعید المدى، عالی الصدى، وهو مثنّى البشرى، بشـرى الغـالم العلـیم     »ذلک«ثم 

إلبراهیم، وبشرى العذاب العظیم على قوم لوط المجرمین، آیۀ لتحقیق الحـق، وآیـۀ إلبطـال    

لباطل، وفیها آیات عقلیۀ وفطریۀ وواقعیۀ، یتفرسها المتوسمون على قـدر أوعیـتهم بـوعیهم،    ا

  وواقعیۀ اآلیات فی بشرى ابراهیم وبشرى العذاب، واقعۀ بسبیل مقیم.

  ).76و إِنَّها لَبِسبِیلٍ مقیمٍ (

ففی إبراهیم نسله المیمـون مـن ولدیـه إسـماعیل وإسـحاق، وال سـیما النسـل المحمـدي         

  إلسماعیلی، ثم سائر الرسل االبراهیمیین من إسحاق ویعقوب.ا

فهذه اآلیۀ المبارکۀ منذ ابراهیم مستمرة على مدار الزمن الرسالی، مقیمۀ بسـبیل الرسـاالت و   

  الذي یحمل کافۀ الرساالت ویطبقها فی دولته المبارکۀ العالمیۀ. السالم علیهإلى القایم المهدي  

»نحن المتوسـمون والسـبیل فینـا مقـیم    «: السـالم  علیهموقد یروى عن أئمۀ الهدى  
و هـو السـبیل    1

                                                        
١

عن اصول الكافي احمد بن مھران عن عبد العظیم بن عبد ّهللا الحسني عن ابن أبي عمیر قال اخبرني أسباط  ٢٢: ٣.نور الثقلین 
و انھا لسبیل «آلیات للمتوسمین  فسألھ رجل عن قول ّهللا عز و جل: ان في ذلك السالم علیھبیاع الزطي قال: كنت عند أبي عبد ّهللا  

 قال: ..» مقیم
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»ال یخرج منا ابدا«الرسالی مهما لم یکونوا هم من المرسلین، و
مـۀ  إذ ال نبی بعد محمد وال أئ 1

»السبیل طریـق الجنـۀ  «بعدهم فالى این یخرج ذلک السبیل؟ و
إذ ال سـبیل إلیهـا إلّـا دعـوة      2

  الرسالۀ والوالیۀ.

قع الواقعۀ المزمجرة المدمرة، مـن  و اما اآلیات فی قوم لوط، ومنها العالمات الداالت على وا

سبیل هو مقیم لم ینمح بعد ولم یعـف اثـره، فالـذین     »مقیم«للعابرین  »إِنَّها لَبِسبِیلٍ«بقایا اآلثار 

یمرون بین الحجاز والشام یشاهدون تلک اآلیات، فان قرى لـوط هـی فـی طریـق مطـروق      

  فس السبیل.بینهما، والسبیل الى الحجاز مقیم ما قام اإلسالم، وهی بن

  ).77( منینَ◌ٔ إِنَّ فی ذلک آلَیۀً للْمو

علّه حیث التوسم ظرف للتعرّف الى  »منینَ◌ٔ آلَیۀً للْمو«وهنا  »فی ذلک آیات للمتوسمین«هناك 

قَّ الْحـقَّ   «: ان اللّـه  »آیـۀ «أیا کان، فألهلـه   -فقط -آیات وهو لبالغی االیمان، واما االیمان حـی

 هماترِینَبِکَلدابِرَ الْکاف قْطَعی و«.  

هـی واقـع   »آیات« ف إذا هم، کما درجات ألنهم نین،◌ٔ تشمل کافۀ المو »المتوسمین«و لکنما 

  هی الدالۀ تبشیرا وإنذارا مهما قلت او کثرت، تعددت ام تفردت. »آیۀ«العالمات، و

  ).79نْهم و إِنَّهما لَبِإِمامٍ مبِینٍ () فَانْتَقَمنا م78و إِنْ کانَ أَصحاب الْأَیکَۀِ لَظالمینَ (

»یدعقَّ ولَ فَحالرُّس عٍ کُلٌّ کَذَّبتُب مقَو کَۀِ والْأَی حابأَص کَـۀِ  14: 50( »والْأَی حابأَص کَذَّب) (

) (فَکَذَّبوه فَأَخَـذَهم  178: 26( »الْمرْسلینَ إِذْ قالَ لَهم شُعیب أَ ال تَتَّقُونَ. إِنِّی لَکُم رسولٌ أَمینٌ

 »منـینَ ◌ٔ عذاب یومِ الظُّلَّۀِ إِنَّه کانَ عذاب یومٍ عظیمٍ. إِنَّ فی ذلک آلَیۀً و ما کـانَ أَکْثَـرُهم مـو   

ان مدین واصحاب االیکـۀ امتـان بعـث اهللا    «)، فأصحاب األیکۀ هم من قوم شعیب ف 190(

»إلیهما شعیبا
و األیکۀ واحدة األیک وهو الشجر الملتف بعضه ببعض، إذ کانوا یسکنون فـی   3

اصحاب االیکۀ إلّا فی بقعۀ کثیفۀ األشجار ومتلفتها، وقد ذکر مدین فی آیات عشر ولم یذکر 

                                                                                                                                                         
 
 و انھا لبسبیل مقیم قال: ال یخرج منا ابدا. ةفقال: ھم االئم ةفي اآلی السالم علیھ.المصدر بسند عن أبي عبد ّهللا  ١
 
٢

 .ةقال: نحن المتوسمون و السبیل فینا مقیم، و السبیل طریق الجن السالم علیھ.المصدر عن أبي عبد ّهللا  
 
٣

 .. ةان مدین و اصحاب االیكآلھ و علیھ هللا صلىاخرج ابن مردویھ و ابن عساكر عن ابن عمرو قال قال رسول ّهللا   ١٠٣: ٤در المنثور .ال
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اربع دون ان یذکر هنا شعیب إلّا هنالک مما یدل على ان المحور الرئیسی لدعوته هم مـدین  

ۀِ «وعلى هامشهم اصحاب األیکۀ، ولکلّ عذاب خاص، فأوالء لهم   اء◌ٔ وهـو »عذاب یومِ الظُّلـَّ

  .الصیحۀ اخذتهم

یمٍ إِنَّها لَبِسبِیلٍ م«هنا شرطیۀ ام وصلیۀ  »ان«و عل  ینَ    « -»قـمکَـۀِ لَظـالالْأَی حاب إِنْ کـانَ أَصـ و« 

وهـو السـبیل    »لَبِإِمامٍ مبِینٍ«معا  »و انهما«کما من أوالء  »فَانْتَقَمنا منْهم«فسبیلهم کقوم لوط مقیم 

ثـم إمـام فـی االخـرى هـو      »امام مبین«الممر، فهما فی سبیل واحد بین الشام والمدینۀ وهذا 

 أئمـۀ  وهو کتاباتهم، وعلى علیهم یعرضون الذین رسلهم وهو بشمائلهم، ونه◌ٔ وکتابهم الذي ی

  وکل ذلک مبین فی حقه وباطله، فی أواله وأخراه. »یوم نَدعوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم«: الضالل

  ).80و لَقَد کَذَّب أَصحاب الْحجرِ الْمرْسلینَ (

) مرة، مما 26صالح، فهم ثمود المذکورون فی القرآن ( الحجر اسم واد کان یسکنه ثمود قوم

یدل على مدى طغیانهم وعذابهم، فلذلک تتسمى هـذه السـورة باسـم وادیهـم دون الطغـاة      

ولکـلّ رسـول   »کـذب المرسـلین  «اآلخرین المذکورین فیها! وکیف هنا وفی اصحاب األیکۀ 

ا، کانت مـع شـعیب ام صـالح    واحد معروف؟ ألنهم کانوا مکذبین بالرسالۀ اإللهیۀ عن بکرته

امن هو، إذا فتکذیبهم برسول واحد تکذیب المرسلین أجمعین، وهناك بـین المکـذبین مـن    

  یصدقون رسوال ام رسال ویکذبون آخرین.

و الن الرسالۀ اإللهیۀ ذات طبیعۀ وسنۀ واحدة، ففی الحق تصدیق بعض وتکـذیب بعـض ال   

ون بآخرین، فی الحق هم کـافرون بالکـل،   کافر وهم ببعض نون◌ٔ یساعد حق الرسالۀ، فالمو

  مهما کانوا حسب الظاهر مصدقین بمن یشتهون.

و لکنما الکفر الصراح بأصل الرسالۀ هو انحسه وأنجسه کما فی اصحاب االیکـۀ واصـحاب   

  الحجر، ولذلک یفرد تکذیبهم المرسلین بالذکر، دون المصدقین بعضا.

نْها منا فَکانُوا عآیات مناهآتَی ینَ (ورِضواإلعراض عن آیات الرسالۀ اعراض عن الرسـالۀ  81ع (

هنا تعنی خاصۀ اآلیات التی تصلح لهم وتصـلحهم دون آیـات    »آیاتنا«ککل دونما تبعیض، و

الرساالت کلها، ام إن آیۀ واحدة لرسالۀ هی آیات الرساالت کلهـا، ألنهـا کلهـا ذات داللـۀ     

  واحدة.  واحدة، مهما اختلفت صورها، حیث السیرة 
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  ).82و کانُوا ینْحتُونَ منَ الْجِبالِ بیوتاً آمنینَ (

أَ تُتْرَکُـونَ فـی مـا    «حیث کانوا یسکنون غیرانا مصطنعۀ زعما منهم انهم آمنون عن بأس اللّه 

الْجِبـالِ بیوتـاً    هاهنا آمنینَ. فی جنّات و عیونٍ. و زروعٍ و نَخْلٍ طَلْعها هضیم. و تَنْحتُـونَ مـنَ  

  ).149: 26( »فارِهینَ

  ).84) فَما أَغْنى عنْهم ما کانُوا یکْسبونَ (83فَأَخَذَتْهم الصیحۀُ مصبِحینَ (

لمحۀ المعۀ خاطفۀ، من األمن فی الغیران الصلبۀ فی صلب الجبال، الـى الصـیحۀ المصـبحۀ    

  ا یکسبون من حیاد وحائطۀ ..المدمرة المزمجرة، دون ان یغنی عنهم ما کانو

انها مما تلمس القلوب لمسۀ عنیفۀ، وتذکر اصحاب القلوب ان کـل شـیء ال محالـۀ ذاهـب     

  ضائع، فال وقایۀ من بأس اللّه إلّا وقایۀ تقوى اللّه.

  

  لوط علیه السالم

   58الى  54): اآلیات 27سورة النمل (

) أَ إِنَّکُم لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَـهوةً مـنْ   54حشَۀَ و أَنْتُم تُبصرُونَ (و لُوطاً إِذْ قالَ لقَومه أَ تَأْتُونَ الْفا

) فَما کانَ جواب قَومه إِالّ أَنْ قالُوا أَخْرِجوا آلَ لُوط منْ 55دونِ النِّساء بلْ أَنْتُم قَوم تَجهلُونَ (

) و 57) فَأَنْجیناه و أَهلَه إِالّ امرَأَتَـه قَـدرناها مـنَ الْغـابِرِینَ (    56قَرْیتکُم إِنَّهم أُناس یتَطَهرُونَ (

  )58أَمطَرْنا علَیهِم مطَراً فَساء مطَرُ الْمنْذَرِینَ (

و لَقَد أَرسلْنا إِلى ثَمود أَخاهم «عرض خاطف عن لوط وقومه بدء ختم فی معارض الغابرین: 

حاً .. وفصالح یدعوا فی مفتتح دعوته إلى عبادة اللّه حیث التخلف البارز  »لُوطاً إِذْ قالَ .. صال

فیهم کان هو اإلشراك باللّه، ولوط ینهى عن الفاحشۀ، ألنها کانت هی التخلـف البـارز فـیهم    

  مهما کانوا من المشرکین.

سـیۀ، أن یصـبح   فإتیان الرجال شهوة من دون النساء ظاهرة غریبۀ فی تـأریخ الشـهوات الجن  

کقاعدة مطردة بین قوم، بدال عن إتیان النساء المفطور علیـه کـل مـن القبیلـین، فقـد یشـذ       

اإلنسان غیر الملتزم بالشرعۀ اإللهیۀ فی حاالت استثنائیۀ کثکنات الجیش التی لیس فیها نساء، 

ـ        ان أو السجون الطائلۀ، أم ألمراض نفسـیۀ أو مالبسـات أخـرى وقتیـۀ، فیمیـل الـذکور إلتی
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الذکور، وأما ان یشیع ذلک الشذوذ دون أیۀ أسباب أو مالبسات رغم توفر النساء، فهذا هـو  

  الحادث الجلل فی تأریخ اإلنسان، البارز بأبشع صوره فی قوم لوط المجرمین.

العملیۀ المنکرة المتجاوزة عـن حـدها، متجـاوزة عـن الشـهوة الفطریـۀ        ».. أَ تَأْتُونَ الْفاحشَۀَ«

لى المتخلفۀ عنها، المنحرفۀ المنجرفۀ إلى هواتها البعیدة المدى، العمیقـۀ الـردى، و   المتعودة إ

متجاوزة عن التستر المتعود فی عمل الجنس مهما کانت حال، إلـى أوسـاط النـوادي جهـارا     

ألنها المتجاوزة فی العصیان  »الفاحشۀ«بکل إصرار ودون أي إسرار، وهذه کلها معنیۀ من هذه 

  المتعود حده.

و أَنْـتُم  «انها فاحشـۀ خـالف الفطـرة وخـالف الشـرعۀ اإللهیـۀ،        »أَ تَأْتُونَ .. و أَنْتُم تُبصرُونَ«

 »و أَنْتُم تُبصرُونَ«خلفیاتها البغیضۀ الحضیضۀ خلقیا وجماعیا وإهالکا للنسل والعائلۀ  »تُبصرُونَ

أَ إِنَّکُـم لَتَـأْتُونَ الرِّجـالَ و    «ن أن أهل نوادي الفاحشۀ ینظرون إلیکم وأنتم تفعلون مـا تفعلـو  

)؟، وإتیان الفاحشۀ بمختلف اإلبصـار  29: 29( »تَقْطَعونَ السبِیلَ و تَأْتُونَ فی نادیکُم الْمنْکَرَ ..

  هکذا، وبمسرح األبصار، مما یجعلها أفحش الفواحش النکیرة.

الفاحشۀ، التجاوز عن النساء إلـى  فهنا فی اللواط المتعود هکذا بین قوم لوط جنبات عدة من 

الرجال، والتعود فی ذلک التجاوز کقاعدة مطردة، وإبرازهـا فـی مـإل النـوادي، ممـا یجعلـه       

مهما لحقهم من لحقهم من انجلتـرا   »ما سبقَکُم بِها منْ أَحد منَ الْعالَمینَ«فاحشۀ منقطعۀ النظیر 

أمـن الجهـل بمـدى     »... بلْ أَنْتُم قَوم تَجهلُونَ«ۀ! وسواها الذین سنّوا حلّها فی مجالسهم النیابی

تطارد جهلهم! بل هو الجهالۀ أنهم یأتون الفاحشۀ وهـم مبصـرون    »و أَنْتُم تُبصرُونَ«الفحشاء؟ 

تجاهال عنها بنزوة الشهوة الطائشۀ العمیاء، ومن جهالتهم الجهـالء الخـواء، کخلفیـۀ لـدعوة     

  صالحۀ مصلحۀ من لوط:

  .56کانَ جواب قَومه إِلّا أَنْ قالُوا أَخْرِجوا آلَ لُوط منْ قَرْیتکُم إِنَّهم أُناس یتَطَهرُونَ  فَما

 حیـث  السـبب  أو النسب آل فقط ال معه، نین◌ٔ هنا هم لوط نفسه بالرسالیین المو »آل لوط«و 

قالُوا أَخْرِجوا «لم تکن هی من آله فیما ف »قَدرناها منَ الْغابِرِینَ« زوجته وهی سببا منهم األقرب

.. رُونَ«من  228إذ لم تکن  »آلَ لُوطتَطَهی هنـا   »آل لوط«إذا فهم األناس المتطهرون، ف  »أُناس

  هم أهل بیت الرسالۀ الذین یعیشون جوها، أنسباء کانوا وأقرباء أم بعداء وأغرباء.
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تهکمـا سـاخرا بـالتطهر مـن      »إِنَّهم أُناس یتَطَهرُونَ«؟ ل »کُمأَخْرِجوا آلَ لُوط منْ قَرْیت«و لماذا 

ذلک الرجس البخیس النحیس، فهم یتطلبون جو الحریـۀ الطلیقـۀ لهـذه الفاحشـۀ المبصـرة،      

إنـه   -وإن لم ینهـوا عـن هـذه العملیـۀ     -دونما أي رادع وال مانع، فمجرد وجود المتطهرین

  ینغص عیشتهم المتخلفۀ.

إذ هم »اخرجوا ..«کلف فی الطهارة، فقد یکون صادقا فلیکن، أو قد یکون کاذبا ف و التطهر ت

کانوا یرونهم یتکلفون الطهارة عن فاحشۀ اللواط کاذبین، حیث أصـبحت لهـم أوالء طبیعـۀ    

ثانیۀ کأنها هی القاعدة فی حظوة الجنس، إذا فآل لـوط هـم أنـاس یتطهـرون، ال یصـلحون      

  شهوة الرائجۀ المائجۀ فینا.للمقام بیننا تکدیرا لجو ال

»لَهأَه و ناهیه    -کما بیناه -ال آله فإنهم أخص »فَأَنْج إِلّـا  «من أهله، حیث یشمل امرأتـه دون آـل

: الماکثین بعد مضـی مـا هـو    »منَ الْغابِرِینَ«على قدر تخلفها عن بیت الرسالۀ  »امرَأَتَه قَدرناها

مـنَ  «دون ان یهتدوا إلى هداهم، فحقّ علیهم أن یقدروا معهم من دعوة الحق وشقوة الباطل، 

 »و أَمطَرْنا علَیهِم مطَراً فَساء مطَـرُ الْمنْـذَرِینَ  «الماکثین فی عواقب اعمالهم، ومنها هنا  »الْغابِرِینَ

وکما أمطروا فی حیاتهم الجهنمیۀ أمطار السوء والبالء، فقد بدلوا میاه النطف إلحیاء النسـل،  

فَسـاء  «ریعۀ إلماتۀ النسل وإماطۀ حق العائلۀ، وکذلک اللّه بدل مطر اإلحیاء إلى مطر اإلماتۀ ذ

  !.»مطَرُ الْمنْذَرِینَ

  .165أَ تَأْتُونَ الذُّکْرانَ منَ الْعالَمینَ 

نَ الْعـالَمینَ  «تندید شدید بإتیـانهم، و  »أَ تَأْتُونَ الذُّکْرانَ« ـ      »مـ تم قـد تتعلـق بـاآلتین، أنکـم أن

نَ الْعـالَمینَ   «المخصوصون بهذه العملیۀ النکراء بین العالمین:  مـ ـدنْ أَحبِها م قَکُمب7( »ما س :

لعالم الجن، وان قومه منهم »الناس«دون  »منَ الْعالَمینَ« -إذا -) وأخرى بالماتیین، فقد تلمح80

ن ولکـلّ وجـه، مهمـا کـان     معنیـا  -علّهما -کانوا کما اإلنس یأتون الذکران منهم، والمعنیان

  الثانی أوجه.

  . 166و تَذَرونَ ما خَلَقَ لَکُم ربکُم منْ أَزواجِکُم بلْ أَنْتُم قَوم عادونَ 

! »المخلوقۀ لکم«أو  »أَزواجِکُم«؟ والصیغۀ الصالحۀ لها »ما خَلَقَ لَکُم«هنا بیانیۀ تبین  »من«و ترى 

! إنهـا قـد   »فروج أزواجکم«ن األزواج؟ وصیغتها السائغۀ لها أم تبعیضیۀ تعنی عضو الجنس م
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تعنیهما بیانا وتبعیضا، والثانی ال یخص القبل، بل والدبر ایضا مهما کان األصل الصـالح هـو   

األول، ولو کان إتیان أدبارهن محظورا لما اختص التندید بإتیان الرجـال، وأمـا إذا اخـتص    

خر ففیه بحث آخر قد نفتی بالتحریم ألنه خالف مصـلحۀ  الرجل إتیان زوجه بدبرها تارکا آلل

  الوالدة الخاصۀ بإتیان القبل.

ان قضیۀ الربوبیۀ الخلّاقۀ، المقتسمۀ الناس إلـى قسـمی الرجـال والنسـاء،      »ربکم«و قد تلمح 

اختصاص إتیان الجنس بالنساء، وأما الرجال مع الرجال لواطا أما هو، أو النسـاء مـع النسـاء    

ا هی، فذلک تعد عن طور الخلقۀ وحکـم الفطـرة ومصـلحۀ الـوالدة المقصـودة      مساحقۀ أم

صالح الربوبیۀ، عادون قضـیته الفطـرة السـلیمۀ، عـادون الحـق       »بلْ أَنْتُم قَوم عادونَ«بالزواج 

  المشترك بین الرجولۀ واألنوثۀ إلى المجانس.

ذ الجنسی بإتیان الرجال شهوة فالخطیئۀ المنکرة التی عرف بها قوم لوط المجرمون هی الشذو

 -)55: 27(»أَ إِنَّکُم لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهوةً منْ دونِ النِّساء بلْ أَنْتُم قَوم تَجهلُونَ«من دون النساء: 

بِ   81: 7( »(.. بلْ أَنْتُم قَوم مسرِفُونَ ـونَ السـتَقْطَع لَتَأْتُونَ الرِّجـالَ و ـی   ) (أَ إِنَّکُمتَـأْتُونَ ف یلَ و

  ).29: 29( »نادیکُم الْمنْکَرَ ..

فذلک اإلتیان المتخلف جهالۀ وإسراف وتعد عن طـور الفطـرة اإلنسـانیۀ وخلقتهـا، وقطـع      

  لسبیلها التناسلی أو العائلی!.

 کُـم ◌ٔ نسـاو «و اما إتیان النساء شهوة قبال أو دبرا أما ذا؟ فال محظور فیه ألنهن خلقن للرجال: 

حئْتُمأَنّى ش رْثَکُمفَأْتُوا ح مهما کان أصل الحرث هنـا الـوالدة الحاصـلۀ    223: 2( »رْثٌ لَکُم (

بالمقاربۀ العادیۀ، ولکن األخرى ایضا هی على هامش الحرث، کما التفرج فی حـرث الـزرع   

  هو على هامش الحرث ولکن األشبه الحرمۀ.

وفطر کال منهما على المیل إلـى قسـیمه اإلنسـان    الذکر لألنثى واألنثى للذکر،  »ربکم«فقد برأ 

تحقیقا للحکمۀ العالیۀ الربانیۀ فی امتداد الحیاة اإلنسانیۀ مـن طریـق التناسـل، فکلمـا یـدفع      

لتعطیل التناسل کأصل، هو خارج عن أصل الحل، سواء أ کان لواطـا أم مسـاحقۀ، أو عـادة    

اسطۀ أماهیه من السبل القاطعـۀ للنسـل،   سریۀ، أو إتیان حیوان أو إفراغا للمنی أو استعمال و

ا      اللهم إلّا فی موارد استثنائیۀ إلّا المنصوص على حرمته إطالقـا کاألربعـۀ األولـى، أم أحیاـن
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کإفراغ المنی عن الزوجۀ الدائمۀ دون رضاها وال محظور، أو اإلفـراغ دائمـا عـن القبـل، ام     

ا تخرج بذلک عن کونها حرثـا عـن   إتیانها دبرا کذلک مهما کان برضاها ودون محظور، فانه

  بکرتها.

و من المحظور تعقیم الرجل أو المرأة بالوسائل المصطنعۀ وسواها، إلّا إذا لزم األمر ترجیحـا  

  لألهم على المهم.

فکما ان إتیان الذکور لواطا ال یرمی لهدف صالح، وال یحقـق غایـۀ إنسـانیۀ، کـذلک إتیـان      

  وعلى الهامش منع التناسل بأیۀ وسیلۀ کانت.النساء النساء، والعادة السریۀ ککل، 

لمحۀ المعۀ لحرمۀ المذکورات على اختالف درکاتها، فمبادلـۀ   »أَ تَأْتُونَ .. و تَذَرونَ«و هنا فی 

  ترك الزوجۀ بإتیان غیرها محظور، مهما کان المذکور هنا اللواط لشدة المحظور.

ا وهو القتل کما هو الثابـت فـی بـاب    و فی إهالکهم لفعلتهم لمحۀ إلى عذابهم المستحق به

  الحدود، وما کان جوابهم عن ذلک التندید الشدید القرین ببیان الحکمۀ إلّا أن:

  .167قالُوا لَئنْ لَم تَنْتَه یا لُوطُ لَتَکُونَنَّ منَ الُْمخْرَجِینَ 

  إخراجا من قریۀ الدعوة بکل إحراج، دون عودة إال بانتهاء الدعوة:

»رُونَفَما کانَ جتَطَهی أُناس مإِنَّه کُمتنْ قَرْیم وا آلَ لُوطإِلّا أَنْ قالُوا أَخْرِج همقَو 56: 27(»واب ،(

 فـی  یشـارکونه  کـانوا  -وأغـارب  أقـارب  بـه  نون◌ٔ وهم لوط والمو -ویتبین هنا ان آل لوط

ئصال جذور الدعوة عـن  تهدیدا الست »مخرجا«دون  »منَ الُْمخْرَجِینَ« لها لمحت وکما الدعوة،

  القریۀ بأصلها وفصلها، ثم الجواب:

  .168قالَ إِنِّی لعملکُم منَ الْقالینَ 

اإلخراج؟ لـو      مقالۀ تظهر البراءة القاطعۀ عما کانوا یعملون، أ براءة فی القلب حیـث هـدد ـب

استنصـار مـن اللّـه    ! بل هی استمراریۀ لقالۀ النهی والتندید، ثـم  »قالَ إِنِّی ..«کانت هکذا لما 

  تعالى:

  .169رب نَجنی و أَهلی مما یعملُونَ 

 معـه،  نـین ◌ٔ أقاربه وأنسبائه بل هم اآلهلون للنجـاة مـن المـو    -فقط -هنا لیسوا هم »اهلی«و 

فَما وجدنا فیها غَیرَ بیـت مـنَ   « ولیس! الغابرین فی عجوزه یستثن لم ولذلک وأغارب، أقارب
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لسینَالْملتدل على أهلیۀ النسب والسبب فحسب، حیث الحالۀ الکارثۀ فی القریۀ 36: 51( »م (

التی کانت تعمل الخبائث تقتضی جمعیۀ المسلمین معه فی بیت واحد وهم قلـۀ قلیلـۀ، ثـم    

  عجوز البیت ما کانت من المسلمین.

اجـب الـدعوة دون تسـاهل و    أداء لو »یعملُـونَ «من مسئولیات وخلفیات مـا   »نَجنی و أَهلی«

تغافل، ونجاة من أن یمسوا أهلی بسوء ما یعملون، فإنهم هـارعون إلیـه دونمـا تمییـز کمـا      

هرعوا إلى ضیفه المکرمین زعما منهم أنهم غلمان، ونجـاة مـن ان یشـملهم عـذابهم بیـنهم      

  .170فَنَجیناه و أَهلَه أَجمعینَ 

  صرح بثالث ثالثۀ وهو استئصالهم عن بکرتهم و:من ثالوث العذاب، وقد  »نجینا ..«

  .172ثُم دمرْنَا اآلْخَرِینَ  171إِلّا عجوزاً فی الْغابِرِینَ 

هـی  »عجـوزا «دلیل على أن النجاة لیست فقط عن التدمیر، بل وعن کلما کان یخاف مـنهم، و 

عـه، وکانـت هـذه    امرأته المتخلفۀ عن شرعته وهداه، والغابر هو الماکث بعد مضی ما هـو م 

  العجوز ماکثۀ فی کفرها بعد مضی ما معها من الدعوة الرسالیۀ.

  هنا هم الماضون فی کفرهم دون رجوع: »الغابرین«ف 

 -رغـم کونهـا امـرأة لـوط     -) ألنهـا 58: 27( »فَأَنْجیناه و أَهلَه إِلّا امرَأَتَه قَدرناها منَ الْغابِرِینَ«

  صقۀ الدعوة طیلۀ حیاة الزوجیۀ.کانت من الغابرین رغم مال

وهم غیر أهله أجمعین وفـیهم نسـاء لسـن یقتـرفن مـا اقتـرف        »دمرْنَا اآلْخَرِینَ«و ترى کیف 

  الرجال، وأطفال من القبلیین غیر مکلفین؟.

النساء البریئات من هذه الوصمۀ ما کنّ البریئات من اإلدمان على الشرك والتکذیب بالرسالۀ، 

عذابا وکما سـائر   -إن دمروا -العذاب، وأما األطفال فلیس تدمیرهم مع الکبارفلیشملهن مطر 

  العذاب استئصاال وتدمیرا، الشاملۀ للمذنبین والبریئین.

  .173و أَمطَرْنا علَیهِم مطَراً فَساء مطَرُ الْمنْذَرِینَ 

  إنه مطر سوء ولیس مطر الماء الخیر، ألنهم منذرون ومتصلبون على  

  ).74: 15( »فَجعلْنا عالیها سافلَها و أَمطَرْنا علَیهِم حجارةً منْ سجیلٍ«ر: الکف

  ج 191الى  176): اآلیات 26ج سورة الشعراء (
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) إِنِّی لَکُم رسـولٌ  177) إِذْ قالَ لَهم شُعیب أَ ال تَتَّقُونَ (176کَذَّب أَصحاب الْأَیکَۀِ الْمرْسلینَ (

) و ما أَسئَلُکُم علَیه منْ أَجرٍ إِنْ أَجـرِي إِالّ علـى رب   179) فَاتَّقُوا اللّه و أَطیعونِ (178مینٌ (أَ

) و زِنُوا بِالْقسـطاسِ الْمسـتَقیمِ   181) أَوفُوا الْکَیلَ و ال تَکُونُوا منَ الُْمخْسرِینَ (180الْعالَمینَ (

)182ال تَب ینَ(   ) ود فْسـضِ مـی الْـأَرا فثَوال تَع و مهأَشْیاء وا النّاسي   183خَسذ ) و اتَّقُـوا الـَّ

) و ما أَنْت إِالّ بشَرٌ مثْلُنـا  185) قالُوا إِنَّما أَنْت منَ الْمسحرِینَ (184خَلَقَکُم و الْجِبِلَّۀَ الْأَولینَ (

ادقینَ       186اذبِینَ (و إِنْ نَظُنُّک لَمنَ الْک ـنَ الصـم إِنْ کُنْـت ـماءـنَ السـفاً مسنا کلَیطْ عقفَأَس (

) فَکَذَّبوه فَأَخَذَهم عذاب یومِ الظُّلَّۀِ إِنَّه کـانَ عـذاب   188) قالَ ربی أَعلَم بِما تَعملُونَ (187(

 الْعزِیـزُ  لَهـو  ربک إِنَّ و) 190( منینَ◌ٔ ما کانَ أَکْثَرُهم مو ) إِنَّ فی ذلک آلَیۀً و189یومٍ عظیمٍ (

یم191( الرَّح(  

شجر ملتف، وأصحاب األیکۀ نسبوا إلیهـا   »األیکۀ«فی أربع هذه منها، و »أَصحاب الْأَیکَۀِ«تأتی 

رسـله  وهی غیضۀ وریفۀ من األشجار کانوا یسکنونها وهی بلدتهم، ورسولهم شعیب فـیمن أ 

) إذ 85: 7( »و إِلى مدینَ أَخـاهم شُـعیباً  « ف فروع اء◌ٔ إلیهم من أهل مدین وهم األصالء وهو

وموقع مدین بین الحجـاز   1إذ لم یکن منهم »أخوهم«دون  »إِذْ قالَ لَهم شُعیب«کان منهم، وهنا 

  وفلسطین حول خلیج العقبۀ.

و لقد کانوا مخسرین الناس، یبخسونهم أشیائهم، عاثین فی األرض إفسـادا، فلـذلک بزغـت    

  الدعوة األصالحیۀ من صالح وفقا لحالتهم البئیسۀ کما هی سنۀ الرساالت المستمرة.

  بعد ان طمأنهم برسالته األمینۀ: فهنا أوامر ونواهی ثالث فی ناحیۀ هذه الدعوة المصلحۀ،

  .181أَوفُوا الْکَیلَ و ال تَکُونُوا منَ الُْمخْسرِینَ 

فالکیل بین واف وطفیف وزائد، إیفاءه واجب، وطفیفـه محـرم، وزائـده راجـح، وهنـا أمـر       

بواجب اإلیفاء ونهی عن محرم التطفیف واإلخسار، وألن الکیـل یخـص المکیـل فـامر ثـان      

  یخص الموزون:

  .182و زِنُوا بِالْقسطاسِ الْمستَقیمِ 

                                                        
١

 .ةو في الحدیث ان شعیبا أخا مدین أرسل إلیھم و إلى اصحاب األیك ١٦٣: ٢٤.تفسیر الفخر الرازي 
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و هو المیزان أیا کان، واستقامته هو اعتداله فی الوزن، وقد یکون القسطاس مستقیما والـوزن  

وصفا لکال الوزن والقسطاس، ثم ونهی یحلّق على کل إخسار  »المستقیم«غیر مستقیم، فلیکن 

جماعیۀ اقتصادیۀ وثقافیۀ و سیاسیۀ وأخالقیـۀ  وبخس کیال أو وزنا أم أیا کان فی المعامالت ال

  أماهیه:

  .183و ال تَبخَسوا النّاس أَشْیاءهم و ال تَعثَوا فی الْأَرضِ مفْسدینَ 

تعم کل أشیاءهم فی مخمـس النـوامیس وملحقاتهـا: نفسـا      »أشیاءهم«و البخس هو النقص، و

، وترکها تخرم أیضا محرم، ومحاولـۀ التعـاون   ودینا وعقال وماال وعرضا، فالبخس إیاها محرم

فی کمالها راجحۀ أم واجبۀ، فإخسار الکیل واعوجاج القسطاس وبخس أشیاء الناس إفسـاد،  

والعبث فی األرض إفسادا وهو السعی فیه إفساد على إفسـاد، فـی أیـۀ ناحیـۀ مـن واجـب       

  الصالح واإلصالح من النوامیس الخمس.

هام بین سائر اإلفساد، ینهى عنه کما ینهى عنها فی سائر الشـرائع  فاإلفساد االقتصادي له دور 

اإللهیۀ، إصالحا للحالۀ المعیشیۀ التی تلعب دورا عظیما فی صالح الناس، وإبعادهم عـن شـر   

  النسناس الخناس.

و أخیرا یستجیش شعیب مشاعر التقوى فی نفوسهم کمـا بـدأ، تـذکیرا لهـم بخـالق الخلـق       

  أجمعین:

  .184لَّذي خَلَقَکُم و الْجِبِلَّۀَ الْأَولینَ و اتَّقُوا ا

هی الخلیقۀ المجبولۀ المطبوعۀ بطابع الفطرة التی فطر الناس علیها، فهـی کالجبـل ال    »الجبلۀ«

تحرکه العواصف وال تزیله القواصف، فمهما تحرك من اإلنسان أي من أشیاءه عقـال وعلمـا   

  بالغۀ ال تزول.وجسما، فالفطرة اإلنسانیۀ ثابتۀ کحجۀ 

 عـن  المتخلفـون  هـم  اللّـه  شرعۀ عن منهم والمتخلفون یتقون، کانوا األولین من نون◌ٔ فالمو

 185 الْمسـحرِینَ  منَ أَنْت إِنَّما قالُوا! تهرعون؟ آثارهم على فأنتم آثارهم، قفوا ذا فلما جبلتهم

ما و شَرٌ إِلّا أَنْتثْلُنا بم إِنْ و نَ نَظُنُّکبِینَ  لَم186الْکاذ.  

صیغۀ مطردة مکرورة بین المکذبین برسـاالت اللّـه، کـأنهم تواصـوا بـه! شـیطنۀ مدروسـۀ        

  مدسوسۀ بینهم کشریطۀ تدار على أسماع الدعاة إلى اللّه.
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  و ال فحسب التکذیب، بل والتحدي بأن یأتوا بعذاب اللّه إن کانوا صادقین:

  .188قالَ ربی أَعلَم بِما تَعملُونَ  187اء إِنْ کُنْت منَ الصادقینَ فَأَسقطْ علَینا کسفاً منَ السم

فلست أنا وال أنتم، وهو أقدر أن یأتیکم بعذاب، وما أنا إلّا رسـول ال   »ربی أَعلَم بِما تَعملُونَ«

لْت بِـه  إِنَّما الْعلْم عنْد اللّ«أقترح على ربی أصل العذاب وال کمه وال کیفه  سـما أُر لِّغُکُمأُب و ه« 

)46 :23.(  

فحتى إن لم یأتکم عذاب لم یدل ذلک على کذبی فی رسالتی، فانها رسالۀ ولیسـت ألوهیـۀ   

  تقتضی القدرة على إتیان العذاب، وال وکالۀ عن الرب أو نیابۀ تستدعی استجالب العذاب.

  .189ۀِ إِنَّه کانَ عذاب یومٍ عظیمٍ فَکَذَّبوه فَأَخَذَهم عذاب یومِ الظُّلَّ

و لَما جاء أَمرُنا نَجینا شُعیباً و الَّذینَ آمنُوا معه بِرَحمـۀٍ  «هنا عذاب یوم الظلۀ ولمدین الصیحۀ: 

  میارِهی دوا فحبۀُ فَأَصحیوا الصینَ ظَلَمالَّذ أَخَذَت نّا وم  

  ).94: 11( »جاثمین

إذا فیوم الظلۀ هی غیر یوم الصیحۀ کما أن اصحاب األیکۀ هم غیر أهل مـدین مهمـا کانـت    

  الظلۀ؟. -إذا -الرسالۀ إلیهم واحدة فما هی

یقال هی السحابۀ المطلّۀ علیهم المظلۀ، وهم یحسبونها مظلّۀ حیث أخذهم حرّ خـانق حـانق   

، ثم تراءت لهم هذه السحابۀ الظلّۀ فاستظلوا بها فوجـدوا لهـا   1یکتم األنفاس ویثقل الصدور

، وعلى أیۀ حـال  2بردا، فإذا هی تمطر علیهم نارا، أم صاعقۀ مجلجلۀ تفزعهم فدمرتهم تدمیرا

ۀٌ   نَتَقْنَا الْجبلَ فَوقَهم«وال بد انها ظلۀ سماویۀ کما  »یومِ الظُّلَّۀِ«لیس هنا فی النص إال   »کَأَنَّـه ظُلـَّ

توحی بانه کان شعبۀ من عذاب »إِنَّه کانَ عذاب یومٍ عظیمٍ«) ولکنها ظلۀ تدمیر وذلۀ و171: 7(

  .3الجحیم

                                                        
١

 قال: یوم حر و كائم.» ةِ َعذاُب یَْوِم الظُّلَّ «القمي  عن تفسیر ٦٤: ٤.نور الثقلین 
 
٢

التي بعث ّهللا  ةبیوتھم فخرجوا یلتمسون الروح من قبل السحاببلغنا و ّهللا اعلم انھ أصابھم حّر و ھم في » ةِ یَْوِم الظُّلَّ «.المصدر في 
 فأصبحوا في دارھم جاثمین و ھم قوم شعیب. ةعز و جل فیھا العذاب فلما غشیھم اخذتھم الصیح

 
٣

ای�ام حت�ى  ة: أرس�ل ّهللا عل�یھم س�موما م�ن جھ�نم فأط�اف بھ�م س�بعةع�ن اب�ن عب�اس ف�ي تفس�یر ی�وم الظل� ٩٣: ٥.في الدر المنثور 
م و غلت میاھھم في اآلبار و العیون فخرجوا من منازلھم و محلتھم ھاربین و الس�موم معھ�م فس�لط ّهللا أنضجھم الحر فحمیت بیوتھ

ھم فتغشتھم حتى تقلقلت في جماجم و س�لط ّهللا عل�یھم الرمض�اء م�ن تح�ت أرجلھ�م حت�ى تس�اقطت لح�وم علیھم الشمس من فوق رؤ 
باسناده إلى محمد ب�ن الفض�یل ع�ن  ةفي كتاب كمال الدین و تمام النعم ٥١: ٢. نور الثقلین ١ ةكالسحاب ةأرجلھم ثم انشأت لھم ظل
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السبعۀ، وما واجهوهم مـن التکـذیب، وقبلهـا    ذلک شطر من قصص الرسل والمرسل إلیهم، 

  .»تلْک آیات الْکتابِ الْمبِینِ«کلها 

  

  شعیب(ع) فی رسالته

السوداء فلما رأوها ابتدروها یستغیثون بظلها حتى إذا کـانوا تحتهـا جمیعـا أطبقـت علـیهم      

  فهلکوا ونجى اللّه شعیبا والذین آمنوا معه.

وعدونَ و تَصدونَ عنْ سبِیلِ اللّه منْ آمـنَ بِـه و تَبغُونَهـا عوجـاً و     و ال تَقْعدوا بِکُلِّ صراط تُ

) و إِنْ کانَ طائفَۀٌ منْکُم 86اذْکُرُوا إِذْ کُنْتُم قَلیالً فَکَثَّرَکُم و انْظُرُوا کَیف کانَ عاقبۀُ الْمفْسدینَ (

و  و بینَنـا  اللّـه  یحکُـم  حتّـى  فَاصـبِرُوا  منُـوا ◌ٔ ائفَۀٌ لَم یوآمنُوا بِالَّذي أُرسلْت بِه و ط ـرُ  هـخَی 

 معـک  آمنُـوا  الَّذینَ و شُعیب یا لَنُخْرِجنَّک قَومه منْ استَکْبرُوا الَّذینَ الْملَأُ قالَ) 87( الْحاکمینَ

) قَد افْتَرَینا علَى اللّه کَـذباً إِنْ عـدنا   88قالَ أَ و لَو کُنّا کارِهینَ ( ملَّتنا فی لَتَعودنَّ أَو قَرْیتنا منْ

ـ   سنـا وبر اللّه شاءیها إِالّ أَنْ یف ودکُونُ لَنا أَنْ نَعما ی نْها وم انَا اللّهإِذْ نَج دعب کُملَّتی منـا  فبر ع

) و 89ه تَوکَّلْنا ربنَا افْتَح بینَنا و بینَ قَومنا بِالْحقِّ و أَنْت خَیرُ الْفـاتحینَ( کُلَّ شَیء علْماً علَى اللّ

  )90قالَ الْملَأُ الَّذینَ کَفَرُوا منْ قَومه لَئنِ اتَّبعتُم شُعیباً إِنَّکُم إِذاً لَخاسرُونَ (

حبفَۀُ فَأَصالرَّج مینَ (فَأَخَذَتْهمجاث می دارِها     91وا ف یهـا فغْنَـوی باً کَـأَنْ لَـمیوا شُعینَ کَذَّبالَّذ (

) فَتَولّى عنْهم و قالَ یا قَومِ لَقَد أَبلَغْتُکُم رِسـاالت  92الَّذینَ کَذَّبوا شُعیباً کانُوا هم الْخاسرِینَ (

نْ نَبِـی إِالّ     93على قَومٍ کافرِینَ ( ربی و نَصحت لَکُم فَکَیف آسى ـۀٍ مــی قَرْیلْنا فسما أَر و (

) ثُم بدلْنا مکانَ السیئَۀِ الْحسنَۀَ حتّى عفَـوا  94أَخَذْنا أَهلَها بِالْبأْساء و الضَّرّاء لَعلَّهم یضَّرَّعونَ (

نَا الضَّرّاءآباء سم قالُوا قَد رُونَ ( وشْعال ی مه غْتَۀً وب مفَأَخَذْناه رّاءالس 95و(  

    ـنْ کَـذَّبلک ضِ والْـأَر و ـماءنَ السم رَکاتب هِملَینا عا لَفَتَحاتَّقَو نُوا ولَ الْقُرى آمأَنَّ أَه لَو وا و

ائمونَ(  ) أَ فَأَمنَ أَهل96ُفَأَخَذْناهم بِما کانُوا یکْسبونَ ( ) 97الْقُرى أَنْ یأْتیهم بأْسنا بیاتاً و هم ـن

) أَ فَأَمنُوا مکْرَ اللّه فَال یأْمنُ مکْرَ 98أَ و أَمنَ أَهلُ الْقُرى أَنْ یأْتیهم بأْسنا ضُحى و هم یلْعبونَ (

                                                                                                                                                         
سالمالثمالي عن أبي جعفر   ةأبي حمز ، أما ش�عیب فإن�ھ أرس�ل ةو عام ةحدیث طویل یقول في آخره: و ان األنبیاء بعثوا خاص علیھماال

 إلى مدین و ھي ال تكمل أربعین بیتا.
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د أَهلهـا أَنْ لَـو نَشـاء     ) أَ و لَم ی99اللّه إِالَّ الْقَوم الْخاسرُونَ ( عـنْ بم ضرِثُونَ الْأَرینَ یلَّذل ده

  )100أَصبناهم بِذُنُوبِهِم و نَطْبع على قُلُوبِهِم فَهم ال یسمعونَ (

 بِمـا  منُـوا ◌ٔ ما کـانُوا لیـو  تلْک الْقُرى نَقُص علَیک منْ أَنْبائها و لَقَد جاءتْهم رسلُهم بِالْبینات فَ

 و عهـد  منْ لأَکْثَرِهم وجدنا ما و) 101( الْکافرِینَ قُلُوبِ على اللّه یطْبع کَذلک قَبلُ منْ کَذَّبوا

نَ و مالئـه  فرْعـو  إِلـى  بِآیاتنـا  موسـى  بعدهم منْ بعثْنا ثُم) 102( لَفاسقینَ أَکْثَرَهم وجدنا إِنْ

  )103فَظَلَموا بِها فَانْظُرْ کَیف کانَ عاقبۀُ الْمفْسدینَ (

فَکَیـف  «هنا آیات تسع تتحدث عن رسالۀ شعیب وما واجهه به قومه وما نقم اللّـه بـه مـنهم    

  .»آسى على قَومٍ کافرِینَ

لرسـالته ببیعتـه   یذکر شعیب فی إحدى عشر آیۀ بست سور، وهنا تفصیل أکثر وبیـان أوفـر   

حیث فـر  السـالم  علیهومالبساته، وشعیب هذا من الرسل اإلبراهیمیین وقد زوج إحدى ابنته موسى  

  .»جِئْت على قَدرٍ یا موسى«إلى مدین وبقی معه عشر سنین ثم 

ال تکمـل أربعـین   «و الرسالۀ الشعیبیۀ کانت محصورة فی مدین وهی قریۀ صغیرة یروى أنهـا  

  .»بیتا

) حیث األربعـین لیسـت کثیـرة ألهـل     87( »و اذْکُرُوا إِذْ کُنْتُم قَلیلًا فَکَثَّرَکُم«قد تنافی  و لکنها

  آت األفراد. القبیلۀ التی قد تکون من م »البیت«قریۀ، اللهم إال أن تعنی 

أَ ال تَتَّقُونَ. إِنِّـی   کَذَّب أَصحاب الْأَیکَۀِ الْمرْسلینَ. إِذْ قالَ لَهم شُعیب«ثم فی أصحاب األیکۀ: 

   بلـى رإِلّـا ع ـرِيرٍ إِنْ أَجنْ أَجم هلَیع ئَلُکُمما أَس ونِ. ویعأَط و ینٌ. فَاتَّقُوا اللّهولٌ أَمسر لَکُم 

ـ  سطاسِ الْمسزِنُوا بِالْق رِینَ. ونَ الُْمخْسال تَکُونُوا م لَ وفُوا الْکَیینَ. أَوـوا  الْعالَمخَسال تَب یمِ. وتَق

قـالُوا   النّاس أَشْیاءهم و ال تَعثَوا فی الْأَرضِ مفْسدینَ. و اتَّقُوا الَّذي خَلَقَکُم و الْجِبِلَّۀَ الْـأَولینَ. 

الْکاذبِینَ ... قالَ ربـی أَعلَـم   إِنَّما أَنْت منَ الْمسحرِینَ. و ما أَنْت إِلّا بشَرٌ مثْلُنا و إِنْ نَظُنُّک لَمنَ 

ـ  آلَی کی ذلیمٍ. إِنَّ فظمٍ عوی ذابکانَ ع مِ الظُّلَّۀِ إِنَّهوی ذابع مفَأَخَذَه وهلُونَ. فَکَذَّبمبِما تَع ۀً و

  ).190 -176: 26( »منینَ◌ٔ ما کانَ أَکْثَرُهم مو

القوى، إذ لم تکن تحمـل والیـۀ عـزم تحلـق      رسالۀ محصورة فی هذین، محسورة عن سائر

  على کل القرى.
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ذاك خطیب األنبیاء «: آلـه  و علیه اهللا صلىذلک ولقد بلغ من بالغ دعوته فی رسالته أن یقول فیه الرسول  

»لحسن مراجعته قومه فیما یرادهم به ..
1.  

إیفـاء  و هنا بین القریتین مشارکات فی دعوته الرسولیۀ هی: الدعوة إلى عبادة اللّـه وحـده، و  

الکیل والمیزان، وترك اإلخسار والبخس واإلفساد فی األرض، ثم ومفارقات هی هنا: القعـود  

 أجر ل◌ٔ بکل صراط إیعادا، والصد عن سبیل اللّه، وهناك األمر بتقوى اللّه وطاعته، وعدم سو

  .رسالته على

ـ  ادیا، وتـرك  فقد کانت مهمۀ رسالته هنا وهناك الدعوة إلى توحید اللّه، وترك اإلفساد اقتص

اإلفساد فی األرض فی کل أبعاده، وهنا إضـافۀ النهـی عـن القعـود بکـل صـراط یوعـدون        

ویصدون عن سبیل اللّه، مما یدل على أن القـریتین کانتـا مشـترکتین فـی الفسـاد العقیـدي       

  واالقتصادي، مهما اختلفتا فی بنود أخرى من التخلفات عن شرعۀ اللّه.

عیباً قالَ یا قَومِ اعبدوا اللّه ما لَکُم منْ إِله غَیرُه قَـد جـاءتْکُم بینَـۀٌ مـنْ     و إِلى مدینَ أَخاهم شُ

      د عـضِ بی الْـأَر وا فــدال تُفْس و مهأَشْـیاء وا النّاسخَسال تَب یزانَ والْم لَ وفُوا الْکَیفَأَو کُمبر

 رٌ لَکُمخَی کُمها ذلالحوإِصم ینَ◌ٔ إِنْ کُنْتُمن85( م.(  

مواطنۀ أم وقرابۀ، وهذه الدعوة الرسولیۀ هی کسائر الدعوات بازغـۀ بالتوحیـد    »أَخاهم شُعیباً«

بنفس الصبغۀ والصیغۀ السائغۀ، القاعدة التی یعلم أن منهـا تنبثـق کـل منـاهج الحیـاة وکـل       

التعامـل، فـال تسـتقیم الحیـاة     أوضاعها، کما أن منها تنبثق کل قواعـد السـلوك والخلـق و   

  بحذافیرها إال بقاعدة وحیدة غیر وهیدة هی قاعدة التوحید الحق بحق التوحید.

هی بینۀ الفطرة والعقلیۀ السلیمۀ على توحیـد اللّـه؟ وهـی     »قَد جاءتْکُم بینَۀٌ منْ ربکُم«و ترى 

  لیست بینات کافیۀ لوال أن تتزود بینات رسالیۀ.

                                                        
١

أن رس��ول هللا   ةر ل��ي یعق��وب ب��ن أب��ي س��لمأخ��رج اب��ن أب��ي ح��اتم و الح��اكم ع��ن اب��ن إس��حاق ق��ال: ذك�� -١٠٣: ٣.ال��در المنث��ور 
 ةكان إذا ذكر شعیبا قال: ذاك .. فلما كذبوه و توعده ب�الرجم و النف�ي م�ن ب�الده و عت�وا عل�ى هللا أخ�ذھم ع�ذاب ی�وم الظل�آل�ھ و علیھ هللا صلى

 فبلغني أن رجال من أھل مدین یقال لھ عمرو بن حلھاء لما رآھا قال:
 عنكم سمیرا و عمران بن شداد یا قوم ان شعیبا مرسل فذروا 

 الواد  ةإنى أرى عینھ یا قوم قد طلعت تدعو بصوت على صمان
 و انھ ال یروى فیھ ضحى غد إال الرقیم یمشي بین أنجاد 

 و سمیر و عمران كاھناھم و الرقیم كلبھم.
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 التوحید أصل إن حیث الشعیبیۀ، الرسالۀ لهذه بینۀ أنها د◌ٔ تفریعا علیها تو »فُوا الْکَیلَ ..فَأَو«ثم 

  !.الفروع تقبل الالزبۀ المستقیمۀ قضیتها لیست الدین أصول من أشبه وما

هذه، أنها بینۀ خاصۀ لهذه الرسالۀ، مهمـا أجمـل عـن     »بینَۀٌ منْ ربکُم«فقد یتبین من مالبسات 

تها، کما ولم یتبین من آیات أخرى بشأن شعیب ما هی نوعیۀ بینته الرسولیۀ، وهنـا البینـۀ   نوعی

ربنـا یعلَـم إِنّـا    «: السالم علیهالحاضرة هی الرسالۀ اللّامحۀ من شعیب نفسه وکما قال رسل المسیح  

ـ  16: 36( »إِلَیکُم لَمرْسلُونَ ی أقـوالهم وأحـوالهم   ) حیث الرسالۀ الربانیۀ ظاهرة فیهم، بـاهرة ف

  وأفعالهم.

و ألنهم کانوا متورطین فی إفساد اقتصادي وآخر عقیدي بحذافیره، لذلک فرع األمـر بإیفـاء   

  .»قَد جاءتْکُم بینَۀٌ منْ ربکُم«الکیل والمناهی الالحقۀ له ب 

رض بعـد  فقد کانوا یطففون فی المکیال والمیزان ویبخسون الناس أشیاءهم ویفسدون فی األ

  على ذلک الثالوث السالوس. -بعد الدعوة إلى التوحید -إصالحها، فرکز التندید

تلمح أنهم کـانوا یبخسـون    -فقط -»أموالهم«المحلقۀ على کل أشیاءهم، دون  »أشیاءهم«و هنا 

الناس وینقصون کل أشیاءهم وهی النوامیس الخمس نفسا وعقال ودینا وماال وعرضـا، وکمـا   

  .»و ال تَقْعدوا ... و تَصدونَ ..«تالیان: یفسره النصان ال

إِنْ کُنْـتُم  «فهل یعنی حاضر اإلیمان کمـا تلمـح لـه     »منینَ◌ٔ ذلکُم خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم مو«و أما 

 وال مـنهم؟  آمـن  مـن  یعنی أم! اآلیات تالیۀ صراح هو کما کلهم نوا◌ٔ ؟ وهم لما یو»منینَ◌ٔ مو

  ریته بهم!.بخی التکلیف یختص

قد یعنی اإلیمان هنا جعل أنفسهم فی أمن من زعزعات تطفیـف المکیـال وبخـس األشـیاء     

 أم کـافرین،  أم رسـمیین  نین◌ٔ واإلفساد فی األرض، فإن حیاة األمن مما یهواه کل األحیاء مو

ـ   »منینَ◌ٔ إِنْ کُنْتُم مو« وتعنی ا کـان  بأصل األلوهیۀ مهما کان بإشراك، حیث اإلیمان باللّـه مهم

  بإشراك، من قضایاه إتباعه فیما یرجع إلى أمن الحیاة ورغد العیش.

إنما یوفى حقه بحاضر اإلیمان الموحد باللّه وبرساالته، فألن  »فَأَوفُوا الْکَیلَ و الْمیزانَ ..«أجل 

 إِنْ کُنْـتُم «الخطاب هنا یعم أهل مدین کلهم، وفیهم من آمن رسمیا وفیهم من کفر، فقد تعنی 

 مـن  أنفسـهم  نوا◌ٔ لکلّ حسب إیمانه، وهو ألقل تقدیر لغویۀ اإلیمان الطلیق أن یو »منینَ◌ٔ مو
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  .فیأمنوا الحیاة زعزعات

     جـاً ووغُونَهـا عتَب و ـنَ بِـهنْ آمم بِیلِ اللّهنْ سونَ عدتَص ونَ ودتُوع راطوا بِکُلِّ صدال تَقْع و

  ).86لیلًا فَکَثَّرَکُم و انْظُرُوا کَیف کانَ عاقبۀُ الْمفْسدینَ (اذْکُرُوا إِذْ کُنْتُم قَ

هنا تشمل کل جادة جادة، ظاهریۀ وباطنیـۀ، فصـراط الفطـرة والعقلیـۀ السـلیمۀ       »کل صراط«

وصراط الشرعۀ الربانیۀ، أم صراط العبور للناس إلى حوائجهم، وکـل صـراط إلـى الحیویـۀ     

سالکیها إیعادا، ومنه الصـراط   »توعدون«حیث  »کل صراط«کلها معنیۀ من  اإلنسانیۀ واإلیمانیۀ،

نَ بِـه و    «إلى شعیب بدعوته، ومن جراء ذلک اإلیعاد اإلبعاد  ـنْ آمـم بِیلِ اللّهنْ سونَ عدتَص و

بغی القصد وبغی الظلم، أن تسلکوها وتسلکوا إیاها عوجا، أم تتخذوها عوجـا   »تَبغُونَها عوجاً

  أنتم البغات   »و اذکروا«لکم ولمن یسلکونها 

ربکـم فأصـبحتم تتخطفـون، فبـدلتم      »فکثرکم«فی عدة وعدة تتخطفون  »إِذْ کُنْتُم قَلیلًا«الطغاة 

و «نعمۀ اللّه نعمۀ وکفرا وأحللتم أنفسکم وقومکم دار البوار. جهـنم تصـلونها وبـئس القـرار     

دینَ  کَیف کانَ «أنتم ولینظر غیرکم  »انظروا فْســۀُ الْمبفـی األرض، فـاعتبروا بالمفسـدین     »عاق

م       «قبلکم کقوم نوح وعاد وثمود:  ـنَ لَهـیز و هِمنسـاکـنْ مم نَ لَکُـمـیتَب قَد و ودثَم عاداً و و

ونَ وقار رِینَ. وصتَبسکانُوا م بِیلِ ونِ السع مهدفَص ممالَهطانُ أَعالشَّی    لَقَـد هامـانَ و نَ وورْعف

ـ  م منْهفَم ا أَخَذْنا بِذَنْبِهینَ. فَکُلما کانُوا سابِق ضِ وی الْأَررُوا فتَکْبفَاس ناتیوسى بِالْبم مهنْ جاء

ه الْأَرض و منْهم منْ أَغْرَقْنا أَرسلْنا علَیه حاصباً و منْهم منْ أَخَذَتْه الصیحۀُ و منْهم منْ خَسفْنا بِ

(أَ و لَم یهـد لَهـم کَـم     -)40 -38: 29(»و ما کانَ اللّه لیظْلمهم و لکنْ کانُوا أَنْفُسهم یظْلمونَ

هِمنساکی مشُونَ فمنَ الْقُرُونِ یم هِملنْ قَبلَکْنا موا26: 32(»أَهحبفَأَص ..) (  منُهسـاکرى إِلّا مال ی« 

  ).58: 28(») (فَتلْک مساکنُهم لَم تُسکَنْ منْ بعدهم إِلّا قَلیلًا25: 46(

 اللّـه  یحکُـم  حتّى فَاصبِرُوا منُوا◌ٔ و إِنْ کانَ طائفَۀٌ منْکُم آمنُوا بِالَّذي أُرسلْت بِه و طائفَۀٌ لَم یو

  ).87و خَیرُ الْحاکمینَ (ه و بینَنا

وهم المأل المستکبرون، قد حسبوا أنفسهم سادة وقادة، فخیـل إلـى    »منُوا◌ٔ طائفَۀٌ لَم یو«و هنا 

 لکـی  آمنـوا  للذین صبرا بالصبر، وإیاهم فأمروا أمامهم، االصطبار عن یخرجهم ما نین◌ٔ المو

و خَیـرُ     «ه وعید یروا حتى نوا◌ٔ یو لم للذین وصبرا اللّه، وعد یروا هـ نَنـا ویب اللّـه کُمحتّى یح



 234

حکما هنا وآخر فی األخرى، ولکن الطغاة ما صبروا حتـى قـالوا قـولتهم وغـالوا      »الْحاکمینَ

  غولتهم الهاتکۀ الفاتکۀ:

ـ  ک مـنْ قَرْیتنـا أَو    قالَ الْملَأُ الَّذینَ استَکْبرُوا منْ قَومه لَنُخْرِجنَّک یا شُعیب و الَّذینَ آمنُ عـوا م

  ).88لَتَعودنَّ فی ملَّتنا قالَ أَ و لَو کُنّا کارِهینَ (

لقد دعاهم شعیب إلى أفضل خطۀ وأعد لها وهی آخر نقطـۀ ال یملـک أن یتراجـع وراءهـا     

أذى خطوة، وهی نقطۀ االنتظار لعاقبۀ الکفر واإلیمان هنا قبل األخرى، تریثا وتعایشا بغیـر مـا   

آله، ولکن الطواغیت ال یرضـیهم إلّـا استئصـال اإلیمـان      وترك کلّ لحاله وقاله حتى یأتی م

  .سراعا فلیخرجوا إذا شهواتهم، ویحددون سلطانهم، یهددون حیث نین◌ٔ والمو

تعنی أنهم کلّهم کانوا فی ملۀ اإلشراك بحذافیره ومخلفاته البئیسـۀ؟   »لَتَعودنَّ فی ملَّتنا«و ترى 

  نبیاء بریئون من اإلشراك أیا کانوا وأیان!.واأل

إن عنت ملۀ اإلشراك فذلک تخیل منهم أنهم کانوا فی ملتهم إذ کان شعیب فی تقیۀ ال  »ملتنا«

، ولکن القرآن البیـان یحیـد   »إِنْ عدنا فی ملَّتکُم«یظهر إیمانه، ثم جاراهم فی ذلک التخیل ب 

طل ظنهم، حیث تخیل أن شعیبا کان فی ملـتهم کالـذین   عن تلک المجاراة دون تأشیر إلى با

  آمنوا معه!.

عود المجموع ال الجمیع حیث کان شعیب داخـل جمعهـم، ف    »لتعودن«أم هو حقیقۀ وتعنی 

تعنی ذلک المجموع وإن ظل شعیب على إیمانه الذي کان حیـث الیـد الواحـدة ال     »تعودن«

أو ترکهم إلـى المجموعـۀ، فضـال عـن     تصفق، وهذا استعمال متعود أن ینسب فعل البعض 

صادق تماما فی عود الجمیع »أو لتعودن«یکون الفاعل أو التارك کلهم إلّا واحدا منهم، إذا ف 

أو «إلّا واحد هو شعیب، إذ لیست هنا صیغۀ تستغرق الکل دونما استثناء، وإنما صیغۀ الجمـع  

  لّا واحد منهم.ویکفیه عود جماعۀ ودون النصف منهم فضال عن الکل إ »لتعودن

نص على دخول شعیب فی  »لَنُخْرِجنَّک یا شُعیب و الَّذینَ آمنُوا معک« أن ل◌ٔ و لکن یبقى سو

  تعنیه معهم لذلک النص؟ »لتعودن«ملتهم حیث 

  الختصاصه بالذکر قبلهم. »لتعودن«بل وشعیب نفسه هو رأس الزاویۀ فی 

 اء◌ٔ ا عنها بسلطان التوحید الجاهر بعد تقـاة، وهـو  أم تعنی الملۀ السلطۀ الزمنیۀ إذ هم خرجو
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  .کافرین -شعیب إلّا -رجعوا أم نین◌ٔ مو ظلوا مهما السلطۀ تلک فی العود منهم یتطلبون

و على أیۀ حال فال نص هنا وال ظاهر أو لمحۀ أن شعیبا کان فی ملۀ اإلشراك قبل رسالته، و 

نجزه، حیث االصطفاء واالجتباء بحـق  مجرد االحتمال الصالح حیث تحتمله اآلیۀ، کاف فی ت

الرسل، المذکوران لهم فی القرآن، إنه برهان صارم ال مرد له، أنهـم یصـطفون مـن جمـوع     

  الموحدین، فسابقۀ اإلشراك لهم تناحر واصطفاءهم.

 »ملتنـا «ال تعود بمزرأة على شعیب ما دام احتمال عنایۀ السـلطۀ الزمنیـۀ مـن     »لتعودن«إذا ف 

أم وعوده فیها مجاراة لتخیـل   السـالم  علیهملۀ الروحیۀ بعود الذین آمنوا معه فیها دونه  قائمۀ، أم وال

أنه کان فیها، ثم ولیس القرآن ساکتا عن تزییف ذلک التخیل الزائف الهارف الخارف، لمکان 

  عساکر اآلیات الداالت على سابقۀ الرسل السابغۀ بخالص اإلیمان.

کان فی ملۀ اإلشراك فیطلـب منـه    السـالم  علیهأنه   »لتعودن«ی بین المحتمالت ف -إذا -فالمرفوض

  العود فیها حتى ال یخرجنّ، وتبقى سائر المحتمالت قائمۀ على سوقها، وکلها صالحۀ للعنایۀ.

  الزمنیۀ تقیۀ، ال تمس من کرامۀ إیمانه من ذي قبل. »لَتَعودنَّ فی ملَّتنا«ف 

مشرکا کما هم إذ کـان فـی تقیـۀ مـن دینـه، والجـو        زعما منهم أنه کان »فی ملتنا«و کذلک 

الرسولی فی القرآن بیان لمحتد الرسل قبل ابتعاثهم أنهم مصطفون، فهو نقض لهـذه التخیلـۀ   

  القاحلۀ.

فانـه جمـع   »لتعـودن «واقعا حیث یستثنى شعیب نفسه عـن المخـاطبین ب    »فی ملتنا«و هکذا 

فإن شـعیبا مسـتثنى بمحتـد     »و الَّذینَ آمنُوا معک یا شُعیب«یتحمل االستثناء، مهما لم یتحمله 

  الرسالۀ المعنیۀ بالقرآن عن أن یکون قبلها فی ملۀ اإلشراك.

ذینَ کَفَـرُوا    «ذلک، وذلک التطلب البعید القاحل لم یکن لیختص بقوم شعیب، بـل:   و قـالَ الـَّ

ودلَتَع نا أَوضنْ أَرم نَّکُملَنُخْرِج هِملرُسل     ینَ. ومکَنَّ الظّـالللَـنُه م هـبر هِمحى إِلَـینا فَأَولَّتی منَّ ف

یدعو خاف ی وقامم نْ خافمل کذل مهدعنْ بم ضالْأَر نَنَّکُمک1)14: 14( »لَنُس.  

تم تکرهوننا على العود فی تلک الملۀ المشرکۀ زمنیا أم روحیـا أم  فأن »قالَ أَ و لَو کُنّا کارِهینَ«

                                                        
١

 ١٤ -١٣ج  ٤٥: ٤١ ة.راجع تفسیر الفرقان آی
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  فیهما معا.

هنا مجارات تعنی حتى على فرض استحالۀ کراهیتنا للعود فی ملـتکم رغـم زعمکـم،     »لو«و 

فلتفرضوا أننا ال نکرهه فتفرضوا علینا تلک العودة، ولکن ماذا إذا کنا کارهین کراهیۀ بسـاطع  

  هنا تندید بحتمیۀ ذلک العود. »لو«مان، ف البرهان، فقاطع اإلی

فالحمل على العود فی ملۀ غیر مرضیۀ إبطاال لحرّیۀ االنتخاب، الحریۀ لکل إنسان، إنه حمـل  

  یخالف الفطرة والعقلیۀ والخیرة اإلنسانیۀ.

فلو أنکم حملتمونا على ذلک العود ببرهان یقنع لکنا عائدین، ففی عودنـا دون أي برهـان، و   

طع البراهین تمنعنا عنه، إن فیه افتراء على اللّه، حیث القضیۀ الرسالیۀ وعلى هامشـها  هناك سا

  القضیۀ اإلیمانیۀ إن ذلک العود إنما هو بأمر اللّه:

نَعود فیهـا  قَد افْتَرَینا علَى اللّه کَذباً إِنْ عدنا فی ملَّتکُم بعد إِذْ نَجانَا اللّه منْها و ما یکُونُ لَنا أَنْ 

ـ     ب نَنـا ویب نَـا افْـتَحبکَّلْنا رتَو لَى اللّهلْماً عع ءنا کُلَّ شَیبر عسنا وبر اللّه شاءنـا  إِلّا أَنْ یمنَ قَوی

  ).89بِالْحقِّ و أَنْت خَیرُ الْفاتحینَ (

الصـالح غیـر    -لى إیماننا، فإن ضفۀ اإلیمـان ع »إِنْ عدنا فی ملَّتکُم«فهذه فریۀ وقحۀ على اللّه 

وصفته، تمنعان عن العود إلى اللّاإیمان، فکما أن قاالت اإلیمـان وحاالتـه وفعاالتـه     -الکالح

هو أیضا من قضایا اإلیمان وذلک افتراء على  -إذا -هی من قضایا اإلیمان، فعودنا إلى ملتکم

فقد نجانا من ملۀ اإلشـراك زمنیـا وروحیـا     »انَا اللّه منْهابعد إِذْ نَج«اللّه أنه یأمرنا بذلک العود 

  218بصفۀ اإلیمان  »و ما یکُونُ لَنا«فیها  -إذا -فکیف نعود

لکی یکون العود أیضا بصفۀ اإلیمان، علـى ضـوء مشـیئۀ     »أَنْ نَعود فیها إِلّا أَنْ یشاء اللّه ربنا«

  عودا. اللّه، فها نحن مستسلمون للّه خروجا أم

صحیح أن اللّه ال یشاء ولن. أن نعود فیها، ولکن مشیئته الطلیقۀ بعد حاکمۀ حکیمۀ، فلو شـاء  

من التوحید، کما شاء لنا التوحید فوحدناه بأمره، فنحن  -إذا -لنا اإلشراك ألشرکنا بأمره وهو

  على أیۀ حال تحت أمره وإمرته ورهن إشارته ومشیئته قضیۀ کامل اإلیمان و شامله.

و ذلک أدب ولی اللّه مع اللّه أنه ال یمشی على هواه وإن کانت فی عـدم العـودة إلـى ملـۀ     

اإلشراك، فلذلک یستثنی عدم عودته إلیها بمشیئۀ اللّه! فألن قضـیۀ اإلیمـان الصـادق باللّـه     
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نَعود  و ما یکُونُ لَنا أَنْ«ومشیئۀ اللّه هی التوحید للّه وعدم االنخراط فی سلک المشرکین باللّه 

هی قضیۀ اإلیمـان باللّـه، وهـی     -إذا -أن نعود فیها، فالعودة »إِلّا أَنْ یشاء اللّه ربنا«اللّهم  »فیها

من توحید اللّه فی طاعته وعبادته، کما الخروج عنها قضیۀ اإلیمان، وقضـیۀ التسـلیم السـلیم    

 -إذا -و المغزى هنا وهناك، فإنـه للّه أن نأتمر بأمر اللّه خروجا وعودا دونما وقفۀ لنفکر ما ه

  عبادة العقلیۀ والمصلحیۀ، دون خالص العبودیۀ للّه.

أجل وذلک هو رسم العبودیۀ الوحیدة غیر الوهیدة أال یمنع العبد أي مـانع منهـا مهمـا کـان     

قاطعا ال حول عنه، ومن أمثاله األمثال قصۀ إبراهیم فی ذبح إسماعیل، حیـث البـراهین کلهـا    

  حرمته، ولکن أمر اللّه تعالى یغضی کلها، بارزا وحیدا فی المیدان.معسکرة على 

ففیما تعلم مصلحۀ فی أمر من اللّه أو نهی فالطاعۀ سهلۀ، وفیما ال تعلم مصلحۀ وال مفسـدة،  

ه دون    فهی صعبۀ، وأما فیما تکرس اآلیات آفاقیۀ وأنفسیۀ أن فیه مفسدة ولکن اللّه یـأمرك ـب

ۀ، وهنا لک البلیۀ العظیمۀ التی، الساقطون فیهـا کثیـر، والنـاجحون    ریبۀ، فالطاعۀ صعبۀ ملتوی

  قلیل قلیل.

للتدلیل على أن قضیۀ ربوبیته الشاملۀ التسلیم لـه کمـا    »اللّه ربنا«و هنا الجمع بین اسمی اللّه: 

  یشاء، ولو شاء اإلشراك أم أیا کان من ملۀ من الملل، أو نحلۀ من النحل.

ده، کما هو قضیۀ ربوبیته، فهو الواحد إلها وهو الواحد ربا، فلو شاء أن فألوهیته تقتضی توحی

نشرك به وهو الواحد فی ربوبیته، أو أن ندخل فی ملۀ اإلشراك زمنیا تقیۀ أماهیه مـن مبـرر،   

  لکنا داخلین قضیۀ التسلیم الطلیق للّه ربنا.

أن فی العود فی ملتکم خیرا فأمرنـا بـه    فلو یعلم »وسع ربنا کُلَّ شَیء علْماً«فنحن المجاهیل و

قُلْ أَ تُعلِّمونَ اللّه بِدینکُم و اللّه یعلَم ما فی «لعدنا، ولکنه ال یعلم فیه خیرا إذ لیس فیه إلّا شر: 

موهم أَم تُنَبئُ  16:) 49( »السماوات و ما فی الْأَرضِ قُـلْ سـ شُرَکاء لّهلُوا لعج بِمـا ال   ) (و ونَـه

ی الْـأَرضِ      -)33: 13( »یعلَم فی الْأَرضِ ال فـ و ـماواتـی السف لَمعبِما ال ی ئُونَ اللّهقُلْ أَ تُنَب)

  ). وعدم علمه بشیء یوازي عدم ذلک الشیء.18: 10( »سبحانَه و تَعالى عما یشْرِکُونَ

، فنحن إذا صامدون فی توحیده وفی االبتعاد عـن  و ألن اللّه ال یشاء أن نعود فی ملتکم ولن

  فی ملتکم أبدا. -إذا -ملتکم روحیا وزمنیا، فلن ندخل



 238

فلیسـت العقیـدة الصـالحۀ     -کأنها هی قریتکم دوننـا  -و حین تهددوننا بإخراجنا من قریتکم

وإلیه انقطعنـا ال  ال سواه،  »علَى اللّه تَوکَّلْنا«تنثلم وتتلعثم أو تتزعزع أمام أي تهدید ووعید ف 

  .»ربنَا افْتَح بینَنا و بینَ قَومنا بِالْحقِّ و أَنْت خَیرُ الْفاتحینَ«سواه 

ذلک، ونفس العود فی ملۀ اإلشراك هو افتراء على اللّه، کأن ال خیر فی ملـۀ التوحیـد قضـیۀ    

  التوحید. طبیعۀ الحال فی التحیز بین الملتین، فاختیار ملۀ اإلشراك على ملۀ

فریتان على اللّه، إحداهما قضیۀ اإلیمان، وکأنه یأمرنا بتلک العـودة، وأخراهمـا    -إذا -فهاتان

  قضیۀ التحیز المجرد عن اإلیمان واإلشراك مهما کان حالۀ اإلیمان.

هی أقـل وأهـون مـن     -مهما عظمت وشقت -أجل، وإن تکالیف الخروج عن ملۀ الطاغوت

  تکالیف الدخول فی ملته.

لدخول فی حکم الطاغوت خروج عن نوامیس اإلنسانیۀ کلها حیث یذبح أتباعه على مذبح فا

هواه، ویقیم من جماجمهم وأشالءهم أعالم المجد لذاته ومناه، ثم یکلفهم عقولهم وعقائدهم 

لحـد ال یملـک والـد مـا ولـده، وال فتاتـه عـن         -بإعراضهم عن اللّه -وأموالهم وأعراضهم

  ات، وکل ما یملک بخطواته عن حرکاته الصالحۀ کلها.الدعارات وسائر العار

  :خاویا تهدیدا إال تحمل ال األنکاد، اء◌ٔ ذلک، وإلى إجابۀ نکدة من هو

  ).90و قالَ الْملَأُ الَّذینَ کَفَرُوا منْ قَومه لَئنِ اتَّبعتُم شُعیباً إِنَّکُم إِذاً لَخاسرُونَ (

الرسالۀ الشعیبیۀ تهدد أتباعه بالخسران دون بیان أنه مـا هـی    و هذه دعایۀ مستکبرة لعینۀ ضد

 ومـاال  ونفسـا  دینـا : الخسـران  ألوان من مذهب أي ن◌ٔ ماهیۀ هذا الخسران، لیذهب بال المو

 قـد  کان الصامد اإلیمان ولکن إنسان، أي عنه یبتعد خسران من هو أما وأرضا وعرضا وعقال

  :األنکاد اء◌ٔ نه أي کان، ثم کان عاقبۀ هوع یقلّبهم فال قلوبهم شغاف من موضعه أخذ

  ).91فَأَخَذَتْهم الرَّجفَۀُ فَأَصبحوا فی دارِهم جاثمینَ (

  باً کَأَنْ لَـمیوا شُعینَ کَذَّبدون حراك حیث خمدت نیرانهم وجمدت ثیرانهم وغیرانهم، ف:الَّذ

  ).92هم الْخاسرِینَ (یغْنَوا فیها الَّذینَ کَذَّبوا شُعیباً کانُوا 

لقد أرادوا إخراج شعیب والذین آمنوا معه بکل إحراج، فأخرجهم اللّه من حیـاتهم وقـریتهم   
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لهـم فیهـا    ، وکأن لـم یکـن  1: فلم یعمروا هذه الدار ولم یطل مقامهم فیها»کَأَنْ لَم یغْنَوا فیها«

آثار، حیث أخذتهم الرجفۀ بعمارهم وآثارهم مـع أنفسـهم البئیسـۀ التعیسـۀ، فلقـد انطـوت       

  صحیفتهم عن صفحۀ الکون مشیعۀ بالتبکیت واإلخمال، والمفارقۀ واالنفصال.

الباب الثالث اآلیۀ السـابعۀ إشـارة إلـى رجفـۀ مـدین       السـالم  علیهو لعل فی کتاب حبقوق النبی  

ونصـها باألصـل الکلـدانی     آلـه  و علیـه  اهللا صـلى إلى المدائن الکسرویۀ بمـیالد محمـد    السالفۀ إضافۀ 

  کالتالی:

  :»چادرى دکوشن برکد پردد ارعا دمدین«

  لقد تزعزت الچوادر والخیم فی مدین.

ففَکَی لَکُم تحنَص ی وبر رِساالت لَغْتُکُمأَب مِ لَقَدقالَ یا قَو و منْهلّى عمٍ     فَتَولـى قَـوآسـى ع

  ).93کافرِینَ (

»منْهلّى عا یموتوا، کما  »فَتَووهم فی قبضۀ الرجفۀ، ولم»منْهلّى عبعد أن ماتوا وقـال   »فَتَو»  لَقَـد

حت لَکُـم  «أصلیۀ وفرعیۀ بکل بالغ بالغ وبیان فـائق، ثـم    »أَبلَغْتُکُم رِساالت ربی نَصـ بعـد   »و

ح إلى بالغ الحجۀ البالغۀ، تلیینا لما تصلّب مـنکم، مـن أدمغـۀ وخـراطیم     البالغ، جمعا للنص

 »فَکَیف آسى على قَـومٍ کـافرِینَ  «مستکبرة فیکم وهی بعد علیکم، ولم آل جهدا فی إنجاءکم 

إلّا ما عساه نکران لعدل اللّـه وحکمتـه، أم نقصـان فـی بـالغ       -إذا -وال یعنی األسى علیهم

  رسالته!.

لخطاب العتاب باستفهام اإلنکار، عذاب لهم فوق العـذاب، سـواء أ کـان عنـد     ذلک، وهذا ا

نزول العذاب ولما یموتوا، أم وبعد موتهم، إعالنا ببالغ الحجۀ دون قصـور فیهـا أم تقصـیر،    

وإعالما بأن ال مجال لألسى علیهم فإنهم عامدون عاندون فی النکـران، فمسـتحقون لعـذاب    

  االستئصال.

 و بالعـدل  المستحق على ى◌ٔ یو وال کافرین، قوم على ى◌ٔ رسالۀ والنصیحۀ یوأ فبعد إبالغ ال

  !.اللّه حکم بحقه جرى من على استرحام عساها -إذا -األسى حیث الربانیۀ، الحکمۀ

                                                        
١

 .غنى في مكان: إذا طال مكوثھ فیھ مستغنیا بھ عن غیره مكتفیا بھ.
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هنا وقفۀ للتعقیب على ذلک القصص وأضرابه، کشـفا عـن خطـوات ربانیـۀ مـن قـدر اللّـه        

  غلّبهم بزعمهم وهم غافلون یلعبون أو نائمون.بالمکذبین بالدین کیف یأخذهم فی تقلّبهم وت

  و ما أَرسلْنا فی قَرْیۀٍ منْ نَبِی إِلّا أَخَذْنا أَهلَها بِالْبأْساء و الضَّرّاء لَعلَّهم یضَّرَّعونَ.

»الضَّرّاء و أْساءهما األفعل من البائسۀ والضـارة، وصـفان لمحـذوف أفضـله الحالـۀ، أو       »بِالْب

الحیاة، ثم البأساء بأس فی النفوس قلقـا واضـطرابا، والضـراء ضـر فـی األبـدان واألمـوال        

  واألوالد، فقد شملتا مضرة الروح والجسم فیما تحلقان على کل کیان اإلنسان.

و هذه األخذة الربانیۀ هی من مخلفات التکذیب بـالنبیین، أخـذا بالبأسـاء البائسـۀ والضـراء      

إلى اللّه تائبین، فلما عتـوا وبغـوا    »لَعلَّهم یضَّرَّعونَ«ل وأموال وبنین الضارة الضارعۀ فی أحوا

وبقوا على تکذیبهم حیث لم تذکرهم البأساء والضراء: السیئۀ، جازیناهم بمـا تزیـدهم سـیئۀ    

  العتو والغفلۀ الغفوة:

قالُوا قَد ا وفَوتّى عنَۀَ حسئَۀِ الْحیکانَ السلْنا مدب غْتَۀً  ثُمب مفَأَخَذْناه رّاءالس و نَا الضَّرّاءآباء سم

  ).95و هم ال یشْعرُونَ (

حتـى  «الظاهرة المزمجرة أکثـر مـن السـیئۀ     »الحسنۀ«بأساء وضراء المذکّرة  »مکانَ السیئَۀِ«فهنا 

اللّـه مهمـا عتـوا،    ونموا فی متطلبات حیاة الحیونۀ المریحۀ، فظنوا أنهم فی رحمۀ مـن   »عفوا

: ضر وسرور، فهمـا یمسـنا   »قالُوا قَد مس آباءنَا الضَّرّاء و السرّاء«ویکأن العتو مرضی للّه حتى 

إذ هما فوضى جزاف ال یعنیان کرامۀ أو مهانۀ، فال علینا أن نستمر فی الکفر والکفران، وألننـا  

و هـم ال  «أخـذة مزمجـرة مـدمرة     »بغْتَـۀً  فَأَخَـذْناهم «قد نکون مکرهین بالحسنۀ مکان السیئۀ 

نزول العـذاب   »ال یشعرون«استحقاقهم و»ال یشعرون«خطأهم و »ال یشعرون«موقفهم، و »یشْعرُونَ

إلّا فوضى، فال یعنی بالء السـیئۀ   »ال یشعرون«علیهم إلّا حین نزل إذ کان مباغتا، وعلى الجملۀ 

، والحسنۀ سراء عبثا أن یأخذ اللّه عبادا لـه بشـدة   وال جزاء فی حسنته وسیئته، بأساء وضراء

فی أنفسهم وأرزاقهم وأموالهم، وال إلرواء غلۀ وال شـفاء اجنـۀ أم یأخـذهم بسـراء مرحیـۀ      

مرخیۀ تعطفا علیهم بل هما بالءان مختلفی الصورة، وإنما إلیقاظ فطرة نائمۀ وترقیـق قلـوب   

الْإِنْسانُ إِذا ما ابتَاله ربه فَأَکْرَمه و نَعمه فَیقُـولُ ربـی   فَأَما «طال علیها األمد ما کانت فیها بقیۀ: 

  ).16: 89(»أَکْرَمنِ. و أَما إِذا ما ابتَاله فَقَدر علَیه رِزقَه فَیقُولُ ربی أَهانَنِ. کَلّا ..
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ن الشظف، وعلـى الجملـۀ   کما وال تعنی الحسنۀ مکان السیئۀ والیسر مکان العسر والنعمۀ مکا

العفو الزیادة مکان النقیصۀ، إنها ال تعنی إلّا جزاء وفاقا إن لـم یضّـرّعوا بالبأسـاء والضـراء،     

فبلیۀ الحسنۀ أصعب من بلیۀ السیئۀ، ولذلک ترى أکثر الساقطین فی البلیات هم من المنعمـین  

لفاتهم أمام اللّـه، فقـد   حیث یکثرون وینتشرون، مسهلین العیش، متیسرین الحیاة، معذّرین تخ

إلى جانب غورهم فی زخرفات الحیـاة، اعتبـارهم أنفسـهم معفـوین عـن       »حتى عفوا«تعنی 

 یصدر ما فکل الطلیقۀ، اللّامباالة -إذا -عائشین والشهوات، اللذات فی إباحیین لیات،◌ٔ المسو

ء، وعفـوا  نمـا  وأوالدهـم  وأموالهم أنفسهم فی عفوا فقد مباالت، أو تحرج أي بال عفو منهم

»عـن «عفوا وألن العفو تأتی بمعانی: الزیادة واالنتقاص الزمۀ، وبمعنـى التجـاوز متعدیـۀ ب    
1 

بتلـک   »عفـوا «کما هنا قد تعنیها کلّها وفقا ألدب اللفـظ وعنایـۀ المعنـى، فقـد      »عفوا«فطلیقۀ 

محاصـیلهم، فعفـوا   الحسنات بعد السیئات زیادة ونموا فـی أنفسـهم وأمـوالهم وأوالدهـم و    

انتقاصا على نقصهم فی نقضهم عهد اللّه، ثم ازدادوا عفوا حیث عفوا عن سـیئاتهم أنفسـهم   

قصـدا إلـى    »و قالُوا قَد مس آباءنَا الضَّرّاء و السرّاء«بإباحیۀ طلیقۀ وکأنها مشروعۀ مرضیۀ للّه 

ئنـا حالتـان مختلفتـان تسـتجران     أنهما لیستا جزاء وفاقا لسیئات أو حسنات، إذ لم تکـن آلبا 

الجزائین هذین المتقابلین، وکذلک األمر فینا نحن، فذلک جریـان طبیعـی فـی إقبـال الـدنیا      

وإدبارها دونما رباط لهما بحسنات أو سیئات، أم إن ذلک فوضى جـزاف مـن اللّـه دون أن    

  تکون الضراء والسراء خلفیۀ ربانیۀ للسیئات والحسنات.

آبائهم مستحقین للحسنۀ بتـرکهم   بلیۀ الحسنۀ بعد السیئۀ أنهم تحسنوا ك أم قد بلغ أمرهم فی

ماشـون   -إذا -فـنحن  »نـا ◌ٔ لَو شاء اللّه ما أَشْرَکْنا و ال آباو«شرعۀ اللّه التی یدعیها األنبیاء! إذ 

ـ       ه، وفق مشیئۀ اللّه، ماضون بأمر اللّه، اعتبارا لإلشراك باللّـه وتـرك شـرعۀ اللّـه، إیمانـاً باللّ

  کفر به!. -إذا -فتوحید وتصدیق شرعته

 حیـث  األوالد، اء◌ٔ تخصهما بهم دون هـو  »قَد مس آباءنَا الضَّرّاء و السرّاء«و احتمال آخر أن 

                                                        
١

 .فقد جاء العفو لكال النمو و االنتقاص فھم انتقصوا في نموھم و نموا في انتقاصھم، یقال:
 و عفت آثارھا زالت و عفى عنھ أزال ذنبھ. ةعفى النبت و الشجر قصد تناول الزیاد

 بما عفوا في نعمھم. ةو معھما العفو عن ذنوبھم كان ذنوبھم معفو ةو النقیض ةدون أي متعلق تعم عفو الزیاد» عفوا«ف إذا 
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 اإلصابات هذه کانت إن السیئۀ إصابۀ أنفسهم عن -إذا -عفوا فقد بالحسنۀ، لهم السیئۀ بدلت

هی شـر أخـذة، إذ قـد     »فَأَخَذْناهم بغْتَۀً«الحسنۀ،  -فقط -یستحقون کأنهم لهم رعونۀ قاصدة،

  .»إِنَّ موعدهم الصبح أَ لَیس الصبح بِقَرِیبٍ« لوط قوم فی کما مسبق بإخبار الظالمون ذ◌ٔ یو

 یفهمـوه،  وال یـروه  وال الحق یسمعوا ال حتى المنافذ کل سد إلى عمدوا األنکاد اء◌ٔ فألن هو

ء والضراء إیقاظا لفطرهم، وهو الخطوة األخیرة الهتدائهم دون اختیار لهم، البأسا مستهم مهما

جیئته الفجیعـۀ  »و هم ال یشْعرُونَ«فلم یزدهم إلّا عتوا ونفورا، فلذلک یستحقون مباغتۀ العذاب 

  رغم ما أشعرتهم الضراء والسراء. »ال یشعرون«إلّا عند ما أخذهم، کما 

ۀ أنه ما دامت اإلمکانیۀ لبالغ الحجۀ ال یضـنّ بهـا، فمـن خطـوة     و هکذا تکون الدعوة الربانی

الحجۀ البالغۀ إلى العظۀ، وإلى اإلنذار بالعاقبۀ، وإلى إیقاظ الفطرة بمختلف األسالیب، وحـده  

األخیر هو إیقاظها رغم تعنّت أصحابها، ومن ثم استئصالهم حین استأصلت لهم کـل الطـرق   

  ر وشر لإلنسانیۀ.النتباههم، إذ ال خیر فیهم إال ض

فعندئذ، فی ساعۀ الغفلۀ السادرة، والغفوة الغادرة، والعفوة البادرة تباغتهم العاقبـۀ المضـمونۀ   

  .»فَأَخَذْناهم بغْتَۀً و هم ال یشْعرُونَ«

و هذه سنۀ جاریۀ ربانیۀ فی إصالح المتخلفین خطوة خطوة، حتى إذا خطوا الخطوة األخیـرة  

، ولم یبق إلى قلوبهم نافذة هدى وتبصرة، استأصلهم اللّه وأخمد نیـرانهم  فی األخطاء العامدة

  .األنحاس األرجاس اء◌ٔ تطهیرا للجو عن هو

    ـنْ کَـذَّبلک ضِ والْـأَر و ـماءنَ السم رَکاتب هِملَینا عا لَفَتَحاتَّقَو نُوا ولَ الْقُرى آمأَنَّ أَه لَو وا و

و لَو أَنَّ أَهلَ الْکتابِ آمنُوا و اتَّقَوا لَکَفَّرْنا عنْهم سیئاتهِم و «). 96نُوا یکْسبونَ (فَأَخَذْناهم بِما کا

) و لَو أَنَّهم أَقاموا التَّوراةَ و الْإِنْجِیلَ و ما أُنْزِلَ إِلَـیهِم مـنْ ربهِـم    65لَأَدخَلْناهم جنّات النَّعیمِ (

: 5( »لُوا منْ فَوقهِم و منْ تَحت أَرجلهِم منْهم أُمۀٌ مقْتَصدةٌ و کَثیرٌ مـنْهم سـاء مـا یعملُـونَ    لَأَکَ

66.(  

صحیح أن برکات السماء واألرض وتوفّر النعم ال تستلزم أهلیۀ المتنعمـین بهـا، فقـد ترجـع     

لزامهما انفتاح برکات مـن السـماء واألرض،   النعمۀ علیهم نقمۀ ونعمۀ، ولکن اإلیمان والتقى 

واللّاإیمان والطغى لزامهما انغالق برکات، وما یرى من برکات ألهل الدرکات فهی فی الحق 
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ی لَهـم خَیـرٌ    «لهم درکات، حیث تعنی لهم إمالء وإمالال:  لـینَ کَفَرُوا أَنَّما نُمنَّ الَّذبسحال ی و

إِنَّما نُم هِمأَنْفُسهِینٌلم ذابع ملَه وا إِثْماً وزْدادیل می لَه178:) 3( »ل.(  

ذلک، وان الخلفیۀ الطبیعیۀ الربانیۀ للتخلفات عن شرعۀ اللّه هی انغالق برکات مـن السـماء و   

األرض ظاهریۀ وباطنیۀ هما متعامالن فی فالح اإلنسان وصـالحه، ولکـن هنـا خطـوة ثانیـۀ      

  وهذه الحسنۀ هی أسوء من السیئۀ بکثیر!. »مکانَ السیئَۀِ الْحسنَۀَ حتّى عفَوابدلْنا «ابتالئیۀ هی 

هنا تحیل إیمان أهل القرى وتقواهم، وقضیتها هی إحالۀ فـتح هـذه البرکـات؟ و     »لو«و ترى 

  !.ویتقوا القرى أهل ن◌ٔ هذه اإلحالۀ تنافی والمشیئۀ التشریعیۀ أن یو

تیار، دون ذاتیـۀ أم واقعیـۀ مسـتغرقۀ، فهـی إخبـار عـن الواقـع        إنها إحالۀ نسبیۀ بسوء اإلخ

المتخلّف ألهل القرى بسوء اختیارهم، باستثناء واقعین اثنین هما قلۀ قلیلۀ أمام مسیرة التـاریخ  

  الرسالی:

  أهل القرى کلها زمن صاحب األمر عجل اللّه تعالى فرجه الشریف. 1

وتصلیحا لهم أنفسهم، فحـین ال   السالم علیهالمهدي  أهل کل قریۀ قدر المستطاع، تعبیدا لطریق  2

 أمـر  ألنـه  القرى کل فی األکثري أو الخالص اإلیمان جو على یحصلوا أن نون◌ٔ یتمکن المو

 کمـا  وفوقهـا  المنزلیـۀ  مجتمعـاتهم  یصـلحوا  أن -إذا -فعلـیهم  اللّه، وعد بما األمر صاحب

  األرض.و السماء من برکات -کجمع -علیهم تنزل ولکی یستطیعون،

ذلک، وال تنافی المشیئۀ التشریعیۀ امتناع واقع مشروع باختیار، وإن کان امتناعا مطبقا، فضـال  

  عن المطلق الذي قد یتحقق باختیار.

و هذا الحکم جمعی ولیس شخصیا أن کل من آمن واتقى تنزل علیـه برکـات مـن السـماء     

  أیضا کما یستحقون. مهما حکم أحیانا لألشخاص -اللهم إال برکات معنویۀ -واألرض

 دنیـاه  ن◌ٔ فاإلیمان والتقى أول ما یصلحان هو الحیاة الدنیا أن تصبح حیاة علیـا حیـث المـو   

  .آخرة

ذلک، وألن زمن صاحب األمر عجل اللّه تعالى فرجه یحلّق اإلیمان والتقى على أهـل القـرى   

أفالیذ کبدها،  إلّا من شذ، فقد تنزل علیهم برکات من السماء واألرض، کما تخرج له األرض

و لتنـزلن  «فی حدیثه عـن الرجعـۀ:    السالم علیهعن اإلمام الحسین   -ویروى فیما یروى بهذا الشأن
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 ثمرة ل◌ٔ البرکۀ من السماء واألرض حتى أن الشجرة لتضیف بما یرید اهللا فیها من الثمرة ولیو

»لَ الْقُرى...و لَو أَنَّ أَه«وذلک قوله:  »الشتاء فی الصیف وثمرة الصیف فی الشتاء
1.  

) وقد تشمل 11: 12( »إِنَّ اللّه ال یغَیرُ ما بِقَومٍ حتّى یغَیرُوا ما بِأَنْفُسهِم«أجل وهذه ضابطۀ ثابتۀ 

قوق األشخاص هنـا، ولکـن   ما بشخص، اللّهم إال أن تمنع طوارئ ومالبسات ح »ما بقوم«إلى 

  حقوق الجماهیر محتومۀ مختومۀ بما یغیرون إلى خیر فخیر، أم إلى شر فشر.

منحاهـا  »و اتقـوا «ناحیۀ منحی إیجابیات اإلیمـان علمیـۀ وعقیدیـۀ وعملیـۀ ثـم       »آمنوا«و هنا 

السلبیات علمیۀ وعقیدیۀ وعملیۀ، فهما یحلّقان على کافـۀ الواجبـات والمحرمـات األصـلیۀ     

  .»ال إِله إِلَّا اللّه«رعیۀ، الفردیۀ والجماعیۀ، وکلها اختصارة واحتصارة فی کلمۀ اإلخالص والف

وما أشبه، دلیل أن هناك برکات فی السـماء واألرض هـی مغلقـۀ     »خلقنا«دون  »لفتحنا«و هنا 

  .»کَذَّبوا فَأَخَذْناهم بِما کانُوا یکْسبونَ«على أهل القرى بما 

صالح األعمال الجماهیریـۀ وطالحهـا، وبـین برکـات مـن السـماء واألرض        فهنا تعامل بین

  .»و ال یظْلَمونَ فَتیلًا«ودرکات فی األولى کما فی األخرى دون أیۀ فوضى جزاف 

و بما أن صالح اإلیمان دلیل على حیویۀ الفطرة الصالحۀ غیر المنحرفۀ المنخرفۀ، وصدق فـی  

لواقع الحق، فهـو قـوة دافعـۀ تجمـع جوانـب الحیویـۀ       اإلدراك، وتصادق مع حق الواقع وا

اإلنسانیۀ کلها متجهۀ إلى جهۀ واحدة، مستمدة من قوة اللّه الذي ال إله إال هو، فإنهـا تحـرّرة   

  صالحۀ بالغۀ، عن عبودیۀ آلهۀ األرض إلى عبودیۀ إله السماوات واألرض.

لمحبـورات، صـائنۀ عـن    ثم وتقوى اللّه یقظۀ واعیۀ داعیۀ إلـى تـرك المحظـورات وفعـل ا    

»أوثق العرى کلمۀ التقوى«االندفاع والتهور والتشتت والتشطّط والغرور، و
عـروة یتعلـق بهـا     2

  فتنهض من المعاثر، وتنجی من المزالّ والمزالق، فهی الحبل المتین، والمستند النضد األمین.

على قمم الکمال الممکن ألي کان، حیث یسـیر  لذلک فهما جناحان یطیر بهما اإلنسان إلى أ

  بهما اإلنسان إلى مصیرات البرکات التی وعدها اللّه ألهل اللّه.

                                                        
١

 السالم علیھفي الخرائج و الجرائح عن الحسین   ٥٢: ٢.نور الثقلین 
 
٢

 ٨٤ص  ة.المجازات النبوی
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؟ حیث الحسنۀ هی مـا تالئـم المشـتهیات خیـرة أم     »حسنۀ«وهناك  »برکات«و ترى لماذا هنا 

شرّیرة، فهی بین برکات ودرکات، بین نعمۀ هی رحمۀ وأخرى هـی زحمـۀ ونعمـۀ، و لکـن     

هی خلیصۀ الخیرات دون تبدل إلى درکات، نتیجۀ اإلیمان والتقـوى، فکـل حسـنۀ     »برکات«

  هی قضیۀ النجاح فی االبتالء بهما. »برَکات منَ السماء و الْأَرضِ«وسیئۀ ابتالء، و

 مـا  ومنهـا  ونجاحا، سقوطا فیه اختلفا مهما کافر أو ن◌ٔ ذلک، فمن الخیرات ما هی بلیات لمو

ات اإلیمان والتقوى، فما هی إذا ابتالءات، ثم ومن الشرور ما هی ابتالءات بـین  خلفی من هی

  الخیرین والشرّیرین، ومنها ما هی عقوبات ألي منهما مهما اختلفا فی حدودها.

فالبرکات النازلۀ على أهل اإلیمان والتقوى هی برکات فی النفـوس والنفـائس، برکـات فـی     

ها، إخراجا لها عن کل أسر لهـا یطـارد الحصـر فـی اللّـه،      المشاعر وکل طیبات الحیاة بأسر

برکات تنمی الحیاة وترفعها إلى قممها المعنیۀ منها، فلیست مجرد وفرة ظاهرة مع شقوة وترد 

  وانحالل.

لُ الْقُـر   97أَ فَأَمنَ أَهلُ الْقُرى أَنْ یأْتیهم بأْسنا بیاتاً و هم نائمونَ ( ـنَ أَهـأَم أَ و (  مهیأْت ى أَنْ یـ

  ).98بأْسنا ضُحى و هم یلْعبونَ (

 ال إذ لهـم  أمـن  فـال  الطغیۀ، الکافرة فهی التقیۀ، وال نۀ◌ٔ هی الظالمۀ غیر المو »أَهلَ الْقُرى«هنا 

و هم «وضح النهار »ضُحىأَنْ یأْتیهم بأْسنا «أو  »و هم نائمونَ«باللیل  »أَنْ یأْتیهم بأْسنا بیاتاً« إیمان

کالطفولۀ التی ال تعنی صالح الحیاة اإلنسانیۀ الواقعیـۀ، فإنمـا تنظـر إلـى ظـاهر لهـا        »یلْعبونَ

  ).30:7(»یعلَمونَ ظاهراً منَ الْحیاةِ الدنْیا و هم عنِ اآلْخرَةِ هم غافلُونَ«حاضر: 

د ما کلّـت کـل المحـاوالت إلیقـاظهم فلـم      و ذلک هو العذاب المباغت لمن یستحقونه، بع

  یزدهم إال فرارا.

  ).99أَ فَأَمنُوا مکْرَ اللّه فَال یأْمنُ مکْرَ اللّه إِلَّا الْقَوم الْخاسرُونَ (

 اللّـه  مکـر  إلّا جزاءهم فما وعقولهم فطرهم مکروا بما باللّه نین◌ٔ لقد مکروا اللّه ومکروا المو

الـذین خسـروا أنفسـهم بمـا      »فَال یأْمنُ مکْرَ اللّه إِلَّا الْقَوم الْخاسرُونَ« وفاقا، جزاء مکروا کما

صدوا علیها منافذ الفطر والعقول وسائر الفکر، وکأن اللّه ال یسطع على مکرهم کمـا مکـروا،   

  أم هم ال یستحقون مکرا رغم ما مکروا، أم ولیس هناك من إله هو یرصدهم.
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  ذینَ یرِثُونَ الْأَرض منْ بعد أَهلها أَنْ لَو نَشاء أَصبناهم أَ و لَم یهد للَّ

  ).100بِذُنُوبِهِم و نَطْبع على قُلُوبِهِم فَهم ال یسمعونَ (

د        «ألم یهد لهم آیـات اللّـه آفاقیـۀ وأنفسـیۀ      عــنْ بم ضرِثُـونَ الْـأَرینَ یلَّـذل ـدهی لَـم أَ و

لالهالکین، أو لم یهد لهم ذلک القصص الحق من مضاجع الغابرین المعروضۀ لهـم فـی   »هاأَه

  صحائف التاریخ الجغرافی.

»بِذُنُوبِهِم مناهبأَص نَشاء إصابۀ شاملۀ، ولکن الدار هی دار العمـل وال حسـاب، وغـدا     »أَنْ لَو

ال یتحملها المکلفون، فقـد  حساب وال عمل، وإنما نصیبهم بالبعض من ذنوبهم الفاحشۀ التی 

»       م لَّهـلُـوا لَعمي عذ ظَهرَ الْفَساد فی الْبرِّ و الْبحرِ بِما کَسبت أَیدي النّـاسِ لیـذیقَهم بعـض الـَّ

  ).41: 30( »یرْجِعونَ

 أو لم یهد لهم أوالء الوارثین األرض، بأیۀ وراثۀ جزئیـۀ أم شـاملۀ، سیاسـیۀ أم اقتصـادیۀ أم    

  إصابۀ کاملۀ کما أصبنا الغابرین. »أَنْ لَو نَشاء أَصبناهم بِذُنُوبِهِم«روحیۀ أماهیه 

تعنی بعد انقراضهم عن بکرتهم؟ وال سابقۀ لذلک وال الحقۀ! فـاألرض   »منْ بعد أَهلها«و ترى 

قد یقصـد إلـى   »لهامنْ بعد أَه«ال تعنی کل المعمورة، بل هی أرض الحکم سیاسیا وما أشبه، و

  أهلها المیتین، أهلها اآلهلین المغتصبین، وهذا هو األکثریۀ المطلقۀ من وراثۀ األرض.

آت مـن   المنصـوص علـى خالفتـه فـی م     السـالم  علیـه مثال على ذلک اغتصاب حق اإلمام علـی   

األحادیث، ولئن یشک فی غصب خالفته هذه، فغصب فدك دلیل باهر ال مرد له على غضب 

  ۀ فأین فدك المال من خالفۀ األمۀ!.الخالف

و هل کانت المطالبۀ بفدك، غیر المطالبۀ بالخالفۀ لإلمام علی، وهل إن اقتطاع فدك مـن یـد   

فاطمۀ هو غیر قطع المدد عن المطالبین بالخالفۀ، وإثبات األولویۀ فی غصـب الخالفـۀ مـن    

  غصب فدك؟!.

ك لن تعید إلیها األرض، ولم تکن لتطلب و لقد کانت تعلم فاطمۀ تمام العلم أن المطالبۀ بفد

فیـه عنفـوان    -فیه أصالۀ الحق -أرضا فیها نخیل، إنها کانت تطلب بإرث آخر فیه عزة النفس

فیه امتداد أبیها الرسول .. هذا هو اإلرث الذي جاءت تنادي به فی ساحۀ المسـجد   -الرسالۀ

  من خالل مطالبۀ فدك.



 247

بخطـاب لمحـۀ التنقـیح أو     -حتـى  -مرتجـل، أم  و سیان أ کانت المطالبۀ بخطاب مدروس

  اإلقحام، کما یطیب القول لالدعاء.

أن تقف أمام الخلیفۀ بجبۀ وخمـار، أن   -فقد یکفی أن تقود فاطمۀ قدمیها إلى باحۀ المسجد

 تنسحب ثم لحظۀ تقف أن -ي◌ٔ أن تو -أن تحرك یدا بمعصم نخیل -ترمی إلیه نظرة شزراء

  ... الظل ینسحب کما

ال فقط لتشـرح الرسـالۀ المعروفـۀ فـی أصـلها لـدى        -ت فی الخطاب رسالۀ أبیهالقد شرح

بل لتعین مرکزها ومرکز علی من الرسالۀ، منددة بالخلیفۀ أنـه مغتصـب میراثهـا،     -الحاضرین

  فهل یصعب إذا أن یغتصب میراث الخالفۀ المنصوصۀ؟.

وهم غـافلون بزهـوة میـراث األرض     »بعد أَهلها ... أَ و لَم یهد للَّذینَ یرِثُونَ الْأَرض منْ«أجل 

  وزهرة األرض عما یعنى منهم!.

م ال یسـمعونَ   «و لکن الحاضر الذي ال حول عنه من العذاب:  فَهـ لى قُلُـوبِهِمع عنَطْب سـمع  »و

یـر،  القلب، فما لم یسمع القلب ال یتقلب اإلنسان من الردى إلى الهدى، مهما سمع بأذنه الکث

فإنه إذا لیس سمع القبول، فسمع اإلنسان سمعان، سمع األذن وسمع القلب، فمـا لـم تسـمع    

سـمع اإلنسـان،    »لَهم آذانٌ ال یسمعونَ بِهـا «القلوب لم تتجاوز العظات اآلذان، فهم من الذین 

  فإنما هو سمع الحیوان.

و مـن  »لـو «اءه فی قضـیۀ  رفعا دون جزم یفصلها عن جزاء الشرط، فهو خالف جز »نطبع«فهنا 

  الغریب عطفه على جزاء الشرط تلحیقا لحکمه به مع اختالف الصیغۀ والصبغۀ!.

مختوم إلّا ما شاء اللّه، ثم الطبع والخـتم   »أَصبناهم بِذُنُوبِهِم«محتوم و »نَطْبع على قُلُوبِهِم«إذا ف 

  231لدرکات السبع. والرین والکنان والغشاوة والصد والمنع هی بمعنى فی هذه ا

هنا هـی مطلـق    »األرض«تختص بالوارثین المذنبین، و »للَّذینَ یرِثُونَ الْأَرض منْ بعد أَهلها«ثم 

  األرض ال األرض المطلقۀ، فقد تعنی أي أرض انقرض أهلوها وورثها آخرون مذنبون.

جاء لَقَد ها ونْ أَنْبائم کلَیع الْقُرى نَقُص لْکـو  تیفَما کـانُوا ل ناتیبِالْب ملُهسر منُـوا ◌ٔ تْهبِمـا  م 

  ).101( الْکافرِینَ قُلُوبِ على اللّه یطْبع کَذلک قَبلُ منْ کَذَّبوا

قصـا  »نقـص علیـک  «الرسالیۀ المکلفۀ برساالت اللّه، على مدار الـزمن الرسـالی    »تلک القرى«
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لُهم بِالْبینـات   «لدعوات الرسالیۀ أمام ا »من أنباءها«تاریخیا بعضا  سـر متْهجـاء لَقَد رسـولیۀ   »و

  .»... منُوا◌ٔ فَما کانُوا لیو«ورسالیۀ، ولکن 

فهنا سلسلۀ موصولۀ من الرسل والرساالت بکل البساالت والحصاالت، وتقابلها سلسـلۀ مـن   

  التکذیبات.

وا بِما کَذَّبوا منْ قَبلُ کَذلک یطْبع اللّـه علـى   منُ◌ٔ ما کانوا لیو«و هناك ثالوث من غائالتهم إذ 

من »منُوا◌ٔ (فَما کانُوا لیو 3فطبع على قلوبهم ثم  2تکذیب من قبل،  1وذلک:  »قُلُوبِ الْکافرِینَ

  بعد، لمکان ذلک الطبع بالطبع امتناعا باالختیار.

الذر فی آیته عالما قبـل الـوالد،    هنا تعنی قبل والدهم فی الذر؟ وال یعنی »من قبل«فترى أن 

ین، ◌ٔ فیه واقع التساءل بین اللّه وبینهم، إذ ال یذکره أحد حتى من کمل المو  یحـتج  فکیـف  ـن

أَنْ تَقُولُوا یوم الْقیامۀِ إِنّا کُنّا عنْ هذا غافلینَ. أَو تَقُولُوا إِنَّما أَشْـرَك  «فیه، على  »بلى« ب علیهم

  ! وال دور لإلحتجاج بما هو منسی طلیق لن یذکر.».. قَبلُ منْ نا◌ٔ آباو

بِمـا کَـذَّبوا مـنْ    «وهنـا   »بلـى «إلّا  -أیا کان وکانوا -ثم لم یکن فی الذر منهم ومن کل الناس

  !.»قَبلُ

فال یستحقون بمجرده أن یطبـع علـى قلـوبهم إلّـا إذا أصـروا فـی        »ال«فحتى ولو کان منهم 

ا     التکذیب یوم التکلیف! فقد یکف ر مکلف بشرعۀ اللّه إذا لما تصـله حجتهـا، أم وصـلته ولمـ

یفکر فیها، أم فکر وکذب بها عجالۀ دون إصرار، ولما یحن حین الطبـع فـی هـذه الـثالث،     

اللّهم إلّا إذا عاش تکذیبا بعلم وعناد ثم طال األمد وزالت إمکانیۀ اإلیمان، فهنا دور الطبـع و  

  کما هو باهر فی آیاته.

تنفی کینونۀ اإلیمان منهم بما کذبوا من قبل فـی   »قَبلُ منْ کَذَّبوا بِما منُوا◌ٔ ا کانُوا لیوفَم«و هنا 

  هذه المرحلۀ األخیرة من علم وعناد، فطبع اللّه على قلوبهم بما کذبوا.

إذا فما کانوا لإلیمان بمـا کـذبوا، إذ خرجـوا     »لإلیمان«تعنی  »أن«حذفا للناصبۀ:  »نوا◌ٔ لیو«ف 

  انیته بما کذبوا لحد طبع اللّه على قلوبهم.عن إمک

ابتعاث الرسل؟ وقد ابتدأت البشریۀ بابتعاث الرسل، إذ بزغت الرساالت بـآدم    »من قبل«أم هو 

إذ کانوا ضالال ال على هـدى و ال   -لو صح التکلیف قبلهم -! ثم ال تکذیب قبل الرسلالسـالم  علیه
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کانت البعثات الرسـالۀ بعـد ردح مـن خلـق      على ضالل التکذیب بالرساالت ولما تأت، لو

  المکلفین.

ثم ولیس کل تکذیب بعد بزوغ الرساالت مما یستحق الطبع على قلوب المکذبین!، إنما هـو  

  التکذیب العاند العامد المستمر الذي ال مجال فیه لالهتداء.

وعنـادا فطبـع    أنهم عاشوا زمنا للرسل أو الرساالت فکانوا مکذبین بها علما »من قبل«أم تعنی 

فَمـا کـانُوا   «اللّه على قلوبهم، ثم استمروا فی تکذیبهم بعد هـذه العیشـۀ المکذبـۀ النکـدة،     

وکل ذلک کان فی حضن الرسـل، أو الرسـاالت،    »بِما کَذَّبوا منْ قَبلُ«لوقت ما بعد  »منُوا◌ٔ لیو

دم وإدریـس، وبـین   سواء أ کانوا فی فترة من الرسل والرساالت قائمۀ، کالذین عاشوا بـین آ 

م ◌ٔ لتُنْذر قَوماً ما أُنْذر آباو«: -کأطول فترة -علیهماالسالمإدریس ونوح، أم وبین المسیح ومحمد   هـ 

ملُونَ فَهغاف .قَّ لَقَدلُ حلى الْقَوع مأَکْثَرِه مو ال فَهنُونَ◌ٔ یـنْ  6: 36( »مم مماً ما أَتاهر قَوتُنْذل) (

  )46: 28( »قَبلک نَذیرٍ منْ

) فالفترة بین الرسل، وفیها فتـور  6: 2( »منُونَ◌ٔ سواء علَیهِم أَ أَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْذرهم ال یو«فهم 

  لبالغ رساالتهم لمکان التحریف والتجدیف، إن لها دورا دائرا مائرا فی حصالۀ العناد اللدود.

ده    «إبراهیم وموسى وکما فی آیات یونس: أم وفی غیر الفترة کما بین نوح و عــنْ بثْنـا معب ثُم

لُ  منْ بِه کَذَّبوا بِما منُوا◌ٔ لیو کانُوا فَما بِالْبینات هم◌ٔ رسلًا إِلى قَومهِم فَجاو قَبـ  ککَـذل  ع نَطْبـ 

دهم  مـنْ  بعثْنا ثُم. الْمعتَدینَ قُلُوبِ على عـوسـى  بم نـا       وبِآیات ه لَائـم نَ وـورْعونَ إِلـى فهـار

  ).75 -74: 10( »فَاستَکْبرُوا و کانُوا قَوماً مجرِمینَ

 منُـوا ◌ٔ و لَقَد أَهلَکْنَا الْقُرُونَ منْ قَبلکُم لَما ظَلَموا و جاءتْهم رسلُهم بِالْبینات و مـا کـانُوا لیـو   «

کزِي کَذلا نَج       ـفنَنْظُـرَ کَیل مهـدعـنْ بضِ می الْـأَر فـ فخَالئ لْناکُمعج ینَ. ثُمرِمالُْمج ملْقَو

  ) وآیۀ األنعام:13: 10(»تَعملُونَ

: 6(»عمهـونَ ی طُغْیـانهِم  فی نَذَرهم و مرَّةٍ أَولَ بِه منُوا◌ٔ و نُقَلِّب أَفْئدتَهم و أَبصارهم کَما لَم یو«

). فالفترة بین الرسل هی من الظروف القاسیۀ العاصیۀ بطبیعـۀ الحـال، لحقـل التکـذیب     110

 بتکـذیبات  االلـداء  اء◌ٔ بالرسل ورساالتهم، فإذا جاء بعـدها فقـد یواجهـون مـن قبـل هـو      

  .وتعذیبات
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کما وان لتکذیب الرسل فی زمنهم دور قاس فی مالحقـۀ التکـذیب، علّـه أقسـى مـن دور      

فترة، فالعائش زمن الرسل برساالتهم، هو أنحس نکرانا لهم ولها مبدئیا، مهما کـان العـائش   ال

الفترة بین الرسل هو أنحس منه نکرانا بطبیعۀ الحال، وهما مشـترکان فـی قسـاوة التکـذیب،     

  مهما کان البعض أقسى من اآلخر لمالبسات أخرى، أم لنفس الدور رسولیا وفترة بین الرسل.

جما و ینَ (وقلَفاس منا أَکْثَرَهدجإِنْ و و دهنْ عم مأَکْثَرِهنا ل102د.(  

ذلک العهد هو عهد الفطرة کأول عهد، ومن ثم عهد العقلیۀ اإلنسانیۀ والشرعۀ الربانیـۀ حیـث   

هنا ال تعنی أکثر المکذبین حیث التکذیب وال سیما ذلک الصلب الصـلت   »أکثرهم«یتلوانه، و

فقد  »إنّ«هنا مخففۀ عن »إن«أکثر المکلفین، و »أکثرهم«ترك لمثلث العهود، فقد تعنی هو بنفسه 

وجدنا أکثرهم لفاسقین، خروجا عن عهد الفطرة وعهد الشرعۀ، فالخارج عن عهد الفطرة قبل 

  إتیان الرسل هو خارج عن عهد الشرعۀ بعد إتیانهم بطبیعۀ الحال.

ثلث الزمان فی وجدان علمی ربانی، وعـدم وجدانـه   قد تعنی کافۀ الناس فی م »أکثرهم«ثم و

تعالى لشیء هو عدم وجود ذلک الشیء، وال تعنی سلبیۀ العهد أصله، فإنهم یعیشـون مثلـث   

  العهد، وإنما هو استمراریۀ ذلک العهد تطبیقا له.

حـادا أو  لکی یشمل کل تخلفـۀ عـن العهـد إل    »کافرین«دون  »إِنْ وجدنا أَکْثَرَهم لَفاسقینَ«ثم 

  إشراکا أو کفرا کتابیا، أم فسقا فی کل درکاته.

استئصال العهد ألکثرهم عن بکرته، مهما کان عهدا معرفیـا، أو عقیـدیا،    »من عهد«و قد تعنی 

  فضال عن العملی.

مسـتغرقۀ   1أکثرهم، أکثر المکذبین بآیات اللّه، فالعهد بین حـاالت ثـالث،    -إذا -فقد تعنی

ومستغرقۀ سلبیا کما ألسفل سافلین من  2، السـالم  علیهمألعلى من المعصومین  إیجابیا کما للرعیل ا

وعوانا بینهما تطبیقا لعهد وترکا آلخر، فقد یوجد مکذبون لما تستأصل عهودهم  3المکذبین، 

 یعیشـون  مـنهم  األکثریۀ ثم التکذیب، یترکون -تقدیر وألقل -أم نون◌ٔ عن بکرتها فهم قد یو

  .»و ما وجدنا لأَکْثَرِهم منْ عهد«ت المو حتى عهودهم ترك

ففی مثلث العهود بدرجاتها، یسبع الناس بدرجاتهم، فمن واجد عهد الفطـرة دون العقـل، أم   

واجد عهد العقل ناس عهد الفطرة، أم واجد عهد الشرعۀ دون عهد الفطرة والعقل، أم واجـد  
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ا هو القائم بها مهما کـان درجـات، والواجـد    لها کلها، أم واجد الثنین منها، فالواجد لها کله

لواحد منها هو أضعف الواجدین، ثم الواجد الثنین منها هو عوان بینهما، کمـن وجـد عهـد    

الفطرة والعقل، أو العقل والشرعۀ، أو الفطرة والشرعۀ، ثم التـارك لهـا کلهـا هـو المصـداق      

  .»ما وجدنا لأَکْثَرِهم منْ عهد«الصادق ل 

وال یخلو أحد من عهد الفطرة مهما کان خلوا مـن العقـل، کمـا ال یخلـو أحـد مـن        ذلک،

  المکلفین من عهد الشرعۀ مهما کان زمن الفترة.

فالصراط الوحید إلى اللّه هو مثلث العهد فطریا وعقلیا وشرعیا، فإن وسیط العقل بین الفطـرة  

  والشرعۀ هو صالح العقل والفطرة والشرعۀ.

 -إذا -حیث ال منفـذ  »لم نجد له عهدا«وهید هو ترك ذلک المثلث بأسره ف کما أن الوهید ال

  له إلى الهدى.

فی العوان بینهما، فالواجد لبعض منها التارك  -مهما کانت مائلۀ ماحلۀ -و من ثم نجد راحلۀ

لبعض قد ینجو وینجح بما هو واجده، فالفطرة تدعوا إلى العقلیۀ الصالحۀ وصـالح الشـرعۀ،   

  تدعوا إلى الفطرة والعقلیۀ الصالحۀ، والعقل الصالح یدعو إلى الفطرة و الشرعۀ. کما الشرعۀ

ذلک، والفسق عن الفطرة یخلّف الفسق عن العقلیـۀ، کمـا الفسـق عـن العقلیـۀ یفسـق عـن        

الشرعۀ، وهکذا الفسق عن الشرعۀ یفسق عن اآلخرین، وکوجه عام وضابطۀ، یخلـف الفسـق   

  اآلخرین.عن کلّ من هذه الثالث فسقا عن 

 فـی  وإیجابیـا  سـلبیا  -دوما -تتجاوب فهی اآلخرین، فی ر◌ٔ کما وأن صفاوة کلّ وحفاوته تو

  .دائب تعامل

لذلک نرى آیۀ الفطرة تتبناها کأصل للـدین، وآیـات العقـل تجعلـه کوسـیط بـین األنفـس        

  واآلفاق، والشرعۀ الربانیۀ تتبنى الفطرة کأصل والعقل وسیطا بین األصلین.

المستأصلۀ کل عهد، ال تناسب إلّا المکذبین بآیات اللّه طول التاریخ، فإن  »عهدمن «ذلک، ف 

أکثرهم لیس لهم عهد، وألقلهم عهد هو ألقل تقدیر عهد الفطـرة أو العقلیـۀ اإلنسـانیۀ، فقـد     

  یرجى اهتداءهم یوما ما إلى الحق.

ـ    »أکثرهم«فال تعنی  ث األکثریـۀ مـن   کل المکلفین، وال المکذبین المطبوع علـى قلـوبهم، حی
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المکلفین قاصرون أم مقصرون دون تکذیب على علم وعهد، أم ومهما کان عن علـم وعمـد   

  فلیس یطبع على قلوب أکثرهم، بل هم القلۀ العنیدة العتیدة فی التکذیب.

و ال المطبوع على قلوبهم ألنهم کلهم لیس لهم أي عهد، إنما هم مجموعـۀ المکـذبین، فـإن    

  .»هدمن ع«أکثرهم لیس لهم 

ى ممـن لـم     فسلبیۀ العهد المستغرقۀ کل عهد تجعلهم کأن ال عهد لهم من أصله، بل هم أدـن

  یخلق له عهد إذ یعارضون کل أحکام الفطرة والعقل والشرعۀ.

متخلفین عن هذه العهـود الثالثـۀ إلـى     »لفاسقین«المختوم على قلوبهم  »إِنْ وجدنا أَکْثَرَهم«ثم 

تثبیتا ألصل العهود الثالثۀ لهم، ولکـنهم   »ما وجدنا«هی کتفسیر ل  ».إن وجدنا .«أضدادها، ف 

ألن کـل المکـذبین بآیـات اللّـه کـافرون وإنمـا        »کـافرون «عنها فاسقون متخلفون، ولم یقل 

  عنایۀ إلى خروجهم عن هذه العهود. »لفاسقون«

األکبـر  ذلک، وکما أن الشیطنات سبع درکات، کذلک الرحمات سبع درجات، وکما الشیطان 

النمر، کذلک اإلنسان األکبر هو الذي یجمـع بـین هـذه     -البقر -هو الجامع لثالوث: الشیطان

  العهود الثالثۀ، تارکا لثالوث الشیطنات.

دوا       «ذلک، ومن اآلیات المحلقۀ على کل العهود:  بـأَنْ ال تَع مـی آدنیـا ب کُمإِلَـی د هـأَع أَ لَـم

لَکُم طانَ إِنَّهبِینٌ الشَّیم ودونِ   60: 36( »عبهفَـار اي إِیـ و کُمـدهبِع ي أُوفدهفُوا بِعأَو 2(») (و :

  ).10: 48( »عظیماً أَجراً تیه◌ٔ ) (و منْ أَوفى بِما عاهد علَیه اللّه فَسیو40

عهِدنا إِلى إِبراهیم  و«و من الخاصۀ بعهد الفطرة آیتا الذر والفطرة، ومن عهد الشرعۀ األصیلۀ: 

ودجالرُّکَّعِ الس ینَ وفالْعاک ینَ وفلطّائل یتیرا بیلَ أَنْ طَهماعإِس نا إِلـى  125: 2( »وهِدع لَقَد و) (

  ).115: 20( »آدم منْ قَبلُ فَنَسی و لَم نَجِد لَه عزْماً

دتُم   «یعاهد بعضنا بعضا: و من عهدنا فرعیا ما نعاهد ربنا أو  إِذا عاهـ اللّـه ـدهفُوا بِعأَو 16(»و :

  ).177: 2( ») (و الْموفُونَ بِعهدهم إِذا عاهدوا91

  

  رسالۀ شعیب (ع)

عن شعیب مـرة واحـدة، وفـی     »مدین«یذکر شعیب إحدى عشرة مرة فی أربع سور، وینقص 
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  ذکراه، حیث یذکر فیها موسى باتجاهه إلیها. هذه العشر أربعۀ منها خالیۀ عن قصۀ شعیب أم

و مهما کانت صیغۀ الدعوة األصلیۀ لشعیب صیغتها لمن تقدمه من المرسلین، ولکن الصـیغۀ  

الفرعیۀ تختلف عنها قضیۀ مالبسات مدین إذ کانوا متـورطین فـی نقـص المکیـال وبخـس      

  الناس أشیاءهم وعثیهم فی األرض مفسدین. 

وا الْمکْیـالَ و   و إِلى مدینَ أَخا ال تَنْقُصـ و رُهغَی نْ إِلهم ما لَکُم وا اللّهدبمِ اعباً قالَ یا قَویشُع مه

) یطحمٍ موی ذابع کُملَیع إِنِّی أَخاف رٍ وبِخَی یزانَ إِنِّی أَراکُم84الْم.(  

وناقصون فی المکیال والمیـزان وعـاثون   وهم مشرکون عقیدیا  »إِنِّی أَراکُم بِخَیرٍ«و ترى کیف 

  فی األرض مفسدین عملیا؟.

تعبـدون مـن دون اللّـه وتـذرون ربکـم       -إذا -من العقلیۀ اإلنسانیۀ فکیف »إِنِّی أَراکُم بِخَیرٍ«

وراءکم ظهریا، تجاهال عن العقلیۀ والفطرة اإلنسانیۀ اللتین تحکمـان بتوحیـد العبودیـۀ کمـا     

  .تحکمان بتوحید الربوبیۀ

قابلیـۀ لـذلک    »إِنِّی أَراکُـم بِخَیـرٍ  «شرط إصالح العقیدة والعملیۀ، کما و »إِنِّی أَراکُم بِخَیرٍ«ثم و

اإلصالح وفاعلیۀ، فاألول بیان حقیقـۀ واقعیـۀ، والثـانی حقیقـۀ مشـروطۀ، والثالـث تشـویق        

  ق المرام.وترغیب ألّا تنظروا إلى ما أنتم علیه من ضالل، فإنی أراکم بخیر فی تقبل الح

فی الحالۀ االقتصادیۀ ورخص األثمان فال حاجۀ لکم وال رجاحۀ فـی   »إِنِّی أَراکُم بِخَیرٍ«کما و

بخس المکیال والمیزان، فالبخس فی المکیال والمیزان وأنتم بخیر وغنى هو أنحـس الـبخس   

  وأنجسه!.

  العقیدي والعملی لهم. سناد إلى حجۀ تقضی على هذا التخلف »إِنِّی أَراکُم بِخَیرٍ«إذا ف 

فی تمردکم عن الخیر المرام، وکفرکم بما عندکم مـن خیـر المـال     »و إِنِّی أَخاف علَیکُم«ثم 

»یطحمٍ موی ذابهنا استئصاال وفی األخرى وهی أخوف وأنکى. »ع  

و من عذاب یوم محیط هو الثورة القاضیۀ من الناس المبخسین فی أشیاءهم، سـواء بصـورة   

 قـال  وکما المبخسین، اء◌ٔ شیوعیۀ فی ثورتها القاسیۀ، أم بصورة اإلستنصار اإلیمانی من هوال

ب         «: اللّه حـی ـنُوا إِنَّ اللّـهسأَح لُکَـۀِ وإِلَـى التَّه یکُمـدال تُلْقُـوا بِأَی و بِیلِ اللّـهی سقُوا فأَنْف و

ی سبیل اللّه وعدم اإلحسان إلى عباد اللّـه،  ) فحین یخلّف ترك اإلنفاق ف195: 2( »الُْمحسنینَ
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تهلکۀ مهلکۀ، فبأحرى أن تبخسوا الناس أشیاءهم أن یلقیکم إلـى تهلکـۀ هـی أهلـک منهـا      

  وأحلک.

درکات مختلفۀ فی مراحل العذاب، متفقـۀ فـی حیطـۀ     »یومٍ محیط«و هذا المثلث المعنی من 

ص، لمکان الکفر المعمد المعمق العذاب حیث ال مخلص عنه وال مناص بأي مخلص أو خال

  العریق حیث یخلف عریق الحریق.

ه یـوم القیامـۀ بنفسـه وعذابـه یحـیط         و إنما وصف الیوم بالمحیط وعذابه هو المحـیط، ألـن

  مستحقیه فإنه کالسیاج المضروب بینهم وبین الخالص من العذاب واإلفالت من العقاب.

الْم کْیالَ وفُوا الْممِ أَویا قَو ضِ  وی الْـأَرا فثَوال تَع و مهأَشْیاء وا النّاسخَسال تَب و طسیزانَ بِالْق

  ).85مفْسدینَ (

ثالوث من عمل منحوس کانوا فیه متورطین، ورأس زاویته نقـص المکیـال والمیـزان الـذي     

سـاد  یخلّف إفسادا فی األرض، فإن إلنحراف اإلقتصاد عن قسطه دورا عظیما فـی سـائر اإلف  

  فی األرض، ولقسطه قسط عظیم من اإلصالح فی األرض.

  و ترى ما هو موقع األمر بایفاء المکیال والمیزان بعد النهی عن نقصهما؟

ألن اإلیفاء هو اإلتیاء على سبیل الکمال والتمام، فقد یعنی إعطاء قدر زائد عن الحق حائطـۀ  

، ولکنهـا لیسـت مفروضـۀ حیـث     فی هذه الزائدة، وبرکۀ فی المعاملۀ ودرکۀ عـن المخاملـۀ  

المفروض هنا من ذي قبل هو نقص المکیال والمیزان، فـالعوان بـین الـنقص واإلیفـاء فـی      

المکیال والمیزان هو العوان بین المحظور والمحبور، ولذلک أصبح مسکوتا عنـه حیـث هـو    

  المعروف فی ذلک المضمار ککثیر من أضرابه.

 بذلک دین◌ٔ منهی عنه کما فی سائر األمر والنهی الموو وجه آخر أن هذا األمر تأکید لترك ال

 وقتهـا،  البیـع  عـن  نهى ثم الجمعۀ صالة إلى بالسعی اللّه أمر کما الصیغ، مختلف فی التکرار

  .إلیها للسعی أکیدا تأکیدا

و الجمع بینهما هو أجمع وأجمل، تأکیدا ألصل المحظور، وبیانا للمحبـور، والعـوان بینهمـا    

  عوان ولکلّ حکمه.

ذلک، واإلیفاء فی الکیل والمیزان بزیادتهما عن الحق المرام، وهو معاکسۀ صـالحۀ للـبخس   
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بخس   -فی المکیال والمیزان، یجبر کسره، فهو من أسباب الغفران فیصبح لفترة مقدرة قدر اـل

  من معدات الغفران.

  ۀ حال.فواجب اإلیفاء الزیادة هو جبر للنقص والبخس السابق، وراجحه هو المحبور على أی

»مهأَشْیاء وا النّاسخَسال تَب وأشیاءهم دون أموالهم مما یشی بعنایـۀ کـل أشـیاءهم القابلـۀ      »و

  للبخس، وهی کل نوامیسهم الحیویۀ الخمس:

نفسا وعقال ودینا وعرضا وماال، فالبخس فی هذه الخمس بخس فی الحیاة نحس، وإفساد فی 

  أرض الحیاة یحلّق على کافۀ الجنبات.

العیث والعثی متقاربان إلّا أن العیث أکثر ما یقال فی الفساد المحسوس، والعثـی فـی غیـر    و 

کـال العیـث والعثـی، لجـواز      »ال تَعثَوا«المحسوس، وکل یستعمل فی اآلخر قلیال، وقد یعنی 

عنایتهما منه، وأن أشیاء الناس ال تختص بالمحسـوس، کمـا وأن اإلفسـاد غیـر مخصـوص      

هو أنکى وأشجى من المحسوس، فأین بخس العقلیۀ والعقیدة مـن بخـس   بالمحسوس، بل و

  المال.

ال « األخـرى  وعبارتـه  فیه، السعی وهو اإلفساد تقصد عن د◌ٔ فهی مو »ال تعثوا مفسدین«و هنا 

فاإلفساد غیر المتقصد، أو األحیـانی منـه دون أن یصـبح علیـه      »تفسدوا فی األرض مفسدین

خطر مهما کان فی أصله محظورا، حیث القصد هنـا هـو أفسـد    متعودة، إنه خارج عن هذا ال

  .»و یسعونَ فی الْأَرضِ فَساداً«اإلفساد المعبر عنه فی آیۀ اإلفساد ب 

حیـث  »ال تَبخَسوا النّاس أَشْیاءهم و ال تَعثَوا فـی الْـأَرضِ مفْسـدینَ   «و هنا تقارن التناسب بین 

البخس واإلفساد، فلیس فقط السعی فـی اإلفسـاد فـی األرض     تشمالن النوامیس الخمس فی

  محظورا، بل واإلفساد بأي بخس فی أي من األشیاء على أیۀ حال محظور.

و ألن األصل فی الفساد واإلفساد العقیدي هو اإلشراك باللّه، ثم من األصل فیهما جماعیا هو 

لیه، لذلک هما یتقدمان علـى  البخس فی المکیال والمیزان کما فی قوم صالح حیث تعودوا ع

  کل فساد وإفساد فی األرض کرأسی الزوایۀ فیهما.

أجل، ولالنحراف والظلم االقتصادي موقعه العظیم العمیم فی سائر اإلفساد فی األرض حیـث  

 صـالحه  ر◌ٔ یهلک الحرث والنسل، وألن صالح اإلقتصاد هو الحاجۀ الحاضرة للجمیع، فقد یو
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  ع برا وفاجرا.المجتم على ویعکسان وطالحه

فالقضیۀ هنا هی قضیۀ األمانۀ والعدالۀ بعد قضیۀ العقیدة، أم هی قضیۀ الشریعۀ وکل الصالت 

بین المکلفین بها، التی تنبثق من أصل العقیدة التوحیدیۀ، فنقص الناس فی المکیال والمیزان، 

ـ     افی قضـیۀ  وبخس الناس أشیاءهم بسرقۀ أو اغتصاب أم أیۀ حیلۀ معاملیـۀ وسـواها، إنهـا تن

صالح العقیدة، حیث المفروض أن تنعکس العقیدة على األعمال فال تظـل صـورة خیالیـۀ ال    

  خبر عنها فی الواقع المرام.

فاألصل الذي تتبناه الحیاة السعیدة بکل حقولها الصالحۀ هو صالح العقیدة، ولیس مـا یهرفـه   

القتصـادیۀ، أو الجنسـیۀ   أصحاب المذاهب الوضعیۀ من تبعیۀ األخالق والعقیـدة للعالقـات ا  

  أماهیه من عالقات غیر عقیدیۀ.

هذه تصرفات شرّیرة مهما خیل إلى أصحابها أنها خیرة حیث األکل بالباطل ال یکلـف سـعیا   

  وراء الحاجات والحاجیات، وحتى إذا کانت خیرة ف:

  ).86بِحفیظ ( علَیکُم أَنَا ما و منینَ◌ٔ بقیت اللّه خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم مو

حیث تبقـى لکـم بمـا     -أنتم تتفکرون أن بقیۀ نقص المکیال والمیزان وبخس الناس أشیاءهم

رٌ لَکُـم إِنْ   «هی بقیۀ خیر، وهی فانیۀ ماضیۀ قاضیۀ على حیاتکم، ولکن  -تبغون خَیـ اللّه تیقب

تعتقدون هو إله اآللهۀ التی تتخیـرون،   باللّه، مهما کان إیماناً شرکیا، فإنه فیما »منینَ◌ٔ کُنْتُم مو

  والبخس نحس أیا کان ومن أي کان، نحس فطریا وعقلیا وإیمانیا، وإن فی أدنى درکاته.

  فهناك بقیۀ الشیطان فی نقصکم وبخسکم، بغیۀ شقیۀ ال تأتی بأي خیر إال تخیال عابرا.

 اللّه أمانۀ ومراعین باللّه، نین◌ٔ کنتم مو وهی الباقیۀ من بیوعکم بحکم اللّه إن »بقیت اللّه«و هنا 

عن األخطاء واألخطار، فإن أنا  »بِحفیظ علَیکُم أَنَا ما و منینَ◌ٔ خَیرٌ لَکُم إِنْ کُنْتُم مو« شرعته فی

إلّا رسول لیس علی هداکم، ولکن اللّه یهدي من یشاء، وال أنا حفیظ علـیکم حـین یـأتیکم    

علیکم إلّا اللّه ببقیته، حیث اإلیمان به والعمل الصالح له همـا ضـمانان   عذاب اللّه، فال حفیظ 

  :»و اآلْخرَةُ خَیرٌ و أَبقى«لبقیته هنا وفی األخرى 

»یظفبِح کُملَیما أَنَا ع ها ولَیفَع یمنْ عم و هنَفْسرَ فَلصنْ أَبذلک والبقیۀ هـی صـفۀ   6:104(»فَم (

أو الحیاة المستمرة أو المنفعۀ، خیرة وشرّیرة، ومـن األولـى أولـوا بقیـۀ:      لمحذوف هو الحالۀ
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»میلًا مضِ إِلّا قَلی الْأَرف نِ الْفَسادنَ عونْهۀٍ ییقأُولُوا ب کُملنْ قَبنَ الْقُرُونِ مال کانَ م نـا  فَلَوینْ أَنْج

رِفُوا فیه و کانُوا مجرِمینَ. و ما کانَ ربک لیهلک الْقُرى بِظُلْـمٍ و  منْهم و اتَّبع الَّذینَ ظَلَموا ما أُتْ

: 2( ») (و بقیۀٌ مما تَرَك آلُ موسى و آلُ هارونَ تَحملُه الْمالئکَـۀُ .. 117: 11( »أَهلُها مصلحونَ

248.(  

  یاة الخیرة السلیمۀ بما ینهون عن الفساد فی األرض.هم الذین یتولون بقیۀ الح »أُولُوا بقیۀٍ«ف 

هنا هو شعیب الذي یستبقى بدعواته الخیرة خیر الحیاة هنا وفی األخـرى،   »بقیت اللّه«إذا فمن 

فإن أصل البقیۀ هو اللّه، ومنها المنفعۀ البقیۀ مـن   »و ما أَنَا علَیکُم بِحفیظ«استبقاء بأمر اللّه لکن 

ة، فالبقیۀ الشیطانیۀ شقیۀ غیر نقیۀ ال تخلف إلّا فسادا أو کسـادا لسـلب الطمأنینـۀ عـن     التجار

المشترین وبقیۀ اللّه هی نقیۀ تخلف ربحا لمکان الطمأنینۀ فی المشترین، ومن ثم هی خیر فی 

  األخرى، وتلک الشیطانیۀ هی شر فیها مهما تظاهرت بالوفیرة.

فی الدعوة المعصـومۀ   »بقیت اللّه«ب ظروفها ومالبساتها ومنها مصادیقها حس »بقیت اللّه« -فل

الرسالیۀ وهی الحجۀ األخیرة التی لیست بعدها حجۀ: القائم المهدي المنتظـر مـن آل محمـد     

السالم علیهم
  .السالم علیهمهو بقیۀ اللّه فی حقل الرسل   -وبأحرى -آله و علیه اهللا صلىکما أن الرسول   1

صحیح أن شعیبا بدعوته البقیۀ هو بقیۀ اللّه، وهکذا النبیـون أجمـع مـع خلفـاءهم، وبـأحرى      

السـالم  علیهمبخلفائه   آله و علیه اهللا صلىمحمد  
، ولکن صاحب األمر هو بقیۀ أخیرة عالمیۀ، ففیه زوایا ثالث 2

                                                        
ال: خرج أبو محمد بسند متصل عن أحمد بن إسحاق بن سعد األشعري ق ةفي كتاب كمال الدین و تمام النعم ٣٩٢: ٢.نور الثقلین ١

: یا أحمد بن إسحاق السالم علیھالبدر من أبناء ثالث سنین فقال   ةعلینا و على عاتقھ غالم كأن وجھھ القمر لیل علیھماالسالمالحسن بن علي  
: فنطق -لى أن قالإ - آلھ و علیھ هللا صلىلوال كرامتك على ّهللا عّز و جّل و على حججھ ما عرضت علیك ابني ھذا، انھ سمي رسول ّهللا  

 ّهللا في أرضھ و المنتقم من أعداءه و ال تطلب أثرا بعد عني ... ةبلسان عربي فصیح فقال: انا بقیالسالم علیھالغالم  
: یقول فیھالسالم علیھحدیث طویل یذكر فیھ القائم   علیھماالسالموفیھ بإسناده إلى محمد بن مسلم الثقفي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر  

بَقِیَُّت ّهللاِ َخیٌْر لَُكْم إِْن ُكنْتُْم : «ةعشر رجال فأول ما ینطق بھ ھذه اآلی ةو ثالث ةو اجتمع إلیھ ثالثمائ ةفإذا خرج أسند ظھره إلى الكعب
 في أرضھ ّهللا  ةّهللا و حجتھ و خلیفتھ علیكم فال یسلم علیھ مسلم إال قال: السالم علیك یا بقی ةثم یقول: أنا بقی» ِمنِینَ ُمؤ 

ّهللا یعني المھدي   ةو قد ذكر الحجج، ھم بقی السالم علیھحدیث طویل یقول فیھ   السالم علیھنین  ، و فیھ عن كتاب اإلحتجاج عن أمیر المؤ 
عبد فیمأل األرض قسطا و عدال كما ملئت ظلما و جورا، وفیھ عن أصول الكافي عن أبي  ةالذي یأتي عند انقضاء ھذه الفطر السالم علیھ

 كیف یسلم علیھ؟ قال: السالم علیھسألھ رجل عن القائم   السالم علیھّهللا  
 ».ِمنِینَ بَقِیَُّت ّهللاِ َخیٌْر لَُكْم إِْن ُكنْتُْم ُمؤ «ّهللا ثم قرأ  ةیقولون: السالم علیك یا بقی

 
 - في باب ذكر مولد الرضا السالم علیھفي عیون أخبار الرضا   ٣٩١: ٢.نور الثقلین ٢
تقول: لما حملت بابني علي لم أشعر  علیھاالسالمأم الرضا   ةسمعت أمي تقول: سمعت نجم عن علي بن میثم عن أبیھ قال: السالم علیھ  - 

بثقل الحمل و كنت أسمع في منامي تسبیحا و تھلیال و تمجیدا من بطني فیفزعني ذلك و یھولني فإذا انتبھت لم أسمع شیئا فلما 
ء یحرك شفتیھ كأنھ یتكلم، فدخل إلیھ أبوه موسى بن جعفر  وضعتھ وقع إلى األرض واضعا یده على األرض رافعا رأسھ إلى السما

بیضاء فأذن في أذنھ األیمن و أقام في األیسر و دعا بماء الفرات  ةربك، فناولتھ إیاه في خرق ةكرام ةفقال لي: ھنیئا یا نجمعلیھماالسالم
 ّهللا عّز و جّل في أرضھ. ةفحنكھ بھ ثم رده إلي و قال: خذیھ فانھ بقی
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هـی رمـز اإلبقـاء لحیـاة سـلیمۀ صـالحۀ        »بقیت اللّه«: زاویۀ مشترکۀ مع سائر »بقیت اللّه«من 

  إیمانیۀ.

وأخراهما أنه الذي به یمأل  »بقیت اللّه«رة لحقل و أخریان تختصان به، أوالهما أنه البقیۀ األخی

اللّه األرض قسطا وعدال بعد ما ملئت ظلما وجورا، وهکذا بقیۀ ربانیۀ تحلق علـى المکلفـین   

  کلهم هی منقطع النظیر بین کل بشیر ونذیر.

ئم عجل اللّـه  حول بقیۀ اللّه المهدي القا السـالم  علیه  علی نین◌ٔ و فی التالی خطب لإلمام أمیر المو

یعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهـوى ویعطـف الـرأي علـى     «تعالى فرجه: 

  .»القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي

یأتی الوالی مـن غیرهـا عمالهـا علـى مسـاوئ       -وسیأتی غد بما ال تعرفون -.. أال وفی غد«

ا مقالیـدها، فیـریکم کیـف عـدل     أعمالها، وتخرج له األرض أفالیذ کبدها، وتلقی إلیه سـلم 

  ).136(الخطبۀ  »السیرة وتحیی میت الکتاب والسنۀ

فال تستعجلوا ما هو کائن مرصد، وال تستبطئوا ما یجیء به الغد، فکم من مسـتعجل بمـا أن   «

أدرکه ود أنه لم یدرکه وما أقرب الیوم من تباشیر غد، یا قوم هذا إبان ورود کل موعـود، و  

ال تعرفون، أال وإن من أدرکها منا یسري فیها بسراج منیر، ویحذو فیها علـى   دنو من طلعۀ ما

مثال الصالحین، لیحلّ فیها ربقا، ویعتق رقا، ویصدع شعبا، ویشعب صـدعا، فـی سـترة عـن     

                                                                                                                                                         
أصول الكافي عن أبي بكر الحضرمي قال: لما حمل أبو جعفر إلى الشام إلى ھشام بن عبد الملك و صار ببابھ قال  وفیھ عن

: إذا رأیتموني قد و بخت محمد بن علي ثم رأیتموني قد سكّت فلیقبل علیھ كل رجل منكم ةألصحابھ و من كان بحضرتھ من بني أمی
قال بیده: السالم علیكم، فعمھم جمیعا بالسالم ثم جلس فازداد ھشام علیھ  السالم علیھأبو جعفر   ن لھ فلما دخل علیھفلیوبخھ ثم أمر أن یؤ 

و جلوسھ بغیر إذن فأقبل یوبخھ و یقول فیما یقول لھ: یا محمد بن علي ال یزال الرجل منكم قد شق  ةحنقا بتركھ السالم علیھ بالخالف
علم، و وبخھ بما أراد أن یوبخھ، فلما سكت أقبل علیھ القوم رجل بعد  ةم سفھا و قلعصا المسلمین و دعا إلى نفسھ و زعم أنھ اإلما

قائما ثم قال: یا أیھا الناس أین تذھبون و أین یراد بكم؟ بنا ھدى ّهللا  السالم علیھرجل یوبخھ حتى انقضى آخرھم، فلما سكت القوم نھض  
، یقول ّهللا عّز و جّل: و ةال و لیس بعد ملكنا ملك ألنا أھل العاقبإن لنا ملكا مؤ أولكم و بنا یختم ّهللا آخركم فإن یكن لكم ملك معجل ف

للمتقین، فأمر بھ إلى الحبس فلما صار إلى الحبس تكلم فلم یبق في الحبس رجل إال ترشفھ و حن إلیھ فجاء صاحب الحبس  ةالعاقب
م أن یحولوا بینك و بین مجلسك ھذا ثم أخبره بخبره فأمر بھ فحمل نین اني خائف علیك من أھل الشاإلى ھشام فقال لھ: یا أمیر المؤ 

و أمر أال یخرج لھم األسواق و حال بینھم و بین الطعام و الشراب فساروا ثالثا ال  ةعلى البرید ھو و أصحابھ لیردوا إلى المدین
بھ الجوع و العطش، قال: فصعد جبال یشرف دونھم فشكى أصحا ةیجدون طعاما و ال شرابا حتى انتھوا إلى مدین فأغلق باب المدین

َُّت ّهللاِ َخیٌْر لَُكْم إِْن ُكنْتُْم ُمؤ «ّهللا یقول ّهللا:  ةالظالم أھلھا أنا بقی ةعلیھم فقال بأعلى صوتھ: یا أھل المدین ِمنِیَن َو ما أَنَا َعلَیُْكْم بَقِی
شعیب النبي و ّهللا لئن لم تخرجوا إلى ھذا الرجل  ةھذه و ّهللا دعو قال: و كان فیھم شیخ كبیر فأتاھم فقال لھم: یا قوم» بَِحفِیظٍ 

و أطیعوني و كذبوني فیما تستأنفون فإني ناصح لكم،  ةذن من فوقكم و من تحت أرجلكم فصدقوني في ھذه المرباألسواق لتؤ 
لملك خبر الشیخ فبعث إلیھ فحملھ فلم یدر ما و أصحابھ باألسواق فبلغ ھشام بن عبد اعلیھماالسالمفبادروا فأخرجوا إلى محمد بن علي  

 صنع بھ.
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الناس، ال یبصر القائف أثره، ولو تابع نظره، ثم لیشحذنّ فیها قوم شحذ القین الفصل، تجلـى  

ى بالتفسیر فی مسامعهم، ویغبقون کأس الحکمۀ بعد الصـبوح .. قـد   بالتنزیل أبصارهم، ویرم

لبس الحکمۀ جنتها، وأخذها بجمیع أدبها من اإلقبال علیها والمعرفۀ بها و التفـرغ لهـا، فهـی    

عند نفسه ضالته التی یطلبها، وحاجته یسأل عنها، فهو مغترب إذا اغتـرب اإلسـالم، وضـرب    

  ).180( »بقیۀ من بقایا حجته، خلیفۀ من خالئف أنبیاءهبعسیب ذنبه، وألصق األرض بجرانه، 

أسمى منـه،  آله و علیه اهللا صلىال فی مقامه السامی، فإن محمدا   »أُولُوا بقیۀٍ«أجل، إنه البقیۀ المتمیزة بین 

  و إنما فی تحقیق البقیۀ المحمدیۀ وسائر البقیات النقیات الرسالیۀ على مدار الزمن الرسالی.

) ثم بقیۀ منه هم الدعاة إلى اللّه، ثم الدعوة إلـى  73: 20( »اللّه خَیرٌ و أَبقى«ل البقیۀ هنا فی حق

البقیۀ الربانیۀ من اللّه، إبقاء على من یتبع شرعۀ اللّه، ثم  -هی فی األصل -»بقیت اللّه«اللّه، ف 

الـدعاة المعصـومین     الذین یحملون شرعۀ اللّه برسالته ودعوته، ومن ثـم البقیـۀ الباقیـۀ مـن    

إلى اللّه، وهو بقیت اللّه فی األرضین صاحب العصر وحجۀ الدهر القائم المهـدي مـن    السالم علیهم

  .آله و علیه اهللا صلىآل محمد  

یحول األصل فـی  »ما أَنَا علَیکُم بِحفیظ«ولکن  »بقیت اللّه«ففی حین یصدق على شعیب أنه من 

ه، أنه البقیۀ الحفیظۀ، وما الذین یحملون رسـاالته إال بقیـات منـه وبإذنـه،     هذه البقیۀ إلى اللّ

ولیسوا حفاظا ال فی تحقق الهدى وال فی تطبیق شرعۀ، اللّهم إلّا هدى داللیۀ معصومۀ باللّـه،  

وبمثل ذلک األسلوب المرن الحذیر، البشیر النذیر، یشعر المخاطبون بخطورة الموقف وثقـل  

  لوجه أمام العاقبۀ التی ترقبهم بال وسیط وال حفیظ. التبعۀ واقفین وجها

تخرج الناقصین فی المکیال والمیزان عن اإلیمان حین یزعمون أن  »منینَ◌ٔ إِنْ کُنْتُم مو«ذلک و

  هذه البقیۀ الباغیۀ خیر من البقیۀ النقیۀ الساغیۀ!.

: 2(»أْذَنُوا بِحرْبٍ مـنَ اللّـه و رسـوله   فَإِنْ لَم تَفْعلُوا فَ«فکما أن المتعودین على الربا یقال لهم: 

رٌ لَکُـم إِنْ کُنْـتُم      «) کذلک الناقصین فی المکیال والمیـزان یقـال لهـم:    279 خَیـ اللّـه ـتیقب

  .»منینَ◌ٔ مو

ألنها أظهر مظاهر اإلیمان، وأن شعیبا کان دائب الصـالة ألنهـا    »أَ صالتُک تَأْمرُك«و إنما قالوا 

موضوع وقربان کل تقی، وهم کانوا دائبی الهزء به إذا مروا به وهو یصلی، فلما وعظهـم  خیر 
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أَ «ردوا علیه بما کان یفعله، قاصدین أنت شأنک وصالتک فما یخصک بما نعتقـد أو نعمـل   

... رُكتَأْم التُکص« .  

 ا◌ٔ نَشـو  مـا  أَموالنـا  فی نَفْعلَ أَنْ أَو نا◌ٔ وقالُوا یا شُعیب أَ صالتُک تَأْمرُك أَنْ نَتْرُك ما یعبد آبا

إِنَّک لَأَنْت یملالْح ید87( الرَّش.(  

رد مردود فی کافۀ الحقول اإلنسانیۀ السلیمۀ، واضح الـتهکم، بـین الهـزء. سـخریۀ الجاهـل      

فما هـی   ».. قالُوا یا شُعیب أَ صالتُک تَأْمرُك«المطموس المرکوس حین ال یجد أي رد عاقل 

الصلۀ بین صالتک، وأن نترك نحن حریتنا فی العقیدة والعمل وأن نترك مـا یعبـد آباءنـا أو    

فأنت على شغلک وهو صالتک ونحـن علـى أشـغالنا بسـنتنا      »ا◌ٔ أَنْ نَفْعلَ فی أَموالنا ما نَشو«

یم الرَّشـید  «العریقۀ التی لسنا لنتحلل عنها  لـالْح لَأَنْت ولونهـا هـازئین، أم ومتسـائلین    یق »إِنَّک

  مستنکرین أن لست حلیما وال رشیدا، أم أن هذه الدعوة ال تناسب الحلم والرشد.

فکما أننا ال نتدخّل فی صالتک فال تتدخل أنت کذلک فی صالتنا العقیدیـۀ والعملیـۀ أیهـا    

أیـۀ  الحلیم الرشید! فلیس من الرشد أن تأمرنا بما ال صـلۀ لـه بصـالتک وسـائر عبادتـک و     

  بالحلم والرشد، فکیف تأمرنا بخالف الرشد؟!. »کُنْت فینا مرْجوا«صالتک، فقد 

 إلّـا  التامـۀ  المفاصلۀ فی الهزء من بمحضرهم یجدوا لم المجاهیل األغباش اء◌ٔ و رغم أن هو

 سـائر  مع هی التوحید عقیدة عن الناشئۀ الصالة أن نرى الباخسۀ، وتجارتهم وعبادتهم صالته

لحیویۀ لحمۀ واحدة، فالشعائر کلها ومعها المعامالت کلها هـی ذات صـلۀ عریقـۀ    ا ن◌ٔ الشو

فهـی اآلمـرة بکـل عـرف      »إِنَّ الصالةَ تَنْهى عنِ الْفَحشاء، و الْمنْکَرِ«قریبۀ بصالح العقیدة، ف 

  والناهیۀ عن کل نکر.

مواجهـات الجاهلـۀ   ذلک، وقد نرى الجاهلیۀ المتحضرة هی أنکى من الغابرة فی أمثال هذه ال

مع دعاة الحق، وال فحسب فی الجاهلیۀ الملحدة أو المشرکۀ. بل والجاهلیۀ التی تسربت إلـى  

أدمغۀ مجاهیل من المسلمین فترسبت فیها لحد خیل إلیهم أن لکل مـن العقیـدة و عملیـات    

الحیاة دورها الخاص، قد تجتمعان وقـد تفترقـان، فقـد یتسـاءلون: مـا لإلسـالم وسـلوکنا        

أَ صالتُک تَـأْمرُك أَنْ  «لشخصی الذي یخصنا فی صالح الحیاة، وما أشبه من تساءالت تشابه ا

تعریضـا  »الرَّشـید  الْحلـیم  لَأَنْـت  إِنَّـک  ا◌ٔ نَشو ما أَموالنا فی نَفْعلَ أَنْ أَو نا◌ٔ نَتْرُك ما یعبد آباو
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صلۀ بـین اختصاصـه واختصـاص     بضدهما حیث الحلیم الرشید ال یدعوا لما ال یخصه دون

اآلخرین! فلیس من الرشد أن ینظر اإلنسان إلى مجتمعـه مـن منظـره الشخصـی، فـإذا هـو       

  حریات اآلخرین!. -کذلک -مسلوب الحریۀ بصالته أم أیۀ صالته، یحاول أن یسلب

فال حجۀ فی صالتک أن نترك نحن الجماهیر حریاتنا العقیدیۀ والعملیـۀ، فـألن أنفسـنا هـی     

ا وأموالنا هی أموالنا، فکال التحدید والتهدید لما نعتقد أو نعمل خارجان عـن الطریقـۀ   أنفسن

  السلیمۀ المألوفۀ بین بنی نوع اإلنسان.

ذلک ألنهم أجمع على مختلف درکاتهم لم یعرفـوا صـلۀ العقیـدة الصـالحۀ بصـالح الحیـاة       

و الحیاة الحاضـرة ومـن   اإلنسانیۀ حاضرة فی کل حقولها، فأول ما تصلحه العقیدة الصالحۀ ه

وف یـرى.   «وراء األخرى التی هی من خلفیاتها  سـ هیعأَنَّ س عى. ولْإِنْسانِ إِلّا ما سل سأَنْ لَی و

  .»ثُم یجزاه الْجزاء الْأَوفى

و هنا یتلطف شعیب کأن لم یسمع إلى هذه السخریۀ، حاسبا أنهم یتطلبون بینۀ یسندون إلیهـا  

دعاة إلى اللّه الذین یحاولون فی حمل الناس إلى الحق دون صغی لباطلهم العاطـل،  کسائر ال

  وال إجابۀ عن سخریاتهم الهازئۀ:

خـالفَکُم  قالَ یا قَومِ أَ رأَیتُم إِنْ کُنْت على بینَۀٍ منْ ربی و رزقَنی منْه رِزقاً حسناً و ما أُرِید أَنْ أُ

کُم عنْه إِنْ أُرِید إِلَّا الْإِصالح ما استَطَعت و ما تَوفیقی إِلّا بِاللّه علَیه تَوکَّلْت و إِلَیـه  إِلى ما أَنْها

) یب88أُن.(  

کسائر بینات الرسل فی المغزى والمعنى، والرسول بنفسه بینۀ تبین حق رسالته، ثـم   »على بینَۀٍ«

»أَنْ أُخال ما أُرِید ونْهع إِلى ما أَنْهاکُم فال أخالفکم فی قضیۀ الفطرة والعقلیـۀ السـلیمۀ أو    »فَکُم

الشرعۀ الربانیۀ، وال أخالفکم بصالتی إلى ما أنهاکم عنه، فالفطرة والعقلیۀ السلیمۀ ورسـاالت  

ا  إِنْ أُرِیـد إِ «اللّه کلها، وصالتی أنا، کلها عساکر من البراهین لصالح مـا أنهـاکم وآمـرکم،     لـَّ

تتَطَعا اسم الحی«دون تأمر علیکم ال یعنى  »الْإِصیقفما تَو إِلّـا  «فی دعـوة الحـق وتحقیقـه     »و

فما أنا إال رسول اللّه  »بِاللّه»کَّلْتتَو هلَیال على سواه  »ع»یبأُن هإِلَی ال إلى سواه. »و  

لمحۀ صارحۀ أن إرادة مخالفۀ النـاهی لمـا    »نْهاکُم عنْهما أُرِید أَنْ أُخالفَکُم إِلى ما أَ«و هنا فی 

ینهى عنه هی من المنکرات، فضال عن أصل المخالفۀ وال سـیما إذا کانـت جـاهرة، وهکـذا     
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: 2(»لُـونَ أَ تَأْمرُونَ النّاس بِالْبِرِّ و تَنْسونَ أَنْفُسکُم و أَنْتُم تَتْلُونَ الْکتاب أَ فَال تَعق«األمر فی األمر: 

»ونَ) (یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لم تَقُولُونَ ما ال تَفْعلُونَ. کَبرَ مقْتاً عنْد اللّه أَنْ تَقُولُوا ما ال تَفْعل44ُ
1.  

فهذه نصوص ثالثۀ تحظر عن مخالفۀ اآلمر والناهی ما یأمر بـه أو ینهـى عنـه، وأنـه خـالف      

  العقل ومقت کبیر.

  ؟»فیما أنهاکم عنه«دون  »أَنْهاکُم عنْهأُخالفَکُم إِلى ما «و لما ذا 

علّها المخالفۀ الناحیۀ منحى النهی، أننی ما أرید مخالفۀ فی نفسی ناشبۀ إلى مـا أنهـاکم عنـه    

حتى تحتجوا علی بما أخالفکم، فإن االقتراف الجاهر للحرام له تأثیر عظیم سـلبی فـی مـادة    

  .2النهی، حیث یحرض المنهی على اإلصرار فیه

تجعل نفس هذه اإلرادة محظورة فضال عن فعلها خفیۀ أو جهارا، فقـد یحظـر    »ما أُرِید«و هنا 

  على ذلک الثالوث، فیحظر عن النهی المخالف لإلرادة والفعل.

نی ما أرید أن أخالفکم فیما تحکم به فطرکم وعقـولکم قصـدا فیهـا إلـى مـا      و وجه آخر أن

ولیس إصالح الفاسد تصرفا معادیا مهما سلب  »إِنْ أُرِید إِلَّا الْإِصالح ما استَطَعت«أنهاکم عنه، 

حریۀ لیست بحریۀ لإلنسان العاقل، إذ لیست کلّ حریۀ محبـورة، حیـث الحریـات الجاهلـۀ     

التی تصطدم کرامۀ اإلنسان فی شخصه وفی اآلخرین، هذه الحریۀ محظورة یجب  والشهوانیۀ

  على الصالحین تحدیدها.

و العقلیۀ الصالحۀ الحنونۀ فی اإلنسان، المدنی االجتمـاعی بـالطبع، تقتضـی المحاولـۀ فـی      

  إصالح اآلخرین العائشین معه کما یصلح نفسه، فضال عما إذا کان رسول ربه فی اإلصالح.

ن الحریات الطلیقۀ ألفراد المجتمع متصادمۀ، فال بد من تحدیدها عـن أي تصـادم إلـى    و أل

تالئم یقوم به صالح المجتمع نفسه، وإنما یقود ذلک التحدید المصلحون الصالحون وال سیما 

 هـو  عما ینهى وأن به، مر◌ٔ الرسالیون، ومن أمارات ذلک اإلصالح أن یأمر المصلح بما هو مو

  .عنه منته

                                                        
١

، ؟ قال: نعمةجاءت إلى ابن مسعود فقالت: انتھى عن المواصل ةأخرج ابن أبي حاتم عن مسروق أن امرأ -٣٤٧: ٣.الدر المنثور 
 ».َو ما أُِریُد أَْن أُخالِفَُكْم إِلى ما أَنْھاُكْم َعنْھُ «العبد الصالح:  ةقالت: فلعلھ في بعض نساءك، فقال: ما حفظت إذا وصی

 
٢

 أوصني ... آلھ و علیھ هللا صلىقال قلت یا رسول ّهللا   السالم علیھعن علي   ةدر أخرج أبو نعیم في الحلی.المص
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یۀ الحریۀ باإلنسان فی حیاته اإلنسانیۀ هی المحددة بالفطرة والعقلیۀ السلیمۀ المکملتـین  فالحرّ

بالحدود والقرارات الشرعیۀ، حتى یصبح المجتمـع اإلنسـانی آمنـا عـن کافـۀ االضـطرابات       

  واالصطکاکات والتحرّجات:

 ال و مـنٍ ◌ٔ ) (و مـا کـانَ لمـو   68: 28( »ةُو ربک یخْلُقُ ما یشاء و یخْتار ما کانَ لَهـم الْخیـرَ  «

 رسولَه و اللّه یعصِ منْ و أَمرِهم منْ الْخیرَةُ لَهم یکُونَ أَنْ أَمراً رسولُه و اللّه قَضَى إِذا منَۀٍ◌ٔ مو

بِیناً ضَاللًا ضَلَّ فَقَد36: 33( »م.(  

نسان کأصل فی حیاته، کذلک تحدیـدها بالحـدود   فکما الحریۀ اإلنسانیۀ فطریۀ، یتوخاها اإل

 -أیضـا  -الصالحۀ التی تصلحها، ومثاال لذلک المرکبات المقصود منها السیر وسرعته، ولکنها

  بحاجۀ إلى سواق عقالء یضبطون مسیراتها ومصیراتها عن االصطدامات.

الصـالح  أجل، فالمصلح علیه أوال أن یصلح نفسه ثم یصلح اآلخرین بصالحه وبکل سـالحه  

  375فی الدعوة، دون مخالفۀ أو إرادتها إلى ما یأمر به أو ینهى عنه. 

ا   «و ألن إرادة المخالفۀ لما ینهى عنه إفساد للمنهـی والنهـی، لـذلک قابلهـا ب      إِنْ أُرِیـد إِلـَّ

ی إِلّا بِاللّهیقفما تَو و تتَطَعا اسم الحالْإِص«.  

أوصـنی، قـال: قـل ربـی اللّـه ثـم       آلـه  و علیه اهللا صلىیا رسول اللّه   السالم علیهو هنا لما یقول اإلمام علی  

  قلت: -یقول -استقم

: لیهنک العلم أبا الحسـن  آلـه  و علیه اهللا صلىقال   »ربی اللّه وما توفیقی إلّا باللّه علیه توکلت وإلیه أنیب

»لقد شربت العلم شربا ونهلته نهال
1.  

وفقا لمرضاته فـی محبـور أو محظـور، فعـال     و توفیق اللّه هو جعل قال العبد وحاله وفعاله 

  .2لمحبور وترکا لمحظور

                                                        
و أنت مول عنھ، و خالفني عنھ إذا ول�ى عن�ھ و أن�ت قاص�ده و یلق�اك الرج�ل ص�ادرا ع�ن الم�اء .یقال خالفني فالن إلى كذا قصده ١

كما  ةفتسألھ عن صاحبھ فیقول خالفني إلى الماء یرید أنھ ذھب إلیھ واردا و أنا ذاھب عنھ صادرا، و ھذا األخیر ھو المعنى من اآلی
 بیناه.

 
حدیث طویل و فیھ: فقلت السالم علیھفي كتاب التوحید بإسناده إلى عبد ّهللا بن الفضل الھاشمي عن أبي عبد ّهللا   ٣٩٣: ٢.نور الثقلین ٢

ُكُم ّهللاُ فَ�ال غالِ�َب لَُك�ْم َو إِْن یَْخ�ُذلُْكْم فََم�ْن َذا الَّ�ِذي یَنُْص�ُرُكْم ِم�ْن إِْن یَنُْصرْ «قولھ عّز و جّل: و ما توفیقي إال باّ�، و قولھ عّز و جّل: 
كان فعلھ وفقا ألمر ّهللا عّز و جّل و سمي العبد بھ موفقا و إذا أراد  ة؟ فقال: إذا فعل العبد ما أمره ّهللا عّز و جّل بھ من الطاع»بَْعِدهِ 

فتركھا ك�ان ترك�ھ لھ�ا بتوفی�ق ّهللا تع�الى  ة فحال ّهللا تبارك و تعالى بینھ و بین تلك المعصیالعبد أن یدخل في شيء من معاصي ّهللا 
 ذكره و متى خلى بینھ و بینھا حتى یرتكبھا فقد خذلھ و لم ینصره و لم یوفقھ.
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و مـا  «فحین خیل إلى قوم شعیب أنه ینهاهم عما ال صلۀ له بما هو شغله یرد علیهم صـارخا  

 أُرِیدنْهع إِلى ما أَنْهاکُم فَکُمبل أنا أوافقکم فی االنتهاء عما أنهـاکم عنـه، فکمـا أن     »أَنْ أُخال

  صالتی تنهانی عن الفحشاء والمنکر عقیدیا وعملیا، فأنا أنهاکم عن الفحشاء عقیدیا وعملیا.

وم نُوحٍ أَو قَوم هود أَو قَوم صالحٍ و و یا قَومِ ال یجرِمنَّکُم شقاقی أَنْ یصیبکُم مثْلُ ما أَصاب قَ

) یدعبِب نْکُمم لُوط م89ما قَو.(  

وتجعلون أنفسکم فی شق  »صالتی«أنتم تشاقّوننی فی صالح الدعوة، حیث تجعلوننی فی شق 

عبادتکم وفعلکم فی أموالکم وکل شقاوتکم کما تشاءون، قاطعی الصلۀ بـین الشـقین بکـل    

  کما تجعلون شقا بین رسالتی ککل وما أنتم علیه، ولکن: مفاصلۀ،

»نَّکُمرِمجمِ ال یله لثمرة الحیاة اإلنسانیۀ  »یا قَو قطعا قاطعا ال مرد»کُمیبصثْـلُ  «من جـرّاءه   »أَنْ یم

بِب نْکُمم لُوط مما قَو حٍ وصال مقَو أَو وده مقَو نُوحٍ أَو مقَو ما أَصابیدمثل ما أصـابهم بمـا    »ع

  أجرموا شقاقا قاطعا.

و قد یعنی نفی بعدهم عنهم زمانیا ومکانیا، فقد کان الفصل الزمنی ثالثۀ قرون، ثـم المکـان   

  هو القرب بین مدین وسدوم.

) وددو یمحی ربإِنَّ ر هوا إِلَیتُوب ثُم کُمبرُوا رتَغْفاس 90و.(  

 »ثُم تُوبوا إِلَیه«مضى رفعا، وعما یستقبل دفعا، طلبا بقال من حال فی أعمال  أ طلبوا غفره عما

بکـم   »رحـیم «الذي ربانی بهذه الرحمۀ واللیونـۀ والـوداد،    »إِنَّ ربی« -بعد کامل االستغفار ف

اعتبـارا بخبرتـه    »ربـی «ال یرد قاصدیه، إذا قصدوه، وال مستغفریه إذا استغفروه، فهنـا   »ودود«

اعتبارا بالمعرفۀ العامۀ بربوبیته، ثم الجمع بینهما جمع  »ربکم«لرسالیۀ أنه رحیم ودود، وهناك ا

  بینهم وبینه فی ربوبیته تعالى، ولمحۀ إلى خاصۀ ربوبیته له رسوال إلیهم.

رهطُک لَرَجمنـاك و مـا    قالُوا یا شُعیب ما نَفْقَه کَثیراً مما تَقُولُ و إِنّا لَنَراك فینا ضَعیفاً و لَو ال

  ).91أَنْت علَینا بِعزِیزٍ (

فال نصغی إلیک حتى نفقـه مـا تقـول، و     »على أذاننا وقر«وجوه عدة، منها أن  »ال نفقه«هنا ك 

ۀً أَنْ یفْقَهـوه و فـی    «أخرى أنّ على قلوبنا أکنۀ أن نفقه ما تقول کما  و جعلْنا على قُلُوبِهِم أَکنـَّ
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) وثالثۀ أننا ال تقنعنا حججک، فإنها داحضۀ ال تثبت حقا تدعیه، فال نفهم 25: 6( »ذانهِم وقْراًآ

 واسـتیقنتها  بهـا  جحـدوا  الـذین  اء◌ٔ مدعاك بدعواك، هذه وما أشبه من عاذرة غادرة من هو

  .وعلوا ظلما أنفسهم

ة لبغیـۀ  ذلک والفقه هو التوصل بعلم حاضر إلى علم غائب، ولیست حجتـک وصـلۀ حاضـر   

  .»ما نَفْقَه کَثیراً مما تَقُولُ ..«غائبۀ ف 

ألنک فی شق صالتک ونحن فی شق آخر فال تجاوب بیننا وال تفـاهم،   »قالُوا یا شُعیب«أجل 

  وألنک ال تقول صالحا تقبله العقول.

عن الغابرة و علـى  وهکذا تقول الجاهلیۀ المتحضرة نسخۀ حاضرة  »ما نَفْقَه کَثیراً مما تَقُولُ«إذا 

حطّا لموقعها عن أن تفهم، وأنها  »ال نفهم«طول الخط، تقول أمام کافۀ الحجج الرسالیۀ البالغۀ 

  لغز وأساطیر ال یفهمها الفاهمون، وإعذارا ألنفسهم ألّا حجۀ فیما ال یفهمه المکلفون.

ال  »و إِنّا لَنَراك فینا ضَعیفاً«تفحم فال قوة لک فی الحجۀ تفهم أو  »ما نَفْقَه کَثیراً مما تَقُولُ«أجل 

أنه أعمى کما قیل، فقد یکون األعمى أقوى مـن البصـیر، وأن    »ضعیفا«تقوى علینا، وال تعنی 

تختص ضعفه بذلک الظرف، فال قوة لک فی هذه اللجۀ تفحم،  »فینا«العمى لیست نسبیۀ، وهنا 

وهـو أنحـس    »و لَو ال رهطُک لَرَجمناك«طک، فتحملنا على قبوله بتأمل أو تعمل، اللّهم إلّا ره

ال عزة الحجۀ وال عـزة القـوة، فأنـت بیننـا ضـعیف       »و ما أَنْت علَینا بِعزِیزٍ«عذاب وأتعسه ثم 

ضعیف ال دور لک إلّا کور، وإنما العزیز المانع من رجمک هو رهطک بعـزة المنعـۀ أم عـزة    

  الکرامۀ أماهیه.

العقلیۀ الصالحۀ وتغرق فی الجاهلیۀ الطالحۀ الکالحۀ، فإنها تقبع علـى   فحین تفرغ النفوس من

األرض بشهواتها ومصالحها الحیوانیۀ، إذا فال ترى حرمۀ لدعوة کریمۀ، وال تتحـرّج عـن أي   

 وأمـا  تحمیه، أخرى مادیۀ قوة أم یه،◌ٔ بطش بالداعیۀ الصالحۀ، إلّا أن تکون عصبۀ تعصبه وتو

  زن لها وال ظل فی هذه النفوس النحیسۀ الذلیلۀ الفارغۀ الخاویۀ!و فال وکرامته الحق حرمۀ

»فو اهللا الذي ال إله إال هو ما هابوا جالل ربهم ما هابوا إال العشیرة«
1.  

                                                        
١

َو إِنّا لَنَراَك «في شعیب:  ةأخرج أبو الشیخ عن علي بن أبي طالب رضي ّهللا عنھ أنھ خطب فتال ھذه اآلی -٣٤٨: ٣.الدر المنثور 
 ، قال علي: فو ّهللا الذي ...»َو لَْو ال َرھْطُكَ «قال: كان مكفوفا فنسبوه إلى الضعف » ا َضِعیفاً فِین
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و هنا ینبري شعیب بالغیرة الرسولیۀ على جالل ربـه بدعوتـه الربانیـۀ السـامیۀ، مـتحلال عـن       

کل قـوة   االعتزاز برهطه ومن أشبه أو ما أشبه من قوة أرضیۀ، إجابۀ أخیرة عن شطحاتهم فیها

  وشهامۀ، إذراء وإزراء بما لهم من قوة ذرو الریاح:

نَ محیطٌ قالَ یا قَومِ أَ رهطی أَعزُّ علَیکُم منَ اللّه و اتَّخَذْتُموه وراءکُم ظهرِیا إِنَّ ربی بِما تَعملُو

)92ولٌ سإِنِّی عام کُمکانَتلى ملُوا عممِ اعیا قَو ـنْ    ) وم و خْزِیـهی ذاب عـ یهأْتنْ یونَ ملَمتَع ف

) یبقر کُمعوا إِنِّی مبتَقار و بکاذ و93ه.(  

 المحـاوالت  کافـۀ  فشلت ما بعد األنکاد، اء◌ٔ کلمۀ أخیرة حاسمۀ قاصمۀ تفصل بینه وبین هو

ۀ بما قدر اللّه وقـرر  والغلب القوة کلمۀ وهی البعاد، اء◌ٔ هو فی حسنۀ وموعظۀ حکمۀ الرسولیۀ

  لرسله ورساالته:

»نَ اللّهم کُملَیزُّ عی أَعطها «وأنتم تعرفون رهطی وتعرفون اللّه  »أَ ر رِیـهظ کُمراءو وهاتَّخَذْتُم و« 

 حیطـۀ العلـم  »إِنَّ ربی بِما تَعملُونَ محیطٌ«أمام آلهتکم التی ألهتکم، وهو إله اآللهۀ کما تقولون 

  والقدرة.

هزء بـه أال  »أَ صالتُک تَأْمرُك! ... إِنَّک لَأَنْت الْحلیم الرَّشید«و هذا إزراء بازراء، حیث انتقصوه 

حلم لک وال رشد، أنکم ال عقلیۀ لکم مهما کانت قلیلۀ حیث تحسبون رهطی أعز علیکم من 

  !.»اللّه

الحالۀ التی یتمکن صاحبها فیها مما یریـد، فـأنتم    والمکانۀ هی »اعملُوا على مکانَتکُم«إذا ف 

المتمکنون اعملوا فی رجمی أما تریدون من القضاء علی، بکل طاقاتکم وإمکانیاتکم، اعملوا 

کما تعملون، وأین عمل من عمل وأمل مـن أمـل،    »إِنِّی عاملٌ«ضدي رجما وسواه من رجوم 

منْ یأْتیه عذاب یخْزِیه و منْ هـو  « -عین الیقین -»سوف تَعلَمونَ«عمل شیطانی وعمل ربانی و

بوا«بیننا أنا أو أنتم  »کاذبتَقار ۀ ما تعملون  »وخلفی»یبقر کُمعما أعمل، والـذي سـوف   »إِنِّی م

»انتظار الفرج من الفرج«یصلکم من عذاب اللّه ویصلنی من رحمته، وإن 
کما انتظار الحـرج   1

                                                        
قال: سألتھ عن انتظار الفرج من الفرج؟ قال:  - السالم علیھر العیاشي عن محمد بن الفضل عن الرضا  في تفسی ٣٩٣: ٢.نور الثقلین ١

 ».َو اْرتَقِبُوا إِنِّي َمَعُكْم َرقِیبٌ «إن ّهللا تبارك و تعالى یقول 
: ما أحسن الصبر و السالم علیھبإسناده إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال الرضا   ةوفیھ عن كتاب كمال الدین و تمام النعم

 انتظار الفرج أما سمعت قول ّهللا عّز و جّل یقول:
 ».َو اْرتَقِبُوا إِنِّي َمَعُكْم َرقِیبٌ «
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  من الحرج.

و یا لها من حجۀ أخیرة حاسمۀ تغمرهم فی لجۀ، فلو لم یکن رسوال من اللّـه السـتراح فـی    

ما یدعوا إلیه من توحید  تهدیدهم إلى رهطه الذین هم یحذرونهم، دون أن یرفضهم ویفرض

  اللّه وهم یرفضون.

فالعاقل یغتنم کل فرصۀ حاضرة فی خضم األخطار، والغریق یتشبث بکـل حشـیش، فضـال    

عما ینجیه دون تشبث، فحین یترك شعیب رهطه الذین هم المنعۀ الوحیدة عن أخطار قومـه،  

لک الصـمود برهـان   وتشبث بعنایۀ ربه ورحمته من ناحیۀ، ومن عذابه علیهم من أخرى، فـذ 

  قاطع أخیر ال مرد له أن صاحبه رسول من اللّه دون هوادة.

اً  یزیـده  مما بربه، إلّا المحرجۀ الظروف فی وقوة عصبۀ بأیۀ یتعصب ال ن◌ٔ أجل، والمو  إیماـن

 أو قـوة  أو حـول  ألي لیسـت  ن◌ٔ المـو  فعصبیۀ حجته، على حجۀ أعداءه ویزید إیمانه، على

نعته، وهذا هو مفرق الطریق بین التصور اإلیمانی والجـاهلی فـی   وم وقوته ربه حول إلّا منعۀ

  کل أزماته وبیئاته.

فَتَولّى عنْهم و قالَ یا قَومِ لَقَد أَبلَغْتُکُم رِساالت ربـی  «ذلک، وبعد هذه الکلمۀ األخیرة الفاصلۀ 

  ثم العذاب الموعود: ) ومن93: 7( »و نَصحت لَکُم فَکَیف آسى على قَومٍ کافرِینَ

  ج 321الى  95): اآلیات 11ج سورة هود (

) ودثَم تدعنَ کَما بیدمداً لعیها أَال با فغْنَوی لْطانٍ 95کَأَنْ لَمس نا ووسى بِآیاتلْنا مسأَر لَقَد و (

) یقْـدم قَومـه   97و ما أَمرُ فرْعونَ بِرَشـید (  ) إِلى فرْعونَ و مالئه فَاتَّبعوا أَمرَ فرْعون96َمبِینٍ (

) ودروالْم دالْوِر بِئْس و النّار مهدرۀِ فَأَویامالْق موـۀِ     98ییامالْق مو یـ نَـۀً ولَع هی هـذوا فأُتْبِع و (

) رْفُودالْم الرِّفْد الْقُرى 99بِئْس نْ أَنْباءم کذل (  ) ید صـح و منْها قـائم کلَیع همـا  100نَقُص و (

ءنْ شَیم ونِ اللّهنْ دونَ معدی یالَّت متُههآل منْهع فَما أَغْنَت مهوا أَنْفُسنْ ظَلَملک و مناها ظَلَملَم 

ک أَخْذُ ربک إِذا أَخَذَ الْقُرى و هی ظالمۀٌ ) و کَذل101جاء أَمرُ ربک و ما زادوهم غَیرَ تَتْبِیبٍ (

) یدشَد یمأَل 102إِنَّ أَخْذَه   لَـه ـوعمجم موی کرَةِ ذلاآلْخ ذابع نْ خافمۀً لآلَی کی ذلإِنَّ ف (

                                                                                                                                                         
 فعلیكم بالصبر فإنما یجيء الفرج على الیأس فقد كان الذي من قبلكم أصبر منكم، و» فَانْتَِظُروا إِنِّي َمَعُكْم ِمَن الُْمنْتَِظِرینَ «و قولھ: 

 خطیب األنبیاء. السالم علیھانھ قال: كان شعیب   آلھ و علیھ هللا صلىعن المجمع روى عن النبي   فیھ
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) ودشْهم موی کذل و ما نُو103النّاس و ( ٔ◌لٍ إِالّ خِّرُهأَجل  ودد عـ104(م    م ) یـوم یـأْت ال تَکَلـَّ

) یدعس و یشَق منْهفَم هإِالّ بِإِذْن شَـهِیقٌ   105نَفْس یـرٌ وفیها زف می النّارِ لَهینَ شَقُوا فَفا الَّذفَأَم (

)106کبإِنَّ ر کبر إِالّ ما شاء ضالْأَر و ماواتالس تیها ما دامینَ فدخال (     رِیـدمـا یـالٌ لفَع

)107   إِالّ مـا شـاء ضالْأَر و ماواتالس تیها ما دامینَ فدنَّۀِ خالی الْجوا فَفدعینَ سا الَّذأَم و (

) ذُوذجرَ مغَی طاءع کبهو108ر دبعایمۀٍ مرْیی مف فَال تَک ( ٔ◌ونَ  مـا  الءد بـعکَمـا  إِالّ ی  د بـعی 

رَ  نَصیبهم لَموفُّوهم إِنّا و قَبلُ منْ هم◌ٔ آباو نْقُـوصٍ  غَیـ109(م (و  نـا  لَقَـدـى  آتَیوسم  تـابالْک 

ففَاخْتُل یهف و ۀٌ ال لَومکَل قَتبنْ سم کبر یلَقُض منَهیب و می إِنَّهلَف شَک نْهرِیـبٍ  م110( م (و 

) فَاستَقم کَما أُمرْت و منْ تـاب  111لَما لَیوفِّینَّهم ربک أَعمالَهم إِنَّه بِما یعملُونَ خَبِیرٌ ( کُال إِنَّ

) و ال تَرْکَنُوا إِلَى الَّذینَ ظَلَموا فَتَمسـکُم النّـار و   112معک و ال تَطْغَوا إِنَّه بِما تَعملُونَ بصیرٌ (

) و أَقمِ الصالةَ طَرَفَیِ النَّهـارِ و زلَفـاً مـنَ    113ما لَکُم منْ دونِ اللّه منْ أَولیاء ثُم ال تُنْصرُونَ (

) و اصبِرْ فَـإِنَّ اللّـه ال یضـیع    114اللَّیلِ إِنَّ الْحسنات یذْهبنَ السیئات ذلک ذکْرى للذّاکرِینَ (

ۀٍ ینْهـونَ عـنِ الْفَسـاد فـی      115لُْمحسنینَ (أَجرَ ا یـقأُولُوا ب کُملنْ قَبنَ الْقُرُونِ مال کانَ م فَلَو (

) و 116( الْأَرضِ إِالّ قَلیالً ممنْ أَنْجینا منْهم و اتَّبع الَّذینَ ظَلَموا ما أُتْرِفُوا فیه و کانُوا مجـرِمینَ 

) و لَو شاء ربک لَجعـلَ النّـاس أُمـۀً    117ربک لیهلک الْقُرى بِظُلْمٍ و أَهلُها مصلحونَ ( ما کانَ

ۀُ ربـک    118واحدةً و ال یزالُونَ مخْتَلفینَ ( مـکَل ت تَمـ و مخَلَقَه کذلل و کبر محنْ رإِالّ م (

ت   119م منَ الْجِنَّۀِ و النّاسِ أَجمعینَ (لَأَملَأَنَّ جهنَّ لِ مـا نُثَبـالرُّس نْ أَنْباءم کلَیع نَقُص کُال و (

 ال للَّـذینَ  قُلْ و) 120( منینَ◌ٔ للْمو ذکْرى و موعظَۀٌ و الْحقُّ هذه فی جاءك و دكc7'◌ٔ بِه فُو

ب   122) و انْتَظرُوا إِنّا منْتَظـرُونَ ( 121انَتکُم إِنّا عاملُونَ (مک على اعملُوا منُونَ◌ٔ یو غَیـ لّـهل و (

ـ        مـلٍ عبِغاف ـکبمـا ر و ـهلَیکَّـلْ عتَو و هـدبفَاع رُ کُلُّهالْأَم عرْجی هإِلَی ضِ والْأَر و ماواتا الس

  ).123تَعملُونَ (

  

  

  

  شعیب
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ا جاءلَم ۀُ      وحـیـوا الصینَ ظَلَمذ أَمرُنا نَجینا شُعیباً و الَّذینَ آمنُوا معه بِرَحمۀٍ منّا و أَخَـذَت الـَّ

  ).95) کَأَنْ لَم یغْنَوا فیها أَال بعداً لمدینَ کَما بعدت ثَمود (94فَأَصبحوا فی دیارِهم جاثمینَ (

»ا جاءلَم رُنا وۀِ «الذي أمرنا وعدا، وهو  »أَم نَجینـا  «) جـاء تحقیقـا،   189: 26( »عذاب یومِ الظُّلـَّ

هعنُوا مینَ آمالَّذ باً ویالطویـل  الطویـل  حجاجه فی نین◌ٔ مما یدل على أنه حصل على مو »شُع 

یحۀُ  و أَخَذَ«رحیمیۀ خاصۀ بالرسالیین من عبادنا الصالحین  »بِرَحمۀٍ منّا« ـوا الصـینَ ظَلَمالَّذ ت« 

فَأَصبحوا فی دیـارِهم  «المدمرة المزمجرة التی خلّفت صاعقۀ العذاب الهون بما کانوا یعملون 

على األرض کما یجثم الطائر إذا قعد ولطئ باألرض سـاقطا بصـیده، فقـد صـادت      »جاثمینَ

وسکنوا وقتا مـا، إذ   »نْ لَم یغْنَوا فیهاکَأَ« وجثمتهم اللّه عذاب من صیحۀ الوحش الطیر اء◌ٔ هو

بعدا لهم بعیدا حیث طویت صـفحتهم   »أال بعدا لعاد کما بعدت ثمود«ما بقیت لهم من باقیۀ، 

 اإلذاعـۀ  هذه فی تکررت کما ◌ٔ وشو ◌ٔ عن الوجود، وصحیفتهم عن التاریخ، اللّهم إلّا بکل لو

  .القرآنیۀ

بکـى  «: آلـه  و علیـه  اهللا صـلى حۀ، وقد قال عنه أخوه األکبـر محمـد    فی دعوته الصال السـالم  علیههذا شعیب  

من حب اللّه حتى عمی فرد اللّه علیه بصره وأوحى اللّه إلیه یا شعیب مـا هـذا    السالم علیهشعیب  

البکاء، أشوقا إلى الجنۀ أم خوفا من النار؟ فقال: ال! ولکن اعتقدت حبک بقلبی، فإذا نظـرت  

ي تصنع بی، فأوحى اللّه إلیه: یا شعیب إن یکن ذلک حقا فهنیئـا لـک   إلیک فما أبالی ما الذ

»لقائی، یا شعیب لذلک أخدمتک موسى بن عمران کلیمی
1.  

هو آخر نبی فی هذا العرض المسلسل ألنبیاء عدة، ولکنه خاصر یکتفـى فیـه    السالم علیهو موسى  

 »و ما أَمرُ فرْعونَ بِرَشید فَاتَّبعوا أَمرَ فرْعونَ«بإرساله إلى فرعون ومالءه بآیات رسولیۀ ورسالیۀ 

وقـد یغنـی المضـی فـی      »یقْدم قَومه یوم الْقیامۀِ فَأَوردهم النّار و بِـئْس الْـوِرد الْمـورود   «ثم 

أنه أوردهم النار فی الحیاة الدنیا من ذي قبل، فهم یـردون النـار التـی     »یودهم«دون  »أوردهم«

  .»و بِئْس الْوِرد الْمورود«أوردهموها من قبل 

                                                        
١

 : ...آلھ و علیھ هللا صلىأخرج الواحدي و ابن عساكر عن شداد بن أوس قال قال رسول ّهللا   -٣٤٨: ٣.الدر المنثور 
أوحى ّهللا إلیھ  ةمرتین أخریتین لبكائھ و عماه فرد ّهللا علیھ بصره فلما كانت الرابع ةادمثلھ عن الزھري بزی ٣٨٠: ١٢و في البحار 

.. 
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فقد جعل فرعون فی هذه االستعارة اللطیفۀ، فی تقدمه قومه إلى النار، بمنزلۀ الفارط المتقـدم  

للوارد إلى الورد، کما کان فی الدنیا متقدمهم إلى الضاللۀ وقائدهم إلى الغوایۀ، وجعل النـار  

  فإنه ورد ال یجیز الغصۀ وال ینقع الغلۀ. »لْمورودو بِئْس الْوِرد ا«بمنزلۀ الماء الذي یورد 

و بینما نسمع هنا حکایۀ عن ماض ووعدا عن مستقبل إذا المشـهد ینقلـب وکـأن المسـتقبل     

  ماض قد مضى، إذ قد مضى أصله، وهو متحقق الوقوع فی المستقبل.

طۀ مبینۀ، ثم تعمیم بعـد  توصیف رصیف آللیات، بأن فیها سل »بآیاتنا«بعد  »سلْطانٍ مبِینٍ«و هنا 

تخصیص حیث اآلیات هی اآلیات المعجزات، وسلطان مبین هو کل البینات التی تبین الحـق  

سواء أ کانت هی اآلیات المعجزات، أم سواها من حجج بالغۀ ربانیۀ، فمـن السـلطان مبـین    

لفـائض  ومنه غیر مبین، فالسلطان الفاضی عن الحجۀ هو قاهر قاصر عن المحجۀ، و السلطان ا

بالحجۀ هو سلطان على الفطر والعقول، وقد یجتمعان کما فـی سـلطان ثعبـان العصـى فإنـه      

برهان حسی مخیف، وأفضل منه سلطان القرآن حیث هو مجمع کل سلطان فی کل الحقـول،  

  فطریا وعقلیا وعلمیا وحسیا وما أشبه.

إلنسان بطبیعۀ الحال لـه  ثم الورد هو الماء الذي یرده الحیوان العطاش، وهو المورود لهم، وا

ورد مورود بما یقدمه من أعمال، فإن کانت صالحۀ فنعم الورد المورود هنـا وفـی األخـرى،    

منْ رحیقٍ مخْتُومٍ ختامه «األولون  »یسقون«وإن کانت طالحۀ فبئس الورد المورود فیهما، حیث 

یسحبونَ. فی «) ثم اآلخرون لهم سقی الزقوم 26: 83( »مسک و فی ذلک فَلْیتَنافَسِ الْمتَنافسونَ

  :40( »الْحمیمِ ثُم فی النّارِ یسجرُونَ

م   «) حیـث  70: 6( »لَهم شَراب منْ حمیمٍ و عذاب أَلیم بِما کانُوا یکْفُـرُونَ «): و72 لَهـ ت قُطِّعـ

م     الْحم سهِم◌ٔ ثیاب منْ نارٍ یصب منْ فَوقِ رو لَهـ و .لُـودالْج و هِمطُـونـی بما ف رُ بِههصی .یم

یددنْ حم عقام21: 22( »م.(  

و ألن الورد المورود هو فی المصطلح ورد قطیع الغـنم العطـاش بمـا یودهـا رعاتهـا، فهنـا       

دها ورد اللمحۀ اللّامعۀ أن قوم فرعون کانوا کقطیع الغنم یقدمها راعیها الخائن الفرعونی فأور

  النار بدیال عن الماء، فهو ورد الممات بدیال عن ورد الحیاة.

  ذلک، فأین ورد مورود من ورد مورود؟ وأین رحیق مختوم من ماء حمیم محموم؟.
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»هی هذوا فأُتْبِع حیث تلعنهم سنتهم الباقیۀ الباغیۀ بمن تبعهم إلى یـوم القیامـۀ،    »لعنۀ«الدنیا  »و

  کان علیه وزره إلى یوم القیامۀ وال ینقص أولئک من أوزارهم شیء.فإن من سنّ سنۀ سیئۀ 

بلعنۀ العذاب الحاضر، بعد لعنۀ اللّاعنین بما التعنوا به من الطالحین أم لعنوه  »و یوم الْقیامۀِ«ثم 

لعطیـۀ  وهو العطیۀ الربانیۀ جزاء لهم وفاقا، بدیلـۀ عـن ا   »بِئْس الرِّفْد الْمرْفُود«من الصالحین، و

الموعودة للصالحین، فکال الورد المورود والرفد المرفود هما من مخلّفات المساعی الصالحۀ 

  .»و ال یظْلَمونَ فَتیلًا«والطالحۀ 

هو ورد فرعون بمـا أضـلهم، کـذلک     »بِئْس الْوِرد الْمورود«ذلک، ومن واجهۀ أخرى کما أن 

»رْفُودالْم بما وعدهم کما وعد السحرة جزیـل العطـاء، فهـو ذا رفـده      هو رفده وعطیته »الرِّفْد

  لمن اتبعه، وذاك ورده لمن أورده.

ذلک، وألن حقیقۀ الرفد هی العطیۀ وقد جعلت اللعنۀ بدیلۀ من الرفد لهم عنـد انتقـالهم مـن    

دار إلى دار على عادة المنتجع المسترفد، أو الرجل المتـزود، جـاز أن یسـمى رفـدا بوجـه      

  قال تعالى:   المجاز وکما

والبشارة هی بطبیعۀ الحال ال تکون إلّا فـی الخیـر، ولکـن لمـا جعـل       »فَبشِّرْهم بِعذابٍ أَلیمٍ«

إخبارهم باستحقاق العذاب فی موضع البشارة لغیرهم باستحقاق الثواب، جاز أن یسمى فـی  

  ن النذارة.ذلک بشارة، أم لو کانت لهم بشارة فهی اللعنۀ المتبعۀ یوم القیامۀ، فضال ع

) یدصح و منْها قائم کلَیع هالْقُرى نَقُص نْ أَنْباءم ک100ذل.(  

النبأ هو خبر ذو فائدة عظیمۀ، وهکذا تکون کل األنباء القرآنیۀ والقصص المسرودة فیه، فإنـه  

لیس کتابا قصصیا یعنی عرض األحداث فقط، فإنما یعنـی الفوائـد العظیمـۀ الرسـالیۀ التـی      

ضمها، فلذلک یعبر عنها تارة باألنباء، وأخرى بالقصص، والقصد إلـى قـص تـاریخی عـن     ت

  طوماره، ما فیه فائدة عظیمۀ جسیمۀ.

نَقُصـه  «المتخلفۀ عـن رسـاالت اللّـه     »منْ أَنْباء الْقُرى«اإلنباء الرسولی والرسالی هو  »ذلک«ف 

کلَیهـذه القـرى المقصوصـۀ علیـک      »منها«من غابر التاریخ دون سرد لکل محاصیله، ف  »ع

قـائم و  «حصدت مع أهلیهـا، فقـد تعـم     »حصید«منها  »و«بنفاد أهلها أم بقاء بعض منهم  »قائم«

یدصالقرى بأهلیها، بل والقرى فی األصل هـی األهلـون، وتطلـق علـى أمکنـتهم بمجـاز        »ح
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  المالبسۀ.

، خال من األهـل، ومنهـا منقـوض األبنیـۀ     فالوصفان بالنسبۀ ألمکنتهم یعنیان: منها قائم البناء

  ملحق باألرض تشبیها بالزرع المحصود.

و هما بالنسبۀ لهم أنفسهم تشبیه لألحیاء الباقین بالزرع النامی، ولألمـوات الهـالکین بـالزرع    

  الذاوي، وذلک أحسن تمثیل وأوقع تشبیه.

عمالقـۀ، أیـن الفراعنـۀ وأبنـاء     و إن لکم فی القرون السالفۀ لعبرة، أین العمالقۀ وأبناء ال«أجل 

الفراعنۀ، أین أصحاب مدائن الرس الذین قتلوا النبیین، وأطفأوا سنن المرسلین، وأحیوا سـنن  

 »الجبارین، أین الذین ساروا بالجیوش، وهزموا باأللوف، وعسکروا العساکر، ومدنوا المـدائن 

  ).181(من الخطبۀ 

  ).65م ثَالثَۀَ أَیامٍ ذلک وعد غَیرُ مکْذُوبٍ (فَعقَرُوها فَقالَ تَمتَّعوا فی دارِکُ

)؟ 29: 54(»فَنادوا صاحبهم فَتَعـاطى فَعقَـرَ  «وإنما عقرها واحد منهم؟ لمکان  »فَعقَرُوها«و کیف 

ذلک ألنهم نادوه لعقرها راضین عنه مشجعین إیاه، فقد عاونوه علـى عقرهـا فهـم إذا کلهـم     

على اإلثم والعدوان، تعد المعاونین کلهم آثمین عادین مهمـا اختلفـت    عاقرون، وهذه معاونۀ

  درکاته بین األصیل والفصیل.

أیها الناس إنما یجمع الناس الرضى والسخط وإنما عقر ناقۀ ثمود رجـل واحـد فعمهـم    «فیا 

  اللّه بعذاب لما عموه بالرضى فقال سبحانه:

ان إلّا أن خارت أرضهم بالخسفۀ خوار السکۀ المحمـاة فـی   فما ک »فَعقَرُوها فَأَصبحوا نادمینَ«

»األرض الخوارة
1.  

أن سبب الجریمـۀ ومباشـرها مجرمـان اثنـان مهمـا       »فَعقَرُوها«فهذه ضابطۀ عامۀ مستفادة من 

جزاء وفاقا، طالما یستثنى عن القـود  اختلفت درکاتها حسب مختلف حرکاتها، فلکلّ عقوبته 

غیر القاتل لنفس محترمۀ ما لم یکن مباشرا، فال یقتص من غیر المباشر اللّهم إلّـا نصـیبا مـن    

  الدیۀ المفروضۀ فی مجاالتها، أم إذا کان هو أقوى من المباشر لحد یعتبر هو المباشر.

                                                        
١

 .السالم علیھنین  عن اإلمام علي أمیر المؤ  ة.نھج البالغ
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»أحمـر ثمـود  «لهم لعقرها وهو  المنادي صاحبهم عقرها بما عقروها الناقۀ العاقرون اء◌ٔ و هو
1 

ذروهـا تَأْکُـلْ فـی    «) حیث أمرهم أن 77: 7(»عتَوا عنْ أَمرِ ربهِمفَعقَرُوا النّاقَۀَ و «کما قال اللّه: 

قَرِیب ذابع أْخُذَکُمفَی وءوها بِسسال تَم و ضِ اللّهولکنهم تعاونوا على إثم العقر وعدوانه  »أَر

ـ    «نداء لصاحبهم بدیال عن منعه عن عقرها:  م بِـذَنْبِهِم   فَکَـذَّبوه فَعقَرُوهـا فَدمـدم علَ هـبر هِمی

  ).14: 91( »فَسواها. و ال یخاف عقْباها

  .»ذلک وعد غَیرُ مکْذُوبٍ«و »عذاب قَرِیب«هی  »فَقالَ تَمتَّعوا فی دارِکُم ثَالثَۀَ أَیامٍ«

منّا و منْ خـزْيِ یومئـذ إِنَّ ربـک هـو      فَلَما جاء أَمرُنا نَجینا صالحاً و الَّذینَ آمنُوا معه بِرَحمۀٍ

  ).66الْقَوِي الْعزِیزُ (

) وصیحۀ کما 5: 69(»فَأَما ثَمود فَأُهلکُوا بِالطّاغیۀِ«: ») (طاغیۀ13: 41( »صاعقۀ«هذا هو  »أمرنا«و 

  .الطاغیۀ الصاعقۀ الطائفۀ اء◌ٔ هنا، صاعقۀ طاغیۀ، سائغۀ لهو

واها. و ال یخـاف عقْباهـا    کَذَّبت«فقد  فَسـ بِذَنْبِهِم مهبر هِملَیع مدمبِطَغْواها .. فَد ودوهنـا  »ثَم !

هی رحمۀ اإلیمان، ورحمۀ من اللّه ألهل اإلیمـان   »نَجینا صالحاً و الَّذینَ آمنُوا معه بِرَحمۀٍ منّا«

إِنَّ ربـک هـو   «عذابا مخزیا، ثم خزي یوم القیامۀ فإنه أخـزى،  إذ کان  »و منْ خزْيِ یومئذ«ثم 

  فبقوته وعزته یعذب أهله ویرحم أهلها. »الْقَوِي الْعزِیزُ

قوي ال بقوة البطش المعروف من المخلوق، ولو کانت قوته قوة البطش المعروف مـن  «و هو 

ادة احتمل النقصان، وما کان ناقصا المخلوق لوقع التشبیه، وال احتمل الزیادة، وما احتمل الزی

  .»کان غیر قدیم وکان عاجزا

) کَأَنْ لَـم یغْنَـوا فیهـا أَال إِنَّ    67و أَخَذَ الَّذینَ ظَلَموا الصیحۀُ فَأَصبحوا فی دیارِهم جاثمینَ (

) ودَثمداً لعأَال ب مهبکَفَرُوا ر ود68ثَم.(  

أخذة قاسیۀ قاضـیۀ   »الَّذینَ ظَلَموا«عقۀ طاغیۀ مدمدمۀ مزمجرة، أخذت هذه صیحۀ مدمرة وصا

»میارِهی دوا فحبحسوما جاسمین، واقعین علـى  »جاثمین«وهی قریتهم بدورها وشرورها  »فَأَص

                                                        
نائمین في صور من النخل و  ةالعشیر ةفي غزو السالم علیھعن عمار بن یاسر قال: كنت أنا و علي بن أبي طالب   ٣٧٦: ١١.البحار ١

أال أحدثكما آلھ و علیھ هللا صلىفقال  یحركنا برجلھ و قد تتّربنا من تلك الدقعاء آلھ و علیھ هللا صلى  -  - دقعاء من التراب فو هللا ما أھبنا إال رسول هللا
و وضع  -و الذي یضربك یا علي على ھذه ةقال: أحمر ثمود الذي عقر الناق آلھ و علیھ هللا صلىبأشقى الناس رجلین؟ قلنا: بلى یا رسول ّهللا  

 .-و أخذ بلحیتھ - حتى یبل منھا ھذه - یده على قرنھ
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  وجوههم صرعى کأنهم أعجاز نخل خاویۀ.

فترى دورهم غیـر دورهـم، ودورهـم     »باقیۀٍ فَهلْ تَرى لَهم منْ«: إقامۀ، »کَأَنْ لَم یغْنَوا فیها«وي 

  غیر دورهم، إذ أصبحوا بدورهم بورا فی دورهم، ال أثر عنهم إلّا حسرات تنادي بها أثرات.

»مهبکَفَرُوا ر ودعن فطرهم وعقولهم، حیث کفروا وستروا عن أنفسـهم آیـات اللّـه     »أَال إِنَّ ثَم

أال بعدا لعـاد کمـا بعـدت    « -»أَال بعداً لَثمود«بوا رسله آفاقیۀ وأنفسیۀ، فکفروا به وکذبوه وکذ

بعدا عن ذکرى التاریخ إلّا بسوء، وعن آثارهم إلّا دائرة بائرة، وعن مستقبلهم إلّا عذاب  »ثمود

  اللّه کما فی ماضیهم.

  

  شعیب(ع)

دوا  و اذْکُرْ أَخا عاد إِذْ أَنْذَر قَومه بِالْأَحقاف و قَد خَلَت النُّ بـأَالّ تَع هنْ خَلْفم و هیدنِ یینْ بم ذُر

) قالُوا أَ جِئْتَنا لتَأْفکَنا عـنْ آلهتنـا فَأْتنـا بِمـا     21إِالَّ اللّه إِنِّی أَخاف علَیکُم عذاب یومٍ عظیمٍ (

لْت بِـه و لکنِّـی    ) قالَ إِنَّما الْعلْم 22تَعدنا إِنْ کُنْت منَ الصادقینَ ( سـما أُر لِّغُکُمأُب و اللّه نْدع

) فَلَما رأَوه عارِضاً مستَقْبِلَ أَودیتهِم قالُوا هذا عارِض ممطرُنا بلْ هـو  23أَراکُم قَوماً تَجهلُونَ (

) یمأَل ذابیها عف رِیح بِه لْتُمجتَعا اسرُ ک24ُممـرى إِالّ     ) تُدوا ال یحـبهـا فَأَصبرِ ربِـأَم ءلَّ شَی

م  25مساکنُهم کَذلک نَجزِي الْقَوم الُْمجرِمینَ ( لْنا لَهـعج و یهف کَّنّاکُمیما إِنْ مف مکَّنّاهم لَقَد و (

 و مهعمس منْهةً فَما أَغْنى عدأَفْئ صاراً وأَب عاً ومإِذْ کانُوا س ءنْ شَیم متُهدال أَفْئ و مهصارال أَب

 مـنَ  حـولَکُم  مـا  أَهلَکْنا لَقَد و) 26( نَ◌ٔ یجحدونَ بِآیات اللّه و حاقَ بِهِم ما کانُوا بِه یستَهزِو

اً  نَصرَه ال فَلَو) 27( یرْجِعونَ لَعلَّهم اآلْیات صرَّفْنَا و الْقُرى م الَّذینَ اتَّخَذُوا منْ دونِ اللّه قُرْباـن

  )28آلهۀً بلْ ضَلُّوا عنْهم و ذلک إِفْکُهم و ما کانُوا یفْتَرُونَ (

وعلـى  السالم علیه: بما جرى على هود  آله و علیه اهللا صلى... تسلیات عالیات لخاطر الرسول األقدس محمد  

) تغن عـنهم  4م  -نوا هم أقوى منهم واظلم وأطغى، فلم (الفرقانقومه بما خانوه وأهانوه وکا

  .آله و علیه اهللا صلى  محمد الرسول بهم ابتلی الذین اء◌ٔ قوتهم وال طغواهم وثروتهم شیئا، وبأحرى هو

 هیدنِ یینْ بم النُّذُر خَلَت قَد و قافبِالْأَح همقَو إِذْ أَنْذَر اذْکُرْ أَخا عاد وا  ود بـأَلّا تَع هنْ خَلْفم و
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و اذْکُرْ زادا فی سبیل الدعوة، وحیادا عن الفشـل   1إِلَّا اللّه إِنِّی أَخاف علَیکُم عذاب یومٍ عظیمٍ

ـ   السـالم  علیهفی الحصول على البغیۀ اذْکُرْ أَخا عاد: هودا   ن الثانیـۀ  أخا عاد األولى، وال خبر لنـا ع

  وإنما األولى:

) مما یوحی بأنهم کانوا أقوى مـنهم وأظلـم وأطغـى، فلقـد     50: 53( »أَنَّه أَهلَک عاداً الْأُولى«

  کانوا أقوى األقویاء وأشد األشداء فی التاریخ.

»هـی  : اخوة فی اإلنسانیۀ والقومیۀ واإلقلیمیۀ والقرابۀ أم ماذا إال صالح العقیدة، ف»اذْکُرْ أَخا عاد

  بحذافیرها ال تنفع ما لم تکن اخوة اإلیمان کما لم تنفع أخا عاد وکذلک أنت مع قومک.

رٍ عاتیـۀٍ    »أذکر ..« رْصـماذا لقی من اخوته من کفر صارم، وتکذیب عارم، ثم ماذا لقوا بِرِیحٍ ص

وهم کـانوا أقـوى مـن قومـک     ) 8: 69... فَتَرَى الْقَوم فیها صرْعى کَأَنَّهم أَعجاز نَخْلٍ خاوِیۀٍ (

  مکنۀ ورذالۀ، وأنت أقوى منه مکانۀ ورسالۀ.

 2(یرحمنا اهللا وأخا عـاد) آله و علیه اهللا صلىأَذْکُرَه ما طاب لک وطیب خاطرك ولقد ذکر کما أمر بقوله  

اذْکُرْ أَخا عاد إِذْ أَنْذَر قَومه بِالْأَحقاف وترى أین األحقاف، وهی الکتب المرتفعۀ مـن الرمـال   

) ی الْبِالدثْلُها فخْلَقْ می ی لَمالَّت مادالْع ذات م89المعوجۀ حیث کانت منازل عاد؟ هل هی إِر :

أراضی الرمول والصخور، المبنیۀ علیهـا ارم ذات العمـاد،   ) وقد کانت مبنیۀ على األحقاف: 7

وهی بالشامات، وعلّها قلعۀ بعلبک، أو انها نموذج من تلکم العماد الحجریۀ المنقطعۀ النظیـر  

  فی تاریخ اإلنسان؟

أو رمال مشرفۀ علـى البحـر    4ر موت؟أو رمال بین عمان وحض 3ام هی واد بین عمان ومهرة؟

أم ماذا؟ القدر المسـلم قرآنیـا    1أو منزل فی طریق مکۀ من القادسیۀ 5بالشحر من أرض الیمن

                                                        
١

 .٣١٠ - ٣٠٩ص  ٣٠.راجع ج 
 
 اخرج ابن ماجھ و ابن مردویھ عن ابن عباس رض قال: - ٤٣: ٦.الدر المنثور ٢

 .. آلھ و علیھ هللا صلىقال رسول ّهللا  
 
 .یروى عن ابن عباس كما عنھ و الضحاك انھ جبل بالشام.٣
 
٤

 .نقلھ في مجمع البیان: و قیل رمال فیما بین عمان الى حضر موت.
 
٥

 قال: ذكر لنا ان عادا كانوا احیاء بالیمن اھل رمل مشرفین على البحر بأرض یقال لھا الشحر. ة.عن قتاد
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األراضى التی بنیت علیها ارم ذات العمـاد، و إذا کانـت باقیـۀ حتـى      2ن األحقاف هی أودیۀا

ر فی تاریخ اإلنسان، وقـد یـوحی ببقائهـا:    اآلن فقد تکون قلعۀ بعلبک، العماد المنقطعۀ النظی

»منُهساکرى إِلّا موا ال یحبها فَأَصبرِ ربِأَم ءرُ کُلَّ شَیمأن دمرت الصرصر العاتیـۀ   -: السورة»تُد

 ة◌ٔ هنا، ال تضمن بقاء الـرو »ال یرى إِلّا«أشیاعهم بأشیائهم إال مساکنهم عبرة للمعتبرین، إال أن 

القرآن، فضال عن اآلن، فقد تختص بوقت العذاب، ولفترة بعد تدمیرهم، کمـا   نزول زمن إلى

)؟ کال! ال أشخاصا وال آثارا، اال دمارا ومخـازي  8: 69قد توحی له: فَهلْ تَرى لَهم منْ باقیۀٍ (

  ءـنْ شَـیم ما تَذَر .یمقالْع الرِّیح هِملَیلْنا عسإِذْ أَر ی عادف وآصارا!: و      لَتْـهعإِلّـا ج ـهلَیع أَتَـت

) ثم المساکن هی محال السکن: أعم من البیوت، فقد تعنی محـال البیـوت،   42: 51کَالرَّمیمِ (

األودیۀ األحقاف المبنیۀ علیها ارم ذات العماد، فلو کانت هی البیوت لذکرت کما فی ثمـود:  

). ولکن البیوت قـد  52: 27ک بیوتُهم خاوِیۀً بِما ظَلَموا .. (أَنّا دمرْناهم و قَومهم أَجمعینَ. فَتلْ

  هِمنسـاکنْ مم نَ لَکُمیتَب قَد و ودثَم عاداً و یعبر عنها بالمساکن فقد تعنی هی أیضا البیوت: و

ال ) فها هی مساکنهم مبینۀ زمن نزول القرآن ومرئیۀ، وال تتمیز مسـاکن المعـذبین إ  38: 29.. (

ببقاء بقایا من بیوتهم الخاویۀ، ال أرضا مستویۀ أو عوجاء! فعلها قلعۀ بعلبـک أم مـاذا! مبینـۀ    

  لحد اآلن ومرئیۀ وال نجد مساکن لهم غیرها تناسب أن تکون ارم ذات العماد.

و بما أن الغرض هنا ال یتعلق بمکان األحقاف ارم ذات العماد، وإال لصرح به، فلنسکت عمـا  

                                                                                                                                                         
١

م�ن  ةأمر بحفر بئر بقرب قبر العبادي: من�زل ف�ي طری�ق مك� ةنقال عن الخرایج و الجرایح ان المھدي الخلیف ١٨: ٥ین .نور الثقل
فبینما ھم یحفرون إذ خرق�وا خرق�ا و إذا تحت�ھ ھ�واء ال ی�درى  ةقام ةالى العذیب لعطش الحاج ھناك، فحفروا اكثر من مائ ةالقادسی

و رجاال و نساء و  ةلوا رجلین فلما خرجا تغیرت ألوانھما فقاال: رأینا ھواء و رأینا بیوتا قائمقعره و ھو مظلم و للریح فیھ دوي، فأد
إبال و بقرا و غنما و كلما مسسنا شیئا رأیناه ھباء فسألنا الفقھاء ع�ن ذل�ك فل�م ی�در أح�د م�ا ھ�و! فق�دم اب�و الحس�ن موس�ى ب�ن جعف�ر  

 على المھدي فسألھ عن ذلك فقال: السالم علیھ
 من قوم عاد، ساخت بھم منازلھم و ذكر على مثل قول الرجلین. ةاصحاب األحقاف، و ھم بقی اءھؤ 

فلم یظھر الماء  ةقام ةبئرا فحفروا ثالثمائ ةوعن تفسیر علي بن ابراھیم القمي قال حدثني أبي قال: امر المعتصم ان یحفر بالبطانی
حتى  ةبكر ةقام ةبئر ابدا حتى یبلغ الماء فحفروا حتى وضعوا في كل مائفتركھ و لم یحفره، فلما ولي المتوكل امر ان یحفر ذلك ال

فمات من كان یقربھا فأخبر المتوكل بذلك فلم یدر ما ذاك  ة، فضربوھا بالمعول فانكسرت فخرج منھا ریح باردةانتھوا الى صخر
: تلك السالم علیھفكتب الیھ یسألھ عن ذلك فقال ابو الحسن   مالسال علیھو ھو ابو الحسن بن محمد العسكري   السالم علیھفقالوا: سل ابن الرضا  

 بالد األحقاف و ھم قوم عاد الذین أھلكھم ّهللا عز و جل بالریح الصرصر.
 أقول: و لم یثبت احد من ھذه الوجوه ألنھا قیالت او اخبار آحاد اللھم اال ما یوحیھ القرآن كما بینا ..

 
٢

 التي بنیت علیھا ارم ذات العماد. ةفلتكن األحقاف ھي االودی» فَلَّما َرأَْوهُ عاِرضاً ُمْستَقْبَِل أَْوِدیَتِھِمْ «.لقولھ تعالى: 
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ثـم ال   1نه، إال ما نعرف من أنهم أألم حماقى الطغیان، فأحقافهم من أشر الودیانسکت اللّه ع

  نتأکد من بقاء أثر من عاد.

د خَلَت النُّذُر منْ بینِ یدیه و منْ خَلْفه وترى ماذا یعنی بین یدیه ومـن خلفـه؟ هـل هـم     و قَ

الرسل الذین خلوا قبله منْ خَلْفه وخلوا فی إنذارهم زمنه منْ بینِ یدیـه: إذ عاصـروه؟: فَـإِنْ    

دیهِم و   أَعرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرتُکُم صاعقَۀً مثْلَ صاعقَۀِ  نِ أَیـی نْ بـلُ مالرُّس متْهإِذْ جاء .ودثَم و عاد

) .. وا إِلَّا اللّهدبأَلّا تَع هِمنْ خَلْفوالرسل هنا هم النذر هناك.14: 41م (  

فکما ال یعنی منْ بینِ أَیدیهِم: هنا الرسل الذین أتوا من بعدهم، إذ لم یأتوهم وإنما أتـوا مـن   

، وإنما هم الذین کانوا فی زمنهم، وال منْ خَلْفهِم یعنیهم، وإنمـا الـذین أتـوا قـبلهم،     بعدهم

  فإنذارهم من قبلهم من آباءهم إنذار لهم.

فکذلک الرسل من بین یدي هود ومن خلفه، دون الذین أتوا من بعده، إذ ال صلۀ لمن بعـده  

اضرین ثم الـذین أنـذروا آبـاءهم،    به وال بهم وال حجۀ له وال لهم، وإنما الذین أنذروهم ح

فلینذروا برسلهم حاضرین، أو غابرین حاذرین، فهم أقرب إلى الهدى ممن لم ینـذر آبـاءهم   

  ).6: 36( غافلُونَ فَهم هم◌ٔ فهم غافلون، کقومک اللّد: لتُنْذر قَوماً ما أُنْذر آباو

  ی صیغۀ واحدة:وکذا المستقبلۀ هی ف -و دعوة الرساالت الماضیۀ والحاضرة

أَلّا تَعبدوا إِلَّا اللّه دعوة واحدة إلى إله واحد دونما أي خالف واختالف، دعوة مرکزة واحـدة  

  ثم إنذار واحد: إِنِّی أَخاف علَیکُم عذاب یومٍ عظیمٍ.

ـ    وم و یومٍ عظیمٍ فی هذه اإلنذارات هو القیامۀ الکبرى، وبالنسبۀ لعاد یضاف یـوم الصرصـر ی

  نحس مستمر، فیوم عذابهم عظیم فی الدنیا کما هو عظیم فی اآلخرة.

ف إِنِّی أَخاف .. کما هی مقالۀ سائر المنذرین بین أیدیهم ومن خلفهم، کذلک هی مقالۀ هود 

  لعاد إذ یخوفهم بعذاب الدنیا قبل اآلخرة وکما قالوا:

                                                        
ارم بأرض الھند، و شر  ةو وادی ةاخرج ابن أبي حاتم عن علي رضي ّهللا عنھ قال: خیر وادیین في الناس وادي مك - .الدر المنثور١

الكفار و خیر بئر في الناس زمزم و شر بئر في وادیین في الناس وادي األحقاف و واد بحضر موت یدعى برھوت یلقى فیھ أرواح 
 الناس برھوت و ھي ذاك الوادي الذي بحضر موت.

ھنا ال یعني ارم ذات العماد، و إال كان مطروحا مكذوبا على االمام علي إذ ال یقول ما ینافي القرآن: فان ارم فیھ ھي » ارم«أقول: 
 باألحقاف.
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  بِما تَعدنا إِنْ کُنْت منَ الصادقینَ. قالُوا أَ جِئْتَنا لتَأْفکَنا عنْ آلهتنا فَأْتنا

توحی أن وعد عذاب یوم عظیم یختصهم کما طلبوه، وکما یعمهم وسواهم کعذاب عام یـوم  

اآلخرة، فقد یعنی الیومین العظیمین معا، أو یختص فی وعد هود یوم الدنیا، بعد مـا وعـدهم   

  مرارا وتکرارا عذاب اآلخرة.

لکفر العارم أن عادا یعکفون على آلهتهم کأنها الحقۀ القاطعۀ، دونما فیا لهذا الحمق الصارم وا

. فلو »فَأْتنا بِما تَعدنا إِنْ کُنْت منَ الصادقینَ«خوف من عذاب یوم عظیم، لحد یتهددون نبیهم: 

ان عندهم احتماال لصدق ذلک الوعد لعدلوا عن آلهتهم، ولکنما القلوب خاویۀ مقلوبـۀ بمـا   

  م فی نظرة العذاب، ویزعمون أن هودا هو اآلتی بالعذاب، وکأنه إله مع اللّه!.ظلموا، فه

إِنْ «من عذاب یوم عظـیم   »عنْ آلهتنا فَأْتنا بِما تَعدنا«تصرفنا کذبا وافتراء  »قالُوا أَ جِئْتَنا لتَأْفکَنا«

  فی نبوتک وانباءك: »کُنْت منَ الصادقینَ

لْما الْعلُونَ  قالَ إِنَّمهماً تَجقَو نِّی أَراکُملک و بِه لْتسما أُر لِّغُکُمأُب و اللّه نْدع»    لْـما الْع قـالَ إِنَّمـ

اللّه نْدال یعدوه إلى سواه وان کان نبی اللّه، ف »ع :»لْما الْععلم العذاب الموعود: ما هـو؟  »إِنَّم :

اللّه نْدمن وعد العذاب والوعد فقط، کیف هو؟ متى هو؟ کل ذلک ع بِه لْتسما أُر لِّغُکُمأُب و !

  فلست أعلم ما هی حقیقۀ العذاب الموعود؟ وال شکله وکیفیته؟ وال متى یحین حینه، إنمـا و

   قَـد بالغا وإنذارا وعذابا أم ماذا!: وکما فی نوح وأضرابه: قالُوا یا نُـوح :بِه لْتسما أُر لِّغُکُمأُب

نْ شـاء  ادلْتَنا فَأَکْثَرْت جِدالَنا فَأْتنا بِما تَعدنا إِنْ کُنْت منَ الصادقینَ. قالَ إِنَّما یأْتیکُم بِه اللّه إِج

  ).23: 11و ما أَنْتُم بِمعجِزِینَ (

و هذه هی السنۀ العامۀ فی معجزات المرسلین، انها مـن أفعـال اللّـه الخاصـۀ ولیسـت مـن       

م، وانما تجري بإذن اللّه على أیدیهم أم بوعدهم تثبیتا للحجۀ، وإیضاحا للمهجۀ، اللهم أفعاله

إال ما یظهر اللّه تعالى على غیبه من یشاء منهم، وکما أرى ابـراهیم کیـف یحیـی المـوتى أم     

  1ماذا.

ا الْعولیس عندي.ف إِنَّم اللّه نْدعلم المعجزات، کل العلم وبکل المعجزات ع لْم  

                                                        
١

 .قد نشبع البحث عن المعجزات حقھ في محالھا األنسب إنشاء هللا تعالى.
 



 279

  (و) انما أُبلِّغُکُم ما أُرسلْت بِه: من وعد العذاب ووعده فقط:

  و لکنِّی أَراکُم قَوماً تَجهلُونَ:

آلیـۀ  فیا آلیۀ العلم هذه من زوایا ثالث، قارعۀ حجتهم الداحضۀ: أوال بانحصار علم العذاب ا

باللّه، ثم انه لیس اال مبلغا عن اللّه، وأخیرا و لکنِّی أَراکُم قَومـاً تَجهلُـونَ!: تجهلـون ال عـن     

جهل قاصر: الجاهل جهله، وانما عن تجاهل مقصر، وهکذا األکثریۀ الساحقۀ مـن الکـافرین،   

  أنهم متجاهلون تقصیرا، ال جاهلون قصورا:

أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَی لَو لًـا مـا کـانُوا        وقُب ءکُـلَّ شَـی هِملَـیشَـرْنا عح تى ووالْم مهکَلَّم کَۀَ والئالْم هِم

 وهـم  جـاهلون  فـأقلهم  إذا) 111: 6( یجهلُـونَ  أَکْثَـرَهم  لکـنَّ  و اللّـه  یشاء أَنْ إِلّا منُوا◌ٔ لیو

  !.القاصرون

ه تحتجون و لکنِّی أَراکُم قَومـاً تَجهلُـونَ فـی    إنه لیس فی حجتی ما ترتابون، وال عندکم ما ب

کل ما تقولون وتقترحون من أقوالکم وأفعالکم، متخبطین فیهـا: و جحـدوا بِهـا و اسـتَیقَنَتْها     

وا أَمـرَ   ) و تلْک عاد جحدوا بِآیات ربهِم و عصوا رسلَه و ات14َّ: 27أَنْفُسهم ظُلْماً و علُوا ( عـب

ال بعداً لعاد کُلِّ جبارٍ عنید. و أُتْبِعوا فی هذه الدنْیا لَعنَۀً و یوم الْقیامۀِ أَال إِنَّ عاداً کَفَرُوا ربهم أَ

) ودمِ ه60: 11قَو.(  

کل رفق أراکم تجهلون وحتى مصالحکم فی الحیاة الدنیا، إذ تطالبون أخاکم المرسل إلیکم ب

وحنان، تحقیق وعد العذاب عاجال غیر آجل، متهددین إیاه: لو لم یأت به فهـو کـاذب فـی    

  وعده!.

ترى کیف تجهلون مدى وعدي؟ فلم یکن إال وعدا غیر موقت، وأن اللّه یأتی به إذا شـاء ال  

أنا، ولکنکم قوم تجهلون لغۀ اإلنسان، فتستعجلون إلى ما تهوون غضـا عمـا توعـدون، ثـم     

  ننی سلفا إن لم آت بما تقترحون، وإن فی ذلک جهاالت وحماقات:تکذبو

 تـا ◌ٔ ولم یکن الوعـد مـو   -2وعدتکم ان اللّه یأتی بعذاب، وأنتم تطلبونه منی: فَأْت بِها!  -1

: ثالوث الحماقۀ »إِنْ کُنْت منَ الصادقینَ«: فتکذبون استعجل لم وإذا بِها فَأْت: تستعجلون وأنتم

ولیس عندي علم ال بإتیان العذاب  »إِنَّما الْعلْم عنْد اللّه«ضۀ بمثلث الحجۀ البالغۀ الجهالۀ!. داح

و «من رساالت اللّه ومن وعد العذاب من اللّه غیر موقوت:  »و أُبلِّغُکُم ما أُرسلْت بِه«وال بوقته 
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ب، فکیـف أکـون کاذبـا ولـیس     ! فلنفرض اننی مـا جئـت بالعـذا   »لکنِّی أَراکُم قَوماً تَجهلُونَ

  التعذیب من شأنی؟ أو أجل عنکم العذاب فکیف ال أکون صادقا ولیس التعجیل من شأنی؟.

ثم وفی تعجیل العذاب کما عجل به عجالۀ دمارکم فمـا ذا تربحـون، أ فـآلهتکم هـی التـی      

فـی تأجیلـه تخسـرون     ! کمـا ولسـتم  »أَ إِفْکاً آلهۀً دونَ اللّه تُرِیـدونَ «تنجیکم من بأس اللّه، 

وتکذّبون، إذ لم یکن الوعد کما تستعجلون، فأنتم أنتم الخاسرون فی عاجل العذاب وآجلـه،  

فکیف تحمقون فی مجابهۀ رسولکم الناصح األمین، متهددین إیاه بالتکذیب لو لم یـأت بمـا   

! »قَومـاً تَجهلُـونَ   و لکنِّی أَراکُم«تهوون، مواجهۀ الحجۀ بالتهدید الهاتک، والتشدید الفاتک .. 

  فلو وقفتم عند حد فیما تجهلون! ولکنها مستمرة وحتى إذا جاءکم تحسبونه عارضا یمطرکم:

 ف رِیـح بِه لْتُمجتَعا اسم ولْ هرُنا بطمم قالُوا هذا عارِض هِمتیدتَقْبِلَ أَوسعارِضاً م هأَوا ریهـا  فَلَم

.یمأَل ذابع  

»فَلَمهأَوسحابا یعرض فی األفق ثم یطبـق   »عارضا«: العذاب الموعود، والمستعجل به رأوه »ا ر

: تستقبل مخازن میاههم وکأنها موجهۀ لها لتمطرها وتمألها مـاء،  »مستَقْبِلَ أَودیتهِم«فی السماء 

هزاء : استبشارا بعارض ممطر بعد جدب، واست»قالوا«وذلک بعد ما أصابهم حر وعطش شدید 

تندیدا برسولهم وتکذیبا، فإذا بهم یسـمعون منـه بـإعراض عـن      »هذا عارِض ممطرُنا«بهود: 

ولیس سحابا عارضا، وإنمـا  »ریح«من عذاب موعود:  »بلْ هو ما استَعجلْتُم بِه«عارضهم الممطر 

  :»رِیح فیها عذاب أَلیم«من ثخنها وتکاثفها خیل إلیهم انها سحاب 

  ل ألیم العذاب.تحم

ریح صرصر عاتیۀ. سخَّرَها علَیهِم سبع لَیالٍ و ثَمانیۀَ أَیامٍ حسوماً فَتَـرَى الْقَـوم فیهـا    «... وإنها 

  ).8: 69( »صرْعى کَأَنَّهم أَعجاز نَخْلٍ خاوِیۀٍ فَهلْ تَرى لَهم منْ باقیۀٍ

: 51(»م الرِّیح الْعقیم ما تَذَر منْ شَیء أَتَت علَیه إِلّـا جعلَتْـه کَـالرَّمیمِ   و فی عاد إِذْ أَرسلْنا علَیهِ«

تُدمرُ کُلَّ شَیء بِأَمرِ ربها فَأَصبحوا ال یرى إِلّا مساکنُهم کَذلک نَجـزِي الْقَـوم   «) وهی ریح: 42

  :»الُْمجرِمینَ

مجرة، وقد بلغوا فی حمقهم لعمقهم أن حسبوها عارضـۀ ممطـرة،   تستقبلهم عاصفۀ مدمرة مز

وهم أوالء ضحایا الزمجرة، فانحسموا حسوما صرعى کأنهم اعجاز نخل خاویۀ، و رمم بالیـۀ  
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  ؟ اللهم ال إال باغیۀ!.»فَهلْ تَرى لَهم منْ باقیۀٍ«

  هم:بحیث ال یرى إال مساکن -کما تدمر کل شیء -إن الصرصر العاتیۀ دمرتهم

األحقاف المبنیۀ علیها ارمهم وبیوتهم، فالتدمیر االستئصال هـو مـن طبیعـۀ الـریح الصرصـر      

فهل إنها ما أتـت بیـوتهم حـین     »ما تَذَر منْ شَیء أَتَت علَیه إِلّا جعلَتْه کَالرَّمیمِ«العقیم العاتیۀ 

ا تحولت معهم رمیما فال یـرى  أتتهم؟! او أنها لم تکن شیئا حتى تدمره، او أنها فی غیر رمیمه

إال الرمیم، مساکن وأجسادا، او بقیت من مساکنهم ما تدل علـى تـدمرهم وتـذمرهم، وعلـه     

  .1أولى لما قدمناه

»مثل الخاتم«او  »خرجت فی مثل خرق اإلبرة ..«و من عجیب األمر آنها 
2  

  فی دنیاهم، فأولى لهم فی أخراهم!. »کَذلک نَجزِي الْقَوم الُْمجرِمینَ«فدمرت أشیاءهم وإیاهم و

فاء ولذلک حسموا؟ کـال! وإنهـم کـانوا أقـوى األقویـاء      ضع األغبیاء اء◌ٔ و ترى هل کان هو

  وأقوى منکم:

      نْه ةً فَمـا أَغْنـى عــدأَفْئ صـاراً وأَب عاً وم سـ ملْنا لَهعج و یهف کَّنّاکُمیما إِنْ مف مکَّنّاهم لَقَد و م

کانُوا یجحدونَ بِآیات اللّه و حـاقَ بِهِـم مـا    سمعهم و ال أَبصارهم و ال أَفْئدتُهم منْ شَیء إِذْ 

  .3»نَ◌ٔ کانُوا بِه یستَهزِو

، وألنهـم کـانوا   وافـأد  وابصر واسمع اء◌ٔ آیۀ التمکین هذه توحی أن عادا کانوا أمکن من هو

یجحدون بآیات اللّه ویستهزءون ما أغنت عنهم ما فضـلوا بـه مـن مکنـۀ السـمع واألبصـار       

واألفئدة وسواها، وحاق بهم ما کانوا به یستهزءون، فأولى لهـم أوالء: قـوم الرسـول محمـد      

ومـا هـی    أال تغنی عنهم مکنتهم وهی أضعف واقل قدرا، فما هی مکنتهم األقـوى؟  آلـه  و علیه اهللا صلى

  قوتهم فی الثالثۀ االخرى؟

                                                        
١

تبین البی�ان  اللھم اال ان یعني» َو عاداً َو ثَُموَد َو قَْد تَبَیََّن لَُكْم ِمْن َمساكِنِھِمْ : «ةلحد اآلن و الثانی ة.تناصرا من آیتي المساكن المرئی
 القرآني، ال األبصار العیاني.

 
٢

اخ��رج  -٤٤: ٦و الث��اني ف��ي ال�در المنث��ور  آل�ھ و علی�ھ هللا ص��لى.روى االول اب�ن بابوی��ھ القم�ي ف��ي م��ن ال یحض�ره الفقی��ھ ع��ن رس�ول ّهللا  
الفجر و  ةآیات عاد في سور ٣٠. أقول: راجع ج آلھ و علیھ هللا صلىابن مردویھ عن ابن عباس قال قال رسول ّهللا  الطبراني و ابو الشیخ و 

 .ةالحاق ةمن سور ٢٩ج 
 
٣

 موضعا من القرآن، و ھذا دلیل ان لھم موضعا عظیما من الكفر و العناد، و من العذاب الشدید. ٢٤.لقد ذكرت عاد في 
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م      «کانوا احسن أثاثا ورءیا:  -مع اآلخرین المهلکین -انهم نْ قَـرْنٍ هـ مـ ملَهلَکْنـا قَـبأَه کَم و

»أَحسنُ أَثاثاً و رِءیاً
أَ و لَم یسیرُوا فـی الْـأَرضِ فَینْظُـرُوا کَیـف     « ) وأشد قوة وآثارا:73: 19( 1

ـ     ی الْـأَرضِ فَأَخَـذَهم اللّ آثاراً فـ ةً وقُو منْهم أَشَد مکانُوا ه هِملنْ قَبینَ کانُوا مۀُ الَّذبکانَ عاق ه

  ).21: 40( »بِذُنُوبِهِم و ما کانَ لَهم منَ اللّه منْ واقٍ

عادا ألعن حماقى الطغیان فلیکونوا هم من أشدهم قوة وآثارا فـی األرض، وأحسـنهم   و ألن 

  أثاثا ورءیا، فأشدهم عذابا فی اآلخرة واألولى.

تنفی عن الحاضرین زمن وحی القرآن المکنۀ التی کانت عند عاد، فقولۀ من  »إن«هنا نتبین ان 

وفصاحته، وال تالئم اآلیات االخرى التـی  قال: انها زائدة، فارغۀ زائدة، إذ تنافی بالغه القرآن 

 ال والحاضـرین  الغـابرین  بـین  المکنۀ فی المساواة أن على وأقوى، أشد کانوا عادا أن د◌ٔ تو

  .عبرة تفیدهم

وقـوى الجمـال    »أَشَد قُـوةً «ثم المکنۀ األشد فی عاد تعنی القوى العقلیۀ والعلمیۀ والجسمیۀ: 

  ومن ثم اآلثار أیۀ آثار: »و رِءیاً أَحسنُ أَثاثاً«والمال واألثاث: 

  .»و لَقَد مکَّنّاهم فیما إِنْ مکَّنّاکُم فیه«: »أَشَد منْهم قُوةً و آثاراً فی الْأَرضِ«

و لعل آثار بعلبک من تلکم اآلثار، التی تحدث عن آصارهم فی حمل هذه اآلثار: فکـم مـن   

صخور الضخمۀ، وکم من أشالء فرشت لکی تقوم تحتها ضحایا رضخوا بدمائهم حمل هذه ال

  هذه العماد فی إرم عاد؟!.

 تـک  فلم وأجمل، اء◌ٔ و لقد جمعوا الکمال عقال وجسما، والجمال رأیا ورءیا، أکمل من هو

..  والجسـم  والمـال  العقـل  فـی  قـوتهم  وال رءي، أو رأي من مالهم وال مالهم ال عنهم تغن

  اتهم الدنیا واستمتعوا بها ..حی فی طیباتهم أذهبوا وألنهم

أقـوى ولکـی تزیـدهم     -کـذلک  -ثم الثالثۀ االخرى: السمع واألبصار واألفئدة، ال بد وأنها

قوات إلى قوات، وإال لم یکن لذکرها مجال، وبعد التمکین فی األرض قـوة وآثـارا، ألنهـم    

ف فـی  والحاضرین ومعهم الناس، هم مشترکون فـی أصـول هـذه الـثالث، وإنمـا االخـتال      

                                                        
١

 .السالم علیھ.الرءي ھو الجمال و المنظر الحسن كما عن االمام الباقر  
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): درجات فـی  165: 6( »و رفَع بعضَکُم فَوقَ بعضٍ درجات لیبلُوکُم فی ما آتاکُم«الدرجات: 

مختلف الطاقات: سمعا وأبصارا وأفئدة أم ماذا، وقد تحول إلى درکات کقـوم عـاد، الـذین    

اً    ولم ی »إِذْ کانُوا یجحدونَ بِآیات اللّه«بدلوا نعمۀ اللّه کفرا  ستفیدوا من هـذه الـدرجات إیماـن

  وکان حقا علیهم ما حاق بهم!. »نَ◌ٔ و حاقَ بِهِم ما کانُوا بِه یستَهزِو«باآلیات 

: المتفئـدة  بقلـوبهم  وأفئـد  بأبصـارها،  وأبصـر  مـدارکهم،  بآذان اء◌ٔ إنهم کانوا أسمع من هو

: »و ال أَبصارهم و ال أَفْئدتُهم منْ شَـیء  فَما أَغْنى عنْهم سمعهم« المادیۀ العلوم بأنوار المتوقدة

ما أغنت عنهم فی دفعهم إلى اإلیمان إذ لم یسـتعملوها فـی التسـمع آللیـات والتبصـر بهـا       

والتفوءد لها، وإنما أخلدوا بها إلى الحیاة الدنیا فجمعوا لها غافلین عن االخرى، فمـا أغنـت   

  بها إلى الصواب والثواب. عنهم فی دفع العذاب، کما لم یندفعوا

 -کذلک والحاضرون المتحضرون، الذین بلغوا من المکنۀ، وفی السـمع واألبصـار واألفئـدة   

بلغوا قمتها، فیسمعون األصوات مـن مشـارق األرض ومغاربهـا مـن اإلذاعـات، ویبصـرون       

ـ   دة صورها من التلفزیونات، ویعقلون ویعلمون مختلف العلوم واالختراعات باألفئـدة: المتوق

  بأنوار العلم، وعلى أضواء هذا المثلث تمکنوا فیما لم یمکّن فیه انسان التاریخ فیما نعلم.

 اللّـه  بآیـات  مکـذبون  هـم  مـا  شیء، من بحذافیرها حضاراتهم عنهم تغنی ال اء◌ٔ کذلک هو

ـ «: یستهزئون به کانوا ما بهم یحیق وسوف وجاحدون، ه أَعلَـم  بلِ الَّذینَ کَفَرُوا یکَذِّبونَ. و اللّ

  ).23: 84( »بِما یوعونَ

 وال بقوته، قوة ذو یغتر أال د،◌ٔ فالعبرة التی یستفیدها کل ذي مکنۀ، وکل ذي سمع وبصر وفو

 والسـنن  مجاریها، فی تجر لم لو الکون، قوى من قوى فإنها بعلمه، علم ذو وال بماله، مال ذو

ما فعلت بعاد وثمود! فتلک عاد تذمروا ک شیء، کل تدمر وتبابا عذابا لرجعت اللّه، سنها التی

  وتدمروا، تسمعون أخبارهم وترون آثارهم، ولکی تعتبروا بهم وباضرابهم:

و لَقَد أَهلَکْنا ما حولَکُم منَ الْقُرى و صرَّفْنَا اآلْیات لَعلَّهم یرْجِعونَ ترى مـا هـی الصـلۀ بـین     

»لَکُمولَکْنا ما حو »أَه»ملَّهونَ لَعرْجِعهـم الحاضـرون فـی     »کـم «أوالء قـوم عـاد و   »هـم «ف  »ی

  الخطاب؟ ثم وکیف یرجع المهلکون بعد هالکهم اللهم إال إلى اللّه یوم الدین؟.

تشمل قرى عاد وسواهم من المهلکین، ولقد صرف اللّه لهم من آیاته قبـل أن   »ما حولکم«إن 
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  لى ما طغوا ولم یرجعوا أهلکهم اللّه.فلما بقوا ع »لَعلَّهم یرْجِعونَ«یهلکهم 

: المخاطبین بوحی القرآن، تذکیر لهم بما جرى علـى القـرون   »أَهلَکْنا ما حولَکُم«و من ثم فی 

من قبلهم قبلهم لعلهم یرجعون، وإال فثم الهالك الدمار کما أهلک ما حـولکم فمـا لکـم ال    

  نون؟◌ٔ تو

اآلیات فی صیغ مختلفۀ حسـب البیئـات أو    و تصریف اآلیات هو صوغ آیات النبوات وسائر

عن غیهم ولکنهم ... صرفناها لهـم لینصـرفوا،    »لَعلَّهم یرْجِعونَ«الطلبات، آیات تتوارد وتترى 

  إال أن صیغۀ الکفر المعاند ال تنصرف، إال إلى جهنم وبئس المصیر.

»لَکُمولَکْنا ما حبالحجر، وسبأ بالیمن وفی مـدین   ارم ذات العماد، وثمود -کعاد باألحقاف »أَه

أم ماذا، وهی من القرى التی کانت حول أم القرى، قریبۀ منها أو بعیدة عنها، فإنهـا أم القـرى   

: کل القرى فإنهـا أیـا کانـت    »لتُنْذر أُم الْقُرى و منْ حولَها«أرسل  آله و علیه اهللا صلىکلها، کما الرسول  

  وة اإلسالمیۀ العالمیۀ.فهی حول المرکز الرئیسی للدع

و لکنما القرى الهالکۀ حولکم، القریبۀ تکفی عما هی بعیدة عنکم ومنهـا األحقـاف ومنهـا ..    

  ؟ .. وهل نصرتهم آلهتهم أم ضلت عنهم وألهت؟:»فَهلْ تَرى لَهم منْ باقیۀٍ«

قُرْباناً آل ونِ اللّهنْ دینَ اتَّخَذُوا مالَّذ مرَهال نَص ما کانُوا فَلَو و مإِفْکُه کذل و منْهلْ ضَلُّوا عۀً به

  یفْتَرُونَ.

و کیف ینصرونهم فی بأسهم وهم أوالء کـانوا لهـم جنـدا محضـرین، یکفّـون عنهـا بـأس        

کیـف لـم    »ما نَعبدهم إِلّا لیقَرِّبونا إِلَى اللّـه زلْفـى  « القربان اآللهۀ اء◌ٔ الحاضرین لکسرها، فهو

  عابدیها إلى اللّه أو تشفع لهم أو تنفعهم حین بأسهم کما کانوا لها جندا محضرین؟.تقرب 

»منْهلْ ضَلُّوا عإذ  -بـاحرى  -: حین البأس: ضالال عن کونها إذ دمرت بتدمیرهم، وعن کیانها»ب

 فحـین  خـاطئون،  أنهـم  عرفـوا  إذ: ظنهم وفی أثرت، ما إذ واقعیا: فکۀ◌ٔ ضلت الوهیتها المو

لَقَـد  «موت تکشف الحقائق، ثم البرزخ معرض الکشف التام، ثم فـی القیامـۀ األتـم:    ال البأس

یددح موالْی رُكصفَب كطاءغ نْکنْ هذا فَکَشَفْنا عی غَفْلَۀٍ مف مـتحلال عـن الکلـل التـی     »کُنْت

  کانت من علل منک أو من حجاب الحیاة الدنیا.
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  هود(ع) فی رسالته

عـاد  «قرآن کله سبع مرات فی حین یذکر عاد وقومه أربع وعشرون مرة، وهم یذکر هود فی ال

بغها هنـا هـی   وصیغۀ الدعوة الرسالیۀ وص 1من قبل السـالم  علیه) وقد بشر به نوح  50: 53( »األولى

صیغتها وصبغتها فی کافۀ الرساالت، فإنها رسالۀ موحدة یحملها رسل اللّه على مـدار الـزمن   

الرسالی مهما اختلفت فیها طقوس، حیث األصل واحد هو الدعوة إلى توحید اللّـه وشـرعته،   

  وبراهین الرساالت هی اآلیات الرسالیۀ ومنها الرسل أنفسهم.

إذ أنتم معترفون  »إِنْ أَنْتُم إِلّا مفْتَرُونَ«ید العبادة ورفض األنداد ب هنا هود یدعو عادا إلى توح

  .»إِنْ أَنْتُم إِلّا مفْتَرُونَ«باإلله األصل وال برهان لکم فیما تدعون ف 

ثم یزود دعوته التوحیدیۀ التی هی مبرهنۀ بکافۀ البراهین الفطریۀ والعقلیۀ واآلفاقیـۀ، بأنهـا ال   

أَ فَـال  «وإیـاکم بـالفطرة التوحیدیـۀ     »إِنْ أَجرِي إِلّا علَى الَّذي فَطَرَنی«علیها  أجر ل◌ٔ تدعو لسو

التوحید الحق وحق التوحید بقضیۀ الفطرة وسائر اآلیات اآلفاقیۀ واألنفسیۀ المعسکرة  »تَعقلُونَ

  إلثباته دونما أیۀ ریبۀ؟!.

ا رأَوه عارِضـاً   «جدب تلمح له:  و تزوید ثان بإرسال السماء علیهم مدرارا وقد کانوا فی فَلَمـ

  یم أَلـ ذاب یها عـف رِیح بِه لْتُمجتَعا اسم ولْ هرُنا بطمم قالُوا هذا عارِض هِمتیدتَقْبِلَ أَوس46( »م :

ـ  «)، ثم وازدیاد قوة إلى قوتهم مادیۀ ومعنویۀ، مما یدل على أن 24 وا و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُـرى آمنُ

عن الحـق الناصـع   »ال تَتَولَّوا«) إذا ف 96: 7( »اتَّقَوا لَفَتَحنا علَیهِم برَکات منَ السماء و الْأَرضِ

ثمرات الحیاة اإلنسانیۀ قبل إیناعها، والتوحید الحق إیناع فی أعلـى القمـم    »مجرمین«الناصح 

  من الحیویۀ اإلنسانیۀ السامیۀ.

لمن تنادي، حیث تغافلوا وتجاهلوا عن بینۀ التوحید الرسولیۀ والرسـالیۀ   ذلک، ولکن ال حیاة

                                                        
تظھر  ةفقال لھم: اعلموا ستكون بعدي غیب ةدعا الشیع ةقال: لما حضرت نوحا الوفا السالم علیھعن الصادق   ٣٦٣: ١١.بحار األنوار ١

و وقار یشبھني في خلقي و خلقي و  ةن ّهللا عّز و جّل یفرج عنكم بالقائم من ولدي اسمھ ھو دلھ سمت و سكینفیھا الطواغیت و أ
و ینتظرون ظھوره حتى طال علیھم األمد فقست قلوب  السالم علیھسیھلك ّهللا أعداءكم عند ظھوره بالریح فلم یزالوا یترقبون ھودا  

ھودا عند الیأس منھم و تناھي البالء بھم و أھلك األعداء بالریح العقیم التي وصفھا ّهللا تعالى  كثیر منھم فأظھر ّهللا تعالى ذكره نبیھ
ِمیمِ «فقال:  -ذكره  .السالم علیھبھ بعد ذلك إلى أن ظھر صالح   ةثم وقعت الغیب» ما تََذُر ِمْن َشْيٍء أَتَْت َعلَیْھِ إِّال َجَعلَتْھُ َكالرَّ
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ک و مـا نَحـنُ    «فانکروها غائلین قائلین:  لـنْ قَونا عتهی آلنُ بِتارِکما نَح نَۀٍ ویما جِئْتَنا بِب ودیا ه

  .»منینَ◌ٔ لَک بِمو

لرسالۀ التوحیدیـۀ، والرسـل بأنفسـهم فـی قـاالتهم و      تعنی آیۀ بینۀ على ا »ما جِئْتَنا بِبینَۀٍ«هنا 

 السـالم  علیـه حاالتهم وفعاالتهم بینات ربانیۀ وإن لم یأتوا بسائر البینات، وکما قال رسل المسـیح   

) توجیها وجیها لهم إلى 16: 36( »ربنا یعلَم إِنّا إِلَیکُم لَمرْسلُونَ«جوابا عن شطحات المنکرین 

  یۀ الباهرة فیهم، الظاهرة فی دعواتهم.التربیۀ الرسال

إذ ال حجۀ فیه، وهم منکرون حجج الرسـاالت کلهـا،    »و ما نَحنُ بِتارِکی آلهتنا عنْ قَولک«ثم 

رامین إیاها بالسحر والکهانۀ على طول الخط، مجتثین جذورها باسـتبعاد أو اسـتحالۀ رسـالۀ    

  لجج من لجاجات. بشر إلى بشر، وما إلى ذلک من حجج داحضۀ فی

غضـبا ناقمـا علیـک إذ     »إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعتَراك بعض آلهتنا بِسـوء «ثم یلخصون قیلتهم هذه ب 

ی أُشْـهِد اللّـه و     « ف ألوهتهم، فی فیخالفهم بهم ن◌ٔ ترفضهم وال تفرضهم، وکأنه یو قـالَ إِنـِّ

  :»اشْهدوا أَنِّی برِيء مما تُشْرِکُونَ

قُـلِ اللّـه شَـهِید    «بما ربانی بالدعوة التوحیدیۀ الباهرة، فاللّه شهید لرساالته برسله:  »د اللّهأُشْهِ«

نَکُمیب ی ونیوا«) ثم 19: 6( »بداشْه کما تشهدون من دعوتی ودعایتی المتواصلۀ التوحیدیۀ:  »و

»هوننْ دا تُشْرِکُونَ. ممم رِيءی  «اعترائهم وألهتهم إیاه بـأي سـوء   ثم یتحداهم ب »أَنِّی بونیـدفَک

وهذه المجاهرة بتلک البراءة استنهاض لهم بآلهتهم التی  »ثُم ال تُنْظرُونِ«آلهۀ ومألوهین  »جمیعاً

ألهتهم أن یعتروه ما أمکنهم، فلما رأوا أیدیهم وإیاهم فاضیۀ. عن هذه اإلرادة السیئۀ، فلیعرفوا 

! ولیکن ذلک التحدي من عدید آیـات رسـالته البینـات إذ    »آلهتنا بِسوء اعتَراك بعض«بطالن 

  فنّد مدعاهم أن آلهتهم على شیء مما یحددونه.

ی علـى      «و ذلک  بـها إِنَّ رتـیـذٌ بِناصآخ و ۀٍ إِلّا هـابنْ دما م کُمبر ی وبر لَى اللّهع کَّلْتإِنِّی تَو

  .»صراط مستَقیمٍ

ی «فی أخذ کل ناصیۀ للتدلیل على شمول هذه الربوبیۀ، ثـم و  »ربی و ربکُم«هنا  بـالثانیـۀ  »إِنَّ ر

لمکان نکرانهم أنه على صراط مستقیم فی ربوبیته، حیث اتخذوا له شرکاء، إذا  »و ربکُم«دون 

  .»ط مستَقیمٍعلى صرا«أنا الرسول المربی برحمته وخاصۀ عنایته، إنّه  »ربی«ف 
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وهی حیاتها بکـل   »آخذٌ بِناصیتها«اللّه  »إِلّا هو«تدب فی حیاتها بریا وبحریا وجویا  »ما منْ دابۀٍ

مالبساتها، أخذا بحیطۀ العلم والقدرة الربانیۀ، دون تفلّت لواحدة منها عن هذه األخذة الربانیۀ 

تَقیمٍ   « على أیۀ حال، وال تلفّت لربی عنها أبدا، وذلک سـم ـراطلـى صی عبفـی ربوبیتـه    »إِنَّ ر

  الطلیقۀ الحلیقۀ على کل شیء.

وصـراط   3وصـراط الرسـل برسـاالتهم     2صراط الرب بربوبیته،  1فالصراط المستقیم ثالثۀ، 

ی علـى   «المرسل إلیهم بسلوکهم صراط الحق بدالالتهم أوالء وتوفیق اللّه، وهنـا دور   بـإِنَّ ر

سم راطیمٍصهو دور التدلیل على أنه آخذ بناصیۀ کل دابۀ، ولکنها سـلطۀ عادلـۀ مسـتقیمۀ     »تَق

ولیست مثل سائر السلطات قاصرة ومقصرة، فهو عادل حکیم ال ینحـرف وال ینجـرف حیـث    

  الصراط المستقیم قضیۀ ذاتیۀ لربنا مهما کانت مختارة له دون إجبار.

اف، سواء أ کانـت حاجـۀ علمیـۀ أم کمالیـۀ     ذلک، وألن الحاجۀ هی السبب ألي ظلم وانحر

أخرى فإنما یحتاج إلى الظلم الضعیف، وألنّ ربی آخذ بناصیۀ کل دابۀ بحیطۀ العلم والقـدرة  

  .»إِنَّ ربی على صراط مستَقیمٍ«الطلیقۀ. إذا ف 

و کما أن قوة العدالۀ أو العصمۀ تمنعان أصحابها عن التخلف عن صـراط الحـق المسـتقیم،    

ربنا الذي هو الحق نفسه وهو العدالۀ والعصمۀ غیر المحدودة نفسها، وهو  -وبأحرى -ذلکک

الصراط المستقیم نفسه، وألنه على صراط مستقیم فـی ربوبیتـه، لـذلک یـدلنا علـى صـراط       

مستقیم فی عبودیته، فال صراط مستقیما فی أي حقل من الحقول، معرفیۀ أو عملیۀ إلّـا وهـو   

) فلیس اللّه خالقا فقـط یـذر خلقـه علـى     14: 89( »إِنَّ ربک لَبِالْمرْصاد« یدل علیه ویوفق له:

قصوراتهم وتقصیراتهم هدرا ال یعبأ بهم، بل هو الحفیظ علیهم ما هم حافظون، حفیظا برحمۀ 

رحمانیۀ لکل الکائنات، وبرحمۀ معها رحیمیۀ خاصۀ للخصوص من عبـاده الـذین یسـلکون    

  سبیله:

»الْقاه وه فَظَۀًوح کُملَیلُ عرْسی و هبادقَ عبِینَ 61: 6( »رُ فَوراماً کـاتینَ. کظلَحاف کُملَیإِنَّ ع و) (« 

)82 :10.(  

 الغـالظ  اء◌ٔ فلیست تستقل أیۀ دابۀ عن أخذ اللّه، وهو »ما منْ دابۀٍ إِلّا هو آخذٌ بِناصیتها«أجل 

با من هذه الدواب التی هو آخذ بناصیتها ویقهرها بقوته، فمـا  دوا إلّا هم إن قومه، من الشداد
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إلّا بـإذن   -إن کانت لها سلطۀ -خوفی من هذه الدواب، وما احتفالی بها وهی ال تتسلط علی

  ربی.

و هذه الحقیقۀ التی یجدها صاحب الدعوة الربانیۀ فی نفسه النفیسۀ ال تدع فی قلبه أیۀ مجالۀ 

أمره الناجحۀ مهما کانت إمرا، إذ ال تخرج على أیۀ حال عن أمـر  للشک واالرتیاب فی عاقبۀ 

  اللّه، إذا:

ونَه شَیئاً إِنَّ فَإِنْ تَولَّوا فَقَد أَبلَغْتُکُم ما أُرسلْت بِه إِلَیکُم و یستَخْلف ربی قَوماً غَیرَکُم و ال تَضُرُّ«

  ).57( »ربی على کُلِّ شَیء حفیظٌ

فمـالی غیـره وال   »قد أَبلَغْتُکُم ما أُرسلْت بِه إِلَیکُم«قل  »ف«أنتم أوالء األنکاد البعاد  »فَإِنْ تَولَّوا«

لکم سواء، من حجۀ بالغۀ تبلغ العقول غیر المدخولۀ وقد أدیت واجبی، ثـم ال أتحسـر مـن    

و « »قَوماً غَیرَکُم«کم بعذابه الموعود مکانکم بعد ما أخذ »و یستَخْلف ربی«تکذیبکم وتعذیبکم 

فی کفرکم إن بقیتم، وال فی منعتکم من عذابه إن حاولتم وال نقضا لملکـه علـى    »ال تَضُرُّونَه

إِنَّ ربـی علـى کُـلِّ شَـیء     «فإن له األمر کله وما أنتم بمعجزین ربی وال إیـاي   »شَیئاً«أیۀ حال 

  البالغۀ. بعلمه وقدرته وحکمته »حفیظٌ

علیکم فـال تفلتـون عـن أخذتـه وال      »حفیظ«یحفظ دینه وأولیاءه وسننه من الضیاع، و »حفیظ«

  تعجزونه هربا.

اذْکُرُوا إِذْ «تحدید لخالفتهم أنفسهم عمن قبلهم بتهدید، ف  »یستخلف ربی قوما غیرکم«و هنا 

ونَ  جعلَکُم خُلَفاء منْ بعد قَومِ نُوحٍ و زادکُم فی الْ حـتُفْل لَّکُـملَع اللّه طَۀً فَاذْکُرُوا آالءصخَلْقِ ب« 

تهدیـد بخالفـۀ أخـرى بعـدهم حـین       »یسـتخلف «) نبهۀ لهم فی هذه الرسـالۀ، ثـم   69: 7(

  یستأصلون عن بکرتهم.

و هو الَّذي جعلَکُـم  «ذلک ألن الحیاة األرضیۀ هی حیاة الخالئق، حیث یخلف بعضهم بعضا: 

فضِ خَالئو165: 6( »الْأَر (»ِضی الْأَرف فخَالئ« )ولیس یعنی أنهم خلفاء اللّه نفسـه  39: 35 (

  334فی األرض، إذ 

ال خلیفۀ یخلفه فی سماء أو أرض، وإنما هم خالئق خالئف یخلف بعضهم بعضا فی الحیـاة  

  األرضیۀ، کل خلف آلخر خلفا وغیر خلف.
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الرِّیح الْعقیم. ما تَذَر منْ شَـیء أَتَـت علَیـه إِلّـا     «عن بکرتهم ب باستئصالهم  »و لَما جاء أَمرُنا«

وماً   42: 51( »جعلَتْه کَالرَّمیمِ سـامٍ ح ۀَ أَیـیثَمان لَیالٍ و عبس هِملَیخَّرَها عۀٍ. سیرٍ عاترْصبِرِیحٍ ص) (

جازأَع مرْعى کَأَنَّهیها صف مۀٍ فَتَرَى الْقَوینْ باقم ملْ تَرى لَهۀٍ. فَه69:8(»نَخْلٍ خاوِی.(  

  .»نَجیناهم منْ عذابٍ غَلیظ«کما وفی األخرى  »نَجینا هوداً و الَّذینَ آمنُوا معه بِرَحمۀٍ منّا«و هنا 

یظ ألنـه  استعارة بالغۀ الحسن، حیث العذاب ال یوصف بالغل »غلیظ«ب  »عذاب«و هنا مواصفۀ 

الغلظ إذ یوصـف األمـر     األلم الذي یلحق الحی فی قلبه أو جسمه، وإنما وصفه تعالى هنا ـب

الهین بالضئولۀ والدقۀ کما یوصف األمر الشاق بالغلظ والشـدة، حمـال لـذلک علـى عـرف      

المراعاة للشیء الغلیظ الکثیف، وقلۀ الحفل بالشیء الدقیق الضئیل، وکما یقال: عرض فـالن  

  ره ضئیل.دقیق وقد

و وجه آخر أن یعنى بعذاب غلیظ هنا عذاب اآلخرة حیث یقع باآلالت المستعظمۀ واألعیـان  

و نَجیناهم « ذکر اآلخرة عذاب أنه د◌ٔ المستفظعۀ، کمقامع الحدید والحجارة المحماة، ومما یو

یظذابٍ غَلنْ عبِرَ«بعد  »م هعنُوا مینَ آمالَّذ وداً ونا هینّانَجۀٍ ممح«.  

و «آفاقیۀ وأنفسیۀ وعموا عنهـا وصـموا    »عاد جحدوا بِآیات ربهِم«البعیدون البعیدون  »و تلک«

لَهسا روصن الرسـالۀ هـو عصـیان      »عمهما عاشوا رسوال واحدا، فإن عصیان رسول واحد بـی

  للرساالت کلها فقد:

  :26( »لَهم أَخُوهم هود أَ ال تَتَّقُونَکَذَّبت عاد الْمرْسلینَ. إِذْ قالَ «

ینِ یدیـه و مـنْ         124 نْ بـ مـ النُّـذُر خَلَـت قَـد و قـافبِالْأَح همقَو إِذْ أَنْذَر اذْکُرْ أَخا عاد و) (

هنَ«و واحد والسند بهم بنذیر کذبوا إذ النذر اء◌ٔ ) فهم کذبوا بهو21: 46(»خَلْفیال نُفَرِّقُ ب  دأَح

هلسنْ رم« ،»یدنارٍ عبرَ کُلِّ جوا أَمعاتَّب تارکین إتباع رسولهم وسائر رسل اللّه.   »و  

 نـین ◌ٔ بعذابهم البغـیض الغلـیظ، والتعـانهم علـى ألسـن المـو       »و أُتْبِعوا فی هذه الدنْیا لَعنَۀً«

لعنـات اللفظیـۀ مـن اللّـاعنین،     فال الـدین،  یـوم  إلى بقیت ما علیهم السوء سنتهم واحتساب

  والعملیۀ من الملعونین بما خلّفوه من السنن السیئۀ هی کلها تلحقهم إلى یوم الدین.

وترى أین هنا البرزخ؟ هذه الدنیا تشمله حیث تشملهم لعنات اللّاعنین و مثـل   »و یوم الْقیامۀِ«

موا و آثارهم و کُلَّ شَیء أَحصیناه فـی  نَکْتُب ما قَد«أعمال الملعونین بهم وهم فی البرزخ، إذ 
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  ).36:12( »إِمامٍ مبِینٍ

حیـث  »أَال إِنَّ عاداً کَفَرُوا ربهم«مستمرة مع األبد حتى یذوقوا وبال أمرهم  »یوم الْقیامۀِ«ثم لعنۀ 

دا فی کل األبعاد منذ المبـدإ  بع »أَال بعداً لعاد قَومِ هود«ستروه عن فطرهم وعقولهم فکفروا به 

  حتى المعاد.

إلّا کنتیجۀ، فالذي یکفر ربه عن نفسه احتجابا عنـه، هـو    »کَفَرُوا بِرَبهِم«هو  »کَفَرُوا ربهم«فلیس 

الذي یکفر به نتیجۀ کفره إیاه، کفرا هو من خلفیات کفر، کما اإلیمان بالرب هـو مـن نتـائج    

  منافذ فطرته وعقلیته مکشوفۀ غیر مقفلۀ وال مغلقۀ.عدم کفر اإلنسان ربه، حیث تظل 

 الخلـق  فی وبسطۀ قوة ذوي کانوا القیامۀ ویوم لعنۀ الدنیا هذه فی اتبعوا الذین اء◌ٔ ذلک، وهو

 غـامرة،  عالیـۀ  وقصور عامرة، خصبۀ بالد ولهم الحضارة، فی ورقی تقدم لهم شدید، وبطش

  .»یخْلَقْ مثْلُها فی الْبِالد إِرم ذات الْعماد. الَّتی لَم« وناهیک

فهم على قوتهم وحضارتهم اتبعوا لعنۀ فی الدارین بما کذبوا رسل اللّه، وأشرکوا باللّه، وهم 

  أطغى الطغات على اللّه وعلى عباد اللّه.

  

  رسالۀ هود(ع)

ینٌ  124ونَ () إِذْ قالَ لَهم أَخُوهم هود أَ ال تَتَّق123ُکَذَّبت عاد الْمرْسلینَ ( ولٌ أَمـسر إِنِّی لَکُم (

) و ما أَسـئَلُکُم علَیـه مـنْ أَجـرٍ إِنْ أَجـرِي إِالّ علـى رب       126) فَاتَّقُوا اللّه و أَطیعونِ (125(

) 129کُم تَخْلُدونَ () و تَتَّخذُونَ مصانع لَعل128َّ) أَ تَبنُونَ بِکُلِّ رِیعٍ آیۀً تَعبثُونَ (127الْعالَمینَ (

) و اتَّقُـوا الَّـذي أَمـدکُم بِمـا     131) فَاتَّقُوا اللّه و أَطیعونِ (130و إِذا بطَشْتُم بطَشْتُم جبارِینَ (

عذاب  ) إِنِّی أَخاف علَیکُم134) و جنّات و عیونٍ (133) أَمدکُم بِأَنْعامٍ و بنینَ (132تَعلَمونَ (

) إِنْ هذا إِالّ خُلُـقُ  136) قالُوا سواء علَینا أَ وعظْت أَم لَم تَکُنْ منَ الْواعظینَ (135یومٍ عظیمٍ (

ی ذلـک آلَیـۀً و مـا کـانَ      138) و ما نَحنُ بِمعذَّبِینَ (137الْأَولینَ ( إِنَّ فـ ملَکْناهفَأَه وهفَکَذَّب (

وأَکْثَرُهم ینَ◌ٔ من139( م (إِنَّ و کبر وزِیزُ لَهالْع یمالرَّح )140(  

األولى (  ) ممـا یـدل   50تأتی قصۀ عاد اربع وعشرین مرة فی سور عدة، فی نجمها توصف ـب

على انه اثنان، وال خبر لنا عن الثانیۀ، حیث اآلیات کلها تتحدث عن األولى، مما یـدل علـى   
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  لحد أنسوها األخرى. أنهم کانوا اظلم واطغى،

و هنا تکرر المقالۀ البازغۀ بدایۀ الدعوة الرسالیۀ مرات خمس، تدلیال على وحـدة الرسـاالت   

دعوة ومغزى، مهما اختلفت فی أحکام جزئیۀ حسب المصالح الوقتیۀ أمـا هیـه، و هنـا بعـد     

  :1یندد هود بقومه فی نبرات -کما أسلفنا تفسیرها -عرض الرسالۀ

والریع هو المرتفع الرائع: فکـانوا یبنـون بکـل مرتفـع مـن       128أَ تَبنُونَ بِکُلِّ رِیعٍ آیۀً تَعبثُونَ 

قصرا یشـی بعظمهـم وصـغار اآلخـرین      »آیۀ«األتالل والجبال والغابات، ام مرتفعات صناعیۀ 

ة عـن الحاجـۀ الحیویـۀ    بآیۀ الریع مختلف العبث: إسرافا فی زخرفات البنیـان زیـاد   »تعبثون«

الالزمۀ بجنب الفقراء المعوزین، الذین قد ال یجدون أکواخا فیها یسکنون، وکما یـروى عـن   

  2.»ان کل ما یبنى وبال على صاحبه یوم القیامۀ إال ما ال بد منه«: آله و علیه اهللا صلىرسول اللّه  

و تظاهرا وتفاخرا فی ذلک التکاثر حیث تبدوا هذه القصور من بعد کأنها عالمات، تعلم بهـا  

  مکانۀ أصحابها تطاوال ومقدرة ومهارة.

والترف واللّامباالت فی الحیاة، وکأنهم خلقـوا عبثـا    آیۀ العبث بنیانا إما ذا هی آیۀ الرعونۀ ف

  لیعیشوا عابثین.

فالعبث فی أیۀ ظاهرة من مظاهر الحیاة هو آیۀ التجاهل عن واقع الحیاة ومسـیرها ومصـیرها،   

  والتغافل عن مسئولیاتها تجاه اللّه وخلقه.

على عیون العـزّل   و کیف یسمح الثري لنفسه ان یعبث بالبنیان والمالبس واآلمکل والمناکح،

                                                        
١

في حدیث و ق�ال السالم علیھالثمالي عن أبي جعفر محمد ابن علي الباقر   ةالكافي مسندا عن أبي حمز ةلدین و روض.في كتاب كمال ا
نوح ان ّهللا تبارك و تعالى باعث نبیا یقال لھ ھود و انھ یدعو قومھ إلى ّهللا عز و جل فیكذبونھ و إن ّهللا عز و ج�ل یھلكھ�م ب�الریح 

عند  ةیتبعھ فان ّهللا تبارك و تعالى ینجیھ من عذاب الریح، و امر نوح ابنھ سام ان یتعاھد ھذه الوصین بھ و لفمن أدركھ منكم فلیؤ 
و یكون یوم عید لھم فیتعاھدون فیھ بعث ھود و زمانھ الذي یخرج فیھ، فلما بعث ّهللا تبارك و تعالى ھودا نظروا فیما  ةرأس كل سن

آمنوا بھ و  فوجدوا ھودا نبیا و قد بشرھم أبوھم نوح بھ ف ةاالسم األكبر و آثار علم النبوعندھم من العلم و االیمان و میراث العلم و 
 صدقوه و اتبعوه فنجوا من عذاب الریح و ھو قول ّهللا عز و جل:

بَْت عاٌد الُْمْرَسلِیَن إِْذ قاَل لَھُْم أَُخوھُْم ھُوٌد أَ ال تَتَّ «و قولھ: » َو إِلى عاٍد أَخاھُْم ھُوداً «  ».قُونَ َكذَّ
 
٢

فق�ال: م�ا ھ�ذه؟ فق�الوا ل�ھ أص�حابھ: ھ�ذا  ةخ�رج ف�رأى قب� آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لىالخبر المأثور عن انس بن مالك ان رسول ّهللا   -.في المجمع
الرجل من األنصار،، فمكث حتى إذا جاء صاحبھا فسلم في الناس أعرض عنھ و صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب بھ و 

م�ا ادري م�ا ح�دث ف�ي و م�ا ص�نعت؟ ق�الوا:  آل�ھ و علیھ هللا صلىاألعراض عنھ فشكى ذلك إلى أصحابھ و قال: و ّهللا إني ألنكر رسول ّهللا  
ذات آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لىفرأى قبتك فقال: لمن ھذه فأخبرناه فرجع إلى قبتھ فسواھا باألرض فخ�رج رس�ول ّهللا   آلھ و علیھ هللا صلىخرج رسول ّهللا  

اعراضك عنھ فأخبرناه فھدمھا فقال: إن كل ما یبنى  التي كانت ھاھنا؟ قالوا: شكى إلینا صاحبھا ةفقال: ما فعلت القب ةیوم فلم یر القب
 إال ما ال بد منھ. ةو بال على صاحبھ یوم القیام
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  .129من ضروریات الحیاة من البائسین المعدمین؟! و تَتَّخذُونَ مصانع لَعلَّکُم تَخْلُدونَ

المصنع من الصنع وهو إجادة الفعل، فالمصانع هی المکانات الجیدة الحصینۀ حفاظا عن أیـۀ  

ـ  ال وکأنهـا تخلـدهم   إصابۀ أرضیۀ أو سماویۀ، من قصور حجریۀ أماهیه، کالمنحوتۀ فی الجب

  فی الحیاة أکثر من آجالهم المقدرة لهم.

ذلک، وإما اتخاذ المصانع لدفع کید العدو، أو السارق أماذا من مصالح حیویۀ عاقلـۀ فلـیس   

  بذلک الممنوع، بل مسموح ممنوح.

  .130و إِذا بطَشْتُم بطَشْتُم جبارِینَ 

المدافعۀ اعتداء بالمثل فهی الحق العـدل لکـل    فالبطشۀ الجبارة هی الظالمۀ المستکبرة، وأما

مهاجم علیه فی أي ناموس من نوامیسه الخمس أم نـوامیس اآلخـرین المحتـرمین، ولکـنهم     

  غالظ متجبرون دونما تحرّج فی بطشتهم، هجوما بدائیا أو دفاعیا.

  .131فَاتَّقُوا اللّه و أَطیعونِ 

  لرسول الهدى فیما تقوى عن کل مظاهر الطغوى ومعالمها، وطاعۀ 

  یفعله أو یقوله عن اللّه.

ونٍ    133أَمدکُم بِأَنْعامٍ و بنینَ  132و اتَّقُوا الَّذي أَمدکُم بِما تَعلَمونَ  یـع و نّـاتج إِنِّـی   134و

  .135أَخاف علَیکُم عذاب یومٍ عظیمٍ 

فکیف تطغون فیما أمدکم، وتسـطون بهـا    إمدادات ربانیۀ فی تسهیل الحیاة، تقتضی شکورا،

إذا متم بحالتکم البئیسـۀ   »إِنِّی أَخاف علَیکُم«على عباد اللّه، فان لم تحذروا حاضر العذاب ف 

  برزخا ویوم الدین. »عذاب یومٍ عظیمٍ«

  أ تراهم اتعظوا بهذه العظات البالغۀ؟ وهی ال تصل إلى قلوب مقلوبۀ غلیظۀ جاسیۀ؟:

  .136سواء علَینا أَ وعظْت أَم لَم تَکُنْ منَ الْواعظینَ  قالُوا

نَ الْـواعظینَ  «وهنا  »منُونَ◌ٔ سواء علَیهِم أَ أَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْذرهم ال یو« قـد تلمـح إلـى أن     »مـ

  ان.الواعظین کانوا عدة، عرضیا یرأسهم هود؟ أم طولیا قبله وبعده فی مثلث الزم

أم وحتى ان لم یبعث إلیهم إلّا هود فهم بمقالهم هذا یکشفون عن حـالهم تجـاه الرسـاالت    

  »کَذَّبت عاد الْمرْسلینَ. إِذْ قالَ لَهم ..«کلها: 
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  فتکذیب هود بهذه المثابۀ هو تکذیب المرسلین أجمعین.

  .137إِنْ هذا إِلّا خُلُقُ الْأَولینَ 

من الواعظین، أساطیر مکرورة طوال الزمن، وأکاذیب  »إِلّا خُلُقُ الْأَولینَ«الذي تعظ به  »إن هذا«

  لصق بعض وتلو بعض.

فنحن على آثارهم مهتـدون، ومـا نحـن     »األولین«آباءنا  »إلّا خلق«الذي نحن علیه  »ان هذا«أو 

  بتارکی خلقنا وهی تراث األولین.

  رساالت، وبناء علیه:فإنهما من مقال الکافرین بال »هذا«و قد یعنیهما 

  .138و ما نَحنُ بِمعذَّبِینَ 

  رغم ما تعدنا الوعود المکرورة من الواعظین الواعدین.

 الْعزِیـزُ  لَهـو  ربک إِنَّ و 139 منینَ◌ٔ فَکَذَّبوه فَأَهلَکْناهم إِنَّ فی ذلک آلَیۀً و ما کانَ أَکْثَرُهم مو

یم140 الرَّح.  

ف لمصیرهم الهالک فی مسیرهم الحالک، یطوى فیه أطغى طغاة التاریخ وتطـوى  عرض خاط

  آیات کلّ ریع لهم ومصانعهم وکل نعیم لهم، إلى عذاب مقیم!

  ج 951الى  141): اآلیات 26ج سورة الشعراء (

) إِنِّـی لَکُـم رسـولٌ    142) إِذْ قالَ لَهم أَخُوهم صالح أَ ال تَتَّقُونَ (141کَذَّبت ثَمود الْمرْسلینَ (

) و ما أَسئَلُکُم علَیه منْ أَجرٍ إِنْ أَجـرِي إِالّ علـى رب   144) فَاتَّقُوا اللّه و أَطیعونِ (143أَمینٌ (

) و زروعٍ و 147) فـی جنّـات و عیـونٍ (   146) أَ تُتْرَکُونَ فی ما هاهنا آمنـینَ ( 145الْعالَمینَ (

) یمضها هینَ ( 148نَخْلٍ طَلْعوتاً فـارِهینَ الْجِبالِ بتُونَ متَنْح ـونِ    149) ویعأَط و فَـاتَّقُوا اللّـه (

ی الْـأَرضِ و ال یصـلحونَ (   151) و ال تُطیعوا أَمرَ الْمسرِفینَ (150( ونَ فـدفْسینَ ی152) الَّذ (

ادقینَ   153مسحرِینَ (قالُوا إِنَّما أَنْت منَ الْ ـنَ الصـم ۀٍ إِنْ کُنْتبِآی ثْلُنا فَأْتشَرٌ مإِالّ ب ما أَنْت (

وء فَیأْخُـذَکُم   155) قالَ هذه ناقَۀٌ لَها شرْب و لَکُم شرْب یومٍ معلُومٍ (154( وها بِسـسال تَم و (

) فَأَخَذَهم الْعذاب إِنَّ فی ذلک آلَیـۀً  157صبحوا نادمینَ () فَعقَرُوها فَأ156َعذاب یومٍ عظیمٍ (

  ) 159( الرَّحیم الْعزِیزُ لَهو ربک إِنَّ و) 158( منینَ◌ٔ و ما کانَ أَکْثَرُهم مو

هم اخوان عاد فی الطغیان ورعونۀ الحیـاة، یتشـابهان فـی دورهـم اللعـین وکـورهم        »ثمود«
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  عوة صالح الرسالیۀ هی نفس الدعوات ثم التندید:المهین، ود

  .146أَ تُتْرَکُونَ فی ما هاهنا آمنینَ 

مـن بـین شـجرات     »و نخـل «وقد اختص  »فی جنّات و عیونٍ ...«مشروح فیما هاهنا  »ما هاهنا«

ع مـن  الجنات ألنها أهمها ثمرة وإنتاجا، وکانوا یهتمون بها أکثر من غیرها، والطلع هـو الطـال  

النخلۀ کنصل السیف فی جوفه شماریخ، والهضیم هو اللطیف من قولهم فالن هضیم الحشـا  

أي لطیف البطن وأصله النقصان من الشیء کأنه نقص من انتفاخ بطنه فلطفت معاقد خصـره  

  .»فَال یخاف ظُلْماً و ال هضْماً«ومنه 

  رطوبۀ أجزائه.  و هو الیانع البالغ، والذي إذا مس تهافت من کثرة مائه و

فهو النضیج الذي أرطب ثمره وهذه هی أفضل حالۀ لطلع النخل بدخول بعضـه فـی بعـض    

  فکأن بعضه هضم بعضا لفرط تکاثفه وشدة تشابکه.

  .149و تَنْحتُونَ منَ الْجِبالِ بیوتاً فارِهینَ 

حۀ، یعبث بهـا لحیـاة   الفره هو األشر، فالفاره هو األشر البطر، والبیوت الجبلیۀ هی الفرهۀ المر

  الفرح والمرح.

مـن بـأس   »آمنـین «من متعۀ الحیاة وشره اللّامباالة، فی جنات وشهوات  »أَ تُتْرَکُونَ فی ما هاهنا«

  اللّه الذي هو ال محالۀ آت؟

أ «تترکون لحیونۀ الحیاة، فی کل دعۀ ورخاء وکل متع الحیونات؟  »فی ما هاهنا«أ تظنون انکم 

  کم فوت، وال یزعجکم موت.ال یردع »تترکون

لمسات موقظۀ تجذبهم إلى التقوى، ابتعادا عن الطغـوى، ولکنهـا ال تلمـس تلـک القلـوب      

  المقلوبۀ، الجافۀ الجاسیۀ، إذ ال تصغى لها وال تلین بها.

ـ   151و ال تُطیعوا أَمرَ الْمسرِفینَ  150فَاتَّقُوا اللّه و أَطیعونِ  ونَ فـدفْسینَ یال  الَّذ ضِ وی الْـأَر

  .152یصلحونَ 

فطاعۀ التقوى هی طاعۀ اللّه وطاعتی کرسول من اللّه، وطاعۀ الطغوى هی طاعـۀ مـن سـوى    

سـاعین   »الَّذینَ یفْسدونَ فی الْأَرضِ«اللّه وال سیما المسرفین فی التخلّف عن اللّه وعن شرعته 

  أبدا. »و ال یصلحونَ«نیۀ بل والحیوانیۀ، فی إفساد الحیاة األرضیۀ فی کل جنباتها اإلنسا
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فأصحاب األمر واإلمرة على طوائف ثالث، مصـلحون ال یفسـدون وهـم الـدعاة إلـى اللّـه       

معصومین وسواهم، إال خطأ من سواهم، ومصلحون قد یفسدون، أو مفسدون قد یصـلحون،  

إفسـادهم،   وهم نحسون حسب درکات إفسادهم، ومفسدون ال یصلحون وهم المسرفون فی

ما یقابل النهی، حیث الطاعۀ المنهیۀ ال تخص هـذا األمـر، بـل     -فقط -لیس »أَمرَ الْمسرِفینَ«و

والنهی المسرف أحرى ان تترك طاعته، کما النهی عن المنکر یتقدم األمر بـالمعروف، وانمـا   

  األمر هنا فعلهم وشأنهم وإمرتهم وأي أمر منهم بفعل أو ترك أم ماذا؟.

ص ترك الطاعۀ هنا ال یحصر النهی فی طاعۀ أمرهم، فطاعـۀ األمـر غیـر المعصـوم     و اختصا

هنا قضاء حاسم على األمر الفادح  »و ال تُطیعوا«صاحبه، أو المأثوم، هذه منهیۀ على أیۀ حال، 

الفاضح کأولى خطوة صالحۀ إلى اللّه، ومن ثم الخطى األخرى التی تتبنّـى الخطـوة األولـى!    

سوى اللّه ککلّ، إلّا رسول اللّه، وکل من یحمل عنه ما حمله حلیما تقیا، لحد  ترکا لطاعۀ من

  یعتبر أمره أمر اللّه وکما عرّف به اللّه.

 وانمـا  ککـل،  الشرعۀ على البعیدین اء◌ٔ فلیس من صالح الدعوة الرسالیۀ حمل الشاردین کهو

و ال تُطیعـوا أَمـرَ   «ل، واألعمـا  واألخـالق  العقائـد  أولیـات  فی وینهون، البدایۀ فی رون◌ٔ یو

  تکفل هذه البدایۀ دونما إفراط وال تفریط. »الْمسرِفینَ

  .154ما أَنْت إِلّا بشَرٌ مثْلُنا فَأْت بِآیۀٍ إِنْ کُنْت منَ الصادقینَ 153قالُوا إِنَّما أَنْت منَ الْمسحرِینَ 

ولماذا؟ ألنهم حصروا کیانهم  »نْت منَ الْمسحرِینَإِنَّما أَ«لقد حصروا کیانه الرسالی فی السحر: 

أنفسهم فی الشهوات المضللۀ ضد الرساالت، وبطبیعۀ الحال لیست ردة الفعل ونبرة القـول ل  

تریـد   »ما أَنْت إِلّا بشَرٌ مثْلُنا«!. إذ »إِنَّما أَنْت منَ الْمسحرِینَ«الهدى إال  »إنما«الضاللۀ وجاه  »إنما«

ن تتفضل علینا، وترى المماثلۀ فی أصل البشریۀ مما یحیل الرسالۀ إلى البشریۀ لحـد یجـنّن   أ

رسول البشر، أ فلیست هنالک تفاضالت بین قبیل البشر، یجعل للفاضـل جـدارة فـی کیـان     

یحلّق على المفضولین، وأفضل التفاضالت هی الرباط الروحـی بـین اإلنسـان وربـه، علمیـا      

بمراتبها، فهل المعصوم بعصمۀ إلهیۀ ال تحق له الرسالۀ إلى البشر، لحـد  وتربویا لحد العصمۀ 

یرمى إلى السحر والجنون، ما هذا إلّا تذلیال لساحۀ اإلنسانیۀ وحطا من سماحته لحد ال تلیـق  

  حمل رسالۀ إلهیۀ إلى نفسها، فلیکن الرسول من غیر جنسها أم تبقى ضاال بال رسول!.
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 ى◌ٔ المتفلتۀ الشریرة کلما جاءها رسول، انهـا ال تسـتأهل ان یـو    و إنها شبهۀ تخایل للبشریۀ

 موهوبـۀ  وانهـا  األرض، لخلیفـۀ  المودوعـۀ  القیم عن تغافال األرض، عائشۀ وهی السماء خبر

  .األرض مقیمۀ وهی األعلى بالمإل االتصال على القدرة

بالسـحر،  تبقى هنا آیۀ تدل على ذلک االختصاص، فلیطلب بها مـدعی الرسـالۀ قبـل رمیـه     

  :»فَأْت بِآیۀٍ إِنْ کُنْت منَ الصادقینَ«ولکنهم عکسوا األمر، تقدیما لتهمۀ السحر على 

و ال تَمسوها بِسوء فَیأْخُذَکُم عذاب یومٍ  155قالَ هذه ناقَۀٌ لَها شرْب و لَکُم شرْب یومٍ معلُومٍ 

کُم آیۀً فَذَروها تَأْکُلْ فی أَرضِ اللّه و ال تَمسوها بِسوء فَیأْخُـذَکُم  هذه ناقَۀُ اللّه لَ«. 156عظیمٍ 

یمأَل ذابوا بِها ..73: 7( »عرَةً فَظَلَمصبالنّاقَۀَ م ودنا ثَمآتَی تْنَۀً 59: 17(») (ولُوا النّاقَۀِ فرْسإِنّا م) (

) هذه الناقۀ نفسها آیۀ إذ خلقت دون والدة متعـودة، وکیـف   27: 54( »لَهم فَارتَقبهم و اصطَبِرْ

  .»ناقَۀُ اللّه لَکُم آیۀً«خلقت هی آیۀ؟ أحرى بنا أال نخوض فیه، فنکتفی بما قاله اللّه 

ثم وتقاسم الشرب وهو نصیب الشرب سویا، آیۀ أخرى، کیف تشرب ناقۀ بمفردهـا کشـرب   

وهـل ان   1وقد تکون نبعۀ الشرب آیۀ ثالثۀ کمـا یـروى  جمهرة الناس المرسل إلیهم صالح؟! 

  هذه اآلیۀ المبصرة ابصرتهم؟ کلّا وهم عمی ال یبصرون:

  .157عقَرُوها فَأَصبحوا نادمینَ فَ

و العقر هو إصابۀ األصل والقعر، وهو بالنسبۀ للناقـۀ النحـر المستأصـل نحروهـا نحـرا آلیـۀ       

ادمین «بعد ذلک وحین رأو العذاب  »فأصبحوا«الرسالۀ، وأخذا لشربها، وأکال للحمها،  والت »ـن

فَنادوا صاحبهم فَتَعاطى «القمر  حین مناص، وتراهم عقروها کلّهم؟ وهذا خالف النص فی آیۀ

  )!.29( »فَعقَرَ

م    «مهما کانت الشمس تعمه وسواهم کسائر آیات العقر:  هـبر هِملَـیع مد مـقَرُوها فَدفَع وهفَکَذَّب

وذلـک بعـد    -)65: 11( ») (فَعقَرُوها فَقالَ تَمتَّعوا فی دارِکُم ثَالثَـۀَ أَیـامٍ  14( »بِذَنْبِهِم فَسواها

فَعقَرُوا النّاقَۀَ و عتَوا عنْ أَمرِ ربهِـم و قـالُوا یـا    «عقرهم الناقۀ وتحدیهم صالحا بإتیان العذاب 

: 7(»صالح ائْتنا بِما تَعدنا إِنْ کُنْت منَ الْمرْسلینَ. فَأَخَذَتْهم الرَّجفَۀُ فَأَصبحوا فی دارِهم جاثمینَ

                                                        
١

انھ قال: انھ أّول عین نبعت في األرض ھي التي فجرھا ّهللا عز و جل لصالح  السالم علیھنین  .مجمع البیان و روي عن امیر المؤ 
 فقال: لھا شرب و لكم شرب یوم معلوم.
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ذلک ألنهم شارکوا عاقرها إذ نادوه فتعاطى منهم سیفا فعقرها کما فی آیۀ القمـر، فهـم    )،78

  أشقى األولین. -فقط -کلهم مشارکون فی درك عن درك، وقد عد عاقرها

ایها الناس إنما یجمع الناس الرضى والسخط وإنما عقر ناقۀ ثمود رجـل واحـد فعمهـم اهللا    «

فمـا کـان إال أن خـارت     »فَعقَرُوها فَأَصبحوا نـادمینَ «نه بالعذاب لما عموه بالرضا فقال سبحا

  .»أرضهم بالخسفۀ خوار السکۀ المحماة فی األرض الخوارة

أن کلّ مشارك فی ظلم أو معاون ظالما یجمع معه فی إثمـه، کـل    »عقروها«و قد نستلهم من 

  حسب دوره الفعال فی الجریمۀ، وحتى فی النیۀ.

 الْعزِیـزُ  لَهـو  ربـک  إِنَّ و 158 منـینَ ◌ٔ ب إِنَّ فی ذلک آلَیۀً و ما کانَ أَکْثَرُهم موفَأَخَذَهم الْعذا

یم159 الرَّح.  

تعقیب مکرور بصیغۀ واحدة لمصیر المکذبین، ولیعلم ان صـیغۀ الرسـاالت واحـدة کصـیغۀ     

  م الدین.المکذبین بها، سلسلتان متعارضتان فی هذه المعرکۀ المصیریۀ إلى یو

  

  صالح (ع)

  .45و لَقَد أَرسلْنا إِلى ثَمود أَخاهم صالحاً أَنِ اعبدوا اللّه فَإِذا هم فَرِیقانِ یخْتَصمونَ 

فـى توحیـد العبـادة للّـه،      -مثل سائر الدعاة إلـى اللّـه   -تلخیصۀ لهذه الدعوة الرسالیۀ ککلّ

اشرهم طیلۀ حیاته، معروفا لدیهم غیر منکر، دون مما یشدد علیهم الحجۀ أنه کان یع »أخاهم«و

فـإذا  «أن تسبق منه سابقۀ سوء وضالل، فلم یکن غریبا عنهم مجهوال لدیهم حتى یشتبه أمره، 

مـع بعـض تصـدیقا لصـالح      »یختصـمون «بعد وحدتهم فى الضالل  »فریقان«إثر الدعوة  »هم

مستکبرة کـافرة، وأخـرى مستضـعفۀ    وتکذیبا، والجمع هنا اعتبارا بالجمعین فى فریقین، فرقۀ 

نْهم  «: اختصامهم ومن نۀ،◌ٔ مو نَ مـنْ آممفُوا لتُضْعینَ اسلَّذل همنْ قَورُوا متَکْبینَ اسلَأُ الَّذقالَ الْم

  220أَ تَعلَمونَ أَنَّ صالحاً مرْسلٌ 

و     مـ ـلَ بِـهسقالُوا إِنّا بِمـا أُر هبنْ رنُـونَ ◌ٔ مقـالَ . م        بِـه نْـتُمي آمذ تَکْبرُوا إِنّـا بِالـَّ ینَ اسـالَّـذ

  ).7:76(»کافرُونَ

هنا دلیل ان آخرین منهم ظلوا ضالین تحت نیر المستکبرین، فالمختصمون  »لمنْ آمنَ منْهم«و 
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ضد الرسالۀ کانوا هم األکثریۀ الساحقۀ، واالختصام هنا ذو بعدین، اختصا ما لهم مـع الفرقـۀ   

، وآخر مع صاحب الرسالۀ، مهما کانت فجوته متروکۀ آلیۀ أخـرى ال تـذکر هنـا ان    نۀ◌ٔ المو

  :-)29: 29( »ائْتنا بِعذابِ اللّه إِنْ کُنْت منَ الصادقینَ«

  .46حمونَ قالَ یا قَومِ لم تَستَعجِلُونَ بِالسیئَۀِ قَبلَ الْحسنَۀِ لَو ال تَستَغْفرُونَ اللّه لَعلَّکُم تُرْ

فالعاقل اللبیب یستعجل الحسنۀ دون السیئۀ، والمتنازل عن عقله کعـادة للطائشـین یسـتعجل    

الحسنۀ قبل السیئۀ، خلطا بینهما، والنازل إلى أسفل الدرکات یستعجل السـیئۀ قبـل الحسـنۀ،    

فبدال من االیمان ولو تجربۀ، یکفر ویجرب العذاب المهلـک حتـى ال یبقـى ظـرف لحسـنۀ      

 للحنسـۀ  االسـتعجال  حیـاة  یعـیش  اللبیـب  ن◌ٔ ان، إذ ال إیمان بعد نزول العذاب، والمواإلیم

  .یرحم لعلّه أساء عما ربه مستغفرا سیئۀ، أیۀ عن ابتعادا

فحتى لو کان االیمان باللّه ضالال فهو خیر من عذاب اللّه القاضی على أصل الحیاة، فیا لهـم  

قبل الحسنۀ: االیمان الصـواب فـالثواب، کفرقـۀ     ضالال ما أبعده ان یستعجلوا السیئۀ: العذاب

  أمثالهم من کفار قریش القائلۀ:

 »اللّهم إِنْ کانَ هذا هو الْحقَّ منْ عنْدك فَأَمطرْ علَینا حجارةً منَ السماء أَوِ ائْتنـا بِعـذابٍ أَلـیمٍ   «

ا  ا یحملون حیث األنکاد األوغاد اء◌ٔ ) ویا للهول من هو32: 8( لجحیم فى أنفسهم نفسها ولمـ

  یدخلوها!.

  .47قالُوا اطَّیرْنا بِک و بِمنْ معک قالَ طائرُکُم عنْد اللّه بلْ أَنْتُم قَوم تُفْتَنُونَ

التطیر هو التشاءم، وهو من عادات المجاهیل المتّبعین الخرافات الجارفۀ واألوهـام الخارقـۀ،   

صالحه من طالحه یلجأ إلى طائر یزجره فان مرّ سانحا عن یمینه حین یهم أحدهم بأمر یجهل 

استبشر ماضیا فى أمره، وإن مر بارحا عن یساره تشاءم تارکا امرا حیـث یتوقـع ضـره، ومـا     

یدري الطیر غیب الخیر أو الشر وهو حیوان، فهذا اإلنسان هـو أحـون مـن الحیـوان وأضـل      

  سبیالً.

فى التشاءم، وألن الخیـر والشـر راجعـان إلـى اإلنسـان      هذا أصل التطیر، ثم غلب استعماله 

بعمله، وأنّ عمله معه ال یفارقه: أن یطیر عنه إلى غیره أم إلى الفناء، یسمیه القرآن طائرا کمـا:  

. اقْـرَأْ کتابـک   و کُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمناه طائرَه فی عنُقه و نُخْرِج لَه یوم الْقیامۀِ کتاباً یلْقـاه منْشُـوراً  «
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  ).13: 17( »کَفى بِنَفْسک الْیوم علَیک حسیباً

قـالَ  «من خیر أو شر، هو معه کما هنا، وهو عند اللّه کما فـی آیتنـا:    -أیا کان -فطائر اإلنسان

اللّه نْدع رُکُمحیث األعمال راجعۀ طائرة إلى اللّه، محفوظۀ لدى اللّـه حیـث یستنسـخها     »طائ

) إن خیرا فخیـر  29: 45( »هذا کتابنا ینْطقُ علَیکُم بِالْحقِّ إِنّا کُنّا نَستَنْسخُ ما کُنْتُم تَعملُونَ«ه: اللّ

حین ال تصدر اعمـالکم خیـرة أو شـریرة إلّـا      »اطَّیرْنا بِک و بِمنْ معک«وإن شرا فشر، فکیف 

طـائرُکُم  «اء الوفاق خیرا أو شرا إلّا من عنـد اللّـه ف   وال یصدر الجز »طائرُکُم معکُم«منکم ف 

اللّه نْدفما منا فی هذا المیدان سلب وال إیجاب، اللهم إلّا داللۀ إلى الحق المبین بإذن اللّه!  »ع

بجنّۀ األوهام وظنّه األحالم، فـإن تعلیـق   »بلْ أَنْتُم قَوم تُفْتَنُونَ«ولیس طائرکم معنا على أیۀ حال 

خیر والشر بغیر العامل نفسه، إفضاء لکل عامل عن استقاللیۀ األعمال بآثارها، وذلـک أنـزل   ال

  222درکا وانذل من المکائن األتوماتیکیۀ، فإن نتائجها ترجع إلیها دون اختیار منها، 

ـ   «و هذا اإلنسان الغبی یحول خیره وشره بآثارهما إلى غیره وهو مختار  ! »ونَبلْ أَنْـتُم قَـوم تُفْتَنُ

  وتراهم اطیروا به وبمن معه بمجرد الدعوة دون أمر سواها؟

  .1و من مواد طیرتهم االختالف الناشب بینهم اثر الدعوة! وعل منها إصابۀ الجوع کما یروى

 نـراهم  الحمقـاء،  الخرافـۀ  الیـه  الناسبین الحق، بالغیب االیمان عن الهاربون المفتنون اء◌ٔ هو

نون بالغیب الباطل الموهوم، من تطیر وسواه مـن الخرافـات الجارفـۀ، فنـراهم یعلقـون      ◌ٔ یو

، بـدیال  12 1) بنحوسته أیا کان، فالبیت المرقم به یکتب علیـه  13همامۀ ضخمۀ على العدد (

، ویعلقون على مرور قط أسود یقطع الطریق أمامهم، وعلى کثیر من الغیـب الموهـوم   13عن 

تبدلین الغیب الالمعقول بالغیب المعقول، مبتهجین متبجهین بمـا عنـدهم   الذي ال سند له، مس

  !.»و هم یحسبونَ أَنَّهم یحسنُونَ صنْعاً«من الحضارات المادیۀ، والخرافات الروحیۀ 

یقظـۀ الدائبـۀ   امتحانا بفتنۀ اللّه ونعمته، وامتهانا بفتنۀ الشیطان ونعمته، فال »بلْ أَنْتُم قَوم تُفْتَنُونَ«

ومتابعۀ السنن وتتبع الحوادث والشعور بما وراءها من فتنۀ وبالء هو الکفیـل بتحقیـق الخیـر    

                                                        
١

ید ق�الوا: فإنھم أصابھم جوع ش�د.. « ةفي اآلی السالم علیھأبي الجارود عن أبي جعفر   ةعن تفسیر القمي في روای ٩٣: ٤.نور الثقلین 
» بَ�ْل أَنْ�تُْم قَ�ْوٌم تُفْتَنُ�ونَ «یقول: خی�ركم و ش�ركم م�ن عن�د ّهللا » من معك أصابنا ھذا القحط، قال طائركم عند هللا ك و شؤ ھذا من شؤ 

 یقول: تبتلون باالختبار.
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  فى النهایۀ، ال التطیر بخلق اللّه.

فال صدفۀ عمیاء فیما یحدث من خیر أو شر، وإنما اصابۀ قاصدة هی من خلفیـات األعمـال   

  وال ثالث یحمل طائرا لکم أو علیکم. »معکمطائرکم «و »طائرُکُم عنْد اللّه«الفاسدة، ف 

  .48و کانَ فی الْمدینَۀِ تسعۀُ رهط یفْسدونَ فی الْأَرضِ و ال یصلحونَ 

»طهۀُ رعسـۀ       »تمن المستکبرین، والمستضعفین الضالین تحـت نیـرهم، احـزاب عـدة متراص

وشکلیاته، والرهط هـو العصـابۀ دون    واحدة فی أصول اإلفساد، تسعۀ فی مختلف محاوالته

العشرة أم دون األربعین، فهم العصابات المتعصبۀ ضد الحق، الصارمۀ فی اإلفسـاد الخـالص   

وإن فی مجالـۀ أو حالـۀ واحـدة، مکرّسـین کـل       »یفْسدونَ فی الْأَرضِ و ال یصلحونَ«حیث 

ا هـو مـن اإلفسـاد فـی       طاقاتهم وإمکانیاتهم فی مختلف حقول اإلفساد، عقیدیا وخل قیـا أمـ

  :أن التسعۀ اء◌ٔ النوامیس الخمسۀ، التی هی محطات اإلصالحات الرسالیۀ، ومن إفساد هو

  .49لَصادقُونَ  قالُوا تَقاسموا بِاللّه لَنُبیتَنَّه و أَهلَه ثُم لَنَقُولَنَّ لولیه ما شَهِدنا مهلک أَهله و إِنّا

تشاور بینهم على عدید رهطهم، حیث الکفر ملۀ واحدة مهمـا اختلفـت حقولـه و     فی »قالوا«

: تشارکوا فی القسم باللّه، امرا هـو حصـیلۀ الشـورى اللعینـۀ بیـنهم، و      »تَقاسموا بِاللّه«عقوله 

أمرا، وکیف التقاسم التشارك باللّه وهم مشرکون باللّه؟ ألنهم  »تقاسموا«أن تکون  »قالوا«تکفی 

ن باللّه کرب األرباب مهما أشرکوا به سواه، فما التقاسم باللّه عندهم بأدنى من التقاسم نو◌ٔ یو

 باللّـه  یتقاسـمون  األنکـاد  الحمـاقى  اء◌ٔ بأرباب سواه، بل وهو أحرى وأقوى! وعجبا من هو

 فـی  باللّـه  یقسم حتى اللّه لساحۀ هتک وحده اللّه عبادة إلى الدعوة ویکأن اللّه، داعی لیبیتوا

الداعیۀ بأهله! وهکذا کان یخیل إلى جماعۀ من المشرکین أن عبادة اللّه هتک لـه فلیعبـد    قتل

هـم زوجتـه وولـده     »و أهلـه «وهو قصد العدو لیال لقتله  »لنبیتّنه«سواه لیقربهم إلى اللّه زلفى! 

ـ »لولیه«بعد تبییته  »ثُم لَنَقُولَنَّ«وکل من هو تحت عیلولته،  ر اهلـه، أو  و هو بطبیعۀ الحال من غی

دون مهلکه وأهلـه، أ ألن غیـر    »ما شَهِدنا مهلک أَهله«غیر اآلهلین معه فی بیته، وهو ولی دمه 

الشاهد لمهلک أهله بأحرى ألّا یشهد مهلکه نفسه؟ وال أولویۀ فـی هـذا البـین، وقـد یکـون      

ـ   ۀ الحـال لـیال!   عکس األمر أولى أننا ما شهدنا مهلکه، فبأولى مهلک أهله، فإنهم معـه بطبیع

  !.»مهلک أَهله«والنص 



 301

الثانی راجع إلى ولیه فإنه أقرب مرجعا وأصح معنـى، فصـالح    »أهله«ضمیر المفرد الغائب فی 

أي القتلـى الـذین هـم أهلـه، ولـه المطالبـۀ        »ما شَهِدنا مهلک أَهله«وأهله هم أهل لولیه، ف 

  .»هِدناما شَ«فی  »و إِنّا لَصادقُونَ«بدمائهم 

قد تعنی هنا مثلث المعانی، مصدرا وزمانا ومکانـا للهـالك، اجتثاثـا لکـل بنـود       »مهلک«ثم 

  االتهام، فال خبر لنا إطالقا عن زمان الهالك وال مکانه وال أصله.

إِنَّ ربـک  «احتیال ساذج غیر ناضح یطمئـنهم فیمـا اعتزمـوه، تخلصـا عـن صـالح وولیـه و       

رْصادلَبِالْم«:  

م رُونَ وشْعال ی مه کْراً وکَرْنا مم کْراً و50کَرُوا م.  

ال مکرهم وال مکرنا، شعورا بضالۀ مکرهم، وشـعورا بعاقبتـه فـی مکرنـا،      »و هم ال یشْعرُونَ«

وأین مکر من مکر؟ مکر جاهل قاحل، ومکر عالم کافل، مکر عن عجـز تبییـت، ومکـر عـن     

  قدرة فی تبییت.

فینَ  فَانْظُرْ کَیعمأَج مهمقَو و مرْناهمأَنّا د مکْرِهۀُ مب51کانَ عاق.  

سـبِیلِ  و عاداً و ثَمود و قَد تَبینَ لَکُم منْ مساکنهِم و زینَ لَهم الشَّیطانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ ال

  .38و کانُوا مستَبصرِینَ 

وء األعمال فیرونها حسنا، بل وحسنها حیث یزینها لهم أکثـر ممـا هـی،    و لیس فقط یزین س

  فیغترون بها وال یبالون بما یعتریهم من سوء:

و ال یغرنک تزیینه الطاعات علیک فانه یفتح لک تسعۀ وتسعین بابا من الخیر لیظفر بک عنـد  «

»تمام المأة، فقابله بالخالف والصد عن سبیله والمصادة باستهوائه
1.  

فکلما یزینه الشیطان من أعمال خیرة وشریرة، هی ذریعۀ للصد عن السبیل، فحذار حذار مـن  

تزیینه وتسویله کیال تقعوا فی فخه وأنتم تحسبون انکم تحسـنون صـنعا وأنـتم مستبصـرون     

مـن   -إذا -ک بما زین لکم الشیطان أعمـالکم، فـأنتم  تطلبون البصیرة، وتعمى علیکم المسال

  .»الَّذینَ ضَلَّ سعیهم فی الْحیاةِ الدنْیا و هم یحسبونَ أَنَّهم یحسنُونَ صنْعاً«األخسرین اعماال 

                                                        
١

 بعد ان ذكر الشیطان: ... السالم علیھقال الصادق   ةباح الشریع.مص
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یط   «أن عادا وثمود کانوا قبـل أن   »و کانُوا مستَبصرِینَ«و قد تعنی  انُ أَعمـالَهم  زیـنَ لَهـم الشـَّ

کانوا على بصارة وهدى فطریۀ وعقلیۀ، أم وشرعیۀ، إلّـا أنهـا مـا کانـت      »فَصدهم عنِ السبِیلِ

ناضجۀ قویمۀ، وعلى أیۀ حال فمسرح التزیین من الشیطان خطیر خطیر، ال ینجو منه إلّـا مـن   

دي إِلـى     و منْ ی«عصمه اللّه وهداه، وهو التارك هواه إلى هداه إلى اللّه  هـ فَقَـد بِاللّـه متَصع

  .»صراط مستَقیمٍ

و قارونَ و فرْعونَ و هامانَ و لَقَد جاءهم موسى بِالْبینات فَاستَکْبرُوا فی الْـأَرضِ و مـا کـانُوا    

  .39سابِقینَ 

کلّ علـى حـده    »ا فی الْأَرضِفَاستَکْبرُو«ذلک الثالوث المنحوس، القارونیۀ الفرعونیۀ الهامانیۀ 

ومده، استکبار الثراء والسلطۀ الملکیـۀ والـوزارة الفرعونیـۀ، ولکـنهم مهمـا زمـروا وأبرقـوا        

  على مشیئۀ اللّه: »ما کانُوا سابِقینَ«وأرعدوا وعربدوا 

م منْهم باً وحاص هلَیلْنا عسنْ أَرم منْهفَم ا أَخَذْنا بِذَنْبِهفْنا  فَکُل نْ خَسـم منْهم ۀُ وحیالص نْ أَخَذَتْه

  .40بِه الْأَرض و منْهم منْ أَغْرَقْنا و ما کانَ اللّه لیظْلمهم و لکنْ کانُوا أَنْفُسهم یظْلمونَ 

 هنا، وأخذهم فی األخـرى أخـزى   »بذنبه«ه  »أخذنا« االستکبار فی واضرابهم اء◌ٔ من هو »فکال«

  وهم قوم لوط: »فَمنْهم منْ أَرسلْنا علَیه حاصباً«

»باً إِلّا آلَ لُوطحاص هِملَیلْنا عسنْ «حجارة من طین  -إذا -) فالحاصب34: 54( »إِنّا أَرم منْهم و

رِ  إِنّا أَرسلْنا علَیهِم صیحۀً واحدةً فَکـانُ «ومنهم ثمود  »أَخَذَتْه الصیحۀُ تَظــیمِ الُْمحش54( »وا کَه :

ذینَ    «) ومنهم عاد: 31 و لَما جاء أَمرُنا نَجینا شُعیباً و الَّذینَ آمنُوا معه بِرَحمۀٍ منّـا و أَخَـذَت الـَّ

ذ ) ومنهم أصـحاب یاسـین بانطاکیـۀ إ   94: 11( »ظَلَموا الصیحۀُ فَأَصبحوا فی دیارِهم جاثمینَ

57  

فْنا  29: 36( »إِنْ کانَت إِلّا صیحۀً واحدةً فَإِذا هم خامدونَ«کذبوا المرسلین:  نْ خَسـم منْهم و) (

ضالْأَر کقارون  »بِه»ضالْأَر بِدارِه و فْنا بِهنْ أَغْرَقْنـا   81: 28( »فَخَس مـ منْه مـ کقـوم نـوح   ») (و

  وفرعون.

»ل ما کانَ اللّه ومهمظْلونَ«بما أخذهم بذنوبهم  »یمظْلی مهنْ کانُوا أَنْفُسلک لـم یظلمهـم اللّـه     »و

  وال هم ظلموا اللّه وإنما ظلموا أنفسهم بما استکبروا فأخذوا هنا اخذة طفیفۀ بما ظلموا.
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و هذه العذابات األربع: بالصیحۀ وهی هـواء متمـوج سـریعۀ اإلیقـاع، قرعـا آللـذان وإلـى        

عماق، وبالحاصب: حجارة من طین تتبدل نارا بسـرعۀ اإلرسـال، وبالخسـف: غمـرا فـی      األ

التراب، وباإلغراق فی الماء، هذه هی العناصر المخلوق منها اإلنسان وهـی األربعـۀ الشـهیرة    

مهما کانت کل واحدة تشتمل على جزئیات وذرات، فقد أخذوا عذابا بما خلقوا من رحمـۀ،  

  ؟»هلْ تُجزَونَ إِلّا ما کُنْتُم تَعملُونَ«اقعیۀ من اعمالهم ف وما عذابهم إلّا صورة و

 واحـدا  مثال وإلیکم وطواغیت، وأوثانا أصناما أولیاء، اللّه دون من اتخذوا الذین هم اء◌ٔ فهو

 کبیت هی کانت أیا اإلشراك بیوت کذلک البیوت أوهن بیته فکما العنکبوت، هو هوانهم فی

  :العنکبوت

ینٌ  124) إِذْ قالَ لَهم أَخُوهم هود أَ ال تَتَّقُونَ (123د الْمرْسلینَ (کَذَّبت عا ولٌ أَمـسر إِنِّی لَکُم (

) و ما أَسـئَلُکُم علَیـه مـنْ أَجـرٍ إِنْ أَجـرِي إِالّ علـى رب       126) فَاتَّقُوا اللّه و أَطیعونِ (125(

) 129) و تَتَّخذُونَ مصانع لَعلَّکُم تَخْلُدونَ (128بِکُلِّ رِیعٍ آیۀً تَعبثُونَ ( ) أَ تَبنُون127َالْعالَمینَ (

) و اتَّقُـوا الَّـذي أَمـدکُم بِمـا     131) فَاتَّقُوا اللّه و أَطیعونِ (130و إِذا بطَشْتُم بطَشْتُم جبارِینَ (

) إِنِّی أَخاف علَیکُم عذاب 134) و جنّات و عیونٍ (133و بنینَ ( ) أَمدکُم بِأَنْعام132ٍتَعلَمونَ (

) إِنْ هذا إِالّ خُلُـقُ  136) قالُوا سواء علَینا أَ وعظْت أَم لَم تَکُنْ منَ الْواعظینَ (135یومٍ عظیمٍ (

ی ذلـک آلَیـۀً و مـا کـانَ      ) فَکَذ138َّ) و ما نَحنُ بِمعذَّبِینَ (137الْأَولینَ ( إِنَّ فـ ملَکْناهفَأَه وهب

  )140( الرَّحیم الْعزِیزُ لَهو ربک إِنَّ و) 139( منینَ◌ٔ أَکْثَرُهم مو

األولى (  ) ممـا یـدل   50تأتی قصۀ عاد اربع وعشرین مرة فی سور عدة، فی نجمها توصف ـب

، حیث اآلیات کلها تتحدث عن األولى، مما یـدل علـى   على انه اثنان، وال خبر لنا عن الثانیۀ

  أنهم کانوا اظلم واطغى، لحد أنسوها األخرى.

و هنا تکرر المقالۀ البازغۀ بدایۀ الدعوة الرسالیۀ مرات خمس، تدلیال على وحـدة الرسـاالت   

دعوة ومغزى، مهما اختلفت فی أحکام جزئیۀ حسب المصالح الوقتیۀ أمـا هیـه، و هنـا بعـد     

  :  1یندد هود بقومه فی نبرات -کما أسلفنا تفسیرها -لرسالۀعرض ا

                                                        
١

في حدیث و ق�ال السالم علیھالثمالي عن أبي جعفر محمد ابن علي الباقر   ةالكافي مسندا عن أبي حمز ة.في كتاب كمال الدین و روض
یكذبونھ و إن ّهللا عز و ج�ل یھلكھ�م ب�الریح نوح ان ّهللا تبارك و تعالى باعث نبیا یقال لھ ھود و انھ یدعو قومھ إلى ّهللا عز و جل ف

عند  ةن بھ و لیتبعھ فان ّهللا تبارك و تعالى ینجیھ من عذاب الریح، و امر نوح ابنھ سام ان یتعاھد ھذه الوصیفمن أدركھ منكم فلیؤ 
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والریع هو المرتفع الرائع: فکـانوا یبنـون بکـل مرتفـع مـن       128أَ تَبنُونَ بِکُلِّ رِیعٍ آیۀً تَعبثُونَ 

اآلخـرین  قصرا یشـی بعظمهـم وصـغار     »آیۀ«األتالل والجبال والغابات، ام مرتفعات صناعیۀ 

بآیۀ الریع مختلف العبث: إسرافا فی زخرفات البنیـان زیـادة عـن الحاجـۀ الحیویـۀ       »تعبثون«

الالزمۀ بجنب الفقراء المعوزین، الذین قد ال یجدون أکواخا فیها یسکنون، وکما یـروى عـن   

  1.»بد منه ان کل ما یبنى وبال على صاحبه یوم القیامۀ إال ما ال«: آله و علیه اهللا صلىرسول اللّه  

و تظاهرا وتفاخرا فی ذلک التکاثر حیث تبدوا هذه القصور من بعد کأنها عالمات، تعلم بهـا  

  صحابها تطاوال ومقدرة ومهارة.مکانۀ أ

آیۀ العبث بنیانا إما ذا هی آیۀ الرعونۀ والترف واللّامباالت فی الحیاة، وکأنهم خلقـوا عبثـا    ف

  لیعیشوا عابثین.

فالعبث فی أیۀ ظاهرة من مظاهر الحیاة هو آیۀ التجاهل عن واقع الحیاة ومسـیرها ومصـیرها،   

  قه.والتغافل عن مسئولیاتها تجاه اللّه وخل

و کیف یسمح الثري لنفسه ان یعبث بالبنیان والمالبس واآلمکل والمناکح، على عیون العـزّل  

  .129من ضروریات الحیاة من البائسین المعدمین؟! و تَتَّخذُونَ مصانع لَعلَّکُم تَخْلُدونَ

عن أیـۀ  المصنع من الصنع وهو إجادة الفعل، فالمصانع هی المکانات الجیدة الحصینۀ حفاظا 

إصابۀ أرضیۀ أو سماویۀ، من قصور حجریۀ أماهیه، کالمنحوتۀ فی الجبـال وکأنهـا تخلـدهم    

  فی الحیاة أکثر من آجالهم المقدرة لهم.

ذلک، وإما اتخاذ المصانع لدفع کید العدو، أو السارق أماذا من مصالح حیویۀ عاقلـۀ فلـیس   

                                                                                                                                                         
ارك و تعالى ھودا نظروا فیما و یكون یوم عید لھم فیتعاھدون فیھ بعث ھود و زمانھ الذي یخرج فیھ، فلما بعث ّهللا تب ةرأس كل سن

آمنوا بھ و  فوجدوا ھودا نبیا و قد بشرھم أبوھم نوح بھ ف ةعندھم من العلم و االیمان و میراث العلم و االسم األكبر و آثار علم النبو
 صدقوه و اتبعوه فنجوا من عذاب الریح و ھو قول ّهللا عز و جل:

 ».بَْت عاٌد الُْمْرَسلِیَن إِْذ قاَل لَھُْم أَُخوھُْم ھُوٌد أَ ال تَتَّقُونَ َكذَّ «و قولھ: » َو إِلى عاٍد أَخاھُْم ھُوداً «
 
١

فق�ال: م�ا ھ�ذه؟ فق�الوا ل�ھ أص�حابھ: ھ�ذا  ةخ�رج ف�رأى قب� آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لىالخبر المأثور عن انس بن مالك ان رسول ّهللا   -.في المجمع
الرجل من األنصار،، فمكث حتى إذا جاء صاحبھا فسلم في الناس أعرض عنھ و صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب بھ و 

م�ا ادري م�ا ح�دث ف�ي و م�ا ص�نعت؟ ق�الوا:  آل�ھ و علیھ هللا صلىشكى ذلك إلى أصحابھ و قال: و ّهللا إني ألنكر رسول ّهللا  األعراض عنھ ف
ذات آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لىفرأى قبتك فقال: لمن ھذه فأخبرناه فرجع إلى قبتھ فسواھا باألرض فخ�رج رس�ول ّهللا   آلھ و علیھ هللا صلىخرج رسول ّهللا  

التي كانت ھاھنا؟ قالوا: شكى إلینا صاحبھا اعراضك عنھ فأخبرناه فھدمھا فقال: إن كل ما یبنى  ةفقال: ما فعلت القب ةیر القب یوم فلم
 إال ما ال بد منھ. ةو بال على صاحبھ یوم القیام
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  بذلک الممنوع، بل مسموح ممنوح.

طَشْتُمإِذا ب ارِینَ  وبج طَشْتُم130ب.  

فالبطشۀ الجبارة هی الظالمۀ المستکبرة، وأما المدافعۀ اعتداء بالمثل فهی الحق العـدل لکـل   

مهاجم علیه فی أي ناموس من نوامیسه الخمس أم نـوامیس اآلخـرین المحتـرمین، ولکـنهم     

  غالظ متجبرون دونما تحرّج فی بطشتهم، هجوما بدائیا أو دفاعیا.

  .131وا اللّه و أَطیعونِ فَاتَّقُ

  تقوى عن کل مظاهر الطغوى ومعالمها، وطاعۀ لرسول الهدى فیما یفعله أو یقوله عن اللّه.

ونٍ    133أَمدکُم بِأَنْعامٍ و بنینَ  132و اتَّقُوا الَّذي أَمدکُم بِما تَعلَمونَ  یـع و نّـاتج إِنِّـی   134و

ع کُملَیع یمٍ أَخافظمٍ عوی 135ذاب.  

إمدادات ربانیۀ فی تسهیل الحیاة، تقتضی شکورا، فکیف تطغون فیما أمدکم، وتسـطون بهـا   

إذا متم بحالتکم البئیسـۀ   »إِنِّی أَخاف علَیکُم«على عباد اللّه، فان لم تحذروا حاضر العذاب ف 

  برزخا ویوم الدین. »عذاب یومٍ عظیمٍ«

  بهذه العظات البالغۀ؟ وهی ال تصل إلى قلوب مقلوبۀ غلیظۀ جاسیۀ؟: أ تراهم اتعظوا

  .136قالُوا سواء علَینا أَ وعظْت أَم لَم تَکُنْ منَ الْواعظینَ 

نَ الْـواعظینَ  «وهنا  »منُونَ◌ٔ سواء علَیهِم أَ أَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْذرهم ال یو« قـد تلمـح إلـى أن     »مـ

  واعظین کانوا عدة، عرضیا یرأسهم هود؟ أم طولیا قبله وبعده فی مثلث الزمان.ال

أم وحتى ان لم یبعث إلیهم إلّا هود فهم بمقالهم هذا یکشفون عن حـالهم تجـاه الرسـاالت    

  »کَذَّبت عاد الْمرْسلینَ. إِذْ قالَ لَهم ..«کلها: 

  معین.فتکذیب هود بهذه المثابۀ هو تکذیب المرسلین أج

  .137إِنْ هذا إِلّا خُلُقُ الْأَولینَ 

من الواعظین، أساطیر مکرورة طوال الزمن، وأکاذیب  »إِلّا خُلُقُ الْأَولینَ«الذي تعظ به  »إن هذا«

  لصق بعض وتلو بعض.

فنحن على آثارهم مهتـدون، ومـا نحـن     »األولین«آباءنا  »إلّا خلق«الذي نحن علیه  »ان هذا«أو 

  لقنا وهی تراث األولین.بتارکی خ
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  فإنهما من مقال الکافرین بالرساالت، وبناء علیه: »هذا«و قد یعنیهما 

  .138و ما نَحنُ بِمعذَّبِینَ 

  رغم ما تعدنا الوعود المکرورة من الواعظین الواعدین.

و إِنَّ ربک لَهـو الْعزِیـزُ    139نینَ م◌ٔ فَکَذَّبوه فَأَهلَکْناهم إِنَّ فی ذلک آلَیۀً و ما کانَ أَکْثَرُهم مو

 یم140الرَّح.  

عرض خاطف لمصیرهم الهالک فی مسیرهم الحالک، یطوى فیه أطغى طغاة التاریخ وتطـوى  

  آیات کلّ ریع لهم ومصانعهم وکل نعیم لهم، إلى عذاب مقیم!

  ج 951الى  141): اآلیات 26ج سورة الشعراء (

الْم ودثَم تینَ (کَذَّبلأَ ال تَتَّقُونَ (141رْس حصال مأَخُوه مـولٌ    142) إِذْ قالَ لَهسر إِنِّـی لَکُـم (

) و ما أَسئَلُکُم علَیه منْ أَجرٍ إِنْ أَجـرِي إِالّ علـى رب   144) فَاتَّقُوا اللّه و أَطیعونِ (143أَمینٌ (

) و زروعٍ و 147) فـی جنّـات و عیـونٍ (   146ما هاهنا آمنـینَ (  ) أَ تُتْرَکُونَ فی145الْعالَمینَ (

) یمضها هینَ ( 148نَخْلٍ طَلْعوتاً فـارِهینَ الْجِبالِ بتُونَ متَنْح ـونِ    149) ویعأَط و فَـاتَّقُوا اللّـه (

ی الْـأَرضِ و ال یصـلحونَ (    ) الَّذینَ یفْسدون151َ) و ال تُطیعوا أَمرَ الْمسرِفینَ (150( 152فـ (

ادقینَ   153قالُوا إِنَّما أَنْت منَ الْمسحرِینَ ( ـنَ الصـم ۀٍ إِنْ کُنْتبِآی ثْلُنا فَأْتشَرٌ مإِالّ ب ما أَنْت (

وء فَیأْخُـذَکُم   ) و ال تَمسو155) قالَ هذه ناقَۀٌ لَها شرْب و لَکُم شرْب یومٍ معلُومٍ (154( ها بِسـ

) فَأَخَذَهم الْعذاب إِنَّ فی ذلک آلَیـۀً  157) فَعقَرُوها فَأَصبحوا نادمینَ (156عذاب یومٍ عظیمٍ (

  )159(الرَّحیم الْعزِیزُ لَهو ربک إِنَّ و) 158( منینَ◌ٔ و ما کانَ أَکْثَرُهم مو

ی الطغیان ورعونۀ الحیـاة، یتشـابهان فـی دورهـم اللعـین وکـورهم       هم اخوان عاد ف »ثمود«

  المهین، ودعوة صالح الرسالیۀ هی نفس الدعوات ثم التندید:

  .146أَ تُتْرَکُونَ فی ما هاهنا آمنینَ 

مـن بـین شـجرات     »و نخـل «وقد اختص  »فی جنّات و عیونٍ ...«مشروح فیما هاهنا  »ما هاهنا«

همها ثمرة وإنتاجا، وکانوا یهتمون بها أکثر من غیرها، والطلع هـو الطـالع مـن    الجنات ألنها أ

النخلۀ کنصل السیف فی جوفه شماریخ، والهضیم هو اللطیف من قولهم فالن هضیم الحشـا  

أي لطیف البطن وأصله النقصان من الشیء کأنه نقص من انتفاخ بطنه فلطفت معاقد خصـره  
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  .»ال هضْماًفَال یخاف ظُلْماً و «ومنه 

  و هو الیانع البالغ، والذي إذا مس تهافت من کثرة مائه ورطوبۀ أجزائه.  

فهو النضیج الذي أرطب ثمره وهذه هی أفضل حالۀ لطلع النخل بدخول بعضـه فـی بعـض    

  فکأن بعضه هضم بعضا لفرط تکاثفه وشدة تشابکه.

  .149و تَنْحتُونَ منَ الْجِبالِ بیوتاً فارِهینَ 

ره هو األشر، فالفاره هو األشر البطر، والبیوت الجبلیۀ هی الفرهۀ المرحۀ، یعبث بهـا لحیـاة   الف

  الفرح والمرح.

مـن بـأس   »آمنـین «من متعۀ الحیاة وشره اللّامباالة، فی جنات وشهوات  »أَ تُتْرَکُونَ فی ما هاهنا«

  اللّه الذي هو ال محالۀ آت؟

أ «لحیونۀ الحیاة، فی کل دعۀ ورخاء وکل متع الحیونات؟ تترکون  »فی ما هاهنا«أ تظنون انکم 

  ال یردعکم فوت، وال یزعجکم موت. »تترکون

لمسات موقظۀ تجذبهم إلى التقوى، ابتعادا عن الطغـوى، ولکنهـا ال تلمـس تلـک القلـوب      

  المقلوبۀ، الجافۀ الجاسیۀ، إذ ال تصغى لها وال تلین بها.

الَّذینَ یفْسـدونَ فـی الْـأَرضِ و ال     151و ال تُطیعوا أَمرَ الْمسرِفینَ  150فَاتَّقُوا اللّه و أَطیعونِ 

  .152یصلحونَ 

فطاعۀ التقوى هی طاعۀ اللّه وطاعتی کرسول من اللّه، وطاعۀ الطغوى هی طاعـۀ مـن سـوى    

سـاعین   »فی الْأَرضِ الَّذینَ یفْسدونَ«اللّه وال سیما المسرفین فی التخلّف عن اللّه وعن شرعته 

  أبدا. »و ال یصلحونَ«فی إفساد الحیاة األرضیۀ فی کل جنباتها اإلنسانیۀ بل والحیوانیۀ، 

فأصحاب األمر واإلمرة على طوائف ثالث، مصـلحون ال یفسـدون وهـم الـدعاة إلـى اللّـه       

حون، معصومین وسواهم، إال خطأ من سواهم، ومصلحون قد یفسدون، أو مفسدون قد یصـل 

وهم نحسون حسب درکات إفسادهم، ومفسدون ال یصلحون وهم المسرفون فی إفسـادهم،  

ما یقابل النهی، حیث الطاعۀ المنهیۀ ال تخص هـذا األمـر، بـل     -فقط -لیس »أَمرَ الْمسرِفینَ«و

والنهی المسرف أحرى ان تترك طاعته، کما النهی عن المنکر یتقدم األمر بـالمعروف، وانمـا   

  هنا فعلهم وشأنهم وإمرتهم وأي أمر منهم بفعل أو ترك أم ماذا؟.األمر 
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و اختصاص ترك الطاعۀ هنا ال یحصر النهی فی طاعۀ أمرهم، فطاعـۀ األمـر غیـر المعصـوم     

هنا قضاء حاسم على األمر الفادح  »و ال تُطیعوا«صاحبه، أو المأثوم، هذه منهیۀ على أیۀ حال، 

اللّه، ومن ثم الخطى األخرى التی تتبنّـى الخطـوة األولـى!    الفاضح کأولى خطوة صالحۀ إلى 

ترکا لطاعۀ من سوى اللّه ککلّ، إلّا رسول اللّه، وکل من یحمل عنه ما حمله حلیما تقیا، لحد 

  یعتبر أمره أمر اللّه وکما عرّف به اللّه.

وانمـا   ککـل،  الشرعۀ على البعیدین اء◌ٔ فلیس من صالح الدعوة الرسالیۀ حمل الشاردین کهو

و ال تُطیعـوا أَمـرَ   « واألعمـال،  واألخـالق  العقائـد  أولیـات  فی وینهون، البدایۀ فی رون◌ٔ یو

  تکفل هذه البدایۀ دونما إفراط وال تفریط. »الْمسرِفینَ

  .154منَ الصادقینَما أَنْت إِلّا بشَرٌ مثْلُنا فَأْت بِآیۀٍ إِنْ کُنْت  153قالُوا إِنَّما أَنْت منَ الْمسحرِینَ 

ولماذا؟ ألنهم حصروا کیانهم  »إِنَّما أَنْت منَ الْمسحرِینَ«لقد حصروا کیانه الرسالی فی السحر: 

أنفسهم فی الشهوات المضللۀ ضد الرساالت، وبطبیعۀ الحال لیست ردة الفعل ونبرة القـول ل  

تریـد   »ما أَنْت إِلّا بشَرٌ مثْلُنا«!. إذ »منَ الْمسحرِینَإِنَّما أَنْت «الهدى إال  »إنما«الضاللۀ وجاه  »إنما«

أن تتفضل علینا، وترى المماثلۀ فی أصل البشریۀ مما یحیل الرسالۀ إلى البشریۀ لحـد یجـنّن   

رسول البشر، أ فلیست هنالک تفاضالت بین قبیل البشر، یجعل للفاضـل جـدارة فـی کیـان     

فاضالت هی الرباط الروحـی بـین اإلنسـان وربـه، علمیـا      یحلّق على المفضولین، وأفضل الت

وتربویا لحد العصمۀ بمراتبها، فهل المعصوم بعصمۀ إلهیۀ ال تحق له الرسالۀ إلى البشر، لحـد  

یرمى إلى السحر والجنون، ما هذا إلّا تذلیال لساحۀ اإلنسانیۀ وحطا من سماحته لحد ال تلیـق  

  رسول من غیر جنسها أم تبقى ضاال بال رسول!.حمل رسالۀ إلهیۀ إلى نفسها، فلیکن ال

 ى◌ٔ و إنها شبهۀ تخایل للبشریۀ المتفلتۀ الشریرة کلما جاءها رسول، انهـا ال تسـتأهل ان یـو   

 موهوبـۀ  وانهـا  األرض، لخلیفـۀ  المودوعـۀ  القیم عن تغافال األرض، عائشۀ وهی السماء خبر

  .األرض مقیمۀ وهی األعلى بالمإل االتصال على القدرة

بقى هنا آیۀ تدل على ذلک االختصاص، فلیطلب بها مـدعی الرسـالۀ قبـل رمیـه بالسـحر،      ت

  :»فَأْت بِآیۀٍ إِنْ کُنْت منَ الصادقینَ«ولکنهم عکسوا األمر، تقدیما لتهمۀ السحر على 

ء فَیأْخُذَکُم عذاب یومٍ و ال تَمسوها بِسو 155قالَ هذه ناقَۀٌ لَها شرْب و لَکُم شرْب یومٍ معلُومٍ 
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هذه ناقَۀُ اللّه لَکُم آیۀً فَذَروها تَأْکُلْ فی أَرضِ اللّه و ال تَمسوها بِسوء فَیأْخُـذَکُم  «. 156عظیمٍ 

یمأَل ذابوا بِها ..73: 7( »عرَةً فَظَلَمصبالنّاقَۀَ م ودنا ثَمآتَی تْنَۀً ) (إِنّا 59: 17(») (ولُوا النّاقَۀِ فرْسم

) هذه الناقۀ نفسها آیۀ إذ خلقت دون والدة متعـودة، وکیـف   27: 54( »لَهم فَارتَقبهم و اصطَبِرْ

  .»ناقَۀُ اللّه لَکُم آیۀً«خلقت هی آیۀ؟ أحرى بنا أال نخوض فیه، فنکتفی بما قاله اللّه 

ۀ أخرى، کیف تشرب ناقۀ بمفردهـا کشـرب   ثم وتقاسم الشرب وهو نصیب الشرب سویا، آی

وهـل ان   1جمهرة الناس المرسل إلیهم صالح؟! وقد تکون نبعۀ الشرب آیۀ ثالثۀ کمـا یـروى  

  هذه اآلیۀ المبصرة ابصرتهم؟ کلّا وهم عمی ال یبصرون:

  .157فَعقَرُوها فَأَصبحوا نادمینَ 

و العقر هو إصابۀ األصل والقعر، وهو بالنسبۀ للناقـۀ النحـر المستأصـل نحروهـا نحـرا آلیـۀ       

ادمین «ب بعد ذلک وحین رأو العذا »فأصبحوا«الرسالۀ، وأخذا لشربها، وأکال للحمها،  والت »ـن

فَنادوا صاحبهم فَتَعاطى «حین مناص، وتراهم عقروها کلّهم؟ وهذا خالف النص فی آیۀ القمر 

  )!.29( »فَعقَرَ

م    «مهما کانت الشمس تعمه وسواهم کسائر آیات العقر:  هـبر هِملَـیع مد مـقَرُوها فَدفَع وهفَکَذَّب

وذلـک بعـد    -)65: 11( »فَعقَرُوها فَقالَ تَمتَّعوا فی دارِکُم ثَالثَـۀَ أَیـامٍ  ) (14( »بِذَنْبِهِم فَسواها

فَعقَرُوا النّاقَۀَ و عتَوا عنْ أَمرِ ربهِـم و قـالُوا یـا    «عقرهم الناقۀ وتحدیهم صالحا بإتیان العذاب 

: 7(»خَذَتْهم الرَّجفَۀُ فَأَصبحوا فی دارِهم جاثمینَصالح ائْتنا بِما تَعدنا إِنْ کُنْت منَ الْمرْسلینَ. فَأَ

)، ذلک ألنهم شارکوا عاقرها إذ نادوه فتعاطى منهم سیفا فعقرها کما فی آیۀ القمـر، فهـم   78

  أشقى األولین. -فقط -کلهم مشارکون فی درك عن درك، وقد عد عاقرها

عقر ناقۀ ثمود رجـل واحـد فعمهـم اهللا    ایها الناس إنما یجمع الناس الرضى والسخط وإنما «

فمـا کـان إال أن خـارت     »فَعقَرُوها فَأَصبحوا نـادمینَ «بالعذاب لما عموه بالرضا فقال سبحانه 

  .»أرضهم بالخسفۀ خوار السکۀ المحماة فی األرض الخوارة

کـل  أن کلّ مشارك فی ظلم أو معاون ظالما یجمع معه فی إثمـه،   »عقروها«و قد نستلهم من 

                                                        
١

انھ قال: انھ أّول عین نبعت في األرض ھي التي فجرھا ّهللا عز و جل لصالح  السالم علیھنین  .مجمع البیان و روي عن امیر المؤ 
 لوم.فقال: لھا شرب و لكم شرب یوم مع
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  حسب دوره الفعال فی الجریمۀ، وحتى فی النیۀ.

 الْعزِیـزُ  لَهـو  ربـک  إِنَّ و 158 منـینَ ◌ٔ فَأَخَذَهم الْعذاب إِنَّ فی ذلک آلَیۀً و ما کانَ أَکْثَرُهم مو

یم159 الرَّح.  

صـیغۀ  تعقیب مکرور بصیغۀ واحدة لمصیر المکذبین، ولیعلم ان صـیغۀ الرسـاالت واحـدة ک   

  المکذبین بها، سلسلتان متعارضتان فی هذه المعرکۀ المصیریۀ إلى یوم الدین.

  بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

   ـکلَیع نُ نَقُـصلُونَ نَحقتَع لَّکُما لَعرَبِیقُرْآناً ع بِینِ إِنّا أَنْزَلْناهتابِ الْمالْک آیات لْکـنَ  الر تسأَح

بِما أَوحینا إِلَیک هذَا الْقُرْآنَ و إِنْ کُنْت منْ قَبله لَمنَ الْغافلینَ. إِذْ قالَ یوسف لأَبِیه یا الْقَصصِ 

أَبت إِنِّی رأَیت أَحد عشَرَ کَوکَباً و الشَّمس و الْقَمرَ رأَیـتُهم لـی سـاجِدینَ. قـالَ یـا بنَـی ال       

اك على إِخْوتک فَیکیدوا لَک کَیداً إِنَّ الشَّیطانَ للْإِنْسانِ عدو مبِـینٌ . و کَـذلک   ی◌ٔ تَقْصص رو

مها یجتَبِیک ربک و یعلِّمک منْ تَأْوِیلِ الْأَحادیث و یتم نعمتَه علَیک و على آلِ یعقُوب کَما أَتَ

  قَبلُ إِبراهیم و إِسحاقَ إِنَّ ربک علیم حکیم .  على أَبویک منْ

تنزل هذه السورة کلها فی مکۀ المکرمۀ، فی فترة محرجۀ موحشۀ من هذه الرسـالۀ القدسـیۀ،   

من الجاهلیۀ الجهالء القرشیۀ، تهریجا لجـو مکـۀ ضـده، وتحریجـا      آلـه  و علیه اهللا صلىیعانیها الرسول  

ا وشتما وحصرا فی شعب أبی طالب وفی النهایۀ تهجیرا الى المدینـۀ،  لصاحب الدعوة، ضرب

فقد أحرجوه طیلۀ العهد المکی حتى أخرجوه، فتقص له فیها أحسن القصص توطینا وتوطیدا 

ه فـی       لخاطره الشریف، حین یسمع قصۀ أخ له من قبل یعانی صنوف المحـن مـن إخـوة ـل

الجملۀ فإن هـذه السـورة ترسـم لـه مـن       النسب، وهذا النبی یعانی المحن من قومه، وعلى

قصصها صورة عسیرة من دعوة سابقۀ بین حاسدین یتربصون بها کل دوائر السوء، وهی فـی  

ختامها یسیرة حیث یرجع صاحب القصۀ أمیرا کبیرا بیده أزمۀ امـور الملـک بعـد مـا عـاش      

السـجن فـی    ردحا بعیدا من زمنه عبدا صغیرا یشرى بثمن بخس دراهم معدودة، ثم یزج فی

فإن مع العسر یسرا، سـوف   -وبأحرى -تهمۀ وقحۀ! وکذلک أنت یا صاحب الرسالۀ القدسیۀ

  ترأس فی مهاجرك دولۀ اإلسالم، ویصبح ختامک خیر ختام بحول اللّه الملک العالم.

قتَع لَّکُما لَعرَبِیقُرْآناً ع بِینِ إِنّا أَنْزَلْناهتابِ الْمالْک آیات لْکلُونَ.  الر ت  
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هو القرآن المفصل، وهو المجمل المنزل لیلۀ القدر، وهو أم الکتاب لدى اللّه  »الْکتابِ الْمبِینِ«

  .1علی حکیم

ـ   »تلک«فان کان هو القرآن المفصل، ف  و المفصالت کهذه السورة وسواها آیاته، وإن کـان ه

أنها آیـات الکتـاب    »الر«إشارة إلى  »تلک«المجمل فکذلک األمر، ولکنها تفصیل آیاته، أم إن 

المبین النازل على الرسول فی لیلۀ القدر، قرآنا على شخص الرسول کبرقیۀ رمزیـۀ، ال عربیـا   

فی لغته حیث الحروف المقطعۀ ال تخص لغۀ دون أخرى، وال عربیا فی تعقّله حیث ال یعقلها 

ولکنها منها ولیست کلّها، إلّا ان ضمنیتها فی هذه الثالث تحل مشکلۀ  -آلـه  و علیه اهللا صلىالرسول   غیر

التبعیض، وقد تکون هذه األحرف حاملۀ غیر الذي أنزل علیه لیلۀ القدر، ام تعمهمـا، ومهمـا   

ـ  تح یکن من شیء فإنها مفاتیح کنوز القرآن الخاصۀ بصاحب الوحی، و هی الکنوز التی ال تف

  بآیاته المفصالت، مهما کانت مفاتیح لکنوز أخرى للمرسل إلیهم.

ا  «: الکتاب المبین للرسول، المجمل عن غیر الرسـول  »إِنّا جعلْناه«ف  رَبِیـلغـۀ عربیـۀ    »قُرْآنـاً ع

  ولسانا عربیا: واضحا ال خفاء فیه فی أي حقل من الحقول ولکل العقول.

 »هدى للنّاسِ و بینات منَ الْهـدى و الْفُرْقـانِ  «العرب، فإنه  -فقط -عنیال ت »لَعلَّکُم تَعقلُونَ«ف 

  بل تعنی کافۀ العقالء.

فی هذه الحروف الرمزیـۀ أم سـواها مـن     آله و علیه اهللا صلىفالقرآن المبین، المنزل على قلب الرسول  

ا  «لمین رموز، لیس عربیا یعقله غیر الرسول، وقد جعله اللّه بتنزیلـه للعـا   رَبِیـاً ع واضـحا  »قُرْآـن

  .»لَعلَّکُم تَعقلُونَ«مکشوفا ال تعقید فیه 

فهو عربی اللفظ والمعنى، عربی الداللۀ والمدلول، عربی فی التفهم والتطبیـق، ال تعقیـد فیـه    

أحـب العـرب   : آلـه  و علیـه  اهللا صـلى بشأن العربی قوله   آلـه  و علیه اهللا صلىدعوة وداعیۀ، وقد یروى عن الرسول  

ولیس هذا من حب الـذات، وانمـا    2لثالث، ألنی عربی والقرآن عربی وکالم أهل الجنۀ عربی

                                                        
١

 الزخرف تجد تفصیلھ الثالث. ة.راجع تفسیر الكتاب المبین الى سور
 
اخرج الطبراني و ابو الشیخ و الحاكم و ابن مردویھ و البیھقي في شعب االیمان عن ابن عباس، قال قال  - ٣: ٤.الدر المنثور ٢

: ألھم آلھ و علیھ هللا صلىتال قرآنا عربیا ثم قال رسول هللا   آلھ و لیھع هللا صلى... واخرج الحاكم عن جابر ان رسول هللا   آلھ و علیھ هللا صلىرسول هللا  
عن الشیرازي في كتاب األلقاب بسند عن محمد بن علي بن  ١٧٢: ١٢إسماعیل ھذا اللسان العربي إلھاما وفي تفسیر االلوسي 

 .ةسن ةإسماعیل و ھو ابن اربع عشر ةالمبین ةسانھ بالعربیقال: أول من فتق ل آلھ و علیھ هللا صلىعن النبي   السالم علیھالحسین عن آبائھ  
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ه عربیـان واضـحان دون خفـاء،      حب النبوة السامیۀ، وحب القرآن وحب الجنۀ، فالقرآن ونبیـ

فالعاقل قد یعقـل إذا تعقّـل وشـاء     »تعقلون«ایها العقالء  »لعلکم«والجنۀ عربیۀ واضحۀ ألهلها! 

الترجی هنا وفـی سـائر القـرآن، ال     »لعل«ى، وقد ال یعقل إذا لم یتعقل أو شاء الردى، ف الهد

تعنی شکا فی ترج لساحۀ الربوبیۀ، وإنما هما فیمن خوطب بـالقرآن، فالهـدى محتومـۀ فـی     

  دعوة القرآن ألنه غیر ذي عوج، وهی غیر محتومۀ فی المدعوین بالقرآن بما فیهم من عوج.

 نُ نَقُصـنَ      نَحلَم ه لــنْ قَبم إِنْ کُنْـت هذَا الْقُـرْآنَ و کنا إِلَییحصِ بِما أَونَ الْقَصسأَح کلَیع

  ).3الْغافلینَ(

یه  64: 18( »فَارتَدا على آثارِهما قَصصاً«القص هو تتبع األثر:  قُصـ ه أُخْتـل قالَت 11: 28(») (و (

  وهو األخبار المتتبعۀ:

) ولیس جمعا، بل هو جنس الخبر المتتبع واألثـر:  176: 7( »صصِ الْقَصص لَعلَّهم یتَفَکَّرُونَفَاقْ«

) وإنما لم یأت باسم الخبر او األثر حیـث القصـص هـو    62: 3( »إِنَّ هذا لَهو الْقَصص الْحقُّ«

، بـل فیـه   الخبر واألثر المقصوص المخصوص، فلیس القرآن کتاب حکایۀ، وال کل خبر وأثر

  ).176: 7( ») (لَعلَّهم یتَفَکَّرُون111َ( »عبرَةٌ لأُولی الْأَلْبابِ«المقصوص من أثر أو خبر 

وهـو أحسـن    »بِما أَوحینا إِلَیک هذَا الْقُـرْآنَ «و قصۀ یوسف بین القصص هی أحسن القصص 

) ف 23: 39(»اباً متَشابِهاً مثانی ..اللّه نَزَّلَ أَحسنَ الْحدیث کت«حدیث فی قصص وغیر قصص: 

  .1(إن احسن القصص وأبلغ الموعظۀ وأنفع التذکر کتاب اللّه عز ذکره)

و مهما کان القرآن أحسن حدیث، وقصصه أحسن القصص، ولکن قصۀ یوسف قد احتلـت  

محلّقۀ على کل األبواب معرفیـۀ   »عبرَةٌ لأُولی الْأَلْبابِ«القمۀ المرموقۀ بین القصص، حیث فیها 

سلطۀ شرعیۀ او زمنیۀ أما هیـه مـن   وخلقیۀ، فردیۀ وجماعیۀ، اقتصادیۀ وسیاسیۀ وثقافیۀ ومن 

  حقول الدعوة والداعیۀ، والدوائر المتربصۀ بالدعاة إلى اللّه.

هـذَا  «یعمم األحسن فی وحی القرآن کلـه ومنـه القصـص، و    »بِما أَوحینا إِلَیک هذَا الْقُرْآنَ«و 

                                                        
و اخرج ابن جریر عن عون بن عبد ّهللا قال: مل اص�حاب  ٣: ٤و في الدر المنثور  الس�الم علیھنین  ألمیر المؤ  ةالكافي خطب ة.روض١

َل أَْحَسَن الَْحِدیثِ.. ثم ملوا مر«حدثنا فأنزل ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلىالوا: یا رسول ّهللا  فق آلھ و علیھ هللا صلىرسول ّهللا   أخرى فقالوا یا رسول  ةّهللاُ نَزَّ
أرادوا فأرادوا الحدیث و  ةالر تِلَْك آیاُت الْكِتابِ الُْمبِیِن ھذه السور«ّهللا حدثنا فوق الحدیث و دون القرآن یعنون القصص فانزل ّهللا 

 القصص فدلھم على أحسن القصص.
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 -ذا بعـد القـرآن  یمیزه عن سائر قرآن الوحی المقر وعلى سائر رجاالت الوحی، فمـا   »الْقُرْآنَ

وهو أحسن الحدیث واحسن القصص وکما یروى عن نبی القـرآن تندیـدا بمـن نسـخ      -إذا

یا ایها الناس إنی قد أوتیت جوامع الکلم وخواتیمه واختصر لـی اختصـارا   «کتابا غیر القرآن 

»ولقد آتیتکم به بیضاء نقیۀ فال تهوکوا وال یغرنکم المتهوکون ..
1.  

د العتیق ولکنه سیئ فی جهات وحسن فی أخرى، وهـی  و قد ذکرت قصص یوسف فی العه

فی القرآن أحسن القصص فی بعدیۀ، نسبۀ إلى التورات، وأخرى إلى سائر قصص القرآن من 

  حیث کونها عبرة ألولى األلباب.

، أ فإنه قبل وحـی القـرآن مـا کـان لیعلمـه      »نَحنُ نَقُص ... و إِنْ کُنْت منْ قَبله لَمنَ الْغافلینَ«

بوحی یعلمه؟ ولم یکن یوحى إلیه! أم بغیر وحی؟ ولم یکن یعلمه أصحاب الوحی من قبـل  

فضال عن غیر وحی! قصص یوسف هنا فی هذا القرآن تمثّل النموذج األکمل لمنهج القـرآن  

فی األداء الفنی للقصص، قدر ما یمثل نفسیا وعقیدیا وتربویا وحرکیا، ویوسف هو الشخصیۀ 

یۀ فی القصۀ، فی عرض واسع، ذکرا لما فیه عبرة ألولی األلباب وحـذفا لمـا ال   المثالیۀ الرئیس

  یعنی إلّا تطویل األبواب.

تذکر خوضه فی مختلف االبتالءات والبلیات، وخروجه عنها کلها نقیا متجردا متبلورا خالصـا  

  عن کل رین وشین.

ـ  ث أصـبحت السـورة   و مع استیفاء القصۀ لکل مالمح الواقعیۀ فی ذلک العرض العریض، حی

کلها صورة رائعۀ عن هذه الشخصیۀ الالمعۀ، وعرضا لثـورة أخالقیـۀ وعقیدیـۀ فـی معـرض      

االصطدامات الشدیدة، فإنها تمثّل النموذج الکامل لمنهج اإلسالم فی األداء الفنـی الصـادق   

  الفائق لواقع القصۀ.

خارجـۀ عـن طـور    تظل القصۀ فی ظالل ذلک األداء األمین الرصین نظیفۀ عن کـل خالجـۀ   

                                                        
١

عن خالد  ةو الضیاء في المختار ةو اخرج ابو یعلى و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و نصر المقدسي في الحج ٣: ٤.في الدر المنثور 
و ذكر انھ ضرب رجال من عبد قیس ألنھ نسخ كتاب دانی�ال و ام�ره بمح�وه ث�م ق�ال ل�ھ  -قال كنت جالسا عند عمر ةخالد بن عرفط

ما ھذا في  آلھ و علیھ هللا صلىھل الكتاب ثم جئت بھ في أدیم فقال لھ رسول ّهللا  اجلس فجلس بین یدیھ فقال: انطلقت انا فانتسخت كتابا من أ
حتى احمرت وجنتاه  آلھ و علیھ هللا صلىكتاب نسختھ لنزداد بھ علما الى علم فغضب رسول ّهللا   آلھ و علیھ هللا صلىیدك یا عمر: فقلت یا رسول ّهللا  

. ایھا آلھ و علیھ هللا صلىفقال   آلھ و علیھ هللا صلىحتى احدقوا بمنبر رسول ّهللا   ضب نبیكم السالح فجاؤ فقالت األنصار اغ ةجامع ةثم نودي بالصال
 .آلھ و علیھ هللا صلىالناس اني قد أوتیت .. قال عمر فقمت فقلت رضیت باّ� ربا و باإلسالم دینا و بك رسوال ثّم نزل رسول ّهللا  
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الواقع، لتجعل أولى األلباب معتبرین باألمر الواقع، بعیدة عن التخیالت اللّاصـقۀ، والـتطفالت   

  اللّاحقۀ، والترنمات الماحقۀ ألصالۀ القصۀ.

فالسورة بکاملها ثورة أخالقیۀ عقیدیـۀ جماعیـۀ سیاسـیۀ اقتصـادیۀ أماهیـه، بمـن یحتّفـون        

بـین یعقـوب الوالـد     -یه أفضل الصـالة والسـالم  یوسف الصدیق عل -بشخصیتها المحوریۀ

 دراهـم  بخـس  بـثمن  شـروه  أن إلى ومناورة، مرة◌ٔ الملهوف، وبین اإلخوة فی کل حقد ومو

 مـن  النسـوة  وبین الردیئۀ، األنثویۀ واندفاعاتها غرائزها بکل وامرأته مصر عزیز وبین معدودة،

ى أن أصبح هو عزیزا یـرأس بـالد   وإل السجن، فی أصحابه وبین الفراعنۀ، مصر فی علیۀ طبقۀ

    د أَحـ ت أَیـإِنِّـی ر تیا أَب أَبِیهل فوسالفراعنۀ فی کل صدق وصفاء وهیمنۀ الرسالۀ! إِذْ قالَ ی

  عشَرَ کَوکَباً و الشَّمس و الْقَمرَ رأَیتُهم لی ساجِدینَ.

الکـریم ابـن الکـریم    «: آله و علیه اهللا صلىهو ابن یعقوب إسرائیل، وعلى حد تعریف الرسول   »یوسف«

»ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن إسحاق ابن ابراهیم
1.  

األخوة، وکمـا      أ تراها معینۀ لدیه معنیۀ حـین ر  »أَحد عشَرَ کَوکَباً«و  آهـا کاتصـال اإلخـوة ـب

  .2الشمس والقمر المعروفان؟ علّها هیه کما فی روایۀ

  بینها وبینه تلوح لألخوة. أم لیست هیه إذ ال تلمح لها اآلیۀ، اللّهم إال نسبۀ

سـجدوا شـکرا هللا وحـده    «؟ وال یسجد إال للّه! إنما السـالم  علیهو هل السجدة هذه کانت لیوسف  

»حین نظروا إلیه وکان ذلک السجود هللا تعالى
و سجود الکواکب والنیرین هنا علّه سـقوطهما   3

  حرکاتها.على قدمیه لیعنی غایۀ الخضوع، وإال فهی خاضعۀ للّه منذ تکوینها وفی 

                                                        
 قال: .. آلھ و علیھ هللا صلىاخرج احمد و البخاري عن ابن عمر ان رسول ّهللا   -٤: ٤.الدر المنثور ١
 
٢

فقال یا محمد اخبرني عن آلھ و علیھ هللا صلىعن جابر قال جاء بستاني الیھودي الى النبي   ةمصحح ةأخرجھا بطرق عد -٤: ٤.المصدر 
ف�أخبره  الس�الم علی�ھفل�م یجب�ھ بش�يء فن�زل جبری�ل  آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لىفس�كت النب�ي   ل�ھ م�ا اس�ماءھا ةساجد السالم علیھالكواكب التي رآھا یوسف  

ن ان أخبرت�ك بأس�مائھا؟ ق�ال: نع�م ق�ال  بأسمائھا فبعث رسول ّهللا صلى ّهللا علیھ و آلھ سلم الى البستاني الیھودي فقال: ھل أنت م�ؤ 
ن و قابس و دثان و ھودان و الفیلق و المصبح و الضروح و الفریخ و الضیاء و : حرثان و الطارق و الذیال و ذو الكفتاآلھ و علیھ هللا صلى

لھ فلما قص یوسف على یعقوب قال: ھذا امر مشتت یجمعھ ّهللا م�ن بع�د فق�ال الیھ�ودي اي و ّهللا  ةالنور رآھا في أفق السماء ساجد
 انھا ألسمائھا.

 
٣

ا انھ سیملك مصر و ؤ قال: تأویل ھذه الر السالم علیھأبي الجارود عن أبي جعفر   ةفي تفسیر القمي في روای ٤١٠: ٢.نور الثقلین 
یدخل علیھ أبواه و اخوتھ، اما الشمس فأم یوسف راحیل، و القمر یعقوب، و أما األحد عشر كوكبا فإخوتھ فلما دخلوا علیھ سجدوا 

 شكرا ّ�.
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 فیهـا  ة◌ٔ الـرو  هـی  والثانیـۀ  ا◌ٔ الرو هی االولى کأن واحدة؟ ا◌ٔ مرتین وهی رو »رأیت«و لماذا 

  .تکرارها األفصح فاألبلغ

وهـی ال تعقـل؟ علّـه حیـث      »هم .. ساجدین«و ترى لماذا بالنسبۀ للکوکب والشمس والقمر 

و کل فی فلـک  «بها: ناسبها ضمیر العاقل، وکما فی أضرا »ساجدین«نسب إلیها فعل من یعقل 

فَظَلَّت أَعناقُهم لَها »«و قالُوا لجلُودهم لم شَهِدتُم علَینا« »یا أَیها الَّنملُ ادخُلُوا مساکنَکُم« »یسجون

  .»خاضعینَ

 و ا◌ٔ فقد حسن استعمال ضمیر العاقل فیها لمکان فعل العاقل، وهنا مزید تحویال لتأویل الـرو 

 علـى  حسـنا  فزاد العقبى، ومصیر ا◌ٔ وسف واخوته، فجرى الوصف على تاویل الروی أبوا هو

  .حسن

 مـن  الکاملـۀ  الیقظـۀ  حالۀ غیر فی یرى ما وکل تعمها وهی المنام، فی ة◌ٔ الرو هی ا◌ٔ ثم الرو

 اختیـاره  وفـی  اختیـار،  ودون باختیار النوم یعم المنام کما والیقظۀ، النوم بین حالۀ أم إغماء،

دمات له، أم اختیار النوم بتجرید النفس وتخلیها عن البـدن بحواسـه الظـاهرة،    مق اختیار یعم

 فـی  اختیار، دون أم باختیار التام النوم أکملها کان مهما الخمس هذه کل فی تحصل ا◌ٔ والرو

  .باختیار إنامتها أم الحواس حیونۀ نوم

األخرى هو اإلنامۀ و المناسب منها لساحۀ یوسف الصدیق هو ما دون اإلغماء، واألنسب بین 

 ا◌ٔ الـرو  سـائر  فـی  کما الوحی، من شعبات األنبیاءّ ◌ٔ باختیار، وال برهان لها فیما هنا، فان رو

 لهـا،  المناسـبۀ  الصـورة  ظالل فی الواقع سیرة ترى حیث الوحی، لمحات فیها فإن الصادقۀ،

  .بها الصلۀ الوطیدة

خص رجاالت الوحی ومن یحظـو  فقد یرى الواقع الغیب بسیرتها وصورتها الحقیقیۀ، وهذه ت

  حظوهم، إذ یحذو حذوهم، ام ترى بصورتها 

 ا◌ٔ ورو الصـادقۀ،  ا◌ٔ المثالیۀ، فهی بحاجۀ إلى تاویل، وهذه تعمهم وسواهم ممـن یـرى الـرو   

  :السجن فی صاحبیه ا◌ٔ کرو الثانیۀ، من هذه یوسف

زاً تَأْکُـلُ    قالَ أَحدهما إِنِّی أَرانی أَعصرُ خَمراً و قالَ اآلْخَرُ إِنِّ« ی خُبـ أْسـقَ رلُ فَومی أَحی أَران

.. نْهرُ مالملک ا◌ٔ ) وکرو36( »الطَّی :»    عـبنَّ سـأْکُلُهمانٍ ی سـ قَراتب عبإِنِّی أَرى س کلقالَ الْم و
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.. أُخَرَ یابِسات خُضْرٍ و التنْبس عبس و جاف43( »ع.(  

إِذْ أَوحینا إِلى أُمک ما یوحى أَنِ اقْذفیـه فـی   «حی إلى أم موسى: أو ما ا◌ٔ و قد تکون منها رو

می الْیف یهففَاقْذ وتفـی  أم یـروى،  کمـا  ا◌ٔ ) فإنه وحی اإللهام وعلّه فی الـرو 39: 20( »التّاب 

  .للصالحین تحصل کما الیقظۀ

 لَتَـدخُلُنَّ  بِـالْحقِّ  یـا ◌ٔ رسـولَه الـرُّو   لَقَد صدقَ اللّـه «: األعلى للرعیل العلیا النبوة ا◌ٔ و من رو

جِدسالْم رامإِنْ الْح شاء ینَ اللّهنینَ آملِّقحو مر ٔ◌کُمس رِینَ  و قَصـإِذْ «) و27: 48( »تَخـافُونَ  ال م

) (و مـا  23: 8( »زعتُم فـی الْـأَمرِ  یرِیکَهم اللّه فی منامک قَلیلًا و لَو أَراکَهم کَثیراً لَفَشلْتُم و لَتَنا

إنـی أرى فـی المنـام أنـی     «) وفی ابراهیم 60: 17( »للناس فتنۀ إلّا أریناك التی ا◌ٔ جعلنا الرو

  ).102: 37(»أذبحک ..

یرى فی هذه وتلک صورة الواقع نسخۀ طبق األصل، دون المثـال الـذي    آلـه  و علیه اهللا صلىو الرسول  

  یحتاج الى تاویل.

س تتجرد حالۀ المنام عن حیونۀ التعلق ببدنها، فقد تشف أکثر مما کانـت قبـل المنـام،    فالنف

فترجع إلى عالمها المسانخ لها، فترى بعض ما فیه مـن الحقـائق قـدر اسـتعدادها وفاعلیتهـا      

وقابلیتها، وقد ال تکشف لبقیۀ التعلّق واالتصال بما تحویها من حـواجز خارجیـۀ او داخلیـۀ    

  نها، فال تتحلى إذا بالکشف عن الحقائق.لیست لتتخلى ع

فالنفس الکاملۀ تدرك الحقائق مجردة عن الصور الطارئۀ، وغیرها قد تدرکها بطارئـۀ الصـور   

التی تأنسها، وهذه الصور قد تکون قریبۀ الصلۀ والحکایۀ عن حقائقها، وهی لألصفیاء، أمـن  

  یصفو لفترة مصلحیۀ وإن لم یکن من األصفیاء.

متوسطۀ الصلۀ أو بعیدتها عن حقائقها، فیصعب تأویلها، حین تخـتلط وتتخـربط   و قد تکون 

 إلّـا  اللّهم تأویل، لها کان مهما لها ّل◌ٔ الصور المماثلۀ والمضادة للحقائق، فتضل عنها وال مو

  .»و کَذلک یجتَبِیک ربک و یعلِّمک منْ تَأْوِیلِ الْأَحادیث« األحادیث تأویل علّم من

 ومنهـا  القریبـۀ،  او الواقعیـۀ،  بصـورها  الحقـائق  فیهـا  تـرى  حیث صادقۀ هی ما ا◌ٔ فمن الرو

 أضـغاث  وهـی  إلیها تأویلها یصعب بعیدة غریبۀ بصور إال الحقائق فیها ترى ال حیث الکاذبۀ

 إلّـا  إطالقـا،  لها تأویل ال کاذبۀ هی ما ومنها منامها، فی النفس حاالت الختالف ذلک أحالم،
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  ن طوارئ النفس خارجیۀ وداخلیۀ.ع حکایۀ

 او مزاجیـۀ  اسـباب  وعـن  والمنـام،  الیقظـۀ  فی طبیعیۀ خارجیۀ اسباب عن المتجردةّ ◌ٔ فالرو

الواقع  صـلۀ  لهـا  التی أم المجردة، الصور فی سواء الصادقۀ، هی خلقیۀ،  غریبـۀ،  أم قریبـۀ  ـب

  .تأویل إلى بحاجۀ واألخیرتان

واقع، هی المرتبکۀ البعیدة عـن الواقـع، ولـیس لهـا     ال سوى بأسباب المرتبطۀ ا◌ٔ و لکنما الرو

  تاویل أبدا.

حیث تخبر عن الغیـب ماضـیا او    1الصادقۀ ا◌ٔ و على أیۀ حال فال مجال النکار أن هناك الرو

حاضرا او مستقبال، حین تصفو النفس أصالۀ کاألصفیاء، ام ابـتالء وتـذکیرا لفتـرة او فتـرات     

  .األصفیاء غیر ◌ٔ ی البعض من روکما ف

فما منا صالحا وطالحا إلّا وقد رأى فی منامه ما یکشف له بعض المغیبات، ما ال سـبیل إلیهـا   

 ودرجـات  کثیـرة،  فکثیـرة  الصـادقۀ  الصالحین ◌ٔ بالسبل الطبیعیۀ والکسبیۀ المتعودة، واما رو

رها المتوسـطۀ  صـو  فـی  وتأویالتها کما ا،◌ٔ الرو أصحاب درجات حسب ا◌ٔ الرو فی الکشف

 اللّـه  یلهمه ما أرقاها ومن حقائقها، إلى لها◌ٔ والبعیدة بحاجۀ الى درجات من الکشف لمن یو

  .»و کَذلک یجتَبِیک ربک و یعلِّمک منْ تَأْوِیلِ الْأَحادیث ..« الصدیق لیوسف وکما یوحیه أو

ن وحواجز األحالم الکاذبۀ التـی  المکا وحواجز الزمان حواجز تتخطى ما هی الصادقۀ ◌ٔ فالرو

  یعیشها اإلنسان.

و کما تتخفى حواجز األبدان وعالم األبدان، فتشف الروح اکثـر ممـا کـان، فتـرى الحقـائق      

بسیرتها او صورتها متحللۀ عن مثلث الزمان، وأبعاد المکان، ثم الکاذبۀ ال تحکی إلّا عن هذه 

ها تأویل، بین صادقۀ تکشف عن الواقع الحق، ام ول إلّا ا◌ٔ الحواجز الباقیۀ على قدرها، فال رو

  .2کاذبۀ تکشف عن الواقع المختلق

                                                        
١

و  ةو ال للبحث عنھا و ارتباطھا بالحوادث الخارجی ةا حقیقحیث ال یرون للرؤ  ة.و كما یقولھ الباحثون الغربیون من علماء الطبیع
 ةعن المغیبات لیست لتحمل على الصدف و االتفاقیات، و اال كانت الصدف ةالكاشف ةالمتواتر ةمات الصحیحزنا علمیا، و لكنما المنا

 .ةفي الكشوف العلمی ةالقاصد ةأنجح من المحاول
 
٢

ا یكرھھا فلیبصق عن یساره ثالث�ا و لیس�تعذ ب�اّ� تع�الى م�ن قال: إذا رأى أحدكم الرؤ  آلھ و علیھ هللا صلى.و صح عن جابر أن رسول ّهللا  
 ره.الشیطان الرجیم و من شرھا و ال یذكرھا ألحد فانھا لن تض

قال: إذا رأى أحدكم آلھ و علیھ هللا صلىو في الصحیح عن أبي سعید الخدري ان رسول ّهللا   ١٨١: ١٢وفي تفسیر روح المعاني آلللوسي 
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 جـزأ  وأربعین ستۀ من جزء او الوحی، من شعبۀ الصادقۀ ا◌ٔ ت الروایات ان الروو قد تعاضد

کان منذ البدایـۀ الـى   آلـه  و علیه اهللا صلى  الرسول على الوحی ان یروى بما األخیر تتأید وقد النبوة، من

تۀ أشهر الى ثالث وعشرین ولو صحت النطبقت فی الحساب قیاسا لس 1ا◌ٔ ستۀ أشهر فی الرو

سنۀ زمن الوحی کله، اال ان الثابت قرآنیا وفی السنۀ ان االکثریۀ الساحقۀ من وحیه فی تلـک  

  .ا◌ٔ المدة کانت یقظۀ، واقله فی الرو

 المصـادق  نصـدق  ا،◌ٔ مقاالت حول الرو 3وآخرون من الصوفیۀ 2و قال جماعۀ من المتفلسفۀ

  .والسنۀ الکتاب مع منها

مـا  « ینتهـره  التـورات  یعقوب ثم أبیه، على فیقصها هذه الصادقۀ اه◌ٔ یرى یوسف الصدیق رو

هذا الحلم الذي حلمت؟ هل یأتی أنا وأمک وإخوتک لنسـجد لـک إلـى األرض؟ فحسـده     

»أخوته واما أبوه فحفظ األمر
 حیرة فی یوسف یصبح حیث وانتهار، تندید فی اه◌ٔ تکذیبا لرو 4

                                                                                                                                                         
ا یحبھا فانھا من ّهللا فلیحمد ّهللا تعالى و لیحدث بھا و إذا رأى غیر ذلك مما یكره فانما ھي من الشیطان فلیستعذ باّ� تعالى من الرؤ 

قال: إذا رأى أحدكم آلھ و علیھ هللا صلىالشیطان الرجیم و من شرھا و ال یذكرھا ألحد فانھا لن تضره، و فیھ و صح عن جابر ان رسول ّهللا  
 ا یكرھھا فلیبصق عن یساره ثالثا و لیستعذ باّ� تعالى تعالى من الشیطان الرجیم و لیتحول عن جنبھ الذي كان علیھ.الرؤ 

 
١

 :ةعن عائش ١٨٢: ١٢.تفسیر اآللوسي 
 
ا تكون باتصال النفس بالملكوت لما منھا إنم ةإلى الحس المشترك، و الصادق ةمن أفق المتخیل ةالمنحدر ة.قالوا انھا انطباع الصور٢

 ةھناك، ثم ان المتخیل ةبینھما من التناسب عند فراغھا من تدبیر البدن ادنى فراغ فتتصور بما فیھا مما یلیق بھا من المعاني الى صل
ال یكون التفاوت  لذلك المعنى بحیث ةالمناسب ةثم ان كانت شدید ةتناسبھا فترسلھا الى الحس المشترك فتصیر شاھد ةتحاكیھ بصور

 استغنت عن التعبیر و إال احتاجت الیھ: ةو الجزئی ةإال بالكلی
 
٣

 ةالمدرك� ةو النف�وس الناطق� ةالمثال المقید المس�مى بالخی�ال و ھ�و ق�د یت�أثر م�ن العق�ول الس�ماوی ةا من احكام حضر.قالوا ان الرؤ 
فقط فیظھر  ةللمعاني الجزئی ةالمدرك ةلتلك المعاني و قد یتأثر من القوى الوھمی ةاسبفیظھر فیھ صور من ةو الجزئی ةللمعاني الكلی

م�ن  ةال�ى إیج�اد ص�ور ةالوھمی� ةتناسبھا و ھذا قد یكون بسبب سوء مزاج الدماغ و قد یك�ون بس�بب توج�ھ ال�نفس ب�القو ةفیھ صور
خیالھ فیشاھده و ھ�ي اّول مب�ادئ ال�وحي االلھ�ي ف�ي محبوبھ الغائب عنھ تخیال قویا فتظھر صورتھ في  ةالصور كمن یتخیل صور

انھ�ا قال�ت:  ةو كما یروى عن عائش� ةثم الحسی ةالخیالی ةالن الوحي ال یكون اال بنزول الملك و اّول نزولھ في الحضر ةاھل العنای
 جاءت مثل فلق الصبح. ا االفكان ال یرى رؤ  ةا الصادقمن الوحي الرؤ  آلھ و علیھ هللا صلىاّول ما بدئ بھ رسول ّهللا  

 
٤

یوسف «ھذه موالیده یعقوب:  - ٢أبتھ في ارض كنعان  ةو سكن یعقوب في ارض غرب - ١» .. من سفر التكوین ٣٧.في االصحاح 
امرأتي أبیھ و أتى یوسف بنمیمتھم  ةو بني زلف ةكان یرعى مع اخوتھ الغنم و ھو غالم عند بني بلھ ةسن ةإذ كان ابن سبع عشر

حب یوسف اكثر من سائر بنیھ ألنھ ابن شیخوختھ فصنع لھ قمیصا ملونا فلما رأى اخوتھ ان أباھم الى أبیھم و اما إسرائیل فأ ةالردیئ
و حلم یوسف حلما فأخبر اخوتھ فازدادوا ایضا بغضا لھ فقال  - أحبھ اكثر من جمیع إخوتھ أبغضوه و لم یستطیعوا ان یكلموا بسالم

ا في الحقل و إذا حزمتي قامت و انتصبت فاحتاطت حزمكم و سجدت لھم: اسمعوا لھذا الحلم الذي حلمت: فھا نحن حازمون حزم
 ...».العلك «لحزمتي، فقال لھ اخوتھ 

لي و قصھ  ةثم حلم ایضا حلما آخر و قصھ على اخوتھ فقال: اني قد حلمت حلما ایضا و إذا الشمس و القمر واحد عشر كوكبا ساجد
 ».ذا الحلم .. فحفظ األمرعلى أبیھ و على اخوتھ فانتھره أبوه و قال لھ: ما ھ
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 وامـا ! وانتحار المواجهۀ، هذه فی تناقض من له ویا! واقعا لها یرى کأنه لها حفظا ثم وانبهار،

 إلخوته قصها عن فیحذره تأویل أحسن ّلها◌ٔ ویو وإکبار، تکریم بکل فیصدقه القرآن یعقوب

  مکیدة وحسد واستکبار: عن خوفا

داً  لَک فَیکیدوا إِخْوتک على یاك◌ٔ قالَ یا بنَی ال تَقْصص رو طانَ  إِنَّ کَیـلْإِنْسـانِ  الشَّـیل  وـدع 

  .مبِینٌ

ـ « بتأویلها اه◌ٔ ذلک وحتى تحققت رو قالَ یا أَب داً وجس خَرُّوا لَه رْشِ ولَى الْعع هیوأَب فَعر و ت

  ).100(»هذا تَأْوِیلُ رءیاي منْ قَبلُ قَد جعلَها ربی حقا ..

أ ترى انه قصها على اخوته، خالفا لصالحه وعصیانا ألمر والده الحنون فحسده إخوته؟ کلّـا!  

فإنما مالمح الحب اللّامحۀ منه لیوسف وأخیه، الراجحۀ على إخوته، هی التی حرضتهم علـى  

دون تصـریحۀ أو اشـارة،    »إِذْ قالُوا لَیوسف و أَخُوه أَحب إِلى أَبِینا منّا ..«وه ما حسدوه وافتعل

  .غیرها ا◌ٔ رو أم أبونا، أولها ا◌ٔ أنه یرأسنا کلنا بما رأى من رو

ثـم تعکـس امـر     1و لکنما التورات تخطأ هنا خطأ ثانیا إذ تصـرح أنـه قصـه علـى اخوتـه     

فألبیه االنتهار، ولیس هنا لإلخوة أمر، وعلّهم وافقوا أباهم فی تکذیبه، فلم یأخذوا  المواجهۀ،

أ « اإلخـوة  قـول  ثـم  هیـه  مـا  تذکرها األولى، هی أخرى ا◌ٔ رو إلّا اللّهم! اإلعتبار بعین اه◌ٔ رو

لعلک تملک علینا ملکا أم تتسلط علینا تسلطا؟ وازدادوا ایضا بغضا من أجـل أحالمـه ومـن    

هذا التصغیر دلیل انه صغیر ولمـا یبلـغ الحلـم خـالف مـا تقصـه        »قالَ یا بنَی«؟! »اجل کالمه

و لَمـا بلَـغَ   « -».. هذا غُالم ..«التورات انه ابن سبعۀ عشر، ووفاقا آلیات تالیۀ فی نفس السورة 

ثم إنه لمحۀ ال تجاه األب الحنـون   »..أَشُده آتَیناه حکْماً و علْماً ... و راودتْه الَّتی هو فی بیتها 

وجاه هذا الولد الصغیر، الکبیر الکبیر فی محتده، المحسود بین إخوته من قصته، ومثـل هـذه   

 یخطـط  ممـا  األبطال، للرجال البطوالت ا◌ٔ رو وإنما لألطفال، الطفوالت ا◌ٔ رو لیست ا◌ٔ الرو

  خوة، محاطۀ بحیطۀ رحیمۀ.اإل بین محسودة الرجولۀ، حتى الطفولۀ منذ المنیرة حیاته رسم

رو     ».. إِخْوتک على یاك◌ٔ قالَ یا بنَی ال تَقْصص رو«  وعـدم  ا◌ٔ کمبدء وضـابطۀ فـی قـص اـل

                                                        
١

 .نفس المصدر السابق.
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وقـد  »فَیکیـدوا لَـک کَیـداً   «: مکیدة لکل یتحرضون حاسدین على ا◌ٔ الرو تقص ولماذا قصها،

غُ بیـنَهم «یث ینسى الحنان األخوي حین یرون فائقا متوفقا من بینهم علیهم ح إِنَّ « »الشَّیطانَ ینْزَ

 حنـون،  کوالـد  لها یتبهج أو ّلها،◌ٔ یو من على ا◌ٔ ! إنما تقص الرو»الشَّیطانَ للْإِنْسانِ عدو مبِینٌ

  .حاسدین کأخوة ا◌ٔ الرو صاحب فیحرّج بها یتحرّج من دون

نسـل ابـراهیم لتحـل     من ابنائه بین المختار هو یوسف ان ا◌ٔ فلقد عرف یعقوب من هذه الرو

و کَذلک یجتَبِیـک  «علیه کل برکۀ، وتتمثل فیه کل حرکۀ فی هذه السلسلۀ المبارکۀ وکما قال 

... کبر«.  

 -بعـد  -یکـن  لـم  الحال وبطبیعۀ إخوته، على اه◌ٔ یوصیه إلّا یقص رو -وحفظا علیه -لذلک

کما ال تلمح القصۀ علـى  و أبیه، على وخالفا اه،◌ٔ رو لصرح هدما ذلک فی یرى حیث لیقصها

  طولها أنه قصها علیهم.

و لو أنه قصها علیهم، وقد علم انهم یکیدون له کیدا، فلما ذا یرسله معهم حـین یطالبونـه؟ أ   

 القـص  ذلـک  وفی! اه؟◌ٔ إرساال الى غیر محضن لیحققوا کیدهم الذي یعلم لو انهم عرفوا رو

متهما، فال تصدق الروایۀ القائلـۀ  کرا من ومس ویعقوب، یوسف لساحۀ تخطئۀ اإلرسال وهذا

»اخوته على وقصها اه◌ٔ فلم یکتم یوسف رو«
  فانها من اإلسرائیلیات. 1

 د◌ٔ ؟ الالم هنا ال تعـدي، وإنمـا تـو   »فیکیدونی«وهو متعد بنفسه کما  »یدوا لَکفَیک«و لماذا هنا 

 مـن  وذلک جمع، فی استطراد دون هادفۀ، قاصدة بمحاوالت بکیدهم یختصوك ان تخصیصا

 واألخـوة  فعل، وکما صغیر حبیب ألخ القتل الکید لحد بینهم ینزغ ان لإلنسان الشیطان عداوة

  سد یتعامل معها الشیطان ما وجد إلیها سبیالً.للتحا الجذریۀ الظروف من

                                                        
١

رد یعق�وب  ةف�ي ح�دیث مفص�ل فی�ھ قص� السالم علیھعن ابن بابویھ بسنده عن الثمالي عن علي بن الحسین   ٢٤٢: ٢.تفسیر البرھان 
 ةا فقال في تلك اللیلجعلت فداك متى رأى یوسف الرؤ  لسالما علیھنا صائما فعاقبھ ّهللا في یوسف و فیھ فقلت لعلي بن الحسین  سائال مؤ 

ا و أصبح یقصھا عل�ى أبی�ھ یعق�وب التي بات فیھا یعقوب و آل یعقوب شباعا و بات فیھا دمیال طاویا جائعا فلما رأى یوسف الرؤ 
اك یعق�وب لیوس�ف ال تقص�ص رؤ فاغتم یعقوب لما سمع من یوسف و بقي مغتما فأوحى ّهللا عز و ج�ل الی�ھ ان اس�تعد لل�بالء فق�ال 

 اه و قصھا على اخوتھ ...على إخوتك فاني أخاف ان یكیدوا لك كیدا فلم یكتم یوسف رؤ 
أقول و في ھذا الحدیث موارد من النظر، فكیف یحرم یعقوب النبي سائال وقت اإلفطار و عنده كبش مطبوخ و یبقى عنده فضل منھ 

 و
الحال  ةذ االبن بذنب األب لو كان ذنبا و طبیعثم كیف یؤ » ا آمن بي من بات شبعان و جاره جائعم«یقول  آلھ و علیھ هللا صلىالرسول  

أبیھ  ةلما یرون یوسف أحب الى أبیھم منھم یحسدونھ و یكیدون و الن الملك عقیم و ھم یخافون ان یصبح خلیف ةتقضي ان االخو
 بعده؟! ..
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 قُـوبعلى آلِ یع و کلَیع تَهمعن متی و یثنْ تَأْوِیلِ الْأَحادم کلِّمعی و کبر تَبِیکجی ککَذل و 

لع کبحاقَ إِنَّ رإِس و یمراهلُ إِبنْ قَبم کیولى أَبها عکَما أَتَم.یمکح یم  

یجتَبِیک « الصورة وفق وواقعا األصل، طبق نسخۀ ا،◌ٔ البعید المدى، العظیم فی الرو »و کذلک«

.. کلَیع تَهمعن متی و ... کلِّمعی و ... کبأ ترى االجتباء هنـا هـو الرسـالۀ، أم إنهـا إتمـام       »ر

ألحادیث؟ حیث الرسـالۀ هـی إتمـام النعمـۀ إذ     النعمۀ؟ فاالجتباء لها کتقدمه وبینهما تعلیم ا

  لیست فوقها نعمۀ! لکنما الرسالۀ المحمدیۀ وهی القمۀ العلیا من النعمۀ تتم بفتح مکۀ:

».. کلَیع تَهمعن متی و ... نا لَکفکیف ال تتم هذه النعمۀ فیما دونها من رسـاالت کمـا    »إِنّا فَتَح

هـو الرسـالۀ قبـل إتمـام      »یجتَبِیک ربک«یم وإسحاق؟! ف فی یوسف وآل یعقوب وفی ابراه

النعمۀ، فإنها نعمۀ من اللّه خاصۀ، ولها درجات تتکامل فیها فی جنبات، کما وأصـل الرسـالۀ   

  والنبوة درجات.

 فـال  أ اه،◌ٔ مع الساجدین، وذلک سند اجتبائه فی رو آله و علیه اهللا صلىو إذا یسجد له یعقوب الرسول  

رسوال کأبیه أو هو أفضل لمکان السجدة، وذلک هو أصـل اجتبائـه، ثـم یتبنـاه      -إذا -یکون

  تعلیم األحادیث وإتمام النعمۀ.

ه و هـدى    «و قد جاء االجتباء فی جبایۀ الرسالۀ کما فی آدم:  لَیـع فَتـاب ـهبر تَباهاج 20(»ثُم :

) بل وحتى اجتبـاء  121: 16( »داه إِلى صراط مستَقیمٍشاکراً لأَنْعمه اجتَباه و ه«) وابراهیم: 122

إِذْ نادى و هو مکْظُوم. لَو ال أَنْ تَدارکَه نعمۀٌ منْ ربه لَنُبِذَ بِـالْعراء  «بعد الرسالۀ کما فی یونس: 

أَرسلْناه إِلى «وذلک االجتباء بعد أن ) 50: 68( »و هو مذْموم. فَاجتَباه ربه فَجعلَه منَ الصالحینَ

.. ثم سـجن فـی    »ذَهب مغاضباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدر علَیه ..«) ثم 147: 37( »مائَۀِ أَلْف أَو یزِیدونَ

اللّـه یجتَبِـی    و ما کانَ اللّه لیطْلعکُم علَى الْغَیبِ و لکنَّ«! »فَاجتَباه ربه ..«بطن الحوت ثم نجی 

 .. شاءنْ یم هلسنْ ر179: 3( 1م.(  

فهو یجتبی رسله ویجتبی من رسله، ثم ال اجتباء فیمن دون الرسل رسالۀ او فی درجاتها، إلّـا  

و «تباء ألمۀ على أمۀ لیست إلّا دون الرسالۀ کما فی المجاهـدین المسـلمین حـق جهـاده:     اج

                                                        
١

 لوط -یونس -الیسع -إسماعیل -عیسى -یحیى -زكریا -ھارون -موسى -یوسف -أیوب -سلیمان -داود -و یعقوب -.و ھم إسحاق
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     لَّـۀَ أَبِـیکُمـرَجٍ منْ ح ینِ مـی الدف کُملَیلَ ععما ج و تَباکُماج وه هقَّ جِهادح ی اللّهوا فدجاه

و یـتم نعمتَـه علَیـک و    «ما فی إتمام النعمۀ هنا ) وک78: 22( »إِبراهیم هو سماکُم الْمسلمینَ ..

قُوبعلى آلِ یحیث النعمۀ درجات فإتمامها أیضا درجات، وقد فضـل آل یعقـوب علـى     »ع

  سائر اآلل الجتباء األنبیاء منهم ال أنهم کلهم أنبیاء.

وکما تـذکر جماعـۀ   و حتى فیما یذکر االجتباء فی جماعۀ األنبیاء، لیس لیدخل فیهم غیرهم، 

  من األنبیاء االبراهیمیین بأسمائهم وجماعۀ أخرى جملۀ:

  ).87: 6( »و منْ آبائهِم و ذُریاتهِم و إِخْوانهِم و اجتَبیناهم و هدیناهم إِلى صراط مستَقیمٍ«

ء، وال اصـطفاء إلّـا   هذا هو االجتباء قرآنیا، وهو یجاوبه لغویا فإنه جمع على طریق االصـطفا 

فی األنبیاء، یقال: جبیت الماء فی الحوض جمعته، والحـوض الجـامع لـه جابیـۀ، وجمعهـا      

  .»و جِفانٍ کَالْجوابِ و قُدورٍ راسیات«جواب 

و کأن االجتباء فی األنبیاء یعنی جمع الشمل، تحفظا عن تفرق األفکـار فـی متفـرق السـبل     

وتوحیدا وتوطیدا على صراط مستقیم، بعد مـا جمعـت لهـم    المفرقۀ عن سبیله، وتجمیعا لها 

  خاصۀ النعم الربانیۀ فی نعیم مقیم.

موهبۀ له ثانیۀ بعد اجتباءه بالنبوة، والتأویل هـو اإلرجـاع،    »و یعلِّمک منْ تَأْوِیلِ الْأَحادیث«ثم 

المتشـابه، حیـث ال   فلیس إلّا فیما له مرجع فی مبدء أو منتهى أم بینهما، یرجع إلیه الحـدیث  

ینبئ ظاهره عن باطنه، بدایۀ ونهایۀ وبینهما، وهذا هو غایۀ التشابه أال یظهر الحـدیث مرجعـه   

  فی مثلثه.

فَبِأَي حدیث بعـد اللّـه و آیاتـه    «ثم الحدیث هو کل حادث بمظاهره وآیاته کما اللّه حدیث 

مـنْ تَأْوِیـلِ   «یوسـف موعـود ان یعلـم    ام بذاته وتطوراته کما فی کـل حـادث، و   »منُونَ◌ٔ یو

یثال کل األحادیث، وقطعا لیس منها حدیث ذات اللّه إذ لیس لهـا تاویـل، وال کـل     »الْأَحاد

مخصوص علمه باللّه أما ذا من المستحیل کالعلم بکنه األشـیاء لحـد یسـاوق القـدرة علـى      

ن وفوق الزمـان والمکـان ممـا    إبداعها کما فتأویل األشیاء إلى حقائقها هکذا فی مثلث الزما

یختص باللّه علما وقدرة، وتأویلها إلى شیء من باطن أمرها ماضیا أم حـاال و اسـتقباال، هـو    

  ).255: 2( »و ال یحیطُونَ بِشَیء منْ علْمه إِلّا بِما شاء«من العلم الذي یعلّمه اللّه من یشاء 
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ل لصاحبی السجن وللملک، ومنه تأویل الطعـام  أو کما ا◌ٔ فمما علّم من تأویله هو تاویل الرو

ه قَبـلَ أَنْ       «منشأ ونتاجا وبأحرى فی حاله:  أْتُکُمـا بِتَأْوِیلـإِلّـا نَب ه قانـتُرْز یکُما طَعـامأْتقالَ ال ی

  .»یأْتیکُما

 و بعیـدة،  أم قریبۀ بصورته حدث عن فیها النفس تحدث حیث حدیث، فی حدیث ا◌ٔ و الرو

ث واحد، وکلّ لتأویله محیص، ویوسف إنما علّم مـن تأویـل األحادیـث، وعلّـه     الحدی سائر

 ا◌ٔ وفی بعدیۀ، وقد ذکر منها تأویـل الـرو   »من«بعض التأویل من بعض األحادیث تبعیضا من 

 األحکـام  آخـذ  م یعـرف  الرسـول  حیث واألحکام، األعمال تأویل منه وطبعا الطعام، وتأویل

  توسیعا وتطبیقا لنصوص األحکام. التأویل تفسیر فله آالتها، وم

ثم الصور التی یراها اإلنسان فی یقظته کما فی منام هی من ضمن هذه األحادیث، قـد علّـم   

 ایضـا  لهـا  واقـع،  عـن  تحدث ال کاذبۀ هی التی الصور أن ترى أ ا،◌ٔ من تأویلها کصور الرو

ة، فالکاذبـۀ  الصـور  غیـر  الصـورة  ولکن اجل کلها؟ یوسف یعلمها حتى للصادقۀ کما تأویل

تأویلها الحالۀ الخاصۀ التی علیها اإلنسان، المتخلفۀ عن الواقع، ام والجـو الکـاذب المحـیط    

  باإلنسان أما ذا من غیر الواقع، تأویل حسب واقعه حقّا أو باطال. 

  علّۀ سلطته الزمنیۀ إضافۀ. »و یتم نعمتَه علَیک«و من ثم 

دین وفی جو الفراعنۀ المتخلف عـن الـدین، أماهیـه مـن     الروحیۀ حتى یتمکن من تمکین ال

  بفتح مکۀ. آله و علیه اهللا صلىإتمام النعمۀ وکما أتمها اللّه على محمد  

و یا له ترتیبا رتیبا فی واقعه: اجتباء للرسالۀ، ثم تعلیما من تأویل األحادیث کمنفد منقذ عـن  

 -أتمهـا مـن قبـل   »کَما أَتَمها على أَبویک منْ قَبلُ«یۀ بسلطۀ زمن »یتم نعمتَه علَیک«السجن، ثم 

إِبراهیم و إِسحاقَ إِنَّ ربـک علـیم   «على أبویک من قبل، فلست بدعا ممن أتم اللّه نعمته علیه 

یمکح«.  

ۀِ و   ذَرنـی و الْمکَـذِّبِینَ أُو  «و النعمۀ هی الحالۀ الحسنۀ بخالف النعمۀ، فانها السیئۀ:  مــی النَّعل

) والمادة فی الحالتین واحدة من علم او سلطۀ او مال وبنین اما هیه مـن  11: 73( »مهلْهم قَلیلًا

وسائل الحیاة، فإذا استخدمت فی طریق السعادة، فهی نعمۀ، ام فی طریق الشقاوة فهی نقمـۀ  

مامهـا هـو بروزهـا تطبیقـا     هنا هی الخاصۀ بالمرسلین من عصمۀ أماهیـه، فإت  »نعمۀ«ونعمۀ و
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  لشرعۀ اللّه فی واقع الحیاة فی دولۀ الحق على دویالت الباطل، التی هی ویالت على الحق!.

و کأن تعلیم األحادیث هو من خلفیات االجتباء فانه إخالص واصطفاء، وکلما کان اإلنسـان  

إسـحاق  أخلص للّه وأصفى کان علمه بتأویـل األحادیـث اکثـر وأوفـى، فلـیکن ابـراهیم و      

و اذْکُرْ عبادنا إِبراهیم و إِسـحاقَ و یعقُـوب أُولـی    «ویعقوب ممن علّمه من تاویل األحادیث: 

) وقد أول یعقوب أول ما رأى 46: 38( »الْأَیدي و الْأَبصارِ إِنّا أَخْلَصناهم بِخالصۀٍ ذکْرَى الدارِ

یت او لعل، ثم وإتمام النعمۀ له صورة شتى تعـم  ل أیۀ دون أول کما فکان ا◌ٔ یوسف من الرو

والقـائم المهـدي مـن آل     آلـه  و علیـه  اهللا صـلى السلطۀ الزمنیۀ کما فی یوسف وداود وسلیمان ومحمد  

  وهذه من الصور الظاهرة، ثم صور أخرى تناسب کافۀ األصفیاء األوفیاء. آله و علیه اهللا صلىمحمد  

مها فیمن یحملونها دونما انقطاع، تخلیدا لدولۀ الحـق فـی   و من إتمام النعمۀ فی الرسالۀ دوا

وم  «السلطۀ الرسالیۀ، وکما تمت یوم الغدیر بانتصاب األمیر، وقد قال عنـه العلـی القـدیر:     الْیـ

یوم تقریر ) فإنه 3: 5( »أَکْملْت لَکُم دینَکُم و أَتْممت علَیکُم نعمتی و رضیت لَکُم الْإِسالم دیناً

المصیر فی استمراریۀ هذه الرسالۀ السامیۀ لو حملتها حملتها الرسـالیون الرسـولیون کاإلمـام    

ثم فقهاء األمۀ األمثـل مـنهم فاألمثـل،     السالم علیهمواألحد عشر من ولده المعصومین   السالم علیهعلی  

أمور االمۀ على ضـوء  وباألحرى الشورى القدسیۀ بین الرعیل األعلى أحکامیا وسیاسیا إلدارة 

  الکتاب والسنۀ.

: الطـاهرة  األربعـۀ  اء◌ٔ بجنب هـو  »آل یعقوب«وهب هم األصفیاء، أتم نعمته علیهم، فمن هم 

  ویعقوب؟ ویوسف وإسحاق ابراهیم

علّهم یعقوب ومن معه من نسله، نبیا وسواه، او سویا على صراط الحـق وسـواه، فـال یعنـی     

م إسرائیل وبنوه، أنهم کلهم رسل تمت النعمـۀ فـیهم:   إتمام نعمۀ الرسالۀ على آل یعقوب وه

»باتنَ الطَّیم مقْناهزر ةَ ووالنُّب و کْمالْح و تابیلَ الْکرائی إِسننا بآتَی لَقَد فالنعمـۀ  16: 45( »و (

 األصیلۀ وهی الرسالۀ، وإتمام هذه النعمۀ، هما فی أشخاص الرسل اإلسـرائیلیین، و مـن ثـم   

یا بنی إِسرائیلَ اذْکُـرُوا  «على المرسل إلیهم األول وهم آل إسرائیل مهما صدقوها أم کذبوها: 

) ولکن اصل 40: 2(»نعمتی الَّتی أَنْعمت علَیکُم و أَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدکُم و إِیاي فَارهبونِ

) 69: 4( »النَّبِیینَ و الصدیقینَ و الشُّـهداء و الصـالحینَ   منَ«النعمۀ هی للذین أنعم اللّه علیهم: 
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  »أُولئک الَّذینَ أَنْعم اللّه علَیهِم منَ النَّبِیینَ منْ ذُریۀِ آدم ..«مهما کان األصل فیهم األولون: 

ن مـن یوسـف، وموسـى و    ) إذا فآل یعقوب فی إتمام النعمۀ هم األنبیاء اإلسرائیلیو58: 19(

 نـون ◌ٔ عیسى ومن بینهما من داود وسلیمان أمن ذا؟ ثم وآله فی شمول هذه النعمۀ هم المـو 

  .یتجهوا لم وان إلیهم اتجهت حیث الکافرون ثم ومن منهم،

  هذا إجمال عن أحسن القصص، وهنا یسدل علیه الستار إلى مشهد التفصیل:

  ج 12الى  7): اآلیات 12ج سورة یوسف (

) إِذْ قالُوا لَیوسف و أَخُوه أَحب إِلى أَبِینا منّـا  7قَد کانَ فی یوسف و إِخْوته آیات للسائلینَ (لَ

) اقْتُلُوا یوسف أَوِ اطْرَحوه أَرضاً یخْـلُ لَکُـم وجـه    8و نَحنُ عصبۀٌ إِنَّ أَبانا لَفی ضَاللٍ مبِینٍ (

) قالَ قائلٌ منْهم ال تَقْتُلُوا یوسف و أَلْقُوه فی غَیابت 9ونُوا منْ بعده قَوماً صالحینَ (أَبِیکُم و تَکُ

) قالُوا یا أَبانا ما لَک ال تَأْمنّا علـى یوسـف و   10الْجب یلْتَقطْه بعض السیارةِ إِنْ کُنْتُم فاعلینَ (

حلَناص ظُونَ (11ونَ (إِنّا لَهلَحاف إِنّا لَه و بلْعی و رْتَعنا غَداً یعم لْهسـی  12) أَرزُنُنحقالَ إِنِّی لَی (

) قالُوا لَئنْ أَکَلَه الذِّئْب و نَحـنُ  13أَنْ تَذْهبوا بِه و أَخاف أَنْ یأْکُلَه الذِّئْب و أَنْتُم عنْه غافلُونَ (

) فَلَما ذَهبوا بِه و أَجمعوا أَنْ یجعلُوه فی غَیابت الْجـب و أَوحینـا   14نّا إِذاً لَخاسرُونَ (عصبۀٌ إِ

 أَبانا یا قالُوا) 16(یبکُونَ عشاء أَباهم ◌ٔ ) و جاو15إِلَیه لَتُنَبئَنَّهم بِأَمرِهم هذا و هم ال یشْعرُونَ (

نٍ ◌ٔ نا نَستَبِقُ و تَرَکْنا یوسف عنْد متاعنا فَأَکَلَه الذِّئْب و ما أَنْـت بِمـو  ذَهب إِنّا لَنـا  مـ و  کُنّـا  لَـو 

 جمیـلٌ  فَصبرٌ أَمراً أَنْفُسکُم لَکُم سولَت بلْ قالَ کَذبٍ بِدمٍ قَمیصه على ◌ٔ جاو و) 17( صادقینَ

و تَعانُ اللّهسالْم فُونَ (عقـالَ یـا    18لى ما تَص هلْـولى دفَأَد مهلُوا وارِدسةٌ فَأَراریس تجاء و (

م    19بشْرى هذا غُالم و أَسرُّوه بِضاعۀً و اللّه علیم بِما یعملُونَ ( راهـخْـسٍ دنٍ ببِـثَم هشَرَو و (

ه أَکْرِمـی مثْـواه     20(معدودةٍ و کانُوا فیه منَ الزّاهدینَ  رَأَتـرَ الم صـنْ مم ي اشْتَراهقالَ الَّذ و (

عسى أَنْ ینْفَعنا أَو نَتَّخذَه ولَداً و کَذلک مکَّنّـا لیوسـف فـی الْـأَرضِ و لنُعلِّمـه مـنْ تَأْوِیـلِ        

) لَقَد کانَ فـی یوسـف و   21رَ النّاسِ ال یعلَمونَ (الْأَحادیث و اللّه غالب على أَمرِه و لکنَّ أَکْثَ

  ):7إِخْوته آیات للسائلینَ (

ائلینَ     «فی سالف الزمان  »کان«تاکیدان اثنان لما  »لقد« لسـل آیـات ه تـإِخْو و ف وســی یمنـذ  »ف

مان لکـل سـائل   قصصهم إلى ما طلعت الشمس وغربت، آیات دائبۀ مرّ التاریخ فی مثلث الز
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  عن قصصهم بآیاته:

  وأمارات کثیرة فی حظیرة الصدیق مع إخوته الحاسدین علیه الحاقدین .. »آیات«

نرى هنالک آیات قدرته الرحیمیۀ على من أخلص له، فکلمـا کیـد کیـد مـن إخوتـه ومـن       

ب علـى   و اللّـه  «السیارة ومن العزیز وامرأته أمن هو، کاد اللّه له علیهم بعکس ما لدیهم  غالـ

  .»أَمرِه و لکنَّ أَکْثَرَ النّاسِ ال یعلَمونَ

  و بجنبها آیات نقمته وإذالله على من یریدون بمن أخلص اللّه سوء:

  .»کَذلک لنَصرِف عنْه السوء و الْفَحشاء إِنَّه منْ عبادنَا الُْمخْلَصینَ«

ه مضادات التحوالت، فهو فی السجن کما هو علـى  و بینهما آیات عزته فی عبده إذ لم تحول

عرش الملک، وهو فی قصر العزیز کما هو فی الجب، له سیرة واحدة، واتجاه واحـد صـامد   

و قالَ الْملک ائْتُونی بِه فَلَما جاءه الرَّسـولُ  «رغم مختلف الصور والظروف المتهافتۀ المتفاوتۀ: 

یم    قالَ ارجِع إِلى ربک فَسئَ لـنَّ عهد ـی بِکَیـبنَّ إِنَّ رهیـدنَ أَیی قَطَّعةِ اللّاتوما بالُ النِّس ثـم   »لْه

  وآیات تلو آیات تأتی فی طیات اآلیات، .. آیات للسائلین:

) قولتهم 8مبِینٍ ( إِذْ قالُوا لَیوسف و أَخُوه أَحب إِلى أَبِینا منّا و نَحنُ عصبۀٌ إِنَّ أَبانا لَفی ضَاللٍ

وأخیه، ولـو کـان الحسـد     32هذه ال سواها تلمح لمسرح من مزید الحب من أبیهم لیوسف 

 ودون المسـرح،  ذلـک  فـی  بالغۀ بالذکر أحق لکانت ا،◌ٔ الباعث لما انبعثوا هو من تلک الرو

إِلى أَبِینا  لَیوسف و أَخُوه أَحب« عن یتحدثون ولکنهم اه،◌ٔ رو تشمله ال إذ یوسف الخی ذکر

 ألسـنتهم  تلهـج  أن وأدعـى  فقـط،  إیاه بذکرهم أحرى لکانت اه◌ٔ ولو کانوا یعلمون رو »منّا ..

  .بحقدهم

ومسارحه او مصارحه هی الباعثۀ لقولتهم هذه وفعلتهم، وال سـیما   -فقط -فإنما مالمح الحب

إِنَّ «م له کیدا کیده حین -إذا -حان فقد اه،◌ٔ لمکان رو -بطبیعۀ الحال -أن الحب أصبح یزید

  .»الشَّیطانَ للْإِنْسانِ عدو مبِینٌ

تلمح أنه وإیاه کانا من أم أخرى، وألنه األکبر، والحب األبوي له  »أخونا«هنا دون  »و أخوه«ثم 

ده   «أکثر، لذلک یتوحد کیدهم علیه دون أخیه، إذ ال مکان له دونه کما کان  عــنْ بتَکُونُوا م و

حماً صالینَقَو«.  
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: جماعۀ یتعصب بعضنا لبعض فـان أمنـا   »لَیوسف و أَخُوه أَحب إِلى أَبِینا منّا و نَحنُ عصبۀٌ ..«

مجموعۀ قویۀ تدفع وتنفع وأقوى منهما فی بعدین  -إذا -واحدة، وألننا کثرة وهما قلۀ، فنحن

لم یفرق بیننا،  -ألقل تقدیر -اثنین، ولو کان أبونا یعرف صالحنا وصالحه لکان یحبنا أکثر، أم

إِنَّ أَبانا لَفی ضَاللٍ «ففی ترجیحه المرجوح على الراجح والمفضول على الفاضل ضالل وزلۀ: 

  .منا أکثر لهما حبه من أبان بما نفسه یبین التأکید، فی بحر ّد◌ٔ ضالل مو »مبِینٍ

ان لیس لهما دور فیها إلّا صغیر وهما وکلّا إیکاال العائلۀ حیاة ن◌ٔ نحن العصبۀ القویۀ ندیر شو

هما أحب إلى أبینا منا، وهذا ضالل مبین عن صراط الحیـاة البیتیـۀ    -إذا -أکال وکلّا، فلما ذا

  واالجتماعیۀ، مهما کان أبونا نبیا مهدیا فی الحیاة الروحیۀ.

ألنهما صغیران؟ وهو سنۀ دائبۀ فی کل اآلباء  -فقط -أ ترى ان ذلک الحب األبوي الزائد کان

األمهات بالنسبۀ لصغار األوالد، فال یحسدهم الکبار على ذلک فانه تودد التـرحم والتعطـف   و

لمکان ضعف الطفولۀ! وانهم استندوا فی ضالل أبیهم المبین إلى کونهم عصبۀ، فهـو ضـالل   

فی نسبۀ أبیهم إلى ضالل مبین، حیـث األخ القـوي الکبیـر ال یحسـد الضـعیف       -إذا -مبین

لنفسه حب الطفولۀ کما للصغیر، إلّا إذا غرب عقله وطفلـت نفسـه وهـذه    الصغیر، وال یتوقع 

مهانۀ بارزة .. وکلّ یذکر طفولته ورجاحۀ المودة األبویۀ فیها، فلیسا همـا بـدعا مـن اإلخـوة     

صـراط مسـتقیم    -إذا -األطفال ینحو نحوهما الوالد الرحیم ویحنو لهما أکثر من العصبۀ، فهو

الل المبین! إنما ذلک کان حبا زائدا فوق رحمۀ الطفولـۀ، حـب   فی جو العائلۀ ولیس من الض

یکشف عن لباقۀ زائدة فیهما ومستقبل زاهر لیس فیهم، حب دائب یزید على مرّ المزیـد مـن   

 وقـد  النعمـۀ،  وتمـام  وعلـم  باجتباء أولها التی تلک اه◌ٔ عمرهما، وال سیما یوسف لمکان رو

  مما یلمح بدوام ذلک الحب دون زوال. »ف و أَخُوهلَیوس« التأکید البدایۀ الم من نستلهمه

 -فقد کان حبا یتخطى رحمۀ اآلباء على األطفال، ویحلّق على کل حب فی کل مجـال، فإنـه  

حب رسالی فی اللّه، وبأمر اللّه، دون الحب السائر الدائر قضیۀ األنساب واألسباب، إلّا  -فقط

رسالی ال أبوي! ذلک الحب الجـذري الالئـح    سببا إلهیا یحلّق على کافۀ األسباب! فهو حب

  لهما، الدائب فیهما، هو الذي یجعلهم یحسدونهما، لحد المکیدة فی قتل األحب منهما.

أ تراه کان بإمکانه إخفاء ذلک الحب الالئح فی مقاله وحالـه وأفعالـه، ولکـی یحـافظ علـى      
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  محبوبه، کما هو األصلح فی الحفاظ على المحبوب؟. 

حب یلمح ویرشح مهما کانت الحائطۀ على إخفاءه، وال سیما فی حضن العائلـۀ،  کلّا حیث ال

  فالحب المترسب یتسرب، کما الکوز یرشح بما فیه.

الضالل المبین هو ضالل فـی الـدین؟ والبـینّ مـن طیـات محـاوراتهم طـول         -بعد -أ ترى

باإلمکـان ان   -إذا -فکیـف  النبیین، من أباهم أن معترفین نین،◌ٔ قصصهم أنهم کانوا من المو

  ینسبوا أباهم الى ضالل مبین فی الدین؟

انما هو الضالل عن صراط الحیاة الظاهریۀ، والمصلحیۀ العائلیۀ، ان یکونا وهمـا صـغیران، ال   

یقویان على امر لصالح العائلۀ، یکونا أحب الى أبینا منا بال اي سبب، حیث الرجاحۀ المعنویۀ 

یرضون بها ألنهم وهم عصبۀ أحـرى فـی زعمهـم بتلـک     لهما کانت عنهم خفیۀ، ام الئحۀ ال 

یخْلُ لَکُم وجه أَبِیکُم و تَکُونُوا «! قد یزول بزوال الموضوع »ضَاللٍ مبِینٍ«الرجالۀ، وهذه وتلک 

زوال یوسـف        -فی زعمهم -ولو کان »منْ بعده قَوماً صالحینَ ضـالال فـی الـدین مـا زال ـب

انهم کانوا مـن النبیـین، والحجـج متصـارعۀ فـی هـل أنهـم مـن          -بعد -وبنیامین! ام تراهم

 مـن  کـانوا  أنهـم  تلویحـات  أو اآلیـات  بطیات تصریحات ال لو الکافرین، من أم نین◌ٔ المو

و أَوحینا إِلى إِبراهیم و إِسماعیلَ و «: وحیهم یشملهم حتى األسباط من هم ولیسوا نین،◌ٔ المو

ونُس و هـارونَ و سـلَیمانَ و آتَینـا داود      إِسحاقَ و یعقُوب و ا یـ و وب أَیـ یسى وع و باطلْأَس

زبوراً. و رسلًا قَد قَصصناهم علَیک منْ قَبلُ و رسلًا لَم نَقْصصهم علَیک و کَلَّـم اللّـه موسـى    

  ).164: 4( »تَکْلیماً

ألبناء إلّا یوسـف، حیـث السـبط فتحـا انبسـاط فـی سـهولۀ،        فاألسباط هم من الرسل دون ا

ویستعمل کسرا فی ولد الولد ألنه انبساط من النسل، ویستعمل فی کافۀ األحفـاد بوسـیط أم   

) ولم یکن ولـد یعقـوب ال أسـباطا وال    16: 7( »و قَطَّعناهم اثْنَتَی عشْرَةَ أَسباطاً أُمماً«وسائط: 

  وة المفرطۀ فیهم باطلۀ کقیلۀ الکفر المفرّطۀ والصواب هو أمما! وهب إن قیلۀ النب

 کتلـۀ  عـن  وارتد اإلیمان، عن خرج هتکه إذا برسول ن◌ٔ العوان بینهما: االیمان: أو لیس المو

 هتـک  أسوء هی الدین، فی ضالال یکن لم مهما النبیین الى المبین الضالل ونسبۀ نین؟◌ٔ المو

ضالال فی الدین، حیث الـدین یحلّـق علـى کافـۀ      باآلمل هو بل! کرامتهم من مس أنحس و
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العقائد واألعمال، فلم یکن یوسف وأخوه أحب إلى أبیهم منهم إلّا قضـیۀ الـدین، والضـالل    

و اذْکُرْ عبادنا إِبـراهیم و  «لهم على أیۀ حال خالف العصمۀ، وقد کان یعقوب من المخلصین: 

ي ودی الْأَیأُول قُوبعی حاقَ وارِ    إِسکْـرَى الـدـۀٍ ذصبِخال مناهصارِ. إِنّا أَخْلَصو 46: 38(»الْأَب (

نْهم     «الضاللۀ غوایۀ على أیۀ حال، والشیطان  مـ كبـادـینَ. إِلّـا ععمأَج منَّهلَأُغْوِی کزَّتقالَ فَبِع

  )!.83: 38( »الُْمخْلَصینَ

جهالۀ فی الدین، ونقصانا فی الیقین، ولئن  و لکن کل ذلک ال یثبت علیهم الکفر الصراح، إلّا

ارتدوا بذلک، فقد استغفروا اللّه بعد کما استغفر لهم یوسف ویعقوب، والمرتد عـن فطـرة ال   

تقبل توبته، فکیف استغفر لهم کما استغفروا هم أنفسهم، فلم یکن بـذلک االرتـداد الکـافر،    

  ۀ! بزهوة القوة العصبۀ ودافع الحسادة.وإنما عصیان عظیم عظیم على جهالۀ بشأن النبوة السامی

 ضالال وحسبوه وأخیه، لیوسف المتمیز الحب ذلک یتحملوا لم العصبۀ العشرة اإلخوة اء◌ٔ هو

قالُوا تَاللّه إِنَّـک  « وکما لیعقوب، مزعوم بزعمهم سبب أم سبب أي دون الحب، حقل فی مبینا

  ).95( »لَفی ضَاللک الْقَدیمِ

ین یوسف وإخوته حیث بزغ فی حلومهم استغالال لذلک الحقـد الـرکین،   لقد نزغ الشیطان ب

آمـروا علیـه فیمـا     حیث على وغلى فی مرجله وانتقل من سهله البادي الى معضـله حتـى ت  

  بینهم لما لم یجدوا سبیالً إلى قلب أبیهم تقبال منهم فتقلبا إلیهم:

  م وجه أَبِیکُم و تَکُونُوا منْ اقْتُلُوا یوسف أَوِ اطْرَحوه أَرضاً یخْلُ لَکُ

  ).9بعده قَوماً صالحینَ (

 نفـی  هـو  المشـترك  والـرأي  حقدوه، ما على عقدوه الذي مر◌ٔ المو فی ثانیۀ مرة◌ٔ و هذه مو

  ).102( »و ما کُنْت لَدیهِم إِذْ أَجمعوا أَمرَهم و هم یمکُرُونَ«: العائلۀ محضن عن یوسف

اختلفوا فی شاکلۀ أمرهم اإلمر قتال او طرحا له أرضا بعیدة لن یصلوا إلیـه ولـن یصـل    مهما 

  إلیهم:

کأنـه حـین یغیـب عـن      »یخْلُ لَکُم وجه أَبِیکُم«فان فعلتموه  »اقْتُلُوا یوسف أَوِ اطْرَحوه أَرضاً«

و تَکُونُوا منْ بعده «م بصره یغیب عن قلبه وبصیرته، فیصبح قلبه خالیا عن حبه فارغا إلیکم، ث

لتمام الحب من أبیکم، متفرغین إلى صالحکم العائلی ومحضن الحنان األبـوي   »قَوماً صالحینَ
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  دون معارض فیه وال مشاغب.

 »تَکُونُـوا .. «بالتوبۀ عما أذنبوا؟ کأنـه ال، حیـث    »صالحین«یعنی فیما عناه  »صالحین«أ ترى بعد 

أَرضـاً  « طرحتموه او قتلتموه إن: شرط إلى ل◌ٔ المو »وا یوسف أَوِ اطْرَحوهاقْتُلُ«جزاء ثان لألمر: 

ولـیس صـالح التوبـۀ مـن نتـائج       »یخْلُ لَکُم وجه أَبِیکُم و تَکُونُوا منْ بعده قَومـاً صـالحینَ  

انَـا اسـتَغْفرْ لَنـا    یا أَب«وانما استغفروا توسال إلى أبیهم:  »من بعده«الجریمۀ، وال نراهم استغفروا 

  )8( »ذُنُوبنا إِنّا کُنّا خاطئینَ. قالَ سوف أَستَغْفرُ لَکُم ربی ..

) ولـیس ذلـک   92( »قالَ ال تَثْرِیب علَیکُم الْیوم یغْفرُ اللّه لَکُم«و کما وعدهم یوسف من قبل: 

بعده، بل هـو قـبلهم ومعهـم وبعـدهم      إال من بعد بعید، وبعد أن عرفوا أنهم لیسوا »من بعده«

  ).91( »لَقَد آثَرَك اللّه علَینا ..«عزیز آثره اللّه علیهم 

بل وأصروا واستکبروا استکبارا قبل تبین أمـره، حیـث    »من بعده«ال فقط لم یکونوا لیستغفروا 

  إِنِّی لَأَجِد رِیح یوسف لَو ال أَنْ «قالوا ألبیهم حین قال 

یمِتُفَنِّدالْقَد کی ضَالللَف إِنَّک 95( »ونِ، قالُوا تَاللّه(  

  ؟»تَکُونُوا منْ بعده قَوماً صالحینَ«! فأین 

 اء◌ٔ ) وهـو 17: 4( »إِنَّما التَّوبۀُ علَى اللّه للَّذینَ یعملُونَ السوء بِجهالَۀٍ ثُم یتُوبونَ منْ قَرِیـبٍ «ثم 

صالح التوبۀ، ثم ولم یتوبـوا مـن قریـب،     »صالحین«جهالۀ، حین یعنی من  دون السوء عملوا

  ولکن اللّه تاب علیهم لما استغفر لهم یوسف وأبوه.

فیما عنى صـلوح التوبـۀ، کـان معنـى ضـمنیا ال یصـلح اسـتقالله وال         »صالحین«و لئن عنى 

لجریمۀ العامدة الهاتکـۀ  مساواته لمعناه، ولیست التوبۀ نتیجۀ الجریمۀ، وال أنها تقبل فی هذه ا

 أَلْقُوه و فوسال تَقْتُلُوا ی منْهلٌ مبکل مکیدة حتى على اللّه، أننا نعصیک ثم نستغفرك! قالَ قائ

  ).10فی غَیابت الْجب یلْتَقطْه بعض السیارةِ إِنْ کُنْتُم فاعلینَ (

أحوطهم علیه، حیث یرتـإي بمـا لـیس فیـه     هذا القائل هو أعقلهم وأرحمهم باألخ الصغیر، و

وإذ لـیس القتـل و    »یخْلُ لَکُم وجه أَبِیکُم ..«فوت وال موت، وإنما نفی عن محضن العائلۀ ل 

  آله القتل هو العالج الحاصر، فإلى الرأي العوان بین القتل والطرح. الطرح الذي م

لذلک یبدیه مشـککا غیـر قـاطع،     واحد من العشرة، -فقط -إنه یبدي رأیه بکل حائطۀ، ألنه
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راهم لـم یجمعـوا     »إِنْ کُنْتُم فاعلینَ«تحویال عما اعتزموا لعلهم یرجعون، کما تلمح له  وکما ـن

ت الْجـب..   «على رأیه إلّا بعد ما ذهبوا به:  ـی غَیابـف لُوهعجوا أَنْ یعمأَج و وا بِهبا ذَهوقـد  »فَلَم

  م فی نفیه کأنه ال یرضاه، فان کان وال بد ال تقتلوه وألقوه .. یعنى التشکیک أصل التصمی

هم مجمعون على أن یذهبوا به، وها هم أوالء یحتـالون   -وقبل ان یجمعوا فی امره -فبالفعل

  على أبیهم کیف یستلبونه منه.

دلیل أنها کانت معروفۀ لـدیهم، جـب لهـا غیابـت، هـی ممـر        »جب«دون  »الجب«و تعریف 

  ما کانت جب القدس أماهیه.السیارة، مه

و الجب، هی البئر التی لم تطو، وهی الجیدة الموضع من الکإل، وهی الکثیـرة المـاء البعیـدة    

  القعر، وهی التی وجدت دون ان یحفرها الناس.

و غیابۀ کل شیء قعره ومنهبطه، أ ترى جب یوسف هی الکثیرة الماء البعیدة القعر فألقی فـی  

قتله من طرحه أرضا حیث یغرق فی قعرها دون ریب! بل هی القریبۀ  قعرها؟ وهذا أقرب إلى

الماء الجیدة الموضع من الکالء، حیث یقصدها السیارة لنزح المـاء، ولیسـت مطویـۀ سـویۀ     

باألحجار فال یمکن المکوث فی خاللها، إذا فغیابتها لیست قعرها إذ یرى فیه ویظهـر دونمـا   

ث فی خاللها، فال یرى الماکث فیه، وانمـا یـرى مـن    غیب، فانما غیابتها مکان یمکن المکو

  یدلی إلیها فیدنوا هو من الدلو ویتدلى، دون أي خطر وال ضرر إلّا نفیا عن المحضن.

حیث القطع بسالمته هو الملتقط القاطع للمارة، فلیس إلّـا   »ال تقتلوا .. یلتقطه«هکذا نتلمح من 

  فی هکذا جب وغیابۀ.

ولکنما اإللقاء فیها إلغـاء   »أَلْقُوه فی غَیابت الْجب«وهنا  »اطْرَحوه أَرضاً«وهناك  »اقتلوا«فهنالک 

عنه. وعن التقاطه إلّا میتا بغرقه، أم مصدوما مکسورا، ولکنه ال یسطع بوحدته أمام البـاقین ان  

 یحول قتله إلى إبقاءه مرتاحا، فقد جمع بین اإللقاء وغیابت الجـب والتقـاط السـیارة، حتـى    

و «یجمعوا حلومهم فیحیدوا عن إلقاءه إلى جعله کما یحیدون عن قتله وطرحه وکما فعلـوا:  

بالْج تی غَیابف لُوهعجوا أَنْ یعمفانها نظرة التقاط السیارة تناسـب الجعـل دون اإللقـاء،     »أَج

یجعلـوه فـی   وهذه حصیلۀ طائل الشورى وفیها عاقل، بعد ثالوث القتل والطرح واإللقاء، أن 

یبوء الى أقله، والخیر فی طائلهـا   -ان کان فیها عاقل -غیابت الجب، والشر فی طائل الشورى
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إلى أکثره، فأصل الشورى تخیرة لصائب الرأي، وطائلها انتقالۀ الـى أصـوبه فـی الصـواب،     

  وأقله محظورا فی غیر الصواب.

 و فوسلى ینّا عال تَأْم ونَ ( قالُوا یا أَبانا ما لَکح لَناصـ 11إِنّا لَه     و رْتَـعنـا غَـداً یعم لْه سـأَر (

  ):12یلْعب و إِنّا لَه لَحافظُونَ (

تصریحۀ أنه ما کان یأمنهم علیه، وال یرسله معهم إلى المراعی، والجهـات الخلویـۀ    »ال تأمنا«

حوظ من حیطته الدائبۀ استجاشۀ لنفی هذا الخاطر المل »مالک«المرتادة، حبا له وخشیۀ علیه، و

  علیه، ورقابته المتواصلۀ له.

أن یرسـله معهـم، ومـا أبعـد      -وبکل حائطۀ -یلتمسون منه فی حوار قاطعۀ طائلۀ -إذا -فهم

ذلک الحنان المحتاط عما تقوله التـورات مـن تبـذّل یعقـوب یوسـفه إرسـاال مـع إخوتـه         

 حبـه  على ویکأنه اه،◌ٔ ن روبما رأى م -کما تصرح -الحاسدین دون أن یطلبوا، على علمهم

نت فارغۀ من الماء، والسـیارة ال  ثم البئر المطروح فیها حسب التورات کا 1فیهدره یبغضه إیاه

شأن لها بفارغۀ الماء! وقد نرى إهماالت وتشویشات، فی تحریفات وتهریفات فی التـورات،  

نأتی فی الهوامش بتصریحاتها مقارنۀ بالقرآن طوال القصۀ ومثل مـا فـی سـائر القـرآن کمـا      

  تقتضیه مجاالته.

وا به، راسمین مربعهم الکائد لیسـتلبوه  هنا االخوة یحتالون بکل ما لدیهم من إمکانیات لیذهب

  منه:  

بمثلـث  »(و إِنّا لَـه لَناصـحونَ   -2؟ لیس فینا خالف أمنه، فما هو عندك »(مالک ال تأمنا .. -1

لْه   -3التأکید وفی مثلث الزمان، فکل خالج فی خلدك تخیل وظنّـۀ دون علـۀ، إذا ف    سـأَر)

                                                        
١

و مضى اخوتھ لیرعوا غنم أبیھم عند شكیم فقال إسرائیل لیوسف أ لیس إخوتك «من تكوین التورات  ٣٧.كما في االصحاح 
 یرعون عند شكیم؟ تعال فأرسلك إلیھم فقال لھ:

برا فأرسلھ من وطاء حبرون فأتى الى شكیم فوجده رجل و الغنم ورد لي خ ةإخوتك و سالم ةفقال لھ: اذھب انظر سالم - ھا انا ذا
إذا ھو ضال في الحقل فسألھ الرجل قائال: ماذا تطلب؟ فقال: انا طالب إخوتي اخبرني این یرعون؟ فقال الرجل: قد ارتحلوا من ھنا 

من بعید قبل ما اقترب إلیھم الني سمعتھم یقولون: لنذھب الى دوثان فذھب یوسف وراء اخوتھ فوجدھم في دوثان، فلما ابصروه 
احتالوا لھ لیمیتوه فقال بعضھم لبعض ھوذا صاحب األحالم قادم فاآلن ھلم نقتلھ و نطرحھ في إحدى ھذه اآلبار و نقول وحش ردى 

في ھذه اكلھ فنرى ماذا یكون أحالمھ؟ فسمع رأوبین و أنقذه من أیدیھم و قال: ال نقتلھ و قال لھم رأوبین: ال تسفكوا دما اطرحوه 
 و ال تمدوا الیھ یدا لكي. ةالبئر التي في البری

ینقذه من أیدیھم لیرده الى أبیھ فكان لما جاء یوسف الى اخوتھ انھم خلعوا عن یوسف قمیصھ القمیص الملون علیھ و أخذوه و 
 لیس فیھا ماء؟! ةطرحوه في البئر اما البئر فكانت فارغ
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بلْعی و رْتَعنا غَداً یعونَ   «ا تقتضیه حالۀ الطفولۀ، وإذا کان معنا وکم »مـحلَناص إِنّـا لَـه فـال   »و

اسـتعطاف برحمـۀ أبویـه    »یـا أَبانـا  «ففـی   »(و إِنّا لَه لَحـافظُونَ  -4خوف علیه من أي مخیف 

استئصال لجذور المحتمالت غیر اآلمنۀ، ثم فی  »مالک ال تأمنا«تجمعهم فی جامع واحد، وفی 

وحفظه معهم تأیدات ثالث، تصد کل منفذ فی تأبی أبیهم عن إرسـاله،   کلّ من نصحه الدائم

  : وهو رد بطریق غیر مباشر:»إنه لیحزننی وأخاف ..«اللّهم إلّا 

) انـه علـى   13قالَ إِنِّی لَیحزُنُنی أَنْ تَذْهبوا بِه و أَخاف أَنْ یأْکُلَه الذِّئْب و أَنْتُم عنْـه غـافلُونَ (  

دهم فی یوسف وکیدهم، ال یصارح إخوته بعدم أمنهم خوفـا عـن صـراح العـداء     علمه بمی

فاستالبه بقوة والقضاء علیه، وهذه سیاسۀ حفاظیۀ متینۀ مکینۀ أال یصارح العدو بعدائـه کـیال   

  یصارح او یزید فی عدائه هیاجا فیما اعتزم، فهی سیاج عما اعتزم، وحائطۀ على ما اعترم.

دون ان یبین سبب الحزن، ولکیال یذهب مذهب التهریج. أنـه   »نی أَنْ تَذْهبوا بِهقالَ إِنِّی لَیحزُنُ«

رمیۀ إلـى هـدفین، بیـان سـبب،      »و أَخاف أَنْ یأْکُلَه الذِّئْب«یخافهم علیه، لمح إلى سبب له: 

سوف یبحثون عن عذر، فلیکن: أکلـه   -وال بد -وارشاد الى عاذرة لهم حین یرجعون، فإنهم

»قرب یعقوب لهم العلۀ اعتلوا بها فی یوسف«ئب، فقد الذ
1.  

صدق صراح دونما لی وال توریۀ، حیث إنّ کیدهم فیـه، وبعـده عـن     »إِنِّی لَیحزُنُنی ..«وهب 

تلقین للکذب حیـث الـذئب ال یأکـل     »أَخاف أَنْ یأْکُلَه الذِّئْب«أبیه، کل یسبب حزنه، ولکن 

ال تلقنـوا النـاس    آلـه  و علیـه  اهللا صـلى ه، وحتى إذا یأکله وکما یـروى عـن النبـی     اإلنسان وإنما یفترس

فیکذبوا فإن بنی یعقوب لم یعلموا ان الذئب یأکل اإلنسان فلما لقنهم أبـوهم کـذبوا فقـالوا    

»أکله الذئب
2.  

ة، حائطۀ لکـی ال یقتلـوه   صدق فی ناحیۀ حیث االفتراس أکل، وتعلیم لعاذر »یأْکُلَه الذِّئْب«ان 

ویکتفوا فی امره بان اکله الذئب من أخرى، فقد لقنهم هذا الجواب، وتلقین الکـذب حفاظـا   

ل لـیس محرمـا     على النفس فرض ال محالۀ، قضیۀ الدوران بین واجب کبیر ومحرم صغیر، ـب

                                                        
١

ق�ال: ان بن�ي یعق�وب لم�ا س�ألوا الس�الم علی�ھعن علل الشرایع باسناده الى عمر بن یزید عن أبي عبد ّهللا   ٢٠ح  ٤١٥: ٢.نور الثقلین 
ئُْب وَ «أباھم یعقوب ان یأذن لیوسف في الخروج معھم قال لھم:  تُْم َعنْھُ غافِلُونَ  أَخاُف أَْن یَأُْكلَھُ الذِّ  : قرب ...السالم علیھفقال  » أَنْ

 
٢

 .نفس المصدر.
 



 334

ـ   »أخاف«على أیۀ حال حیث الذئب یفترس ویأکل، ام إن  م ینحو منحى خوفه عما یفعلـون، ث

  .»فَأَکَلَه الذِّئْب«یفتعلون 

 »و أَنْتُم عنْه غـافلُونَ «یلحقه ب  »إِنّا لَه لَحافظُونَ«قولهم  »أَنْ یأْکُلَه الذِّئْب«و لکی ال یصارح فی 

  انصرافا إلى أشغالکم، ال تقصیرا فی الحفاظ علیه.

حال، حیث یمس من کرامۀ العصـبۀ فـی   على أیۀ  »و أَنْتُم عنْه غافلُونَ«و لکنهم لم یرضوا ب 

  اإلخوة، ورحمۀ األخوة، فرموا رمیتهم األخیرة:

  ).14قالُوا لَئنْ أَکَلَه الذِّئْب و نَحنُ عصبۀٌ إِنّا إِذاً لَخاسرُونَ (

ة بـین  هذه خسارة فـی األخـو   »و إِنّا لَه لَحافظُونَ« »و إِنّا لَه لَناصحونَ«فالغفلۀ عن األخ الصغیر 

خاسرون کل شیء، فال نصلح لکبیـرة وال صـغیرة، فـال نصـلح      -إذا -اإلخوة العصبۀ، فنحن

أنفسنا  -وبأحرى -لحیاة کریمۀ، فإذا نغفل عن أخ لنا کریم وهو أنفس من أنفسنا، فقد خسرنا

  .العائلۀ ن◌ٔ وشو ننا◌ٔ شو -إذا -ونفائسنا، فکیف ندیر

ا یخـاف أن یأکلـه الـذئب ونحـن       و ذلک فی الحق تهدید أکید لتهدم العائلۀ  إن کـان أبوـن

غافلون! فسواء ألّا یأمننا علیه خیانۀ منّا ونکایۀ، أم عجزا فی حفظه، ونحن عصبۀ، وذلک أشد 

أَکَلَه «: أسد الفلوات والغابات، شجعان فی کل المجاالت، فکیف »و نَحنُ عصبۀٌ«علینا وأنکى! 

ا وأمانـۀ أبینـا! وامنیـۀ      ونحن حضور وکلّنا علیه عیون »الذِّئْب ! أم کیف نغفل عنه وهـو أخوـن

فَصـبرٌ  «عائلتنا! وهکذا یستسلم الوالد الرحیم الحکیم بعد ذلک اإلحراج إلخراجه عن محضنه 

  .»جمیلٌ و اللّه الْمستَعانُ

م  فَلَما ذَهبوا بِه و أَجمعوا أَنْ یجعلُوه فی غَیابت الْجب و أَوحین هـ هذا و مرِهبِأَم مئَنَّهلَتُنَب ها إِلَی

  ).15ال یشْعرُونَ (

آه  کمـا ارت  »أَنْ یجعلُوه فی غَیابـت الْجـب  «بعد شتات آرائهم  »و أجمعوا«و باآلمل ذهبوا به 

طْتُم فـی  و منْ قَبلُ ما فَـرَّ « الصواع  قصۀ فی بهم تندیده ده◌ٔ قائل منهم وهو کبیرهم، وکما تو

فوسوإنما ارتأى ان یجعلوه فی غیابت الجب حیطۀ علیه، وألنهم کـانوا مصـممین علـى     »ی

لَتُنَبئَـنَّهم بِـأَمرِهم   «وهو فی الغیابـۀ   »و أَوحینا إِلَیه«أمرهم اإلمر وما کان له بینهم أمر إال ما أمر! 

م، وهم ال یشعرون ماذا یفعلـون، وتنبـئهم وهـم ال    بأمره »و هم ال یشْعرُونَ«اإلمر بشأنک  »هذا
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)؟ 89( »قالَ هلْ علمتُم ما فَعلْتُم بِیوسف و أَخیه إِذْ أَنْتُم جـاهلُونَ «یشعرون أنک ألنت یوسف: 

  .1وهم ال یشعرون بذلک الوحی: ثالوث اللّاشعور لإلخوة الحاقدین على یوسف الصدیق

 وقـد  النکـراء،  مـرة ◌ٔ و اإلجماع هو العزم الحاصل عن شور، فاآلن وقد ذهبوا به لتنفیذ المـو 

 الـوحی  -مـرّة  ألول -یأتیـه  اآلن یائسـۀ،  بائسـۀ  کـل  علیه وهیمن الجب، غیابت فی جعلوه

: أنه ناج، ثم ینبئهم بأمرهم وهم ال یشعرون، وحی یطمئنه عن کل نائبۀ ومحنـۀ، إلـى   الحبیب

لما ألقی یوسف فی الجـب أتـاه   «: آلـه  و علیه اهللا صلىکل راحۀ ونعمۀ، وعلى حد المروي عن الرسول  

فقال یا غالم من ألقاك فی هذا الجب؟ قال: إخوتی، قال: ولـم؟ قـال: لمـودة     السالم علیهجبرئیل  

أبی إیاي حسدونی، قال: أ ترید الخروج من هاهنا؟ قال: ذاك الى إله یعقوب، قال: قل اللهـم  

انی اسألک باسمک المخزون المکنون یا بدیع السماوات واألرض یا ذا الجالل واإلکـرام أن  

تغفر لی ذنبی وترحمنی وأن تجعل لی من أمري فرجـا ومخرجـا، وأن ترزقنـی مـن حیـث      

سب، فقالها فجعل اللّه له من أمره فرجا ومخرجا ورزقه ملک مصـر  أحتسب ومن حیث الأحت

 المصـطفین  دعـاء  فـإنهن  الکلمات اء◌ٔ ألفظوا بهو آله و علیه اهللا صلىمن حیث ال یحتسب، فقال النبی  

  .2األخیار

ه ولما یبلغ الحلم، ولکنها نبوءة دون حکـم وعلـم   فقد نبئ یوسف وهو فی الجب على صغر

) وذلـک قبـل ان   22( »و لَما بلَغَ أَشُده آتَیناه حکْماً و علْماً و کَذلک نَجزِي الُْمحسنینَ«البالغ: 

فقد طالت سنون منذ اشترائه وهو طفل قبـل   »أَکْرِمی مثْواه«تراوده امرأة العزیز، وبعد قوله لها 

  إلى بلوغ أشده ولکی یصلح لمراودة جنسیۀ. 3لرهاقا

                                                        
حال المرھم فال یشعرون أمرھم، و على الثاني حال اإلنباء ف�ال یش�عرونك، و عل�ى الثال�ث ح�ال » ُعُرونَ َو ھُْم ال یَشْ «.على االول ١

و اب�ن عب�اس و  ةألوحینا، و الكل مقصود صالح ألن یعني ادبیا و معنویا، و قد أخرج الثال�ث ف�ي ال�در المنث�ور ع�ن مجاھ�د و قت�اد
یقول: ال یشعرون انك أنت یوسف أتاه جبرئیل  ةفي اآلی السالم علیھن أبي جعفر  الثاني عن ابن جریح ورواه القمي عن أبي الجارود ع

 فأخبره بذلك.
 
٢

في اصول الكافي بسند عن أبي عبد .. أقول و  آلھ و علیھ هللا صلىاخرج ابن مردویھ عن ابن عمر قال قال رسول ّهللا   -٩: ٤.الدر المنثور 
ان تصلي على محمد و آل محم�د، قب�ل ان تجع�ل ل�ھ م�ن ام�ري ... وف�ي ام�الي الص�دوق باس�ناده ال�ى أب�ي » ةّهللا ما في معناه بزیاد

لما صار في الجب  المالس علیھما كان دعاء یوسف في الجب؟ فانا قد اختلفنا فیھ؟ فقال: ان یوسف   السالم علیھبصیر قال قلت البي عبد ّهللا  
 ةقال: اللھم ان كانت الخطایا و الذنوب قد أخلقت وجھي عندك فلن ترفع لي ص�وتا إلی�ك و ل�ن تس�تجیب ل�ي دع�و ةو أیس من الحیا

 فاني أسألك بحق الشیخ یعقوب فارحم ضعفھ و اجمع بیني و بینھ فقد علمت رقتھ علي و شوقي الیھ.
 
٣

 قال: كان ابن سبع سنین. السالم علیھ.تفسیر العیاشي عن زید الشحام عن أبي عبد ّهللا  
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هنا نودع یوسف فی غیابت الجب فی تصارع بین ظلماتها وأهوالها وبین نور الوحی األمـین،  

  ه:لنرى بماذا یرجع إخوته إلى أبیه وما هی ردة فعل

 متاعنـا  عنْـد  یوسـف  تَرَکْنـا  و نَستَبِقُ ذَهبنا إِنّا أَبانا یا قالُوا) 16( یبکُونَ عشاء أَباهم ◌ٔ و جاو

فَأَکَلَه الذِّئْب ما و و أَنْتنٍ◌ٔ بِملَنا م و ینَ کُنّا لَوق17( صاد (لى ◌ٔ جاو وع هیصمٍ  قَمبٍ  بِـدکَـذ 

  ).18لَکُم أَنْفُسکُم أَمراً فَصبرٌ جمیلٌ و اللّه الْمستَعانُ على ما تَصفُونَ ( سولَت بلْ قالَ

 لتغشـیۀ  احتیـاالت  فـی  هـم  واآلن بـه،  یذهبوا ألن الحیل کل قبل من احتالوا اإلخوة اء◌ٔ هو

 فقـد  خـذونی،  یقـول  أن المریـب  ویکاد ویفلح، الکاذب ینجو وأنّى أبیهم، على اإلمر أمرهم

هاهم الحقد الفائر عن سبک الکذب، متسرعین فی اصـطناعه کمـا تسـرعوا فـی اسـتالب      أل

یوسف من أبیه، فالتقاطهم لحکایۀ الذئب المکشوفۀ دلیل علـى التسـرّع، فقـد کـان أبـوهم      

باألمس یحذّرهم منها وهم ینفون، ویکادون علیه یسـطون ویتهکمـون، إذا فکیـف یترکـون     

  یوسف وهم یستبقون؟.

فرجوعهم عشاء حیلۀ أولى، ولئال یتطلب منهم أن یتحسسوا عنه  »باهم عشاء یبکُونَأَ ◌ٔ و جاو«

حیلـۀ   »یبکـون «فورهم، حیث العشاء ظالم ال یبین، وخطر أخطر من ذئب النهـار، ومـن ثـم    

أخرى یتسترون وراءها، تبرئۀ لهم عما یتهمون، حیـث القاتـل ال یبکـی علـى مقتولـه وهـم       

نداء تجمعهم ویوسف فی أخوتهم من أب واحد، وتسـتجیش رحمـۀ    »باناقالُوا یا أَ«! »یبکون«

فی عدو، ولم یکن أخونا الطفل لیسطع سباقا، وال معنـا رفاقـا،    »إِنّا ذَهبنا نَستَبِقُ«األبوة علیهم 

اق وخطـر  ! ولکن ما لهم واالسـتب »و تَرَکْنا یوسف عنْد متاعنا فَأَکَلَه الذِّئْب«ثم من ینظر متاعنا 

الذئب حادق فی البریۀ زعمهم، وهم أکدوا ألبیهم من قبل أکید الحفاظ علیـه، لکـیال یأکلـه    

الذئب، ثم ویوسف الطفل الذي ال یسطع مصاحبتهم فی سباقهم کیف یسطع مقاتلۀ السـارق  

؟ وهذه فیکف یصدقهم أنّه أکله الذئب »و کَذلک یجتَبِیک ربک ..« قبل من اه◌ٔ وقد أول له رو

  کلها آیات بینات لکذبهم المختلق الجاهل، دونما تفکیر سدا لثغراته، وصدا عن تهماته.

و لکنهم لکی یبعدوا کذبهم ویقرّبوا صدقهم، یتظاهرون بمظهر المظلـومین المهضـومین فـی    

ـ  »و لَو کُنّا صادقینَ« قولنا لنا ن◌ٔ تو »لَنا منٍ◌ٔ و ما أَنْت بِمو«قولۀ ماکرة:  رض المحـال، و  على ف

هنا، المحیلۀ صدقهم فی تنازلهم، لها موقعها فی تشکیک یعقوب ألقـل تقـدیر، فبطبیعـۀ     »لو«
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و لَـو کُنّـا   «الحال أنت تکذبنا حیث الشغف البالغ فی حب یوسـف یمنعـک عـن تصـدیقنا     

  وثبت لدیک صدقنا، کیف وأنت متشکک فینا، أم وتتهمنا أننا کاذبون. »صادقینَ

الئـح کذبـه، الختالفـه عـن دم      ».. کَـذبٍ  بِـدمٍ  قَمیصه على ◌ٔ و جاو«ا صدقهم و لکی یثبتو

اإلنسان، ولیس فی نفس الدم أثر االفتراس، بل هو نزح، والقمیص السلیم غیر الممزق شـاهد  

  ثالث أنه دم کذب فهم تورطوا بفعلۀ واحدة فی ثالوث الکذب.

وبا فیه لحد کأنه تجسید للکذب، حیـث  صحیح أن الدم ال یوصف بالکذب، ولکنه کان مکذ

اللهم لقد کـان  «الدعوى التی علّقت به کانت فی غایۀ الکذب، وعلى حد المروي عن یعقوب 

»ذئبا رفیقا حین لم یشق القمیص
یا یوسف لقد أکلک ذئب رحیم، أکل لحمک ولم یشـق  «و 1

»قمیصک
؟ ألن »بقمیصـه «دون  »قَمیصـه  على ◌ٔ و جاو«فما أرحمه بقمیصه، وأشقاه به! ولماذا  2

هنـا  »علـى «و»قمیصه على کذب بدم ◌ٔ و جاو«فالترتیب المعنوي  »◌ٔ وجا«متعلق ب  »بِدمٍ کَذبٍ«

اطن  یدمی االفتراس حیث کذبهم، د◌ٔ تلمح ان الدم کان بظاهر القمیص دون باطنه، مما یو  ـب

  .مخترقا ممزقا إلّا قمیصه على یبقی وال ظاهره، قبل القمیص

لـى القلـب، أن   فقد أدرك یعقوب من دالئل الحال، ومن شغاف القلب، حیث القلب یهوى إ

فأنفسـکم الحاسـدة سـولت لکـم وزینـت       »قالَ بلْ سولَت لَکُم أَنْفُسکُم أَمراً«دعواهم کذب: 

  :»فَصبرٌ جمیلٌ«أمرکم اإلمر وأنتم تحسبون أنکم تحسنون صنعا، ولیس منی فی هذه الداهیۀ إلّا 

»ال شکوى فیه فمن بث لم یصبر«
فُونَ « 3 لى ما تَصـتَعانُ عسالْم اللّه صـبر جمیـل فـی اللّـه      »و

  واستعانۀ فیما یصبر علیه باللّه، دونما شکوى إلى غیر اللّه، وال استعانۀ بغیر اللّه.

ه ظلـم   لیس الصبر فی میزان الحق خنوعا على الظلم و خشوعا لدى الظالم یفعل ما یشاء، فاـن

ذو بعدین، فانما هو استقامۀ فی القلب، وحفاظ على النظـام النفسـی مـن التبعثـر، وانضـباط      

                                                        
١

الى  قال: لما اوتي بقمیص یوسفالسالم علیھعن رجل عن أبي عبد ّهللا   ةفي تفسیر العیاشي عن أبي جمیل ٤١٧: ٢.نور الثقلین 
 یعقوب فقال: اللھم ..

 
٢

 .المصدر في المجمع و روى انھ القى ثوبھ على وجھھ و قال: یا یوسف ...
 
٣

قال: ال شكوى ... » فََصبٌْر َجِمیلٌ «عن قولھ  آلھ و علیھ هللا صلىقال سئل رسول ّهللا   ةن حیان بن أبي جمیلبإسناد ع ١٠: ٤.الدر المنثور 
عن عثمان بن  ةنقال عن كتاب سعد السعود البن طاووس نقلھ من تفسیر أبي العباس بن عقد ٤١٧: ٢وفي ھامش نور الثقلین 

 ما الصبر الجمیل؟ قال: ذاك صبر لیس فیھ شكوى الى الناس. السالم علیھ  عیسى عن المفضل عن جابر قال قلت البي عبد هللاّ 
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للجمعیۀ الداخلیۀ من التفرق والتمزق والتعثّر، وعدم الخروج عن االعتدال بحـق اللّـه وحـق    

  الناس، حینما تکلّ األسباب عن دفع النازلۀ.

ر عند هذه النوازل، یخلّف کل تبعثر وتعثّر، فهو نائبۀ فوق نائبۀ، ونازلۀ تلو نازلـۀ،  فعدم التصب

قد تربوا على أصل النازلۀ، کمن ال یملک نفسه عند هیاج النوازل فیقول فی ربه ما ال یحمد، 

  ویفعل بعباد اللّه ما ال یجوز.

یـر اللّـه متفجعـا،    ثم وذلک الصبر منه جمیل ومنه غیر جمیـل، کمـن یشـکوا بلـواه إلـى غ     

  )86( »والجمیل:ِنَّما أَشْکُوا بثِّی و حزْنی إِلَى اللّه و أَعلَم منَ اللّه ما ال تَعلَمونَ

»یمکالْح یملالْع وه یعاً إِنَّهمج ی بِهِمنیأْتأَنْ ی ى اللّهسیلٌ عمرٌ جب83( ».. فَص.(  

فَصـبرٌ  «یوسف، إذ ال یجابه إخوته إال بجمیل الجـواب ومجملـه:   فیا للّه، ما أصبره على فقد 

  فال أمر لی معکم، وإنما هو اللّه، أستعینه علیکم فیما تصفون .. »جمیلٌ و اللّه الْمستَعانُ

هذا یعقوب القرآن فی صبر جمیل، ولکنه فی التورات یمزق ثیابه ویضع مسحا علـى حقویـه   

  1نائحا إلى الهاویۀ مصدقا أنه افترسه وحش رديء ..قائال: إنی أنزل إلى ابنی 

 إلى علیه والنوح اه،◌ٔ لى علمه بحیاته تحقیقا لتأویل روو أین الصبر لجمیل فی هذه الداهیۀ ع

  .اه؟◌ٔ رو تأویل عن تجاهال مفترس کأنه الهاویۀ

لحد اآلن حققوا ما حسدوه، ثم وما لیوسف المحسود بعد ذلک الحقد الحقود؟ وبعد ان رأى 

  .اإلخوة من أکثر أبوه فأکرمه اه◌ٔ رو

ن ذا ممـن   إنه فی مرحلۀ ثالثۀ یصبح سلعۀ وبضاعۀ بثمن بخس در اهم معدودة، من اخوته أمـ

ردح بعیـد مـن       شروه، ثم إلى مثواه المکرم، ثم المتهوس لحریم البالط، ومن ثـم السـجن ـل

                                                        
١

 ةث�م جلس�وا لی�أكلوا طعام�ا فرفع�وا عی�ونھم و نظ�روا و إذا قافل�«من تكوین الت�ورات تلوم�ا مض�ى م�ن قص�تھ:  ٣٨.في االصحاح 
ان نقتل  ةإلخوتھ: ما الفائدكثیراء و بلسانا والدنا ذاھبین لینزلوا بھا الى مصر فقال یھوذا  ةجلعاد و جمالھم حامل ةاسماعیلیین مقبل

و اجت�از رج�ال م�دیانیون  -أخانا و نخفي دمھ تعالوا فنبیعھ لإلسماعیلیین و ال تكن أیدینا علیھ ألنھ أخونا و لحمن�ا فس�مع ل�ھ اخوت�ھ
ن فاتوا بیوسف الى مصر و رجع رأوبی ةتجار فسحبوا یوسف و اصعدوه من البئر و باعوا یوسف لإلسماعیلیین بعشرین من الفض

فأخذوا قمیص  -الى البئر و إذا یوسف لیس في البئر فمزق ثیابھ ثم رجع الى اخوتھ و قال: الولد لیس موجودا و انا الى این اذھب
یوسف و ذبحوا تیسا من المعزى و غمسوا القم�یص ف�ي ال�دم و أرس�لوا المل�ون و احض�روه ال�ى أب�یھم و ق�الوا: وج�دنا ھ�ذا حق�ق أ 

 ھ و قال:قمیص ابنك ھو ام ال، فتحقق
فقام  ةقمیص ابني وحش ردي اكلھ افترس یوسف افتراسا فمزق یعقوب ثیابھ و وضع مسحا على حقویھ و ناح على ابنھ أیاما كثیر

 و بكى أبوه. ةجمیع بنیھ و جمیع بناتھ لیعزوه فأبى ان یتعزى و قال: إني انزل الى ابني نائحا الى الھاوی
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 اه،◌ٔ تحقیقا حقیقـا لـه مـن رو    »و خَرُّوا لَه سجداً«الزمن، ثم العزة العزیزة، وفی ثامنۀ المراحل 

  ایا!.القض مختلف فی رزایا وکلها السبع هذه اجتاز ما بعد

و من هنا یسدل الستار على یعقوب واإلخوة، عیادة لیوسف، وعودا سریعا إلیـه فـی الجـب،    

  لنرى وعد اللّه له فی وحیه:

   اللّـه ۀً وبِضـاع رُّوهأَس و شْرى هذا غُالمقالَ یا ب هلْولى دفَأَد مهلُوا وارِدسةٌ فَأَراریس تجاء و

  ):20) و شَرَوه بِثَمنٍ بخْسٍ دراهم معدودةٍ و کانُوا فیه منَ الزّاهدینَ (19( علیم بِما یعملُونَ

وهی کثیرة السیر، توحی بان الجب کانت على طریق القوافل، المعبدة، حیـث یبحـث    »سیارة«

د هـو قاصـ  »واردهـم «عن الماء والکالء، وهو تأیید ثان أن الجب هی بئر الماء بین الکـالء، و 

: أرسل دلوه فی الجب، فإنّ أدلى ودلى متعاکسـان  »فَأَدلى دلْوه«الماء بینهم، الموظف لسقیهم 

قالَ یـا بشْـرى هـذا    «إدخاال وإخراجا، والمناسب هنا اإلدخال، ام واإلخراج بمناسبۀ البشرى: 

ارة أن حصل على غالم حین نزح الماء، ام یعنیهما معا حیث اد »غُالمخـل دلـوه   یبشر به السی

  .»و أَسرُّوه بِضاعۀً و اللّه علیم بِما یعملُونَ و شَرَوه ..«وأخرج، مهما کانت البشرى لإلخراج. 

أ ترى من هم الذین أسروه وشروه، أهم إخوته؟ وقد أسدل الستار علیهم إلى السیارة! ولماذا 

ـ  ثمن بخـس! ام هـم أسـروه    یسرونه بضاعۀ وهو لهم! وهم لم یذهبوا إلى مصر حتى یشروه ب

بضاعۀ والسیارة شروه؟ فکذلک األمر! ثم کیف هم یسترونه والسیارة یشرونه بدل ان یشتروه، 

ثم یشروه فی مصر! ام هما السیارة أسروه بضاعۀ مخافۀ ان یأتی صاحبه فیأخـذه، ثـم شـروه    

تی بثمن بخس حیث الملتقط ال یشرى غالیا وکما یسوى فـی السـوق الحـر، و ألنـه قـد یـا      

صاحبه فیأخذه ممن اشتراه فلیبخس فیه لذلک من اشتراه، وألنّه کانت علیـه مالمـح الحریـۀ    

و کانُوا «دون أیۀ لمحۀ من الرقیۀ، فلذلک کله تشرى هذه البضاعۀ بثمن بخس دراهم معدودة 

قد کان یوسف بین أبویه مکرما ثم صـار عبـدا حتـى بیـع أخـس      «! فیا للّه »فیه منَ الزّاهدینَ

»وأوکس الثمن ثم لم یمنع اهللا ان بلغ به حتى صار ملکا
1.  

و البخس هو نقص الشیء على سبیل الظلم، وذلک ظلم بالغ مـن السـیارة بحقـه بعـد ظلـم      

                                                        
١

 قال: قد كان ...السالم علیھالعیاشي عن عبد ّهللا بن سلیمان عن جعفر بن محمد   ٣٧ج  ٤١٨: ٢.نور الثقلین 
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ألقـل   -یه منفیۀ، ومظاهر الحریۀ ثابتۀ، ولم یکن یوسـف لیسـکت  اخوته، فإن مالمح الرقیۀ ف

عن أنه حرّ، فکیف یشرى وهو حرّ، ولماذا بثمن بخـس إذا هـو رق؟ مظـالم بعضـها      -تقدیر

  فوق بعض.

و الدراهم هی النقود الفضّیۀ، والمعدودة هی الخفیفۀ حیث الثقیلۀ توزن وال تعد، وهـذه قلـۀ   

و اللّـه علـیم   «فی أعدادها، یشرى بها من ال یسامى بأغلى ثمن فی قلۀ، قلۀ فی أوزانها، وقلۀ 

بحقه من بخس وإهانۀ ومس من کرامۀ، وهذه نهایۀ المحنۀ األولى فی حیاة ذلک  »بِما یعملُونَ

  النبی الکریم.

یتنقل من محضن العائلۀ، الى الجب بأیدي أثیمۀ من إخوته، ثم بضاعۀ إلى أیدي السیارة رقا 

  دنى من سائر الرق، ومن ثم إلى الذي اشتراه من مصر، ید طامعۀ فیه:یشرى وأ

    کَـذل لَـداً وو ـذَهنَتَّخ نـا أَونْفَعسى أَنْ یع ثْواهی مأَکْرِم هرَأَتامرَ لصنْ مم ي اشْتَراهقالَ الَّذ و ک

نَّ أَکْثَـرَ    مکَّنّا لیوسف فی الْأَرضِ و لنُعلِّمه منْ تَأْوِیلِ  لکـ و ـرِهلى أَمع بغال اللّه و یثالْأَحاد

  ).21النّاسِ ال یعلَمونَ (

هذه حلقۀ ثانیۀ من حلقات القصۀ، یصل فیها یوسف إلى مصر ویشرى بـثمن بخـس دراهـم    

معدودة، ولکن الذي اشتراه یتوسم فیه کل خیر على صباه، حیث الخیـر الئـح فـی الوجـوه     

  ۀ حین ترافقها األخالق المالح.الصباح، وبخاص

فرغم أنه اشتراه بثمن بخس، یراه ثمینا الئحا فیه کل بصمات الخیر، متحلال عن کل وصمات 

دون أکرمیه، والرق أیـا کـان    »أَکْرِمی مثْواه«الشر، ولذلک یوصی العزیز عزیزته فیه بکل خیر: 

ضال عن أن تتصدى إکرامه سـیدة  ال یکرم، وال سیما فی بیت العزیز ذي السلطۀ والجبروت، ف

البالط، البعیدة عن جزئیات األمور وسفاسـفها، وهـی هنـا تتصـدى إکرامـا لمثـواه، مکانـه        

فی مأکـل ومشـرب    -فقط -ومکانته، إکرام الشخصیۀ ذي أبعاد وظالل، دون إکرام الشخص

خادمـه،   وملبس ومنام، فلیکرم فی ذلک البیت بقمۀ اإلکرام، لحد کأن السیدة خادمته والسـید 

ینفعنا ما نبغیه مـن   »عسى أَنْ ینْفَعنا أَو نَتَّخذَه ولَداً«أعز من العزیز والعزیزة ولماذا؟  -إذا -فهو

 -وبـأحرى  -مختلف المنافع، کأن نشریه بأغلى األثمان، او نسـتخدمه ألعلـى المناصـب، أم   

  لهما کولد. نتخذه ولدا یرثنا، إذ لم یکن لهما ولد، وهذا الغالم أحرى من یتخذ
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و حق للعزیز أن یتفرس فیه تلک الفراسۀ العالیۀ، إذ کان ذا جمال قمۀ یبهر األبصـار، ویولـه   

ذوي األبصار، لطیف الحرکات، ملیح اللمحات، عالی الصفات، لحد تقـول عنـه نسـوة فـی     

  ! فضال عن العزیز والعزیزة.»ما هذا بشَراً إِنْ هذا إِلّا ملَک کَرِیم«المدینۀ 

»ضِ ... وی الْأَرف فوسیکَّنّا لم کفالممکّن فی بالط العزیز: »کَذل  

رئیس الشرط ام رئیس الوزراء أمن ذا، هذا الذي له العزة الوحیدة، غیر الوهیدة، فی مصـر، و  

 -دون هـوادة  -علّه الملک، أم ولی عهده، والممکّن هنا، المکرم مثواه فی ذلک الـبالط، هـو  

  .ممکنّ فی کل البلد

هذه ظاهرة األمر، ولکنها محنۀ من ناحیۀ أخرى جارفۀ ال یقف لها إلّا مـن رحـم اللّـه، لـیس     

فان جو البالط بمـا یغشـاه مـن     »رب السجنُ أَحب إِلَی مما یدعونَنی إِلَیه«السجن إلّا أدناها: 

جو المحنـۀ والـبالء، إلّـا    استهتار وفجور، وفی إصرار امراة العزیز، ثم نسوة فی المدینۀ، هو 

  لمن رحم اللّه وعصم.

ذلک، ولکن التمکین المکین فی األرض، وإیتاء الحکم والعلم، یتطلّب سلوك طریـق شـاقۀ   

و کَذلک مکَّنّـا ... و  «! »فَإِنَّ مع الْعسرِ یسراً. إِنَّ مع الْعسرِ یسراً«ملتویۀ، ملیئۀ، باألشالء والدماء، 

حیث التأویل کان السبب األخیر لنجاته، واحـتالل عـرش العـزة     »مه منْ تَأْوِیلِ الْأَحادیثلنُعلِّ

  :»و اللّه غالب على أَمرِه و لکنَّ أَکْثَرَ النّاسِ ال یعلَمونَ«والملک 

و «د أمـرا  إخوته أرادوا علیه امرا، والسیارة امرا، والعزیز ثالثا کلها فی ثالوثها إمـر، واللّـه أرا  

رِهلى أَمع بغال ال غالب على أمره وال یسامى، مهما کان أمره یتخلل أمورا کلهـا إمـر    »اللّه» و

یعلَمونَ ظاهراً منَ الْحیاةِ الدنْیا و هم عنِ اآلْخـرَةِ  «حیث ینظرون و »لکنَّ أَکْثَرَ النّاسِ ال یعلَمونَ

  »هم غافلُونَ

إِنَّ اللّه بالغُ أَمرِه قَـد جعـلَ   «أمر نافذا إال أمر اللّه، کأنه مغلوب على امره! رغم  فیحسبون کلّ

هنا أمر یوسف فی ظالل أمره تعالى، فال غالب  »أمره«) وقد یعنی 3: 65( »اللّه لکُلِّ شَیء قَدراً

  على أمر یوسف اال اللّه.

ه بعد ردح، ولما انتصب على خـزائن األرض  و هذه بدایۀ تمکینه فی األرض، کوسیلۀ لتمکنّ

) فلیس تمکنه 56(»و کَذلک مکَّنّا لیوسف فی الْأَرضِ یتَبوأُ منْها حیثُ یشاء«تم ذلک التمکین: 
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کـان یسـتقبله، کـذلک    »و لنُعلِّمه منْ تَأْوِیلِ الْأَحادیـث «فی بیت العزیز هو فقط تمکینه فکما 

  کین یستقبله.تمکینه الم

عطف على محذوف معروف وغیر معروف کما حقق اللّه تعالى فیه مـن   »و لنعلمه«و الواو فی 

  أمره، کإیتاء الحکم والعلم أماذا من مکانات روحیۀ ومکرمات بجانب المکانۀ الزمنیۀ.

  ج 43الى  22): اآلیات 12ج سورة یوسف (

کْماً وح ناهآتَی هلَغَ أَشُدا بلَم ینَ ( ونسزِي الُْمحنَج ککَذل لْماً وـی    22عف و ی هـ الَّتـ تْهدراو و (

ـ  ه ال بیتها عنْ نَفْسه و غَلَّقَت الْأَبواب و قالَت هیت لَک قالَ معاذَ اللّه إِنَّه ربی أَحسنَ مثْواي إِنَّ

رِف عنْـه     ) و لَقَد همت23یفْلح الظّالمونَ ( نَصـل ککَـذل هبرْهانَ رأى بال أَنْ ر بِها لَو مه و بِه

رٍ و    24السوء و الْفَحشاء إِنَّه منْ عبادنَا الُْمخْلَصینَ ( بــنْ دم ه یصـقَم تقَد و قَا الْبابتَباس و (

 زاءما ج ى الْبابِ قالَتها لَددیأَلْفَیا س     ـیمأَل ـذابع نَ أَوج سـوءاً إِالّ أَنْ ی سـ کلبِأَه نْ أَرادم

)25 قَتدلٍ فَصنْ قُبم قُد هیصها إِنْ کانَ قَملنْ أَهم دشاه شَهِد ی ونْ نَفْسی عتْندراو یقالَ ه (

ا  27برٍ فَکَذَبت و هو منَ الصادقینَ () و إِنْ کانَ قَمیصه قُد منْ د26و هو منَ الْکاذبِینَ ( فَلَمـ (

) یمظکُنَّ عدکُنَّ إِنَّ کَیدنْ کَیم رٍ قالَ إِنَّهبنْ دم قُد هیصأى قَم28ر  نْ هـذا وع رِضأَع فوسی (

فی الْمدینَۀِ امرَأَت الْعزِیـزِ تُـراوِد    ) و قالَ نسوة29ٌاستَغْفرِي لذَنْبِک إِنَّک کُنْت منَ الْخاطئینَ (

لَت   30فَتاها عنْ نَفْسه قَد شَغَفَها حبا إِنّا لَنَراها فی ضَاللٍ مبِینٍ ( سـنَّ أَرکْـرِهبِم تعما سفَلَم (

ا رأَینَـه    إِلَیهِنَّ و أَعتَدت لَهنَّ متَّکَأً و آتَت کُلَّ واحدةٍ منْهنَّ سکِّی هِنَّ فَلَمـلَـیع اخْرُج قالَت ناً و

    ) کَـرِیم لَـکشَـراً إِنْ هـذا إِالّ مما هذا ب لّهل قُلْنَ حاش نَّ وهیدنَ أَیقَطَّع و رْنَه31أَکْب  قالَـت (

صتَعفَاس هنْ نَفْسع تُهدراو لَقَد و یهی فتُنَّني لُمکُنَّ الَّذفَذل   نَنَّ وـجسلَی ـرُهلْ ما آمفْعی نْ لَملَئ و م

رِف عنِّـی   32لَیکُوناً منَ الصاغرِینَ ( إِالّ تَصـ و هی إِلَیونَنعدا یمم إِلَی بنُ أَحجالس بقالَ ر (

ه ربه فَصرَف عنْه کَیدهنَّ إِنَّـه هـو   ) فَاستَجاب ل33َکَیدهنَّ أَصب إِلَیهِنَّ و أَکُنْ منَ الْجاهلینَ (

) یملالْع یعم34الس(  

ظل یوسف الصدیق یترعرع، وفی خدمته العزیز والعزیزة، فقد دخل عبدا خادما، وظل سـیدا  

  مخدوما.

  ).22(و لَما بلَغَ أَشُده آتَیناه حکْماً و علْماً و کَذلک نَجزِي الُْمحسنینَ 
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 1و األشد جمع الشّد، وأقله ثالث، شد العقل والجسم وشد الرشد االجتماعی وهـو الحکمـۀ  

أکمـل   إلیتاء الحکم والعلم، وألن األنبیـاء  -على شروطها -شدات ثالث تصلح ظرفا صالحا

الخلق خلقا وخلقا، فالمعنی من أشدهم دون قرینۀ، هو بلوغ خمسۀ عشر سنۀ، ثم من األشـد  

) ومن 14: 28(»و لَما بلَغَ أَشُده و استَوى آتَیناه حکْماً و علْماً«المستوى الوسط کما فی موسى 

ی أَنْ   حتّى إِذا بلَغَ أَشُده و ب«األشد بعد الوسط بلوغ األربعین:  نـزِعأَو بنَۀً قـالَ رینَ سعبلَغَ أَر

تَکمعهناك کان األشد فیهما کما فـی   »و استوى«هنا  »أربعین«) ولو ال قرینۀ 15: 46( »أَشْکُرَ ن

یوسف، ثم وال یعقل تصبر امرأة العزیز فی غریزتها المتعطشۀ الطائشۀ بعد بلوغ الحلـم إلـى   

 والعلـم  ى◌ٔ شطر عظیم من ثورة الجنس فیهمـا! وللحکـم المـو   ثالثین أو أربعین وقد مضى 

نینَ  « اإلحسان درجات حسب درجات سـزِي الُْمح نَجـ ککَذل أ تـرى أن حکمـه هنـا هـو      »و

ما کانَ لبشَرٍ «! وقد یقرن بالنبوة والکتاب: »و أَوحینا إِلَیه«نبوءته؟ وقد نبئ قبله وهو فی الجب: 

) (أُولئک الَّذینَ آتَیناهم الْکتاب و الْحکْـم و  79: 3( »ه الْکتاب و الْحکْم و النُّبوةَاللّ تیه◌ٔ أَنْ یو

  )!.89: 6( »النُّبوةَ

 علـى  بـه  یحکـم  ملکـا  أوتی حیث طالوت فی کما کتاب وال نبوة دون الحکم ى◌ٔ و قد یو

ء مهما لم یکن معـه حکـم زمنـی،    وقضا شرعی حکم ومعه إلّا نبوة ال ولکن إسرائیل، شعب

فالحکم إذا هو تحکیم الفضائل بسلطۀ شرعیۀ عامۀ، او زمنیـۀ، ام قضـاء خـاص، وهـو فـی      

فلیکن حکمه حکم اللّه فی اي مـن الـثالث، وعلمـه     »علما«یوسف یجمع الثالث إضافۀ إلى 

إِنِ « -ی علمه، فال فی حکمه وال ف -إذا -فیما یرتبط بالدعوة إلى اللّه من علم اللّه، فال خطأ

اهوا إِلّا إِیدبرَ أَلّا تَعأَم لّهإِلّا ل کْمیوسـف،  فـی  هنـا  کما اللّه ارتضاه من اه◌ٔ ) وقد یو40( »الْح 

  المعصـومین  الـدین  وأئمـۀ  کطـالوت  الحـاکمین  من هم أمن النبیین لسائر الحکم سائر وفی

  .  السالم علیهم

ن حکما وعلما یجمعان الثالث مع بعض فی یوسـف  أ »آتیناه«و قد تلمح جمعیۀ الصفات فی 

  .السالم علیهالصدیق  

                                                        
١

 تجد بحثا فصال حول األشد...» َحتّى إِذا بَلََغ أَُشدَّهُ « ةمن الفرقان حول اآلی ٣٥ص  ٢٦.راجع ج 
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منحۀ الحکم والعلم جزاء إحسانهم وعلى حـد إحسـانهم دونمـا     »و کَذلک نَجزِي الُْمحسنینَ«

  فوضى جزاف!.

ثم کل قبیل من اإلحسان یتطلّب حکمه وعلمه وفقهه، من إحسان العقیدة واألخالق، والسیرة 

 هـو  وعلمـه  النبـوة  حکـم  ى◌ٔ والعلم والفهم أما ذا من درجات اإلحسان، فـالمو والسلوك، 

ک  ى◌ٔ یـو  بلغ ما بالغا أحسن من کل لیس ولکن لها، یصلح بما المحسن  فإنـه  الحکـم،  ذـل

  .إلیهم المرسل حاجۀ حسب زمن کل فی اللّه یراه کما وانتصابی صالح، کظرف کسبی

  نها حیث یشاء:و من حکمه الموهوب تمکینه فی األرض یتبوأ م

 لـه  الموعـود  ا◌ٔ کما من علمه الموهوب علم تاویل الـرو  »و کَذلک مکَّنّا لیوسف فی الْأَرضِ«

ات    »و لنُعلِّمه منْ تَأْوِیلِ الْأَحادیث«: قبل من إضافۀ إلى سائر الحکم والعلم المعلومان مـن طیـ

وات، وهو من الحکمـۀ العملیـۀ والعلـم    القصۀ، کحکم النفس إحکاما لها وتوطیدا أمام الشه

بتأویل األحادیث وهو من الحکمۀ النظریۀ، حکم علیم، وعلم حکیم یجتمعان فی هـذا النبـی   

! وعلى أیۀ حال فکل حکـم بـالغ وعلـم سـابغ هـی مـن       »و کَذلک نَجزِي الُْمحسنینَ«العظیم 

  جهل یداخله وال باطل یزاوله.مخلفات النبوة، فالحکم هنا حکم اللّه والعلم علم اللّه ال 

»هلَغَ أَشُدا بآتاه اللّه حکما وعلما، یسرا فی المعرفۀ الواصبۀ الخالصۀ، وهل یحصـل یسـر    »لَم

لذلک نراه یبتلى بامرأة العزیز ونسـوة فـی المدینـۀ منـذ      »فَإِنَّ مع الْعسرِ یسراً«بال عسر؟ کال! 

ى جبه، ورطات من قبل ومن بعد ولیتحقـق وعـد اللّـه    ال اه◌ٔ أشده، کما ابتلی بإخوته منذ رو

رب قَد آتَیتَنی منَ الْملْک و علَّمتَنـی مـنْ تَأْوِیـلِ    «ومن ثم  »آتَیناه حکْماً و علْماً«فی هذا البین 

.. یثالْأَحاد«.  

، فانـه جـو   هنا تبدأ حلقۀ ثالثۀ هی أخطر الحلقات وأبالها، وأخطر من هدر النفس والنفـیس 

  !:»لَو ال أَنْ رأى برْهانَ ربه«تهدر العصمۀ والخلوص للّه، 

ـ     ه و راودتْه الَّتی هو فی بیتها عنْ نَفْسه و غَلَّقَت الْأَبواب و قالَت هیت لَک قـالَ معـاذَ اللّـه إِنَّ

الظّال حفْلال ی إِنَّه ثْواينَ مسی أَحبونَ (ر23م.(  

امـرَأَةُ  «دون السـالم  علیـه هی امراة العزیز، وهذه صیغۀ سائغۀ عنهـا وعـن موقفـه      »الَّتی هو فی بیتها«

فالبیت بیتها، وهو فی بیتها وتحت إمرتها وملکتها، مما تزایـدها سـلطۀ علیـه وتـأمرا،      »الْعزِیزِ
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  وتزیده عجزا عن المقاومۀ وتذمرا.

یوسف، وهو فی بدایۀ الحلم وقوة بالغۀ فی فورة الجنس وثورته شابا فی و بطبیعۀ الحال فی 

غلیان الشهوة وفوران الشبق، فی بالط ملکی له کل وسائل العیش وأسباب الریاحـۀ والتـرح،   

 -علـى جمالهـا   -کان له ان یراودها، وهی بطبیعۀ الحال شابۀ جمیلۀ تائقۀ فی غرامها، متزینـۀ 

تتوق إلیه نفسها، مشغوفۀ بحبه، والهۀ تائهـۀ فـی وصـاله! فائقـۀ      بأرقى زینها، متدللۀ متغنجۀ

الجمال، عزیزة العزیز، عشیقۀ والهۀ تتوق إلیها النفوس، فتانۀ رنانۀ حنّانـۀ، ال یـرد رأیهـا وال    

لم ینظـر   -رغم کل هذه وتلک -یثنّى أمرها، وقد ربته کما أمرت فی إکرام بالغ لمثواه، ولکنه

خلد بخلده لها لهوة وال لحظۀ، فهی هی التی تراودها عـن نفسـه، ممـا    إلیها نظرة شهوة، وال 

یزیده إلیها هوى، والمراودة من الرّود: التردد فی طلب شیء برفق ولینۀ، بکل سعی وإصـرار  

وحیلۀ، والرائد الذي یرسل فی التماس النجعۀ وطلب الکالء، والمراودة عنه اسـتالب المـراد   

ه   «استالبا عنه بتردد والتمـاس، ف   »د عنْه أَباهقالُوا سنُراوِ«ممن هو عنده  ـنْ نَفْسـع .. تُـهدراو« 

  استالب نفسه عنه حتى ال یملکها وهی تملکها فتفعل ما تشاء.

فقد احتالت له مرارا وتکرارا فی قولۀ وفعلۀ، مراودة إیاه عن نفسه رغم تمنّعـه وتمعنـه فیمـا    

ت مربوطۀ متعلقۀ بعصمۀ إلهیۀ مطمئنۀ باللّه، راضـیۀ  تهوى، فلم تنجح لما تهوى فان نفسه کان

عن اللّه مرضیۀ عند اللّه. فکیف تراود عنه؟ اللهم إلّا ألّا یرى برهان ربه وقد رأى! ولکی تسـد  

وعلّها أبواب الفرار إلى بـاب الـدار    »و غَلَّقَت الْأَبواب«أمامه کل ثغرات الفرار، وکافۀ األعذار 

دون األبواب، أم وإذا کانت لمخرج البیت أبواب، فـال یکمـل    »دها لَدى الْبابِأَلْفَیا سی«حیث 

تعـم   »غَلَّقَـت الْـأَبواب  «بإغالقها ما دامت أبواب األعذار باقیۀ للفـرار، إذا ف   -فقط -الهدف

کافۀ األبواب، التی یدخل منها ویخرج عنها، فلم یبق باب لعـذره إلّـا مغلقـۀ، والشـهوة فـی      

لم تنجح فی بغیتهـا فـرأت    -بعد -شابۀ حاضرة، والموانع فی میزانها زائلۀ، ولکنهاالشاب وال

واألرجح أنها من أسـماء الصـوت   »و قالَت هیت لَک«فیه تأبیا وصمودا، فعندئذ صرخت علیه 

العجاب وقد تعنی هاه هاه! ویلک ویالك! من ذلک الصمود کالحجر الصلد، والجبل الشـامخ  

ه العواصف وال تزیله القواصف، ال یتحسس لها وال یمیل إلیها وال یکلّمهـا  الصلب، ال تحرک

  فی کل هذه الطائالت الغائالت، إلّا کلمۀ تکلمها، وتفتح کافۀ األبواب التی غلقّتها:



 346

  ).23قالَ معاذَ اللّه إِنَّه ربی أَحسنَ مثْواي إِنَّه ال یفْلح الظّالمونَ (

لۀ التائهۀ الحساسۀ ال یسایرها فی معاذ لیقول: معاذ العزیـز حیـث أحسـن    إنه فی هذه المرح

فقـط ال سـواه، مهمـا اعترفـت بـه       »معاذَ اللّه«مثواي، فما العزیز بعزیز أمام ربه العزیز، فإنما 

العزیزة أم أنکرت، والبیت بیت الشرك والشهوة، جو ال منفذ فیه لتوحید اللّه، ولکن یوسـف  

وسوف یکون، نبیا وإلها فی اللّه، متیما فی حب اللّه، ال یجلو له جمال دون  هو اآلن کما کان

  جماله، وال جالل أمام جالله.

اب قلبـه إلـى اللّـه،      فهب إنها غلقت األبواب التی کانت بیدها مفاتیحها، فهل لها أن تغلق ـب

باب غیر اللّـه،  الملیء من حب اللّه، الخالی عما سوى اللّه، فال یستمسک فی هذه الهزاهز بأس

  .»معاذَ اللّه«إلّا بعروة التوحید: 

فما أبعد قلبا عن قلب، قلبا المرأة العزیز مقلوبا غزیرا من الشهوات واللّهوات، حیث أسـعرت  

فی سرها کل لهیب إلى عالنیتها، وأججت کل نار حتى استغرقت فی حب فتاهـا، و تولهـت   

منطقها ونهایتـه، وهـو فـی ضـمیرها حـین      فی غرامه، واشتغلت به عن کل شیء، فهو بدایۀ 

  .1حیث دخل شغاف قلبها »قَد شَغَفَها حبا«تسکت 

، ولیس فیه إلّا حب اللّه، متناسـیا عـن حـب مـن     و قلبا لیوسف الصدیق ال یحن إلّا إلى اللّه

  سواه إلّا فیه، فکیف یعشق امراة ذات بعل مهما کان لجمالها ومالها من جواذب.

ال سواه، فقضـیۀ   »أَحسنَ مثْواي«ال سواه  »إِنَّه ربی«ألنه اللّه و »معاذَ اللّه«لذلک یقول فی جوابها 

ن یتقى، وألنّه أحسن مثواي، وإن کان ربک العزیز أمرك أن ألوهیته أن یتقى، وقضیۀ ربوبیته أ

»ثْواهی مفان ذلک ایضا فی ظالل ربوبیۀ اللّه  »أَکْرِم»رِهلى أَمع بغال اللّه یکرم مثـوى عبـده    »و

  عند من یعبد سواه، وکما أکرم موسى فی بالط فرعون.

وال سیما فی ثالوث الظلم، أن أظلم نفسـی،   »ونَإِنَّه ال یفْلح الظّالم«هذا وذاك وذیاك ومن ثم 

 »ذلک لیعلَم أَنِّی لَم أَخُنْه بِالْغَیـبِ و أَنَّ اللّـه ال یهـدي کَیـد الْخـائنینَ     «وأظلم العزیز فی غیبه 

                                                        
و ك�ان یوس�ف م�ن  الس�الم علی�ھف�ي ح�دیث یوس�ف الطائ�ل ق�ال   السالم علیھالثماني عن السجاد   ة.في معاني االخبار باسناده عن أبي حمز١

سھ فقال: معاذ ّهللا إنا اھل بیت ال یزنون فغلقت األبواب علیھا و علیھ الملك عن نف ةأجمل اھل زمانھ فلما راھق یوسف راودتھ امرأ
و قالت ال تخف و القت نفسھا علیھ فأفلت منھا ھاربا الى الباب ففتحھ فلحقتھ فجذبت قمیصھ من خلفھ فأخرجتھ منھ فأفل�ت یوس�ف 

 منھا في ثیابھ فالفیا سیدھا..
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  ).1: 65(»و منْ یتَعد حدود اللّه فَقَد ظَلَم نَفْسه«وأظلم حق ربی وإن کان هو ال یظلم 

  فهل أخترق عصمۀ العبودیۀ، وأظلم ثالوثه، الن العزیزة یعشقنی؟

  .»و أَنَّ اللّه ال یهدي کَید الْخائنینَ« -»کال! إِنَّه ال یفْلح الظّالمونَ

؟ ومهما کـان  »إنه«یقدمه، فکیف یرجع إلى غیره  »معاذَ اللّه«بالعزیز، و »ربی«و ما أسخفه تفسیر 

حسن مثواه، ولکنه من إحسان اللّه، ولیس العزیز محـور االحتـرام، فـان ربوبیتـه لـه      العزیز أ

بالنسبۀ للرب اخترام، ثم لم تکن للعزیز بالنسبۀ إلیه أیۀ ربوبیۀ تحتـرم، فانـه أوصـى العزیـزة     

بإکرام مثواه انتفاعا منه کتاجر! ثم قد أهان مثواه روحیا بجنب اللّه، مهمـا أکـرم مثـواه مادیـا     

تهواه! ثم المربی أیا کان ال یسمى فی منطق الموحدین ربا! ولم یکن رقا حتـى یعتبـره    وکما

اذْکُرْنی عنْـد  «بذلک ربا! وإنما هو رب فی منطق الشرك وکما قال ألحد صاحبیه فی السجن: 

کبوقال لرسول الملک: 42( »ر (»کبإِلى ر جِعار«)الُ    «) وأما عن ربه 51 ئَلْه مـا ـب ةِ  فَســوالنِّس

یملنَّ عهدی بِکَیبنَّ إِنَّ رهیدنَ أَیی قَطَّعلو ال أن رأى برهان ربه »)! وفی اآلیۀ التالیۀ51(»اللّات«.  

ـ    وء و الْفَحشـاء إِنَّ السـ نْهع رِفنَصل ککَذل هبرْهانَ رأى بال أَنْ ر بِها لَو مه و بِه تمه لَقَد و ه

  ). 24( »منْ عبادنَا الُْمخْلَصینَ

ت   «ان العزیزة لم تقنع بذلک الحجاج، واصرت على ما تهوى بکل إصرار ولجاج  مـه لَقَـد و

من معنى وکما یو »بِه ة التأکید حرفا ّده◌ٔ بکل ما للهمبـه  علقـت  لحـد  به همت وعدة، عد » و

والهم ارادة صارمۀ بهمۀ عارمۀ، لو ال دافع عنه او مانع  »دبرٍ .. استَبقَا الْباب و قَدت قَمیصه منْ

  لتحقق المهتم به، وهم الزنا سوء وهی نفسها فحشاء، وهذه العزیزة سیدة البالط.

ولکنه رأى برهان ربه فلم یهم  »لَو ال أَنْ رأى برْهانَ ربه«کما همت به  »و هم بِها«و أما یوسف 

اب الطبیعیۀ، وتجاذب الجنس مع تغلّق األبواب، کانت کالعلۀ التامـۀ لـذلک الهـم    بها، فاألسب

فلم یهم بها سوء فضال عن الفحشاء! وهنا مع کل األسـى   »رأى برْهانَ ربه«من یوسف، ولکنه 

 السـالم  علیـه نرى زمرة من المفسرین القدامى والحدثاء، وآخرین من المحدثین سـاروا فـی همـه     

مصورین یوسف فـی هـذه الحلقـۀ     1سرائیلیات التی حتى التورات المحرفۀ منها براءوراء اإل

                                                        
١

و اما «ببرائتھ على تحرفھ في جھات اخرى قائال بعد ما مضى في قصتھ:  ةمن تكوین التورات تصریح ٣٩.ففي االصحاح 
لم یكن  یوسف فانزل الى مصر و اشتراه فوطیفار خصي فرعون رئیس الشرط .. فوكلھ الى بیتھ و دفع الى یده كل ما كان لھ .. و

 ةسیده رفعت عینیھا الى یوسف و قالت: اضطجع معي فأبى و قال المرأ ةیعرف معھ اال الخیر .. و حدث بعد ھذه األمور ان امرا
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الشهوة، فاللّه یدفعه ببرهان منه فال یندفع، حتى أخرج شهوته من  الخطیرة هائج العزیزة، مائج

أنامله، ویرى هیئۀ أبیه یعقوب فی سقف المخدع عاضا على إصبعه بفمه یندد بـه، ولوحـات   

 أناملـه،  من شهوته خرجت حتى یرتدع، فال وتردعه ّبه◌ٔ کتبت علیها آي من الذکر الحکیم تو

النکراء المکراء بحق یوسف الصـدیق! وهنـا شـهود     األسطورات من وتلک هذه أمثال وإلى

  سبع على براءته بین صدیق وعدو وعوان بینهما:

رِف عنْـه السـوء و الْفَحشـاء إِنَّـه مـنْ عبادنَـا         «فاللّه تعالى اول شاهد لبراءتـه:   نَصـل ککَـذل

ه  و هم بِها لَو«بعد ما صرف عنه سوء الهم بها  »الُْمخْلَصینَ بـرْهانَ رأى بوال ریـب أن   »ال أَنْ ر

ذینَ   «هکذا هم من أسوء السوء وهو من غوایۀ الشیطان وسلطانه:  إِنَّه لَیس لَه سلْطانٌ علَـى الـَّ

إِنَّه منْ عبادنَا «) ومن أفضلهم المخلصون ویوسف منهم: 99: 16( »آمنُوا و على ربهِم یتَوکَّلُونَ

رب السجنُ أَحب إِلَی مما یدعونَنی إِلَیـه  « -»هی راودتْنی عنْ نَفْسی«! وشاهد ثان »لَصینَالُْمخْ

   نْـهع رَف فَصـ ـهبر لَه تَجابینَ. فَاسلنَ الْجاهأَکُنْ م هِنَّ وإِلَی بنَّ أَصهدنِّی کَیع رِفإِلّا تَص و 

 -«) 52( ») (ذلک لیعلَم أَنِّی لَم أَخُنْه بِالْغَیبِ و أَنَّ اللّه ال یهدي کَیـد الْخـائنینَ  34( »کَیدهنَّ ..

) وهو یعنی نفسه وأخاه حـین قـال:   91(»إِنَّه منْ یتَّقِ و یصبِرْ فَإِنَّ اللّه ال یضیع أَجرَ الُْمحسنینَ

  .».أَنَا یوسف و هذا أَخی .«

      نَنَّ وـجسلَی ـرُهلْ مـا آم فْعـی نْ لَـملَئ و مصتَعفَاس هنْ نَفْسع تُهدراو و صاحبۀ القصۀ ثالثۀ: لَقَد

نَ الصـادقینَ  32( »لَیکُوناً منَ الصاغرِینَ لَمـ إِنَّه و هنْ نَفْسع تُهدقُّ أَنَا راوالْح صحصاآلْنَ ح) (« 

)51.(  

رِض عـنْ   «لعزیز الراغب فی تهمته هو الرابع: و ا أَعـ فوسی .یمظکُنَّ عدکُنَّ إِنَّ کَیدنْ کَیم إِنَّه

                                                                                                                                                         
سیده ھو ذا سیدي ال یعرف معي ما في البیت .. و لم یمسك عني شیئا غیرك ألنك امرأتھ فكیف اصنع ھذا الشر العظیم و أخطى 

ت یوسف یوما فیوما انھ لم یسمع لھا ان یضطجع بجانبھا لیكون معھا. ثم حدث نحو ھذا الوقت انھ دخل البیت الى ّهللا و كان إذ كلم
: اضطجع معي فترك ثوبھ في یده و ھرب و خرج ةلیعمل عملھ و لم یكن انسان من اھل البیت ھناك في البیت فأمسكتھ بثوبھ قائل

: انظروا قد جاء إلینا برجل ةھرب الى خارج انھا نادت اھل بیتھا و كلمتھم قائل الى خارج و كان لما رأت انھ ترك ثوبھ في یدھا و
عبراني لیداعبنا، دخل إلي لیضطجع معي فصرخت بصوت عظیم، و كان لما سمع اني رفعت صوتي و صرخت انھ ترك ثوبھ 

: دخل الي العبد ةل ھذا الكالم قائلبجانبي و ھرب و خرج الى خارج، فوضعت ثوبھ بجانبھا حتى جاء سیده إلى بیتھ فكلمتھ بمث
العبراني الذي جئت بھ إلینا لیداعبني و كان لما رفعت صوتي و صرخت انھ ترك ثوبھ بجانبي و ھرب الى خارج. فكان لما سمع 

ن بحسب ھذا الكالم صنع بي عبدك ان غضبھ حمى فأخذ یوسف بیده و وضعھ في بیت السج ةسیده كالم امرأتھ الذي كلمتھ بھ قائل
المكان الذي كان اسرى الملك محبوسین فیھ و كان ھناك في بیت السجن، أقول: على اختالف مواضیع منھا مع ما قصھ القرآن 

 منھ براء!. ةنراھا ال تتھم الصدیق ان ھم بھا، فالویل لمن اتھمھ و كذب علیھ ما التورات المحرف
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  ).29هذا و استَغْفرِي لذَنْبِک إِنَّک کُنْت منَ الْخاطئینَ (

قُد منْ قُبلٍ فَصـدقَت   و شَهِد شاهد منْ أَهلها إِنْ کانَ قَمیصه«و الشاهد من أهلها هو الخامس 

  ).28(»و هو منَ الْکاذبِینَ. و إِنْ کانَ ... فَلَما رأى قَمیصه قُد منْ دبرٍ قالَ إِنَّه منْ کَیدکُنَّ ..

عنْ نَفْسـه  و قالَ نسوةٌ فی الْمدینَۀِ امرَأَت الْعزِیزِ تُراوِد فَتاها «و نسوة فی المدینۀ هن السادس: 

قُلْنَ حاش للّه ما علمنا علَیه منْ سـوء قالَـت   «) و30( »قَد شَغَفَها حبا إِنّا لَنَراها فی ضَاللٍ مبِینٍ

  ).51(»امرَأَةُ الْعزِیزِ اآلْنَ حصحص الْحقُّ أَنَا راودتُه عنْ نَفْسه و إِنَّه لَمنَ الصادقینَ

نْهم الُْمخْلَصـینَ   «هو السابع حیث  و إبلیس مـ كبـادینَ إِلّا ععمأَج منَّهلَأُغْوِی کزَّت15(»قالَ فَبِع :

  .») (کَذلک لنَصرِف عنْه السوء و الْفَحشاء إِنَّه منْ عبادنَا الُْمخْلَصین40َ

ائۀ ساحۀ الصدیق مـن السـوء   شهود سبعۀ بین صدیق وعدو وعوان بینهما کلهم یشهدون ببر

 لکـان  الشـیطان،  حتـى  للصـدیق  عدوا کاذبا یتبعون المختلقون اء◌ٔ والفحشاء، فلئن کان هو

نْهم الُْمخْلَصـینَ    «: الشیطان قال کما ساحته ا◌ٔ یبرو ان علیهم مـ كبـادفلتغسـل کتـب   »إِلّـا ع !

المقاییس واللّـه منهـا   إسالمیۀ عن تلکم األسطورات التی تسود وجه النبوات وتعارض کافۀ 

براء! یوسف منذ نبئ کان یرى برهان ربه والبرهان هو آکد األدلۀ وأوضحها وأثبتها، مـن بـره   

یبره إذا ابیض دون مخالطۀ، فهو هنا العصمۀ اإللهیۀ، والحضور التام عند ربه، دونما غفلۀ وال 

وبالنتیجۀ تحیل همـه بهـا    ة،◌ٔ تحیل له عدم الرو »لو ال ..«لحظۀ، وال سیما فی مواضع الزلۀ، و

عین الیقین وحـق الیقـین، فحقـه ال     -ولبرهان الرب مراحل ثالث ولکلّ درجات، علم الیقین

یخالطه أي شک وباطل، ولقد رأى یوسف درجۀ من حق الیقین، وکما تطلّب إلى ربه درجـۀ  

  .»هنَّ أَصب إِلَیهِنَّ ..و إِلّا تَصرِف عنِّی کَید«أعلى منها لما ابتلی بکید نسوة فی المدینۀ: 

فی مرحلۀ حق الیقین تتحلى حقایق األشیاء دون ستار، منخلعۀ عن صورها المستعارة، و کما 

  .1یروى فی اجابۀ الصدیق عن همها

                                                        
١

روى عن ابن عباس كان یوسف ... فقالت لھ یا یوسف انما صنعت ھذا البیت المزین من أجلك  ٢٣٦: ١٢.في تفسیر روح البیان 
یوسف یا زلیخا انما دعوتني للحرام و حسبي ما فعل بي أوالد یعقوب ألبسوني قمیص الذل و الحزن یا زلیخا ان�ي أخش�ى ان  فقال

من بقاع جھنم فقالت یا یوسف ما احسن عینیك! قال: ھما  ةیكون ھذا البیت الذي سمیتھ بیت السرور بیت األحزان و الثبور و بقع
دي، قالت: ما احسن وجھك! قال: ھو للتراب یأكلھ، قالت ما احسن ش�عرك ق�ال: ھ�و اّول م�ا أول شيء یسیالن الى األرض من جس

، قالت: ان طرفي سكران من ةینتشر من جسدي، قالت ان فراش الحریر مبسوط فقم فاقض حاجتي قال: إذا یذھب نصیبي من الجن
 ، قالت ھیت لك!.محبتك فارفع طرفك الى حسني و جمالي، قال: صاحبك أحق بحسنك و جمالك مني
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ولن یهم، تلویحا بأن األسباب العادیۀ تمت فی همه بها، حیث القمۀ  »و هم بِها«و انما یحسن 

التـأثیر   »کـذلک «لم یهم بها  »رأى برْهانَ ربه«القاضیۀ من تجاذب الجنس حاضرة، ولکنه حیث 

لنصـرفه عـن السـوء    «ال »وء و الْفَحشـاء لنَصرِف عنْه الس« ربه برهان ته◌ٔ الخارق للعادة من رو

إذ لم یکن لیهم بهما وإنما السوء الهاجم علیه، والفحشاء الحادقۀ به المحلّقۀ علیه،  »والفحشاء

إِنَّـه مـنْ عبادنَـا    «وقـد صـرف    -حینما تعجز المحاولۀ البشـریۀ  -ال بد لهما من صرف الهی

ی صرف إلهی بعصمۀ إلهیـۀ علـى طـول الخـط،     وهکذا یکون دور المخلصین ف »الُْمخْلَصینَ

فساحتهم من وصمات السوء والفحشاء براء، وفناءهم من بصمات الخیـر والسـعادة بیضـاء،    

ان رضا الناس ال یملک وألسنتهم ال تضبط وکیف تسلمون ممـا لـم یسـلم منـه     «وفی الحق 

  1؟»ه هم بالزنا، أ لم ینسبوا یوسف إلى أنالسالم علیهمأنبیاء اهللا ورسله وحجج اهللا  

قوله فی تفسیر السـالم  علیهو هکذا تقول الروایات الصادقۀ وفق القرآن کما یروى عن االمام الرضا  

 :لقد همت به ولو ال أن رأى برهان ربه لهم بها کما همت بـه لکنـه کـان معصـوما     «آیۀ الهم

»والمعصوم ال یهم بذنب وال یأتیه ..
2.  

                                                        
١

الفریقان و كما  ةف انھ روى ھذه الفریأقول و من المؤ  السالم علیھعن امالي الصدوق باسناده الى أبي عبد ّهللا   ٤١٩: ٢.نور الثقلین 
راویلھ قال سمعتھ یقول: ان یوسف لما حل سالسالم علیھفي تفسیر العیاشي عن محمد بن قیس عن أبي عبد ّهللا   ٤٢٠: ٢في نور الثقلین 

 رأى مثال یعقوب عاضا على إصبعھ و ھو یقول لھ: یوسف! قال:
أبیھ قط، قال  ةجدي قط و ال رأى جدي عور ةأبي قط و ال رأى أبي عور ةو لكني ما رأیت عور السالم علیھفھرب ثم قال ابو عبد ّهللا  

الى صادق آل محمد   ةھذه الروای ةنسب و ھو عاض على إصبعھ فوثب فخرج الماء من إبھام رجلھ، أقول و من أعور العورات
عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر   ٤٧و كما فیھ عن العیاشي  السالم علیھحیث الكتاب مصرح ببرائتھ   ةو ال موقع ھنا للتقی السالم علیھ
 قولون: رأى یعقوب عاضا على إصبعھ.قلت ی» لَْو ال أَْن َرأى بُْرھاَن َربِّھِ «قال: اي شيء یقول الناس في قول ّهللا عز و جل  السالم علیھ

، او جلس ةأن ھم بحل التك السالم علیھاللھم الى علي   آلھ و علیھ هللا صلىالى النبي   ةغیر مسنود ةروایات عد ١٤و  ١٣: ٤وفي الدر المنثور 
 .السالم علیھمالنجباء   ةاالئم منھا مجلس الخائن اما ذا من سفاسف االفتراءات على الصدیق العظیم، و ّهللا منھا براء و الرسول و

 
األنبیاء باس�ناده ال�ى  ةعند المأمون في عصم السالم علیھعن عیون االخبار في باب مجلس آخر للرضا   ٤٢ح  ٤١٩: ٢.نور الثقلین ٢

أ لیس من آلھ و علیھ هللا صلىفقال لھ المأمون یا بن رسول ّهللا  السالم علیھعلي بن محمد بن الجھم قال: حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا  
ْت بِھِ «فاخبرني عن قول ّهللا تعالى:  -الى ان قال -ون؟ قال: بلى قال فما معنى قول ّهللا عز و جلقولك ان األنبیاء معصوم َو لَقَْد ھَمَّ

انھ ق�ال: ھم�ت ب�ان  السالم علیھ... ثم أضاف: و لقد حدثني أبي عن الصادق   السالم علیھفقال الرضا  » َو ھَمَّ بِھا لَْو ال أَْن َرأى بُْرھاَن َربِّھِ 
 و ھم بان ال یفعل فقال المأمون ّ� درك یا أبا الحسن. تفعل

یجعلھ فعل » لَْو ال أَْن َرأى بُْرھاَن َربِّھِ « ةاآلی ةبتتم» ھم اال یفعل«بل تعاكسھا، ف  ةفي ظاھرھا ال تالئم اآلی ةاألخیر ةأقول الجمل
ھَمَّ بِھا لَْو ال «عن  ةالحاص ةل بانھ تفسیر النتیجان تؤ البرھان تدفع الھم دون ان تدفع الى الھم، اال  ةحیث رأى برھان ربھ، و رؤ 

 ھمھ بھا الى ھمھ اال یفعل و ھو تأویل حسن. -إذا - فانتفى» أَْن َرأى بُْرھاَن َربِّھِ 
م ما و ھم یوسف بقتلھا ان أجبرتھ لعظ ة: فانھا ھمت بالمعصیةفي نفس اآلی السالم علیھو اما المجلس اآلخر عند المأمون عند الرضا  

وَء َو الْفَْحشاَء، یعني القتل و الزنا ةتداخلھ فصرف ّهللا عنھ قتلھا و الفاحش حتى  ةفال یالئم اآلی» و ھو قولھ: َكذلَِك لِنَْصِرَف َعنْھُ السُّ
مر اال األ ة، غایةاإللھی ةتأویال بانھ لم یھم بھا كما ھمت بل ھم بقتلھا، حیث القتل في نظائر ھذه الموارد ال یجوز في الشرع

 یستجیبھا و یفر عنھا كما فر.
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فبرهان ربه هو العصمۀ اإللهیۀ التی یجعلها فی مقام الحضور الدائب لدى الـرب کمـا یقـول    

  »ما رأیت شیئا إال وقد رأیت اهللا قبله وبعده ومعه وفیه«: السالم علیهاالمام الصادق  

  راء.و لیست المعصیۀ إلّا عن جهالۀ وغفلۀ، وساحۀ النبوة منها ب

ع     1هذه ثالوث المحاوالت اإلبلیسیۀ من العزیزة ا تفشـل، تترـب لیوسف، مراودة عن نفسه. ولمـ

  لرابعها توسال الى القوة، وأین لها وکیف تقوى على طغوى من حیاته کلها تقوى:

بنْ دم هیصقَم تقَد و قَا الْبابتَباس و      ـنْ أَرادم زاء مـا جـ ى الْبـابِ قالَـتها لَددیأَلْفَیا س رٍ و

) یمأَل ذابع نَ أَوجسوءاً إِلّا أَنْ یس کل25بِأَه.(  

إنّ هیاجها الحیوانی المسعر دفعها إلى إعمال القوة فی إطفاء الشهوة فلحقته بعد ما مسـکته و  

  مما یدل على إقبالها إلیه فإدباره عنها. »رٍو قَدت قَمیصه منْ دب«فرّ 

فالقد هو الشق طوال والقطّ هو عرضا، واإللفاء مباغتۀ اللّقاء خالف الوجدان فانه لقاء مقصـود  

بطبیعۀ الحال هو العزیز، فلم یقل: سیده او سیدهما، إبعادا عن مزعمۀ  -هنا -محاول، وسیدها

  هو اللّه ال سواه. »انه ربی«أنه ربه، وتأییدا للمعنى من أن 

الممکن فتحها بعد غلقها، أم یکسرها ویخـرج نجیـا،    »الباب«یوسف وامرأة العزیز  »و استبقاء«

وفی ذلک االستباق یوسف یسرع إلى الباب فرارا عن کیدها وإصرارها، وامرأة العزیز تسـرع  

ه ایقافا لـه عـن   إلیه لتأخذه، والى الباب لتمنع عن فتحها، ولما سبقها الى الباب أخذت قمیص

شقا فی طوله  »و قَدت قَمیصه منْ دبرٍ«الخروج قضاء لحیونۀ الشهوة، ولکنه استمر فی السباق 

وهنا انقلبت حرکۀ المـراودة واالسـتباق، إلـى موقـف      »سیدها لَدى الْبابِ«فی مباغتۀ  »و ألفیا«

  .الثالث اء◌ٔ التحقیق فی حیرة وبهرة من هو

هذه المفاجئۀ الفاجعۀ لیسبق العزیز والعزیزة فی شیء من بیـان الواقعـۀ،    لم یکن یوسف فی

وألقـل   -ألنه خالف الشرعۀ ان تبدى خطیئۀ مخفیۀ، وقضیۀ الحال لـو ال اإلیمـان أن یبـدي   

  حیاطۀ علیه وسیاجا على مکیدة قد تکاد، ولکنما االیمان قید الفتک. -تقدیر

 الـذي  ل◌ٔ ر الجواب بکـل مکیـدة علـى السـو    و نرى البادئ هنا صاحبۀ الجریمۀ، تجد حاض

                                                        
١

 و قالت ھیت لك. -غلقت األبواب - .ھي راودتھ
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 حبـا،  شـغفها  الذي عشیقها على فیها تحافظ قد عامۀ بصورة ولکنها المریب، المنظر به یهتف

قالَت ما جزاء منْ أَراد بِأَهلک سوءاً إِلّـا أَنْ  «: ف الزمن من ردح بعد فیه بغیتها الى تصل علّها

یمأَل ذابع نَ أَوجسنها لم یکن لها فیه هوى لقطعت فی حکمها بقتله، أفتـى مملوکـا   فلو أ »ی

  البالط؟ صاحبۀ کرامۀ من یمس مثواه، مکرما البالط على منا◌ٔ مو

الالئـح فـی   »ان یکون من المسـجونین «الظاهر فی فترة دون  »أن یسجن«و لکنها حکمت أوال 

و لَئنْ لَم «ه فی حائطۀ: ردح بعید من الزمن، ومن ثم تبین منها أن حکم السجن مکیدة لها علی

یم «) وهنا 32( »یفْعلْ ما آمرُه لَیسجنَنَّ و لَیکُوناً منَ الصاغرِینَ أَلـ ذابع علّـه سـیاج علـى     »أَو

هیاجـا حارضـا علـى     »بأهلـک «المکیدة، وأن فی إبهام العقوبۀ نوعا من الفرج، وإن کان فی 

 صـرفه  فی سبیل لها ثم خذتها،◌ٔ فی صرفه عن مو حیلۀ کان آخر وجه من ولکنه خذته،◌ٔ مو

  .علیه القاضیۀ الملتویۀ الصعبۀ تلک یوسف خذة◌ٔ مو عن

ا ترى یوسف البريء هنا یتفجر فیفجر فی الجواب، ویخرج عـن نجـد الصـواب؟ کلّـا! فـال      

یجهر إلّا بقدر من الواقع فیه براءة ساحته، دون أن یدنسها أکثر مما کانـت، وال کمـا کانـت،    

وأمـا تغلیـق األبـواب،     »و راودتْه الَّتی هو فـی بیتهـا  «ختار من ثالوث مکیدتها أوالها: حیث ا

  ).26ومن ثم االستباق، فال! ف: قالَ هی راودتْنی عنْ نَفْسی ...( »هیت لک«وقولۀ 

اه، دفاعا عن نفسه بأقل الواجب، ولیس فیه تأکید من قسم وسواه، وال تملق او تعلق بأمر سو

تدلیال على طمأنینۀ أمینۀ فی نفسه، وهکذا یکون البريء األمین، ال یقـول إال صـراح الحـق،    

  دون تشبثات بخالف الحق.

) و إِنْ 26... و شَهِد شاهد منْ أَهلها إِنْ کانَ قَمیصه قُد منْ قُبلٍ فَصدقَت و هو منَ الْکاذبِینَ (

م قُد هیصینَ (کانَ قَمقادنَ الصم وه و ترٍ فَکَذَبب27نْ د.(  

أ ترى العزیز کان مکفوف البصر لیحتاج بیان الموقف إلى شاهد یشهد بما هو مشـهود لکـل   

ذي بصر؟ کلّا، ولکن المنظر المفاجأ ما کان لیفسح مجاال لفحص ونظر، حیث یرى صـاحب  

لبـراءة یوسـف    -وال بـد  -یب، فکـان البالط صاحبته فی ذلک المنظر الرهیب مما یریب ویه

الصدیق من خارقۀ تجلب النظر، فعلّه لم یسمع کالم یوسف، أم لم یحلّ محلـه فـی سـمعه،    

هی عزیزته وکریمته: أنها هتکت فی غیبه من فتاه، ومنکر لم یأت بشیء إلّا دعـوى   -فمدعیۀ
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و ألقـل   -هـا، أم خالیۀ وجاه دعواها، وطبیعۀ الحال قاضیۀ أنها القاضـیۀ الماضـیۀ فـی دعوا   

  یبقى الموقف مریبا مترددا. -تقدیر

وقد کانت شـهادة   1هنا قد نصدق الروایۀ القائلۀ أن الشاهد کان طفال فی مهده وهو من أهلها

مثلثۀ: رضیع یشهد، وهو من أهلها، وشهادته مشهودة فی قمیصه، فطفولته وجهت وجه العزیز 

ه من أهلها ال من أهله أوجب للحجۀ وأوثق للبراءة وأنفى إلیه حائرا ذعرا لیسمع مقالته، وکون

للشبهۀ، وقد القمیص من الدبر جعله یقطع دون ریب بکیدها وبرائته، ال سیما وبدأه باحتمـال  

کسیاسـۀ حیادیـۀ فـی    »إِنْ کانَ قَمیصه قُد منْ قُبلٍ فَصدقَت و هو منَ الْکاذبِینَ«کذب یوسف 

امع لها تائقا إلیها، ناظرا فیها، مرتاحا بها، ثم عطفا إلـى احتمـال ثـان هـو     الشهادة تجعل الس

  .»و إِنْ کانَ قَمیصه قُد منْ دبرٍ فَکَذَبت و هو منَ الصادقینَ«المبان فی المشهود له: 

أى قَما رو بالنتیجۀ نظر العزیز إلى القمیص قبال ودبرا لیحظو حظوة من الشهادة فَلَم   قُـد ـهیص

) یمظکُنَّ عدکُنَّ إِنَّ کَیدنْ کَیم رٍ قالَ إِنَّهبنْ دأ فکان یجرأ شاهد بالغ من أهلها ان یشهد 28م (

  لغیر صالحها وفیها هتفه ام سقوطه عن أهلیته؟!.

و لم تکن هذه الشهادة لتحتمل خالف الواقع، أن تحمل على الموقف تعبدا ام تقبال عرفیا، و 

نما هی شهادة بمشهود حاضر غاب عن الناظر قضیۀ الموقف الخطیر الرهیب، الذاهب بلـب  إ

 وبسـند  المشـهود  بواقـع  مصـحوبۀ  شـهادة  فهـی  ته،◌ٔ العزیز وبصیرته فضال عن بصره ورو

 هـو  ثـم  البالغـۀ،  الرجولۀ شهادة یشهد وهو الطفولۀ کالم لیتکلم لیس طفل والشاهد الشهادة،

یحتمل به نجاحها، فلم یکن بد للعزیز إلّا حکمه القاطع فـی عزیزتـه:    ما لها مقدما أهلها، من

إِنَّ کَیـدکُنَّ  «إدخاال لها فی جمعهن تخفیفا عنها أنها لیست بدعا فـی مکرهـا    »إِنَّه منْ کَیدکُنَّ«

یمظع«!  

ة مـن  فأخیرا تبین فی مشهد العزیز والعزیزة بشاهد من أهلها أنها هی الخائنۀ، وهنا تبدو صور

                                                        
و ھم  ةقال: تكلم اربعآلھ و علیھ هللا صلىاخرج احمد و ابن جریر و البیھقي في الدالئل عن ابن عباس عن النبي   - ١٥: ٤.في الدر المنثور ١

عن سعید بن جبیر  آلھ و علیھ هللا صلىفرعون و شاھد یوسف و صاحب جریح و عیسى بن مریم و مثلھ دون اسناد الیھ   ةاشطصغار ابن م
الى ان قال  - لما ھمت بھ السالم علیھعن القمي حدثني أبي عن بعض رجالھ رفعھ قال قال ابو عبد ّهللا   ٥٣ح  ٤٢٢: ٣وفي نور الثقلین 

 عز و جل یوسف ان قال للملك سل ھذا الصبي في المھد فانھ سیشھد انھا راودتني عن نفسي .. فانطق ّهللا فألھم ّهللا  - ةفي تفسیر اآلی
 الصبي في المھد لیوسف ..
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تبـدو رخـاوة    -کما هی الیوم أرقى -الطبقۀ الراقیۀ المترفۀ فی الجاهلیۀ قبل آالف من السنین

فی مواجهۀ الفضائح الجنسیۀ مع تمیل إلى کتمان التمیع عن المجتمع، وأنّـى منهـا الکتمـان    

  وقد تسرب الخبر وشارع فی سراع الى نساء فی المدینۀ!.

)؟ إنه عظـیم وجـاه   76: 4( »إِنَّ کَید الشَّیطانِ کانَ ضَعیفاً«ومع  »ظیمإِنَّ کَیدکُنَّ ع«و ترى کیف 

کید الرجال، ولکنهما معا ضعیفان بجانب کید الشیطان، ثم العظیم عند النـاس أضـعف مـن    

الضعیف عند اللّه، ثم وعظم الکید منهن من قالۀ العزیز، وال یرد علیه القرآن لعظمه نسبۀ الـى  

أیۀ حال! یوسف أَعرِض عنْ هذا و استَغْفرِي لذَنْبِک إِنَّک کُنْت منَ الْخـاطئینَ  الرجال، ال على 

)29.(  

دون حاکم ال یناسبه، ثم الحکم فـی   »و شَهِد شاهد«هل الحاکم هنا بعد الشهادة هو الشاهد؟ 

  فهو إذا لیس إلّا العزیز. مثل هذا الموقف لیس إلّا عزیزه الکبیر، النافذ قوله فی فتاه والعزیزة!

یوسف «یبدأ بیوسف المنتصر المحکوم له فی المشهد کملتمس منه، ألّا یذیع ویشیع الکارثۀ: 

الذي حصل، ولکنه ال یکفی کاتما ما دامت العزیـزة أسـیرة سـعار الشـهوة،      »أَعرِض عنْ هذا

تها، ام تظهر على وجههـا فـی   وقد تتکرر منها المراودة فتفشوا، أم تتسابق على لسانها فی فلتا

 باللّـه  نـۀ ◌ٔ و هل کانـت مـو  »و استَغْفرِي لذَنْبِک«لفتاتها فتشیع، فلذلک یثنی الوصیۀ بعده إلیها 

 حتـى  واللّامباالة التمیع وجوه البالط وطبیعۀ به؟ لیأمرها نا◌ٔ مو هو کان ام ذنب، عن لتستغفره

  !.  المشرکین الفراعنۀ بالط عن فضال المسلمین فی

أم أمرها أن تستغفر العزیز نفسه لذنبها؟ وماذا یفیده وکیدها عظیم! ولو کان فـی الحـق ذنبـا    

  عندهما لکانت هی البادئۀ فی استغفاره قبل أمره!.

علّه بمناسبۀ الموقف هو طلب الغفر الستر على ذنبها، وهو ما یستوخم عقباه، أن تحـاول فـی   

یطلـب  »إِنَّک کُنْت مـنَ الْخـاطئینَ  «أم بمناسبۀ  ستره والحفاظ علیه کما تستطیع حتى ال یذیع،

  إلیها أن تصلح حالها فال تراوده؟ وعلّهما معا معنیان، وفی مناسبۀ الموقف هما سیان.

علّۀ لتعمیم أکثر وتعمیۀ لخطائها ضـمن خطایـا اآلخـرین     »الخاطئات«بدل  »الخاطئین«و لماذا 

من رجـال الـبالط ونسـاءه حیـث تعمهمـا هـذه        رجاال ونساء، أم إنهم الطبقۀ االرستقراطیۀ

تلویحۀ أخرى أنها کانت مستمرة فی مراودتها فی سـترة ملّحـۀ،    »الخاطئین«األخطاء، ثم وفی 
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حیث کان یتحسسها منها وال یصارحها بشیء إلّا هذه المـرة المریـرة المفاجـأة، کمـا وقالـۀ      

  بالصیغۀ المضارعۀ دون: »سهامرَأَت الْعزِیزِ تُراوِد فَتاها عنْ نَفْ«النسوة: 

تدل على ذلک االستمرار المکّار الجبار، فهو ضمن ما یحکم علیها بالخطاء یحکـم   »راودتها«

لها أنها لیست بدعا فی األخطاء التی هی طبیعـۀ الجـو فـی الـبالط، ولـذلک نراهـا تصـرح        

دونما تخوف من »دتُه عنْ نَفْسه ..اآلْنَ حصحص الْحقُّ أَنَا راو«بمراودتها أمام نسوة فی المدنیۀ 

ذیاع الخبر وضیاعها فی جو البالط، فانما کانت تتستر وتتصبر تفتشا عن مجال الئـق مقبـول   

مما یدل على خساستها، متنزلـۀ عـن خصاصـتها     -: الرق»تُراوِد فَتاها«لمراودتها حتى ال یقال 

  وعلیاها!.

 -تقـدیر  وألقـل  -أم یعاقبهـا،  أو ّبهـا ◌ٔ کنه لم یوو هنا یسدل الستار على مشهد المراودة، ول

 جـو  مـن  زوالهـا  او الغیـرة  نقصـان  على یدل مما طریقها، فی األمور فتمضی بینهما، یفصل

 تسـرّبت  أن وإلـى  ذلـک  وقصـور،  تقصیر کل فی القصور، فی األمور تمضی وهکذا البالط،

  : المدینۀ فی نسوة إلى القصۀ

ۀِ امرَأَت الْعزِیزِ تُراوِد فَتاها عنْ نَفْسه قَد شَغَفَها حبا إِنّا لَنَراها فی ضَاللٍ و قالَ نسوةٌ فی الْمدینَ

  ).30مبِینٍ (

هنا ألول مرة نعرف رسمیا صراحا ان المرأة هی امرأة العزیز، والذي اشترى یوسف من مصـر  

الموقـف، دون تهـدر    هو العزیز، فالقرآن یکتفی فی ذکر األشخاص من سماتهم کما یقتضیه

امـرَأَةُ  «و هنـا،  »أَلْفَیا سیدها«وهناك  »الذي اشترى وامرأته«فی ذکرها تطویال بال طائل، فهنالک 

  وقد نتبینّ بعد أنه عله هو العزیز أم سواه. »قالَ الْملک ..«ومن ثم  »الْعزِیزِ

المرأة وتأنیثه غیـر حقیقـی؟ وتأنیثـه    ؟ أ ألنها اسم مفرد لجمع »قالت«دون  »قالَ نسوةٌ«و لماذا 

على أیۀ حال حقیقی! أو ألن تقدیم الفعل یسمح إلسقاط عالمۀ التأنیث کسقوط عالمۀ التثنیـۀ  

 علـى  ث◌ٔ مو صفته او فعله الحقیقی ث◌ٔ والجمع؟ وهذا قیاس خالف القیاس األدبی، أن المو

 الحقیقـی  ث◌ٔ کیر فعل الموفتذ قیاس، لکل المقیاس هو القرآن أدب أن یقال أن إلّا! حال أیۀ

  !.األدب سائر الى إصغاء دون أضرابه، فی مطردا قیاسا ذ◌ٔ یو هنا قبله

ام أضف إلى ذلک المحتمل أن قالۀ نسوة هنا تجشّما على عزیزة البالط هی قولـۀ الرجولـۀ،   
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 و کُـلٌّ فـی  «فناسبهن ضمیر الرجال، وکما یاتی ضمیر العاقل لغیر العاقل بمناسبۀ فعل العاقل: 

: األرض والقمر والشمس، حیث السباحۀ العاقلۀ دون غرق وال اصـطدام هـی   »فَلَک یسبحونَ

  فعلۀ العاقل.

وطبعا هن نسوة معروفات بامکانهن تلک الرجولـۀ   »و قالَ نسوةٌ فی الْمدینَۀِ ..«و على أیۀ حال 

نسـاء الطبقـۀ السـافلۀ     فی قالۀ على العزیزة، وطبیعۀ الحال فیهن التحسد علیها، فـال تحسـد  

سـیدات فـی المدینـۀ     -إذا -الجائعۀ عزیزة البالط، وال یخلد بخلدهن تلک المحاسده، فهن

عزیزات راعنات مثلها متهوسات متغنجات متولهات والهات للشهوات واللهـوات، یسـمحن   

  ألنفسهن تعییر صاحبۀ البالط.

؟ فألنهـن عشـیرات   »راودت«دون  »نَفْسـه تُراوِد فَتاها عـنْ  «و کیف تسربت القصۀ إلیهن؟ أنها 

العزیزة ورفیقاتها، فالمخالطۀ المراودة بینهن تجعلهن یتفرسن تلـک المـراودة المسـتمرة وال    

إلیهن، من فلتـات لسـانها وصـفحات     -بطبیعۀ الحال -سیما تلک المرة الجاهرة التی تسربت

  وجهها إما ذا من لفتات وفلتات.

ولما یرینّ یوسف إلّا روایۀ، وایـن روایـۀ مـن     »وِد فَتاها عنْ نَفْسهتُرا«هن یعبن العزیزة کیف 

درایۀ؟ والبیان من العیان؟ واین هی والفتى المملوك؟ وبطبیعۀ الحال إذا کان صاحب جمـال  

قَـد شَـغَفَها   «لیس بالذي یفوق جمال الفتیان فی جو البالط، فکیف تعشق العزیزة فتاها ولحد 

  ؟»حبا

 متفئدا دها،◌ٔ الها القلبیۀ کما القالبیۀ! فقد شق حبه شغاف قلبها حتى وصل إلى فواختلت أحو

  ! ..والقالب القلب کال حارقا العشق، بنیران

و الحب الشغف هو أبلغ الحب، فهنا العشق الحب المفرط، وهناك السکر والهیمان، وهنالـک  

شـغافها وهـو غشـاء     الشغف وهو غشاء القلب، فقد یعنی أن حبه تغلغل إلیها حتـى أصـاب  

قلبها، فأصبحت مسلوبۀ الشغاف، أم إن شغافها أحاط حبه وأحاطه حبه فلم یبق فی قلبها إلّـا  

 إیـاه،  کلهـا  أصـبحت  وکأنهـا  مرآه، إلّا تنظر وال اه،◌ٔ حبه، فال تهوى إلّا إیاه، وال ترى إلّا رو

 تـه، ◌ٔ تحـب إال رو  وال مراودته، إلّا إرادة لنفسها تملک ال کأنها شیء، کل عنها حجب حیث

قد حجبها حبه عن الناس فال تعقل غیره، والحجاب هو الشغاف والشـغاف هـو حجـاب    « إذ
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»القلب
إِنّا لَنَراها فـی  «ه إلّا محبوبه، فإنه الالزق بالقلب، الالزم معه! حب قاتل ال یعرف صاحب 1

  حیث تبین هی کلّ ذلک وهو ال یبین بل ال یبین!. »ضَاللٍ مبِینٍ

فهبها تحب فتاها شذوذا فی الحب، فلما ذا تبین هی، وأما هو فال یکاد یبـین، ترغـب إلیهـا    

إِنّا لَنَراهـا فـی   «وشهد شاهد من أهلها  وهو ال یرغب، لحد التسابق وقد قدت قمیصه من دبر

حیث ظلت تراوده فضلت کذلک المبین! وضابطۀ المراودة الجنسـیۀ ان الرجـل    »ضَاللٍ مبِینٍ

و  -2أنهـا تـراود،    -1یراود المرأة التی هی بمبلغه، وتلـک المـراودة فیهـا تخلفـات عـدة،      

مراودة تربو فی مربعهـا   -إذا -هیوقد شغفها حبا، ف -4فتاها المملوك لسیدها،  -3باستمرار، 

  على سائر المراودة، مما تزیدها قحۀ على قحۀ، فتصبح فعلتها فی قمۀ الوقاحۀ.

نْهنَّ سـکِّ    ةٍ مــدکُلَّ واح آتَت تَّکَأً ونَّ ملَه تتَدأَع هِنَّ وإِلَی لَتسنَّ أَرکْرِهبِم تعما سفَلَم یناً و

لَیع اخْرُج شَراً إِنْ هذا إِلّا قالَتما هذا ب لّهل قُلْنَ حاش نَّ وهیدنَ أَیقَطَّع و رْنَهأَکْب نَهأَیا رهِنَّ فَلَم

) کَرِیم لَک31م.(  

کما سمعن مکرها، وکیف یصبح بیان الواقع مکـرا وهـی معترفـۀ     »سمعت بِمکْرِهنَّ«و باآلمل 

  مکرا إلّا التهمۀ؟بأصل المراودة، ولیس االغتیاب 

من جهۀ تضخیم القحۀ بغیا منهن لهـا، حسـدا وابتغـاء فضـحها فـی المدینـۀ،        »مکرهن«علّه 

والتذرع به إلى مواجۀ یوسف لکی یحظون به حظوها، وهی ترى مراودته طبیعۀ الحـال فـی   

  !»ما هذا بشَراً ..«ذلک الجمال، وکما أثبتت لهن حتى اعترفن 

»لَتسأَر ... تعمهِنَّ ... سکلهن دون إبقاء، مما یدل على أنهـن نسـوة خصـوص کانـت      »إِلَی

ومـا هـی الصـلۀ    »متکأ«وترى ما هو  »أرسلت ..و اعتدت لهن متکأ ..«تعرفهن وتتعارف معهن، 

  ؟»سکینا«بینه وبین 

المتکأ هو ما یتکأ علیه من کرسی أو نمرق، متعود علیه فـی بیـوت المتـرفین تلـک الـزمن،      

دلیل أنه متکأ خاص، دون الحاضر فی محاله على أیۀ حال، إذ کن من نساء الطبقـۀ  واإلعتاد 

آدب لکل اآلمـرب المترفـۀ فـی القصـور،      الراقیۀ المسامتۀ للعزیز، فهنّ اللواتی یدعین إلى م

                                                        
١

قد شغفھا حبا یقول: «في قولھ تعالى:  السالم علیھأبي الجارود عن أبي جعفر   ةفي تفسیر القمي في روای ٥٧ح  ٤٢٣: ٢.نور الثقلین 
 ...».قد حجبھا 
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 والحشـایا  الوسـائد  علـى  متکئـات  وهـن  ویتفکهن یأکلن المتمیزة، الوسائل بتلک ذن◌ٔ ویو

  تلک الزمن. فی الشرق کعادة والنمارق

ظاهرهـا  »متکـأ «و مهما صح عنایۀ األترج من المتکأ، إضافۀ إلى ما یتکأ، فهنا ال تصـح، فـان   

ما کـان حاضـرا،   »متکأ«لمحۀ أن  »أعتدت«الوحدة، وکیف تکفی لهن أترجۀ واحدة! ومن قبل 

 »متکـأ «وحضور األترج وسائر الفاکهۀ فی بیوت المترفین أمر متعود ال یحتاج إلى إعـداد، ف  

بوحدته یلمح لمجلس واحد کله متکأ، وطبعا لألکل والشرب والمحادثـۀ، فیکفـی بوحدتـه    

  داللۀ على حضور أنواع اآلمکل والفواکه.

واستعمال السکاکین فی األکل فـی تلـک الـزمن البعیـدة،      »و آتَت کُلَّ واحدةٍ منْهنَّ سکِّیناً ..«

  یۀ، ..یصور المدى البعید، عن الترف والحضارة الماد

فبیناهن منشغالت بتقطیع اللحوم والحلویات والفواکه، تمکـر مکرهـا إذ تفـاجئهن بیوسـف     

  .»و قالَت اخْرُج علَیهِنَّ«مباغتۀ دون سابقۀ إعالم: 

علّه ألنه کان منزویا فی زاویـۀ أو غرفـۀ تخوفـا عـن اسـتمرار       »أدخل«بدیل  »أخرج«و لماذا 

قالَـت  «ت، أم إنها أخفته فی مخدع داخل المأدبۀ المتکأ ف المراودة، أم وکید النسوة المدعوا

فخرج بطبیعۀ الحال، إذ ما کان یملک تأبیا وهو فـی ملکتهـا وتحـت سـلطتها      »اخْرُج علَیهِنَّ

وسیطرتها، أم لو لم یخرج ألخرجناه معها وأنّى له التـأبی عـن خروجـه فـی هـذه المعرکـۀ       

فتنهن کما هی، فبشارکنه فیما تشتهی؟ ألنها مواله وقـد  الصاخبۀ، وهلّا خافت علیه منهن أن ی

تملکه، فال یدعه یهوي الى هواتهن، وهی تعلم أنه ال یصبو إلیهن وقد عصم نفسه منها وهـی  

أجملهن، ثم ال تسطع أن تقضی على کیدهن إلّا أن یرینه کما رأت فیغیرن من کیدهن اعترافا 

  بحقها فیه وقد فعلت.

 نَهأَیا رفَلَم) کَرِیم لَکشَراً إِنْ هذا إِلّا مما هذا ب لّهل قُلْنَ حاش نَّ وهیدنَ أَیقَطَّع و رْنَه31أَکْب.(  

أعطی یوسـف  «و لماذا ال یکبرنه وقد أعطی حسنا منقطع النظیر وکما یروى عن البشیر النذیر 

»وأمه شطر الحسن
1!  

                                                        
١

قال: ... وفي آلھ و علیھ هللا صلىابن أبي حاتم و ابن مردویھ و الحاكم عن انس عن النبي   أخرج احمد و ابن جریر و -١٧: ٤.الدر المنثور 
، رأی�ت رج�ال ةو ھ�و یص�ف یوس�ف ح�ین رآه ف�ي الس�ماء الثانی� آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لىالمجمع عن أبي سعید الخدري قال: سمعت رسول ّهللا  

 ل: ھذا أخوك یوسف.البدر قلت یا جبرئیل من ھذا! قا ةالقمر لیل ةصورتھ صور
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فتاها المملوك، أم وأي فتى جمیل، ولکنه منقطـع النظیـر    -فقط -عما کن یزعمن أنه »أکبرنه«

لدهشۀ مفاجئۀ غیر منتظرة، ولقـد کـان ذلـک     »أَکْبرْنَه و قَطَّعنَ أَیدیهنَّ«فی قبیل البشر، لذلک 

بالمرة شـعورهن وإحساسـهن،    اإلکبار لحد أصبحن فی أنفسهن صاغرات مائرات لحد فقدن

فجذبن أعینهن إلیه عما یقطعن من أکل وفاکهۀ، فقطعن أیدیهن، فإن کانـت العزیـزة شـغفها    

حبا لحد تلک المراودة فی مدة طائلۀ فهن قد أصبحن أشغف منها فی اول وهلۀ، فقالت لهـن  

»أنتن من ساعۀ واحدة هکذا صنعتن فکیف أصنع أنا«العزیزة 
! ومن خلفیات اإلکبـار األنثـوي   1

أکبـرت المـرأة إذا   الحیض، وکما تعنیه لغـۀ اإلکبـار أحیانـا:     -أمام جمال رائع منقطع النظیر

حاضت، فسواء أ حاضت لکبر فی عمرها کبدایۀ اغتالمها، ام إلکبار فیمـا ترغـب إلیـه مـن     

فیما تعنیه: حضن وأمنـین، مناسـبۀ ألدب    »أکبرنه«شهوة فائقۀ وقد تمنی، حینذاك، فقد تعنی 

  اللفظ والمعنى.

والبهن کما فی قلوبهن، حیث أثـر  فی تصاغر ق »قَطَّعنَ أَیدیهنَّ«و من خلفیات ذلک اإلکبار أن 

إکبارهن قلبا وقالبا، لحد أخطأن الفاکهۀ وسائر المأکول إلى أیدیهن، حیث قطعنهـا فاقـدات   

  الشعور واألحاسیس، اللهم إلّا إحساسهن لیوسف ال سواه، دون أن یدرکن إلّا إیاه.

حس ما یصـاب فـی   و هذه سنۀ ساریۀ فی اإلنسان، أن الروح إذا انشغل عن البدن تماما فال ی

البدن، سواء أ کان انشغاال فی اللّه فأحرى وأتم، أم انشغاال فی غیر اللّـه وکمـا حصـل فـی     

  نسوة فی المدینۀ.

تعنی »قطعن«فلقد کان ذلک اإلکبار لحد فقدان الشعور المدبر للبدن، المدرك لمصابه، ولیس 

حتـى یسـتبدلن أیـدیهن    جرحن، واالختالف بینهما فادح، وهل کن یجرحن الطعام والفاکهۀ 

عنهما؟ فإنما تقطیع بدیل تقطیع، وصیغۀ التفعیل هی للتکثیر، کثرة فـی عـدد عـدد أیـدیهن،     

وأخرى فی قدد حیث قددن وشققن أجزاء من أیدیهن کما تقطع الفاکهۀ، وهـن لـم یشـعرن    

                                                                                                                                                         
 
و اخرج ابن أبي حاتم من طریق درید بن مجاشع عن بعض أشیاخھ قال قالت للقیم ادخلھ علیھن و البسھ ثیابا  ١٦: ٤.الدر المنثور ١

بیضا فان الجمیل احسن ما یكون في البیاض فادخلھ علیھن و ھن یحرزن ما في أیدیھن فلما رأینھ حرزن أیدیھن و ھن ال یشعرن 
لیھ ان ارجع فنظرن الیھ مدبرا و ھن یحرزن أیدیھن بالسكاكین ال یشعرن بالوجع من من النظر الیھ فنظرن الیھ مقبال ثم اومأت ا

 نظرھن الیھ فلما خرج نظرن الى أیدیھن و جاء الوجع فجعلن یولولن و قالت لھن: أنتن ...
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  حین قطعن حتى هنیئۀ رجعن إلى ما کنّ فرأین أیدیهن مقطعۀ.

! وهی کلمۀ تنزیه للّه، اندهاشا من خلق اللّـه، فهـن   »اش للّه ما هذا بشَراً ..قَطَّعنَ ... و قُلْنَ ح«

و لَـئنْ  «مهما کن مشرکات فی عبادة اللّه، ولکنهن فی نفس الوقت موحدات فی خالقیۀ اللّـه:  

  ؟.»فَکُونَ◌ٔ نَّ اللّه فَأَنّى یوسأَلْتَهم منْ خَلَقَ السماوات و الْأَرض و سخَّرَ الشَّمس و الْقَمرَ لَیقُولُ

ففی حسن البشر حد تعرفه نساء الطبقۀ العلیا، المترفۀ بجمال الرجال، فإذ لم یجدن مثله فیمـا  

لیس کسائر الملک على حسنهم وجمالهم  »إِنْ هذا إِلّا ملَک«أیا کان  »ما هذا بشَراً«رأینه، إذ ف 

کیۀ جماالً وکماال، خلقا وخلقا، صورة وسیرة، فلو واسع فی المل »کریم«وکمالهم بل هو بینهم 

ات بـأرقى      کان بشرا لرأینا مثله، أم انجذب إلى نسوة جمیالت متزینات بـأعلى الـزّین، متزیـ

  .»ما هذا بشَراً إِنْ هذا إِلّا ملَک کَرِیم«األزیاء، فال خلقه یشبه بشرا وال خلقه، إذا ف 

ه ملکا او مثّلنه بملک؟ کلّا! ولکن السیرة منـذ القـدیم   أ ترى أنهن رأین ملکا کریما حتى ظننّ

جرت على أن صورة الملک أفضل الصور کما وسیرته أحسن السـیر، فضـال وحسـنا فـوق     

التصور، فیمثل به کل حسن ال یقدر بقدر، وهو منقطع النظیر فی قبیل البشـر! وهکـذا قـدرن    

البشر وهن وهی فـی حسـنهن القمـۀ،    فی یوسف ما هذا بشر إذ ال یرین فیه انجذابا الى أنثى 

  .»إِنْ هذا إِلّا ملَک کَرِیم«وفی داللهن وغنجهن ما ال تغمض عنه عین بشر! لذلک 

أال یطمع فیه طمع الجنس، ولیکـرم إکرامـا فـوق اإلنـس، دون      »ملَک کَرِیم«و لکن الحق فی 

  ة العزیز؟تهمۀ وقحۀ وفی رغبۀ الجنس، فکیف تکون الحالۀ الملکیۀ عاذرة المرا

الحق انه مبالغۀ منهن فی جمال الصورة وکمال السیرة والسریرة، مما یزید النسـاء رغبـۀ فیـه    

وشغفا إلیه، لذلک نراها تعتذر به وهن یقبلن العاذرة، وإلّا النقلب سناد العـذر ضـده، وقلّـب    

  األمر علیها أشده.

ـ  »إِنْ هذا إِلّا ملَک کَـرِیم «و ترى أن تقریرهن فی  ه أن الملـک أفضـل مـن البشـر، هلّـا      ولزام

فال أحسن منه فی تقویم مهما کان له مثیل فـی   »لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی أَحسنِ تَقْوِیمٍ«یعارض 

  حیث القلیل منهم له مثیل؟ »و فَضَّلْناهم على کَثیرٍ ممنْ خَلَقْنا تَفْضیلًا«تقویم 

تقریـر، فلیقـدر بقـدره غیـر      -علـى أکثـر تقـدیر    -و لکن هذا تصریح دون معارض وذلک

المعارض للتصریح، وعلّه ان الحالۀ الفعلیۀ الدائبۀ لملک کریم أفضل منها لبشـر، مهمـا کـان    
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اإلنسان فی استعداده وفاعلیته تحصل له فعلیۀ هی من الملک أکثر بکثیر، وکما فـی الرسـول   

یل لیلۀ معراجه، فضال عن روحـه! فـال تثبـت    حیث فاق بجسمه على جبرئ آله و علیه اهللا صلىاألقدس  

  اآلیۀ أن المالئکۀ أفضل من اإلنسان، اللهم إلّا فی عرف عام قیاسا إلى العوام.

فامرأة العزیز تخلق ذلک الجو العجیب الرهیب کیدا بکیدهن، وجوابـا مجسـدا عـن قـولهن     

».. هنْ نَفْسفَتاها ع زِیزِ تُراوِدالْع رَأَتام«.  

قالَـت  «هذا منهن فی کیدها جوابا عن کیدهن حاضرا، فانتصـرت فـی المعرکـۀ إذ     فلقد کان

یهی فتُنَّني لُمکُنَّ الَّذي  « هوذا األیدي، ته◌ٔ ذلکن الملک الکریم الذي تقطّع بمجرد رو »فَذلذ الـَّ

یهی فتُنَّنل  »لُممرة، أ فـال  فال تلمن إلّا أنفسکن حیث بهرت وانقهرت هکذا فی لقاء واحد والو

  أراوده أنا المسکینۀ وقد عاشرته طول سنین حتى إذا بلغ أشده:

لْ مـا آمـرُ      فْعـی نْ لَـملَـئ و مصتَعفَاس هنْ نَفْسع تُهدراو لَقَد و یهی فتُنَّني لُمکُنَّ الَّذفَذل قالَت ه

  ).32لَیسجنَنَّ و لَیکُوناً منَ الصاغرِینَ (

الموقف القاهر والمشهد الظاهر الشاهر تجد مجاال لالعتراف بالمراودة مفتخرة بهـا،   فی ذلک

حیث بهرنی کما بهرکن  »و لَقَد راودتُه عنْ نَفْسه«متجهۀ فیها بعد تجسد الجواب عن مکرهن: 

 معانیا فیه تحرزا عما یعاینه، وهو فی الحق استعصام بالعصمۀ اإللهیۀ وهی برهـان  »فاستعصم«

  ربه، بعد االستعصام بکل الطاقات البشریۀ.

و لیست هی اآلن لتکتفی بهذه وتلک، إلّا ان تنهیها بثالث الثالوث بتهدید له بالغ، حیث تظهـر  

سیطرتها علیه أمامهن بتبجح المرأة فی ذلک الوسط دون اختجال، فال ترى بأسا مـن التجـاهر   

و لَئنْ لَم یفْعلْ ما آمرُه لَیسـجنَنَّ و  «النساء:  بنزواتها األنثویۀ مکشوفۀ، وبکل افتخار فی معرض

أَنْ «فهی فی بدایۀ الفضیحۀ أمام العزیز تردد األمر فی غیـر تأکیـد بـین     »لَیکُوناً منَ الصاغرِینَ

یمأَل ذابع نَ أَوجستأکیـدین  فـی  األمرین علیه بنفسها د◌ٔ طالبۀ منه أحد األمرین، وهنا تو »ی 

  کأنها هی اآلمرة والعزیز یطبق أمرها کما ترید. »یسجنَنَّ و لَیکُوناً منَ الصاغرِینَلَ«

أ فتاي هذا الذي ربیته وأکرمته یستعصی أمري وهو من المکابرین، فلیسجن إذا ولیکونن مـن  

  الصاغرین، لکیال یکابرنی بعد فیما آمره.

البالط وقصـور المتـرفین، وال سـیما فـی     و إلى ذلک الحد الحدید الشدید تصل القحۀ فی 
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یوسـف   -إذا -الوقت الذي تجد صاحبۀ البالط صاحباتها فی سعار أکثـر منهـا فمـا یصـنع    

  الصدیق:

کُـنْ  قالَ رب السجنُ أَحب إِلَی مما یدعونَنی إِلَیه و إِلّا تَصرِف عنِّی کَیدهنَّ أَصب إِلَـیهِنَّ و أَ 

  ).34) فَاستَجاب لَه ربه فَصرَف عنْه کَیدهنَّ إِنَّه هو السمیع الْعلیم (33جاهلینَ (منَ الْ

تحاشى یوسف هنا أن یجاوبها والنسوة، وانصرف إلى ربـه ملتمسـا داعیـا أن یصـرف عنـه      

هـو  کیدهن، ففی دوران أمره بین أن یصبوا إلـیهن أو أن یسـجن ویکـون مـن الصـاغرین،      

  یستحب السجن دون صبو وال صغار:

ا     «الذي ربیتنی وخلصتنی حتى اآلن من کـل سـوء وفحشـاء     »رب« مـم إِلَـی ب نُ أَحــجالس

هی إِلَیونَنعدفذلک سجن للبدن حفاظا على حریۀ الروح فی عبودیته، وهذا سـجن للـروح    »ی

کنی رجل الروح قبل الجسـم،  ورقیۀ للهوى وفیه حظوة الجنس وحریۀ الشهوات بضروبها، ول

  فما الجسم إلّا لیحمل الروح فی صالحه.

أ تراه دعى على نفسه بالسجن وهو عار أن سببه التهمۀ، وال سبیل إلیه إلّا هیه؟ کال! وإنما هو 

بیان حال أن لو انحصر أمري بین واقع العار وتهمته فالسجن التهمۀ أحب إلی فرارا عن واقع 

  العار!.

إِنَّـه هـو   «لم یطلب إلى ربه صرف کیدهن عنه بال أن یسجن، صرفا للمحظورین وإذا فلما ذا 

یملالْع یعم؟»الس  

إِلّـا  «ذلک، وعلّه استسالم للرب وابتعاد عن المحظور حتى إن قدر أن یسجن، ومحور الدعوة 

تَجاب لَـه   «ف: ولو بالسجن، ولم یستجب ربه إلّا فی ذلک الصـر  »تَصرِف عنِّی کَیدهنَّ ... فَاسـ

  ال أن قدر سجنه وصرف الکید عنه!. »ربه فَصرَف عنْه کَیدهنَّ ..

أن یصرف ربه عنه کیدهن،  -بعد ما رأى برهان ربه فلم یهم بالعزیزة -و کیف یحتاج یوسف

  وفی برهان الرب وهو العصمۀ کفایۀ هنا کما هناك؟

ۀ على یوسف، لیست بالتی هو یملکها، دونما حاجۀ ذلک ألن العصمۀ والقوة القدسیۀ المفاض

)! 74: 17(»و لَو ال أَنْ ثَبتْناك لَقَد کدت تَرْکَنُ إِلَیهِم شَـیئاً قَلیلًـا  «بعد إلى عنایۀ إلهیۀ متواصلۀ: 

ثم البلیۀ هنا قد زادت بمکایدات نسوة فی المدینۀ، وتهدیدات صاحبۀ الـبالط، فقـد دعونـه    
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مما زاد فی الطنبور نغمۀ أخرى، وتفاقم األمر مرة أخـرى   »مما یدعونَنی إِلَیه«إلیه  إلى ما دعته

  اکثر بکثیر من األولى.

 ربـه،  مـن  البرهان کان مهما فعله وهی بها، یهم أن تصده هناك ربه برهان ته◌ٔ فإن کانت رو

برهـان أقـوى، و    إلى بحاجۀ هو -المکیدة فی النسوة وازدحمت النبرة علت وقد -هنا ولکنه

مکیدة ال یقوى علیهـا إلّـا اللّـه حیـث تکـلّ کـلّ        »و إِلّا تَصرِف عنِّی کَیدهنَّ«صرف من اللّه 

  القوى، وتختل الموازین کلها، اللهم إال صرفا من اللّه.

د إذ لم یکن لیهواهن، وإنما هن الالتی یکدنه لحد یکـا  »تصرفنی عنهن«ال  »إِلّا تَصرِف عنِّی ..«

  یصبو إلیهن.

و الصبو هو تمیل صبیانی عن جهل وتفلّت عقل، وصبا یصبو صبوة إذا نـزع واشـتاق وفعـل    

أَصـب إِلَـیهِنَّ و   «فعل الصبیان، فإن المکائد األنثویۀ تصل لحد یطیر بها العقل وینوبه الجهـل  

فهو  »لنَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوء إِلّا ما رحم ربیو ما أُبرِّئُ نَفْسی إِنَّ ا«وهو القائل:  »أَکُنْ منَ الْجاهلینَ

یستدعی من ربه فی ذلک الموقف الهرج المرج أن یخصه برحمۀ خاصۀ تصرف عنه کیـدهن  

»هبر لَه تَجابنَّ«دعاءه  »فَاسهدکَی نْهع رَفثم لم یمنع ویردع عن سجنه  »فَص»  یعـمالس و هـ إِنَّه« 

ما یصلح الداعی، وقد کان یکفیه هنا أن یصرف عنه کیدهن وإن ببلیۀ السجن،  »العلیم«للدعاء 

تهم عنـه علـى طـول      وهی فی نفس الوقت من ألطافه الخفیۀ، حیث کان ذریعۀ الستئصال اـل

إِنَّه هـو  «طریق لهما قاطعۀ!  -فقط -الخط، واستقطابه ألن یجعل على خزائن األرض، والسجن

لالْع یعمالسشیء آخـر، ویسـتمر صـرفه     »ثم«ولکن صرفه شیء، وسجنه المفصول عنه ب  »یم

  فی طیاته.

بـه   السـالم  علیـه   علـی  نـین ◌ٔ و کیف ینقم بسجنه الذي ارتضاه ابتعادا عن صبوه إلیهن وألمیر المو

.. هی إِلَیونَنعدا یمم إِلَی بنُ أَحجالس بأسوة إذ قال: ر«
1.  

                                                        
١

فق�الوا: م�ا ب�ال أمی�ر  ةفي كتاب علل الشرایع باسناده الى ابن مسعود ق�ال: احتج�وا ف�ي مس�جد الكوف� ٥٨ج  ٤٢٣: ٢.نور الثقلین 
 ةالجامع ةفامر ان ینادى الصال السالم علیھ؟ فبلغ ذلك علیا  ةو معاوی ةو الزبیر و عائش ةكما نازع طلح ةلم ینازع الثالث السالم علیھنین  المؤ 

قد السالم علیھنین  نبر فحمد ّهللا و اثنى علیھ قال: معاشر الناس! انھ بلغني عنكم كذا و كذا؟ قالوا: صدق امیر المؤ فلما اجتمعوا صعد الم
و ق�الوا: » ةٌ َحَس�نَ  ةٌ فیما فعلت قال ّهللا تعالى في محكم كتابھ: لَقَْد كاَن لَُكْم فِي َرُسوِل ّهللاِ أُْسوَ  ةاألنبیاء أسو ةقلنا ذلك، قال: ان لي بسن

إذ قال: رب السجن أحب الي مما یدعونني الیھ،  ةولي بیوسف أسو -الى ان قال -السالم علیھنین؟ قال: أولھم ابراھیم  من ھم یا امیر المؤ 
فان قلتم ان یوسف دعى ربھ و سألھ السجن بسخط ربھ فقد كفرتم، و ان قلتم انھ أراد بذلك ل�ئال یس�خط رب�ھ علی�ھ و اخت�ار الس�جن 

 فالوصي اعذر.
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لصرف کیدهن عنه، وقد تعلقن به جمیعا ترأسـهن   -و کیف ال یرتضى السجن إن کان وال بد

فهـن جمیعـا    »ما تدعونی الیه وکیـدها «دون  »وکیدهن -مما یدعوننی إلیه«العزیزة کما تصرح 

مشترکات فی الـدعوة والمکیـدة سـواء بـالقیالت واللفتـات، او الحرکـات والتغنّجـات أو        

  .1من دعوات مکیدات االستباقات أماذا

ی هذه الغائرة الحائرة المائرة ال مناص له وال خالص إلّا ان یستنجد ربه بمزید مـن رحمـۀ   فف

العصمۀ ان یصرف عنه کیدهن کیال یقع فـی حبـائلهن خیفـۀ ان یضـعف أمـام اإلغـراء، و       

  .»هم بِها لَو ال ..«یتضاعف عما کان من امرأة العزیز فی 

ر فی مده وشده، الذي ال یغتـر بعصـمته، فیریـد    و ها هی دعوة اإلنسان العارف بحده، القاص

دهنَّ .. «مزیدا من عنایۀ ربه وحیاطته بحیازته  کَیـ نْهع رَففَص هبر لَه تَجابال أن یسـجن   »فَاس

  .»ثُم بدا لَهم ...«بالفعل، حیث التراخی بین ذلک المشهد العارم وبین سجنه قائم کما تلمحه 

یق محنته العارمۀ فی هذه الحلقۀ الثالثۀ، بعد غیابت الجب وبعد العزیـزة،  و هکذا یجتاز الصد

  ثم تبدء الحلقۀ الرابعۀ وهی سجنه حتى حین:

  ج 24الى  35): اآلیات 12ج سورة یوسف (

فَتَیـانِ قـالَ    ) و دخَلَ معه السـجنَ 35ثُم بدا لَهم منْ بعد ما رأَوا اآلْیات لَیسجنُنَّه حتّى حینٍ (

 أَحدهما إِنِّی أَرانی أَعصرُ خَمراً و قالَ اآلْخَرُ إِنِّی أَرانی أَحملُ فَوقَ رأْسی خُبزاً تَأْکُـلُ الطَّیـرُ  

نَبأْتُکُما بِتَأْوِیلـه  ) قالَ ال یأْتیکُما طَعام تُرْزقانه إِالّ 36منْه نَبئْنا بِتَأْوِیله إِنّا نَراك منَ الُْمحسنینَ (

 هم بِاآلْخرَةِ هم و بِاللّه منُونَ◌ٔ قَبلَ أَنْ یأْتیکُما ذلکُما مما علَّمنی ربی إِنِّی تَرَکْت ملَّۀَ قَومٍ ال یو

نا أَنْ نُشْرِك بِاللّـه مـنْ   لَ کانَ ما یعقُوب و إِسحاقَ و إِبراهیم آبائی ملَّۀَ اتَّبعت و) 37( کافرُونَ

) یا صـاحبیِ  38شَیء ذلک منْ فَضْلِ اللّه علَینا و علَى النّاسِ و لکنَّ أَکْثَرَ النّاسِ ال یشْکُرُونَ (

) ارالْقَه دالْواح رٌ أَمِ اللّهتَفَرِّقُونَ خَیم بابنِ أَ أَرجـ    39الس ونـنْ دونَ مد بـمـا تَع (  ماء إِالّ أَسـ ه

 إِیاه إِالّ تَعبدوا أَالّ أَمرَ للّه إِالّ الْحکْم إِنِ سلْطانٍ منْ بِها اللّه أَنْزَلَ ما کُم◌ٔ سمیتُموها أَنْتُم و آباو

                                                                                                                                                         
 
١

رأتھ  ةفي ذلك الیوم حتى بعث كل امرا السالم علیھو تقطیعھن أیدیھن قال: فما امسى یوسف   ة.في تفسیر القمي في حدیث جمعھا النسو
ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِمّما یَْدُعونَنِي إِلَیْھِ «تدعوه إلى نفسھا فضجر یوسف في ذلك الیوم فقال:   ...».َربِّ السِّ
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کینُ ذلالد مالْقَی نَّ وونَ ال النّاسِ أَکْثَرَ لکلَمعیِ یا) 40( یبنِ صاحجی   أَ السـقسکُما فَیـدا أَحم

تَفْتیانِ   تَسـ یـهي فرُ الَّذالْأَم یقُض هأْسنْ ررُ مفَتَأْکُلُ الطَّی لَبصا اآلْخَرُ فَیأَم راً وخَم هب41 (ر و (

ی السـجنِ     قالَ للَّذي ظَنَّ أَنَّه ناجٍ منْهما اذْکُرْنی عنْد ربک فَأَنْساه الشَّیطانُ ذکْ فَلَبِـثَ فـ ـهبرَ ر

  )42بِضْع سنینَ (

هنا یوسف السجین یجد مجاال الئقا وجوا فائقا للدعوة الـى التوحیـد حـین یـرى صـاحبی      

السجن بحاجۀ إلى تأویله، وهما یریانه من المحسنین، فهل سجن إلّا قضـیۀ اإلیمـان، فلیـدع    

جنا لحریۀ الدعوة، فإنما هو اسـتالب لحریـۀ   إلى االیمان أیا کان، ولیس السجن ألهل اللّه س

الجسم حلّا وترحاال، وأما الروح فقد یصبح بالسـجن أروح، وتبـرز شـفافیته و لباقتـه أریـح      

  وأنجح!.

  ).35ثُم بدا لَهم منْ بعد ما رأَوا اآلْیات لَیسجنُنَّه حتّى حینٍ (

مشهد وسجنه، والبداء ظهـور رأي خـالف   هنا تلمح إلى فصل غیر قریب بین ذلک ال »ثم«ف 

ما کان، واآلیات هی الداالت على براءة یوسف، من براءته الذاتیۀ المشهودة فی عشرته، وأن 

العزیزة راودته وقدت قمیصه من دبر، وکما شهد شاهد من أهلها واعتـرف العزیـز بکیـدها،    

  .1وصرحت العزیزة بمیدها فی مشهد النسوة، أما هیه

یجعله یکرم أکثر مما کان، فضـال عـن السـجن    و هذه کلها آیات قاطعۀ لبراءته وقحتها، مما 

  حیث فیه یهان.

و لکنما الحق الواقع شیء، والمصلحیۀ فی األوساط الراقیۀ والمترفۀ شیء آخر، یفدون بکـل  

  حق ناصع حفاظا على مصلحیۀ.

فلقد شاعت قصۀ المراودة فی أوساط المدینۀ والکتها األلسن وتلقتها فی األوسـاط الشـعبیۀ،   

أکثر مما کانت، کما هی السنۀ فی کل حادثۀ تدخل قالتهـا بـین    -بیعۀ الحالبط -واستطارت

الجماهیر، فأصبحت حدیث الیوم، وتزداد شیاعا فضیاعا للبلد یوما بعد یوم، مما تجعل قحـۀ  

العزیزة وفضیحتها سنۀ تقتدى فی کل األوساط، فإن ذلک الحسن الـذي أولـه سـیدة الـبالط     

                                                        
١

الص�بي و القم�یص  ة: و اآلی�ات ش�ھادةف�ي اآلی� الس�الم علی�ھأبي الجارود عن أبي جعفر   ةالقمي في روای ٦٠ج  ٤٢٤: ٣ن .نور الثقلی
 بزوجھا حتى حبسھ. ةالممزق من دبر و استباقھما الباب حتى سمع مجاذبتھا إیاه على الباب فلما عصاھا لم تزل مولع
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  ألّا یلبث دون أن یقیم فی المدینۀ بلوى وفوضى. وأقرانها من السیدات، من طبعه

بـدا للعزیـز حفاظـا علـى سـمعۀ       »بدا لَهم منْ بعد ما رأَوا اآلْیات لَیسجنُنَّه حتّى حینٍ«لذلک 

فبعد ان تصـبرت   »لَیسجنَنَّ ..«البالط وحرمته وحریمه، وبدا للعزیزة وقد کانت تهدده من قبل 

واستمرت فیما حاولت فشلّت وفشلت فأصرت على العزیز أن یسجنه بعد ما ردحا من الزمن 

ارجِع إِلى ربک فَسـئَلْه مـا بـالُ النِّسـوةِ اللّـاتی      «احتالت فی تلبیس األمر علیه کما یلوح من 

وقـولهن   »نَفْسـه  ما خَطْبکُنَّ إِذْ راودتُـنَّ یوسـف عـنْ   «وما رده الملک علیهن:  »قَطَّعنَ أَیدیهنَّ

»وءنْ سم هلَینا عملما ع لّهل قُّ أَنَـا  «وأخیرا تصریحه ثانیۀ من العزیزة:  »حاشالْح صحصاآلْنَ ح

  .»راودتُه عنْ نَفْسه و إِنَّه لَمنَ الصادقینَ

مجـال، وقـد   »لْحـقُّ ... اآلْنَ حصحص ا«فلو ال تلبیسها أمره على العزیز لمن یکن لقولها اآلن: 

حصحص من قبل فی مشهد النسوة إذ قطعن أیدیهن، مما یدل على أنها کادت واحتالت فی 

تعمیۀ األمر على العزیز لحد صمم على سجنه، أم إن المصلحیۀ والتعمیۀ هما الباعثان على ان 

ونسوة فی المدینۀ وسـائر   وتراهم من هم غیر العزیز والعزیزة؟ علّهم هما »لَیسجنُنَّه حتّى حینٍ«

  أصحاب البالط، مهما یرأسهم العزیز وترأسه العزیزة، بدا لهم کلهم من بعد ما رأو اآلیات.

هو حین التناسی عن جریمتها، وحین النسیان عنه، وحین اسـتتباب أمـر الـبالط     »حین«و علّ 

  رجوعا إلى ما کان قبل المراودة، أم وحین ظهور األمر بعد إخفاءه.

أمـر  «فعل ال یصلح فاعال وال مفعوال، فالفاعل  »لیسجننه«محذوف حیث  »بدا لَهم«فاعل  و کأن

 أنـه  إلّا یعلم ال محدد بعدین، فی د◌ٔ سجن مو »لَیسجنُنَّه حتّى حینٍ«بموجبه  »ورأى غیر ما کان

 یعجـز  حـین  البالط، عزیزة کلمۀ وتسمع المستهترة، البیوتات سمعۀ تحفظ فحتى د،◌ٔ مو غیر

ه لـم      رجاالتها عن صیانتها، یبدو لهم أن یسجن فتى بريء، کلّ جریمته برائتـه ونزاهتـه، وأـن

یستجب نزوة الشهوة للعزیزة، أن لو کان یستجیب لکان أعز من العزیز! وهـذه شـیمۀ شـنیعۀ    

فی األوساط االرستقراطیۀ والجاهلیـۀ، تعامیـا عـن فضـائل الکرامـات وفواضـل الصـفات،        

یال للشهوات والمصلحیات، فإلى حلقۀ رابعۀ من حلقات البلیات لصاحب استئصاال لها وتأص

  الشیم الکریمۀ والقیم العالیۀ:

و دخَلَ معه السجنَ فَتَیانِ قالَ أَحدهما إِنِّی أَرانی أَعصرُ خَمراً و قالَ اآلْخَرُ إِنِّی أَرانی أَحمـلُ  
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زاً تَأْکُلُ الطَّیی خُبأْسقَ رینَ (فَونسنَ الُْمحم إِنّا نَراك هئْنا بِتَأْوِیلنَب نْه1)36رُ م.  

فأحدهما سـاقیه، و اآلخـر    »فَیسقی ربه خَمراً«م البالط کما تلمح له هما عبیدان من خد »فتیان«

خبازه، ویا لها من معیۀ بارعۀ تخلق ظرفا صالحا لتخلّص یوسف من السـجن، وقـد یخصـر    

 اهمـا، ◌ٔ السیاق أمره معهما دون أن یحصره وألن أمرهما هو األساس فی تبرزه فی تأویـل رو 

ن تفرسا فارسا مارسا من عشرته قلّت أم کثرت، فأهل الفراسـۀ  المحسنی من رأیاه اللذان وهما

  یتفرسون اإلحسان وسواه فی صفحات الوجه وفلتات اللسان ووجنات األرکان.

دون عطف تلمح إلى وصل القول بالدخول دون فصل، أم فصال بلیل او قدر مـن   »قال«و علّ 

إِنّـا نَـراك مـنَ    «غریبـا ل   الوقـت  نفـس  وفـی  قریبا کان فصله وألن اهما،◌ٔ النوم یصلح لرو

  إحسانا جعله موضع ثقۀ المساجین، متوسمین فیه من طیبۀ، وصالحا وإصالحا. »الُْمحسنینَ

 أرانـی  الـذي  فهـو  المنـام،  فاعله کأن یوسف؟ ا◌ٔ کما فی رو »رأیت«هنا دون  »أرانی«و لماذا 

 »أَرانـی أَعصـرُ خَمـراً   « سـجنه  فی اآلن وأنا وشاغله للملک فاعله کنت ما أرانی الیقظۀ، دون

  إراءة لهذه الحالۀ.

ج هـائج عـن عصـر       »أَعصرُ خَمراً«و  والخمر ال تعصر وإنما یعصر لها العنب، هذا تعبیـر راـئ

عصیر کثیر وکما: خبزت خبزا وطبخت آجرا، اعتبارا باآلمل، عطفـا لـه علـى الحـال، وکـأن      

  اآلمل حال قضیۀ تأکد االشتغال.

نینَ   « حقا تأویلهما راغبین اهما،◌ٔ الفتیان یذکران رو ســنَ الُْمحم والمحسـن یـرى    »إِنّا نَـراك

  بشفافیۀ روحه ما ال یراه المسیء، ویحسن إلى سجین مثله ما ال یرجى من المسیئین.

و هل یبتدر یوسف بالتأویل، عجالۀ فی إحسانه دنیویا قبل إحسانه إلیهما روحیـا وأخرویـا؟   

                                                        
١

بحسب ھذا الكالم صنع بي عب�دك  ةفكان لما سمع سیده كالم امرأتھ الذي كلمتھ بھ قائل«یقول:  ٣٩.في تكوین التورات االصحاح 
المل�ك محبوس�ین فی�ھ و ك�ان ھن�اك ف�ي بی�ت  أّن غضبھ حمى فأخذ یوسف سیده و وضعھ في بیت الس�جن المك�ان ال�ذي ك�ان اس�رى

لھ في عیني رئیس بیت السجن فدفع رئیس السجن الى ید یوسف  ةالسجن، و لكن الرب كان مع یوسف و بسط الیھ لطفا و جعل نعم
مم�ا  ةت�جمیع األسرى الذین في بیت السجن و كل ما كانوا یعلمون ھناك كان ھو العامل و لم یكن رئیس بیت السجن ینظر شیئا الب

ا اھم�ا و رؤ ص�احبي الس�جن و رؤ  ة، تس�وق قص�٤١في یده ألن الرب كان معھ و مھما صنع كان الرب ینجحھ، ث�م ف�ي االص�حاح 
عن�د  ةفرعون و رئیس الخبازین اذنباه فحبسھما فرع�ون ف�ي س�جن رئ�یس الش�رط ةفرعون مصر و ملخصھ: انھما كانا رئیس سقا

ا عصر خمرا و اآلخر أن الطیر تأكل من طعام حملھ على رأسھ فاستفتیا یوسف فعب�ر رؤ في منامھ انھ ی ةیوسف فرأى رئیس السقا
األول برجوعھ الى سقي فرعون شغلھ السابق و الثاني بصلبھ و أكل الطیر م�ن لحم�ھ و س�أل الس�اقي ان ی�ذكره عن�د فرع�ون لعل�ھ 

 یخرج من السجن لكن الشیطان أنساه ذلك ... 
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نتهاز الفرص للدعوة إلى الحق، وکونه سجینا ال یعفیه من تصـحیح  کلّا، فعلى رجاالت الحق ا

العقیدة الفاسدة، وإصالح األوضاع الکاسدة، التی تقـوم علـى حـق الربوبیـۀ آللهـۀ األرض،      

وإبطالها إلله السماوات واألرض! فهل یبدأ یوسف بدعوته تعامیا عما یتطلبـان؟ وفیـه إبعـاد    

والسیاسۀ الصالحۀ هنا فی الدعوة تتطلب تقدیم رجاء عن الحق ألنه خالف غایتهما القصوى! 

واطمئنان لهما أنه سوف یقضی طلبتهما، وهنا جو صالح بین األمرین لکی یبین سـبب کونـه   

  من المحسنین لیجذبهم إحسانه کما هو.

 علـم  ولـه  بـل  ّ،◌ٔ و لکی یطمئنهما أکثر مما یریان، یبین موقفه من تأویل، أنه لیس فقط للرو

  م:الطعا تأویل

 ی ر نـلَّما عمکُما مکُما ذلیأْتلَ أَنْ یقَب هأْتُکُما بِتَأْوِیلإِلّا نَب هقانتُرْز یکُما طَعامأْتـی إِنِّـی   قالَ ال یب

  ).37( کافرُونَ هم بِاآلْخرَةِ هم و بِاللّه منُونَ◌ٔ تَرَکْت ملَّۀَ قَومٍ ال یو

صاحبی السجن بکل سیاسۀ وکیاسۀ فـی تنقّـل الحـدیث،    و هکذا یدخل یوسف فی نفوس 

 »قالَ ال یأْتیکُما طَعام تُرْزقانه« حیث یریان مما أکثر اللدنی العلم من علیهما لنفسه د◌ٔ حیث یو

وذلـک   »إِلّا نَبأْتُکُما بِتَأْوِیله قَبلَ أَنْ یأْتیکُما«أیا کان وأیان ومن اي کان، من السجن أو خارجه 

وتکُم   « السـالم  علیهمن إنباءات النبوات کما فی المسیح   یـی ب رُونَ فـخما تَد بِما تَأْکُلُونَ و ئُکُمأُنَب و

  ).49: 3( »منینَ◌ٔ إِنَّ فی ذلک آلَیۀً لَکُم إِنْ کُنْتُم مو

 -فقـط  -نـه أ أم المعبـرین،  من کسواه ظنون فی -فقط -ا◌ٔ فحتى ال یظنا أنه خبیر بتأویل الرو

 المصـاحب  یـزعج  وألنـه  الظنون، عن بعیدا کان مهما الفنون سائر مثل فنّ کذي ا◌ٔ معبر الرو

 ومن الرسالی، العلم من موقفه یبین أخذ أمثالها وحکم کلها لهذه بصلبه، اه◌ٔ لرو تأویال الثانی

 بـذلک  ن◌ٔ یـو  یصـلب  الذي وعلّ القبول، من موقعه تأویله یقع لکی ا،◌ٔ الرو تأویل هوامشه

 ینجـو  الـذي  وکذا حیا، یبقى أم الصلب یهمه فال ن◌ٔ قبل صلبه فال یموت مشرکا، وحین یو

  .تهمته من ینجو علّه عنده ویذکره ربه، ساقی یعد فال باإلیمان یحظوا

و على الجملۀ فداعیۀ الحق علیه فی کل مجال أن یتذرع لدعوته ذریعـۀ، وهـی اآلن تأویـل    

وهما فیه بحاجۀ إلیه مدقعۀ، ولتکن الفترة بین قالتهم  لهما لها◌ٔ یو فلما السجن، صاحبی ا◌ٔ رو

وتأویله مجالۀ مناسبۀ لدعوته بأدائه ببیان کیانه فی العلم، ومن هوامشه تأویـل الطعـام فضـال    
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 مقلـب  الهـدى  من یشاء ما یفعل وهنا والقلوب، األسماع مجامع کالمه یأخذ هنا ا،◌ٔ عن الرو

  .القلوب

سالیۀ ومـن یحملونهـا مـن سـواهم، إنـه لـیس سـجنا        فلیس السجن ألصحاب الدعوات الر

لدعواتهم، بل تعلو فیه نبراتها، وتشع أکثر وأکثر من خارج السـجن أثراتهـا، حیـث السـجن     

  لألبریاء، وحتى سواهم، هو جو االنقطاع إلى اللّه عن کل ما سوى اللّه.

هنالک لیوسـف  فعبثا یفکر الطغاة ویحاولون ان سجن األبدان للدعات هو سجن للدعوات! و

: این مصـدره  2تأویل کل طعام قبل أن یأتیهما فی مثلث الزمان  1مربع من اإلنباءات الغیبیۀ، 

 المرجـع  هو التأویل حیث باآلمل، الیه ل◌ٔ وما یو 4وکیف هو لما یأتی وماذا اثره؟،  3وأنى، 

ماذا أثره، هل یضـر   و إتیانه، قبل طعام من سیأتیکم ما أنبئکم فأنا الحال، فی ام نهایۀ او بدایۀ

 تعنـی  وقـد  أقـدر،  ا◌ٔ بتأویل الـرو  -إذا -قاتل یقطع ام غذاء ینفع، فأنا 1او ینفع، هل هو سم

 بمرجعـه  اعتبـارا  تـذکیر  فـی  الضمیر أفرد وإنما اهما،◌ٔ تأویل رو -ضمن ما تعنی -»بتأویله«

  .2والمعنى اللفظ أدب فخالف فقط ا◌ٔ وأما أن تعنی الرو »طعام« األصیل

ل   -بطبیعۀ الحال -و ذلکما العلم الواسع لیس یحصل البعیـد  »ذلکمـا «من دراسات رسمیۀ، ـب

بجنب علوم أخرى تتبناهـا الرسـالۀ اإللهیـۀ، فهـذه      »یمما علَّمنی رب«المدى، الشاسع المحتد 

آیات تدل على اختصاص صاحبها باللّه، وتلک الرسالیۀ األخرى هی مادة الرسالۀ ومبناهـا   ك

  ومدعاها وحجرها األساس، نبراسا ینیر الدرب على السالکین.

م  و بِاللّه منُونَ◌ٔ ومٍ ال یوإِنِّی تَرَکْت ملَّۀَ قَ«و لماذا هکذا علمنی ربی دونکم وسائر الناس ل  هـ 

  .»واتبعت ملۀ آبائی ... »إال اللّه«ومن ثم إثبات یمثل  »ال إله«نفیا یمثل  »کافرُونَ هم بِاآلْخرَةِ

فرغم أننی ربیت منذ الطفولۀ حتى بلوغ أشدي فی جو الشرك واإللحاد، ونوازع الشـهوات و  

إصرار وإجهار، وکفانی موقفی من امراة العزیـز ونسـوة فـی    وبکل  »إِنِّی تَرَکْت ..«الحیونات، 

                                                        
١

..» ال یَأْتِیُكما طَعاٌم «اخرج ابو عبید و ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن جریج في قولھ:  - ١٩: ٤.الدر المنثور 
نع لھ طعاما معلوما فأرسل لھما فأجابھما بغیر جوابھما لیریھما ان عنده علما و كان الملك إذا أراد قتل انسان ص ةقال: كره العبار

 بھ الیھ ...
 
٢

ل�ھ  ةا ال ص�لث و الضمیر مذكر، و ھي ھنا اثنتان و الضمیر مفرد، و ام�ا المعن�ى ف�الن تأوی�ل ال�رؤ ا مؤ اللفظ فالن الرؤ .اما ادب 
 بإتیان طعام یرزقانھ.
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  المدینۀ.

ال سـواهم،   »و هم بِـاآلْخرَةِ هـم کـافرُونَ   «وبطبیعۀ الحال  »بِاللّه منُونَ◌ٔ .. تَرَکْت ملَّۀَ قَومٍ ال یو«

  :  »اللّه إلّا«: فال إله: ثم »إِنِّی تَرَکْت ..«حیث اإلیمان باللّه یدفع لالیمان باآلخرة، 

و اتَّبعت ملَّۀَ آبائی إِبراهیم و إِسحاقَ و یعقُوب ما کانَ لَنا أَنْ نُشْرِك بِاللّه منْ شَیء ذلک مـنْ  

  ).38فَضْلِ اللّه علَینا و علَى النّاسِ و لکنَّ أَکْثَرَ النّاسِ ال یشْکُرُونَ (

 نسـخۀ  األکـارم  اآلباء اء◌ٔ ته األصول، فأنا اتبعت ملۀ هودعا من اء◌ٔ فتلکما ملۀ التوحید، وهو

تضرب إلى أعماق الماضی،  »ما کان«ف  »ما کانَ لَنا أَنْ نُشْرِك بِاللّه منْ شَیء ..«و األصل طبق

غیـر اللّـه، ال    »أَنْ نُشْرِك بِاللّه مـنْ شَـیء  «تثبیتا لکیان التوحید العریق العمیق فی ذواتنا، دون 

ا فی الربوبیۀ وال فی العبودیۀ أما هیه من مختلف درکات اإلشراك، مـن ریـاء وسـمعۀ    إشراک

  إلى عبادة األوثان وبینهما عوان.

و علَـى  «أن جعلنا من دعاة التوحید ونفاة الشرك  »منْ فَضْلِ اللّه علَینا«العظیم العظیم  »ذلک«و 

و لکنَّ أَکْثَرَ النّـاسِ ال  «مدین فی التوحید حیث أرسل إلیهم أمثالنا من المخلصین الصا »النّاسِ

! ملـۀ ابـراهیم وهـی    »یعرِفُونَ نعمت اللّه ثُم ینْکرُونَهـا «تلک النعمۀ العالیۀ الغالیۀ ف  »یشْکُرُونَ

سنۀ التوحید الخاص، بعیدة عن إفراط أو تفریط، نائیۀ عن تسرب الشرك بدرکاته، هذه الملۀ 

یاء اإلبراهیمین ولکافۀ المسلمین على طـول الخـط الرسـالی، وحتـى خـاتم      هی المتّبعۀ لألنب

قُلْ إِنَّنی هدانی ربی إِلى صراط مستَقیمٍ. دینـاً قیمـاً ملَّـۀَ    «النبیین، وهو فی أعلى قمم التوحید: 

 »فَاتَّبِعوا ملَّـۀَ إِبـراهیم حنیفـاً    ) (قُلْ صدقَ اللّه161: 6( »إِبراهیم حنیفاً و ما کانَ منَ الْمشْرِکینَ

: 4( ») (و منْ أَحسنُ دیناً ممنْ أَسلَم وجهه للّه و هو محسنٌ و اتَّبع ملَّۀَ إِبـراهیم حنیفـاً  95: 3(

)! وهنا یوسف فی السجن بین السجناء المشرکین یقرر خطه المستقیم وصـراطه القـویم:   125

»ـنْ   وم کذل ءنْ شَیم بِاللّه ما کانَ لَنا أَنْ نُشْرِك قُوبعی حاقَ وإِس و یمراهی إِبلَّۀَ آبائم تعاتَّب

). ثم بعـد التعریـف بملتـه    38( »فَضْلِ اللّه علَینا و علَى النّاسِ و لکنَّ أَکْثَرَ النّاسِ ال یشْکُرُونَ

  حیث الداعی الى الحق علیه أوال ان یحققه فی نفسه ویبینه: 96یأخذ فی دعوة التوحید، 

) ارالْقَه دالْواح رٌ أَمِ اللّهتَفَرِّقُونَ خَیم بابنِ أَ أَرجیِ السب39یا صاح.(  

أیا صاحبی سجن البدن، لماذا أنتم فی سجن الروح وهو أسجن وألعن، أال فتحرروا من ذلک 
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 أعمـاق  علـى  یهجـم  ل◌ٔ سـو  »باب متَفَرِّقُونَ خَیرٌ أَمِ اللّه الْواحد الْقَهار.. أَ أَر«السجن اللعین، 

د   « هـو  واحدا إلها إلّا تعرف ال فالفطرة موقظۀ، هزة فیهزّها والعقول، والفکر الفطر الْواحـ اللّـه

ارتعـرف إلّـا    والعقل الناضج الذي یتبنى الفطرة وسائر اآلیات آفاقیۀ وأنفسیۀ، کـذلک ال  »الْقَه

»ارالْقَه دالْواح والکون بوحدة تدبیره ونظامه دون تفاوت یشهد أنه  »اللّه»ارالْقَه دالْواح اللّه«.  

دلیل إجمـالی  »الْواحد الْقَهار«وجاهها ب  »اللّه«ومواصفۀ  »متفرقون«ب  »ارباب«ثم وفی مواصفۀ 

  حید.فیه تفاصیل األدلۀ على بطالن الشرك وضرورة التو

فاألرباب المتفرقون الذین ال یملک کل نفسه فضال عن عباده، وال یقهر شـرکائه فیتوحـد، و   

هی متقسمۀ األقدار، مختلفۀ المقادیر، متشاکسۀ فیها، هذه المتفرقۀ المفرقۀ ال تجدي نفعـا إلّـا   

  إلّا شر. -إذا -تبعثرا فی الحیاة، وتعثرا فی متطلبات الحیاة، فال خیر فیها

یف تتأتى هنا صیغۀ الخیر وهی أفعل تفضیل یقابلها ما فیـه قلیـل الخیـر، واألربـاب     و ترى ک

  المتفرقون ال خیر فیهم ال کثیرا وال قلیال؟

الخیر فیما ال یعدى بمن ال یعنی األفعل، بل مقابل الشر، فإما األرباب المتفرقـون خیـر واللّـه    

بالخیر األفعل مقابل الشـر مسـایرة فـی     ى◌ٔ الواحد القهار شرّ! ام اللّه خیر وهم أشرار وقد یو

الحجاج، دفعا عن اللجاج، وأخذا بأقل تقدیر بین األمرین أنّ أحدهما المدعى أفضل فلیترك 

  أمامۀ المفضول مهما کان فیه فضل.

فی ربوبیاتهم، کرب العلم ورب القدرة ورب الحیـاة، ورب السـماء ورب    »أَ أَرباب متَفَرِّقُونَ«

شـمس والقمــر، ورب البحــار، ورب الحســن ورب الحــب ورب األمــن و  األرض، ورب ال

ثـم   -مالئکۀ اللّه حیث هم حملۀ تعینـات ذات اللّـه وصـفاته    -على زعمهم -الخصب، وهم

مبادئ الشر، ومن ثم أولیاء اللّه، وهـذه الـثالث کأصـول     -على زعمهم -األرباب الجن وهم

ربوبیهم، تفرقات فـوق تفرقـات، ظلمـات    األرباب، وکل متفرقون فی عدیدهم وربوبیاتهم وم

  بعضها فوق بعض إذا أخرج یده لم یکد یراها ومن لم یجعل اللّه له نورا فماله من نور؟.

واحد فی ألوهیته األصیلۀ لـدى الکـل وفـی     »اللّه«ف  »الْقَهار -الْواحد -أَمِ اللّه« خیر اء◌ٔ أ هو

  .»لسماوات و الْأَرض لَیقُولُنَّ اللّهو لَئنْ سأَلْتَهم منْ خَلَقَ ا«خالقیته 

فمن ثم هو واحد فی ربوبیته ومعبودیته، کوحدته الحقیقیـۀ فـی سـائر الجهـات والحیثیـات      
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  الذاتیۀ والصفاتیۀ واألفعالیۀ.

واحد فی مثلث الزمان وقبله وبعده، لم یکن عدیدا ثم توحد، کما لیس هو اآلن فی عـدد، و  

اته حیث البساطۀ المطلقۀ، دون بعد وال أبعاد، وال حـد وال حـدود،   لیس یتعدد، وواحد فی ذ

  وواحد فی صفات ذاته أنها عین بعض، وکلها عین الذات دون تعدد إلّا فی تحبیر اللغات.

و على الجملۀ هو واحد فی عمق األزل واألبد والسرمد، واحـد ال بعـدد وال عـن عـدد وال     

د  «صفاتا وکیانا فلن یتعدد، وذلک قضیۀ کونـه  بتأویل عدد، ویستحیل علیه العدد ذاتا و الْواحـ

ار98. »الْقَه  

یقهر التعدد أیا کان وأیان، ویقهر شرکاءه المخلوقون، ویقهر کل نقص ورکـس، قهـارا    »قهار«

فی کافۀ الحقول دون ان یقهر بإشراك او تنقیص أو أفول، فهو واحد فی قهاریته، قهـار فـی   

  .»شَیء لَیس کَمثْله«واحدیته 

و هو الْقـاهرُ فَـوقَ عبـاده و هـو الْحکـیم      «ال یقهرون شرکاءهم وال عبادهم  »أَرباب متَفَرِّقُونَ«

  ).61: 6( »)! (و هو الْقاهرُ فَوقَ عباده و یرْسلُ علَیکُم حفَظَۀ18ً: 6( »الْخَبِیرُ

)! ثم 16: 13( »اللّه خالقُ کُلِّ شَیء و هو الْواحد الْقَهارقُلِ «و لیسوا لیخلقوا شیئا حتى یقهروه 

وم   48: 14( »و برَزوا للّه الْواحد الْقَهارِ«یوم القیامۀ قهار کما هو الیوم قهار  الْیـ لْـکنِ الْممل) (

  ).16: 40( »للّه الْواحد الْقَهارِ

اب إلّـا دمـار و    40: 31( »لْواحد الْقَهارسبحانَه هو اللّه ا«فسبحانه  ) لیس فی سائر اآللهۀ األرـب

 کُـم ◌ٔ ! ما تَعبدونَ منْ دونه إِلّا أَسماء سمیتُموها أَنْتُم و آباو»جهنَّم یصلَونَها و بِئْس الْقَرار«بوار 

ا للّه أَمرَ أَلّا تَعبدوا إِلّا إِیاه ذلک الدینُ الْقَـیم و لکـنَّ   إِلّ الْحکْم إِنِ سلْطانٍ منْ بِها اللّه أَنْزَلَ ما

  ).40أَکْثَرَ النّاسِ ال یعلَمونَ (

لیست لها مسـمیات،   »إلّا أسماء«األرباب المتفرقون التی تعبدون، ما یملکون من الربوبیۀ أمرا 

مـا  «ما لم یأذن به اللّه، ولم یسمها اللّـه إذ   »کُم◌ٔ آباوسمیتُموها أَنْتُم و «تسمیات جوفاء خواء 

ال سلطان الدلیل والبرهان، فال برهان مـن اللّـه علـى ربوبیتهـا، وال      »أَنْزَلَ اللّه بِها منْ سلْطانٍ

سلطان العلم والقدرة، فکیف تشرکون باللّه ما لم ینزل به سلطانا، ثم عساکر البـراهین آفاقیـۀ   

  .»هو اللّه الْواحد الْقَهار«سلطانه على أنه  وأنفسیۀ هی کلها
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ومـن حکمـه المسـتمر طـول      »إلّا للّـه «لربوبیۀ سواه لو أمکنت، وسائر الحکم  »إن الحکم«ف 

أمر الحکم إمرة دون ما یقابـل   »أَمرَ أَلّا تَعبدوا إِلّا إِیاه«الرساالت خالف ما تزعمون وتشرکون 

ال إِله إِلَّا «فی کلمۀ مطردة  »أَلّا تَعبدوا إِلّا إِیاه«کم الوحید فی الکون النهی، فقد حکم ذلک الحا

اللّه«.  

فَـأَقم وجهـک   «دین الفطرة التی فطر اللّه الناس علیهـا:   »الدینُ الْقَیم«األمر الحکم هو  »ذلک«و 

یها ال تَبدیلَ لخَلْقِ اللّه ذلک الـدینُ الْقَـیم و لکـنَّ    للدینِ حنیفاً فطْرَت اللّه الَّتی فَطَرَ النّاس علَ

ودین ناموس الکون بوحدة النظام والتنسیق الدالۀ على وحدة المـنظم   »أَکْثَرَ النّاسِ ال یعلَمونَ

یقبـل   جهال فی تقصیر طال أم قصر حیـث اإلشـراك باللّـه ال    »و لکنَّ أَکْثَرَ النّاسِ ال یعلَمونَ«

القصور، إلّا تقصیرا فی تجاهل أو جهالۀ بمختلف الدرکات! فدین التوحید هو الـدین القـیم،   

  القوي القائم إلدارة شئون األفراد والمجتمعات، دون تزعزع وال فشل وال عوج.

فإذ لیس وراء األسماء التی سمیتوها أنتم وآباءکم المشرکون، إلّا ادعـاء هبـاء وخـواء، فمـا     

ونه إلّا أسماء وعبادة االسم خواء وهباء، وحتى إذا کان اسـم اللّـه فضـال عـن     تعبدون من د

  الشرکاء، فهی إذا عبادة خاویۀ فی بعدین هباء على هباء.

و عبادة المعبود إن کانت أللوهیته فی ذاته؟ فإنه هو اللّه ال سواه! وان کانـت لربوبیـۀ معطـاة    

حتى لو کان فکیف یسوى فی العبادة بینها وبـین  من قبل اللّه؟ فما أنزل اللّه بها من سلطان، و

عبادة اللّه، ویوحد األرباب المتفرقون فی عبادتهم، دون اللّه!: توحید  -بالمرة -اللّه، بل تترك

  الشرك! أن یعبد الشرکاء دون اللّه.

ثم العبادة إن کانت طاعۀ فی مصلحیات الحیاة، فاألصلح فیها عبادة اللّه الذي خلق الشـرکاء!  

 -لـو کانـت   -ل هی الصالحۀ دون سواها، فإنهم أرباب متفرقون، قاصرون فـی توجیهـاتهم  ب

  وقاصرون فی ربوبیاتهم

ار «المتخیلۀ، إذ تفرقت، والحیاة الوحیدة المطمئنۀ لیست إلّا على ضوء عبادة  الْقَهـ دالْواح اللّه« 

الحیاة وبمختلف الحقول، ولـدي  فی  »ذلک الدینُ الْقَیم«وبیده ملکوت کل شیء وناصیته! ف 

م  «فانما  »و لکنَّ أَکْثَرَ النّاسِ ال یعلَمونَ«کل الفطر والعقول  هـ نْیا ویاةِ الدنَ الْحراً مونَ ظاهلَمعی

  ).7: 30( »عنِ اآلْخرَةِ هم غافلُونَ
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وحده، واتباع أمره وحده، سـواء  هو الدینونۀ الحقیقیۀ للّه وحده، الخضوع له  »الدینُ الْقَیم«ف 

ا هیـه مـن قضـایا الدینونـۀ        فی شعیرة تعبدیۀ أو سیاسیۀ، أخالقیۀ أو ثقافیۀ أو اقتصـادیۀ امـ

  المطلقۀ، التی تحلّق على کافۀ الحقول الحیویۀ منذ الوالدة حتى الممات.

ناصـعۀ  و لقد رسم یوسف الصدیق فی هذه المجالۀ القلیلۀ، بهذه الکلمات القلـۀ الناصـحۀ ال  

  .»و لکنَّ أَکْثَرَ النّاسِ ال یعلَمونَ«الجمیلۀ، رسم بها فیها کل معالم الدین القیم، وکل مقوماته 

فقد نرى یوسف السجین بأیدي المشرکین یخطط فی السجن ویرسم هندسـۀ القضـاء علـى    

الْحکْم إِلّا  إِنِ«حکم الفراعنۀ والطواغیت، متذرعا إلیه بتعبیر الروي، وإلى استالم عرش الحکم 

  :»للّه أَمرَ أَلّا تَعبدوا إِلّا إِیاه ذلک الدینُ الْقَیم و لکنَّ أَکْثَرَ النّاسِ ال یعلَمونَ

فأخیرا یجهل الطغمۀ الحاکمۀ والمحکوم علیهم، تجهیال للمرسوم الملکی الجبـار الفرعـونی،   

  الذي هو المدار وعلیه الطمأنینۀ والقرار. »اراللّه الْواحد الْقَه«أنه اغتصاب لحکم 

 السـجن  صـاحبی  ا◌ٔ و هنا بعد ما تتم الدعوة فی کل إجمال وجمال یبدأ الصدیق بتأویل رو

  :قال حیث بال واطمئنان حال ریاحۀ بکل

نْ رأْسـه   یا صاحبیِ السجنِ أَما أَحدکُما فَیسقی ربه خَمراً و أَما اآلْخَرُ فَیصلَب فَ رُ مـتَأْکُلُ الطَّی

  ).  41قُضی الْأَمرُ الَّذي فیه تَستَفْتیانِ (

قُضی الْأَمرُ الَّـذي فیـه   « موقف هو ما ترى ولکن اهما،◌ٔ التأویالن ظاهران فی تناسبهما مع رو

  ؟»تَستَفْتیانِ

یۀ قبل تأویلهما! وما هـو  الرسال لدعوته اصغیا فکیف اهما؟◌ٔ هل إنه یلمح بتکذیب منهما لرو

 عـالم  أننـی  قبل ذي من یدعی یکن ولم! المحسنین من یریانه من عند ا◌ٔ الدافع الختالق رو

 عنـد  اذکرنـی  منهمـا  نـاج  انـه  ظن للذي وقوله! امتهانا او امتحانا یجرباه حتى ا◌ٔ الرو بتأویل

صـدقه فـی    علـى  لـه  مرد ال دلیل اه،◌ٔ رو فی لکذبه تأویله فی یکذبه عما سکوته ثم ربک،

! الرسالۀ ونقض الرسول فضح وفیه کذبها یلهم وال ا◌ٔ الرو تأویل اللّه نبی یلهم وکیف! اه◌ٔ رو

! األمـر  فکـذلک  صلبه؟ من اوله ما هوله إذ اه◌ٔ رو اآلخر بتکذیب لمحۀ -تقدیر ألقل -أنه أو

یف یتحقـق  ؟! ومن ثم ک»تستفتیان« فی األول معه یجمع ذا فلما آللخر إلّا التهویل یکن ولم ثم

 وال النبـوة  سـاحۀ  و اآلیـۀ  تالئـم  ال کاذبۀ، إلّا کذبهما أو کذبه روایۀ فما کاذبۀ، ا◌ٔ تأویل رو
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القضـاء علـى    »قُضـی الْـأَمرُ ..  « یعنـی  قد! الصلب جزاءه ا◌ٔ رو فی الکذب أن الربوبیۀ، عدل

أویلـه تخوفـا،   الحیرة الحاصلۀ لالول بتبشیره وآللخر بإنذاره، وعلّ اآلخر أخذته الریبۀ فـی ت 

 واألمر ومضیه، األمر بقضاء تأویله فی فتواه صدق د◌ٔ واآلخر أخذته تبجحا وتنشفا، لذلک یو

 دون المعنـى،  وحـق  اللفظ بأدب أولى وهذا تأویله، تحقق وقضاءه ا،◌ٔ الرو هو فیه المستفتى

ا اذْکُرْنـی عنْـد ربـک     منْه ناجٍ أَنَّه ظَنَّ للَّذي قالَ و! دلیل دون تأویل وال اآلیۀ على تحمیل مـ

  102). 42فَأَنْساه الشَّیطانُ ذکْرَ ربه فَلَبِثَ فی السجنِ بِضْع سنینَ(

ا   «یوسف بعد قضاءه أمر صاحبی السجن وإفتاءه ما أفتى  »و قال« مـنْهنـاجٍ م ه أ  »للَّذي ظَنَّ أَنـَّ

و لنعلمنه مـن  «م! وال سیما أنه من تعلیم اللّه: تراه هو الذي ظن فیما أفتاه وقضاه؟ والقضاء عل

  ! فهل إن اللّه یظن کما الخلق؟ أم إن النبی یظن فیما یقضی به بالوحی؟.»تأویل األحادیث

حیـث یلمـح    »قُضی الْأَمرُ الَّذي فیه تَستَفْتیانِ« ده◌ٔ أم الذي أفتى بنجاته هو الذي ظن؟ وقد یو

 بمـا  آمـن  فإنمـا  والرسالۀ، بالوحی ن◌ٔ بیعۀ الحال فیمن لم یوأنهما لم یصدقاه تماما، وهو ط

  .»إِنّا نَراك منَ الُْمحسنینَ« صالح محسن رجل قضاء وهو لصالحه، کان إذ ظنا له قضی

یمحـوا اللّـه   «و قد یعنی فیما عناه ظن یوسف أیضا، حیث العلم الظاهر هو فی الحق ظن، إذ 

نْدع و ثْبِتی و شاءتابِما یالْک أُم اللّهم إلّا فی أحکام الشرعۀ فال محو فیها إلّا نسخا، فـرغم   »ه

أن یوسف کان یعلم بما علمه اللّه أنه ناج، ولکنه مما یتحمل المحو واإلثبات فعلّه یمحـى او  

علّه یثبت، فلذلک یصح التعبیر أنه ظن، ولکن أین ظن من ظن؟ ظن النـاجی قصـورا لعـدم    

  سف عالما لقمۀ اإلیمان، أن للّه أن یمحو ما علّمه وقضاه.اإلیمان، وظن یو

»کبر نْدی علما نجوت، أذکر أننی فی سجنه حیـث أنسـونی بتهمـۀ المـراودة      »قالَ ... اذْکُرْن

وعلمی بتأویل الرویـا، علّـه یحتـاجنی فـال      »إِنّا نَراك منَ الُْمحسنینَ«واذکر حالی  »حتّى حینٍ«

وحین یعلم ربک أننی مـن المحسـنین    »حتّى حینٍ«قینی على تهمتی فی السجن یجتاحنی ویب

والعالمین بتأویل الروي، وأننی کما بینت من النبیین، علّـه یغیـر رأیـه: أننـی مـن الخـائنین       

  والجاهلین ومن الناس العادیین.

».. هبکْرَ رطانُ ذالشَّی ن ذکـر ربـه؟ هـل هـو یوسـف      وترى من هذا الذي أنساه الشیطا »فَأَنْساه

على برائته، وأن الشیطان إنمـا أنسـى    »هم بها«فی  -کما هناك -الصدیق؟ وهنا شهادات سبع
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  الناجی منهما أن یذکره عند الملک.  

قـالَ  «شاهد أول على برائته حیث اإلنساء هنـا مفـرّع علـى     »فَأَنْساه الشَّیطانُ ذکْرَ ربه فَلَبِثَ ..«

مفرعا علیه، وقلبت العبارة لتدل واضحۀ علیه:  »فأنساه«لو کان اإلنساء لیوسف لکان و »للَّذي ..

»... هبکْرَ رطانُ ذالشَّی فقال حتى یکون قوله نتیجۀ إنساء الشیطان، و هو اآلن یعاکسـه،   »فَأَنْساه

ما لو ذکـره لـم    »سنینَفَلَبِثَ فی السجنِ بِضْع «فإنما الشیطان أنسى الناجی ذکر ربه، وبالنتیجۀ 

  یلبث بضعها.

) بعد آیتین هنا، وبعد مضی بضع سنین، والمـدکر هـو   45( »و ادکَرَ بعد أُمۀٍ ..«وشاهد ثان  2

دون »ادکَـرَ بعـد أُمـۀٍ   «الناجی، ولیس االدکار إلّا بعد النسیان، فلیکن إنساء الشیطان لـه حتـى   

  العدو والصدیق.یوسف المظلوم الصدیق الذي ظلمه 

فلـو کـان   »و قالَ الْملک ائْتُونی بِه فَلَما جاءه الرَّسولُ قالَ ارجِع إِلى ربـک .. «وشاهد ثالث  3

»کبر نْدی عتوسال منه إلى غیر اللّه، ونسیانا لذکر اللّه، لکـان یسـتجیب الملـک فـور      »اذْکُرْن

کان منه ذریعۀ إلى برائتـه عـن سـجن     »رْنی عنْد ربکاذْکُ«وصول الرسول، وهذا مما یدل أن 

  التهمۀ، وذلک قضیۀ اإلیمان وذکر الرب، دون نسیان لذکر الرب.

) فمـا  52( »ذلک لیعلَم أَنِّی لَم أَخُنْه بِالْغَیبِ و أَنَّ اللّه ال یهدي کَیـد الْخـائنینَ  «وشاهد رابع  4

ا لهذه الغایۀ، لیعلم العزیز أنی لم أخنه، وهـم زجـونی فـی السـجن     إلّ »اذکرنی«قولی للناجی 

بتهمۀ الخیانۀ، وهذا من خلفیات ذکر الرب دون نسیانه، حیث المحاولۀ فی البرائۀ عن الخیانۀ 

  وال سیما عن ساحۀ النبوه، هذه قضیۀ قوة اإلیمان دون ضعفه أو نسیان لذکر اللّه.

ر الرحمن من أنحس السلطان على قلـوب العبـاد، و   وشاهد خامس أن إنساء الشیطان لذک 5

کَـذلک  «لیس للشیطان اي سلطان على عباد اللّه المخلصین کما فـی آیـات، وفـی یوسـف     

  )34( »لنَصرِف عنْه السوء و الْفَحشاء إِنَّه منْ عبادنَا الُْمخْلَصینَ

مفتاح کل سوء وفحشـاء، أ فیـزعم   و إنساء الشیطان من أسوء السوء وأفحش الفحشاء، ألنه 

مختلقو التهم على یوسف أن ربه کذب فما صرف عنه إنساء الشیطان، أو نسی أنه من عبـاده  

صـرف  «وال صـبا إلـیهن إذ    »رأى برْهانَ ربه«وشاهد سادس أنه لم یهم بها إذ  6المخلصین؟! 

أزلّها لألقدام، ویوسف الصـدیق ال  وهذان الموقفان من أخطر مواقف االمتحان و »عنْه کَیدهنَّ
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ینسى فیهما ربه، فبأحرى ألّا ینساه فی السجن، وهو أحب إلیـه ممـا یدعونـه إلیـه! فکیـف      

  یتوسل فی الخروج عنه دخوال فی سجن النسیان.

وشاهد سابع أن التوسل إلى غیر اللّه فیما ال یجوز، کخلفیۀ إلنساء الشیطان هو من الشرك،  7

ومـن   »مـن شـیء  «وهذا هو  »ما کانَ لَنا أَنْ نُشْرِك بِاللّه منْ شَیء«السجن  وهو القائل لصاحبی

وابراهیم لم یبرز حاجته لجبریـل وهـو    »و اتَّبعت ملَّۀَ آبائی إِبراهیم ..«أشنع شیء! وهو القائل 

فرعـون  على المنجنیق إلى النار حیث یقول له: أما إلیک فال، فکیف یتوسل متّبعه فـی ملتـه ب  

لخالصه بوسیط فرعونی مشرك؟! ثم إن ذکر اللّه واإلخالص للّه ال یستوجب تـرك التوسـل   

باألسباب للتوصل الى ما یرضاه اللّه، یوسف یدخل إلى سجنه حیث أحبه فرارا عما یدعونـه  

إلیه، ولکنه سجن بتهمۀ المراودة، وهی أقل المحظورین بالنسبۀ له، فهلّا تجب علیه محاوالت 

مشروعۀ إلبعاد التهمۀ الملصقۀ به، فلو کان سجنا بال تهمـۀ لـم یکـن لیتوسـل بمـن       متعددة

  توسل، اللهم إلّا لراجحۀ او واجبۀ اخرى.

إلّا تحقیقـا ألمـر الحـق     »اذْکُرْنی عنْد ربک«ففی الحق لیست قالۀ الصدیق للذي ظن أنه ناج: 

و «ۀ وخیانۀ التهمـۀ، وکمـا أمـر اللّـه     بحقه حفاظا على ساحۀ الرسالۀ القدسیۀ من تهمۀ الخیان

وإذا کان خروجه من السجن بهذه الذکرى الصالحۀ فهی وسیلۀ إلـى اللّـه    »ابتَغُوا إِلَیه الْوسیلَۀَ

  ).100(».. و قَد أَحسنَ بِی إِذْ أَخْرَجنی منَ السجنِ ..«خالصا له من السجن وکما قال اللّه 

تهم بإنساء الشیطان له ذکر ربه! ام یندد به لماذا توسل بمـا توسـل   أ فیحق بعد ذلک کله أن ی

لبراءته؟ إن هذا إلّا افک قدیم وشیطنۀ مدروسۀ وهرطقۀ مدسوسۀ ضد ساحۀ الرسالۀ القدسیۀ 

اذْکُرْنـی عنْـد   «فانها مضروبۀ عرض الحائط لمخالفتها کتـاب اللّـه!    1وان تظافرت به الروایات

                                                        
١

یوسف لو لم یقل اذكرني عند ربك ما لبث في  انھ قال: رحم ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلىطرق عن رسول ّهللا   ةاخرج بعد ٣٠: ٤.الدر المنثور 
السجن طول ما لبث او: لو ال ان یوسف استشفع على ربھ ما لبث في السجن طول ما لبث و لكن إنما عوقب باستشفاعھ على ربھ، 

 التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حیث یبتغي الفرج من عند غیر ّهللا تعالى. ةاو لو لم یقل یوسف الكلم
انھ قال: عجبت من اخي یوسف كیف استغاث بالمخلوق  آلھ و علیھ هللا صلىعن المجمع و قد روي عن النبي   ٤٢٧: ٢ي نور الثقلین وف

قال: قال ّهللا لیوسف: الست حببتك الى أبیك و السالم علیھدون الخالق، وعن تفسیر العیاشي عن یعقوب بن شعیب عن أبي عبد ّهللا  
؟ ةو أنقذتك و أخرجتك من الجب؟ او لست الذي صرفت عنك كید النسو ةسن، او لست بعثت إلیك السیارفضلتك على الناس بالح

 فما حملك على ان ترفع رغبتك او تدعو مخلوقا دوني فالبث لما قلت في السجن بضع سنین.
 ةمخلوق ّما، و ھذا تھدیم لكافعلیھ لما توسل الى  ةأقول: لیس في شيء من ھذه و تلك أن الشیطان أنساه ذكر ربھ، و إنما نكای

، ةاالسرائیلی ةاألسباب التي یجوز التمسك بھا او یجب ألمر جائز او واجب، إذا فھي كلھا من الموضوعات وضعتھا األیدي االثیم
 ةكاف في ةالساحق ةلون القرآن في حجتھ، و ھذا غریب من االكثریفتسربت الى أحادیثنا و أخذت موضعھا من القبول لدى من ال یؤّ 

 لكتاب ّهللا و ھم یحسبون انھم یحسنون صنعا؟! ةكیف یعتمدون على روایات مخالف ةاالسالمی ةالحقول العلمی
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کبد بحقه علـى ذکـر تهمـۀ     »رال یعنی إلّا مجرد ذکره عند الملک لیخرج عن التناسی المعم

الخیانۀ المتداولۀ على األلسن، دون أیۀ وساطۀ بینه وبین الملک، او التماس عفو أما ذا مما ال 

والذکر فقط، ولو کـان أمـرا    »اذکرنی«تناسب ساحۀ العبودیۀ فضال عن سماحۀ الرسالۀ، فإنما 

 »ربـک عنْد «وراءه قال: عند الملک، ام: عند الرب أم: عند ربنا، لیستجیش رحمته علیه، ولکنه 

إعالنا بان ربوبیته وسلطته لیست على ذلک السجین، وإنمـا علـى ربعـه والـذین اسـتخفهم      

  فأطاعوه.

دون اسـتجابۀ لـدعوة    »ارجِع إِلى ربک«یقول لرسوله  »ائْتُونی بِه«و حتى إذا أرسل إلیه الملک 

لبرائـۀ وهـو فـی السـجن، فیکـون      لیأخـذ ا  »ارجِع ... فَسئَلْه ..«الخروج، وال امتنان منه، فإنما 

ا     «خروجه عن سجن التهمۀ قبل هذا السجن الـذي قـال عنـه:     مـم إِلَـی ب نُ أَحـج السـ بر

هی إِلَیونَنعدی«.  

»هبکْرَ رطانُ ذالشَّی انشغاال بما کان من سـقایۀ الخمـر للملـک، وتناسـیا تلـک الفتـرة        »فَأَنْساه

سف الصدیق، حیث الشیطان یحاول دوما فی إبقاء الصـدیقین فـی   الرحیمۀ فی سجنه مع یو

  السجن بتهمۀ الخیانۀ أما هیه من تهمۀ، ومن مخلفات ذلک النسیان:

والبضع فوق الثالثۀ ودون العشرة، ثم ال نرى یوسف أن یعـود   »فَلَبِثَ فی السجنِ بِضْع سنینَ«

وعلّ فی تکراره مع السجناء اآلخرین مزرئۀ  فی التوسل، حیث طبق واجبه اإلیمانی والرسالی

بساحۀ الرسالۀ، فیصبر حتى یحکم اللّه وهو خیر الحاکمین، ولم یکن طائل السـجن لـه فـی    

باطن أمره إلّا لصالحه، فعلّه لو خرج قبل بضعه لکان فیه تهدد لبضعه من کیـد امـرأة العزیـز    

  107ونسوة فی المدینۀ! 

لذي یذکّر ناجی السجن لوقته الصـالح، دون ان یـذکر هـو بمـا     أو علّه تنبیهۀ له أن ربه هو ا

ذکّر، فلم یجعل قضاء حاجته على ید عبد خارج عن ربقۀ عبودیته، وال سـبب یـرتبط بعبـد،    

  وذلک من اصطفائه وإکرامه!

  ج 75الى  43): اآلیات 12ج سورة یوسف (

هنَّ سبع عجاف و سبع سنْبالت خُضْـرٍ و أُخَـرَ   و قالَ الْملک إِنِّی أَرى سبع بقَرات سمانٍ یأْکُلُ
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) قالُوا أَضْغاثُ أَحالمٍ و مـا  43یابِسات یا أَیها الْملَأُ أَفْتُونی فی رءیاي إِنْ کُنْتُم للرُّءیا تَعبرُونَ (

نْهما و ادکَرَ بعد أُمۀٍ أَنَـا أُنَبـئُکُم بِتَأْوِیلـه    ) و قالَ الَّذي نَجا م44نَحنُ بِتَأْوِیلِ الْأَحالمِ بِعالمینَ (

) یوسف أَیها الصدیقُ أَفْتنا فی سبعِ بقَرات سمانٍ یأْکُلُهنَّ سبع عجـاف و سـبعِ   45فَأَرسلُونِ (

ونَ سـبع   46اسِ لَعلَّهم یعلَمونَ (سنْبالت خُضْرٍ و أُخَرَ یابِسات لَعلِّی أَرجِع إِلَى النّ عـقالَ تَزْر (

) ثُم یأْتی مـنْ بعـد ذلـک    47سنینَ دأَباً فَما حصدتُم فَذَروه فی سنْبله إِالّ قَلیالً مما تَأْکُلُونَ (

ا تُحمیالً منَّ إِالّ قَللَه تُممأْکُلْنَ ما قَدی دادش عبنُونَ (س48ص   یـهف عـام کذل دعنْ بی مأْتی ثُم (

) و قالَ الْملک ائْتُونی بِه فَلَما جاءه الرَّسولُ قالَ ارجِـع إِلـى   49یغاثُ النّاس و فیه یعصرُونَ (

بنَّ إِنَّ رهیدنَ أَیی قَطَّعةِ الالّتوما بالُ النِّس ئَلْهفَس کبر) یملنَّ عهدکُنَّ إِذْ 50ی بِکَیقالَ ما خَطْب (

رَأَةُ الْعزِیـزِ اآلْنَ        امـ قالَـت ـوءنْ س مـ ه لَیـنا عملما ع لّهل قُلْنَ حاش هنْ نَفْسع فوستُنَّ یدراو

) ذلـک لـیعلَم أَنِّـی لَـم أَخُنْـه      51(حصحص الْحقُّ أَنَا راودتُه عنْ نَفْسه و إِنَّه لَمنَ الصادقینَ 

) و ما أُبرِّئُ نَفْسی إِنَّ النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوء إِالّ مـا  52بِالْغَیبِ و أَنَّ اللّه ال یهدي کَید الْخائنینَ (

) یمحر ی غَفُوربی إِنَّ ربر محی ب53ِرائْتُون کلقالَ الْم قـالَ  ) و ها کَلَّمی فَلَمنَفْسل هصتَخْلأَس ه

یظٌ علـیم (   54إِنَّک الْیوم لَدینا مکینٌ أَمینٌ ( فـضِ إِنِّـی حنِ الْأَرلى خَزائی علْنع55) قالَ اج و (

حمتنا مـنْ نَشـاء و ال نُضـیع    کَذلک مکَّنّا لیوسف فی الْأَرضِ یتَبوأُ منْها حیثُ یشاء نُصیب بِرَ

  )57) و لَأَجرُ اآلْخرَةِ خَیرٌ للَّذینَ آمنُوا و کانُوا یتَّقُونَ (56أَجرَ الُْمحسنینَ (

مضت السنون البضع، سبعا أو زاد ولم یدکر الذي ظن أنه ناج أن یذکر الصـدیق عنـد ربـه،    

حـال، إلّـا ان یحظـو حظـوة مادیـۀ مـن هـذه         وهذه طبیعۀ الحال للناس النسناس على أیـۀ 

  الذکریات.

لقد کان یوسف بأیدي اخوته ضحیۀ الحقد الماکن فی قلوبهم فجعلوه فـی غیابـت الجـب،    

و »عسـى أَنْ ینْفَعنـا أَو نَتَّخـذَه ولَـداً    «وبأیدي السیارة متاعا یشرى وبثمن بخس، وعند العزیـز  

ین معبرا للرءیا، ثم الذي نجا ال یـدکر أمـره إلّـا بعـد     للعزیزة شغفا فی متعۀ الجنس، وللسجین

 قـالَ  و! ومزیـدا  شأنا عنده یزداد علّه الملک ا◌ٔ بضع من السنین یحتاجه لمرة أخرى معبرا لرو

کلأَرى إِنِّی الْم عبس قَراتمانٍ بنَّ سأْکُلُهی عبس جافع و عبس التنْبخُضْرٍ س أُخَرَ و  یابِسـات 

  ).43یا أَیها الْملَأُ أَفْتُونی فی رءیاي إِنْ کُنْتُم للرُّءیا تَعبرُونَ (
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هو العزیز؟ کأنه ال، فإن مختلف التعبیر بمختلـف   -وللتالی تتمۀ القصص -هنا »الملک«أ ترى 

صـۀ  أم قـال فـی ق   »و قال العزیز«األفعال تعبیر عن مختلف الفواعل، فلو کان هو العزیز لقال 

ا یسـتخلص    »امرَأَةُ الْعزِیزِ«! ثم »امراة الملک«المراودة  فی قصۀ الملک دون امراة الملک، و لمـ

 العزیـز  وأن دانـه، ◌ٔ هذان یو »یا أَیها الْعزِیزُ مسنا و أَهلَنَا الضُّرُّ«یوسف لنفسه یصبح هو العزیز 

  أصبح الصدیق هو العزیز.ف قتل أو مات أو عزل وقد المملکۀ فی الثانیۀ الشخصیۀ هو

رو  بیـان  فی المضارعۀ حیث ا،◌ٔ بتکرر الرو »إنی أرى«و قد تلوح   إلـى  تلمـح  الماضـیۀ  ا◌ٔ اـل

 فـی  مختلفـین  سـبعین  أرى الهزیلـۀ،  للعجفاء العجاف کما السمینۀ جمع والسمان المداومۀ،

 وسـبعا  خضـر  سنبالت سبع وأرى السمان، یأکلن العجاف أن العجاب ومن والهزال، السمن

  أخر منها یابسات.

»یايءی ری فلَأُ أَفْتُونا الْمهمن الفتوى والفتیا وهو الجواب عن حکم المعنـى، والجـواب    »یا أَی

  عن نفس المعنى.

هو العبور عن المعنى الظاهر إلى حکم الباطن، کما العبـارة عبـور    »تعبرون«فلیس من الفتیا، و

  العبور إلى حقیقتها المعنیۀ منها. هو ا◌ٔ عن اللفظ الى معناه، فتأویل الرو

 والملـک،  السـجن  وصـاحبی  یوسـف  من ثالث،ّ ◌ٔ و لحد اآلن فی ذلک القصص تمر بنا رو

 اللدنیـۀ  فالهبۀ وخارجها، مصر فی آنذاك العصر جو من صورة یعطینا وتأویلها بها واالهتمام

تاجـه  یح حیـث  وروحـه،  العصـر  جـو  تناسب کانت ا◌ٔ الرو تأویل علم من لیوسف اة◌ٔ المو

  .سواء وسواه ن◌ٔ المو

إلـى المـأل مـن الکهنـۀ والحاشـیۀ       -فی اضطراب بال وسوء حال مما یـراه  -یطلب الملک

رجال الحاشیۀ فی إخفاء  111الملکیۀ، وهم یحیدون عن تأویلها جهال او تجاهال على طریقۀ 

  ما یسوءه وإظهار ما یسره واختالق الجو المساعد لهواه.

یعبر عن تهدیده لهم لیفکروا جیـدا حتـى یعبـروا، ولکـنهم رغـم       »یا تَعبرُونَإِنْ کُنْتُم للرُّء«و 

  اضطراب الملک وتهدیده:

) وهـذه أحسـن عبـارة وأبلـغ     44قالُوا أَضْغاثُ أَحالمٍ و ما نَحنُ بِتَأْوِیلِ الْـأَحالمِ بِعـالمینَ (  

ط مـن ال   حشـیش المضـموم   استعارة عما یعنون فی حیدهم ومیدهم، فاألضغاث هی الخالـئ
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بعضها إلى بعض، کالحزمۀ وما یجري مجراها، یشبه هنا اختالط األحالم، وما یمر به اإلنسـان  

من مکروه ومحبوب والمساءة والسرور، بـاختالط الحشـیش المجمـوع مـن أخیـاف عـدة       

  وأصناف متعددة.

ـ    الم فأضغاث من أحالم، یخلط بعضها ببعض، دون رباط ظاهر، لیس لها تأویـل، وکمـا األح

ألنها أحالم تستجرّ من الیقظۀ إلى المنـام،   »و ما نَحنُ بِتَأْوِیلِ الْأَحالمِ بِعالمینَ«لیس لها تأویل، 

مـا  «لتکشف عن حقیقۀ وراءها سوى نفسها، أم وحتى إذا کانت لها حقـائق ف   -إذا -فلیست

ات بعضـها فـوق بعـض! وتـراهم     فضال عن أضغاثها وهی ظلم »نَحنُ بِتَأْوِیلِ الْأَحالمِ بِعالمینَ

وفیه حطّ من سـاحته ومـس   »أَضْغاثُ أَحالمٍ« ب الملک ا◌ٔ کیف یتجرءون على التعبیر عن رو

من کرامته؟ علّه للحفاظ على اطمئنان خاطره ألّا یشوش بمـا یـرى، وإعـذارهم أنفسـهم ألّـا      

وقضیۀ الحفاظ علـى األمـرین هـی    »إِنْ کُنْتُم للرُّءیا تَعبرُونَ«یتساءلهم کیف ال تعبرون ما أرى 

 فصـیانۀ  یجهلـون  أم تأویلهـا  یعلمـون  کـانوا  أ فسـواء  حقیقۀ، ذات کونها عن ا◌ٔ إبعاد الرو

  .قضوه ما تقتضی الموقف

و اللوحۀ الظاهرة من هذه المنامۀ فی نظرة سطحیۀ هی استیالء الضعیف على القـوي، وذلـک   

  112ن ما أوله یهدد السلطۀ الفرعونیۀ بالزوال، ولو کانوا یعلمو

یوسف لکانوا یتسابقون فی تأویله حظوة عند الملک کما حظـى الصـدیق، ولکـنهم علمـوا     

  !.»قالُوا أَضْغاثُ أَحالمٍ ..«و علموا بما وه◌ٔ ظاهرا منه سطحیا فهابوا الملک أن یو

  ).45یله فَأَرسلُونِ (و قالَ الَّذي نَجا منْهما و ادکَرَ بعد أُمۀٍ أَنَا أُنَبئُکُم بِتَأْوِ

اذْکُرْنـی عنْـد   «هناك، حیث قال له یوسف  »للَّذي ظَنَّ أَنَّه ناجٍ منْهما«هنا هو  »الَّذي نَجا منْهما«

 بعـد «ما ذکّر قبل  »ادکر«وهو اآلن  »ربک فَأَنْساه الشَّیطانُ ذکْرَ ربه فَلَبِثَ فی السجنِ بِضْع سنینَ

ه   «بکل جـرأة وطمأنینـۀ    »قال«منه، وألن له حظوة ومنزلۀ فی تأویله ..  »أمۀ بِتَأْوِیلـ ـئُکُمأَنَـا أُنَب« 

وحتى لو کـان منهـا فـان لـه     »أَضْغاثُ أَحالمٍ«تجهیال للمأل، وتثبیتا أن ما راه الملک لیس من 

هو مـن المـأل المخـاطبین    إذ لم یکن  »فأرسلنی«أیها المأل، دون  »فأرسلون«تأویال یعرفه أهله 

  المطلوبین، فهو ساقی الملک وأنّى له أن یکون من الکهنۀ ورجال الحاشیۀ.

  و إنما یجرئه على ذلک رغم المأل، حیث جرب یوسف من قبل فوجده علیما بتأویل الـروي
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 ا◌ٔ ان لکـل رو  -ألقـل تقـدیر   -صادقا فی الحق وحقا فی الصدق، وعلّه استفاد من یوسـف 

ان من أضغاث أحالم، وإلّا فکیف یورط نفسه فیما ورط واهل التأویل یقولـون  ک مهما تأویال

والنبأ خبر ذو فائدة عظیمۀ، وهو علـی فیمـا    »أَنَا أُنَبئُکُم بِتَأْوِیله فَأَرسلُونِ«ان لیس لها تأویل؟! 

  ترسلون، وبطبیعۀ الحال أرسلوه وبأمر الملک وتأکیده.

 الذي وانه ربه، عند ا◌ٔ انه ذکر الصدیق بفضله وعلمه بتأویل الرو »د أُمۀٍو ادکَرَ بع«و قد تلمح 

 أنـت  مـا : الساقی یعارك ان الملک عند یجرأ الذي ذا فمن إذا کان، کما فکان اهما◌ٔ رو اول

خـذ  فأرسلوه الى الصدیق فأ »أَنَا أُنَبئُکُم ... فَأَرسلُونِ« تأویل؟ له لیس ما او جهلنا، بما واإلنباء

  یتلطف معه فی هذه المواجهۀ وبعد امۀ من السنین:

  خُضْـرٍ و التنْبعِ سبس و جافع عبنَّ سأْکُلُهمانٍ یس قَراتعِ ببی سنا فیقُ أَفْتدا الصهأَی فوسی

  ).46أُخَرَ یابِسات لَعلِّی أَرجِع إِلَى النّاسِ لَعلَّهم یعلَمونَ (

تصریحۀ منه ان المأل کانوا یجهلون حق التأویـل، مهمـا کـانوا یعلمـون      »لَعلَّهم یعلَمونَ«هنا 

ظاهرا منه یعرفه کل احد، أن هناك حادثۀ ألیمۀ فی أرکان الملک تعـم الرعیـۀ، وفـی ذلـک     

 لیـرى  الملـک  ولـیس  األحـالم،  وأنـتم  األضغاث أنتم بل أحالم، أضغاث اه◌ٔ فضحهم أن رو

  .! .أحالم أضغاث

هو فضله وبراءته إذ سـجنوه علـى جهالـۀ مدروسـۀ مـن الحاشـیۀ        »لَعلَّهم یعلَمونَ«ثم ومما 

  الملکیۀ، وبعکس ذلک خیانۀ امرأة العزیز والحاشیۀ التی زجته فی السجن.

ع یوسف فی النهایۀ تأکید وتشجیع کیال یتمنّ »لَعلَّهم یعلَمونَ«فی البدایۀ، ثم  »أَیها الصدیقُ«ف 

من تأویل نکایۀ علیه، لماذا لم تذکرنی عند ربک طول هذه األمۀ فلبثـت فـی السـجن بضـع     

سنین؟ ولکنه لم یلفظ بشطر کلمۀ حول القضیۀ، مما یدل على نبوة مقامه وبراءته عما افتـري  

علیه من نسیانه هو ذکر ربه، والتندید علیه لماذا توسلت إلى عبـد؟!، وال شـرط أن یخرجـوه    

وهو أحرى مـن یوسـف،   آله و علیه اهللا صلى 1الرسول بشأن یروى ما خالف الملک ا◌ٔ تی فی روحتى یف

                                                        
انھ قال: لقد عجبت من یوسف و كرمھ و صبره و ّهللا یغفر لھ  آلھ و علیھ هللا صلىعن المجمع و روى عن النبي   ٤٣١: ٣.في نور الثقلین ١

اه مثلھ العیاشي في تفسیره حین سئل عن البقرات العجاف و السمان، و لو كنت مكانھ ما أخبرتھم حتى اشترط ان یخرجوني، و رو
 قال: ... آلھ و علیھ هللا صلىعن ابان عن محمد بن مسلم عنھما قاال إن رسول ّهللا  

 أحرى!. آلھ و علیھ هللا صلىأقول و لیضرب عرض الحائط لمخالفتھ نص القرآن في یوسف فالرسول  
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لَعلِّـی أَرجِـع   « ذا فلما الرّئى کسائر ا◌ٔ علم یوسف تأویل هذه الرووتراه إذا کان على علم من 

؟ علّه ألنه لیس على علم برجوعه، فقد یموت فی الطریق او تقتله الحاشـیۀ  »... لَعلَّهم یعلَمونَ

قبل وصوله، وحتى إذا وصل فعلّهم ال یقبلون تأویله، او برائته، وال سیما خیانۀ امـراة العزیـز   

  الحاشیۀ.ونفس 

و ألن المرجو هنا عظیم عظیم فقد یقاوم ما علّه ینقم منه: لمـاذا حـرّج موقـف الحاشـیۀ، ال     

 مـا  بعـد  نراه وهنا! اه◌ٔ سیما وأن الملک بجنبه ولو لم یأت بشیء إذ تکفیه محاولۀ لتأویل رو

  :ثان بتوسل نجاة تطلّب وال شکاة وال تمهل ودون للساقی یفتی ا◌ٔ الرو یسمع

ا تَأْکُلُونَ (قالَ تَزْرمیلًا مإِلّا قَل هلنْبی سف وهفَذَر تُمدصأَباً فَما حینَ دنس عبونَ سی  47عـأْتی ثُم (

  ).48منْ بعد ذلک سبع شداد یأْکُلْنَ ما قَدمتُم لَهنَّ إِلّا قَلیلًا مما تُحصنُونَ (

ا الملک؟ کلّا! حیث حکم على ضوء تأویله بما حکم، صادرا ◌ٔ تأویال لرو -فقط -أ تراه أفتى

عن مصدر القیادة العلیا وهو فی السجن بتهمۀ الخیانۀ، وهذه هی الفتوى الکاملـۀ، وقـد کـان    

 لفتـواه،  صـالحا  حکمـا  یزیده ولکنه ا،◌ٔ تأویل رو -فقط -المستفتی لیکتفی بالبند االول فإنه

  .»لَعلَّهم یعلَمونَ« والحاشیۀ الملک قلوب أزمۀ بذلک لیأخذ

مثـاال عـن الحالـۀ     »سبع بقـرات سـمان وسـبع سـنبالت خضـر     « یأخذ الملک ا◌ٔ و ألنها رو

 ا◌ٔ االقتصادیۀ الخصبۀ فی جمیع أنحاء المملکۀ، حیث البقرة تمثل وافر النعمۀ، وهـی فـی رو  

مثاال »ابساتسبع عجاف وسبعا أخر سنبالت ی« ثم الشاملۀ، العامۀ النعمۀ الرعیۀ، أمر یملک من

  عن الحالۀ الشدیدة الضیقۀ بعد األولى.  

ان هنـا معـا، وإال      »دأبا«و  هو استمرار فی الحرکۀ الزراعیۀ وتعب إذ یعنیهما لغویا فهمـا معنیـ

 للجریـان  الالمـح  الفعل عین فتح جمعهما د◌ٔ وقد یو -استمرارا او تعبا -لجیء بلفظه الخاص

وسنوات، مما تنـتج أخصـب الـزرع وأکثـره عـدة       سنۀ متتالیۀ سنین سبع تزرعون: والدوران

  وعدة.

.. فَمـا  «خبر یعنی األمر ومن ثـم فتـوى الحکـم     »تزرعون«و هذه الفتوى األولى بحکمه، فان 

 او یسـرف  بـل  ل،◌ٔ ) فالکثیر الذي ال یـو 47( »حصدتُم فَذَروه فی سنْبله إِلّا قَلیلًا مما تَأْکُلُونَ

ا  الجویۀ رات◌ٔ حفظا عن السوس والمو »فَذَروه فی سنْبله«الکثیر  ذلک یباع، أم یبذر هیـه،  أمـ 
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أمر بصیغۀ اإلخبـار، ممـا یحتّمـه أکثـر مـن       »تزرعون«هنا، ك  »تأکلون«و الشداد، للسبع ذخرا

صیغته، فعلیکم فی السبع األولى الزراعۀ دأبا فی مواصـلۀ وتعـب، وعلـیکم أال تـأکلوا ممـا      

  فیه بلغۀ الحیاة ..حصدتم إلّا قلیال 

  ).48ثُم یأْتی منْ بعد ذلک سبع شداد یأْکُلْنَ ما قَدمتُم لَهنَّ إِلّا قَلیلًا مما تُحصنُونَ (

زائـدا عـن    »یأْکُلْنَ ما قَدمتُم لَهنَّ إِلّا قَلیلًـا «و إنها سبع ال زرع فیها واألکل نفس األکل، وهن 

  عن اإلسراف والتبذّر، عن االلتهام والتبعثر. »مما تُحصنُونَ«الضرورة وهو 

 فـی  لـیس  مـا  وأنبـأه  ربـه  علمه مما الصدیق یزید ثم بسبع، سبعا ا◌ٔ إلى هنا یتم تأویل الرو

  :ا◌ٔ الرو

  ).49ثُم یأْتی منْ بعد ذلک عام فیه یغاثُ النّاس و فیه یعصرُونَ (

باقیۀ من زمجرة السبع الشداد یخبرهم الصدیق بـذلک العـام المغیـث،     و لکیال تبقى لهم أیۀ

المطر لجیء بلفظه، والغیث المطر  -فقط -بغیث السماء وغیث األرض ومنه کالءها، ولو کان

من کال: الغیث والغوث، فلیس الغیـث   »یغاث«لیس غیثا إلّا ألنه یغیث وینجی البائسین، أم ان 

رد  بالذي ی -فقط -المطر والکالء کشف الکرب ویمنع الجدب، إذ قد یوازیه برد قارص، ام ـب

کارث قبل نضوج الحرث ام عنده، او ریح صرصر کارث، او زلزال مـارس، أمـاذا ممـا قـد     

  یساعده الغیث على الکارثۀ المزمجرة، والحادثۀ المدمرة.

نیل، ثم هـل  فالقول ان فیضان النیل کان یکفیهم عن المطر، تقاوله السبع الشداد والنیل هی ال

للنیل ان تنال بفیضاناتها کل الخیرات وتنیل، وهناك کربات وصعوبات سـماویۀ وأرضـیۀ ال   

تدفع إلّا أن یغاث الناس بغوث إلهی ضمن فیضان وغیث، ال سیما وان الفیضان نفسـه لـیس   

  إلّا بالغیث الذي یمده من مجاریه عن بالده.

»غاثُ النّاسی یهغیثا وغوثا  »ف» یهف رُونَوصعالفواکه، مما یلمح إلى کثرتها لحد اإلعصار بعد  »ی

یعصرون الخمر، بل وال یعنیه فیما یعنیه، إذ تجل سـاحۀ النبـوة ان    -فقط -اإلعسار، فال یعنی

ینبئ فیما ینبئ عما فیه شهوات النسناس بخمر تخمر الناس، وتبغض إله الناس! فان لم یـدل  

عـام فیـه یغـاثُ النّـاس و فیـه      «بالوحی، فلیدل إنباءه ب  وتسدیده نبوته على ا◌ٔ تأویله الرو

فلیس تمام السبع الشداد مما یدل علیه، إلّا عاما غیر شدید، کما قبل السبع األولـى،   »یعصرُونَ
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فزیـادة ال تعلـم إلّـا     »فیه یغاثُ النّاس و فیه یعصـرُونَ «عام یکفی نفسه کتقدیر معتاد، وأما ان 

  حی.بالو

و هنا یحذف السیاق ما یعلم من المساق او هو غیر ضروري فی القصۀ، وینتقـل إلـى مشـهد    

الملک وتأثره عن تعثّره فی سجن الصدیق، فلنسمع الملک کیف ینهـاز إلـى خالصـه بکـل     

  إخالصه والتماسه:

بإِلى ر جِعولُ قالَ ارالرَّس ها جاءفَلَم ی بِهائْتُون کلقالَ الْم و  ئَلْهفَس ک  

) یملنَّ عهدی بِکَیبنَّ إِنَّ رهیدنَ أَیی قَطَّعةِ اللّاتو50ما بالُ النِّس.(  

یا عظماه لذلک الصدیق العظیم، یطلب إلیه الملک لیخرج عـن السـجن ویـدخل علیـه فـال      

ه أمر قـاطع  یستجیب، وطبعا ما کان اإلتیان به إشخاصا الستجواب یعود بعده إلى السجن، فإن

  ال مرد له وال قبل أمامه، وإنما هو إحضار عن عفو وإغماض، فله أن یقبل وله أال یقبل.

هنا نرى یوسف السجین وقد طال سجنه بضع سنین ال یستعجل إجابۀ الملک فـی الخـروج،   

حتى یخرج قبله عن تهمۀ الخیانۀ، ویعلن متهموه برائته من الوشایات والمکائد التی أدخلـوه  

  بظنتها. السجن

فلو خرج من فوره لکان خارجا عن طوره، متهما فی توسله بالساقی، وقد تبقى علیه وصـمۀ  

الخیانۀ أن یظن بخروجه عفو الملک وإغماضه عما کان، بما ظهر منـه اآلن. ولکنـه مسـبوك    

بذلک األدب الرائع، والسکینۀ والثقۀ والطمأنینۀ فی قلبه البارع، فال یعود عجـوال وال معجـال،   

قدیما لخروجه عن سجن الروح فی تهمۀ الخیانۀ، على سجن البـدن، وإن بقـی فیـه بضـعا     ت

أخرى، ذلک یوسف ولم یکن ممن دارت علیهم الرحى، فبـأحرى إمـام المرسـلین و خـاتم     

لو کان مکانه لکان أمتن منه وأمکن خالف ما  آلـه  و علیه اهللا صلىالنبیین وأفضل الخلق أجمعین محمد  

  ه الصدیق!کما على أخی 1ه من روایاتاختلق على ساحت

                                                        
١

ُسوُل : «ةھذه اآلی آلھ و علیھ هللا صلىقال تال رسول ّهللا   ةعن أبي ھریر ٢٣: ٤.كما في الدر المنثور  فقال: لو كن�ت ان�ا ...» فَلَّما جاَءهُ الرَّ
ا أتاه لو كنت انا المحبوس ثم قال: یرحم ّهللا یوسف ان كان لذ آلھ و علیھ هللا صلىو ما ابتغیت العذر! و في اخرى عنھ انھ   ةألسرعت االجاب

: عجبت بصبر أخي یوسف و كرمھ و ّهللا یغفر لھ حیث آلھ و علیھ هللا صلىأرسل إلي لخرجت سریعا، و عن ابن عباس قال قال رسول ّهللا  
رج فل�م یخ�رج ا و ان كنت انا لم افعل حتى اخرج، و عجبت من صبره و كرمھ و ّهللا یغفر ل�ھ أت�ى لیخ�أرسل الیھ لیستفتى في الرؤ 

ق�ال: رح�م ّهللا آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لىحتى أخبرھم بعذره و لو كنت انا لبادرت الباب و لكنھ أحب ان یكون لھ العذر! و عن الحسن عن النبي  
 !ةحین قال: ارجع الى ربك، فاسألھ ما بال النسو ةاخي یوسف لو انا اتاني الرسول بعد طول الحبس ال سرعت االجاب
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و أیا کان رسول الملک، أهو الساقی الناجی وعله أنسب لکونه أرفق وبصاحبه ألیق؟ أم هـو  

فبطبیعـۀ الحـال   »آتنی بـه «دون  »ائْتُونی بِه«رسول تنفیذي یکلّف بمثل هذا الشأن، لمکان قوله 

ائدة فی أن لیس هذا الرسول إال عظیما من الحاشیۀ یلیق بهذه الرسالۀ، ال نعرفه من هو؟ وال ف

 »ربنـا «او  »الـرب «وال »الملـک «ال »قالَ ارجِع إِلى ربک«وعرفه رسالته  »فَلَما جاءه الرَّسولُ«نعرفه.

کأنه من قبلک نفسک، ال عنـی،  »فاسئله«ثم »إِلى ربک«کما یقوله السجناء بغیۀ الخالص، وإنما 

ـ  ه، اللهـم الّـا رسـول خـاص، لـه      وألنه ال یجرأ الساقی وأضرابه على سئوال الملک من نفس

  .»فَسئَلْه ما بالُ النِّسوةِ اللّاتی قَطَّعنَ أَیدیهنَّ«اختصاص بالسدة العلیا، یتأید أنه غیر الساقی. 

فانظر إلى ذلک السجین کیف یستجوب الملک والنسوة فـی مسـألۀ واحـدة، بکـل حائطـۀ      

ما النسوة والنسوة فحسـب، إذ کـان أمـرهن    واحتشام، حیث ال یذکر مراودة امراة العزیز، فإن

واضحا فی المملکۀ وضح النهار، وأمرها یظهر ضمن أمـرهن کمـا ظهـر، فبـالهن وخطـبهن      

ذریعۀ إلى خطبها وبالها، وهو لم یذکرها بسوء وال إیاهن إلّا قدر الضرورة التـی هـی مفتـاح    

ذلک االستجواب وعلّ من کیـدهن أنهـن   ولسوف تعلمون فی  »إِنَّ ربی بِکَیدهنَّ علیم«براءته: 

لما یئسن عن مراودتها القین حبل التهمۀ الوقحۀ على عاتقه، فی وشایۀ دائبۀ وجنایۀ صـارحۀ  

  سارحۀ، لحد شککن الملک والعزیز فی أمره!.

و البال هو األمر العظیم والشأن الخطیر، وهو للنسوة هنا أخطر مـن أیـدیهن وأعظـم حیـث     

إلّا الشغف الهالک الحالک فـی حبـه، لحـد أنسـاهن أنفسـهن فقطعـن       نسینها لبالهن، ولیس 

  أیدیهن، مکان األکل والفاکهۀ التی بأیدیهن.

 ظهـورا  ل◌ٔ فلما یعرف ذلک البال یعرف واقع الحال منهن ومن امراة العزیز وکفاه ذلک السـو 

  .استعجال وبکل الحال فی لبراءته

 فوستُنَّ یدکُنَّ إِذْ راوـرَأَةُ  قالَ ما خَطْبام قالَت وءنْ سم هلَینا عملما ع لّهل قُلْنَ حاش هنْ نَفْسع

  ).51الْعزِیزِ اآلْنَ حصحص الْحقُّ أَنَا راودتُه عنْ نَفْسه و إِنَّه لَمنَ الصادقینَ (

رح بهـا  و الخطب هو جلل األمر ومصابه، فالصدیق یتغاضى عن مراودتهن احتشاما حتى یص

وبخطبهن الملک، ویصرخن ببراءته، مما یدل على أنه کان یعلمها من ذي قبل، او استقصـى  

قبل إحضارهن فعلمها، وهذه قضیۀ الحال فی کـل اسـتجواب وال سـیما بالنسـبۀ للعظمـاء،      
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لیکون المستجوب للحال على بینۀ من األمر، والظروف المحیطۀ به قبل الخـوض و االنغمـار   

ما خَطْبکُنَّ إِذْ راودتُـنَّ  «واجه النسوة على بینۀ من واقع المراودة وخطبهن فیها: فیه، فهنا لک ی

هنْ نَفْسع فوس؟ أهو الذي أوقعکن فی خطبکن ومراودته أم أنتن من أنفسکن؟»ی  

»وءنْ سم هلَینا عملما ع لّهل ال سوء المراودة، وال سوء النظرة  »قُلْنَ حاش»ملما ع  ـهلَیامـر   »نـا ع

! حقیقـۀ  »ما هذا بشَراً إِنْ هذا إِلّـا ملَـک کَـرِیم   «إلّا حسنا وجماالً  »من سوء«یعلوه او یظهر فیه 

 الالتـی  االرسـتقراطیات  المتجبرات المترفات النسوة اء◌ٔ لیست لتنکر او تستر ولو من مثل هو

  .فعلن بمنکر یقررن وال معروف إلى یحنّ ال

راودة األولى، الخائنۀ األولى، ال تملک نفسـها فـی جـو المصـارحۀ بـین      و هنا ال تملک الم

رَأَةُ الْعزِیـزِ اآلْنَ    «النسوة ان تختصه بالتهمۀ فتتقدم النسـوة فـی مصـارحۀ المـراودة      امـ قالَـت

ظهورا ال یحتمل أي خفاء وال یتحمل، مهما تحمله من ذي قبل بما حملنـاه   »حصحص الْحقُّ

) شهادة ناصعۀ دون أیۀ ریبۀ وال شـائبۀ، یقـال   51( »ه عنْ نَفْسه و إِنَّه لَمنَ الصادقینَأَنَا راودتُ«

حصحص البعیر فی بروکه إذا تمکن واستقر فی األرض، وکأن اشـتقاقه مـن الحصـۀ حیـث     

بانت حصۀ الحق عن حصۀ الباطل بکل تمکن واستقرار، وال تبالی الشاهدة هنا أن تشهد لـه  

ها، مستهینۀ ما وراءها مما یلم بها نفسها، ومن ناحیۀ أخرى هـی طبیعـۀ الحـال فـی     على نفس

األوساط النسائیۀ فی المترفین، لحد قد یتفاخرن بتلک المـراودات إذا کـان المـراود معترفـا     

بلیاقته وصلوحه للمراودة، حیث التحلل والتمیع وحیونـۀ السـعار الجنسـی المرتـدي ثیـاب      

  اییس فی الحیاة غیر ما للشعوب المحطّمۀ المظلومۀ.االرستقراطیۀ، لها مق

و لقد تمت هنا الشهادة من الملک والنسوة وامراة العزیز على براءة الصـدیق ویراعتـه، وقـد    

فهل کان هنا غائبا عـن المشـهد    »إِنَّه منْ کَیدکُنَّ إِنَّ کَیدکُنَّ عظیم«شهد العزیز فی أول وهلۀ: 

د، أما ذا؟ القدر المعلوم انقطاع خبره منذ الوهلۀ حتى آخر القصۀ وقـد  أم میتا ولذلک لم یشه

کانت فی شهادته األولى کفایۀ، إضافۀ إلى شاهد من أهلها وشهادة القمیص أمن ذا ممن قـد  

مضى؟ والتوراة على تحرّفها شـاهدة لصـدقۀ مهمـا اختلـف التعبیـر أو تهافـت فـی بعـض         
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  .1المواضیع

ی إِنَّ    52ذلک لیعلَم أَنِّی لَم أَخُنْه بِالْغَیبِ و أَنَّ اللّه ال یهدي کَید الْخائنینَ ( ـرِّئُ نَفْسـمـا أُب و (

  ).53ور رحیم (النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوء إِلّا ما رحم ربی إِنَّ ربی غَفُ

؟ هل هی امراة العزیـز؟ فمـن هـو الـذي لـم      »لیعلَم ... و ما أُبرِّئُ نَفْسی«أ ترى من هو القائل 

تخنه؟ أهو العزیز وقد خانته فی مراودات واهتمامات بالغیب وکما صرحت بصدق الصـدیق  

حتالت علیه حتـى  فی خیانتها وبراءته! أم هو یوسف؟ وقد خانته فی الحضور والغیب، حیث ا

د    «أدخلته السجن بتهمۀ الخیانۀ! ثم ولم تکن موحـدة حتـى تقـول:     ي کَیــدهال ی أَنَّ اللّـه و

یدها لَـدى الْبـابِ   «ثم وما برّئت نفسها إلّا  »إِلّا ما رحم ربی«او تقول  »الْخائنینَ أَلْفَیا سـ وقـد  »و

ت نفس یوسف فی مشـهد النسـوة مـرتین، فلـم     فضحت بشهادة الشاهد من أهلها، وإنما برّئ

من ذلک؟ أ تعنـی   -إذا -تکن فی موقف التبرئۀ لنفسها حتى تنفیها عن نفسها! ثم وماذا تعنی

أن ذلک االعتراف ببراءة الصدیق وخیانتها لیعلم او یعلم العزیز أنها لم تخنـه بالغیـب؟ وهـو    

غیب األخیر بمشهد الملک وغیاب یوسف! اعتراف منها بخیانتهما بالغیب! اللّهم إلّا فی ذلک ال

ولم تکن امراة العزیز بالتی ال تخون یوسف وقد خانت العزیز! وال أن علـم الصـدیق بعـدم    

  خیانتها إیاه بالغیب یهمها لحد تفضح له نفسها أمام النسوة والملک أم والعزیز!.

د الملک فـور  عن تحضر لم لماذا مقدر، ل◌ٔ من کالم یوسف إجابۀ عن سو -دون ریب -إنها

ذلـک  « فیجیـب،  مزیـده؟  عـن  فضـال  علیـک  التهمـۀ  د◌ٔ إحضاره، وطائل السجن کـان یـو  

                                                        
١

فر التك�وین ال�ذي أوردن�اه م�ن ذي قب�ل ... و س�أل الس�اقي ان ی�ذكره عن�د فرع�ون لعل�ھ یخ�رج م�ن من س ٤١االصحاح  ة.فالى تتم
ثم بعد سنتین رأى فرعون في منام�ھ س�بع بق�رات « ةالسبع ةد ما أیدناه باالدلھنا یؤ » لكن«أقول: «السجن لكن الشیطان أنساه ذلك 

لمنظ�ر وقف�ت عل�ى الش�اطئ فأكل�ت المھازی�ل الس�مان فاس�تیقظ ا ةقبیح� ةالمنظر خرجت من نھر و سبع بقرات مھزول� ةسمان حسن
 ةالسمین ةوراءھا فأكلت الرقیق ةنابت ةبالریح الشرقی ةملفوح ةو سبع سنابل رقیق ةسمین ةفرعون ثم نام فراى سبع سنابل خضر حسن

یوس�ف  ةك�ر رئ�یس الس�قااه فعج�زوا ع�ن تعبی�ره و عن�د ذل�ك ادّ مصر و حكماءھا و قص علیھم رؤ  ةفھال فرعون ذلك و جمع سحر
فذكره لفرعون و ذكره ما شاھده من عجیب تعبیره للمنام فامر فرعون بإحضاره فلما ادخل علیھ كلمھ و استفتاه فیما رآه في منامھ 

في س�بع س�نین و  ةبعد اخرى فقال یوسف لفرعون حلم فرعون واحد قد اخبر ّهللا فرعون بما ھو صانع: البقرات السبع الحسن ةمر
التي طلعت وارءھا ھي سبع سنین و السنابل السبع  ةالقبیح ةفي سبع سنین ھو حلم واحد، و البقرات السبع الرقیق ةل سبع الحسنسناب

 یكون سبع سنین جوعا. ةبالریح الشرقی ةالملفوح ةالفارغ
ا في كل ارض مصر ثم تقوم شبعا عظیم ةھو األمر الذي كلمت بھ فرعون قد اظھر ّهللا لفرعون ما ھو صانع ھوذا سبع سنین قادم

بعدھا سبع سنین جوعا فینسى كل السبع في ارض مصر و یتلف الجوع األرض و ال یعرف السبع في األرض من اجل ذلك الجوع 
 بعده ألنھ یكون شدیدا جدا، و اما عن تكرار الحلم على فرعون مرتین فالن األمر مقرر من عند ّهللا و ّهللا مسرع لصنعھ.

رعون رجال بصیرا و حكیما و یجعلھ على ارض مصر یفعل فرعون فیوكل نظارا على األرض، و یأخذ خمس غلھ فاآلن لینظر ف
و یخزنون قمحا تحت ید فرعون طعاما في المدن  ةالقادم ةارض مصر في سبع سنین الشبع فیجمعون جمیع طعام ھذه السنین الجید

 لتي تكون في ارض مصر فال تنقرض، األرض بالجوع ...لألرض لسبع سني الجوع ا ةو یحفظونھ فیكون الطعام ذخیر
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لَمعیبِ«العزیز »لبِالْغَی أَخُنْه أَنِّی لَم«  فلو خرجت دون استجواب النسوة لظلت تهمۀ الخیانۀ علی

ه الحصحصۀ لزاما، وهو استبقاء فی سجن التهمۀ، فسواء أ خرجت أم بقیت إلّا أن تحصل هذ

  فی حقی أمام الجماهیر، فیعلم العزیز أنی لم أخنه بالغیب.

إِنَّه منْ کَیـدکُنَّ  «أ تراه لم یعلم أنه لم یخنه بالغیب وهو القائل لدى الباب بعد شاهد من أهلها 

یمظکُنَّ عد؟»إِنَّ کَی  

و لَئنْ «رارا وتکرارا أجل إنه أخذ یعلم ولکنها بدلته من بعد علم جهال، کما هددت الصدیق م

وهکذا یأخذ مکائـد النسـاء بأزمـۀ قلـوب      »لَم یفْعلْ ما آمرُه لَیسجنَنَّ و لَیکُوناً منَ الصاغرِینَ

  123الرجال، فقد فعلت 

و افتعلت حتى دفعته أن یسجنه بتهمۀ الخیانۀ، وظل بضعه فی سجنه فـی ظـل هـذه التهمـۀ     

  ضی علیها؟.الوقحۀ، فکیف یخرج دون ان یق

تـذرعا إلـى   »للَّذي ظَنَّ أَنَّه ناجٍ منْهما اذْکُرْنی عنْد ربک«أجل لقد کان لزاما على یوسف قوله 

القـول وعـدم   »ذلـک «رفع التهمۀ، ولزاما علیه إلّا یخرج بطلب الملک إلّا بعد زوال التهمـۀ، و 

فـی قصـۀ   »أَنِّـی لَـم أَخُنْـه   «ک وسـواه  العزیز ومعه من معه من المل »لیعلم«الخروج إلّا ببرائته 

  إذ کان غائبا. »بالغیب«المراودة 

کامرأته ونسوة فی المدینۀ، ومعهن العزیـز   »أَنَّ اللّه ال یهدي کَید الْخائنینَ«على علمه  »و لیعلم«

والملک فی خیانتهم المکرّسۀ وشیطنتهم المدروسۀ، فلو أننی کنت مـن الخـائنین، والجهـاز    

و « ثـم  أنفسـهم؟  اء◌ٔ رعونی مصرّ على أننی خائن فکیف اهتدیت إلى برائتی بشهادتهم هوالف

ضابطۀ تضرب إلى مثلث الزمان ومختلـف الکـائن والمکـان،     »أَنَّ اللّه ال یهدي کَید الْخائنینَ

ـ   و وقد أقام اللّه تعالى فیها کید الخائنین مقام الخابط فی طریق لیصل الى مضرة المکیـدة وه

عنه غافل، فأعلمنا سبحانه انه ال یهدیه حیـث ال یوفقـه إلصـابۀ الغـرض، وال یسـده لبلـوغ       

المقصد، بل یدعه یتخبط فی ضالله ویتسکع فی متاهه، حیث یسـري فـی معصـیۀ اللّـه فـال      

  یستحق ان یهدى لرشد او یتسدد لقصد.

م یکن اللّه لیهدي کیدهم و ألنهم کانوا خونۀ بحقی بکل المکائد الفرعونیۀ، نسائیۀ ورجالیۀ، ل

ا       إلى بغیتهم: دراسۀ متینۀ ونصیحۀ مکینۀ من الصدیق السـجین لرجـال الـبالط ونسـاءه ولمـ
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وقوتـه تـرك تلـک     -فقط -تلمح کأنه بحوله »أَنِّی لَم أَخُنْه بِالْغَیبِ«یخلص من السجن! وألن 

  م بقوله:الخیانۀ فلم یصب إلیهن، یثنّیها بما یزیل غشاوة اإلیهام واإلبها

  نفسی »إِنَّ النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوء«عن الخیانۀ وهمها ل  »و ما أُبرِّئُ نَفْسی«

ه  «وقد رحمنی بما أرانی برهانه:  »إِلّا ما رحم ربی«و سواها  بـرْهـانَ رأى بال أَنْ ر بِها لَو مه و« 

إِنَّ ربـی  »«یدهنَّ أَصب إِلَیهِنَّ و أَکُنْ مـنَ الْجـاهلینَ  و إِلّا تَصرِف عنِّی کَ«وصرف عنی کیدهن: 

یمحر یغفر برحمته ویستر زالت المخلصین والمخلصین، فلو ال غفره بمـا أراه برهانـه    »غَفُور

وصرف عنه کیدهن لهم بها وصبا إلیهن وکان من الجاهلین، وذلک غفر قبل حلول العصـیان،  

  عصومین، کما هنالک غفر بعد حلوله کما لغیر المعصومین.وهکذا کلّ غفر للم

فإذا کان یوسف الصدیق ال یبرئ نفسه وهـو مـن المخلصـین، فیـربط برائتـه برحمـۀ ربـه،        

ۀُ ربـی    «فبأحرى لمن دونه من الصالحین، فلو ال رحمۀ الرب لکنا من المهلکین  مـعال ن لَـو و

إلّا  »لَأَمارةٌ بِالسوء«هنا هی الشهوانیۀ وهی بطبعها  »النفس«! ف )57: 37( »لَکُنْت منَ الُْمحضَرِینَ

 وفعله، السوء أمر على صارما سیاجا طاقاتها کافۀ تکرّس باللّه، مطمئنۀ نۀ◌ٔ برادع من نفس مو

 الـنفس  بـین  یحـوالن  وتثبیتـه  اإللهیـۀ  العصمۀ حیث المعصومۀ، النفس وحتى باللّه مستعینۀ

  .»أَنْ ثَبتْناك لَقَد کدت تَرْکَنُ إِلَیهِم شَیئاً قَلیلًا و لَو ال« وشهواتها

و صحیح أن النفس ال یصح ان تأمر بسوء، فإنما تشتهی السوء، ولکن اإلنسان لما کان بطبعه 

یتبع دواعیها إلى الشهوات، وینقاد بأزمتها إلـى المقبحـات کانـت بمنزلـۀ اآلمـر المطـاع، و       

 الـدفع  بکثرة صفتها تحاکی بالالم دة◌ٔ مو »ألمارة«ع المطیع، والمبالغۀ فی اإلنسان بمنزلۀ السام

  .المغاوي إلى والقود المهاوي إلى

تتدرج على ضوء المحاولۀ البشریۀ والرحمۀ اإللهیـۀ   -بطبیعۀ الحال -ثم وهذه األمارة بالسوء

اتها، مخلصـۀ  من أسفل سافلین إلى أعلى علیین، إلى لوامۀ بدرجاتها، ومن ثم مطمئنۀ بـدرج 

ال تخلو من أخطاء اللمم، ثم مخلصۀ معصومۀ بعصمۀ إلهیۀ، وهـذه رحمـۀ خاصـۀ تخـص     

ــین    ــن األول ــۀ تعــم المخلصــین، ویوســف م ــا عام ــا «المخلصــین، وقبله ــنْ عبادنَ م ــه إِنَّ

ولَـد فَأَنَـا أَولُ   قُلْ إِنْ کانَ للرَّحمنِ «هو إمام المخلصین  آلـه  و علیه اهللا صلىوالرسول محمد  »الُْمخْلَصینَ

  .»جزناها وهی خامدة -شیطانی أسلم بیدي«لحد یقول عن نفسه  »الْعابِدینَ
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استثناء متصل یعنی إلّا النفس التی رحمها ربی فلیسـت أمـارة وال آمـرة     »إِلّا ما رحم ربی«ف 

جِعی إِلى ربک راضیۀً مرْضیۀً فَـادخُلی  یا أَیتُها النَّفْس الْمطْمئنَّۀُ ار«بالسوء بل لوامۀ أو مطمئنۀ: 

  .»فی عبادي و ادخُلی جنَّتی

و لیست لنا إلّا إحدى هذه الثالث، وهی مختلفۀ حاالت الروح، واجتماعها فی هذه الحاالت، 

  ام تعددها کل بحالتها، ذلک اجتماع األضداد المتنافرة، أو المحاالت المتهاترة.

»نَفْسٍ و ـنْ           وم خـاب قَـد کّاهـا، وـنْ زم أَفْلَـح تَقْواهـا، قَـد هـا وورها فُجماها، فَأَلْهوما س

  وأمثالها هی من براهین وحدتها دون تعدد فی ذواتها، وال اجتماع فی حاالتها!.»دساها

ثم ومع األسى نرى هنا کما هنالک ترسم أیدي الخیانۀ ما یمس من کرامۀ الصدیق ولیضـرب  

  .1عرض الحائط لمخالفته کتاب اللّه المصرح فی آیات عدة ببرائۀ یوسف ویراعته

و هکذا ینتهی دور السجن لمن کرّمه اللّه واصطفاه، بریئـا عـن تهمـۀ الخیانـۀ، جریئـا علـى       

  الخونۀ، مما یدفع الملک أن یطلبه إلیه مرة ثانیۀ:

  ).54و قالَ الْملک ائْتُونی بِه أَستَخْلصه لنَفْسی فَلَما کَلَّمه قالَ إِنَّک الْیوم لَدینا مکینٌ أَمینٌ (

      و هکذا یتجلى اإلنسان فی أکمله وأنقصه فی قصص القـرآن التـی ال تقـص لمجـرد قـص

فانمـا تسـاق    »لَقَد کانَ فی قَصصهِم عبـرَةٌ لـأُولی الْأَلْبـابِ   «التاریخ وأداء الفن القصصی، بل 

 رات◌ٔ لتعالج قصۀ العقیـدة والداعیـۀ عبـرة وعظـۀ، فـی واقعـۀ تتناسـق فیهـا جمیـع المـو          

  .اإلنسان بنی نفوس فی والواقعیات رات◌ٔ ووالم

ولکنه فی هذه المرة یستخلصه لنفسه حیث یـرى   »ائْتُونی بِه«هنا یصدر األمر الملکی مرة ثانیۀ 

فلو استجابه فی األولى لم یستخلصه إذ  »أَستَخْلصه لنَفْسی«إخالصه فی علمه ودرایته وأمانته: 

لرزانۀ، واستخالص الملـک هـو الصـدارة الثانیـۀ بعـده      لم یعرفه بذلک اإلخالص واألمانۀ وا

  کرئاسۀ الوزراء اما ذا من القمۀ الثانیۀ.

                                                        
لم یخن العزیز في امرأتھ، فقال لھ جبرائیل: و ال حین  السالم علیھقال: ھذا قول یوسف   ةعن أبي صالح في اآلی ٢٣: ٤.الدر المنثور ١

ُئ نَفْسِ : «السالم علیھحللت السراویل؟ فقال یوسف    ة، ثم و في القیلةبغیب العزیز خیان ةأقول ألیس حل السراویل للعزیز..» ي َو ما أُبَرِّ
! و الصحیح ما أخرجھ ابن أبي حاتم و ابو الشیخ عن الحسن في ةالخیان ةالى تھم ةالى جبرائیل تكذیب لقول یوسف اضاف ةالمنسوب

 قال: ةاآلی
 .ةخشي نبي ّهللا ان یكون زكى نفسھ قال: و ما أبرئ نفسي اآلی
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 لصـاحب  الرضا کلمۀ لیسمعه أو ا،◌ٔ إنه فی هذه المرة خالف األولى ال یطلبه لیرى مأول الرو

علیـه،  کان عما إلیه معتذرا لنفسه لیستخلصه وإنما سراحه، ویطلق عنه ولیعفو الملکی، السمو 

  ومفوضا إلیه ما سیکون.

.. هنا الملک یطلب إلى من ال یتهافت على خروجه من السجن، وال یتفاوت عنده السـجن و  

خارج السجن، إلّا أن یخرج قبل خروجه عن تهمۀ الخیانۀ، وإلّا فالسجن أحب الیه من عفـوه  

  دون براءة، کما کان أحب إلیه مما یدعونه إلیه.

 اول کقائـد  ویحکـم  المملکـۀ،  لصـالح  اه◌ٔ أخذ یفتی بـرو یطلب االنسراح عن السجن ممن 

 الحـق  رجـاالت  یکـون  وهکـذا  وتعثّرهـا،  وتبعثرهـا  توترها عند االقتصادیۀ الحالۀ إلصالح

 عـن  یذلون فال کان، أیا علیهم المفروض الواقع لألمر یخضعون ال اللّه، الى والدعاة والصدق

ضـۀ علـیهم، وال یحیـدون عـن مـوقفهم      المفرو الباطلـۀ  السـلطات  أمام یترذلون وال عزهم،

 الرسالی، وال یفرق لدیهم السجن وخارجه، ولکی یبرزوا الحق کما یلیق به ویحق، دون مس

  من کرامته وکراماتهم، ودون نکص على عقبیهم انتقاصا لحق الدعوة والداعیۀ.

 -بمطلـق سـراحهم   -یمرغون کـل کرامـۀ علـى أقـدام الطغـاة      -وال رجال -فیا لیت رجاال

تسابقین متهافتین على نظرة رضى وکلمۀ ثناء، لیتهم یعتبرون بأحسن القصص، ولیعلمـوا أن  م

العزة واإلباء یدر علیهم أضـعافا مـن إدرار التمـرغ والتزلّـف واالنحنـاء أمـام ذوي السـلطۀ        

ـ   «والکبریاء  ذینَ آمنُـوا و کـانُوا   و کَذلک مکَّنّا لیوسف فی الْأَرضِ ... و لَأَجرُ اآلْخـرَةِ خَیـرٌ للَّ

  ).57( »یتَّقُونَ

خالف ما قبل الیوم لما طلب إلیه للمرة األولـى   ».. فَلَما کَلَّمه قالَ إِنَّک الْیوم لَدینا مکینٌ أَمینٌ«

»ی بِهلست أنت الیوم الفتى العبرانی المشرى بثمن بخس دراهم معـدودة، لعبـۀ العزیـز    »ائْتُون !

ذو مکانۀ عالیۀ مرموقۀ، وال أنـت المهـدد بالسـجن أو     »الْیوم لَدینا مکینٌ«، وإنما أنت وامرأته

، وتراه فی ملتقاه مع الملک أخذ یتملق لـه بقولـۀ او   »لدینا الیوم أمین«عذاب الیم، وإنما أنت 

ملک هو البـادئ  فال»فَلَما کَلَّمه«فعلۀ کما یفعله رجال الحاشیۀ؟ کال وال فی شطر کلمۀ، فالنص 

إِنَّک الْیوم لَدینا مکینٌ «بالکالم دونه، اللهم إال بسالم والسالم، وفی ذلک الکالم الملکی الهام: 

نرى کل مراتب العزة واإلکرام، دون ألفاظ مرسومۀ خاویـۀ فـی المواجهـات العادیـۀ،      »أَمینٌ
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ـ  ه حتـى یجاریـه فـی کلمـۀ     وإنما کالم مکین أمین، حیث الملک لیس لیهاب أحدا او یماری

  خاویۀ المرام.  

 لـه  د◌ٔ هنا مثلث التأکید للمکانۀ واألمانۀ، المستفاد من حرف التأکیـد وتقـدم الظـرفین، یـو    

 ماسۀ جذریۀ بحاجۀ المملکۀ أمور إلدارة الصالحۀ والسلطۀ المتمیزة، الخاصۀ واألمانۀ المکانۀ

حرجۀ الهرجۀ، وفی الحق یلمـح مـن   ال الظروف تلک فی سیما وال واألمانۀ، المکانۀ تلک إلى

) یملیظٌ عفضِ إِنِّی حنِ الْأَرلى خَزائی علْنع55کالمه هذا حکم صدارته العلیا بعده، قالَ اج.(  

لشتات األمور ومتفرقاتها ألجمع شـملها، ولمجموعاتهـا عـن تمزقهـا وشـتاتها،       »إِنِّی حفیظٌ«

رخوة والشداد، حفـیظ فـی کلمـا تحتاجـه خـزائن      حفیظ للمعادلۀ االقتصادیۀ فی السبعین ال

األرض من صالح اإلنماء والمصرف، فالحفیظ على الحرمات والنوامیس فـی تلـک الظـروف    

فمـن حفـیظ غیـر     »إِنِّی حفیظٌ علـیم «المحرجۀ، هو بأحرى حفیظ على المصالح االقتصادیۀ! 

ى جهلـه أکثـر ممـا یصـلحه     علیم، یحاول فی الحفظ ولکنه ال یعلم، فقد یکون ما یفسده عل

کصدقۀ، ومن علیم غیر حفیظ، یعلم ویخالف علمه إلى جهالۀ، أم ال یحافظ علـى المصـلحۀ   

کرکنین أساسیین  »حفیظٌ علیم«الجماعیۀ، إذ ال یالحظ إلّا شخصه وشخصیته وصالحه، ولکنی 

  لمن یجعل على خزائن األرض.

أن یصبر حتى ینصبه هو کما یراه؟ علّه ما  و تراه لماذا یتطلب إلى الملک ذلک المنصب دون

بعد ما یتأکد أنه لدیه مکـین   -کان لیعلم أیۀ مصلحۀ فی الملک هی أصلح لیجعله علیها؟ فهو

فهو یدله على ما هو األصلح فـی تلـک    -أمین، وبطبیعۀ الحال یحتاجه ألمر ما لمصلحۀ البلد

الملک، حیث األزمۀ القادمۀ وسـنو   الظروف الصعبۀ الملتویۀ، کمواصلۀ صالحۀ لما یریده منه

الرخاء التی تسبقها، هی بأمس الحاجۀ إلى الحفظ والصیانۀ على علم واسع و درایـۀ، لـذلک   

یختار ذلک المنصب المناسب الضروري لحفظ البلد عن التفکک، الذي ال بدیل عنه، کما هو  

کی، وال أیـۀ وزارة إلّـا وزارة   لذلک المنصب، فال یطلب إلى الملک وزارة البالط المل السـالم  علیه

اإلقتصاد والتنمیۀ واإلصالح الزراعیۀ، التی کانت تحلّق حینذاك على کافۀ الـوزارات، وفـی   

الحق هی رئاسۀ الوزارات کلها حسب الظروف الراهنۀ! فبالرغم من أنّ تصدي أمر اإلقتصـاد  

، وهنـاك أمـور   فی ذلک الظرف الحرج تورط فی مختلف الصعوبات، یختاره الصدیق لنفسه
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أریح، ولصالحه الشخصی أصلح، ألنه حسب واجبه الرسالی کان حصینا فی اختیـار اللحظـۀ   

المرهقۀ ذات التبعۀ الضخمۀ، فیکون مسئوال عن إطعام شعب بکاملـه والشـعوب المجـاورة،    

 المحاویج أنظار یجلب ضوئه على وعلّه للجماهیر، ناصحا ناصعا عدال الرسالی واجبه ي◌ٔ لیو

  عۀ اللّه.شر إلى

ء الثقیل، وألقل تقدیر فی أربعۀ عشر سنۀ التی قد تکلّـف   فلیس من السهل تکلّف ذلک العب

فی مصطرع المراجعات والمنازعات رأس الرئیس وحیاته ومصرعه، المنصب الذي یحید عن 

  تقبله سائر الحاشیۀ الملکیۀ، حیث ترجح األریحیۀ وحیاة الترف والرعونۀ.

  ببال، أن کیف یزکی الصدیق نفسه واللّه تعالى یقول: أ فبعد ذلک کله یخلج

»کُمیزکی قائال:  »فَال تُزَکُّوا أَنْفُس»یملیظٌ عف؟ أم کیف یطلب إلى فرعون المشرك الظالم »إِنِّی ح

أن یجعله على خزائن األرض؟ ومعونۀ الظـالمین حتـى فـی عـدلهم هـی مـن المحرمـات        

  القطعیۀ؟!.

عد أعماقا وأوسع آفاقا من هذه الضوابط الناظرة إلى النـاس العـادیین،   إن أمر الصدیق هنا أب

فإنه یرتکن على رکن الرسالۀ والدعوة إلى اللّه، وال بد للرسول ان یزکی نفسه بما زکّاه اللّـه  

تعالى لتحل رسالته محلها من القلوب، وإنما التزکیۀ المحرمۀ هی للنفـوس غیـر المزکّـاة، أو    

ها رعونات وطنطنات، دون النفوس المطمئنۀ باللّه التـی زکاهـا اللّـه بمـا     التی تأخذها بتزکیت

  أو لیست النفس المرحومۀ باللّه مزکاة!. »إِنَّ النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوء إِلّا ما رحم ربی«رحمها 

دثْ و أَما بِنعمۀِ رب«و الن زکاة النفس من نعمۀ الرب فال بد لصاحبها أن یحدث بها  فَحـ ال »ک

الحق وأنـت      سیما فی مقامات الضرورة إلظهار الحق والدعوة إلیه وتطبیقـه، دون التظـاهر ـب

 »أَ لَم تَرَ إِلَى الَّذینَ یزَکُّونَ أَنْفُسهم بلِ اللّه یزَکِّی منْ یشاء و ال یظْلَمونَ فَتیلًا«مبطل أو معجب: 

). وقد زکى اللّه نفس الصدیق وهـو  32: 52( »سکُم هو أَعلَم بِمنِ اتَّقى) (فَال تُزَکُّوا أَنْف49ُ: 4(

»و کَذلک مکَّنّا لیوسف فی الْأَرضِ ..«أعلم به وهو یرید مکانته وتمکّنه فی األرض: 
1.  

اإللهیۀ  و من ثم لیس طلبه إلى الملک أن یجعله على خزائن األرض إلّا لیعدل حسب الشرعۀ

                                                        
١

یجوز ان یزكي الرجل نفسھ؟ ق�ال: نع�م إذا ما  الس�الم علیھ.نور الثقلین في تفسیر العیاشي و قال سلیمان قال سفیان قلت البي عبد ّهللا  
 ».َو أَنَا لَُكْم ناِصٌح أَِمینٌ «و قول العبد الصالح: » اْجَعلْنِي َعلى َخزائِِن اْألَْرضِ إِنِّي َحفِیظٌ َعلِیمٌ «اضطر إلیھ اما سمعت قول یوسف 
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فیمن ال یقرون بحق اللّه وشرعته، وإزالۀ الظلم ثم تقلیله من المفروض علـى عواتـق الـدعاة    

إلى اللّه! ولیجد ظرفا صالحا للدعوة الرسالیۀ وذلک من أهم الظـروف الواسـعۀ والمجـاالت    

  الفاسحۀ.

فـی  ثم الضرورات تبیح المحظورات، فحتى لو کانت قیادة خـزائن األرض والرئاسـۀ علیهـا    

الملکیۀ الفرعونیۀ محظورة للصـدیق، لکانـت أقـل المحظـورین حیـث الضـرورة الرسـالیۀ        

  تفرضها.

والیۀ عهد المأمون لنفس الضرورة وأحرى، فلما یسأل: یـا بـن    السالم علیهو قد قبل اإلمام الرضا  

لزهد فی الـدنیا؟  إن الناس یقولون: إنک قبلت والیۀ العهد مع إظهارك ا آلـه  و علیه اهللا صلىرسول اللّه  

: قد علم اللّه کراهتی لذلک فلما خیرت بین قبـول ذلـک وبـین القتـل اختـرت      السـالم  علیهیقول  

کان نبیا ورسوال فلما دفعته الضرورة إلـى تـولی    السـالم  علیهالقبول، ویحهم أما علموا أن یوسف  

ودفعتنی الضرورة إلى قبول  »علیم خزائن األرض قال: اجعلْنی على خَزائنِ الْأَرضِ إِنِّی حفیظٌ

ذلک على إکراه وإجبار بعد اإلشراف على الهالك، على أنی ما دخلـت فـی هـذا األمـر إلّـا      

»دخول خارج منه فإلى اللّه المشتکى وهو المستعان
لحکمـۀ  و این ضرورة مـن ضـرورة، وا   1

  فیهما والحکم واحدة على اختالف الدرجۀ.

یقول ألقوام یظهرون الزهـد ویـدعون النـاس ان یکونـوا      السالم علیهواالمام ابو عبد اللّه الصادق  

ثـم یوسـف    السـالم  علیهمعهم على مثل الذي هم علیه من التقشف: أین أنتم عن سلیمان بن داود  

فکـان مـن    »اجعلْنی على خَزائنِ الْأَرضِ إِنِّی حفیظٌ علـیم «حیث قال لملک مصر  السالم علیهالنبی  

أمره الذي کان أن اختار مملکۀ الملک وما حولها إلى الیمن، وکانوا یمتارون الطعام من عنده 

                                                        
١

ن موسى الرضا  في عیون االخبار باسناده عن الریان بن الصلت الھروي قال: دخلت على علي ب ٩٩ج  ٤٣٢: ٣.نور الثقلین 
و مجارات عن عیون االخبار باسناده عن  ةفقلت لھ یا بن رسول ّهللا ان الناس یقولون ... وفیھ حجاج اخرى لھ مما شا السالم علیھ

 - انھ قال لھ رجل: أصلحك ّهللا كیف صرت الى ما صرت الیھ من المأمونالسالم علیھالحسن بن موسى قال: روى أصحابنا عن الرضا  
 یا ھذا أیھما أفضل النبي او الوصي؟ السالم علیھفقال لھ ابو الحسن الرضا   - أنكر ذلك علیھو كأنھ 

 فقال: ال بل النبي، قال: فأیھما أفضل مسلم او مشرك؟ قال ال بل مسلم، قال:
العزیز ان یولیھ  نبیا و ان المأمون مسلم، و انا وصي، و یوسف سأل السالم علیھفان العزیز عزیز مصر كان مشركا و كان یوسف  

اْجَعلْنِي َعلى َخزائِِن «في قولھ:  السالم علیھو أنا أجبرت على ذلك، و قال  » حین قال: اْجَعلْنِي َعلى َخزائِِن اْألَْرضِ إِنِّي َحفِیظٌ َعلِیمٌ 
 قال: حافظ لما في یدي علیم بكل لسان.» اْألَْرضِ إِنِّي َحفِیظٌ َعلِیمٌ 
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  .1لمجاعۀ أصابتهم وکان یقول الحق ویعمل له فلم نجد أحدا عاب ذلک علیه!

و فی الحق إنما الحکم للّه ومن یمثّل حکم اللّه من رسله وأولیائه، والحاکمون على الشعوب 

دونهم کلهم طغاة، ومن المفروض على من له أهلیـۀ الحکـم تکـریس الطاقـات فـی کافـۀ       

 -وألقـل تقـدیر   -ات وتأسیس الحکم الحـق قـدر المسـتطاع، أم   الحلقات إلزالۀ هذه السلط

التقلیل من ظلمهم فی سلطاتهم، فإزالۀ السلطۀ الظالمۀ المغتصبۀ وتقلیلها هما مفروضان دومـا  

  .وبرساالته باللّه نین◌ٔ على عواتق المو

ه فـی   کفقیه ینقد أئمۀ الفقه ورسل علیهماالسالمفمن یندد بمثل یوسف الصدیق واإلمام الرضا   ه، إـن

الحق لیس له فقه بطبیعۀ الفقه ورسالته الجماهیریۀ، وفقه اإلسالم الناصع هو فقه الحرکـات و  

البرکات، محلقا على کل فقه وفقیه، ومطبقا شـرعۀ اللّـه فـی سیاسـته الجماهیریـۀ والسـلطۀ       

فـی   السیاسۀ عن الدین یفصلون الذین اء◌ٔ الشرعیۀ والزمنیۀ، دون فکاك له عن السیاسۀ، وهو

الحق لم یعرفوا الدین وال السیاسۀ، وبهذه الجهالۀ فسحوا کافـۀ المجـاالت القیادیـۀ الزمنیـۀ     

لرجاالت السیاسۀ غیر الدینین، ورجال الدین هم فی الوقت نفسه وعاظ السالطین، والفقهـاء  

الذین یحصرون الشرعۀ اإللهیـۀ فـی مـدارس وأوراق وحلقـات الـدروس وفـی المسـاجد        

  لتعزیۀ، التی هی تحت هذه السلطات السیاسیۀ الجهنمیۀ.وحفالت الوعظ وا

إن الفقه االسالمی لم ینشأ لینشئ أمۀ فی فراغ، ویعیش ویعیش فی فراغ، ال تتمثل فیه عناصـر  

آت والمالبسات التی ینشـأ فیهـا، منعـزال عـن السیاسـات       المواقف الخاصۀ بأجوائها، والبى

  فراغ مثالی ال یمثل فی المجتمع حتى نفسه.والمالبسات واألحکام الزمنیۀ، مدروسا فی 

لقد جاء اإلسالم بشرعۀ کاملۀ الجهات لیحکم بها العرض الجغرافی فی الطـول التـاریخی، أ   

فبإالمکان تطبیق هذه الشریعۀ بال قیادات زمنیۀ تتجمع فیها کافۀ الصـالحیات للحکـم علـى    

بعـد   -لیوسـف الصـدیق   الشعوب؟! وکذلک کل شرعۀ إلهیۀ فی کافۀ الرساالت، فلم یکـن 

لم یکن له أن یبقى مکتوف الیدین عـن أیـۀ    -تمشیه فی هذه الطریق الملتویۀ الشاقۀ الطویلۀ

و قالَ الْملک ائْتُونی بِه أَستَخْلصه لنَفْسـی  «عملیۀ إصالحیۀ، والجو الملکی یستقبله ویستدعیه: 

                                                        
١

 حدیث طویل یقول فیھ ال قوام ... السالم علیھعن أبي عبد ّهللا   ةبن صدق ة.المصدر الكافي القمي باسناده عن مسعد
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ک المکانـۀ والتمکـین،     »مکینٌ أَمینٌ فَلَما کَلَّمه قالَ إِنَّک الْیوم لَدینا وحین یصل أمره إلى ذـل

علیه کواجب رسالی أن یرشد الملک إلى األصلح للشعب مـن المناصـب المطروحـۀ لدیـه     

  .1!»اجعلْنی على خَزائنِ الْأَرضِ إِنِّی حفیظٌ علیم«ویقول: 

لهی فی التراکیب العضویۀ الجاهلیۀ واللّادینیۀ، فال و لئن سئلنا کیف باإلمکان تطبیق النظام اإل

تحرك الشرعۀ اإللهیۀ فی ذلک الترکیب العضوي العارم إلّا ضدها، کما وال تتحرك فی فراغ، 

فلنصبر إلصالح الترکیب العضوي حتى یصلح الحکم على أساسه وال یکـون ذلـک إال فـی    

ـ  و علیه اهللا صلىزمن المهدي القائم من آل محمد   ! فالجواب أن الناس على دین ملوکهم، فالسـلطۀ  هآل

هی التی تصنع أعضاءها وتراکیبها الصالحۀ مهما طال الزمن، ومهما ظلـت بعـض األعضـاء    

فاسدة، فما ال یدرك کله ال یترك کلـه! وإذا کـان اإلصـالح الرسـالی قائمـا علـى أسـاس        

اإللهیۀ، فهـو الـدور    الترکیب العضوي الصالح، وذلک الصالح لیس إال على ضوء الرساالت

المصرح المستحیل، بل والرساالت التی تحمل أعباء االصالحات ال تحـلّ إلّـا فـی مجتمـع     

فاسد هو بحاجۀ إلى إصالح، وحملۀ الرساالت هم الذین یصنعون الترکیب العضـوي الـذي   

ء فـی  بادى بـد  آلـه  و علیه اهللا صلىهو من أسس الحکم، ثم یحکمون بحکم أوسع، کما صنعه الرسول  

العهد المکی، ثم فی العهد المدنی أنشأ دولۀ اإلسالم بذلک الترکیب الذي أنشأه من ذي قبل 

  ووسعه فی المدینۀ.

و الصدیق یرى الجو یومذاك صالحا إلصالح ما حیث الحاجۀ إلیه فی اإلصالح االقتصـادي  

م بشـرعۀ  ذریعۀ تفرض علیه کونه على خزائن األرض، لیمتلک بها قلوب أهل األرض، فیحک

  اللّه فی األرض.

  ـیعال نُض و نْ نَشاءنا متمبِرَح یبنُص شاءثُ یینْها حأُ موتَبضِ یی الْأَرف فوسیکَّنّا لم ککَذل و

  ).57) و لَأَجرُ اآلْخرَةِ خَیرٌ للَّذینَ آمنُوا و کانُوا یتَّقُونَ (56أَجرَ الُْمحسنینَ (

الذي فعله یوسف فی رحلته الشـاقۀ الطویلـۀ، منـذ البئـر حتـى الـبالط الملکـی         »لکو کذ«

الذي فعلنا بیوسف من تعلیم األحادیث وأنباء الغیـب الرسـالیۀ،    »و کذلک«مستخلصا للملک، 

                                                        
١

ما یجوز ان یزكي الرجل نفسھ؟ ق�ال: نع�م إذا  الس�الم علیھالبي عبد ّهللا   .نور الثقلین في تفسیر العیاشي و قال سلیمان قال سفیان قلت
 ».َو أَنَا لَُكْم ناِصٌح أَِمینٌ «و قول العبد الصالح: » اْجَعلْنِي َعلى َخزائِِن اْألَْرضِ إِنِّي َحفِیظٌ َعلِیمٌ «اضطر الیھ ا ما سمعت قول یوسف 
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  وإرائته برهاننا وصرف السوء عنه والفحشاء.

ذي ظن أنه نـاج والملـک.   الذي فعله اخوته والعزیز وامرأته ونسوة فی المدینۀ، وال »و کذلک

المکانۀ التی حصلنا له فی الجو الفرعونی، بهـذه المعـدات المثلثـۀ المقـدرة      »کذلک«وحتى 

  المقررة من قبلنا.

مکانۀ مکینۀ، وإمکانیۀ متینۀ، حیـث یجعـل علـى خـزائن      »کَذلک مکَّنّا لیوسف فی الْأَرضِ ..«

یز، فال نسمعه حتى نهایۀ القصص إلّا لـه، دون  األرض فیصبح عزیزا لحد یتوارى فی ظله العز

(یـا   -)78(»یا أَیها الْعزِیزُ إِنَّ لَه أَباً شَیخاً کَبِیـراً .. «الذي اشتراه من مصر حیث یخاطبه إخوته: 

  ).88( »أَیها الْعزِیزُ مسنا و أَهلَنَا الضُّرُّ و جِئْنا بِبِضاعۀٍ مزْجاةٍ ..

ول مات او قتل او عزل فاحتل الصـدیق مکانتـه؟ ال فحسـب بـل وتـوارى      أ ترى العزیز األ

  .».. ما کانَ لیأْخُذَ أَخاه فی دینِ الْملک إِلّا أَنْ یشاء اللّه ..«الملک ایضا إلّا مرة،: 

أجل إن مکانۀ یوسف وإمکانیته فی األرض جعلته هو العزیز فی کل المملکـۀ لحـد تـوارى    

ضال عن العزیز! أ ترى تلک المکانۀ المرموقۀ لیوسف کانـت مـن اللّـه؟    کل عزیز من ملک ف

فلما ذا تطلّبه الصدیق من الملک! أم کانت من الملک؟ فکیف ینسـبها اللّـه إلـى نفسـه! وال     

  داللۀ هنا على أنه جعله على خزائن األرض.

به، فالعبد یدبر و قد تدل أن الملک استجابه إلى مطلوبه، وأنه کان من تمکین ر »کَذلک مکَّنّا«

ر، ممـا یبـرهن     ر کما قدر تمکینه فی األرض بما دبـدبر الصدیق بما قدم وما سئل، واللّه یقد

 تقـدیرا،  اللّه مرادات من فکان تدبیرا، اللّه بمرضات کان الملک من ذلک له◌ٔ بوضوح أن سو

  الواجهۀ. تلک إلى ووجهه الملک قلب حول حیث! األرض فی تمکینه فی ان األمر وتوافق

  فکان ما سأله وأراده اللّه.  

نرى فی طول الخط تتحول أسباب ذله إلى عزه برحمۀ خفیۀ إلهیۀ تجلـت آخـر أمـره،! فقـد     

حسده إخوته فجعلوه فی غیابت الجب لیغیب عن ذلک اإلکـرام والحـب، فأخذتـه السـیارة     

ه فـی   لیشروه للعزیز، فأکرم اللّه مثواه فی بیت العزیز، وکادت به النسوة وا مراة العزیز إلدخاـل

 الـروي،  ّل◌ٔ فأصبح عزیزا فی السجن، یـو  »لَیسجنَنَّ و لَیکُوناً منَ الصاغرِینَ«صغار الفجور أو 

 إلیـه  تطلبـه  الملک یثنی لحد السجن، عن وخالصه التهمۀ عن لتخلّصه ذریعۀ اللّه جعله وقد
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ظل عزتـه العزیـز الـذي أذلـه،      فی فیتوارى األرض، خزائن على ویجعله لنفسه، ویستخلصه

  وکل عزیز.

أَکْرِمی مثْـواه عسـى   «لقد مکن اللّه لیوسف أول مرة حین دخل بیت العزیز حیث قال المرأته 

 نْ تَأْوِیـلِ الْأَحادم هلِّمنُعل ضِ وی الْأَرف فوسیکَّنّا لم ککَذل لَداً وو ذَهنَتَّخ نا أَونْفَعأَنْ ی  یـث و

) (و لَما بلَغَ أَشُده آتَیناه حکْماً و علْمـاً  31اللّه غالب على أَمرِه و لکنَّ أَکْثَرَ النّاسِ ال یعلَمونَ (

تمکین الخالص عـن غیابـت الجـب     -فقط -). وکأنه آنذاك22( »و کَذلک نَجزِي الُْمحسنینَ

سالی ولما یحن حین تمکین لسلطته الزمنیـۀ تطبیقـا   إلى أرض البالط، والتمکین العلمی والر

  عزیزا لرسالته.

و لکنما اآلن یمکّنه بعد ذلک التمکین فی األرض، أرض المملکۀ وحوالیها، لحد یتبـوأ منهـا   

حیث یشاء، دون مشیۀ فوقیۀ تحده فیمـا یشـاء، إذ أصـبح مطلـق اإلختیـار فـی کـل أرض        

أو کیـان، إلّـا    -إذ ذاك -الملک لو کـان لـه کـون    المملکۀ، کأن له السلطۀ العلیا، ولم یکن

  صورة فاضیۀ وسلطۀ خاویۀ لیست له إرادة دون إرادته وال مشیئۀ فوق مشیئته!.

لقد تعاضدت أعضاد الدولۀ والملۀ بأسباب قاطعۀ وتظاهرت وتواترت لخفضه فلـم یـزدادوه   

  137. »رِه و لکنَّ أَکْثَرَ النّاسِ ال یعلَمونَو اللّه غالب على أَم«إلّا عزا، ولم یکن إال ما أراده اللّه 

رِدك بِخَیـرٍ   «و هنالک حصحص حق اآلیۀ:  إِنْ یـ و وإِلّا ه لَه فبِضُرٍّ فَال کاش اللّه کسسمإِنْ ی

یمالرَّح الْغَفُور وه و هبادنْ عم شاءنْ یم بِه یبصی هفَضْلل اد107: 10( »فَال ر.(  

  کما فی آخرین فی آیات أخرى؟: »مکناه«دون  »مکَّنّا لیوسف«أ تراه لماذا 

کل من فـی األرض   -بوجه عام -أوسع مکانۀ وإمکانیۀ من تمکینه، فقد مکّن »له«إن التمکین 

وهذا من تمکین إمکانیۀ  )10: 7( »و لَقَد مکَّنّاکُم فی الْأَرضِ و جعلْنا لَکُم فیها معایِش ..«فیها: 

استعمار األرض واستثمارها دون منع عنها وتمنّع منها، ومن ثم مکانۀ فوقها تخـص المـاکن   

الَّذینَ إِنْ مکَّنّاهم فی الْأَرضِ أَقاموا الصالةَ و آتَـوا  «فیما یتوجب علیه دون إحراج او إخراج: 

نَه و رُوفعرُوا بِالْمأَم ورِالزَّکاةَ وۀُ الْأُمبعاق لّهل نْکَرِ ونِ الْما عوهذا التمکـین علـى   41: 22(»و (

قدر الماکن من تطبیق واجبه الشخصی، وآخر جماعی ال یحوجه إلى أکثر من تطبیق ما قـل  

و لْـتَکُنْ  «او کثر، دون حاجۀ إلى سلطۀ زمنیۀ، وإال لما وجبت هذه األربع على األمـۀ، حـال   
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أُم نْکُمۀٌ ...م«!  

إِنّا مکَّنّا لَه فی الْأَرضِ و آتَیناه مـنْ  «نراه فی یوسف کما هنا، وفی ذي القرنین:  »له«ثم التمکین 

) حال أن فیه نفسه بالنسبۀ لصناعۀ السد، غیر المحتاجـۀ الـى سـلطۀ    84: 18( »کُلِّ شَیء سبباً

  واسعۀ زمنیۀ یقول:

  .»ما مکنی له«) دون 95: 18( »فَأَعینُونی بِقُوةٍ ما مکَّنِّی فیه ربی خَیرٌ«

) دون 55: 24( »و لَُیمکِّنَنَّ لَهم دینَهم الَّذي ارتَضـى لَهـم ..  «و فی السلطۀ العالمیۀ للذین آمنوا 

و نُرِید أَنْ «: نین◌ٔ ، کما وفی وعد اإلمامۀ ووراثۀ األرض للمستضعفین المو»نمکنهم فی دینهم«

ـ  نَم ف ـمکِّنَ لَهنُم ینَ. والْوارِث ملَهعنَج ۀً ومأَئ ملَهعنَج ضِ وی الْأَرفُوا فتُضْعینَ اسلَى الَّذی نَّ ع

  ).28:6( »الْأَرضِ و نُرِي فرْعونَ و هامانَ و جنُودهما منْهم ما کانُوا یحذَرونَ

الحۀ ألنبیاء إسرائیلیین، کموسـى وداود وسـلیمان ومـن    و ذلک التمکین لهم هو السلطۀ الص

وهـو یسـبق    »و کَذلک مکَّنّا لیوسف فـی الْـأَرضِ  «تبعهم بإحسان، ویوسف هذا یقدمهم فیه: 

  .األمین المکین التمکین ذلک فی کلهم اء◌ٔ هو

ولیس فقط تبوء الدار المکان، بل  »ء ..و کَذلک مکَّنّا لیوسف فی الْأَرضِ یتَبوأُ منْها حیثُ یشا«

تبـوء   -إذا -وتبوء اإلیمان ورفع أعالمه، فإن تبوء الدار حاصل لمن یشتریها أیا کان، فـذلک 

وتمکن رسالۀ اإلیمان على ضوء النبوة السلطۀ الزمنیۀ، بإمکانیۀ واسعۀ و مکانۀ شاسعۀ دونمـا  

  .1تحدد أو تهدد

»نْ نَشاءنا متمبِرَح یبلو أنه یشاء ویعمل له فیصلح إلصابۀ الرحمۀ، وهو مـن المحسـنین    »نُص

رٌ  «ال فی الدنیا وال فی اآلخرة  »و ال نُضیع أَجرَ الُْمحسنینَ« ـرَةِ خَیـرُ اآلْخلَأَج ألنهـا هـی دار    »و

ال فحسب اإلیمان کعقیدة مخبوءة فـی   »للَّذینَ آمنُوا«لتکلیف والبالء األجر والجزاء، وهنا دار ا

على طول الخـط فـی معـارك الحیـاة، یتقـون المحـاظیر فردیـۀ         »و کانُوا یتَّقُونَ«الجنان بل 

هنا هی جمـاع مـن    »رحمتنا«وجماعیۀ، ولیرفرفوا أعالم التقى، ویخفضوا منارات الطغى، ومن 

                                                        
١

ان فرعون استحسن كالم یوسف و تعبیره و أكرم�ھ و «ت تباعا لما سلف ما یلخص كالتالي: من تكوین التورا ٤١.في اإلصحاح 
ھا و خلع علیھ بخاتمھ و البسھ ثی�اب ب�وص و وض�ع ط�وق ذھ�ب ف�ي عنق�ھ و اركب�ھ ف�ي مركب�ھ في جمیع شؤ  ةالمملك ةأعطاه امار

 .ةفي سني الجدب احسن ادارو نودي امامھ ان اركعوا و أخذ یوسف یدیر األمور في سني الخصب ثم  ةالخاص
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زمنیۀ کما حصل لیوسف و أضرابه، ولیس کـل المحسـنین لیصـابوها،    المکانتین الروحیۀ وال

ولیس حرمان المحرومین عنها ضیاعا ألجرهم، فلهم أجرهم فی اآلخرة عیانا وبیانا، وأجـرهم  

فی الدنیا وبدون سلطۀ زمنیۀ هو النصرة اإللهیۀ فی غلب البرهان، والتصبر علـى کـل حرمـان    

وم یقُـوم الْأَشْـهاد    إِنّا لَنَنْصرُ«فی سبیل اإلیمان:  یـ نْیا ویاةِ الدی الْحنُوا فینَ آمالَّذ لَنا وسف »ر !

اطلبوا الخیر دهرکم کله وتعرضوا لنفحات رحمۀ اهللا فإن هللا عز وجـل نفحـات مـن رحمتـه     «

»روعاتکم ن◌ٔ یصیب بها من یشاء من عباده واسألوا اهللا أن یستر عوراتکم ویو
1.  

حسـب مـا   »من نشاء«بأن الجمع بینهما فی الدنیا لیس إال کصدفۀ قاصدة  »نصیب«و قد تلمح 

متان هامتان وعامتـان ومنقطعتـا النظیـر فـی     تقتضیه المصلحۀ الجماعیۀ، ولسوف تصبح الرح

زمن القائم المهدي من آل محمد صلوات اللّه وسالمه علیهم أجمعین! من هنا تـدور عجلـۀ   

زمن سلطته الزمنیۀ طوال السبع األولى سنوات الرخاء، دون أن تـذکر القصـص مـا هـو دور     

إِنِّی حفیظٌ « ما أفاده من قبل: الصدیق فیها، وال کیف أدار جهاز الدولۀ المخولۀ إلیه، اللهم إال

یملثم وال یذکر العزیز وال الملک إلّا مرة مشیرة:  »ع»کلینِ الْمی دفضال عن رجال الملـک   »ف

والحاشیۀ، مما یلمح أن األمر بکامله وکله صـار إلـى یوسـف، بـارزا مبـارزا علـى مسـرح        

ه، حیث یضطلع باألعبـاء کلهـا فـی    الحوادث ومصرع الکوارث، کأنه هو اآلمر الناهی ال سوا

الروایۀ القائلـۀ بعـد مقابلـۀ     -على ضوء هذه التلمیحۀ -األزمات الخانقۀ الخافقۀ، فقد تصدق

ک لشـرفی وفخـري أال أسـیر إال بسـیرتک، وال أحکـم إال        «طائلۀ ان  قال له الملـک إن ذـل

یرام وأنا أشهد بحکمک، ولوالك ما قویت علیه وال اهتدیت له وقد جعلت سلطانی عزیزا ما 

أن ال إله إال اهللا وحده ال شریک له وأنک رسوله فأقم على مـا ولیتـک فإنـک لـدینا مکـین      

»أمین
2.  

                                                        
اخرج الحكیم الترمذي و ابن أبي الدنیا في الفرج و البیھقي في األسماء و الصفات عن انس عن رسول هللا   -٢٥: ٤.الدر المنثور ١

 انھ قال: ...آلھ و علیھ هللا صلى
 
باإلسناد عن احمد  ةعن المجمع عن الطبرسي في كتاب النبو ٤٢٥: ٣في نور الثقلین  ة.لقد مضى ما یشبھھ من التورات و الروای٢

یق�ول: و اقب�ل یوس�ف عل�ى جم�ع الطع�ام ف�ي الس�بع  الس�الم علی�ھقال س�معت الرض�ا   بن محمد بن عیسى عن الحسن بن علي بن الیاس
 ةاقبل یوسف على بیع الطعام فباعھم في السن ةفي الخزائن فلما مضت تلك السنون و أقبلت السنون المجدب ةمكبس ةالسنین المخصب

 اال صار في ملك یوسف. االولى بالدراھم و الدنانیر حتى لم یبق بمصر و ما حولھا دینار و ال درھم
 ةبالحلي و الجواھر حتى لم یبق بمصر و ما حولھا حلي و ال جواھر اال صار في ملكھ، و باعھم في السن ةالثانی ةو باعھم في السن

ید و بالعب ةالرابع ةاال صار في ملكھ، و باعھم في السن ةو ال ماشی ةبالدواب و المواشي حتى لم یبق بمصر و ما حولھا داب ةالثالث
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ان الحر حر على جمیـع  «یا عظماه کیف یصبح العبد السجین مالکا لمواله فیعبده للّه؟ اجل و

ت علیه المصائب لم تکسره، وإن أسر وقهر واسـتبدل  أحواله، ان نابته نائبۀ صبر لها وإن تداک

لم یضر حریته ان استعبد وقهـر و أسـر،    السـالم  علیهبالعسر یسرا کما کان یوسف الصدیق األمین  

أن من اهللا علیه فجعل الجبار العاتی له عبدا بعد أن  -ولم یضرره ظلمۀ الجب وحشته وما ناله

ک الصبر یعقب خیرا، فاصبروا ووطنوا أنفسکم على کان له مالکا فأرسله ورحم به أمۀ، وکذل

»الصبر توجروا
1.  

  ج 28الى  58): اآلیات 12ج سورة یوسف (

) و لَما جهزَهم بِجهازِهم قـالَ  58فَهم و هم لَه منْکرُونَ (و جاء إِخْوةُ یوسف فَدخَلُوا علَیه فَعرَ

) فَإِنْ لَم تَـأْتُونی  59ائْتُونی بِأَخٍ لَکُم منْ أَبِیکُم أَ ال تَرَونَ أَنِّی أُوفی الْکَیلَ و أَنَا خَیرُ الْمنْزِلینَ (

) و قـالَ  61) قالُوا سنُراوِد عنْه أَبـاه و إِنّـا لَفـاعلُونَ (   60رَبونِ (بِه فَال کَیلَ لَکُم عنْدي و ال تَقْ

    ی م لَّهـلَع هِـملوا إِلـى أَه رِفُونَها إِذَا انْقَلَبـعی ملَّهلَع هِمی رِحالف متَهلُوا بِضاععاج هتْیانفـونَ  لرْجِع

لْ معنـا أَخانـا نَکْتَـلْ و إِنّـا لَـه       ) فَلَما رجعوا إِلى أَبِیهِم قالُو62( سـلُ فَأَرنَّا الْکَیم عنا یا أَبانا م

) قالَ هلْ آمنُکُم علَیه إِالّ کَما أَمنْتُکُم على أَخیه منْ قَبلُ فَاللّه خَیرٌ حافظاً و هـو  63لَحافظُونَ (

متاعهم وجدوا بِضاعتَهم ردت إِلَیهِم قالُوا یا أَبانا ما نَبغـی  ) و لَما فَتَحوا 64أَرحم الرّاحمینَ (

لٌ یسـیرٌ (    کَیـ ـکیرٍ ذلعلَ بکَی نَزْداد فَظُ أَخانا ونَح لَنا ویرُ أَهنَم نا وإِلَی تدتُنا ربِضاع ه65هذ (

ا آتَـوه      مو تُونِ◌ٔ قالَ لَنْ أُرسلَه معکُم حتّى تُو فَلَمـ حـاطَ بِکُـمإِالّ أَنْ ی ی بِـهلَتَأْتُنَّن نَ اللّهقاً مث

) و قالَ یا بنی ال تَدخُلُوا منْ بـابٍ واحـد و ادخُلُـوا    66موثقَهم قالَ اللّه على ما نَقُولُ وکیلٌ (

                                                                                                                                                         
بالدور و الفناء حتى لم یبق في  ةالخامس ةإال صار في ملكھ و باعھم في السن ةاإلماء حتى لم یبق بمصر و ما حولھا عبد و ال ام

بالمزارع و األنھار حتى لم یبق بمصر و ما حولھا  ةالسادس ةمصر و ما حولھا دار و ال فناء إال صار في ملكھ، و باعھم في السن
برقابھم حتى لم یبق بمصر و ما حولھا عبد و ال حر إال صار عبدا  ةالسابع ةّال صار في ملكھ و باعھم في السنإ ةنھر و ال مزرع

 - لیوسف.
فملك احرارھم و عبیدھم و أموالھم و قال الناس ما رأینا و ال سمعنا بملك أعطاه ّهللا من الملك ما اعطى ھذا الملك حكما و علما و 

: ما ترى فیما خولني ربي من ملك مصر و أھلھا؟ اشر علینا برأیك فإني لم أصلحھم الفسدھم و لم تدبیرا، ثم قال یوسف للملك
 انجھم من البالء لیكون وباال علیھم و لكن ّهللا نجاھم على یدي، قال الملك: الرأي رأیك.

موالھم و عبیدھم، و رددت علیك قال یوسف: اني اشھد ّهللا و أشھدك ایھا الملك اني قد اعتقت اھل مصر كلھم و رددت علیھم أ
 الملك و خاتمك و سریرك و تاجك على ان ال تسیر اال بسیرتي و ال تحكم اال بحكمي، قال لھ الملك: ان ذلك ...

 
١

 یقول ... السالم علیھفي اصول الكافي باسناده عن أبي بصیر قال سمعت أبا عبد ّهللا   ١٠٨ح  ٤٣٤: ٣.نور الثقلین 
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ه منْ شَیء إِنِ الْحکْم إِالّ للّه علَیـه تَوکَّلْـت و علَیـه    منْ أَبوابٍ متَفَرِّقَۀٍ و ما أُغْنی عنْکُم منَ اللّ

) و لَما دخَلُوا منْ حیثُ أَمرَهم أَبوهم ما کانَ یغْنی عنْهم منَ اللّه مـنْ  67فَلْیتَوکَّلِ الْمتَوکِّلُونَ (

نَّ أَکْثَـرَ النّـاسِ ال      شَیء إِالّ حاجۀً فی نَفْسِ یعقُوب قَضاها  لکـ و نـاهلَّممـا علْمٍ للَذُو ع إِنَّه و

) و لَما دخَلُوا على یوسف آوى إِلَیه أَخاه قالَ إِنِّی أَنَا أَخُـوك فَـال تَبتَـئس بِمـا     68یعلَمونَ (

ا  ذِّنٌ◌ٔ ایۀَ فی رحلِ أَخیه ثُم أَذَّنَ مو) فَلَما جهزَهم بِجهازِهم جعلَ السق69کانُوا یعملُونَ ( تُهـأَی 

 و الْملـک  صواع نَفْقد قالُوا) 71( تَفْقدونَ ذا ما علَیهِم أَقْبلُوا و قالُوا) 70( لَسارِقُونَ إِنَّکُم الْعیرُ

للّه لَقَد علمتُم ما جِئْنا لنُفْسد فی الْـأَرضِ و  تَا قالُوا) 72( زعیم بِه أَنَا و بعیرٍ حملُ بِه جاء لمنْ

زاو  قالُوا) 74( کاذبِینَ کُنْتُم إِنْ ه◌ٔ ) قالُوا فَما جزاو73ما کُنّا سارِقینَ ( جـ ٔ◌نْ  ه مـ  جِـدـی  وف 

هلحر وزاو فَهج ٔ◌ه کزِي کَذلینَ نَجمأَ) 75( الظّالدفَب هِمتیعبِأَو ها  قَبـتَخْرَجاس ثُم یهأَخ لَ وِعاء

  نَرْفَـع اللّه شاءإِالّ أَنْ ی کلینِ الْمی دف أْخُذَ أَخاهیما کانَ ل فوسینا لدک ککَذل یهأَخ نْ وِعاءم

) یمللْمٍ عي عقَ کُلِّ ذفَو و نْ نَشاءم جاترر76َدس رِقْ فَقَدسـلُ    ) قالُوا إِنْ یـنْ قَبم قَ أَخٌ لَـه

فُونَ (     بِمـا تَصـ لَـمأَع اللّـه کاناً وشَرٌّ م قالَ أَنْتُم مها لَهدبی لَم و هی نَفْسف فوسرَّها ی77فَأَس (

نینَ (  قالُوا یا أَیها الْعزِیزُ إِنَّ لَه أَباً شَیخاً کَبِیراً فَخُذْ أَحدنا مکانَه إِنّا نَراك منَ سـقـالَ  78الُْمح (

) فَلَما استَیأَسوا منْه خَلَصـوا  79معاذَ اللّه أَنْ نَأْخُذَ إِالّ منْ وجدنا متاعنا عنْده إِنّا إِذاً لَظالمونَ (

اللّه و منْ قَبلُ ما فَـرَّطْتُم فـی    نَجِیا قالَ کَبِیرُهم أَ لَم تَعلَموا أَنَّ أَباکُم قَد أَخَذَ علَیکُم موثقاً منَ

و خَیـرُ الْحـاکمینَ (     هـ ـی ول اللّه کُمحی ی أَبِی أَوأْذَنَ لتّى یح ضالْأَر رَحفَلَنْ أَب فوس80ی (

 لنا إِالّ بِمـا عما شَهِد رَقَ وس نَکفَقُولُوا یا أَبانا إِنَّ اب وا إِلى أَبِیکُمجِعبِ     ار لْغَیـمـا کُنّـا ل نـا وم

) و جـاء  82) و سئَلِ الْقَرْیۀَ الَّتی کُنّا فیها و الْعیرَ الَّتی أَقْبلْنا فیها و إِنّا لَصادقُونَ (81حافظینَ (

  ).58إِخْوةُ یوسف فَدخَلُوا علَیه فَعرَفَهم و هم لَه منْکرُونَ (

ئهم یومذاك لیجعلوه فی غیابت الجب أمۀ بعیدة مـن الـزمن، علهـا ال    بین مجیئهم هذا ومجی

ر وما حولهـا بکنعانهـا، فیحتـاج    وبعد ما یجتاح الجدب والمجاعۀ مص 1تقل عن عشرین عاما

                                                        
١

التسع ثم بضع السجن سبع، ثم السبع  ةاو سبع سنین إذ كان حین اشتراه العزیز قراب ة.فبینھ و بین ان بلغ أشده في بیت العزیز سن
 االولى و ھي سني الرخاء.
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(جـاء إِخْـوةُ    1أهلوها إلى فـائض غلـۀ مصـر المتسـامع أنـه مـن السـبع السـمان الرخـاء،         

فوسلیات سنّی السبع الشداد! وها نحن ممن نشهدهم أوالء »یوطبعا فی أو»هلَیخَلُوا عویا  »فَد

لروعۀ المشهد حینذاك بعد هذا الفصل الطویل؟ أ تظن أنه ال یعرفهم کما ال یعرفونـه؟ کـال!   

  .»فَعرَفَهم و هم لَه منْکرُونَ«

کما هی طبیعۀ الحـال فـی    »عرفهم«صل طائل، وسعار الملک حائل؟ إنه تراه کیف عرفهم والف

کل مظلوم یعرف ظالمه مهما طال الزمن وتطاولت المحن، فضال عـن یوسـف النبـی حیـث     

یعرف األغارب بسیماهم فضال عن األقارب، ومن ثم فهذه معرفۀ قاصدة إلـى تعـرّف أبویـه    

 یکـن  ولـم  ثم أباه، بذلک ینبه اه،◌ٔ تأویل رو بمکیدة إلهیۀ، ان یوسف قد اجتباه اللّه کما فی

و «! وکبـاره  سـعاره  إخوته وبین بینه فیحول الملک، بزهوة یزدهون الذین الملوك اء◌ٔ هو من

                                                        
ارض كنعان امر  ةمن التكوین القصص ما نلخصھ كالتالي: انھ لما عمت السن ٤٣ - ٤٢.و ھنا تستمر التورات في االصحاح ١

لى یوسف فعرفھم و تنكر لھم و كلمھم بجفاء و سألھم من این یعقوب بنیھ ان یھبطوا الى مصر فیأخذوا طعاما فساروا و دخلوا ع
 جئتم؟

قالوا: من ارض كنعان لنشتري طعاما قال یوسف: بل جواسیس أنتم جئتم الى أرضنا لتفسدوھا قالوا: نحن جمیعا أبناء رجل واحد 
ن بحضرتك و نحن جمیعا أمناء ال نعرف في كنعان كنا اثنى عشر أخا فقدمنا واحد و بقي أصغرنا ھا ھو الیوم عند أبینا و الباقو

فرعون نحن نراكم جواسیس و ال نخلي سبیلكم حتى تحضرون أخاكم الصغیر حتى نصدقكم  ةقال یوسف: ال و حیا - الفساد و الشر
كنعان و  ایام ثم أحضرھم و أخذ من بینھم شمعون و قیده امام عیونھم و اذن لھم ان یرجعوا الى ةفیما تدعون فامر بھم فحبسوا ثالث

كل واحد منھم الى عدلھ ففعل فرجعوا الى أبیھم و قصوا علیھ  ةثم امر ان یمأل أوعیتھم قمحا و ترد فض - یجیئوا بأخیھم الصغیر
القصص فأبى یعقوب ان یرسل بنیامین معھم و قال: اعدمتموني األوالد یوسف مفقود و شمعون مفقود و بنیامین تریدون ان تأخذوه 

و قال: قد اسأتم في قولكم للرجل: ان لكم أخا تركتموه عندي قالوا: انھ سأل عنا و عن عشیرتنا قائال: ھل أبوكم  ال یكون ذلك ابدا
حي بعد؟ و ھل لكم أخ آخر! فأخبرناه كما سألنا و ما كنا نعلم انھ سیقول: جیئوا إلي بأخیكم، فلم یزل یعقوب یمتنع حتى أعطاه یھوذا 

الى الرجل و ان یأخذوا  ةاذن في ذھابھم بھ و معھم و أمرھم ان یأخذوا من احسن متاع األرض ھدیالموثق ان یرد الیھ بنیامین ف
 التي ردت إلیھم في أوعیتھم ففعلوا. ةالفض ةمعھم اصر

و لما وردوا مصر لقوا وكیل یوسف على أموره و اخبروه بحاجتھم و ان بضاعتھم ردت إلیھم في رحالھم و عرضوا لھ ھدیتھم 
و أكرمھم و أخبرھم ان فضتھم لھم و اخرج إلیھم شمعون الرھین ثم أدخلھم على یوسف فسجدوا لھ و قدموا الیھ ھدیتھم فرحب بھم 

أبیھم و عرضوا علیھ أخاھم الصغیر فأكرمھ و دعا لھ ثم امر بتقدیم الطعام فقدم لھ  ةفرحب بھم و استفسرھم عن حالھم و عن سالم
ثم امر وكیلھ ان یمأل أوعیتھم طعاما و ان یدس فیھا ھدیتھم و ان یضع  - مصریین وحدھموحده و لھم وحدھم و لمن عنده من ال

 طاسھ في عدل أخیھم الصغیر ففعل فلما أضاء الصبح من غد شدوا الرجال على الحمیر و انصرفوا.
سرقتم طاس سیدي  ةحسان باالساءو لما یبتعدوا قال لوكیلھ أدرك القوم و قل لھم: بئس ما صنعتم جازیتم اإل ةفلما خرجوا من المدین

التي وجدناھا في أفواه عدلنا جئنا بھا  ةالذي یشرب فیھ و یتفأل بھ: فبھتوا من استماع ھذا القول و قالوا: حاشانا من ذلك ھوذا الفض
ما او ذھبا من وجد الطاس في رحلھ یقتل و نحن جمیعا عبید سیدك فرضي ب ةإلیكم من كنعان فكیف نسرق من بیت سیدي فض

ذكروا لھ من الجزاء فبادروا الى عدو لھم و انزل كل واحد منھم عدلھ و فتحھ فأخذ یفتشھا و ابتدأ من الكبیر حتى انتھى الى 
 الصغیر و اخرج الطاس من عدلھ.

ب و علیھم و دخلوا على یوسف و اعدوا علیھ قولھم معتذرین معترفین بالذن ةفلما رأى ذلك اخوتھ مزقوا ثیابھم و رجعوا الى المدین
سیماء الصغار و الھوان و الخجل فقال: حاشا ان نأخذ اال من من وجدنا متاعنا عنده و اما أنتم فارجعوا بسالم الى أبیكم فتقدم الیھ 
یھوذا و تضرع الیھ و استرحمھ و ذكر لھ قصتھم مع أبیھم حین أمرھم یوسف بإحضار بنیامین فسألوا أباھم ذلك فأبى أشد االباء 

یھوذا المیثاق على ان یرد بنیامین الیھ و ذكر انھم یستطیعون أن یالقوا أباھم و لیس معھم بنیامین و ان أباھم الشیخ لو  حتى أتاه
سمع منھم ذلك لمات من وقتھ ثم سألھ ان یأخذه مكان بنیامین عبدا لنفسھ و یطلق بنیامین لتقر بذلك عین أبیھم المستأنس بھ بعد فقد 

 أخیھ من امھ یوسف ...
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کما أنکروه حین جعلوه فی غیابت الجب، وهـم اآلن ال یخلـد بخلـدهم أنـه      »هم لَه منْکرُونَ

بخس دراهـم معـدودة وذلـک الملـک     حی، وحتى فی حیاته فأین غالم عبرانی یشرى بثمن 

العظیم فی هیله وهیلمانه وحیطۀ واسعۀ له من غلمانه، ومهابۀ مهیبۀ لسلطانه، وحتى لو عرفـوه  

أن یعرفهم وهم ظالموه وهو فی سطوته وجبروته! وقد أخبره اللّـه تعـالى    »هم لَه منْکرُونَ«ف 

لَتُنَبئَنَّهم بِـأَمرِهم هـذا و هـم ال    « بذلک من ذي قبل وهو فی غیابت الجب کأول ما أوحى إلیه

هلْ علمتُم مـا فَعلْـتُم بِیوسـف و    «وذلک إنباءهم بما فعلوا بیوسف وهم ال یشعرون  »یشْعرُونَ

)؟ فأنّى لهم معرفته من قبل إذ واجهوه الول مرة ولما یعرفوه بزمن 89( »أَخیه إِذْ أَنْتُم جاهلُونَ

! فی ذلک المشهد الرائع لیس یوسف لیکشف عن نفسه وال یلمح لهم بحاله إذ ال بـد  بعدها؟

ا اللّـه   «لهم منذ لقاءه من دروس یدرسونها، وبلیات یبتلون بها بما قدمت لهـم أنفسـهم    مـ و

  .»بِغافلٍ عما یعملُونَ

أَبِیکُم أَ ال تَرَونَ أَنِّی أُوفی الْکَیلَ و أَنَـا خَیـرُ   و لَما جهزَهم بِجهازِهم قالَ ائْتُونی بِأَخٍ لَکُم منْ 

  ).59الْمنْزِلینَ (

»مهازِهبِج مزَههالذي کانوا یطلبون وفق بضاعتهم، وطبعا طلب إلـیهم تعـریفهم بأنفسـهم     »ج

ونمـا استفسـاره   فإن فـی إفصـاحه د   »ائْتُونی بِأَخٍ لَکُم منْ أَبِیکُم«وأهلیهم حتى یفصح بقوله: 

تلمیحا لهم فاستلهام منهم أنه من هو؟ وعلیه فی ذلک المسرح التخفی عن کل ملمـح لیکیـد   

کیده، فقد أنزلهم لما جاءوه خیر إنزال، وترکهم یأنسون إلیه بکامل األنس، واستدرجهم حتى 

رحلـۀ  عرّفوه بأنفسهم لحد عرف أن لهم أخا من أبیهم لم یأتوا به، فلما جهزهم بحاجیـات ال 

ح مـنهم أن أبـاهم ضـنین      »قالَ ائْتُونی بِأَخٍ لَکُم منْ أَبِیکُم«بإیفاء کیل وخیر إنزال  ـا تلمـ1ولم 

علیهم بأخیهم، ظنین، وبخاصۀ بعد افتقاد یوسف أخیه، فلیس أمره میسورا لهم، یثنـی دعوتـه   

                                                        
١

یحدث قال: لما فقد یعقوب یوسف   السالم علیھفي تفسیر العیاشي عن أبي بصیر قال سمعت أبا جعفر   ٤٣٨: ٢.نور الثقلین 
و تغیرت حالھ و كان یمتاز القمح من مصر في  ةشدید ةضت عیناه من الحزن و احتاج حاجاشتد حزنھ علیھ و بكائھ حتى ابیالسالم علیھ

خرجت فلما دخلوا على یوسف و  ةالى مصر مع رفق ةیسیر ةمن ولده ببضاع ةمرتین في الشتاء و الصیف و انھ بعث عد ةالسن
عزتھ فقال لھم ھلموا بضاعتكم قبل الرفاق و قال الملك و  ةذلك بعد ما واله العزیز مصر فعرفھم یوسف و لم یعرفھ اخوتھ لھیب

اء الكیل و أوفوھم فإذا فرغتم فاجعلوا بضاعتھم ھذه في رحالھم و ال تعلموھم بذلك ففعلوا ثم قال لھم یوسف قد لفتیانھ عجلوا لھؤ 
لفناه عند أبیھ و ھو بھ ضنین و علیھ بلغني ان لكم اخوان ألبیكم فما فعال؟ قالوا: اما الكبیر منھما فان الذئب اكلھ و اما الصغیر فخ

 ...»فَإِْن لَْم تَأْتُونِي بِھِ «شفیق قال: فاني أحب ان تأتوني بھ معكم إذا جئتم لتمتارون 
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فلکم إیفاءکم وله إیفاءه ففیـه المزیـد وکمـا     »لْکَیلَأَ ال تَرَونَ أَنِّی أُوفی ا«بتأکید فی ترغیب: 

منقطـع النظیـر فـی إنـزال المـراجعین      »و أَنَـا خَیـرُ الْمنْـزِلینَ   «. »و نَزْداد کَیلَ بعیـرٍ «قالوا بعد: 

  وتکریمهم، فال خوف إذا من بخس مکیال وال رکس فی مقال أو حال.

إیاهم بالتجسس عبر الریاح خالفا لما یـروى، وکمـا فـی     یعصف بتهمته »خَیرُ الْمنْزِلینَ«و هنا 

التورات، وألن إیفاء الکیل ال یالئم روایۀ الزیادة ألخیهم وأبیه وهـذه سـنۀ سـنیۀ الجـتالب     

القلوب واجتذاب العواطف العادیۀ أو المتفلتۀ، لترجع إلى طلبۀ موفی الکیل وخیر المنـزلین،  

  :بتهدید تأکیده د◌ٔ ات ثم یومهما کانت العقبات والصعوبات وااللتواء

زال   60فَإِنْ لَم تَأْتُونی بِه فَال کَیلَ لَکُم عنْدي و ال تَقْرَبونِ ( ) ال کیل فضال عن إیفـاءه، وال إـن

فضال عن خیره، کلمۀ قاطعۀ ملکیۀ ال مرد لها أبدا، جامعۀ بین الترغیـب والترهیـب! ولـذلک    

یهم ضـرورة المعیشـۀ فـإن الضـرورات تبـیح       ء اإلتیـان بـأخیهم مـن     تراهم یتقبلون عب أـب

  المحظورات!:

  ).61قالُوا سنُراوِد عنْه أَباه و إِنّا لَفاعلُونَ (

هناك تراوده امرأة العزیز عن نفسه، وهنا إخوته یراودون عن أخیه أبـاه، وأنـى مـراودة مـن     

اطع منهم لیوسـف  مراودة؟ ومراودتهم هذه فی مختلف احتیاالتهم الستالب بن یامین کوعد ق

 »أبانـا «هنـا دون  »أبـاه «المراودة المثمرة واإلتیان به فی المرة اآلتیـۀ. و  »و إِنّا لَفاعلُونَ«ال مرد له 

تلمح أنهم عرفوه بأبیهم وأخ لهم من أبیهم هو أحب إلى أبیه منهم، ولذلک لم یصاحبهم فـی  

ائبهم، و هو طبیعۀ الحـال  وغ حاضرهم وبالهم، حالهم عن سألهم أنه د◌ٔ رحلتهم هذه، مما یو

  فی مثل ذلک اللقاء المقصود.

 لمجیئـه  السـماح  دون العقبـات  إزالۀ على أباه ویشجع منهم، مطلوبه واقع الصدیق د◌ٔ و لیو

  :إلیهم خفیۀ بصورة بضاعتهم یرجع

م یعرِفُونَهـا إِذَا انْ    لَّهـلَع هِمی رِحـالف متَهلُوا بِضاععاج هتْیانفقالَ ل و     م لَّهـلَع هِـملوا إِلـى أَه قَلَبـ

  ).62یرْجِعونَ (

کَذلک کدنا لیوسف ما کانَ لیأْخُذَ أَخاه «من هنا یبدأ کید اللّه لیأخذ الصدیق أخاه ولیبلغ مناه 

.. اللّه شاءإِلّا أَنْ ی کلینِ الْمی دک )! فال تثریب على یوسف أو تعییب لماذا کادهم ذل76( »ف
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  الطائل الغائل، حیث کان بمرضات اللّه وإرادته شرعۀ وتکوینا.

ی رِحـالهِم  «التی سلموها لجهازهم  »اجعلُوا بِضاعتَهم«عبیده وغلمانه  »لفتیانه«یوسف  »و قال« فـ« 

تی أدوها، فبطبیعۀ فإنها ال»لَعلَّهم یعرِفُونَها إِذَا انْقَلَبوا إِلى أَهلهِم«وطبعا بصورة خفیۀ وغیر مرئیۀ 

لَعلَّهم یعرِفُونَهـا  «الحال یعرفونها، على احتمال بعید ألّا یعرفوها أنها هیه، ولذلک نترجى قریبا 

فإذا عرفوها تشوقا لرجوعهم مع أخیهم من أبیهم بداعیۀ ثالثۀ إضافۀ إلـى ذلـک الترغیـب     »..

  .»لَعلَّهم یرْجِعونَ«والترهیب سلفا 

حیث الترجـی  »لَعلَّهم یعرِفُونَها«یۀ فی ترجیها، علّها ترمی هدفین، أولهما تعلقها ب الثان »لعل«و 

ال یخلّف إلّا ترجیا مثله، وثانیهما تعلقها بواقـع المعرفـۀ، فقـد یعرفونهـا، ومـع الوصـف ال       

یرجعون، أم ال یستطیعون، فما أحسنه تعبیرا أدبیا فی حساب المستقبل إذ ال یحتّم شـیئا مـن   

  ألمرین إال رجاء على رجاء.ا

فها هم اآلن یرجعون إلى أهلیهم ومعهم بضاعتهم فی رحالهم وجهازهم بإیفـاء کیـل وخیـر    

إنزال مما یرغبهم، ولکنهم على وعد أن یأتوه بأخیهم مما یرهبهم، عائشین فی هذا البین بـین  

مـراودتهم   الخوف والرجاء، متشاورین فی طریقهم کیف یراودون أباهم عن أخـیهم، وسـابق  

إیاه عن یوسف قد یحول بینه وبین هواهم! هنا ندع یوسف فی مصره، ولنشهد مشهد الجمـع  

  بینهم وبین أبیهم ماذا یقولون وکیف یفعلون؟

           إِنّـا لَـه نـا أَخانـا نَکْتَـلْ وعلْ م سـلُ فَأَر ا الْکَیـ ع منـَّ نـا م فَلَما رجعوا إِلى أَبِیهِم قالُوا یا أَباـن

63ظُونَ(لَحاف.(  

فی هذه المرة ال تعنی المراودة احتیاال الغتیال، وإنما اکتیاال ألنفسهم وآخر ألخـیهم، ولمـاذا   

وهو األخیر فی ترهیب بعد ترغیـب؟ علّـه ألنـه الحاسـم لمـوقفهم       »منع منَّا الْکَیلُ«هنا یتقدم 

ی أُوفی الْکَیلَ و أَنَا خَیـرُ  أَنِّ«: األولین یضم الجواب ثم الکیل؟ منع لماذا: لهم◌ٔ والمحرض لسو

فیما عناه کیل أخیهم أم أبیهم، فمهما کـان أبـوهم شـیخا کبیـرا ال      »منع«وقد یعنی  »الْمنْزِلینَ

  .»و نَزْداد کَیلَ بعیرٍ«یأتیه، فأخوهم ال یعذر إذا لم یأته فال کیل له، وقد یشیر له 

مقبولـۀ بـین منـع الکیـل وإرسـال األخ       و لو ال عرضهم لما حصل عن تفصیل لم تکن صلۀ

و إِنّـا لَـه   «مزید تأکید إلرساله بتعطف أخوي، وتأکید ثـان   »ابنک«دون  »أخانا«لالکتیال، وهنا 
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  .»لَحافظُونَ

و هم بذلک الطلب العارم الجازم یستثیرون کوامن یعقوب حیث وعده من قبل فـی یوسـف   

من لهم بسـابق کیـدهم ومیـدهم؟ ولـذلک     نفس الوعد بنفس الصیغۀ، وقد خالفوه! فکیف یأ

  152نجده: 

 الـرّاح محأَر وه ظاً ورٌ حافخَی لُ فَاللّهنْ قَبم یهلى أَخع نْتُکُمإِلّا کَما أَم هلَیع نُکُملْ آمینَ قالَ هم

)64.(  

ن، و خلونی خلونی من وعودکم الفارغۀ وکلماتکم البارقۀ، والعاقل ال یلدغ من حجـر مـرتی  

قد لدغت ألول مرة والجرح لما یندمل، فقد أمنتکم على أخیه من قبل حین صدقتکم، فکیف 

 قـد  إذ صـادقین،  کنـتم  ولـو  ننـی ◌ٔ آمنکم علیه اآلن، ثم ولیس وعد الحفظ منکم بالذي یـو 

م   «مـن سـواه    »فَاللّه خَیـرٌ حافظـاً  « صدق على بکم یحاط أو صدق بعد تنجرفون حـأَر و هـ و

ینَالرّاحلـى    «سواه، فقد ال ترحمونه وهو الراحم، أم ترحمون ویحاط بکم  »مع ب غالـ اللّـه و

رِهأَم«.  

به وبأخیه، فکیف تقولون فی بت وقاطعیـۀ   »و هو أَرحم الرّاحمینَ«له وألخیه  »خَیرٌ حافظاً«إنه 

  ؟»و إِنّا لَه لَحافظُونَ«

أنه لو أرسله معهـم فلـیس    1التندید بهم فی وعدهم لبعدیه و قد یشیر بحفظ اللّه ورحمته بعد

  إلّا امتحانا وایمانا بحفظ اللّه، دون وعدکم البارق الفارغ.

نا ما نَبغی هذه بِضاعتُنا ردت إِلَینا و لَما فَتَحوا متاعهم وجدوا بِضاعتَهم ردت إِلَیهِم قالُوا یا أَبا

  ).65و نَمیرُ أَهلَنا و نَحفَظُ أَخانا و نَزْداد کَیلَ بعیرٍ ذلک کَیلٌ یسیرٌ (

  هنا یبتغون بضاعتهم المردودة إلیهم لحجۀ على ما یدعون ویعدون:

قد أوفى لنا کیلنا دون بضاعۀ حیث ردهـا  بعد من العزیز و »ما نبغی«نحن وأخینا  »قالُوا یا أَبانا«

بِضـاعتُنا ردت  «التی تراها وتعرف هی  »هذه«خفیۀ، وأنزلنا عنده خیر إنزال، ووعدنا مزیدا، ف 

و نَحفَـظُ  «میرة الزاد فال یظلون جیاعا  »نَمیرُ أَهلَنا«ثم من بعد ذلک إذا أرسلت معنا أخانا  »إِلَینا

                                                        
١

 .األول ھل آمنكم و الثاني لستم أنتم بحافظین إذ قد یحاط بكم.
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ا   هنا من الجوع وه »أَخانا ناك من أیۀ حادثۀ، کیف ال وهو عزیز على العزیز، فحتى ولـو أردـن

علَینـا  «هـو   »کیل«المیرة والزیادة »ذلک«ألخینا و »و نَزْداد کَیلَ بعیرٍ«به سوء فهو المدافع عنه، ثم 

  غیر عسیر. »یسیرٌ

ى العائلـۀ  و هذه محاولۀ تضم فی جنباتها ترغیبات وترهیبات، ان کان یعقوب یحب البقیۀ عل

  ومنهم بنیامین فال بد له أن یرسله معهم.

قلیـل، وهنـا   »یسـیر «یسیر من العزیز الذي رد علینا بضاعتنا، ام و -فیما یعنیه »یسیر«و قد یعنی 

علـى   »کیـل علینـا  «الذي أعطانا من قبل  »ذلک«هناك، فإنه هنا  »ذلک«یعنی غیر ما عناه  »ذلک«

  .»نَزْداد کَیلَ بعیرٍ«معنا کثیر حیث قلیل، وهو إذا أرسلت  »یسیر«کثرتنا 

أنهـم اعتبـروا    »نَمیرُ أَهلَنا ... و نَزْداد کَیلَ بعیـرٍ «وهنا  »أرسله معنا نکتل«یبدو هناك من قولهم 

لَ بعیـرٍ  «أخا یوسف متاعا لهم فی حاجۀ مدقعۀ یسهلون به میرة الزاد ألنفسهم ثم  کَیـ نَزْداد و« 

فکل غال  »و شَرَوه بِثَمنٍ بخْسٍ دراهم معدودةٍ و کانُوا فیه منَ الزّاهدینَ« وکما یوسف من قبل

  ورخیص عندهم فیما یهوونه رخیص بخیس.

کان یعطی کل من حضر کیل بعیـر، دون   السـالم  علیهأن یوسف   »و نَزْداد کَیلَ بعیرٍ«کما ویبدو من 

ما لکل رأس شرط الحضور، او التأکد مـن محظـور لعـدم    ان یبیع المشتري کل ما یرید، وإن

الحضور، وتلک حکمۀ حکیمۀ فی سنّی الجدب والمحاصـرة االقتصـادیۀ، تـنظم بهـا نظـام      

  العیشۀ العادلۀ للشعب، دون أن تتحکم فی مزید المیرة زیادة مال، او قوة وجالل.

وزیادة کیل بعیر؟ وهـل إن  أ ترى نبی اللّه یعقوب هل یستسلم بغیه ما یرمون من هدف المیرة 

  لَه سـطلب المعاش یبرره هدر نفس محترمۀ له سابقۀ من قبل کما فی یوسف؟ کال! قالَ لَنْ أُر

 على اللّه قالَ موثقَهم آتَوه فَلَما بِکُم یحاطَ أَنْ إِلّا بِه لَتَأْتُنَّنی اللّه منَ موثقاً تُونِ◌ٔ معکُم حتّى تُو

تحیل إرساله معهم على أیۀ حال، فلیس نبی اللّه یعقـوب بالـذي    »لن«) ف 66ولُ وکیلٌ (نَقُ ما

یجعل ابنه متاعا لمیرة حتى عند الضرورة، فضال عن هدره نفسا، علما أو ظنا، ولکنـه یرسـله   

ى میـرة األهـل   دون أیۀ إشارة إل »بِه لَتَأْتُنَّنی اللّه منَ موثقاً تُونِ◌ٔ حتّى تُو«على شرط یصرح به 

  وازدیاد کیل بعیر ببضاعۀ أو دونها.

أ تراه کیف یرسله معهم بموثقهم وال میثاق لهم کما تبین له من قبل؟ علّـه لمـا کـان یعلمـه     
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أن یوسف موجود اآلن بعزة، أو أنه هو العزیز، فبارقۀ  »و کَذلک یجتَبِیک ربک«: اه◌ٔ بتأویل رو

  رق حجب الغیب عن یوسف وبعد زهاء العشرین.تخ خارقۀ النبوة ببارقۀ ا◌ٔ الرو

سیاجان علـى مـا قـد     »و اللّه على ما نَقُولُ وکیلٌ« -»اهللا خَیرٌ حافظاً و هو أَرحم الرّاحمینَ«ثم 

یحاط به أو بهم، وهذه الثالث یصاحبها فی هذه السفرة طلب المیرة الضروریۀ، مما یرجح له 

  أن یرسله معهم.

  حیث یعتبره أصال یحول مستحیله: »موثقاً منَ اللّه«هو و ترى ما 

دلیـل أن مـوثقهم قـول     »و اللّه على ما نَقُولُ وکیلٌ«إلى ممکنه الراجح حیث أرسله؟ ثم  »لن«

یوثق به، وال یوثق بقول ما لم یرتبط باللّه من حلف باللّه أو عهد مع اللّـه، ولـذلک فالوکیـل    

ا ألنهـم تحولـوا عـن حـالتهم      أیضا هو اللّه، وثقۀ  یعقوب بموثقهم وقد نقضوه من قبل علهـ

  کمعاهدة معه ال مع اللّه.»إِنّا لَه لَحافظُونَ«األولى إلى الحسنى، ثم ولم یکن منهم فیها موثق إلّا 

و على أیۀ حال أصبح واثقا بموثقهم بسائر الوثـائق التـی تحوطـه لحـد یرسـله معهـم غیـر        

  ارف، وإنما إرسال نبی على بصیرة مما یجوز عما ال یجوز.مجازف وال هارف أو خ

؟ علّه ألنه یعنی رباط موثقهم باللّه فـی تحقیقـه،   »شهید«دون  »اللّه على ما نَقُولُ وکیلٌ«و لماذا 

  .»فَاللّه خَیرٌ حافظاً و هو أَرحم الرّاحمینَ«کما نیط باللّه فی عقده 

شرعۀ اللّه، والتکالن فیه على اللّه، فمهمـا ال یـأمنهم یعقـوب     کان على ضوء -إذا -فإرساله

 فلـیس  اللّه، شرعۀ فی له سمح وقد علیه، یقدم فیما اللّه على متکل باللّه ن◌ٔ على ابنه فهو مو

 اللّـه،  عـن  یغنـی  مما باألسباب التوسل وال وتبطل األسباب معه تتعامى مما اللّه على االتکال

و علَى اللّه فَتَوکَّلُـوا  «بجنب القول  »و ابتَغُوا إِلَیه الْوسیلَۀَ«و القائل وه وکیل، شیء کل على فإنه

  .»منینَ◌ٔ إِنْ کُنْتُم مو

لذلک نرى نبی اللّه یعقوب یأخذ فی إرسـاله ابنـه بکـلّ حائطـۀ، دون اتکالیـۀ فیهـا إبطـال        

األسباب، فمحاولـۀ مـنهم    األسباب والتغاضی عنها، ودون تحتیم علیهم أن یأتوه به باستقالل

فال تستطیعون حیطۀ بکم فال ترجعون، أم ال یرجـع أخـوکم،    »إِلّا أَنْ یحاطَ بِکُم«کما یقدرون 

  فإنما المحظور التقصیر فی واجب اإلتیان به ال القصور.

نَ اللّـه   و قالَ یا بنی ال تَدخُلُوا منْ بابٍ واحد و ادخُلُوا منْ أَبوابٍ متَفَرِّقَۀٍ  مـ نْکُمی عما أُغْن و
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  ).67منْ شَیء إِنِ الْحکْم إِلّا للّه علَیه تَوکَّلْت و علَیه فَلْیتَوکَّلِ الْمتَوکِّلُونَ (

و ترى ما هو باب واحد وأبواب متفرقۀ؟ هل هی أبواب القصر؟ فما هو الفارق بین دخـولهم  

  کما دخلوا من ذي قبل، أما هیه من أبواب؟من أبواب متفرقۀ أم باب واحد 

قد تعنی أبواب القصر المتفرقۀ خوفۀ من عین او حسد، ان یحاط بهم جمیعا أو الثالثۀ کلهـا  

ال تالئـم األولـین، إذ لـم     »ما کانَ یغْنی عنْهم مـنَ اللّـه مـنْ شَـیء    «فإنها کلها مخیفۀ، إال أن 

  م فی أخیهم.یحسدوا وال اخذتهم عین، بل أحیط به

»نْکُمی عما أُغْن لها، و »و تبصـرة لهـم   »المتوکلـون  -ان الحکم«دلیل على خیفۀ ما علیهم ال مرد

منه أن هذه الحائطۀ لیست لتغنی عنکم من اللّه من شیء، ولکن التوسل باألسباب لـزام کـل   

  ال   »و علیه« ال لألسباب، لذلک »إِنِ الْحکْم إِلّا للّه«سلب وإیجاب، على علم أنه 

فالمسموح لنا إنما هو التوسل باألسباب، ال والتوکل علیها، بل هـو   »فَلْیتَوکَّلِ الْمتَوکِّلُونَ«سواه 

  .»إِنِ الْحکْم إِلّا للّه«على اللّه ف 

على األسباب إشراك باللّه، واالتکال على اللّه فیمـا لـه أسـباب دون     -االستقالل -فاإلتکال

ویخالف تکوین األسباب فی دار  »و ابتَغُوا إِلَیه الْوسیلَۀَ«طال لها یخالف أمر اللّه: توسل بها انع

األسباب، فإنما هو توسل صالح باألسباب المناسبۀ المعنیۀ لما تروم متوکال على اللّـه، عارفـا   

  .»إِنِ الْحکْم إِلّا للّه«بأنه 

»العین حق«ف 
شرا بفعله عن حسد، ام تـأثیرا   »و منْ شَرِّ حاسد إِذا حسد«وتأثیر الحسد حق:  1

 الجـوارح،  أعمـال  فـی  لتنحصـر  الشـر  أسـباب  فلیست العین، ر◌ٔ من نفس الحاسد وکما تو

ن أعمال الجوانح، بل هی أقوى منها أحیانا، وکلما کانت األرواح أقوى فـی خیـر   ع وتنحسر

  أو شر فتأثیراتها کذلک أقوى من خیر أو شر، فی تقوى أم طغوى.

                                                        
١

و فیھ ان رسول ّهللا  » و العین حق و لو كان شيء یسبق القدر لسبقت العین القدر آلھ و علیھ هللا صلىولھ  ق ١٧٣: ١٨.تفسیر الفخر الرازي 
، و فیھ روى ةو من كل عین الم ةمن كل شیطان و ھام ةكان یعوذ الحسن و الحسین فیقول: أعیذكما بكلمات ّهللا التام آلھ و علیھ هللا صلى

في أول النھار فرأیتھ شدید الوجع ثم عدت الیھ آخر النھار فرأیتھ معافى  آلھ و علیھ هللا صلىسول ّهللا  بن الصامت قال دخلت على ر ةعباد
یك و من كل عین و حاسد ّهللا یشفیك قال  أتاني فرقاني فقال: بسم ّهللا أرقیك من كل شيء یؤ  السالم علیھفقال: ان جبرئیل  

فأسترقي  ةجعفر بن أبي طالب كانوا غلمانا بیضا فقالت اسماء یا رسول ّهللا ان العین إلیھم سریعفأفقت وفیھ روى ان بني آلھ و علیھ هللا صلى
و عندھا صبي یشتكي فقالوا: یا رسول ّهللا  ةبیت ام سلم آلھ و علیھ هللا صلىلھا: نعم وفیھ دخل رسول ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلىلھم من العین فقال  

 سترقون من العین.أصابتھ العین فقال: أ فال ت
 ان العین حق و العین تستنزل الحالق. آلھ و علیھ هللا صلىوفي المجمع عن النبي  
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ال جبـر وال  «؟ فـالجواب أن  »إِنِ الْحکْـم إِلّـا للّـه   «و وأضـرابها  العین ر◌ٔ و لئن سئلنا کیف تو

ر الشرور من سائر األشرار لیس لیمنعها اللّه تکوینا إلّا فکما أن سائ »تفویض بل أمر بین أمرین

  لحکمۀ کما فی نار إبراهیم، کذلک شر العین والحسد أماذا.

و مع کل هذه التفاصیل فی تأثیر العین والحسد، فال عین وال أثر من عین وال حسد إلّا حاجۀ 

  فی نفس یعقوب قضاها:

بوهم ما کانَ یغْنی عنْهم منَ اللّه منْ شَیء إِلّا حاجۀً فـی نَفْـسِ   و لَما دخَلُوا منْ حیثُ أَمرَهم أَ

  ).68یعقُوب قَضاها و إِنَّه لَذُو علْمٍ لما علَّمناه و لکنَّ أَکْثَرَ النّاسِ ال یعلَمونَ (

حیـث  »منَ اللّه منْ شَیءما کانَ یغْنی عنْهم «دخولهم من حیث أمرهم أبوهم من أبواب متفرقۀ 

حاجۀً فـی نَفْـسِ یعقُـوب    «أحیط بهم فی أخیهم من أبیهم، بل وهکذا دخول فسح المجال ل 

ولیس أمرا عادیا إلّـا أن یـدخل    »آوى إِلَیه أَخاه«وهو لقیا یوسف وال معدله ظاهریا إلّا  »قَضاها

 ال حیـث  مـن  دونهـم  إلیـه  یـه ◌ٔ ه ویـو هو من غیر األبواب التی دخلوها، فله أن یستقبل أخا

قد ال تمت بصلۀ لحاجۀ فی نفس یعقوب إلّا أن یکون  »و إِنَّه لَذُو علْمٍ لما علَّمناه« ثم یعلمون،

لقیا یوسف مما علمه کخلفیۀ من خلفیات إرسال ابنه ودخولهم من أبواب متفرقۀ، وهنا یتأکد 

  انه لم یرسله لمجرد موثقهم لیأتنّه به.

حاجۀً فی نَفْـسِ  « -فقط -أن دخولهم من أبواب متفرقۀ مخافۀ عین أو حسد أو حیطۀ، هو أما

وتعلیل لها، وال أن حاجتـه   »حاجۀ«وهو کسبب ل  »و إِنَّه لَذُو علْمٍ«فال یناسب  »یعقُوب قَضاها

ئطۀ التی تخلفت عـن  ولیست هذه الحا »ما کانَ یغْنی عنْهم منَ اللّه منْ شَیء«قضیت بذلک إذ 

  النتیجۀ حاجۀ مقضیۀ.

إذا فالالمح من جنبات اآلیۀ هو أن دخولهم من أبواب متفرقۀ قضى حاجۀ فی نفس یعقـوب،  

  158حیث سهل أمر المکیدة الصالحۀ لیوسف فی إبقاء أخیه عنده وإلى لقیا والدیه معه. 

الحیاطات فی ترتیبها ال یغنی عن أصـحابها  أن هذه األسباب و »و لکنَّ أَکْثَرَ النّاسِ ال یعلَمونَ«

وأن دخولهم هکذا قضى حاجۀ فـی نفـس یعقـوب،     »إِنِ الْحکْم إِلّا للّه«من اللّه من شیء ف 

  من طریقۀ لقضاء حاجته. »لَذُو علْمٍ لما علَّمناه«وأن یعقوب 

نفس یعقوب قضاها و احتمال آخر هو اآلخر، أن دخولهم کما أمر ما کان یغنی إلّا حاجۀ فی 
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دون أن یعلم، فقد قدم حیطۀ لرجوع ابنه ما لم یقضه، بل قضى حاجته األصیلۀ دون أن یعلم، 

إذا یعنی ان أمره أیا کان کان عن تعلیم إلهی مهما لم یعلم أن النتیجۀ هـی   »و إِنَّه لَذُو علْمٍ ..«

  حصول أصل الحاجۀ.

بتلی عباده الصالحین بما ظـاهره العـذاب ولکـن    و هذه من الرحمات الخفیۀ اإللهیۀ أنه قد ی

باطنه من قبله الرحمۀ، یطلب أمرا ویدعو له ویقدم للحصول علیه کل إمکانیاته، ویقضی اللّـه  

  له أمرا آخر دونه وهو حاجۀ أصلیۀ، وما تطلّبه بالنسبۀ لها کمقدمۀ من حیث هو ال یعلمها.

لّه من شیء فی األسباب التـی یتوسـل بهـا،    و هنا ندرس ألّا مغنی عن اإلنسان أیا کان من ال

دون أیۀ علـۀ او   »إِنِ الْحکْم إِلّا للّه«حیث اإلذن تکوینا فی کل خیر أو شر انما هو من اللّه ف 

اسباب، فهو تمام العلل ومتممها، کما هو خالقها ومعلّلها، دون ان یکون هناك جبـر کمـا ال   

  تفویض، وانما امر بین أمرین.

ان على اإلنسان تقدیم کافۀ المحاوالت واإلمکانیات والحائطات للوصـول الـى   کما وندرس 

مرامه ومرامه دون استقاللیۀ فیها وال اتکالیۀ علیها وال على اللّه بترك األسباب، اللهم إلّا فیمـا  

  ال حول له وال قوة فالدعاء من اللّه واالستدعاء.

أن الحائطۀ فی قضاء الحاجۀ، ال سیما الملتویۀ  »ال تَدخُلُوا منْ بابٍ واحد«و أخیرا ندرس من 

 او أخـرى  أبـواب  فهنالـک  أبـواب،  او باب سدت فان متفرقۀ، أبواب من ى◌ٔ الخطرة، أن تو

  .باب

و هذه الحائطۀ الحکیمۀ تحلّق على کافۀ المتطلبات الهامۀ سلبا وإیجابا، فالـذي عنـده نقـود    

تفرقۀ، حتى إذا سرقت ام ضاعت من مکـان،  یخاف علیها، علیه أن یحافظ علیها فی مکانات م

  تظل البقیۀ الباقیۀ محفوظۀ.

إذا فهذه الحائطۀ ضابطۀ ساریۀ المفعول فی کل الحقول، تبعد عاملیها عـن الخسـار، ویقربـه    

  إلى الیسار، کسبب ظاهري، واللّه من وراءه حفیظ.

  ).69أَنَا أَخُوك فَال تَبتَئس بِما کانُوا یعملُونَ(و لَما دخَلُوا على یوسف آوى إِلَیه أَخاه قالَ إِنِّی 

»فوسلى یخَلُوا عا دلَم ا     »و من أبواب متفرقۀ کما أمرهم أبوهم، وطبعا من إحـدى عشـر باـب

»أَخاه همن أبویه، أ تراه یعجل بإیوائه قبل استقبالهم جمیعا وقبل کـل شـیء، و فـور     »آوى إِلَی
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 ألخیـه  تـه ◌ٔ ک انّ ذلک أول خاطر یساور یوسف عند دخولهم علیه ورودخولهم علیه؟ ال ش

 أبـواب  مـن  علیـه  دخولهم ففی إلیه، یه◌ٔ یو أن إال لشیء یصبر یکاد وال الطویل، الفراق بعد

 وقـد  یسـتقبلهم،  أن قبل أخاه إلیه ي◌ٔ یو أن مریب غیر له مجال -رقیب علیهم وهو -متفرقۀ

تعریفا له بنفسه فی تأکیدات ثـالث، وفـرع علیـه:     »أَنَا أَخُوكقالَ إِنِّی «: طائل غیر وکلمه آواه

 الطویـل  الـزمن  ذلـک  منـذ  کـانوا  بما ى◌ٔ فاترك کل أسى وبو »فَال تَبتَئس بِما کانُوا یفْعلُونَ«

و کَـذلک  « أبونـا  وأولها اي◌ٔ رو فی رأیتها التی الحظوة حظوت فقد وبأبینا، وبک بی یفعلون

 کبر تَبِیکجی..«.  

هنا یطوي السیاق کلما حصل مما لیس له أصل فی القصص وعبرة ألولی األلبـاب، لیواصـل   

  ماله أصل، وهو الدرس الذي یلقیه على أخوته لیعتبروا به إن کانوا من أولی األلباب.

لِ أَخیـه ثُـم أَذَّنَ مـو      حــی رۀَ فقایلَ السعج مهازِهبِج مزَهها جذِّنٌ◌ٔ فَلَم     یـرُ إِنَّکُـمـا الْعتُهأَی

  ). 70لَسارِقُونَ(

 حیـث  أذّن بمـا  ن◌ٔ مـو  ن◌ٔ السقایۀ هی المشربۀ وطبعا کان لها قیمتها الغالیۀ، لوالها لـم یـو  

 مرّصعۀ ذهبیته فلتکن قبل، ذي من بضاعتهم علیهم یرد الذي الملک عند فیه أذان ال الرخیص

  أماهیه؟

ب والحمل، والعیر هم القـوم الـذین معهـم أحمـال     و الرحل هو ما یوضع على البعیر للرکو

المیرة أماهیه، اسما للرحال والجمال الحاملۀ لألحمال میرة وغیر میـرة، فلـیس العیـر حمیـرا     

  خالف ما یروى، وکما فی التورات. »لمنْ جاء بِه حملُ بعیرٍ«لذلک ولمکان 

 هـو  ن◌ٔ راجعۀ إلیه، ولکـن المـو  و هنا جاعل السقایۀ هو یوسف حیث الضمائر المفردة کلها 

 هـذه  فـی  ن◌ٔ یـو  -الحـال  بطبیعـۀ  -ن◌ٔ ولیس مو »جعل«کما  »أذن«دون  »ن◌ٔ مو« لمکان غیره

أَیتُهـا الْعیـرُ إِنَّکُـم    «إذا فذلک من أذانه حیـث کـان بإذنـه     1الصراح بأمره إلّا الفادحۀ المهمۀ

وحتى إذا لم یکن باذنه فسکوته عـن ذلـک إذن منـه صـراح وهـو الممکّـن فـی         »لَسارِقُونَ

                                                        
قال: سألتھ عن السالم علیھفي كتاب علل الشرایع باسناده الى صالح بن سعید من رجل من أصحابنا عن أبي عبد ّهللا   ١٣٤.المصدر ج ١

َّتُھَا الِْعیُر إِنَُّكْم لَساِرقُونَ «قول ّهللا عز و جل في یوسف   قال انھم سرقوا یوسف من أبیھ اال ترى ..» أَی
 ن من عند نفسھ، و كذاأقول: فقول ّهللا في یوسف أیتھا العیر، دلیل انھ من مقالھ ال المؤ 

 ..».الِْعیُر أَیَّتُھَا «فیما مضى و لقد قال یوسف  السالم علیھقول أبي جعفر  
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األرض، فکیف یترك النهی عن المنکر، وتقریرات األنبیاء کمقاالتهم وأفعالهم حجۀ، فسواء أ 

م بإذنه الصراح وهو طبیعۀ الحال فی موقفه العظـیم، أم لـم یکـن، بخـالف     کان األذان اإلعال

  الحال، فهو على أیۀ حال مرضی عنده مباح.

لقد کانت حیلۀ من الصدیق حیث یدس صواع الملک فی رحل أخیه، تنفیـذا لتـدبیر إلهـی    

؟ ولـم  »کُـم لَسـارِقُونَ  أَیتُها الْعیرُ إِنَّ«یخصه فی ذلک المشهد المثیر المغیر، ولکن ما هو مصیر 

یکونوا سارقین وال واحد منهم فی رحله صواع الملک! والمکیدة اإللهیۀ بعیدة عـن الضـعف   

والکذب والظلم، قاصدة جزاء العدل الوفاق للظلم، کید عادل قاصد هـو جـزاء کیـد ظـالم     

اللّـه   ذلک األذان المعلن أمام الجمـاهیر، متهمـا ولـد نبـی     -إذن -فاسد کاسد، فما ذا یعنی

؟ فیرتاع إخوته لذلک النداء وهم أوالد النبی وأحفاد شیخ المرسـلین!  »إِنَّکُم لَسارِقُونَ«یعقوب 

؟ »إِنَّکُم لَسارِقُونَ«یسمح التهامهم کلهم  -دون سرقۀ منه -أ کان وجود الصواع فی رحل أخیه

ـ  -وهم أحد عشر -وحتى لو کان سارقا فی الحق فنسبتها إلى العیر ۀ ومـس مـن   تهمۀ جمعی

حیث ال یسرق صـواعا واحـدا   »واحد منکم سارق«کرامۀ البرءاء العشرة، وحق القول فی مثله 

إذا فریۀ قاطعۀ حتى لو کانت هنـاك سـرقۀ، ولکنـه     »أَیتُها الْعیرُ إِنَّکُم لَسارِقُونَ«إلّا واحد، ف 

رح ما سـرقوا شـیئا،   کذب وفریۀ إذ لم تکن سرقۀ بتۀ، وکما لم تکن البتۀ! إنهم فی هذا المس

وما کذب الصدیق، حیث الحیلۀ کانت بأمر اللّه، وهو نبی اللّه فکیـف یکـذب، وإنمـا ورى    

أن سرقوا یوسف من قبل! وکما یروى تصـدیق   »إِنَّکُم لَسارِقُونَ«توریۀ صادقۀ حیث عنى من 

»ما سرقوا وما کذب یوسف فإنما عنى سـرقتم یوسـف مـن أبیـه    «الصدیق عن الصادق: 
أال « 1

                                                        
١

َّتُھَا الِْعیُر إِنَُّكْم لَساِرقُونَ «عن قولھ عز و جل  السالم علیھالقمي في حدیث سئل الصادق   - ٤٤٢: ٢نور الثقلین . قال: ما سرقوا و ما » أَی
قال السالم علیھفي اصول الكافي باسناده عن عطا عن أبي عبد ّهللا   ١٢٩ح  ٤٤٤كذب یوسف فانما عنى سرقتم یوسف من أبیھ وفیھ 

َّتُھَا الِْعیُر إِنَُّكْم لَساِرقُونَ «ال كذب على مصلح ثم تال  آلھ و علیھ هللا صلىرسول ّهللا   قال  ».أَی
 ثم قال: و ّهللا ما فعلوه و ما كذب.» بَْل فََعلَھُ َكبِیُرھُْم ھذا فَْسئَلُوھُْم إِْن كانُوا یَنِْطقُونَ «ثم قال: و ّهللا ما سرقوا و ما كذب ثم تال 

، وفیھ عن علل الشرایع باسناده الى ة، حیث الكذب كذب مھما كان مسموحا في اإلصالح و الضرورةكذب دلیل التوریأقول: ما 
َّتُھَا الِْعیُر إِنَُّكْم لَساِرقُونَ «لھ و لقد قال یوسف  ةیقول: ال خیر فیمن ال تقی السالم علیھأبي بصیر؟؟؟؟ قال: سمعت أبا جعفر   قال: ما » أَی

 ب،سرقوا و ما كذ
 كما ھنا و ةالمھم و ھي ال تسمح للكذب ما أمكنت التوری ةاألھم بتفدی ةھي وقای ةأقول: التقی

و أصحابھ  ةو انا عنده ان سالم بن أبي حفص السالم علیھالكافي باسناده عن أبي بصیر قال قیل البي جعفر   ةعن روض ١٣١فیھ 
و ّهللا ما جاءت بھذا  ةل: ما یرید سالم مني أ یرید ان اجيء بالمالئكیروون عنك انك تكلم على سبعین وجھا لك منھا المخرج فقا

 ».و هللا ما كانوا سارقین و ما كذب«أیتھا العیر انكم لسارقون  السالم علیھالنبیون و لقد قال یوسف  
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سرقتم صـواع  «لوا ولم یقو »قالُوا نَفْقد صواع الْملک»«ما ذا تَفْقدونَ«ترى انه قال لهم حین قالوا 

  وهم ال یشعرون!»إنما عنى انکم سرقتم یوسف من أبیه »الملک

وإلّـا   1هنا ندرس من أذان الصدیق درسین اثنین: أحدهما أن التوریۀ مسموحۀ إرادة اإلصالح

فهی کذب إذ ینتج نتاجه مهما أضمر قائله صدقا، فالضـرورات تقـدر بقـدرها، فـال یسـمح      

للکذب المطلق ما دامت التوریۀ ممکنۀ، وال ضرورة للّه ولنبی اللّه فی کذب والتوریۀ موریـۀ  

»ال کذب على مصلح«صادقۀ! مهما کان 
و لیست الغایۀ التی یبتغیها الصدیق درسـا إلخوتـه    2

بالتی تبرر هذه الوسیلۀ الهائلۀ، فإنها على أیۀ حال مکیدة إلهیۀ ولیس اللّه لیضـطر فـی کیـده    

الى ما حرّمه من کذب وتهمۀ! وثانیهما أن استالب نفس محترمۀ هو مـن السـرقۀ، وکیـف ال    

من دینار سرقۀ مهما اختلف الحکم بین سرقۀ وسـرقۀ، وهـم قـد     تکون سرقۀ واستالب شطر

استلبوا یوسف من أبیه إخراجا عن ملکته وملکـۀ أبیـه، بمکیـدة خائنـۀ، وهـم مجمعـون ان       

یجعلوه فی غیابت الجب، أ ولیست هذه سرقۀ، وهی أسرق سـرقۀ تضـم معهـا کذبـۀ حـین      

وألقوه فی غیابت الجب إسـاءة إلیـه   استلبوه، وحین رجعوا إلى أبیهم وقد ترکوه فیما ترکوه، 

وعلّ فیها هتف نفسه، وهذه ثالوث منحوس تحیط بأصل السرقۀ، أ لیسوا یستحقون بعد هـذه  

ومهما کان بن یـامین بریئـا وقـد    »أَیتُها الْعیرُ إِنَّکُم لَسارِقُونَ«األربع أن ینسبوا إلى واحدة منها 

وخونۀ، وقد أسرّ یوسف إلى أخیه هـذه المکیـدة،   شملته العیر، فالعشرة اآلخرون کانوا سراقا 

حاجۀً فی نَفْسِ « إلى وصوال ده◌ٔ لیستثنی عن العیر السارقین، فکان یرضى ذلک التعمیم أو یو

فهل إن ذلک التعمیم مس من کرامته، ام خارج عـن أدب التعبیـر فـی أحـد      »یعقُوب قَضاها

.. وقد نحتمل أن یوسف عرّف رجـال   عشر رجال واحد منهم بريء والباقون خونۀ سارقون؟

                                                        
١

في قول  السالم علیھعفر  انا قدر روینا عن أبي ج السالم علیھالقمي باسناده عن الحسن الصیقل قال قلت البي عبد ّهللا   ٤٤٢: ٢.نور الثقلین 
َّتُھَا الِْعیُر إِنَُّكْم لَساِرقُونَ «یوسف:  بَْل فََعلَھُ َكبِیُرھُْم ھذا فَْسئَلُوھُْم إِْن كانُوا «فقال: و ّهللا ما سرقوا و ما كذب و قال ابراھیم » أَی
ما عندكم فیھا یا صیقل؟ قلت: ما عندنا اال التسلیم قال فقال:  مالسال علیھفقال: و ّهللا ما فعلوا و ما كذب قال فقال ابو عبد ّهللا  » یَنِْطقُونَ 

ان ّهللا أحب اثنین و ابغض اثنین أحب الحضر فیما بین الصفین و أحب الكذب في اإلصالح و ابغض الحظر في الطرقات و ابغض 
على انھم ال یفعلون. و قال  ةاإلصالح، و دالل ةاراد» ابَْل فََعلَھُ َكبِیُرھُْم ھذ«انما قال: السالم علیھالكذب في غیر اإلصالح ان ابراھیم  

 اإلصالح. ةارادالسالم علیھیوسف  
صدق  ةالصدق كذبا مسموحا لإلصالح، و في روایات اخرى انھ ما كذب و ما سرقوا و الجمع ان التوری ةأقول: ھنا سمیت التوری

 في موارد اإلصالح. ةالتوری تخفى و كذب حسب الظاھر، و ال یجوز الكذب المطلق ما دامت ةمن جھ
 
٢

 .آلھ و علیھ هللا صلى.مضت روایتھ عن الرسول  
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الحاشیۀ بموقف المکیدة، فلم یکن فی ذلک الشمول مهانۀ ألخیه فی نفسه حیـث عرفـه! وال   

فی أنفس رجال الحاشیۀ أن عرفهم، وأما فی أنفس إخوته فلـیس لیهمـه ذلـک أمـام البغیـۀ      

رَقَ   إِنَّ«أنه سرق، وشهدوا بذلک عند أبـیهم   -فی ظنهم -المهمۀ، کیف وقد علموا سـ نَـکاب« 

ولم یکن له فی هذه وتلک تغیر حالۀ فان الضرورات تبیح المحظورات، حتى ولو کان ذلـک  

  له مخطورا.

دلیل أنه ما عرفهم وال حتـى   »ما کانَ لیأْخُذَ أَخاه فی دینِ الْملک إِلّا أَنْ یشاء اللّه«ذلک ولکن 

  ک، وکیف یأخذ أخاه بمکیدة یعرفها الملک؟.المل یعرفه کان عرفهم لو إذ مکیدته، ن◌ٔ المو

و لئن سئلنا أن الشرعۀ اإللهیۀ ال تسمح الجهر بالسوء وقـد جـاهرهم بـه، اللّهـم إلّـا شـهادة       

ب اللّـه   «بشروطها عند الحاکم، ولم تکن هناك من یوسف شهادة وال حکم؟ فالجواب  حـال ی

وقد ظلم یوسف بأقبح الظلم فکیف ال یجهـر بسـوء مـا     »لمالْجهرَ بِالسوء منَ الْقَولِ إِلّا منْ ظُ

ظلم، وهو کاتم ظلمه طیلۀ سنین حتى أتى دوره الصالح لمکیدة بأمر اللّه، فقـد صـدق فیمـا    

  .»أَیتُها الْعیرُ إِنَّکُم لَسارِقُونَ«: نه◌ٔ جاهر وترك کثیرا حین قال مو

لُ بعیـرٍ و   71نَ (قالُوا و أَقْبلُوا علَیهِم ما ذا تَفْقدو مـح بِه نْ جاءمل و کلالْم واعص دقالُوا نَفْق (

) یمعز 72أَنَا بِه.(  

»هِملَیلُوا عأَقْب ونَ «و علیهم، أقبلوا ثم یرجعون، وهم أذن ن◌ٔ تلمح أن المو »ود إشـارة  »ما ذا تَفْقـ

والمحتمالت فیه ثالث ثالثها أنه عنـد  منهم أننا لسنا بسارقین، فلعله فقد عنکم صواع الملک، 

  أحدنا، وقبل ذلک قد یکون تحت طعام أماذا، أو عند أحدکم أمن ذا، فال تحتّموا أننا سرقناه.

سـرق منـا   « أخـرى  بصـیغۀ  األولى القولۀ یکررون ال هنا ن،◌ٔ و رجال الحاشیۀ بمن فیهم المو

لمـنْ  «عنی سرقۀ الصواع، ثم رغّبوا ت ال توریۀ األولى أن د◌ٔ مما یو »نفقد«وإنما  »صواع الملک

کفیـل   »به زعـیم « ن◌ٔ الذي هو طبعا المو »و أنا«کجعالۀ على وجدان الضالۀ  »جاء بِه حملُ بعیرٍ

ضمین، أم قائم بأمره رئیس، وعلى أیۀ حال فقد تکفل هذا الجعل لمن جاء بـه، ولـو کانـت    

  .»الظّالمینَ نَجزِي کَذلک ه◌ٔ رحله فَهو جزاو فی وجِد منْ ه◌ٔ جزاو« »سرقۀ فجزاءه غیر جزائه

  فقد تحول مسرح السرقۀ وجزاءها إلى مسرح وجدان الضالۀ وجعله وأین سرقۀ من جعالۀ؟.

فـی   -؟ نفقـد »جعلَ السقایۀَ فی رحـلِ أَخیـه  «لیس کذبا وهم ما فقدوه حیث هو  »نفقد«أ ترى 
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ا مکانه أم جهلنا، وغایـۀ أمـره أن یکـون توریـۀ کـاألولى      تعنی لیس هو عندنا، علمن -نفسها

 فقـد  ن،◌ٔ جماعۀ فلیس هو الصـدیق ام وال المـو   »نفقد«فقدانا على علم بمکانه، ثم والقائلون 

ی دیـنِ       « علیه یدل کما فعل، بما ن◌ٔ المو وال أخبرهم، ما أنه یجوز فـ أْخُـذَ أَخـاهیمـا کـانَ ل

کلدیق هو الذي ، کما وقد یقربه أن الص»الْم»یهلِ أَخحی رۀَ فقایلَ السعدونهـم، وال حتـى   »ج

ثم أمروا أن یغیروا القول فـی مسـرح    »أَیتُها الْعیرُ إِنَّکُم لَسارِقُونَ«: ن◌ٔ یو أن أمر فقد ن،◌ٔ المو

ـ  »و لمنْ جاء بِه حملُ بعیرٍ«ثم  »نَفْقد صواع الْملک«الصراحۀ  امهم فـی سـرقۀ   انصراف عـن اته

إذا ففتّشوا عنه ولمـن جـاء بـه جعلـه، وطبعـا لـیس        »ما ذا تَفْقدونَ«الصواع ومجاراتهم فی 

المجیء به عن سرقه أو من اإلخوة تفتیشا ألنفسهم بعض البعض، وإنما مـن غیـرهم أم فـی    

  .الملک صواع إلى تتجه ال الجاهرة السرقۀ تهمۀ أن د◌ٔ نفس القصر، مما یو

فهم مستیقنون ببرائتهم، فیستندون إلى ثقـتهم فـیهم فـی ماضـیهم وحـالهم      و على أیۀ حال 

  واستقبالهم:  

  ).73( »قالُوا تَاللّه لَقَد علمتُم ما جِئْنا لنُفْسد فی الْأَرضِ و ما کُنّا سارِقینَ

فی رحالتنـا إلـى    »الْأَرضِ ما جِئْنا لنُفْسد فی«من حالنا وحلنا وترحالنا  »لَقَد علمتُم«قسما باللّه 

ماضیا، وتراهم کیف تاکدوا مـن علمهـم فـیهم     »ما کُنّا سارِقینَ«أننا  »لَقَد علمتُم«هاهنا حاال، و

علـى   -لـو علمـوا   -لحد الحلف باللّه، برائۀ لهم فی حالهم وما مضى، وهذه حجـۀ صـارمۀ  

  برائتهم فی إنکارهم واستنکارهم سرقتهم؟.

 أنهم عرّفوا الصدیق بأنفسهم بما قالوا ومـا فعلـوا وعـاملوه مـن مظـاهر      قد نتخذ ذلک دلیال

الصدق فی نیاتهم وسجیاتهم، ولحد یضـیفهم أحسـن ضـیافۀ ویضـیف لهـم إلـى متـاعهم        

ردوها إلیه، مما یبرهن أنهم لیسوا من المفسدین فـی األرض   -کما یروى -بضاعتهم، وعلّهم

ع الملک، ولم یبقوا احتماال أنه مخبوء هنا وهنـاك  وال سارقین! وألنهم فی الحق فاقدون سوا

أنـه عنـدهم    -إذا -أم هو عند أحد من رجال الحاشیۀ، فرغم علمهم بسابق حالهم فـالمحتوم 

لتکشّـف   -إذا -على أیۀ حال، کما المحتوم عند اإلخوة خالفه، معلومان یتعارضان، فال سبیل

  :الحال الغامضۀ اال تفتیش رحالهم لبیان حالهم فإذا

  ).74( کاذبِینَ کُنْتُم إِنْ ه◌ٔ قالُوا فَما جزاو
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هی فی نکران سرقۀ الصواع؟ وهم فیـه   »إِنْ کُنْتُم کاذبِینَ«فما جزاء من وجد فی رحله؟ وترى 

أم فی نکران اي إفساد فی األرض وسرقۀ طول حیـاتهم؟ اللهـم    -صادقون! فلما ذا یهددون!

ء لهم أال یرجعوا بأخیهم، فیختجلوا عند أبیهم ویرتکبوا نعم فإنهم فیه کاذبون، ومن أقل الجزا

  بما ارتکبوا.  

جزاءهم،  -فی الحق -و لکن حیث کانوا کاذبین فلما ذا الجزاء على من لیس منهم؟ إن ذلک

جمعـا،   »کُنْتُم کـاذبِینَ «مفردا عن  »جزاءه«وأما جزاءه فهو ظاهرة موراة مجاراة لحقل الجزاء، و

 -لـو کـان هـو بـن یـامین      -ختالف المجزي عن الکاذبین، فإن للکاذبهو أجمل تلمیحۀ ال

  جزاءه وللصادقین سواه لیس هنالک جزاء ما هم غیر عارفین أنه سرق.

فحصالۀ المعنی منها: فما جزاء من وجد فی رحله إن کنتم أنتم کـاذبین، ال مـن وجـد فـی     

ا لـم     »باإن کان کاذ«رحله فإنه صادق هنا وعلى طول الخط، وإلّا فلیکن  وألنه لم یکـن کاذـب

 فـی  مجال دون کاذب أنه حقه فی صراح بکذب إلّا ذ◌ٔ یکن وجدانه فی رحله یسمح ألن یو

  .توریۀ ألیۀ ذلک

  ).75( الظّالمینَ نَجزِي کَذلک ه◌ٔ جزاو فَهو رحله فی وجِد منْ ه◌ٔ قالُوا جزاو

 »الظـالمین «أن یسجن أو أن یسترق، وو قد حکموا حسب شرعتهم أن جزاء السارق هو نفسه 

  تعمم هذا الحکم إلى سائر الظالمین بحق الناس.

مبتدء مرة وخبرا اخرى؟ علّه للتأکید انه هو جزاءه ال سواه، أم هـو   »جزاءه«و لماذا التکرار فی 

  وسواه، إنما هو جزاءه لیس إلّا إیاه.

معه فإنه مـن کیـده المسـموح    و بطبیعۀ الحال کل هذه الحوار کان بإذن یوسف ومنظره ومس

ولکن من هذا الذي یمد یده إلى أوعیتهم تفتیشا؟ لیس ذلک  »کَذلک کدنا لیوسف«بإذن اللّه: 

جعلَ السقایۀَ فی رحـلِ  «إلّا یوسف نفسه إکراما لبیت النبوة واحتشاما لإلخوة، وألنه هو الذي 

یهمن وعاء أخیه:فلیکن هو الذي یستخرجه بخاصۀ کیده  »أَخ  

ف مـا کـانَ       وسـینا لـدک ککَـذل یهأَخ نْ وِعاءها متَخْرَجاس ثُم یهأَخ لَ وِعاءقَب هِمتیعأَ بِأَودفَب

لْمٍ عي عقَ کُلِّ ذفَو و نْ نَشاءم جاترنَرْفَع د اللّه شاءإِلّا أَنْ ی کلینِ الْمی دف أْخُذَ أَخاهیل  ـیمل

)76.(  
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بدأة بدیعۀ تذود عنه کل تهمۀ وریبۀ، فبدءه بوعاء أخیه مریبۀ قریبـۀ، واسـتخراجه منـه بـین     

أوعیتهم مریبۀ بعیدة، ولکن استخراجه منه بعد أوعیتهم کلهم تطوي کـل ریبـۀ وتزیـل کـل     

  .مدروسۀ وحیلۀ مرة◌ٔ شبهۀ وتهمۀ، أن هناك مو

»فوسینا لدک کهنالک من مکیدة وتوریۀ کان من کید اللّه لیوسف،  فکل ما حصل فیما »کَذل

هـو  «اللّهم إلّا بدینه أو دیـنهم، وقـد حکمـوا     »ما کانَ لیأْخُذَ أَخاه فی دینِ الْملک«ما لواله ل 

فلیأخذه الصدیق إذ کانوا هم کاذبین، وهو فی الحق جزاء کـذبهم، وحسـب الظـاهر     »جزاءه

  جزاء من وجد فی رحله.

وقد شاء اللّه وفق شرعته وارادته فی مکیدته، کید دون اي  »لیأْخُذَ ... إِلّا أَنْ یشاء اللّهما کانَ «

مکَرُوا و «ضعف او کذب او ظلم، بل هو شطر من جزاءهم عن مربع ظلمهم فی یوسف، فقد 

د له أن ذلـک الکیـد کـان    کما سلف دلیل ال مر »دینِ الْملک«و »مکَرَ اللّه و اللّه خَیرُ الْماکرِینَ

  خفیا عمن سوى الصدیق.

مهمـا  »نَرْفَـع درجـات مـنْ نَشـاء    «و انه لکید یرفع من کیان یوسف ویضع من کیـان إخوتـه   

  .»و اللّه غالب على أَمرِه و لکنَّ أَکْثَرَ النّاسِ ال یعلَمونَ«تظافرت عساکر خفضته وضعته، 

وما قبلها؟ علّها ألن اإلخـوة کـانوا فـی     »فَوقَ کُلِّ ذي علْمٍ علیم و«و ترى وما هی الصلۀ بین 

هذه الرحلۀ کلهم عیونا مفتّحۀ حفاظا على أخیهم لیأتنّ به أبـاهم، حاسـبین لکـل صـغیرة و     

کبیرة حسابها، ولکن الصدیق بوحدته فوقهم فی علم، ما لم یکونوا له حاسـبین، ثـم وهـذه    

إذ لیس له حد وال حدود، ففوق کل ذي علم علیم حتى یصـل  ضابطۀ ساریۀ فی حقل العلم 

  إلى علم بال حدود،فال فوق له وال قرین حیث اللّانهایۀ ال تتکرر.

زعمۀ الزعامۀ العامۀ فی حقل العلم وإن فی تخصص خاص،  -أیا کان -لذلک ال یحق للعالم

لیس فوقه فی کل الخلق  فعلّ فوقه علیم، حتى وإن کان نبیا یوحى إلیه، إلّا من أوحی إلیه أن

  اللهم إلّا ربه تعالى جده. آله و علیه اهللا صلىعلیم کالرسول محمد  

تحکم برفعۀ الصدیق علیهم فی درجات ومنهـا درجـۀ العلـم ف     »نَرْفَع درجات منْ نَشاء«ف 

»یمللْمٍ عي عقَ کُلِّ ذت وکما فوق کل ذي فضل فاضل، حتى یصل إلـى خـالق الـدرجا    »فَو

  والفضائل فال فوق له فی أي شیء وال قرین حتى یقارنه فضال عن أن یفوقه.
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عن مسألۀ فقال فیها، فقال الرجل لیس هکذا ولکن کـذا وکـذا،    السالم علیهسأل رجل علیا  «و قد 

»أحسنت واخطأت وفوق کل ذي علم علیم السـالم  علیهقال علی  
و ال یعنی ذلک الجمع إلّا خطأه  1

فانا فوقک علما کما أن  »و فَوقَ کُلِّ ذي علْمٍ علیم«فی مسألته، وإن کان صواب فهو قول اللّه 

  فوقی علیم حتى ینتهی العلم إلى اللّه، فمنه نبدأ وإلیه نعود.

رَقَ أَخٌ لَهس رِقْ فَقَدسشَرٌّ  قالُوا إِنْ ی قالَ أَنْتُم مها لَهدبی لَم و هی نَفْسف فوسرَّها یلُ فَأَسنْ قَبم

  ).77مکاناً و اللّه أَعلَم بِما تَصفُونَ (

یظهر کامن حقدهم الـدفین علـى یوسـف وبنیـامین،      -ولکی یخلصوا عن الورطۀ نجیا -هنا

  هم:یجعلونهما فی خط دون خطهم تبرئۀ لساحتهم أنفس

فلیسرق هو من بعـد   »فقد سرق أخ له من قبل«هو فله سابقۀ من أخیه من أمه وأبیه  »إن یسرق«

  نسخۀ طبق األصل، حیث األم لها دورها فی التربیۀ مهما اشترکنا فی أبینا.

و تراهم هنا یصدقون وهم فی ورطتهم، وقد کذبوا من قبل الستالب الصدیق عن أبیه وهـم  

بهذه الفریۀ أن یلطّخوا ساحۀ أخویهم مـن أبـیهم فیضـیفون تهمـۀ      فی حریتهم؟ إنهم یعنون

سرقۀ ألخ له من قبل إلى هذا الذي ظنوه سارقا من بعد، وکأنهم ال یشـعرون أنهـم یکـذبون    

ضاربۀ إلى أعماق الماضی إلى الحال، فکیف الحال  »و ما کُنّا سارِقینَ«بذلک قولتهم من قبل: 

  ا فی الماضی؟فی سرقۀ فی الحال وأخرى یدعونه

فإنها ال مرجع لها إلّـا سـرقۀ مسـتفادة مـن فعلهـا، فقـد        »أسرّها«أجل هناك شیء نتلمح من 

لکیال یتکشف أمره هنا حتى حین، وإنما  »لهم«بعینها  »یوسف فی نَفْسه و لَم یبدها«هنا  »أسرها«

ءه لخیر مکانه فی قولـه  لمح بصیغۀ عامۀ لشر مکانهم فی قولهم وما فعلوه من قبل، وعلى ضو

ثم أرجع العلم بما یصفون من سرقۀ سابقۀ إلى اللّـه   »قالَ أَنْتُم شَرٌّ مکاناً«فیهم وما یفعله اآلن: 

  .»و اللّه أَعلَم بِما تَصفُونَ«

 »بـدها فَأَسرَّها ... و لَم ی«وقول اللّه فیه  »أَنْتُم شَرٌّ ..«ففی ذلک الموقف نتلمح من کالم الصدیق 

أنه کانت له سرقۀ ولکنها صالحۀ ولیست شریرة طالحۀ، فلـو أنهـم کـانوا فـی قـولتهم عنـه       

                                                        
١

 بن كعب قال سأل رجل ... اخرج ابن جریر عن محمد  - ٢٨: ٤.الدر المنثور 
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تثبت علیه إلّا فضیلۀ ال رذیلۀ، ولکنهم عرضوها هنا رذیلـۀ لـو    -فی الحق -صادقین، لم تکن

  أنهم یعنون تلک السرقۀ الفضیلۀ.

صنما لجده أبـی امـه مـن ذهـب      السالم علیه  سرق یوسف« آله و علیه اهللا صلىو علّها ما یروى عن الرسول  

»وفضۀ فکسره وألقاه فی الطریق فعیره بذلک إخوته
فهذه أماهیه من سرقۀ ال تحمل منها إلّـا   1

ن أفعال صالحۀ یعبر عنهـا بعبـارات متشـابهۀ فتفسـرها     لفظتها، کما المکیدة من اللّه أماهیه م

  اآلیات المحکمۀ.

فالسرقۀ قد تکون واجبۀ حیث یضر المسروق بصاحبه وال یتخلى عنه، فلیسرق منه نجـاة لـه   

  .تمنّع اي عن صدا منه غفلۀ على حال او مال من یضره ما منه ذ◌ٔ عن ورطته، اي یو

ذود عن کرامته ما یمسها من سرقۀ محرّمـۀ، رجعـا    »علَم بِما تَصفُونَأَنْتُم شَرٌّ مکاناً و اللّه أَ«ثم 

  لشرها إلیهم وأنهم یجهلون ما یصفون او یتجاهلون، وهنا أخذوا یلتجئون إلیه ویسترحمون:

نینَ (  قالُوا یا أَیها الْعزِیزُ إِنَّ لَه أَباً شَیخاً کَبِیراً فَخُذْ أَحدنا مکانَه إِنّا نَراك منَ سـقـالَ  78الُْمح (

  ).79( »معاذَ اللّه أَنْ نَأْخُذَ إِلّا منْ وجدنا متاعنا عنْده إِنّا إِذاً لَظالمونَ

مـنْ  «و نرى الصدیق هنا ال یلفظ بشطر کلمۀ تمس من کرامۀ أخیه حتى فی توریـۀ إذ یقـول   

هنْدنا عتاعنا مدجدون  »تاعنـا م«ثـم   »من سرق متاعنا«دون  »و»  ـکلالْم ـواعتحمـل تلمیحـۀ   »ص

أن أخاه هو متاعه، متعۀ معنویۀ بلقاء أخوي ممتّع! فقد وجدنا متاعنا هذا  -فیما تحمل -ملیحۀ

  عنده، وهو نفسه الغالیۀ، کما وجدنا صواع الملک عنده، واین متاع من متاع؟

زیز بعزله، او موته، وأنه غیر دلیل على انه أصبح مکان الع »العزیز«و فی التعبیر عن یوسف ب 

                                                        
١

في قولھ تعالى: ان یسرق فقد سرق أخ لھ من قبل  آلھ و علیھ هللا صلىاخرج ابن مردویھ عن ابن عباس عن النبي   - ٢٨: ٤.الدر المنثور 
یوسف و كان یوسف عندھا و  ةیتوارثھا األنبیاء و األكابر و كانت عند عم ةطققال: ..، و اما ما یروى انھ كانت إلسحاق النبي من

فلما أصبحت أخذت  ةأشمھ ثم أرسلھ إلیك غدو ةكانت تحبھ فبث إلیھا أبوه ان ابعثیھ إلى و أرّده إلیك فبعثت الیھ ان دعھ عندي اللیل
فوجدت علیھ و كان إذا سرق احد في ذلك الزمان  ةت المنطقفربطتھ في حقوه و ألبستھ قمیصا و بعثت بھ الیھ و قالت سرق ةالمنطق

 فأخذتھ فكان عندھا .. ةدفع الى صاحب السرق
عن الخرائج و الجرایج باسناده عن داود بن قاسم الجعفري قال: سئل ابو محمد عن قولھ تعالى:  ٤٤٤: ٢و قد نقلھ في نور الثقلین 

كما ھو المتن الذي نقلناه، و أخرجھ مثلھ في الدر  السالم علیھھمام قال قال الرضا  و ان یسرق، و عن تفسیر العیاشي عن إسماعیل بن 
 .آلھ و علیھ هللا صلىدون إسناد إلى النبي   ةطرق عن جماع ةبعد ٢٨: ٤المنثور 

)، ٢الصغیر ( ةحكم لسرقدون التكلیف و ال  السالم علیھفقد كان یوسف   ١، ةمن الكتاب و السن ةأقول: و لكنھ ال یالئم أصولنا المستفاد
) و ان یوسف ٣على ابنھ الذي یعرفھ بصدق و صفاء؟ ( ةواحد ةامرا ةو مع الغض عن الصغیر فكیف یقبل نبي ّهللا یعقوب شھاد

 حسب اآلیات كان عند یعقوب حتى اخذه منھ اخوتھ.
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الملک الختالف التعبیر مهما ملّک ما کان یملکـه الملـک حیـث طـوي عـن ذکـره کأصـل        

  واندرج درج الریاح.

فَخُذْ «ابنه،  -فقط -استعطاف له خاص أن له مکانۀ عند األب لیست لنا، فکأنه هو »إِنَّ لَه أَباً«و 

کانَهنا مدإِنّـا إِذاً    «الشیخ الکبیر، فأجاب عن اقتراحهم کیال یأسى بفقده أبوه  »أَح ... عـاذَ اللّـهم

  أن نأخذ بدیله غیره، وهو متاعنا وبغیتنا، وهو الذي وجدنا متاعنا عنده. »لَظالمونَ

کان ظلما وال سرقۀ فی البین حتى یثبت حق أصال او فرعا؟ إنـه   -فی الحق -أ ترى أن ذلک

ه  فی وجِد منْ ه◌ٔ زاوج«مجاراة لهم فیما قالوه وقرروه:  لـحإِنّـا إِذاً  «توریـۀ فـی مسـرحه. و    »ر

ظلمنا أنفسـنا فانـه هـو بغیتنـا      »منْ وجدنا متاعنا عنْده«قد تعنی توریۀ، لو أنا ترکنا  »لَظالمونَ

ی ما کانَ لیأْخُذَ أَخاه ف«ومتاعنا فی ذلک الکید األمین المکین، کما وظلمنا حسب دین الملک 

کلینِ الْموکما فی دینکم، مثلث من الظلم مجاراة، مهما انفلت البعض منها مـواراة، فقـد    »د

  على أیۀ حال!  »إِنّا إِذاً لَظالمونَ«صدق الصدیق فی 

و تراهم کیف یستفدونه بأحدهم وهم من نعرفهم من شقوة لیوسف من قبـل وألبـیهم؟ علّـه    

د ال یعرف شفقۀ إلّا شقوة، وأخذهم ألخیه لم یکـن  ألن استالب یوسف من أبیه کان عن حق

إلّا شفقۀ للعائلۀ ککلّ، وقد آتوا أباهم موثقهم من اللّه لیأتنّه به، ففدوا بأحدهم مکانه تخلصـا  

  عن ورطۀ مستقبلۀ أمام أبیهم، وهم عارفون بعض الشیء أن العزیز لیس لیأخذ أحدهم مکانه.

تختصه بـأبیهم اکثـر   »له أبا«؟ »إِنَّ لَه أَباً شَیخاً کَبِیراً«و »ا مکانَهفَخُذْ أَحدن«ثم وما هی الرباط بین 

هـی الثانیـۀ، حیـث الشـیخ     »شَیخاً کَبِیراً«منهم، کأنه فقط ابنه، فهذه زاویۀ أولى الستعطافه، ثم 

 بسـایر  کبیـرا  شـیخا  کونه انعطافا ویزیده سواه، من سه◌ٔ المتقدم فی العمر أحوج إلى ولد یو

محتدا وعلما وایمانا وعائلۀ وعشیرة، فهو یستحق العطف من جهات شـتى، ومـن ثـم     معانیه،

وهنا أظرف ظروف اإلحسـان، ویعنـی اإلحسـان فیمـا      »إِنّا نَراك منَ الُْمحسنینَ«الزاویۀ الثالثۀ 

 انـه  -کما یروى -! وقد کان»فَخُذْ أَحدنا مکانَه«یعنی إحسانا یناسب تحریر رق، وألقل تقدیر 

  حرّر نفرا عظیما ممن شراهم الطعام بأنفسهم حین نفدت بضائعهم.

، وإنمـا  »معاذ اهللا ان نأخذ بریئا بجریرة سارق«و ما أجمل جواب الصدیق وأحوطه إذ لم یقل 

»هنْدنا عتاعنا مدجنْ وإِنّـا إِذاً  «ثم یعتذر عـن کـل هـذه الزوایـا المتعطفـۀ ب       »أَنْ نَأْخُذَ إِلّا م
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موهل یظلم المحسن؟ أم إن غایۀ اإلحسان تبرر وسیلۀ الظلم؟!. »ونَلَظال  

وم کُملَیأَخَذَ ع قَد وا أَنَّ أَباکُملَمتَع أَ لَم ما قالَ کَبِیرُهوا نَجِیخَلَص نْهوا مأَستَیا اسفَلَم نَ اللّهقاً مث

ی و هـو   و منْ قَبلُ ما فَرَّطْتُم فی یوسف فَلَنْ أَ لـ اللّه کُمحی ی أَبِی أَوأْذَنَ لتّى یح ضالْأَر رَحب

  ).80خَیرُ الْحاکمینَ (

وعلّه تطلّب اإلیـاس،   »ایئسوا«االستیاس هو من الیأس واإلیاس، وألنه استفعال فقد یزید على 

کنۀ فی افئدتهم، لحـد  وما أدقه تعبیرا وألطفه على حالتهم الراجیۀ، المتعمقۀ فی قلوبهم، المست

إِنّا إِذاً «ما کان یخلد بخلدهم یأس عن إحسان الصدیق، ولکنه قطع کل آمالهم بکلمۀ تهدید: 

حیث تهددهم فتحدد موقفه منهم مما آیسهم، وکأنهم حینذاك تطلّبوا اإلیـاس مـن    »لَظالمونَ

  .»خَلَصوا نَجِیا«أنفسهم رغم ما کانوا یظنون، کما وخوفهم، ولذلک 

: 19( »و نادیناه منْ جانبِ الطُّورِ الْأَیمنِ و قَرَّبناه نَجِیا«تستعمل جمعا کما هنا، ومفردا:  »نجیا«و 

 »خلصـوا «لمکـان  »نجیـا «) وهی واویۀ تعنی النجوى، ویائیۀ تعنی النجاة، وقد تعنیهما هنـا  52

جوى، ولـو عنـت نجـی النجـوى فالصـیغۀ      فاألولى الن »قالَ کَبِیرُهم ..«فالثانیۀ النجاة، وحیث 

  ).47: 17( »و إِذْ هم نَجوى«النجوى نفسها کما:  -إذا -الفصحى

»نْهوا مأَستَیا اسیهم   »فَلَم مـن حضـرته    »خلصـوا «من یوسف أن یسمعهم ومن أخیه أن یرده إـل

فـی أمـرهم   نجاة من مالحقته، ونجوى بیـنهم   »نجیا«على تخوف أن یلحقهم مزید مما لحقهم 

قالَ کَبِیرُهم أَ لَم تَعلَموا أَنَّ أَباکُم قَـد أَخَـذَ   « نجواهم ومن یتناجون، فیما اء◌ٔ کیال یسمعهم هو

فوسی یف لُ ما فَرَّطْتُمنْ قَبم و نَ اللّهقاً مثوم کُملَی؟»ع  

یمـا کـان مـنهم وهـو     تغاضیا عن نفسه وقد کان معهم ف »فرطتم -علیکم -أباکم«أ ترى لماذا 

کبیرهم؟ علّه إشارة إلى أن کبیرهم هذا ما کان لیرضى عما فعلوا، ویشهد له أنه حملهم علـى  

أن یجعلوه فی غیابت الجب، فال یقتلوه، وال یطرحوه أرضا وال یلقوه فی غیابت الجـب، بـل   

  .»یلْتَقطْه بعض السیارةِ إِنْ کُنْتُم فاعلینَ«یجعلوه 

ا کان یشارکهم بعض الشیء فی نفی الصدیق، کان أخفهم اجترامـا بحقـه وأثقلهـم    فهو مهم

آمرهم علیه، الحفاظ على نفسه وسالمته، اقتصارا علـى األقـل فیمـا     احتراما له، یحاول فی ت

  آمرهم علیه، قضوا علیه. یرمون، وعلّه ان لم یسایرهم بعض الشیء وأخبر یعقوب بت
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لُ مـا     «مصارحۀ فی مثلثها: علّه لذلک کله تحق له هذه ال ـنْ قَبـم و ... کُملَـیأَخَذَ ع قَد أَباکُم

فقد کان التفریط فی یوسف منهم دونه، وبطبیعۀ الحال  »فَرَّطْتُم»نَ اللّهقاً مثومـأخوذ علـیهم    »م

 دونه، أو أن تفریطه لم یکن فارطا فالتا مثلهم، وأن موثقه لم یکن کموثقهم، ولذلک نراه هنـا 

یشمله مهما »موثقاً منَ اللّه«ال یبرح األرض حتى یأذن له أبوه أو یحکم اللّه، مما یدل على أن 

  کان فی أخفه.

هی رابعۀ األضالع فی تلک المفاصلۀ بینه وبینهم فی التفـریط والمیثـاق،    »أبونا«دون  »أبی«ثم 

اظر   -إذا -م ال تراعون، فأناحیث أراعی الحرمۀ األبویۀ له وأنت »أبوکم«فوق ما هو  »أبی«فهو  ـن

أَو یحکُم «لکی أبرح األرض للقائه دون اختجال لمکان برائتی  »حتّى یأْذَنَ لی أَبِی«أحد أمرین 

: بخالص أخی فأبرح معه األرض إلى أبی، أو یوحی إلـى أبـی برائتـی أنـا فیرضـى      »اللّه لی

و «ینظر إلی نظرته إلى من خانه وشانه  بموتی حتى ال أرى أبی کئیبا -وآلخر تقدیر -عنی، أم

  ال یحکم إلّا خیرا. »هو خَیرُ الْحاکمینَ

  ثم بعد هذا التندید الشدید بهم یأمرهم بالرجوع، ویرشدهم کیف یواجهون أباهم فی مقال:

بِ      ارجِعوا إِلى أَبِیکُم فَقُولُوا یا أَبانا إِنَّ ابنَک سرَقَ و ما شَهِدنا إِلّا بِمـا  لْغَیـمـا کُنّـا ل نـا وملع

  ).82) و سئَلِ الْقَرْیۀَ الَّتی کُنّا فیها و الْعیرَ الَّتی أَقْبلْنا فیها و إِنّا لَصادقُونَ (81حافظینَ (

دون أبینـا، حیـث المقـام     »إِلى أَبِیکُم«دونی أنا إذ ال أبرح األرض حتى یأذن لی أبی  »ارجعوا«

الرحمۀ األبویۀ لهم دونه، فانه لیس معهم ال فی رجعهـم وال فـی کـل ذنـبهم      مقام استنهاض

کأول قالۀ لهم بعد السالم واإلکرام جبرا للمفاجـأة مـن فقـده،     »فَقُولُوا یا أَبانا إِنَّ ابنَک سرَقَ«

حجۀ لهم حاضرة علّها تقنع أباهم بفقده، وألنه لیس لیقبل هذه التهمۀ الوقحـۀ البنـه الحبیـب    

  اولون تثبیت دعواهم بما حاولوا.یح

أب مفجوع بابنه یوسف من قبل، یفضى إلیه بنبإ فظیع البنه الثانی، وأفظـع مـن فقـده، فریـۀ     

السرقۀ، فلیواجهوه فی ذلک المشهد الرعیب الرهیب بحجۀ قیمۀ تعذرهم، وتسـد کـل منافـذ    

  ظنۀ الخیانۀ عنهم وقد فعلوا:

  :کالتالیۀ مطویۀ ة◌ٔ کأنه جواب عن أسو »و ما شَهِدنا إِلّا بِما علمنا«

لماذا شهدتم بحکم السارق فی شرعتنا لیجعلوه مسکۀ فی إمساکه، ولن یجعل اللّه للکـافرین  
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: والجـواب  عنکم؟ إمساکا أنا ولدي فأمسکوا لدیهم بسرقته شهدتم أو سبیالً؟ نین◌ٔ على المو

ال محظور، وإال بما علمنا أنه لم یسرق ولذلک منه ف »إِلّا بِما علمنا«بحکم شرعتنا  »و ما شَهِدنا«

مـا کنـا    »و ما کُنّا للْغَیبِ حـافظینَ «انه سرق لوجود الصواع فی رحله،  »إِلّا بِما علمنا«شهدنا، و

نحفظ غیب أنه سارق حتى ال نأخذه معنا، او ال نشهد بحکم السارق عندنا حفاظـا علیـه، وال   

 الغیـب  دون علمنـا  بمـا  إلّا ر◌ٔ رق لو أنه لم یسرق إذ ال نوللغیب المتخلف عن علمنا بانه س

شـهادة بـالحکم، وشـهادة بالسـرقۀ     »بِما علمنا« الثالث الشهادات هذه کانت فقد جهلنا، الذي

بِ   «عندهم وأخرى عندك، والعلم عاذر فی الشهادات مهما تخلف عن الواقع إذ  لْغَیـما کُنّـا ل

  .»حافظینَ

»ئَلِ الْقَرْیس یهاوی کُنّا فیها«عن مسألتنا  »ۀَ الَّتلْنا فی أَقْبیرَ الَّتالْع إِنّـا  «وهم کلهم یشهدون لنا:  »و و

  حتما فیما نقول ونشهد. »لَصادقُونَ

و لکن ذلک شهادة بحکم الشرعۀ بما علموا، فکیف یشهدون بالسرقۀ بما علموا کما یـدعون  

ود به شهادة تخصه، کما ویندد یعقوب بشـهادتهم  وهی بحاجۀ إلى شهود السرقۀ، فلکلّ مشه

  هذه:

  سولت أمر السرقۀ فی أخیه حین قلتم فیما شهدتم: »قالَ بلْ سولَت لَکُم أَنْفُسکُم أَمراً ..«

شهادة ذات بعدین بعیدین عن أي علـم أم أیـۀ حجـۀ     »إِنْ یسرِقْ فَقَد سرَقَ أَخٌ لَه منْ قَبلُ ..«

شهدتم أن یوسف سرق من قبل، ثم کیف شهدتم أن أخاه سـرق بمجـرد مـا     شرعیۀ، فکیف

وجدتم الصواع فی رحله، وعلّهم جعلوه فی رحله لیأخذوه، فلم تکن هـذه الشـهادة ال عـن    

  .»بلْ سولَت لَکُم أَنْفُسکُم أَمراً ..«شهادة وال عن علم 

 یعلم من بید أمره فان بالغیب، ر◌ٔ وهنا علم، وهناك شهادة، وهنالک غیب، فنحن وإن کنا ال ن

 المسنود غیر فالعلم الغیب، توافق وأکثرها والغیب، العلم بین عوان هی الشهادة ولکن الغیب،

 على نکایۀ له ممن نفس، تسویل من یحصل قد به، المشهود المعلوم فی وحضور شهادة إلى

ن قطعیۀ فلیست کالشـهود  بقرائ کانت إذا وحتى قطعیۀ، غیر بقرائن علم له فیحصل المشهود،

  لدى الجریمۀ، فال حجۀ فیه على المتهم بجریمته.

و کما أن الشاهد لدى الحاکم لیست له شهادة بعلم إلّا سنادا إلـى شـهوده وحضـوره علـى     
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شروطه، کذلک الحاکم نفسه لیس له حکم بعلمـه، إلّـا بشـهادة صـالحۀ، وکمـا هـو ثابـت        

  بنصوص الکتاب والسنۀ.

  ج 29الى  83: اآلیات )12ج سورة یوسف (

و ا  هـ یعاً إِنَّهمج ی بِهِمنیأْتأَنْ ی ى اللّهسیلٌ عمرٌ جبراً فَصأَم کُمأَنْفُس لَکُم لَتولْ سقالَ ب  ـیمللْع

) یمک83الْحنَ الْحم ناهیع ضَّتیاب و فوسلى یفى عقالَ یا أَس و منْهلّى عتَو و (  ـیمکَظ وزْنِ فَه

 إِنَّما قالَ) 85( الْهالکینَ منَ تَکُونَ أَو حرَضاً تَکُونَ حتّى یوسف تَذْکُرُ ا◌ٔ ) قالُوا تَاللّه تَفْتَو84(

سـوا مـنْ   فَتَحس اذْهبوا بنی یا) 86( تَعلَمونَ ال ما اللّه منَ أَعلَم و اللّه إِلَى حزْنی و بثِّی أَشْکُوا

) 87یوسف و أَخیه و ال تَیأَسوا منْ روحِ اللّه إِنَّه ال ییأَس منْ روحِ اللّه إِالَّ الْقَـوم الْکـافرُونَ (  

أَوف لَنَا الْکَیـلَ  فَلَما دخَلُوا علَیه قالُوا یا أَیها الْعزِیزُ مسنا و أَهلَنَا الضُّرُّ و جِئْنا بِبِضاعۀٍ مزْجاةٍ فَ

ف و أَخیـه إِذْ    88و تَصدقْ علَینا إِنَّ اللّه یجزِي الْمتَصدقینَ ( وسـبِی لْـتُمما فَع تُممللْ عقالَ ه (

ه علَینا إِنَّـه  ) قالُوا أَ إِنَّک لَأَنْت یوسف قالَ أَنَا یوسف و هذا أَخی قَد منَّ الل89ّأَنْتُم جاهلُونَ (

) قالُوا تَاللّه لَقَد آثَرَك اللّـه علَینـا و إِنْ   90منْ یتَّقِ و یصبِرْ فَإِنَّ اللّه ال یضیع أَجرَ الُْمحسنینَ (

قـالَ   1)92الرّاحمینَ () قالَ ال تَثْرِیب علَیکُم الْیوم یغْفرُ اللّه لَکُم و هو أَرحم 91کُنّا لَخاطئینَ (

ـی      بلالْع و هـ ه أْتینی بِهِـم جمیعـاً إِنـَّ أَنْ یـ ى اللّهسیلٌ عمرٌ جبراً فَصأَم کُمأَنْفُس لَکُم لَتولْ س م

) یمک83الْح.(  

                                                        
١

بعد ذكر التماسھم ان یرسل معھم  ةرجوعھم الى أبیھم بابقاء بنیامین عند یوسف قائل ةقص ةتارك ة.ھنا تستمر التورات في القص
فلم یستطع یوسف ان یضبط نفسھ لدى جمیع الواقفین عنده فصرخ اخرجوا كل انسان عني فلم یقف احد عنده حین عرف «أخاھم: 

فسھ فأطلق صوتھ بالبكاء فسمع المصریون و سمع بیت فرعون و قال یوسف إلخوتھ: انا یوسف ا حّي أبي بعد؟ یوسف اخوتھ بن
 و قال یوسف إلخوتھ تقدموا الي فتقدموا فقال: - فلما یستطع اخوتھ ان یجیبوه ألنھم ارتاعوا منھ

أرسلني ّهللا قدامكم ألن  ةبعتموني الى ھنا الستبقاء حیا انا یوسف أخوكم الذي بعتموه الى مصر و اآلن ال تتأسفوا و ال تغتاظوا ألنكم
في األرض و  ةو ال حصاد فقد أرسلني ّهللا قدامكم لیجعل لكم بقی ةللجوع في اآلن سنین و خمس سنین ایضا ال یكون فیھا فالح

ون و سیدا لكل بیتھ و متسلطا على كل فاآلن لیس أنتم ارسلتموني الى ھنا بل ّهللا و ھو قد جعلني أبا لفرع ةعظیم ةلیستبقي لكم نجا
ارض مصر. اسرعوا و اصعدوا الى أبي و قولوا لھ ھكذا یقول ابنك یوسف: انزل الي ال تقف فتسكن في ارض جالسان و تكون 
و  قریبا مني أنت و بنوك و بنو بنیك و غنمك و بقرك و كل مالك، و أعولك ھناك ألنھ یكون ایضا خمس سنین جوعا لئال تفتقر أنت
بیتك و كل مالك و ھوذا عیونكم ترى و عینا اخي بنیامین ان فمي ھو الذي یكلمكم و تجزون اني بكل مجدي في مصر و بكل ما 

رأیتم و تستعجلون و تنزلون بابي الى ھنا ثم وقع على عین بنیامین أخیھ و بكى و بكى بنیامین على عنقھ و قبل جمیع اخوتھ و بكى 
یوسف و قصوا علیھ القصص فسر  ةأباھم و بشروه بحیا زھم احسن التجھیز و سیرھم الى كنعان فجاؤ : انھ جھ- ثم تقول - علیھم

و وردوا ارض جالسان من مصر و ركب یوسف الى ھناك یستقبل  ةبذلك و سار باھلھ جمیعا الى مصر و ھم جمیعا سبعون نسم
في  ةھناك و أكرمھم فرعون إكراما بالغا و آمنھم و أعطاھم ضیعأباه و لقیھ قادما فتعانقا و بكى طویال ثم أنزلھ و بنیھ و أقرھم 

 .ةسن ةو عاش یعقوب في ارض مصر بعد لقاء یوسف سبع عشر ةأفضل بقاع مصر و عالھم یوسف ما دامت السنون المجدب
 أقول و ھذا كلھ ملخص ما فصلھ التورات یقارن بما في القرآن لیرى البون البعید بین الكتابین.
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 »بلْ سولَت لَکُم أَنْفُسـکُم أَمـراً  «فال علم هناك  »ما شَهِدنا إِلّا بِما علمنا«لیس کما تزعمون  »قال«

وهی کلمتـه األولـى یـوم فقـد      »فَصبرٌ جمیلٌ«وزینته فأصبح علما عن تسویل فهو ظنّۀ ردیئۀ 

والجمیـع هـم    »عسى اللّه أَنْ یأْتینی بِهِم جمیعـاً «یوسف، ولکنه هنا یضیف إلیها وطید األمل: 

مما یدل على أنه بعـد راج فـی   »إِنَّه هو الْعلیم الْحکیم«األخوان وکبیرهم الذي ما برح األرض 

و کَذلک یجتَبِیک ربـک ...  «: اه◌ٔ یاتی على لسانه أول ما اول رو »الْعلیم الْحکیم«حیاة یوسف و

یمکح یملع کبوفیما هنا ثانی مرة، ثم یوسف هو الذي یثلّثهما عند اللقاء:  »إِنَّ ر» هیوأَب فَعر و

  شِ ...علَى الْعرْ

یمکالْح یملالْع وه إِنَّه شاءما یل یفی لَطبوذلک مما یـوحی بتأکـد الرجـاء وأن    100( »إِنَّ ر (

  المرجو قضیۀ علمه تعالى وحکمته.

أ تراه یرجوه بما أوحی إلیه؟ علّه نعم، وعلّه ال، حیث الرجاء باللّه واألمـل الوطیـد فـی اللّـه     

و کَـذلک  «: اه◌ٔ وب الصفوة المختارة، ال سـیما وهـو الـذي أول رو   شعور یتجلّى دوما فی قل

کبر تَبِیکجولکنه أمل راجح دون یقین، فعلّه یجتبیه دون علمه بمکانـه، وعلّـه میـت اآلن     »ی

 یـأتی  وقـد  رجـاءه،  صـرح  مـن  لتزلـزل  لیست علّاتها على العلّات ولکن اه،◌ٔ بعد تحقق رو

  .»یا بنی اذْهبوا فَتَحسسوا منْ یوسف و أَخیه ..«ته: آی فی حین بعد بحیاته نبأعلمه

) یمکَظ وزْنِ فَهنَ الْحم ناهیع ضَّتیاب و فوسلى یفى عقالَ یا أَس و منْهلّى عتَو 84و.(  

بعـد  هنا یختص یوسف بذکراه إذ ال یتأکد بعد من حیاته أو أن یأتیه، ولکن أخـاه وکبیـرهم   

موجودون بمکان معلوم، ثم ویوسف هو القمۀ العالیۀ الغالیۀ فی حبه، وما فاصل الزمان البعید 

  بالذي ینسیه، ال سیما والحادث الجلل الجدید یذکر جلل القدیم.

»منْهلّى عتَو اعتراضا علیهم وإعراضا عنهم، منقطعا إلى اللّه  »و»  ف وسـلـى یفى عقالَ یا أَس و« 

هونت من مصابه طائل السنون، والنکبۀ الجدیدة فی أخیه ثم کبیرهم تجدده أکثـر ممـا   إذ ما 

کان طیلۀ السنین، وذلک غایۀ األسف واألسى على أعز األبناء وأغرهم الذي تتلوه غائلۀ فـوق  

 حیث أذهب الحزن بسواده فـانظّم فـی سـائر بیاضـه،     »و ابیضَّت عیناه منَ الْحزْنِ«غائلۀ، فهنا 

 »فَهـو کَظـیم  «ولکنه على حزنه الذي بلغ به إلى العمى لم یکن لیشکوا حزنه إلى أحد إلّا للّه 

  »ء مصابه للّه:ِنَّما أَشْکُوا بثِّی و حزْنی إِلَى اللّه غیظه وحزنه عمن سوى اللّه، هضیم عب
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  ممن أحزننی وخاننی ال من اللّه.

ه لـو   أ ترى أن الحزن، وعلى أثره البالغ منه:  ابیضاض العین، ذلک ال یالئم الصبر الجمیل؟ إـن

کان شکوى من اللّه لخرج عن اإلیمان باللّه، فضال عن الصبر الجمیل، ولکنه إذا کان شکوى 

إلى اللّه من بأس الظالمین، فهو قضیۀ اإلیمان، وصبر جمیل، حیث لم تخرجـه عـن الرجـاء    

  باللّه واألمل فی رحمۀ اللّه.  

و تَـولّى  «واجهتان، من إخوته خیانۀ وظلما حسدا من عند أنفسـهم، ففیهـا   و فی نائبۀ یوسف 

  .»عنْهم و قالَ یا أَسفى على یوسف و ابیضَّت عیناه منَ الْحزْنِ ..

لّه و أَعلَم فَصبرٌ جمیلٌ ... فَهو کَظیم ...نَّما أَشْکُوا بثِّی و حزْنی إِلَى ال«و أخرى تجاه اللّه وفیها 

     .. حِ اللّـهونْ ر ـوا مـأَسال تَی و یـهأَخ و ف وسـنْ یوا مسسوا فَتَحبونَ... اذْهلَمما ال تَع نَ اللّهم« 

اً     وکلتاهما قضیۀ اإلیمان، رحمۀ ابویۀ على أفضل أوالده، ونقمۀ على حاسـدیه، وثقـۀ وإیماـن

  .»یأْتینی بِهِم جمیعاً عسى اللّه أَنْ«باللّه ورجاء به 

کان له من األجر أجر مائۀ شهید وما ساء ظنه بـاهللا  «فی قوله:  آله و علیه اهللا صلىوقد صدق رسول اللّه  

»ساعۀ من لیل أو نهار
1!  

فـالحزن الظـاهر المتظـاهر     »ابیضَّت عینـاه «؟ علّه کعلۀ ل »فَهو کَظیم«و ما هو موقف الفاء فی 

ء الباطن المتکاثر، وأما إذا کان مکظوما ال یظهر، فهو صادر عن القلب ووارد فی  یخفف عب

بکـاء، وطبعـا ابـیض    ؟ طبعا لمزید ال»عیناه« ولماذا القالب، على ر◌ٔ القلب، فیحرق القلب ویو

  سائر شعره مع عینیه، واحدودب ظهره، وکل ذلک لعظم الحزن وأنه کظیم ال یظهر حزنه.

  ).85( الْهالکینَ منَ تَکُونَ أَو حرَضاً تَکُونَ حتّى یوسف تَذْکُرُ ا◌ٔ قالُوا تَاللّه تَفْتَو

للّام ونون التأکید فـی جوابـه،   هنا منفی بأداته المحذوف (ال)، المدلول علیها، بترك ا »◌ٔ تفتو«

                                                        
١

بنھ؟ قال: وجد سبعین انھ سئل ما بلغ وجد یعقوب على ا آلھ و علیھ هللا صلىاخرج ابن جریر عن الحسن عن النبي   -٣١: ٤.الدر المنثور: 
عن القمي عن ھشام بن سالم عن أبي عبد ّهللا   ٤٥٢: ٢شھید ... وفي نور الثقلین  ةثكلى، قیل: فما كان لھ من األجر؟ قال: اجر مائ

قال لھ بعض أصحابنا: ما بلغ من حزن یعقوب على یوسف؟ قال: حزن سبعین ثكلى، وفیھ في الخصال عن أبي جعفر محمد  السالم علیھ
و لق�د بك�ى عل�ى أبی�ھ  -ال�ى ان ق�ال -ةال�ف ركع� ةیصلي في الیوم و اللیل� الس�الم علیھقال: كان علي بن الحسین   السالم علیھبن علي الباقر  

ك ان اما آن لحزن� آل�ھ و علیھ هللا صلىما وضع بین یدیھ طعام إّال بكى حتى قال لھ مولى لھ: یا بن رسول ّهللا   ةعشرین سن السالم علیھالحسین  
بكائھ علیھ و  ةكان لھ اثنا عشر ابنا فغیب ّهللا عنھ واحدا منھم فابیضت عیناه من كثرالسالم علیھینقضي؟ فقال لھ ویحك ان یعقوب النبي  

عشر م�ن اھ�ل بیت�ي مقت�ولین ح�ولي  ةاحدودب ظھره من الغم و كان ابنھ حیا في الدنیا و انا نظرت الى أبي و اخي و عمي و سبع
 حزني؟.فكیف ینقضي 
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  فإنهما لزامان الجواب القسم فی اإلثبات.

آسفا حزینا کئیبا، کلمۀ حانقـۀ خانقـۀ مسـتنکرة،     »تَذْکُرُ یوسف«: ال تنقطع »ا◌ٔ قالُوا تَاللّه تَفْتَو«

ظاهرها فیه الرحمۀ تعطفا على أبیهم، وباطنها من قبله العذاب تندیدا شـدیدا بـأبیهم، کیـف    

  على یوسف الفقید منذ سنین؟ یأسى

أَو تَکُـونَ  «: مشرفا على الهالك کما هلکت عیناك »حتّى تَکُونَ حرَضاً«تدأب فی ذکر یوسف 

ه قبـل هالکـه     »منَ الْهالکینَ والحرض ما ال یعتد به وال خیر فیه، وهذه هلکۀ اإلنسان فی کیاـن

یتظاهرون ألبیهم فی مظهر الناصـح  بموته، فال هو حی کاألحیاء، وال میت کاألموات! وهکذا 

المشفق ألّا یتذوب بذکر یوسف الفقید حیث ذهب دون عودة، ولکنه یرد علـیهم ردا حازمـا   

  حاسما جازما: أنه ال یشکو إلیهم ما کان منهم وال یجزع لدیهم:

  ).86مونَ (لَ إِنَّما أَشْکُوا بثِّی و حزْنی إِلَى اللّه و أَعلَم منَ اللّه ما ال تَعلَ

البث المقارن للحزن هو الحزن المبثوث حین یغلى مرجله فینبث باختیار ودون اختیار، حیث 

ه حیـث یملـک       یظهر فی مالمح الوجه وفلتات اللسان ومعارض األرکان، والحـزن هـم دوـن

ال سـواه،  »إلـى اللّـه  «ستاره، وشکوى البث والحزن هی االختیاري منهما وقد اختاره یعقـوب  

فال یشکوهما إلى أحد حتى أهله وولده، وهذه هی قمۀ الشعور بمقـام الربوبیـۀ    »إنما« لمکان

  فی قلب منقلب إلى اللّه، موصول النیاط باللّه، فی ألالء باهر وجالل غامر.

فلیس بعد الزمان، واستنکار الولدان لذلک التطلّع الدائب بعد هذا األمـد البعیـد، لیسـا همـا     

 مـا  اللّه من یعلم فإنه بربه، الواثق الصالح الرجل أمل فی ر◌ٔ لتی توبا سات◌ٔ وأمثالهما من مو

  .المحجوبون اء◌ٔ هو یعلمون ال

و لذلک یدأب فی شکواه بثا وحزنا إلیه، ویمضی حیاته علیه، ولحد ابیضاض عینیه من کمـد  

البکاء دون لفظۀ قول وال لحظۀ عین وال أیۀ إشارة فی شکواه إلى غیـر اللّـه، وهنـا نضـرب     

وایۀ القائلۀ خالف اآلیۀ عرض الحائط حین تقول: کتب یعقوب بکتـاب لـه إلـى العزیـز     بالر

 1یشکو فیه کل شکواه، فحتى لو کان یعلم أنه یوسف ما کان له أن یشکو إلیه، ولکنه لم یعلم

                                                        
١

قال: فلما كان من أمر،  مالسال علیھباسناده الى أبي جعفر محمد بن علي الباقر   ةفي امالي شیخ الطائف ١٨٢ج  ٤٦١: ٣.نور الثقلین 
 یوسف ما كان كتب یعقوب الى یوسف و ھو ال یعلم أنھ یوسف ... ةاخو
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أنه هو فکیف یشکو إلى العزیز الذي هو بطبیعۀ الحـال مشـرك ویسـتجده ویسـترحمه فـی      

مـن أصـبح حزینـا علـى     «: آلـه  و علیه اهللا صلىنفسه؟ ویطلب منه أن یتصدق علیه وقد قال رسول اللّه  

ه فإنمـا یشـکو اهللا ومـن        ال دنیا أصبح ساخطا على ربه ومن أصبح یشـکو مصـیبۀ أنزلـت ـب

»تضعضع لغنی لینال من دنیاه أحبط اهللا ثلثی عمله..
»و من بث لم یصبر« 1

و قد قـال یعقـوب    2

فقد صبر جمیال ولم یبث إال إلى اللّه ال سواه، وهکـذا یکـون مـن عنـد اللّـه،       »فَصبرٌ جمیلٌ«

  ئنا باللّه، مجاهدا فی اللّه، جاحدا لغیر اللّه إلّا فی أمر بأمر اللّه، وکما أمرهم:مطم

 یا بنی اذْهبوا فَتَحسسوا منْ یوسف و أَخیه و ال تَیأَسوا منْ روحِ اللّه إِنَّـه ال ییـأَس مـنْ روحِ   

  ).87اللّه إِلَّا الْقَوم الْکافرُونَ (

ت الثقۀ باللّه والتکالن على اللّه بالذي یبطّل التوسل باألسباب، ویعطـل ابتغـاء الوسـیلۀ    فلیس

وضح الشمس فـی رایعـۀ    -! وهنا یتجلى»و ابتَغُوا إِلَیه الْوسیلَۀَ«إلى رحمۀ اللّه وکما قال اللّه: 

و «: األول فـی  اه◌ٔ وطبعا بوحی من اللّه، وکما اول رو 3أنه کان على علم بحیاة یوسف -النهار

.. کبر تَبِیکجی کونَ«وقد کرر قوله  »کَذللَمما ال تَع نَ اللّهم لَمـ «لما ارتد بصیرا:  »إِنِّی أَع ا فَلَم

نَ اللّـه مـا ال         مـ لَـمی أَع أَنْ جاء الْبشیرُ أَلْقاه على وجهِه فَارتَد بصیراً قالَ أَ لَم أَقُـلْ لَکُـم إِنـِّ

  فکان مما یعلم من اللّه حیاة یوسف! »تَعلَمونَ

شـر،  و کأنّ التحسس والتجسس سواء فی معنى التفتیش لکنما االول فی غیر شر والثانی فی ال

فالتفتیش عن عورات الناس وأسرارهم المخبوئۀ التـی ال یرضـون کشـف السـتر عنهـا هـو       

واما التفتـیش عمـا سـواها، وال سـیما األشـیاء او       »و ال تَجسسوا«التجسس، وقد منع عنه باتا 

األمور التی تخصک من حقک، فهو التحسس، أن تبالغ فی استعمال حواسک ظـاهرة وباطنـۀ   

                                                        
١

و في آخره: و من أعطي القرآن فدخل  آلھ و علیھ هللا صلىاخرج البیھقي في الشعب عن انس قال قال رسول ّهللا   - ٣١: ٤.الدر المنثور 
 ده ّهللا.النار فأبع

 
٢

 .ة: .. ثم قرأ اآلیآلھ و علیھ هللا صلىاخرج ابن عدي و البیھقي في شعب االیمان عن ابن عمر قال قال رسول ّهللا   -.المصدر
 
ان یعقوب قال لملك الموت: اخبرني عن  السالم علیھو قال الصادق   ةال الدین و تمام النعمفي كتاب كم ١٦٦ج  ٤٥٥: ٣.نور الثقلین ٣

ما قبضت من األرواح؟ فقال: ال،  ة، قال: فھل قبضت روح یوسف في جملة؟ قال: بل متفرقةاو متفرق ةاألرواح تقبضھا مجتمع
 ...»یا بَنِيَّ اْذھَبُوا فَتََحسَُّسوا «فعند ذلك قال لبنیھ 

 ... السالم علیھرواه مثلھ في العلل باسناده الى حنان بن سدیر عن أبیھ قال قلت البي جعفر  و 
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  منشودة، وهکذا یأمر یعقوب بنیه.لتجد ضالتک ال

فکبیـرهم ال یتحسـس    »فَتَحسسوا منْ یوسف و أَخیه«إلى مذاهب التحسس ومظانّه  ».. اذهبوا«

فإنه فی نفس األرض التی ترکتموها، وأخی یوسف الموقوف عنـد العزیـز ال یـدرى مسـیره     

یر العزیز، فالمذهب األول فـی  ومصیره فلیسأل عنه العزیز، ویوسف نفسه یسأل عنه العزیز وغ

  ذهابکم هو العزیز وکما ذهبوا إلیه.

»حِ اللّهونْ روا مأَسال تَی وا ... وسسوا فَتَحبکما یئستم لحد تنصحوننی ألّا أذکـر یوسـف،    »اذْه

ـ «فروح اللّه غیر مأیوس منه إلّا لمن یکفر باللّه، أو یستر عن معرفۀ اللّه بروحه ورحمته:  م نْ و

  ).56: 15( »یقْنَطُ منْ رحمۀِ ربه إِلَّا الضّالُّونَ

الروح والروح هما من أصل واحد هو الحیاة، واختص األولى بالنفس کلها، والثانیـۀ بنفسـها   

فَأَمـا إِنْ کـانَ مـنَ    «وراحتها، وللرّوح کما الرّوح نسبۀ إلى اإلنسان وأضرابه کما فی الواقعـۀ:  

تنفیسـا  »روحِ اللّـه «) وأخرى إلى اللّه کما هنـا  89: 56( »فَرَوح و ریحانٌ و جنَّۀُ نَعیمٍ الْمقَرَّبِینَ،

هی رحمته بعـد   -إذا -منه عن کرب، کمن یتنفس عن خنق، فیستریح بعد عذاب، فروح اللّه

طیـب  نقمته، بتنفیسه بعد خنفه وحنقه لخلقه، حیث الرّوح هو تنسیم الریح التی یلذ شمیمها وی

نسیمها، فشبه الفرج الذي یأتی بعد الکربۀ ویطرق بعـد اللزبـۀ، بنسـیم الـریح الـذي ترتـاح       

أي من تنفیسـه عـن خلقـه،     »الریح من نفس اهللا«القلوب له وتثلج الصدور به، وکما یروى ان 

  وهذا روح فی الظاهر، ومن ثم روح فی الباطن ینسم على الرّوح نسمۀ الراحۀ بعد الکربۀ.

 ال بـدرجاتهم  باللّه نون◌ٔ ون باللّه بدرکاته آیسون من روح اللّه بعد کربه، ولکنما الموفالکافر

 مـن  روحه ظل فی مستظلین ومصیبۀ، کربۀ کل بهم أحاط ولو ورحمته، اللّه روح من ییأسون

 فـی  یشـعرون  حیـث  النـدي،  اللّـه  روح نسمۀ من أرواحهم على ینسم حیث الخانق الکرب

  ۀ الرخیۀ المنفّسۀ عن کل کرب.المحیی بنفحاته طمأنینۀ

 وروح روح فـی  روح اللّـه،  لـروح  الکافـل  هـو  نـین، ◌ٔ و روح اللّه المستکن فی أبدان المو

  و أجل! الکافرین عن منفیان هما کما نین،◌ٔ المو فی بعض لصق فهما الروح، یضمن

 نهـم ◌ٔ یـو  ولـم  اهللا روح من سهم◌ٔ الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمۀ اهللا ولم یو«
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»اهللا مکر
فإن القنوط من رحمۀ اللّه فی حد الکفر باللّه، فهو من أکبـر الکبـائر بعـد الشـرك      1

  2باللّه.

ا الْعهقالُوا یا أَی هلَیخَلُوا عا دـلَ  فَلَملَنَا الْکَی فزْجاةٍ فَأَوۀٍ مجِئْنا بِبِضاع لَنَا الضُّرُّ وأَه نا وسزِیزُ م

  ).88و تَصدقْ علَینا إِنَّ اللّه یجزِي الْمتَصدقینَ (

إنه لم یکن فی أمر یعقوب أن یذهبوا إلى العزیز إلّا ضمن ما یتحسـس عـن بنیـامین عنـده،     

لیه بکتاب یمس مـن کرامـۀ النبـوة واإلیمـان کمـا یهرفـه المحرّفـون        فضال عن أن یکتب إ

الخارفون، وفضال عن أن یطلبوا إلیه تصدقا علـیهم شـکوى إلیـه مـن الضـر الـذي مسـهم        

وأهلیهم، وهم فی هذا اللقاء لم یطلبوا إلیه تسریحا لبن یامین ال ظـاهرا وال تصـریحا، وإنمـا    

ۀ مزجاة وتصدقا زائدا علـى اإلیفـاء، اللّهـم إلّـا أن     المطلوب أوال وأخیرا إیفاء الکیل ببضاع

یکن     -إذا -ولیس بذلک البعید، ولکنه »تصدق«تشمله  مطلوب ضمنی فی آخـر المطـاف، وـل

  أوال ألنه أولى من إیفاء الکیل.

و علّهم ألنهم فی هذه الجیئۀ الفجیعۀ ال یرجون من العزیز تعزیزهم لسابق السرقۀ من أحدهم 

ینطلق ألسنتهم إلطالق سراح أخیهم صراحا، فعلّهم یجربونـه بتقـدیم بیـان    فیما یزعمون، ال 

  .»و تَصدقْ علَینا«حالهم وأهلیهم، فإذا عرفوا انعطافا طلبوا إلیه طلبهم األصیل، وقد تطلبوه فی 

دخلوا علیه للمرة الثالثۀ، ولکنها مرّة فالسـۀ کالسـۀ، وقـد أضـرت بهـم المجاعـۀ، ومسـتهم        

والضراوة، ونفدت منهم کل بضـاعۀ إلّـا مزجـاة مقلعـۀ، یـدخلون منکسـرین        وأهلیهم الضر

و کَـذلک یجتَبِیـک   «منحسرین ما لم یعهد لهم من ذي قبل وعند ذلک تمت کلمـۀ الربوبیـۀ:   

کبفی واجهته أمام اإلخوة حیث ذلوا وانکسروا أمامه. »ر  

ن متـاع قلیـل رثّ، ألنهـا البقیـۀ الباقیـۀ ممـا       کأنها الکاسدة غیر الطائلۀ م »بِبِضاعۀٍ مزْجاةٍ«و 

ى قلـۀ کمـا أن     اللّـه یزْجِـی سـحاباً ثُـم     «یملکون، حیث المزجاة من اإلزجاء اإلقالع قلۀ إـل

فالسحاب مزجاة مقلعۀ من مختلف األبخرة الجویـۀ، قلیلـۀ قلیلـۀ، فـإذا ألفـت       »بینَه لِّف◌ٔ یو

                                                        
١

 .السالم علیھنین علي  عن االمام امیر المؤ  ةعن نھج البالغ ٤٥٦: ٣.نور الثقلین 
 
٢

ح�دیث طوی�ل یق�ول فی�ھ  الس�الم علی�ھأب�ي عب�د ّهللا   الكبائر التي أوعد ّهللا عز و جل علیھا الن�ار ع�ن ة.المصدر في الفقیھ في باب معرف
 ».قَْوُم الْكافُِرونَ ، بعد ان ذكر الشرك باّ� و بعده الیأس من روح ّهللا الن ّهللا عز و جل یقول: إِنَّھُ ال یَیْأَُس ِمْن َرْوحِ ّهللاِ إِالَّ الْ السالم علیھ
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 وأهلهـم  مسـهم  الـذین  اء◌ٔ فبضاعۀ مزجاة من هو کثرت، مهما بان البون بین مزجاة ومزجاة!

  189 إلّا لیست الضرّ

ما یجمع منهم کأخریات البضاعات المتبقّیۀ لدیهم حیث قلّت فی مس الضر، ورثّـت ببأسـه،   

فلم تحصل فی هذه المزجاة إلّا قلۀ فی کم وقلۀ فی کیف، فهم حین لـم یکونـوا واثقـین ان    

سوء، یتطلبون إلیه أن یوفی لهم الکیل ببضاعۀ مزجاة، ثم یعطوا کیال ببضاعۀ مغالة لسابقهم ال

ویتصدق علیهم، حیث لمسوا فیه سابغ العطف من إیفـاء کیـل وإنـزال خیـر، حـین کانـت       

  یرحمهم ثم ویتصدق علیهم. -إذا -بضاعتهم وافیۀ، فکیف إذا کانت تافهۀ مزجاة، فعلّه

اسـترحام فـی تضـیق وانکسـار      وقد بلغ بهم أمرهم اإلمر إلى ذلک الحـد الحـاد مـن    -هنا

لم یملک یوسف نفسه أن یمضی فی تمثیـل دور العزیـز، فقـد انتهـت الـدروس       -وانحسار

واندرست علیهم معالم بیت النبوة فی ذلک الشخوص کـلّ دروس، وحـان حـین المفاجـأة     

  العظمى التی ال تخطر لهم ببال .. فهنا یتلمع فی لمحۀ الئحۀ کأنه هو یوسف:

للْ علُونَ (قالَ هجاه إِذْ أَنْتُم یهأَخ و فوسبِی لْتُمما فَع تُم89م.(  

یرنّ فی آذانهم رنّۀ تجرسهم فی أعماقهم، تذکرة لها نبراتها على عالتها فی یوسف وأخیـه إذ  

هم جاهلون، فهل إنه هو یوسف حیث یخبرنا بما فعلنا بیوسـف وأخیـه؟ وهـو فـی سـمت      

ا بیوسف وأخیه ما فعلوه وهم جاهلون یوسف وأخاه، ام جـاهلون  العزیز وأبهته! وتراهم فعلو

کـل ذنـب   «نکر ما فعلوه؟ فهم إذا معذورون؟ کلّا، حیث الجهل هنا التجاهل علـى عمـد، ف  

»عمله العبد وإن کان عالما فهو جاهل حین خاطر بنفسه فی معصیۀ ربه
1  

صیان فـی ذلـک   تندید بهم فیما جهلوا ثم اآلن علموا بما فعلوا، علما بمدى الع »هلْ علمتُم«و 

تبریـر   »إِذْ أَنْتُم جـاهلُونَ «الطغیان حیث وقعوا فی فخه اآلن فکیف بما یأتیهم بعد اآلن؟! وفی 

لموقفهم اآلن أنهم لیسوا بجاهلین، فان جهالۀ الصبا والغرور مضت واآلن وقت النّبهۀ والعلـم  

  فالتوبۀ عما کان.

ینا إِلَیه لَتُنَبئَـنَّهم بِـأَمرِهم هـذا و هـم ال     و أَوح«ثم وفی ذلک تصدیق لما أوحی إلیه من قبل: 

                                                        
١

ھَْل َعلِْمتُْم ما فََعلْ�تُْم «ل ذنب ... فقد حكى ّهللا سبحانھ قول یوسف إلخوتھ انھ قال: ك السالم علیھ.مجمع البیان و روى عن أبي عبد ّهللا  
 ّهللا. ةفنسبھم الى الجھل لمخاطرتھم بأنفسھم في معصی» بِیُوُسَف َو أَِخیھِ إِْذ أَنْتُْم جاھِلُونَ 
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وقد نبههم اآلن بما کان وهم ال یشعرون أنک النت یوسـف حتـى شـعروا بـذلک      »یشْعرُونَ

  اإلنباء ثم علموا بعد ما سألوا:

نَّ اللّهم ی قَدهذا أَخ و فوسقالَ أَنَا ی فوسی لَأَنْت بِرْ فَإِنَّ  قالُوا أَ إِنَّکصی تَّقِ ونْ یم نا إِنَّهلَیع

  ).90اللّه ال یضیع أَجرَ الُْمحسنینَ (

 و صـغارا  -الشرید الطرید الصغیر -یوسف أمام یرونهم حیث استعجاب بکل استفهام ل◌ٔ سو

؟! وهنالـک  »حینَتَکُونُوا منْ بعده قَوماً صـال « فأین الکبیر، الکبیر الرجل ذلک اآلن وهو صغارا،

لمعۀ التصدیق أننا لما نفاجأ بلقاء القائم المهدي روحی وأرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء 

شبه من یوسف فـی غیبتـه   السالم علیهفی القائم  «نقول لقد رأیناه مرارا وتکرارا واآلن کما کان، ف 

السالم علیهوأهل بیته الکرام آله و علیه اهللا صلىومعرفته، وکما فی متظافر األحادیث عن النبی  
1 .  

إخوتـه، دون أن یعلـنهم   و أکرم بیوسف وأعظم بعطفه على إخوته حین یعرّف بنفسه وأخیه 

بما فعلوه إلّا فی إجمال مضى، ولیکون ذریعۀ منبهۀ لتعریفه، وإنما یذکرهم بما منّ اللّه علیـه  

وعلى أخیه بما أحسنا فی صبرهم وتقواهم، وفیه لمحۀ بتندیدهم حیث أساءوا بمـا طغـوا إذ   

  لم یصبروا ولم یتقوا.

رفونه حیث الفصل قصیر وهـم عـارفون أنـه    تعریفا بمن یع »و هذا أَخی«و ترى ما هو موقف 

عنده؟. علّه إلحاق قاصد بنفسه لکی یشملهما معا کل ما یاتی بـه مـن تبجیـل وتجلیـل، وأن     

دورهما واحد فی البراءة، وما حسدوا وما من اللّه علیهما، ولکی یزیدوا به معرفۀ کما عرفـوا  

  یوسف بمحتده.

تکشف عن مدى حیرتهم فـی أبعـاد    »لَأَنْت یوسف أَ إِنَّک«: لهم◌ٔ و التاکیدات الثالث فی سو

لعدم الحاجۀ فیه، حیـث العزیـز أعـز مـن أن      »قالَ أَنَا یوسف«بعیدة، ثم الجواب دون تأکید 

                                                        
١

یقول: في القائم السالم علیھباسناده الى سدیر قال سمعت أبا عبد ّهللا   ةفي كتاب كمال الدین و تمام النعم ١٧٧ج  ٤٥٩: ٢.نور الثقلین 
یوسف كانوا  ةازیر؟ ان اخوأشباه الخن ةقلت: كأنك تذكر خبره او غیبتھ؟ فقال لي: ما تنكر من ھذه االم السالم علیھمن یوسف   ةشیب

ان  ةأسباطا و أوالد أنبیاء تاجروا یوسف و بایعوه و ھم اخوتھ و ھو أخوھم فلم یعرفوه حتى قال لھم: انا یوسف، فما تنكر ھذه االم
د ّهللا عز و عشر یوما فلو أرا ةثمانی ةیكون ّهللا عز و جل في وقت من األوقات یرید ان یبین حجتھ، لقد كان بینھ و بین والده مسیر

ایام من بدوھم الى مصر فما تنكر ھذه  ةتسع ةمسیر ةجل ان یعرفھ مكانھ لقدر على ذلك و ّهللا لقد سار یعقوب و ولده عند البشار
ان یكون ّهللا عز وجل یفعل بحجتھ ما فعل بیوسف ان یسیر في أسواقھم و یطأ بسطھم و ھم ال یعرفونھ حتى یأذن ّهللا عز و  ةاالم

عرفھم نفسھ كما اذن لیوسف حتى قال لھم: ھل علمتم ما فعلتم بیوسف و أخیھ إذ أنتم جاھلون. قالوا ءانك النت یوسف قال جل ان ی
 في الكافي باختالف یسیر. السالم علیھو رواه مثلھ عن سدیر عنھ  ...» انا یوسف و ھذا اخي 
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  .ّد◌ٔ یکذب، ثم ال یحتار فی أمر نفسه حتى یو

ال تَثْرِیب علَیکُم الْیوم یغْفـرُ اللّـه    ) قال91َقالُوا تَاللّه لَقَد آثَرَك اللّه علَینا و إِنْ کُنّا لَخاطئینَ (

  ).92لَکُم و هو أَرحم الرّاحمینَ (

و ذلک منهم اعتراف بفضیلته ورذیلتهم حیث آثره اللّه علیهم وأذلّهم أمامه خـالف مـا کـانوا    

  یظنون.

الصـالح، فإنـه   و ترى هل یأخذه فرح اإلیثار وترحه باستکبار، کلّا ما ذلک الظن بذلک العبد 

یقابلهم بکل تکریم وإکبار، ناجحا فی ابتالءه بالنعمۀ کما نجح فی ابتالءه بالنقمۀ، وهذه هـی  

صـعد المنبـر   «فی فتح مکۀ حیث  آلـه  و علیه اهللا صلىشیمۀ الرجال الکرماء وکما فعله الرسول األقدس  

قالوا نظن خیرا و نقـول   فحمد اهللا وأثنى علیه ثم قال: یا أهل مکۀ ماذا تظنون؟ ماذا تقولون؟

   مو الْیـ کُملَـیع خیرا ابن عم کریم قد قدرت، قال فانی أقول کما قال أخی یوسف: ال تَثْرِیب

»یغْفرُ اللّه لَکُم و هو أَرحم الرّاحمینَ
(.. فخرجـوا کأنمـا نشـروا مـن القبـور فـدخلوا فـی         1

»اإلسالم
2.  

ذلک مهما کان البون بین یوسف ومحمد کما البون بین إخوته واهل مکۀ، ولکن الکرم نفـس  

  الکرم وإن کان درجات.

»کُملَیع والثرب شحمۀ رقیقۀ هی غاشـیۀ الکـرش، والتثریـب هـو إزالـۀ هـذه        »قالَ ال تَثْرِیب

الغاشیۀ فیبین الکـرش، فهـو هنـا التقریـع والتعییـب بالـذنب، وکمـا یـروى عـن الرسـول            

 فان فی تثریبها مـع جلـدها اعتـداء علیهـا     »إذا زنت أمۀ أحدکم فلیجلدها وال یثربها«آله و علیه اهللا صلى

بأکثر من ذنبها، وفی تأنیبها دون جلدها تبدیل حکم اللّه إلـى غیـره! بـذلک الصـفح ینهـی      

موقفهم المخجل الشائن وکأنه هو الذي یعتذر منهم، فقد انتهى أمري على إمره ولم تعـد لـه   

                                                        
 صعد المنبر ... ةا فتح مكلم آلھ و علیھ هللا صلىاخرج ابن مردویھ عن ابن عباس ان رسول ّهللا   - ٣٤: ٤.الدر المنثور ١
 
٢

طاف بالبیت ركعتین و صلى ركعتین ثم  ةلما فتح مك آلھ و علیھ هللا صلىان رسول ّهللا   ة.المصدر اخرج البیھقي في الدالئل عن أبي ھریر
أقول كم�ا آل�ھ و علیھ هللا صلىاذا تظنون قالوا نقول ابن أخ و ابن عم حلیم رحیم فقال  فأخذ بعضادتي الباب فقال ماذا تقولون و م ةأتى الكعب

 قال یوسف: ال تثریب .. فخرجوا ..
یوم  ةمكآلھ و علیھ هللا صلىلما قدم رسول ّهللا   السالم علیھفي الكافي باسناده عن حریز عن أبي عبد ّهللا   ١٨٠ح  ٤٦٠: ٢وفي نور الثقلین 

فطمست فأخذ بعضادتي الباب فقال: ال الھ إّال ّهللا وحده ال شریك لھ صدق وعده و  ةفامر بصور في الكعب ةباب الكعب افتتحھا فتح
 نصر عبده و ھزم األحزاب وحده ماذا تقولون ...
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ـ    «جذور، و إذا کان من حقی اعتداء بالمثل فأنا أرجح العفو  ى فَمنْ عفـا و أَصـلَح فَـأَجرُه علَ

اللّه«.  

ألنی قد غفرت لکـم   »یغْفرُ اللّه لَکُم«وأما عند اللّه فقد  »ال تَثْرِیب علَیکُم«ذلک خطأکم عندي و

أرحمکم وأغفر لکم، فبأن یرحمکم اللّه و یغفر أحـرى   -العبد المربوب -واستغفرت وإذا أنا

ن إال الغتضابی باغتصابی عـن أبـی!   ال سیما وأن غضبه لم یک »و هو أَرحم الرّاحمینَ«وأحق 

  قد تجمع بین اإلخبار واإلنشاء وما أحاله جمعا وما أجمعه حلوا. »یغْفرُ اللّه لَکُم«ثم 

و هکذا یکون حق الناس، أن اللّه ال یغفر لمن ضیعه إلّا ان یغفره صاحب الحق، وما أحسـنه  

  لنفسه بعد اعترافه بالخطیئۀ. إذا کان الغافر له هو المستغفر له بجنب استغفار الخاطئ

»کُملَیع منی کصاحب الحق األصیل، وال ممن سواي وبأحرى حیث الـدخیل زائـل    »ال تَثْرِیب

مهما کان علیکم قبل الیوم تثریب وتخجیـل کمـا کـان     »ال تَثْرِیب علَیکُم الْیوم«بزوال األصیل 

 »م علَیه إِلّا کَما أَمنْتُکُم على أَخیه منْ قَبلُ ..قالَ هلْ آمنُکُ«من یعقوب من ذي قبل بحق القول: 

)64(  

قالَ «) وکما کان منی أنا لما اتهمتمونی وأخی بالسرقۀ: 83( »قالَ بلْ سولَت لَکُم أَنْفُسکُم أَمراً«

  ).  77( »أَنْتُم شَرٌّ مکاناً و اللّه أَعلَم بِما تَصفُونَ

فیـه إذ قـد    »ال تَثْرِیب علَـیکُم «الیوم علیکم تثریب منی ومن أبینا، ولکنا الیوم  فمهما کان قبل

  مضى دور االمتحان واالمتهان، وحان حین اللطف والحنان، منا ومن الرب الملک المنان.

یغفـر اهللا  «فان قضیته أدبیا تأخیره:  »یغْفرُ اللّه لَکُم«دون  »ال تَثْرِیب ..«إنما هو ظرف ل  »الیوم«ف 

ا       »لکم الیوم لیکون نصا لمظروفه دون تردد، والن غفر اللّه لهم مـا تمـت شـروطه بعـد ولمـ

یا أَبانَا استَغْفرْ لَنا ذُنُوبنا إِنّا کُنّا خـاطئینَ. قـالَ   «یغفرهم یعقوب ویستغفر لهم! وکما طلبوا إلیه 

)، ومن ثم فذلک من سوء األدب والجـرأة  98( »ر الرَّحیمسوف أَستَغْفرُ لَکُم ربی إِنَّه هو الْغَفُو

وال یملک أحد غفره وال وقته حین یغفـر، وإنمـا    »یغفر اهللا لکم الیوم«على الرب أن یقال عنه 

  على العبد أن یستغفر دون تحدید ألصل الغفر أو وقته!.

عقوب ان یستغفر لهم وهو یعدهم، وهذا فما لهم یطلبون إلى ی »الْیوم یغْفرُ اللّه لَکُم«و إذا کان 

  !.»الْیوم یغْفرُ اللّه لَکُم«تکذیب منهم ومن یعقوب ل 
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و إنها لضابطۀ أخالقیۀ ضابطۀ على اإلنسـان زهـوة القـدرة والرئاسـۀ، وزهـرة النصـرة فـی        

المعرکۀ، وقد ازدهى یوسف وازدهر حیث أصبح عزیزا فی بلـد الفراعنـۀ، فجـاءت إخوتـه     

ال تَثْرِیـب  «أمامه، معتذرین، ولکنه ینهی أمرهم ویعـذرهم ال فـی حقـه فحسـب:      متصاغرین

کُملَیبل وتطلبا من اللّه أن یغفر هم:  »ع»لَکُم رُ اللّهغْفثم البقیۀ الباقیۀ هی غفرة واستغفارة من  »ی

  .»سوف أَستَغْفرُ لَکُم ربی«أبیهم وقد فعل: 

غیرة بعد وال کبیرة بحـق اإلخـوة، إال محاولـۀ مسـرعۀ فـی      و من ثم ال نسمع من یوسف ص

  تفریج الکربۀ عن أبیه ببشارة عملیۀ وقولیۀ:

  

  ج 201الى  93): اآلیات 12ج سورة یوسف (

ا  93اذْهبوا بِقَمیصی هذا فَأَلْقُوه على وجه أَبِی یأْت بصیراً و أْتُونی بِأَهلکُم أَجمعـینَ (  لَمـ و (

) قالُوا تَاللّـه إِنَّـک لَفـی    94صلَت الْعیرُ قالَ أَبوهم إِنِّی لَأَجِد رِیح یوسف لَو ال أَنْ تُفَنِّدونِ (فَ

) فَلَما أَنْ جاء الْبشیرُ أَلْقاه على وجهِه فَارتَد بصیراً قالَ أَ لَم أَقُلْ لَکُم إِنِّـی  95ضَاللک الْقَدیمِ (

ونَ (أَعلَمما ال تَع نَ اللّهم ینَ (    96لَمئنـا إِنّـا کُنّـا خـاطرْ لَنا ذُنُوبتَغْفقـالَ  97) قالُوا یا أَبانَا اس (

) یمالرَّح الْغَفُور وه ی إِنَّهبر رُ لَکُمتَغْفأَس فو98س و هیوأَب هآوى إِلَی فوسلى یخَلُوا عا دفَلَم (

ینَ (قالَ ادنآم اللّه رَ إِنْ شاءصقالَ یـا  99خُلُوا م داً وجس خَرُّوا لَه رْشِ ولَى الْعع هیوأَب فَعر و (

نِ وجنَ السی مننَ بِی إِذْ أَخْرَجسأَح قَد ا وقی حبلَها رعج لُ قَدنْ قَبم یايءهذا تَأْوِیلُ ر تأَب 

بِکُم جاء  وه إِنَّه شاءما یل یفی لَطبی إِنَّ رتنَ إِخْویب ی ونیطانُ بغَ الشَّی منَ الْبدوِ منْ بعد أَنْ نَزَ

) یمکالْح یملرَ        100الْعفـاط یـثـنْ تَأْوِیـلِ الْأَحادی م تَنـلَّمع و لْـکـنَ الْمی متَنآتَی قَد بر (

و ماواتینَ (  السحال ی بِالصـقْنأَلْح ماً ولسی مفَّنرَةِ تَواآلْخ نْیا وی الدی فیلو ضِ أَنْت101الْأَر (

) 102ذلک منْ أَنْباء الْغَیبِ نُوحیه إِلَیک و ما کُنْت لَدیهِم إِذْ أَجمعوا أَمرَهم و هـم یمکُـرُونَ (  

یصوا بِقَمبـینَ ( اذْهعمأَج کُملی بِأَهأْتُون یراً وصب أْتأَبِی ی هجلى وع ا  93ی هذا فَأَلْقُوه لَمـ و (

  ).94فَصلَت الْعیرُ قالَ أَبوهم إِنِّی لَأَجِد رِیح یوسف لَو ال أَنْ تُفَنِّدونِ (

 رجعـوه  ومـا  علیه ◌ٔ وقد جاو کذب؟ بدم علیه ◌ٔ ؟ أهو الذي جاو»بِقَمیصی هذا«أ ترى ما هو 

 علـى  ◌ٔ جـاو  وهـم  شـعاره،  کان علّه آخر قمیص فهو إذا! نفسه عرّفهم حتى عرفوه ما ألنهم
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 و العیر، فصلت لما قمیصه من یوسف ریح یجد کیف ترى ثم ومن! کذب بدم الدثار قمیصه

ا  ضـریرا  کان ما بعد بصیرا یرتد وکیف فرسخا؟ ثمانین زهاء بینهما ـ  علـى  یلقـى  لمـ ه؟ وجه

إنهما من عجاب أمر النبیین الکریمین وال عجب، فإنهما اتقیا اللّه وصبرا للّه وأن اللّه ال یضیع 

  اجر المحسنین.

فی هذه اإلضافۀ المشرّفۀ دلیل على أن القمیص اکتسب منه ما اکتسـب، مهمـا    »بِقَمیصی هذا«

البسه حین ألقـی فـی    کان له سابق فضل وسابغۀ أن نزل به جبرئیل من الجنۀ إلبراهیم فکان

 النبیـین  اء◌ٔ النار، ثم انتقل إلى إسحاق فیعقوب فیوسف، ولکن الجنۀ لیست بأشرف من هـو 

 عـن  جنۀ فکان الجنۀ، قمیص لبس جنۀ بنفسه فکل! وأنبى منها وأعرف وأعلى، أشرف هم بل

ـ  اهللا صـلى   النبیین خاتم إلى وصل حتى النبیون وتوارثه یوسف، جب وعن إبراهیم، نار ومنـه  آلـه  و هعلی

إلى أوصیائه المعصومین، وهو اآلن عند القائم المهدي من آل محمد صـلوات اللّـه وسـالمه    

  .1علیهم أجمعین

تفـوح  «: آلـه  و علیـه  اهللا صـلى ریح أو یس القرنی على حد قولـه    آله و علیه اهللا صلىو لقد وجد الرسول األقدس  

»رائحۀ الجنۀ من قبل قرن وا شوقاه إلیک یا أویس القرنی أال ومن لقیه فلیقرأه منی السـالم .. 
2 

 المعرفـۀ  ة◌ٔ . فانما األصـل رو آلـه  و علیه اهللا صلىولما رأى هو الرسول   آله و علیه اهللا صلىهذا ولما رآه الرسول  

  .الروحیۀ

 بـذلک  ولـیس  نین◌ٔ هذان نبیان یشمان ریح محبوب من مسافۀ بعیدة، وقد یشمها بعض المو

                                                        
١

باس��ناده ال��ى مفض��ل ب��ن عم��ر ع��ن أب��ي عب��د ّهللا الص��ادق   ةف��ي كت��اب كم��ال ال��دین و تم��ام النعم�� ١٨٧ج  ٤٦٣: ٢.ن��ور الثقل��ین 
ق�ال: ان اب�راھیم لم�ا أوق�دت ل�ھ الن�ار ن�زل الی�ھ جبرئی�ل   -قم�یص یوس�ف؟ ق�ال: قل�ت القال: س�معتھ یق�ول: أ ت�دري م�ا ك�ان الس�الم علیھ
و علقھ على إسحاق و علقھ إسحاق على  ةجعلھ في تمیم ةبالقمیص و البسھ إیاه فلم یضر معھ حر و ال برد فلما حضرتھ الوفاالسالم علیھ

وجد یعقوب  ةامره ما كان فلما أخرجھ یوسف بمصر من التمیمیعقوب فلما ولد لھ یوسف علقھ علیھ و كان في عضده حتى كان من 
، قلت جعلت ةفھو ذلك القمیص الذي انزل من الجن» إِنِّي َألَِجُد ِریَح یُوُسَف لَْو ال أَْن تُفَنُِّدونِ «عنھ  ةریحھ و ھو قولھ عز و جل حكای

ج، ثم قال: كل نب�ي ورث علم�ا او غی�ره فق�د انتھ�ى ال�ى فداك فالى من صار ھذا القمیص؟ قال: الى اھلھ ثم یكون مع قائمنا إذا خر
 محمد و آلھ.

 
و من أویس القرني؟ آلھ و علیھ هللا صلىانھ كان یقول: تفوح ... فقیل یا رسول ّهللا   آلھ و علیھ هللا صلىروى عن رسول ّهللا   ٥٣: ١البحار  ةسفین.٢

ل ن بي و ال یراني و یقاتو مضر، یؤ  ةفي شفاعتھ مثل ربیع ةقال: ان غاب عنكم لم تفتقدوه و ان ظھر لكم لم تكترثوا بھ یدخل الجن
انھ یدرك آلھ و علیھ هللا صلىانھ أخبره النبي   السالم علیھنین  نین علي بن أبي طالب، في صفین وفیھ عن امیر المؤ بین یدي خلیفتي امیر المؤ 

 و مضر. ةیدخل في شفاعتھ مثل ربیع ةرجال من أمتھ یقال لھ اویس القرني یكون من حزب ّهللا یموت على الشھاد
 .السالم علیھنین  من أخص جواري امیر المؤ  ةالثمانی أقول: انھ احد الزھاد
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  .1ن فضل اللّه لمن یتقی اللّهم الغریب

»وا بِقَمبی هذااذْهـیراً «إلى أبی  »یصصب أْتأَبِی ی هجلى وع کمـا کـان قبـل أن یصـیر      »فَأَلْقُوه

بأبوینا وسائر أهلیکم أزواجا وبنین وبنات وأحفـادا لمکـان    »و أْتُونی بِأَهلکُم أَجمعینَ«ضریرا 

  .»أجمعین«

االول للعیر، دون مفارق الطرق فی  وطبعا من حضرة الصدیق فإنه الفصل »و لَما فَصلَت الْعیرُ«

  دون: »وصلت«أرض کنعان فإن عبارته: 

ک إلّـا      »فصلت« ولماذا نفصل نص الخارقۀ اإللهیۀ عن نفسها، وصال بظاهرة عادیـۀ، ومـا ذـل

  تحویرا ال یبقی داللۀ قائمۀ لنص أو ظاهر.

لمن تبقّى عنده من أبناءه، مما  »همقالَ أَبو«وبینهما وبین یعقوب لیال عشر  »و لَما فَصلَت الْعیرُ«

إِنِّی لَأَجِد رِیح یوسف لَو ال «قال: «یدل على أنهم ما ذهبوا لیتحسسوا عن یوسف إلّا نفر منهم 

إِذْ قالُوا لَیوسف و أَخُوه أَحب إِلى أَبِینا منّا و نَحنُ عصبۀٌ «کما فندتمونی من قبل:  »أَنْ تُفَنِّدونِ

  ).8( »نَّ أَبانا لَفی ضَاللٍ مبِینٍإِ

و التفنید هو نسبۀ اإلنسان إلى الفند وهو ضعف الرأي، وقد نسبوه إلیـه مـن ذي قبـل وفیمـا     

ألنـه زاد  »تاللّه«). حیث زادوا على القدیم 95هاهنا مزید: قالُوا تَاللّه إِنَّک لَفی ضَاللک الْقَدیمِ (

مما یدل على خارقۀ فیه إلهیـۀ، رغـم أن    »لَأَجِد رِیح یوسف إِنِّی«فی آیات الشغف من حبه، 

أدرج إدراج الریاح، فأین یوسف حتى یوجد ریحه من بعید أو قریـب، ال   -بزعمهم -یوسف

سیما وأن أبناءه الحضور لیس لهم علم وال احتمال بحیاة یوسف، لذلک جن جنـونهم بحقـه   

بظنـه،   -فی زعمهـم  -روه ویماروه علّه یأنسونسبوه إلى ضالل مبین فی وجهه، بدل أن یدا

وتراهم کفروا مرة بعد أخرى بنسبۀ الضالل المبین إلى أبیهم النبـی الکـریم؟ إنهـا إن کانـت     

لیست إلّـا   -بمناسبۀ الحال -نسبۀ الضاللۀ فی الدین کانت خروجا ارتدادا عن الدین، ولکنها

ـ  -ضالال فی حب یوسف وأخیه، إذ کانوا یرونهم أنفسهم أحـق مـن یوسـف     -م عصـبۀ وه

أن أباهم ضال عن الحکمۀ األبویۀ بین ولده تقـدیما   -بجهلهم -وأخیه فی ذلک الحب، فظنوا

                                                        
١

ان فالن�ا م�ن اھ�ل ّهللا ات�اني ال�ى منزل�ي ف�ي المش�ھد المق�دس الرض�وي ف�ي بع�ض س�فراتي  ة.قال لي صدیق تق�ي م�ن اھ�ل المعرف�
 فاستغربت ذلك و قلت لھ من دلّك على بیتي و لم ادل علیھ أحدا؟ قال: دلتني ریحك اشتممت فشممت ریحك فأتیتك!
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لمفضولهم على أفاضلهم أم ترجیحا دون مرجح، دون علم بأن ذلک أیضا کفر بالوحی، إذ ال 

لۀ السـامیۀ  یقول النبی وال یفعل إلّا بوحی! إلّا أن ذلک ایضا خروج عن اإلیمان بهـذه الرسـا  

»و ال بررة أتقیاء« -السـالم  علیهعلى حد تعبیر االمام الصادق   -کما یحق، فأصبحوا
بل هـم فسـقۀ    1

لهم، والمرتد عن فطرة ال غفـران لـه إلّـا    أطغیاء، وکما یدل على ذلک استغفار یوسف وأبیه 

  قتال.

مضت أیام السفرة الراجعۀ، ووقعت مفاجأة بعیدة فوق المفاجأة، ولیعلموا أن وعد اللّـه حـق   

وأن اللّه ال یهدي کید الخائنین، ولقد کان ذلک الریح الذي وجده من روح اللّه الذي أمـرهم  

  برجائه:

یرُ أَلْقاهشالْب ا أَنْ جاءمـا ال     فَلَم نَ اللّـه مـ لَمإِنِّی أَع أَقُلْ لَکُم یراً قالَ أَ لَمصب تَدفَار هِهجلى وع

  ).96تَعلَمونَ (

أَنْ یجعلُـوه فـی   «و علّ البشیر هو الکبیر بینهم وله سابقۀ سابغۀ من بینهم حیـث دلهـم علـى    

بالْج تاء، وأخیرا قال لهـم  دون أن یلقوه فیه أو یلغوه یذهب هب »غَیاب»    ضالْـأَر ـرَحفَلَـنْ أَب

  فبطبیعۀ الحال ینتخبه الصدیق لهذه البشارة السارة وکما فی روایۀ. »حتّى یأْذَنَ لی أَبِی

نَ اللّـه   «و هنا نرى یعقوب یقول لهم بدیال عن أي تندید أو تثریب:  مـ لَمإِنِّی أَع أَقُلْ لَکُم أَ لَم

  من حیاة یوسف، ووجدان ریحه؟ »ما ال تَعلَمونَ

  تنبیها لهم بموقفه من اللّه فال ضالل فیه أیا کان وأیان.

) قالَ سوف أَستَغْفرُ لَکُم ربی إِنَّه هو الْغَفُـور  97قالُوا یا أَبانَا استَغْفرْ لَنا ذُنُوبنا إِنّا کُنّا خاطئینَ (

) یم98الرَّح.(  

»تَغْفنایا أَبانَا اسفی االستغفار لعظم الذنوب، وأنها أضـرت بحقـه ومسـت مـن      »رْ لَنا ذُنُوب عی

کرامته، فلیکن هو الذي یستغفر لهم بعد ما استغفروا ألنفسهم، وألنه نبی مسـتجاب الـدعوة و   

تَ  و اللّـه  فَاستَغْفَرُوا ك◌ٔ و لَو أَنَّهم إِذْ ظَلَموا أَنْفُسهم جاو«کما فی نبینا:  ـولُ   اسـالرَّس م غْفَرَ لَهـ

                                                        
 ةأنبیاء؟ قال: ال و ال بررالسالم علیھیوسف   ةأ كان إخو السالم علیھ.في تفسیر العیاشي عن نشیط بن صالح البجلي قال قلت البي عبد ّهللا  ١

 ».تَاّ�ِ إِنََّك لَفِي َضاللَِك الْقَِدیمِ «وب أتقیاء، كیف و ھم یقولون ألبیھم یعق
ما حال بني یعقوب ھل خرجوا من االیمان؟ فقال: نعم قلت: فما تقول  السالم علیھوفیھ عن سلیمان بن عبد ّهللا الطلحي قال البي عبد ّهللا  

 في آدم؟ قال: دع آدم.
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  ).64: 4( »لَوجدوا اللّه تَواباً رحیماً

و من آداب االستغفار االعتراف بالخطإ وقد اعترفوا، وترى کیـف یسـوف أبـوهم االسـتغفار     

  لهم؟ وخیر البرّ ما کان عاجله، وهو وعدهم آجله!.

ـ  وق عاجلـه، فاالسـتغفار   و لکن لیس عاجل الخیر دوما خیرا من آجله، حیث الخیر اآلجل یف

فی نفسه خیر وعاجله خیر على خیر، إلّا أنه خیر منه فی اآلجل المستجاب، وکما یروى عـن  

»أخرهم إلى السحر الن دعاء السحر مستجاب« آلـه  و علیه اهللا صلىالنبی  
او  »حتى تاتی لیلۀ الجمعـۀ «أو  1

حتى نجتمع بیوسف ألنه صاحب الحق اخرج الترمـذي وحسـنه و الحـاکم وصـححه وابـن      

فقال: بابی وامی تفلـت  آلـه  و علیه اهللا صلىمردویه عن ابن عباس قال جاء علی بن أبی طالب الى النبی  

ا الحسـن أ فـال     آله و علیه اهللا لىصهذا القرآن من صدري فما اجدنی اقدر علیه فقال رسول اللّه   یـا أـب

أعلمک کلمات ینفعک اللّه یهن وینفع اللّه یهن من علمه ویثبت ما تعلمته فی صدرك؟ قـال:  

: إذا کانت لیلۀ الجمعۀ فـان اسـتطعت ان   آله و علیه اهللا صلىقال   -فعلمنی آله و علیه اهللا صلىاجل یا رسول اللّه  

عۀ مشهودة والدعاء فیها مستجاب وقد قال اخی یعقوب لبنیـه  تقوم ثلث اللیل األخیر فانه سا

یقول: حتى تأتی لیلۀ الجمعۀ، فان لم تستطع فقم فی وسطها فان لـم   »سوف أَستَغْفرُ لَکُم ربی«

تستطع فقم فی أولها فصل اربع رکعات تقرء فی الرکعۀ االولى بفاتحۀ الکتاب وسـورة یـس   

الکتاب وحم الدخان وفی الرکعۀ الثالثۀ بفاتحۀ الکتاب والم تنزیـل  وفی الرکعۀ الثانیۀ بفاتحۀ 

السجدة وفی الرکعۀ الرابعۀ بفاتحۀ الکتاب وتبارك المفصل فإذا فرغت من التشـهد فاحمـد   

 نـات ◌ٔ والمـو  نـین ◌ٔ اللّه واحسن الثناء مع اللّه وصل علی وعلى سائر النبیین واسـتغفر للمـو  

الن قلـب  «قل فی آخر ذلک اللهم ارحمنی األصیل، ال  ثم باالیمان سبقوك الذین وإلخوانک

»الشاب ارق من قلب الشیخ
2.!  

                                                        
لم أخر یعقوب بنیھ في االستغفار؟ قال:  آلھ و علیھ هللا صلىاخرج ابو الشیخ و ابن مردویھ عن ابن عباس عن النبي   - ٣٦: ٤.الدر المنثور ١

 أخرھم ..
و العیاشي مرسال عنھ  السالم علیھعن أبي عبد ّهللا و الفقیھ عن محمد بن مسلم عنھ   ةو رواه مثلھ في الكافي عن المفضل بن أبي قر

 ھم.و زاد: قال یا رب انما ذنبھم فیما بیني و بینھم فأوحى ّهللا اني قد غفرت ل السالم علیھ
 
٢

اخبرني ع�ن یعق�وب  الس�الم علیھفي العلل باسناده الى إسماعیل بن الفضل الھاشمي قال قلت لجعفر بن محمد   ١٩٦ج  ٤٦٥.المصدر 
 لما قال لھ بنوه:السالم علیھ

 لما قالوا لھ: السالم علیھھم و یوسف  فاخر االستغفار ل...» یا أبانا استغفر لنا 
قال: الن قلب الشاب ارق » ْم َو ھَُو أَْرَحُم الّراِحِمینَ تَاّ�ِ لَقَْد آثََرَك ّهللاُ َعلَیْنا َو إِْن ُكنّا لَخاِطئِیَن قاَل ال تَثِْریَب َعلَیُْكُم الْیَْوَم یَْغفُِر ّهللاُ لَكُ «
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ام لیختبرهم هل استغفروا خالصا وتابوا توبۀ نصوحا حتى یستغفر لهم، وکل صـالح لتأجیـل   

  والجمع أجمل.االستغفار 

ه فـی وجـه     »غفـر اهللا «دون  »یغْفرُ اللّـه لَکُـم  «و ما أجمل تعبیر یوسف حیث استغفر لهم:  فإـن

اإلخبار یضرب إلى المستقبل حین لقیا أبیه، ألنه أیضا صاحب حق، وهو فـی وجـه اإلنشـاء    

 »اهللا لکـم غفر «مشروط بشروطه ومنها أن یغفر األب ویستغفر، والصیغۀ العاجلۀ لالستغفار هی 

  .»یغْفرُ اللّه لَکُم«والشاملۀ لها وآللجلۀ هی: 

تسوف استغفاره لهم لتحقق الغفر تماما، وأمـا هـو فقـد غفـرهم      »سوف أَستَغْفرُ لَکُم ربی«ف 

  حاال دون نظرة االستقبال، وهنالک یتم االستغفار بشروطه وقتا وحقا وحقیقۀ.

 فوسلى یخَلُوا عا دینَ (  فَلَم نـآم اللّـه رَ إِنْ شاءصخُلُوا مقالَ اد و هیوأَب ه99آوى إِلَی  فَـعر و (

 أَبویه علَى الْعرْشِ و خَرُّوا لَه سجداً و قالَ یا أَبت هذا تَأْوِیلُ رءیاي منْ قَبلُ قَد جعلَهـا ربـی  

نَ بِی إِذْ أَخْرَجسأَح قَد ا وقطانُ   حأَنْ نَـزَغَ الشَّـی دعنْ بوِ مدنَ الْبم بِکُم جاء نِ وجنَ السی من

) یمکالْح یملالْع وه إِنَّه شاءما یل یفی لَطبی إِنَّ رتنَ إِخْویب ی ونی100ب.(  

وهـم  »دخُلُـوا مصـرَ ..  ا«بقولـه   -إذا -فی قصره؟ فمـا ذا یعنـی   »دخَلُوا على یوسف«و تراهم 

لمحۀ المعۀ أنه اسـتقبلهم إلـى    »أدخلوا«داخلون، فان قصره فی أدخل دواخل البلد وأفضله؟ 

  توحی بانه أعد لهم خارجه بیتا أم فسفاطا یلیق بنزولهم. »دخلوا«خارج مصر و

ات وامتهانـات   ، و و یا له من مشهد لطیف عطیف فی اللّقیا األولى بعد کرور األعوام بامتحاـن

بعد األشواق المضنیۀ واألحزان الکامدة الهامدة، واللهوف الظامئۀ، حافل بخنقات وانفعاالت، 

  وفرحات ودموعات.

ذلک المشهد الختامی السامی، الموصول بالمطلع الدامی، مما یحیـر العقـول ویـذکر أولـی     

  األلباب.

وال سـیما أبویـه،    هناك من یوسف خطوات أربع رائعات بین فعلۀ وقالۀ، کلها تکریمات لهم

ضمهما إلیه یطمئنهما بمأواهم لدیه وعلى یمینـه،   »(آوى إِلَیه أَبویه 1و بینهما فعلۀ منهم لدیه. 

                                                                                                                                                         
على یوسف و جنایتھم على یعقوب انما كانت بجنایتھم على یوسف فبادر یوسف الى العفو ولد یعقوب  ةمن قلب الشیخ، و كان جنای

 .ةالجمع ةعن حقھ و آخر یعقوب العفو الن عفوه انما كان عن حق غیره فاخرھم الى السحر لیل
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  حیث اإلیواء ضم إلى مأوى وملجأ ومن الدلیل علیه:

  دخوال إن شاء اللّه،   »(و قالَ ادخُلُوا مصرَ إِنْ شاء اللّه آمنینَ -2

مـا فیـه،    -فضال عن األمن فیه -لّه، فان فی سماح الدخول الى بلد الفراعنۀو آمنین إن شاء ال

ولذلک یصدر أمره کملک للمملکۀ إزاحۀ لکل الحواجز وإراحۀ لخواطر الوافدین لیأمنوا کل 

 الوفـود  هـو  فإنمـا  خاصـۀ،  تاشـیرة  إلى بحاجۀ تۀ◌ٔ األمن منذ وفودهم، وانه لیست زیارة مو

  لکه وجود.لم دام ما الحیاة مدى الخلود

فعلۀ ثالثۀ هی أرفع من األولیین حیث رفعهما إلى عرشه ما لـم   »(و رفَع أَبویه علَى الْعرْشِ -3

تسبق له سابقۀ فی زمرة الملوك، وما أدري هل ارتفع هو على عرشه لما رفعهما علیه أم بقـی  

الحال هو عرش الملـک   تحت العرش؟ ال داللۀ هنا وال تلمیحۀ نفیا وإثباتا، ثم العرش بطبیعۀ

  الکائن مکان القصر دون خارج البلد حیث استقبلهم.

  .»(و خَرُّوا لَه سجداً -4

مس و الْقَمـرَ     «جمعا تعنیهما مع إخوته وکما رأى فی المنام  »خروا« أَحد عشَـرَ کَوکَبـاً و الشـَّ

  .»بت هذا تَأْوِیلُ رءیاي منْ قَبلُ..یا أَ«وهنا یقول بعد خرور السجدة  »رأَیتُهم لی ساجِدینَ

سجدوا له سجودهم للّه؟ وذلک مـن المحرمـات القطعیـۀ     -بمن فیهم من أبیه وأمه -أ تراهم

األولیۀ فی کافۀ الشرایع اإللهیۀ! أم سجدوا له کعادة عائدة إلـى سـنۀ الفراعنـۀ حیـث کـانوا      

ولیس نبـی اللّـه یعقـوب ممـن      یسجدون لهم؟ ولیس یوسف فرعونا یسجد له کما لفرعون!

یسایر المشرکین فی الطقوس الشرکیۀ! أم سجدوا لـه احترامـا لدیـه دون عبودیـۀ وعبـادة؟      

تَاللّه إِنْ کُنّا لَفی ضَـاللٍ مبِـینٍ، إِذْ   «وسجدة االحترام لغیر اللّه اخترام لساحۀ اللّه وتسویۀ باللّه: 

  د النبی کیف یحترم ولده لحد السجود، ! ثم الوال»نُسویکُم بِرَب الْعالَمینَ

و لو جاز أن یسجد أحد ألحد لکان یوسف هو الذي یسجد ألبویه لعظم حرمۀ الوالـدین! أم  

  کان یوسف قبلۀ لهم فی ذلک السجودة دون عبودیۀ وال احترام؟

ـ  »خَرُّوا لَه سجداً«و سجود القبلۀ سجود إلیها، ال سجود لهاء وهنا  ۀ ولیسـت  ! ثم القبلـۀ توقیفی

وعلـى حـد المـروي عـن اإلمـام الرضـا         -فوضى جزاف، ولکل شرعۀ قبلۀ یشرعها اللّه! أم

أما سجود یعقوب وولده فإنه لم یکن لیوسف وإنما کان من یعقوب وولده طاعۀ للّـه  « -السالم علیه
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وتحیۀ لیوسف کما کان السجود من المالئکۀ آلدم ولم یکن آلدم وإنما کان منهم ذلک طاعـۀ  

ه وتحیۀ آلدم، فسجد یعقوب وولده ویوسف معهم شکرا للّه الجتماع شملهم الـم تـر أنـه    للّ

  .1؟»رب قَد آتَیتَنی منَ الْملْک ..«یقول فی شکر ذلک الوقت: 

فکما ان آدم کان مسجودا له شکرا للّه، ال مسجودا له عبادة له واحترامـا کمـا للّـه، کـذلک     

 -یوسف کان مسجودا له شکرا دون عبادة او احترام، ال سیما إذا کان ساجدا معهـم! أ تـرى  

حتـى یجـزي    »دخله عز الملک فلـم ینـزل إلیـه   «ص من حرمۀ أبویه أن ان یوسف انتق -بعد

د استقبلهما إلى خارج مصر وقال ما قال وفعل ما فعل بحـرمتهم  وق 2بانقطاع النبوة عن نسله؟

أَخَذَتْـه الْعـزَّةُ بِالْـإِثْمِ    «لـه أبـوه؟ أن   3وکرامتهم! أو تراه لم یترجل ألبیه حین لقیاه وقد ترجل 

 هـادالْم لَبِئْس و نَّمهج هبسو206: 3( »فَح (»  ه یـوأَب ـهک الترجـل      »آوى إِلَی ترکـل وترجـل ذـل

ومن المدسوس الذي یمس من کرامۀ النبوة! ففی ذلک اإلیواء کل مراحل التکریم و التعظیم، 

؟! ولـم تـزدده عـزة    »أَخَذَتْه الْعزَّةُ بِالْـإِثْمِ «تکملۀ له وتتمیم! فکیف  »رفَع أَبویه علَى الْعرْشِ«ثم 

                                                        
١

القمي حدثني محمد بن عیسى ان یحیى بن أكثم سأل موسى بن محمد بن علي عن مسائل فعرضھا  -٢٠٩ج  ٤٦٨: ٣.نور الثقلین 
داً «و كان أحدھا: اخبرني عن قول ّهللا عز و جل  السالم علیھأبي الحسن  على  وا لَھُ ُسجَّ سجد یعقوب و » َو َرفََع أَبََویْھِ َعلَى الَْعْرشِ َو َخرُّ

 ولده لیوسف و ھم أنبیاء؟ فأجاب ابو لحسن: اما سجود ...
 ذیل الحدیث: ل الى یوسف و یعقوب دونھم ام یطرح كما یطرحیؤ » و ھم أنبیاء«أقول 

 ةفنزل علیھ جبرئیل فقال لھ یا یوسف اخرج یدك فأخرجھا فخرج بین أصابعھ نور فقال یوسف ما ھذا یا جبرئیل؟ فقال: ھذه النبو«
من صلبھ و جعلھا في ولد الوى اخي یوسف و ذلك ألنھم  ةأخرجھا هللا من صلبك ألنك لم تقم الى أبیك فحط هللا نوره و محى النبو

فشكره ّهللا على ذلك ألنھم لما أرادوا ان یرجعوا الى أبیھم من » قتل یوسف قال: ال تقتلوا یوسف و القوه في غیابت الجب لما أرادوا
فشكر ّهللا لھ ذلك و كانوا أنبیاء بني إسرائیل من ولد ..» مصر و قد حبس یوسف أخاه قال: فَلَْن أَبَْرَح اْألَْرَض َحتّى یَأَْذَن لِي أَبِي 

 یعقوب بن إسحاق بن ابراھیم و كان موسى من ولده و ھو موسى بن عمران بن یھصر بن واھث بن الوي.الوي بن 
قال: لما دخلوا علیھ سجدوا شكرا � وحده حین  السالم علیھثم أقول وفقا لصدر الحدیث یروى القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر  

 �. ةقال: كان سجودھم ذلك عباد ةفي اآلی السالم علیھاشي عن أبي عبد هللا  نظروا الیھ و كان ذلك السجود � و في تفسیر العی
 
٢

من أصحابنا عن احمد بن محمد عن مروك بن عبید عمن حدثھ عن أبي  ةفي اصول الكافي عد ٢٠١ح  ٤٦٦: ٢.نور الثقلین: 
فقال یا یوسف  السالم علیھدخلھ عز الملك فلم ینزل الیھ فھبط جبرئیل  سالمال علیھقال: ان یوسف لما قدم علیھ الشیخ یعقوب   السالم علیھعبد هللا  

ابسط راحتك فخرج منھا نور ساطع فصار في جو السماء فقال یوسف یا جبریل! ما ھذا النور الذي خرج من راحتي؟ فقال: نزعت 
 لما لم تنزل الى الشیخ یعقوب فال یكون من عقبك نبي. ةمن عقبك عقوب ةالنبو

 
٣

قال: لما تلقى السالم علیھفي كتاب علل الشرایع باسناده الى یعقوب بن یزید عن غیر واحد رفعوه الى أبي عبد هللا   ٢٠٣.المصدر ح 
و لم یترجل لھ یوسف فلم ینفصال من العناق حتى أتاه جبرئیل فقال لھ: یا یوسف ترجل لك الصدیق  یوسف یعقوب ترجل لھ یعقوب

 و لم تترجل لھ ابسط یدك ...
قال: لما اقبل یعقوب الى مصر خرج یوسف لیتقبلھ فلما رآه یوسف ھم بان  السالم علیھوباسناده الى ھشام بن سالم عن أبي عبد هللا  

فقال لھ یا یوسف ان هللا  السالم علیھالى ما ھو فیھ من الملك فلم یفعل فلما سلم على یعقوب نزل علیھ جبرئیل   یترجل لیعقوب ثم نظر
تبارك و تعالى یقول لك، ما منعك ان تنزل الى عبدي الصالح ما أنت فیھ؟ ابسط یدك ... فقال ما ھذا یا جبرئیل فقال: انھ ال یخرج 

 نعت بیعقوب إذ لم تنزل الیھ.لك بما ص ةمن صلبك نبي ابدا عقوب
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  الملک إال تواضعا وتواطئا.

فلم ینزل إلیه ولم یترجل فهل یستحق بـذلک انقطـاع    -ال سمح اللّه -و لئن دخله عز الملک

لو کان هنـاك وزر! وهـل کـان وزره المفتـرى      »زِرةٌ وِزر أُخْرىو ال تَزِر وا«النبوة عن نسله؟ 

أوزر من وزر الوي أخیه األکبر وقد شارکهم فی استالبه عن أبیه، وأفجعه طیلۀ سـنین حتـى   

ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم واحدودب ظهره فهو هضیم؟ حیث یجعل اللّه النبـوة فـی   

 -یبرح األرض حتى یأذن له أبوه! ولئن کان مشـکور  نسله شکرا لما نهاهم عن قتله، وألنه لم

کان ذلک على هامش الحفاظ على حیاة یوسف، واحترام أبیـه بعـد اخترامـه،     -وهو مشکور

یشکر هو دون یوسف، فتقطع النبوة من نسله وتوضع فی نسل الـالوي وکیـف    -إذا -فکیف

ألعـم الواجبـات وأهمهـا     یفترى على الصدیق انه ترك اإلحسان إلى أبویه أو أهانهما، ترکـا 

أمام الوالدین! ثم انتسال النبوة من صلب دون صلب ال یفضّل األول تندیدا باآلخر، فهل کان 

و «تفضیال له على أخیه الحسن، وتندیدا بالحسـن  السالم علیهفی انتسال اإلمامۀ من صلب الحسین  

  .»الحسن والحسین إمامان قاما أو قعدا

لنبوة المقدرة فی نسل عنه وهو تخطئۀ فـی التکـوین والتشـریع    و بعد ذلک کله کیف تنتزع ا

معا، فهال علم اللّه ذلک من یوسف فقدر النبوة فی نسله، ثم لما حصل ما حصل فصلها عـن  

نسله؟ ثم النسل لیس إال فی الصلب فکیف سلبه جبرئیل من راحتـه؟! إن هـذه إال خرافـات    

التجدیف، فلیعرض عـرض الحـائط لمخالفتهـا    إسرائیلیۀ اختلقت فی أحادیثنا بأیدي الجعل و

  لکتاب اللّه وضرورات من دین اللّه.

تعنی کل ما حصـل   »هذا«و »... و قالَ یا أَبت هذا تَأْوِیلُ رءیاي منْ قَبلُ قَد جعلَها ربی حقا ..«

و قَد أَحسنَ بِـی إِذْ  « ثم یذکر قسما من فواضله: »خَرُّوا لَه سجداً«ما من اجتباء واصطفاء ومنه 

وهذا دلیل براءته عن فریۀ إنساء الشیطان إیاه ذکر ربه، فان خروجه من  »أَخْرَجنی منَ السجنِ

ولیس إحسانه تعالى به مجرد إخراجه من السجن  »اذْکُرْنی عنْد ربک ..«السجن کان من نتائج 

رب السجنُ أَحب إِلَی ... فَاستَجاب «ستجیب له: وإال کان إدخاله فیه إساءة وهو الذي طلبه فا

.. هبر وإنما هو إحسان إذ أخرجه إخراجا حسنا تصحبه براءته مما أدخلـه السـجن، فلـم     »لَه

إحسانا فی کیفیـۀ اإلخـراج دون أصـله، وکمـا     »إِذْ أَخْرَجنی«بل  »أحسن بی أن أخرجنی«یقل 
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  صرف به عنه کیدهن. أحسن إلیه إذ دخل السجن حیث

منْ بعد أَنْ نَـزَغَ  «حیث کانوا یسکنون البدو فأسکنهم یوسف فی مصر  »و جاء بِکُم منَ الْبدوِ«

   ـیمکالْح ـیملالْع ـوه إِنَّه شاءما یل یفی لَطبی إِنَّ رتنَ إِخْویب ی ونیطانُ بوذلـک الـذیل    »الشَّی

»الْح یملالْعیمل رو   »کاه◌ٔ یعطف بالقصص إلى أوله إذ قاله یعقـوب حـین أو »   ـیملع ـکبإِنَّ ر

یمکختام المسک کبدایۀ. »ح  

ینَ      «و ما ألطفه تعبیرا عما حسده إخوته وأجرموا بحقه  بـ ـی ونیطانُ بأَنْ نَـزَغَ الشَّـی ـدعنْ بم

سرح، والنزغ هو الدخول فی أمر إلفسـاده،  فالشیطان هو الشریر األصیل فی ذلک الم »إِخْوتی

و إِما ینْزَغَنَّک منَ الشَّیطانِ نَـزْغٌ  «فقد دخل الشیطان فیما حسدوا فدخل حتى عمقه إذ حمقهم 

ذْ بِاللّهتَع36: 41( »فَاس.(  

لسماوات و الْأَرضِ أَنْت ولیی فی ِّ قَد آتَیتَنی منَ الْملْک و علَّمتَنی منْ تَأْوِیلِ الْأَحادیث فاطرَ ا

) ذلک منْ أَنْباء الْغَیبِ نُوحیه إِلَیک و 101الدنْیا و اآلْخرَةِ تَوفَّنی مسلماً و أَلْحقْنی بِالصالحینَ (

  ).102ما کُنْت لَدیهِم إِذْ أَجمعوا أَمرَهم و هم یمکُرُونَ (

شیمۀ الصالحین الذین ال تأخذهم العزة باإلثم، فال ینسون فی ملکهم وعـزتهم ربهـم،    و هذه

وال تأخذهم زهوة الملک وزهرته، فکیف یفترى على الصدیق أن دخله عز الملک فلم ینـزل  

إلى أبیه؟! وصاحب الملک المسلم، المعترف برحمۀ ربه، یطلب الزیادة فی ملکه، ولکن هـذا  

  ا یعترف بالعطیۀ اإللهیۀ کنعمۀ دنیویۀ:الملک الصدیق بعد م

»لْکنَ الْمی متَنآتَی قَد بوبأحرى هی نعم العلم النبوة:  »ر»    یـثنْ تَأْوِیـلِ الْأَحاد ـی مـتَنلَّمع و« 

واعترافا بوالیتـه المطلقـۀ علیـه:     »فاطرَ السماوات و الْأَرضِ«عطفا بهما إلى عطفه ولطفه ألنه 

»و رَةِأَنْتاآلْخ نْیا وی الدی فیفأنت المدبر أمري فیهما، لیس لی إال ما دبرت وقـدرت، دون   »ل

أن أملک لنفسی نفعا وال ضرا وال موتا وال حیاة وال نشورا، فأنت أنت الولی ال ولی سـواك،  

  وأنا العبد المولى لک ال أعبد سواك.

  صالحا فی اآلخرة:بعد ذلک کله ال یطلب منه إال إسالما فی الدنیا و

والتوفی هو األخذ وافیا على أیۀ حال، فی الـدنیا وحـین    »تَوفَّنی مسلماً و أَلْحقْنی بِالصالحینَ«

  کما طلبه أبی إبراهیم: »مسلما«الموت وفی اآلخرة حالکونی 
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وأنا من ذریته، وذلـک اإلسـالم هـو     »لَکربنا و اجعلْنا مسلمینِ لَک و منْ ذُریتنا أُمۀً مسلمۀً «

مرتبۀ بعد کمال االیمان، دونما کان قبل اإلیمان او معه، فإنما اإلسالم الخالص الناصع بقمتـه  

وهـذا مـن غایـۀ التواضـع     »بالصالحین«هنا وفی اآلخرة  »و ألحقنی«العلیا، فخذنی وافیا بإسالم 

مـن هـو    -بطبیعـۀ الحـال   -صالحین وهمعند اللّه أن صالحا کالصدیق یطلب منه إلحاقه بال

أصلح منه فی مثلث الزمان، فلم یکن الصدیق یطلب هنا موته کما یقال، فـان حیـاة الرسـول    

 خـط  طول إسالمه فی له تثبیتا إال مسلما توفیه فی له◌ٔ نعمۀ له وللمرسل إلیهم، ولم یکن سو

حین أموت، وال أن أحـدا   مسلما اجعلنی وال موتا، فتوفنی مسلم أنی ال الممات، حتى الحیاة

معنا منادیـاً    «من األنبیاء لم یسأل الموت إال یوسف! حیث یسأله کل الصالحین:  نا إِنَّنـا سـبر

ف کُمنُوا بِرَبلْإِیمانِ أَنْ آمي لنادالْـأَ  ی عفَّنا متَو نا وئاتینّا سکَفِّرْ ع نا ورْ لَنا ذُنُوبنا فَاغْفبنّا ررارِآمب« 

ک سـو  126: 3( ») (.. ربنا أَفْرِغْ علَینا صبراً و تَوفَّنا مسلمین193َ: 3(  ال◌ٔ ) .. فحتى إذا کان ذـل

  .الوفاة لحد استمراریۀ اإلسالم، حال یکون أن المسمى، ألجله إلّا فلیس للوفاة

وقد تشـیر لـه    1ن الزمنعاش بعد لقیاه ردحا کثیرا م السـالم  علیهو لقد وردت روایات أن یوسف  

  اآلیۀ:

بِالْبینات فَما زِلْتُم فی شَک مما جاءکُم بِه حتّى إِذا هلَک قُلْـتُم  و لَقَد جاءکُم یوسف منْ قَبلُ «

) فلیعش یوسف فی بنی إسرائیل فتـرة حتـى یصـدق    34: 40( »لَنْ یبعثَ اللّه منْ بعده رسولًا

»جاء ام بعـد وفـاة    ولیس ذلک إال منذ ذلک اللقیا لفترة طائلۀ تناسل فیهـا آل إسـرائیل،   »لَقَد

  !.2یعقوب

                                                        
١

، باسناده الى محمد بن جعفر عن أبیھ عن جده عن رسول هللا  ةفي كتاب كمال الدین و تمام النعم ٤٧٣: ٢.نور الثقلین 
،أقول اكثر ما كان ةو عشرین سن ةمائ السالم علیھو عاش یوسف بن یعقوب   ةو أربعین سن ةقال: عاش یعقوب بن إسحاق مائآلھ و علیھ هللا صلى

عشر فذلك  ةالى ثالث ةیز و في السجن و في ملكھ قبل لقیاه بابویھ عشرون و كان قبلھ مراھقا دون تكلیف زھاء تسعفي بیت العز
و باإلسناد عن أبي خالد عن  - الى قولھ - باإلسناد الى محمد بن مسلم ةدون األربعین فیبقى ثمانون و كما في المجمع في كتاب النبو

 ةو بقي بعد خروجھ ثمانین سن ةسن ةو مكث فیھ ثماني عشر ةسن ةخل یوسف السجن و ھو ابن اثني عشرقال: د السالم علیھأبي عبد هللا  
 و عشرین سنین. ةسن ةفذلك مائ

 أقول: لیس دخولھ السجن إال بعد بلوغھ الحكم و باإلمكان كونھ الثاني عشر من عمره.
 
قال قلت لھ: كم عاش یعقوب مع یوسف بمص�ر؟  السالم علیھباسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر   ة.مجمع البیان في كتاب النبو٢

 قال: عاش حولین قلت:
في تابوت  ّ� في األرض یعقوب ام یوسف؟ قال: كان یعقوب و كان الملك لیوسف فلما مات یعقوب حملھ یوسف ةفمن كان الحج

قلت:فكان یوسف رسوال نبیا؟ قال: نعم اما تسمع قولھ عز و  ةالى ارض الشام فدفن في بیت المقدس فكان یوسف بعد یعقوب الحج
 ؟ ....»لَقَْد جاَءُكْم یُوُسُف ِمْن قَبُْل بِالْبَیِّناتِ «جل: 
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همـا أن دخلـه عـز    یزهو بزهوة الدنیا وزهرتها لحد ینسى أبویـه فـال یترجـل ل    -بعد -أ تراه

  الملک.

و مما یحیر العقول نقل هذه األحادیث الزور من المختلقات اإلسرائیلیۀ فی جوامعنـا الروائیـۀ   

والتفسیریۀ دون نقد، ویکأنها هی األصل وکتاب اللّه هو الفرع، فإذا ورد حدیث فی شـیء ال  

أل عن حـدیثها  یسأل عن آیته وإن کان ضعیفا فضال عن صحته فی سنده، وإذا وردت آیۀ یس

فهـو   -الذي یفسرها، فان لم یرد حدیث یبطل معنى اآلیۀ! وإن ورد وال سیما بسـند صـحیح  

الذي یفسر اآلیۀ وإن کان خالف ظاهرها أو نصها، وهذا هو التعامی عن أصالۀ الکتـاب إلـى   

ـ    «أصالۀ الحدیث، وذلک ترك لألصلین وهجر للقرآن وفیه  ومی و قـالَ الرَّسـولُ یـا رب إِنَّ قَ

واآلن کما کان وعلى طول الخط فی التاریخ اإلسالمی مما سـبب   »اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مهجوراً

  اختالف المذاهب واختالق البدع الجارفۀ.

إلّا  -فالتوراة ینقله محرفا منکوسا، واألحادیث »منْ أَنْباء الْغَیبِ«الذي قصصنا علیک هو  »ذلک«

  به مندرسا مرکوسا. تأتی -ما وافق القرآن

رَهم «و اما أنت یا رسول الهدى  وا أَمـعمإِذْ أَج هِمیلَد ما کُنْت األمـر فـی الصـدیق     »و»  م هـ و

  ماذا یفعلون، ولیکونوا من بعده قوما صالحین. »یمکُرُونَ

هکذا یقص اللّه من أحسن القصص فی یوسف وإخوته آیات للسائلین، فما صار بعد العزیـز  

امرأته والملک بعد ما أصبح یوسف هو العزیز بل والملک؟ ال ندري إال ما تدرینا أحادیـث  و

قال: لما أصابت امرأة العزیز الحاجـۀ   السـالم  علیهحول امرأة العزیز ومنها ما یروى عن باقر العلوم  

 فشاورت فی ذلک فقیـل لهـا: إنـا نخافـه علیـک      السالم علیهقیل لها لو أتیت یوسف بن یعقوب  

قالت: کال إنی ال أخاف من یخاف اللّه فلما دخلت علیه فرأته فی ملکه قالـت: الحمـد للّـه    

الذي جعل العبید ملوکا بطاعته، وجعل الملوك عبیدا بمعصیته فتزوجها فوجدها بکرا فقـال:  

ألیس هذا أحسن؟ ألیس هذا أجمل؟ فقالت: إنی کنت بلیت منک بأربع خصال: کنت أجمـل  

»أجمل اهل زمانک وکنت بکرا وکان زوجی غنّیاًأهل زمانی، وکنت 
1.  

                                                                                                                                                         
 
١

 قال: ... السالم علیھباسناده الى أبي جعفر محمد بن علي الباقر   ةفي آمالي شیخ الطائف ٢١٩ج  ٤٧٣: ٣.نور الثقلین 
قال: استأذنت السالم علیھعمن ذكره عن أبي عبد ّهللا   ةفي كتاب علل الشرایع باسناده الى عبد ّهللا بن المغیر ٢١٧: ٤٧١أقول وفیھ 
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علـى   -و لیس بذلک البعید ان یتزوجها یوسف ترکیـزا لرکیـزة اإلیمـان فـی قلبهـا وألنهـا      

اآلْنَ حصحص الْحقُّ أَنَـا راودتُـه عـنْ    «ة فی المدینۀ وأمام الملک: صدقته أمام نسو -خیانتها

هوال بد لها من ید بیدها وال سیما حین الیأس واإلیاس والت حین مناص، فتجـد عنـد    »نَفْس

  !إخالص بکل باللّه ن◌ٔ من خانته الخالص فتو

  

  

  واذکر عبدنا ایوب

) ارکُـض بِرِجلـک   41ربه أَنِّی مسنی الشَّیطانُ بِنُصبٍ و عـذابٍ (  و اذْکُرْ عبدنا أَیوب إِذْ نادى

) شَراب و لٌ بارِدغْتَس42هذا م.(  

إِنَّ «أ ترى أن اللّه یسلط الشیطان على عبده و رسوله أیـوب أن یمسـه بنصـب و عـذاب، و     

نِ اتَّبلْطانٌ إِلّا مس هِملَیع لَک سي لَیبادنَ الْغاوِینَعم کو هو » ع»ابأَو إِنَّه دبالْع مع؟.»ن  

هنالک سلطۀ ممنوعۀ للشیطان على المخلصین هی على عقولهم و أرواحهم و أعمالهم، لکیال 

تالءات    تبطل حجج اللّه على عباده، و هنا سلطۀ ممنوحۀ على أبدانهم و أموالهم هی مـن االـب

  األمثل منهم فاألمثل.الربانیۀ الشاملۀ لعباد اللّه 

و السلطۀ الشیطانیۀ على أیوب فی ردح من زمن المحنۀ لم تکن إلّا على الناحیـۀ المادیـۀ، و   

                                                                                                                                                         
زلیخا على یوسف فقیل لھا: انا أنكره ان نقدم بك علیھ لما كان منك الیھ قالت: اني ال أخاف من یخاف ّهللا فلما دخلت قال لھا: یا 

ما الذي  عبیدا و جعل العبید بطاعتھم ملوكا فقال لھا: ةزلیخا ما لي أراك قد تغیر لونك؟ قالت: الحمد ّهللا الذي جعل الملوك بمعصی
یكون في آخر الزمان أحسن آلھ و علیھ هللا صلىدعاك الى ما كان منك قالت: حسن وجھك یا یوسف فقال: كیف لو رأیت نبیا یقال لھ محمد  

مني وجھا و أحسن مني خلقا و أسمح مني كفا؟ قالت: صدقت قال: و كیف علمت اني صدقت؟ قال: ألنك حین ذكرتھ وقع حبھ في 
  عز و جل إلى یوسف إنھا قد صدقت و اني قد أجبتھا لجمھا محمدا فأمره ّهللا تبارك و تعالى أن یتزوجھا.قلبي فأوحى ّهللا 

في تفسیر القمي حدثني محمد بن عیسى ان یحیى بن أكثم سأل موسى بن محمد بن علي بن موسى مسائل فعرضھا  ٢١٨وفیھ ج 
داً «ل على أبي الحسن و كان أحدھا اخبرني عن قول ّهللا عز و ج وا لَھُ ُسجَّ و قد سبق صدر  - »َو َرفََع أَبََویْھِ َعلَى الَْعْرشِ َو َخرُّ

 - العزیز و احتاجت حتى سألت فقالوا لھا: لو قعدت للعزیز ةافتقرت امرأ ةو لما مات العزیز في السنین الجدب السالم علیھقال   - الحدیث
فقالت استحي منھ، فلم یزالوا بھا حتى قعدت لھ فاقبل یوسف في  - سمو كان یوسف سمي العزیز و كل ملك كان لھم سمي بھذا اال
ملوكا فقال لھا یوسف: أنت تیك؟ فقالت:  ةعبیدا و جعل العبید بالطاع ةموكبھ فقامت الیھ فقالت: سبحان الذي جعل الملوك بالمعصی

 بي؟ قال:فقال لھا: ھل لك فّي؟ قالت: دعني بعد ما كبرت أ تھزأ  - و كان اسمھا زلیخا - نعم
فقال لھا: الست فعلت بي كذا و كذا فقالت یا نبي ّهللا ال تلمني فاني بلیت  ةقالت: نعم فامر بھا فحولت الى منزلھ و كانت ھرم - ال

 لم یبل بھا احد قال: و ما ھي؟ ةببلی
و ال اكثر مني ماال فزعا مني و أجمل مني  ةقالت: بلیت بحبك و لم یخلق ّهللا لك في الدنیا نظیرا و بلیت بانھ لم یكن بمصر امرأ

 بلیت بزوج عنین فقال لھا یوسف: فما تریدین؟
 فقالت: تسأل ّهللا ان یرد علي شبابي فسأل ّهللا فرد علیھا شبابھا فتزوجھا و ھي بكر.
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  .»إِنّا وجدناه صابِراً نعم الْعبد إِنَّه أَواب«قد بلورت فیها السماحۀ الروحیۀ 

دونما شکوى وال نکـوى،  فیا لهذا العذاب الجسدانی من عذوبۀ روحیۀ حین یصبر العبد علیه 

وکما نراه فی سائر الصالحین طول الزمن الرسالی من مختلـف النصـب التـی تنصـب لهـم،      

والعذاب الذي یقصدهم فی سبیل الدعوة، أم فی طریق التکملـۀ الرسـالیۀ لتکمـل الـدعوة،     

  . »بِنُصبٍ و عذابٍ«وهذه الثانیۀ تمثلت ألیوب 

ی مسنی الضُّرُّ و أَنْت أَرحم الرّاحمینَ. فَاستَجبنا لَه فَکَشَفْنا ما بِـه مـنْ   و أَیوب إِذْ نادى ربه أَنِّ«

  ).84 -83: 21( »ضُرٍّ و آتَیناه أَهلَه و مثْلَهم معهم رحمۀً منْ عنْدنا و ذکْرى للْعابِدینَ

ره علیها، باختصار فی األنبیـاء، وفصـال   نصان فی سائر القرآن یتحدثان عن بلوى أیوب وصب

  هنا.

ذلک النبی العظیم الذي طمع الشیطان فی تضلیله بنصبه وعذابه، أن یصده عن عبـادة ربـه أم   

ینقصه، ولم یصده ربه امتحانا لعبده، فعمل فی ذلک واعتمل ولم یرجع عنه على طول المـدة  

ن أیوب قبسا وهاجا فـی اإلیمـان،   وطائل النصب والعذاب إلّا خاسئا وهو حسیر! أجل، ولیک

ومثال عالیا وحیدا فی الصبر والیقین، حیث ینکص الشـیطان علـى أعقابـه ویجمـع شـیاطینه      

  المردة، ویوحی لهم أن اللّه لیس لیصدهم عن أیۀ أذى یریدونها بأیوب، فقالوا:

هنـا یریـد   نجرّده عن أهله وماله وصحۀ حاله لیعود مجردا عن إیمانه حیث تشغله بلیته بالـه  

نَّ أَکْثَـرَ   «اللّه بذلک السماح إمتحان عبده، ویرید الشیطان امتهانه  لکـ و رِهلى أَمع بغال اللّه و

ولقد سلّط الشیطان على قصوره فجعلهـا قبـورا، وعـلّ علـى ولـده أیضـا        »النّاسِ ال یعلَمونَ

ظه المادیۀ ظهر بطن ال یبقی له فبدلهم میتا، وعلى مواشیه وأمواله، وعلى بدنه، فقلبه فی حظو

  شیئا وال یذر إلّا أطاح به ودمر.

یرید الشیطان لیضطر عبد اللّه أیوب إلى اختراق ثوب االصـطبار إذا تهـدمت علیـه أرکـان     

حیاته، فی ماله وأوالده ودوره وحاله، ویرید اللّه لیجعل من أیوب عبدا صبورا أوابا شـکورا،  

رة للمصابین، وعزاء للمکروبین، وسلوى للمرضـى والزمنـى   تصبح قصته ذکرى للعابدین وعب

  والمجروحین.  

مرت األیام، وتحدرت األعوام وأیوب ال یزال على شکاته حتى هزل جسمه وذهـب لحمـه،   
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  وأصبح منقوف الوجه شاحب اللون، ال یقر على فراشه من اآلالم.

 العطـوف  ف◌ٔ ا زوجـه الـرو  فرّ عنه الصدیق، وجانبه الرفیق، ورغبت عنه شیعته ومن حوله إلّ

 ورفّـت  سـبیالً،  إلیـه  استطاعت ما به وعنیت الحنان، قلبها وسع ما علیه تحننت حیث الحنون

 مخـاوف  و آالمه، من تساورها هموما إلّا شکت وما قلبها، أکناف له وبسطت بجناحیها، علیه

  .محتسبۀ نۀ◌ٔ مو راضیۀ، حامدة مرضه أیام ظلت ولکنها حیاته، على تتحذرها

أعیى أمر أیوب عبد اللّه إبلیس عدو اللّه، ولم یجد إلیه سبیالً إلّا من قبل زوجه، فانطلق  لهذا

  إلیها وهی فی بعض شأنها مع أیوب، فتمثل لها رجال وقال: أین زوجک؟ قالت:

هوذا عمیدا وقیذا، یتضور من الحمى، ویتقلب مما ألح علیه من الداء، فال هـو حـی وال هـو    

  میت.

فی إغوائها فأخذ یذکرها بما کان لزوجها فی صدر شـبابه وغضاضـۀ إهابـه     هنا طمع اللعین

من صحۀ وعافیۀ ونعمۀ صافیۀ، فأعادت لها الذکرى األشجان، وأثارت لدیها کوامن األحزان، 

  ثم أخذ یدرکها الضجر وینساب إلى قلبها الیأس فذهبت إلى أیوب قائلۀ:

حال والعیال، این شبابک الذاهب، این عزك حتى متى تعذّب، أین المال؟ أین الجمال، این ال

القدیم؟! فأجابها قائال: أراك قد سول لک الشیطان أمرا، أتراك تبکین على عز فائت، و ولـد  

  مائت؟

  فقالت: هال دعوت اللّه أن یکشف عنک حزنک ویزیح بلواك؟

  قال: کم مکثت فی الرخاء؟ قالت: ثمانین، قال: وکم فی البالء؟

  قالت سبعا.  

أستحی من ربی أن اطلب إلیه کشف بالئی، ولما قضیت فیه مدة رخائی، ولکـن یخیـل    قال:

لی أنه قد بدأ یضعف إیمانک، ویضیق بقضاء اللّه قلبک، ولئن برئت وأتتنی القوة ألضـربنک  

مائۀ سوط، وحرام علی أن آکل من یدیک بعد الیوم طعاما أو أشرب شرابا، أو أکلفـک أمـرا،   

وحیدا فریدا وقد اشتدت  -اآلن -ی اللّه أمرا کان مفعوال! أصبح أیوبفاغربی عنی حتى یقض

نی  «آالمه، وتضاعفت أسقامه، ففزع إلى ربه داعیا متحننا، ال شاکیا متبرما ف  سـأَنِّی م هبنادى ر

) وذلک فی آخـر  83: 21( »أَنِّی مسنی الضُّرُّ و أَنْت أَرحم الرّاحمینَ« »الشَّیطانُ بِنُصبٍ و عذابٍ
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استجابۀ دون فصل! یشکو ربه الرحیم من »ارکُض بِرِجلک ...«االمتحان، وکما تدل اآلیۀ التالیۀ 

یطانُ ... «الشیطان الرجیم دون أن یصارحه فی کشف ضره، وإنما عرضا لحاله   »أَنِّی مسنی الشـَّ

فإن رأیت فارحم عبدك، وإلّا فأنا مـن   »رّاحمینَو أَنْت أَرحم ال«وقرنا لرحمته تعالى إلى حاله 

  .»ارکُض بِرِجلک ...«الصابرین، فاستجاب له ربه فور عرضه 

إِنّا وجدناه صابِراً «أجل! ولحد اآلن یصمد أیوب لوسوسۀ الشیطان، فیرتقی إلى ذروة اإلیمان 

ابأَو إِنَّه دبالْع معن« .»کلبِرِج کُضفـذلک لمحـۀ    -لیس الرکض حسب العادة إلّا برجلو -»ار

عدوا قفزة أولـى إلـى   »ارکُض بِرِجلک«إلى مدى مرضه لحد لم یک یمشی برجل، ولکنه اآلن 

فلم یکن یسـطع قبـل الغتسـال وال    »هذا مغْتَسلٌ بارِد و شَراب«الصحۀ، ثم وثانیۀ إلى العافیۀ: 

  شرب شراب.

وحه ظهر بطن، وبرئت جروحه، وکـأن بـارد المـاء کـان     فما شرب واغتسل حتى اندملت قر

  مرحما ملحما، رغم أنه یضر بالجروح فی عادیۀ األحوال!.

و لقد کانت زوجته رق قلبها وحدبت علیه ولم تطاوعها نفسها الکریمۀ الحنونـۀ أن تترکـه و   

ـ   ا تعـاود  شأنه، وقد لزمته منذ اول بالئه على طول المدة وطائل المحنۀ، فرجعت إلیـه کعادته

إصالح شأنه فترى عجبا حین ترى شابا مکتمل الشباب، غض اإلهاب، مکتنـز اللحـم، وافـر    

  المنۀ والقوة، فحمدت اللّه على ما ردت إلیه من عافیۀ.

فهل إن أیوب یترکها ویستبدل بها غیرها، بعد أن یضربها مائۀ سوط کما عهد مـن ذي قبـل؟   

  یتناسى حنانها الدائب، وحضورها الواصب. ما هکذا الظن به وال المعروف من فضله، أن

و حین ال یترکها فما ذا یفعل بعهده علیها وهو بالء على بـالء وعنـاء علـى عنـاء، إذا یـأتی      

  الوحی الحبیب من الحبیب:

  ).44ب (و خُذْ بِیدك ضغْثاً فَاضْرِب بِه و ال تَحنَثْ إِنّا وجدناه صابِراً نعم الْعبد إِنَّه أَوا

خذ حزمۀ من القش والریحان تشتمل على مائۀ باقۀ واضرب بمجموعها زوجک مرة واحـدة،  

حفیفا رقیقا رفیقا، رخصۀ لک فی یمینک، ورحمۀ بهذه المخلصۀ الصالحۀ التی احتملتک فی 

  مرضک، وشارکتک فی آالمک!.

أ بـذنب؟ واألنبیـاء ال   و لئن سئلنا کیف یبتلى أیوب بمثل هذه البلیۀ التی تنفّر عنـه الطبـاع،   
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یذنبون، أم بغیر ذنب فأسوء وأنکى، ومن لزامات الرساالت بقاء الرسل فی حالۀ جذابـۀ غیـر   

  منفرة، والروایات تقول أصبح بدنه کله منتنا مدودا.

تمس مـن سـاحۀ نبـی اللّـه أیـوب وتنـتقص مـن         -فلنضرب بروایات متخلفات ومختلقات

، 1مصیر آیات مختلقات متناقضات فی العهد القدیم نضربها عرض الحائط، کما هو -سماحته

فقد طغت إسرائیلیات فی روایاتنا هنا وهناك فشوهت الحقیقۀ الناصعۀ التی أتى بهـا القـرآن   

  .الحکیم الذکر فی نصه جاء بما إال ن◌ٔ العظیم، وال نو

: ان أیـوب   السـالم  علیـه و القول الفصل فی الجواب فی أصوب الصواب تجده عند بـاقر العلـوم    

ابتلی من غیر ذنب، وإن األنبیاء ال یذنبون، ألنهم معصـومون مطهـرون، ال یـذنبون وال    السـالم  علیه

مع جمیع ما ابتلی به لم ینتن لـه   السـالم  علیهیزیغون وال یرتکبون ذنبا صغیرا وال کبیرا، وان أیوب  

وال اسـتقذره أحـدا رآه، وال   رائحۀ وال قبحت له صورة، وال خرجت منه مدة من دم وال قیح 

استوحش منه احد شاهده، وال تدود شیء من جسده، وهکذا یصنع اللّه عز وجل بجمیع مـن  

یبتلیه من أنبیائه وأولیائه المکرمین علیه، وإنما اجتنبه الناس لفقـره وضـعفه فـی ظـاهر أمـره      

                                                        
١

و: لیس كمثلھ احد  -و االیمان و انھ تحمل ألوان الرزایا صابرا محتسبا ةبكمال العبودی ٢٠و  ١٤: ١٤.ففي حین یصفھ حزقیال 
 .٧: ٤٢: ٦و  ١: ٤٠و  ١: ٣٨و  ٣: ٢و  ١:٨و التقوى أیوب  ةفي كمال االستقام

نفسي قائال �: ال تستذلي، فھمني لماذا  ةكرھت نفسي حیاتي، اسیب شكواي، أتكلم في مرارنجده یصفھ بما یناقضھ: (قد 
األشرار، ألك عینا بشر ام كنظر اإلنسان تنظر ...  ةتخاصمني؟ أحسن عندك أن تظلم، ان ترذل عمل یدیك و تشرف على مشور
نقذ من یدك ... ان ارتفع تصطادني كأسد ثم تعود و حتى تبحث عن إثمي و تفتش على خطیئتي، في علمك إني لست مذنبا و ال م

 ).٨ -١٠:١تتجبر على، تجدد شھودك تجاھي و تزید غضبك علي، نوب و جیش ضدي فلما ذا اخرجتني من الرحم ... (أیوب 
 ةاح و كل لحظنفسي ... قد ذبت ال الى األبد أحیا ... ما ھو اإلنسان حتى تعتبره و تضع علیھ قلبك و تتعھده كل صب ةأشكو بمرار

تمتحنھ، حتى متى ال تلتفت عني و ال ترخیني ریثما ابلع ریقي ... لماذا جعلتني عاثورا لنفسك حتى أكون على نفسي حمال 
 ).٢١ - ١١: ٧...(أیوب 

ر، و فاعلموا ان ّهللا قد عوجني ولف علّي احبولتھ، ھا اني اصرخ ظلما فال استجاب، ادعوا و لیس حكم، و قد حوط طریقي فال اعب
رجائي، و اضرم  ةفذھبت، و قلع مثل شجر ةعلى سبیلي جعل ظالما، أزال عني كرامتي و نزع تاج رأسي، ھّدمني من كل جھ

على غضبھ و حبسني كاعداء معا جاءت عزاتھ و اعدوا على طریقھم و حلوا حول خیمتي، قد ابعد عني اخوتي، و معارفي زاغوا 
ني نسوني، نزالء بیتي و امنائي یحسبونني أجنبیا، صرت في أعینھم غریبا ... نكھتي عني، اقاربي قد خذلوني، و الذین عرفو

عند امرأتي، و قممت عند أبناء احشائي، األوالد ایضا رذلوني، إذا قمت یتكلمون علّي كرھني كل رجالي و الذین أحبھم  ةمكروھ
ترأفوا أنتم علّي یا اصحابي، ألن ید ّهللا قد مستني، لماذا  انقلبوا علّي عظمي قد لصق بجسمي و لحمي و نجوت بجلد اسناني، ترأفوا

تطاردوني كما ّهللا، و ال تشبعون من لحمي، لیت كلماتي اآلن تكتب، یا لیتھا رسمت في سفر و نقرت الى األبد في الصخر بقلم 
 ).٢٤ - ١٩:٦...» (حدید و برصاص 

، و أمأل فمي حججا فأعرف األقوال التي یجیبني و افھم ما یقولھ لي من یعطیني أجده فآتي الى كرسیھ، احسن الدعوى امامھ«... 
) ٨ -٢٤:٣» (... ھا أنا ذا اذھب شرقا فلیس ھو ھناك و غربا فال أشعر بھ، شماال حیث عملھ فال انظره، یتعطف الجنوب فال أراه

فقال الرب للشیطان ھل «ضھ في ھذه التھم ). ھذا! و لكن ربھ یناق٢: ٢٧» ((حي ھو هللا الذي نزع حقي و القدیر الذي امر نفسي
(الى اآلن ھو  ٨: ١» جعلت قلبك على عبدي أیوب ألنھ لیس مثلھ في األرض رجل كامل و مستقیم یتقي هللا و یحید عن الشر

 ةلمتأثرو الروایات ا ة) فانظر الى ھذه الشطحات المتناقضات في التورا٣: ٢متمسك بكمالھ و قد ھیجتني علیھ ألبتلعھ بال سبب (
 بھا ثم انظر الى القرآن الحكیم فاقض ما أنت قاض.
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: أعظـم النـاس بـالء    آله و علیه هللا صلىلجهلهم بماله عند ربه تعالى من التأیید والفرج، وقد قال النبی  

  األنبیاء ثم األمثل فاألمثل.

ابتاله اللّه بالبالء العظیم الذي تهون معه على جمیـع النـاس، لـئال یـدعوا معـه الربوبیـۀ إذا       

شاهدوا ما أراد اللّه أن یوصله إلیه من عظائم نعمه متى شاهدوه، ولیسـتدلوا بـذلک علـى ان    

لى ضربین استحقاق واختصاص، ولئال یحتقروا ضـعیفا لضـعفه،   الثواب من اهللا تعالى ذکره ع

وال فقیرا لفقره، وال مریضا لمرضه، ولیعلموا انه یسقم من یشاء، ویشفی من یشاء متـى شـاء   

بأي سبب، ویجعل ذلک عبرة لمن شاء، وشقاوة لمن شاء، وسعادة لمن یشاء، وهو عز وجـل  

ال یفعل بعباده إال األصلح لهـم وال قـوة   فی جمیع ذلک عدل فی قضائه، وحکیم فی أفعاله، 

»لهم إال به
1.  

تلمیحۀ أنه ناداه استرحاما تربویا کما یراه الـرب صـالحا دونمـا اقتـراح      »إِذْ نادى ربه«ثم فی 

  فی األنبیاء.»أَنْت أَرحم الرّاحمینَ«هنا و »نی الشَّیطانُ بِنُصبٍ و عذابٍأَنِّی مس«علیه أمرا، إلّا 

نی  «فوق التعب وقد عبر عنهما فی األنبیاء ب  »و عذاب«هی مختلف التعب  »نصب«و  سـأَنِّی م

  .»الضُّرُّ

ک صـورة   و قد یعم ضرّه الدعایۀ على رسالته تذرعا إلیها بمرضه وذهاب مالـه وولـده، وذ   ـل

ولٍ و ال نَبِـی إِلّـا إِذا    «عامۀ عن السیرة الرسالیۀ لسائر المرسلین:  سـنْ رم کلنْ قَبلْنا مسما أَر و

هآیات اللّه مکحی طانُ ثُمی الشَّیلْقما ی خُ اللّهنْسفَی هتینی أُمطانُ فنّى أَلْقَى الشَّی52: 22(»تَم.(  

هو العذاب الروحی حیـث کـان الشـیطان     »عذاب«لنصب سائر أتعابه الظاهریۀ، وو قد یعنی ا

 اللّـه  إن! ضـره  یـه ◌ٔ یـو  مما أشد ضاللهم یه◌ٔ ینفر خلصائه القالئل وحتى زوجه الحنون، فیو

 معهـم  مـثْلَهم  و أَهلَه لَه وهبنا و: بل فحسب، ال دعائه، فور وشراب بارد بمغتسل عافاه تعالى

محی الْأَلْبابِ (رأُولکْرى لذ نّا و43ۀً م  ناهـدجنَثْ إِنّا وال تَح و بِه غْثاً فَاضْرِبض كدخُذْ بِی و (

) ابأَو إِنَّه دبالْع مع44صابِراً ن.(  

وهبنـا لَـه   «تشمله زوجه، وبأحرى من سائر أهله، وقد کانت معه طیلۀ مصـابه، فکیـف    »أهله«

                                                        
١

 .السالم علیھابن بابویھ القمي بسند عن جعفر بن محمد عن أبیھ   -٥٣: ٤.تفسیر البرھان 
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  ؟»و مثْلَهم معهم«ثم ماذا تعنی  »هأَهلَ

هذه الوهبۀ الربانیۀ تشیر إلى انفصالۀ بینه وبین أهله ضمن مصابه الواصل إلى قمتـه، فرجعهـا   

کما رجع سائر أهله، ثم أتم وهبتها إلیه بعد استجابته، حیث لم یرفضها،  -اللّه إلیه قبل دعاءه

  ث.وعالج موقفه من یمینه أن یضربها وال یحن

ثم المیتون من أهله خالل المحنۀ أحیاهم اللّه وهم تتمۀ من أهله، وعلّ مـثلهم معهـم عدیـد    

و ذکْـرى  «زائدة على زحمـۀ حصـلت    »(رحمۀً منّا 1کأمثالهم ماتوا من ذي قبل فأحیاهم معهم

  أن اللّه ال ینسى الصابرین یوم الدنیا کما ال ینساهم یوم الدین. »لأُولی الْأَلْبابِ

أنه أولد له مثلهم من ولده، وزوجۀ مثل زوجته، اللّهم إلّا هیه لو أنهـا   »ثْلَهم معهمم«و قد تعنی 

لهـا زحمـۀ ومشـقۀ! ولکـن      -حسب العادة -ترفض الثانیۀ فإنها على کونها رحمۀ له ولکنها

  تلمیحۀ لمعیۀ األهلیۀ فلیکونوا آهلین لعشرتهم، ساهلین فی عشیرتهم. »معهم«

إلى إحیاء میت من أهله، وال أنهم أو بعضهم ماتوا فی هـذه الفتنـۀ، وأن   و ألن النص ال یشیر 

بعیدة عن إحیاء، فقد تعنی الهبۀ إرجاع أهله إلیه کما کانوا قبل االبتالء، ثـم أولـد لـه     »وهبنا«

  مثلهم معهم.

دلیل أنه کان ما حلف به مسموحا لـه غیـر    -أن یضرب به وال یحنث -ثم وفی أخذ الضغث

ا لزوجه فی محنته، إلّا أنها لما رجعت عما صدر منها خفف اللّـه عنهـا، ولـیس    ممنوع، تأدیب

ذلک حیلۀ شرعیۀ فان اللّه لیس لیحتال لنفسه وهو طـرف الحلـف، وإنمـا احترامـا للحلـف      

والحالف والمحلوف له کضابطۀ ثابتۀ فی کافۀ االلتزامات، أن یحافظ علیها، مهما یخفف عن 

  وطئتها حینما یخف سببها.

فی ذلک لمحۀ إلى مدى التخفیف عن مجازاة المجـرمین، حـین یخـف اإلجـرام، أم فـی      و 

العقوبۀ زیادة على االستحقاق کما فی الـزانیین الـذین ال یـتحمالن الحـد المقـرر لهـرم أو       

                                                        
١

محمد بن یعقوب باسناده عن یحیى بن عمران عن ھارون بن خارجھ عن أبي بصیر عن أبي عبد ّهللا   ٥٢: ٤.تفسیر البرھان 
لت: أحیا لھ ولده كیف اعطى مثلھم معھم؟ قال: أحیا لھ من ولده الذین ماتوا قبل ذلك بآجالھم مثل الذین ھلكوا ق ةفي اآلی السالم علیھ

 یومئذ.
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  .1ومرض

  ج 84الى  45): اآلیات 38ج سورة ص (

ی الْأَیـدي و الْأَبصـارِ (    و اذْکُرْ عبادنا  أُولـ قُـوبعی حاقَ وإِس و یمراه45إِب   مناه إِنّـا أَخْلَصـ (

ماعیلَ و   47) و إِنَّهم عنْدنا لَمنَ الْمصطَفَینَ الْأَخْیـارِ ( 46بِخالصۀٍ ذکْرَى الدارِ ( اذْکُـرْ إِسـ و (

  )48الْأَخْیارِ ( الْیسع و ذَا الْکفْلِ و کُلٌّ منَ

أُولی «اذکر ابراهیم فی مختلف بلواه وصبره الحکیم، وإسحاق فی محنته، ویعقوب فی یوسفه 

وبصـائر   »أولـی األبصـار  «: الطاقات الروحیۀ فی مختلف شئون االصطبار والعبودیۀ، و»الْأَیدي

و «الصـالحۀ  األعمـال  »األیـدي «القلوب، حیث کانوا یبصرون نفاذا إلى األعماق، وقـد تعنـی   

  النظر الصائب الثاقب والفکر السدید. »األبصار

»مناهمن المخلصین الذین لیس للشیطان إلیهم سبیل، کما درسـناه هنـا    -إذا -فهم »إِنّا أَخْلَص

حیـث هـم   »بخالصـۀ «دون مقابل وظرف صـالح؟ کلّـا، وإنمـا     »أخلصناهم«فی أیوب، أ ترى 

وإنما خالصتهم هـی ذکـرى الـدار، ذکـرى      »خالصۀب«إلّا  »أخلصناهم«أخلصوا أنفسهم فلیس 

 265خالصۀ دون شائبۀ: ذکرى اللّه فی الدار الدنیا، وذکراها أنها دار مجـاز وممـر، وذکـرى    

الدار األخرى، انها هی الحقیقۀ والمقر، وقد تکون خالصۀ صـفۀ لألیـدي واألبصـار، أعمـاال     

  .»ذکْرَى الدارِ«خالصۀ، وأبصارا خالصۀ، تجتمعان فی 

فهذه الذکرى ذات العالقتین بالنشأتین، هی التـی جعلـتهم یخلصـون أنفسـهم للّـه، ولکـن       

بخالصۀ لیس لیخلصهم لحد العصمۀ المطلقۀ، فإنها إخالص مـن اللّـه یخالطـه هـی ذکـرى      

  الدار، فلیدرکهم إخالص من اللّه.

ون فالعصمۀ الربانیۀ هی فی ظرف العصـمۀ البشـریۀ دونمـا فوضـى جـزاف، وال ترجیحـا د      

هنا تذکّر لهم ثم تذکیر لغیرهم دون اختصاص بهم، وإلّا لم یصـلحوا   »ذکْرَى الدارِ«مرجح! ثم 

                                                        
١

ل: كان في أبیاتنا قا ةاخرج احمد و عبد بن حمید و ابن جریر و الطبراني و ابن عساكر عن سعد بن عباد -٣١٧: ٥.الدر المنثور 
من اھل الدار یعب�ث بھ�ا و ك�ان مس�لما فرف�ع س�عد ش�أنھ ال�ى رس�ول ّهللا   ةانسان ضعیف مجدع فلم یرع اھل الدار اال و ھو على ام

فخذوا لھ عثكاال فیھ قتلناه! قال:  ةانھ أضعف من ذلك ان ضربناه مائ آل�ھ و علیھ هللا صلىفقال: اضربوه حده فقالوا یا رسول ّهللا   آلھ و علیھ هللا صلى
 ففعلوا! ةشمراخ فاضربوه واحد ةمائ

بما حكم و ھنا روایات اخرى بألفاظ اخرى  آلھ و علیھ هللا صلىأقول: ان صح النقل فال بد من اثبات شرعي للزنا حتى یحكم الرسول  
 یجمعھا التخفیف عن الضعیف.
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  إلخالص العصمۀ الخاصۀ بالدعوة المعصومۀ.

وقـد نجـد   »و الْیسع و ذَا الْکفْلِ و کُلٌّ منَ الْأَخْیارِ«بن ابراهیم صادق الوعد  »و اذْکُرْ إِسماعیلَ«

  .1خبارلهم نبأ فی األ

 تسـلیۀ  ذکـراهم  فلـتکن  درجـاتهم،  مختلف على اللّه فی االصطبار اقطاب هم الرسل اء◌ٔ هو

 الـذین  القـدامى  رفاقـه  فهم الطویل، الطویل الشاق سفره فی له وتقویۀ األقدس النبی لخاطر

  .السالم علیهم  واإلسالم السالم سبیل له عبدوا

  

  ربه انی مسنی الضرواَیوب اذ نادى 

فَاستَجبنا لَه فَکَشَـفْنا مـا بِـه     83و أَیوب إِذْ نادى ربه أَنِّی مسنی الضُّرُّ و أَنْت أَرحم الرّاحمینَ 

  .84منْ ضُرٍّ و آتَیناه أَهلَه و مثْلَهم معهم رحمۀً منْ عنْدنا و ذکْرى للْعابِدینَ 

ومجملۀ هنا، وقد فصلناها هناك کما فصـلت، ونجملهـا هنـا     »ص«قصۀ أیوب مفصلۀ فی  و

کما أجملت، وهی دعاء واستجابۀ ومزید، وما الطفه وانظفـه دعـاء ال یتطلـب فیـه المبتلـى      

م   «وعرض الـرب بعلیائـه    »أَنِّی مسنی الضُّرُّ«کشف بالءه، وانما هو عرض بالءه:  حـأَر أَنْـت و

ینَالرّاحفال یدعو بتغییر حاله، وال یقترح شیئا على ربه، تأدبـا معـه وتـوقیرا وصـبرا علـى       »م

  بالئه، فهو من أفضل النماذج للعبد الصابر فی بلیته، دون اي تململ!.

نْ ضُـرٍّ    « له◌ٔ وسو عرضه عن المعلوم ه◌ٔ سو »فَاستَجبنا لَه«ثم نرى االستجابۀ  مـ فَکَشَفْنا مـا بِـه« 

نی  «ختص بما یمس غیر الروح، ولیس للشیطان سبیل الى أرواح النبیین والضر ضما ی سـأَنِّی م

روح،    41: 38( »الشَّیطانُ بِنُصبٍ و عذابٍ ) وهی فتحا یعمهما، وضما کما هیه یخـص غیـر اـل

                                                        
١

فیما احتج بھ على السالم علیھ.في البحار عن االحتجاج و التوحید و العیون في خبر طویل رواه الحسن بن محمد النوفلي عن الرضا  
و األب�رص  ةمشى على الماء و أحیي الموتى و أبرأ االكمالسالم علیھجاثلیق النصارى ان قال: ان الیسع قد صنع مثل ما صنع عیسى  

 الخبر. -تھ ربافلم یتخذه أم
وعن قصص األنبیاء الصدوق عن الدقاق عن االسدي عن سھل عن عبد العظیم الحسني قال: كتبت الى أبي جعفر الثاني  

 اسألھ عن ذي الكفل ما اسمھ؟السالم علیھ
و  ةن منھم ثالثمائو عشرین الف نبي مرسلو ةالف نبي و اربع ةبعث ّهللا عز و جل مائ السالم علیھو ھل كان من المرسلین؟ فكتب  

عشر رجال و ان ذا الكفل منھم و كان بعد سلیمان بن داود و كان یقضي بین الناس كما یقضي داود و لم یغضب اال ّ� عز و  ةثالث
ِل َو ُكلٌّ ِمَن َو اْذُكْر إِْسماِعیَل َو الْیََسَع َو َذا الْكِفْ «جل و كان اسمھ عویدیا و ھو الذي ذكره ّهللا جلت عظمتھ في كتابھ حیث قال: 

 ».اْألَْخیارِ 
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  وعلّ العذاب عبارة عنه اخرى.

اءه، سواء الذین هلکوا یعم زوجه وولده، أم وکل من کان یعوله من أقربائه وانسب »اهله«و علّ 

ثْلَهم  «تعم إحیاء من هلک، ورجـوع مـن سـلک، ثـم      »آتیناه«فی ضره، ام تفرقوا عنه، ف  مـ و

مهعقد تعنی مماثلۀ الکم والکیف، والمعیۀ وهی المالئمۀ الموافقۀ، قـد تلمـح ان الزوجـۀ     »م

ألیوب الصـابر فـی   »نْ عنْدنارحمۀً م«الثانیۀ انضمت الى االولى بکل وئام واحترام، وکل ذلک 

على مر الزمن لیقتفوا اثره فی الصبر على الضر للّه وفی اللّه، دونمـا   »و ذکْرى للْعابِدینَ«محنته 

شکوى على اللّه! وهنا اللمحۀ الالمعۀ ان العبودیۀ کلما ازدادت وتقـدمت ازداد العبـد بـالء،    

  اه.ولکی یرتقی العابد بذلک المرقى ما ال یرتقی بسو

و أَدخَلْناهم فـی رحمتنـا إِنَّهـم مـنَ      85و إِسماعیلَ و إِدرِیس و ذَا الْکفْلِ کُلٌّ منَ الصابِرِینَ 

  .86الصالحینَ 

کُـلٌّ مـنَ   «فـی حیـاتهم الرسـالیۀ ف     »و إِدرِیـس و ذَا الْکفْـلِ  «ابن ابراهیم  »إسماعیل«و اذکر 

یا بنَی إِنِّی أَرى فی الْمنامِ أَنِّی أَذْبحک فَانْظُرْ مـا  «ا إسماعیل إذ قال له أبوه وال سیم »الصابِرِینَ

  .»الصابِرِینَ منَ اللّه شاء إِنْ ستَجِدنی مرُ◌ٔ ذا تَرى قالَ یا أَبت افْعلْ ما تُو

ـ   «فلذلک الصبر البالغ ذروته  م م نـا إِنَّهـتمحی رف مخَلْناهأَد ینَ وحـالفالصـبر الصـالح    »نَ الص

  .1والصالح الصابر داخل فی رحمۀ اللّه، والصبر مفتاح الفرج

مـات أَنْ ال إِلـه إِلّـا أَنْـت     و ذَا النُّونِ إِذْ ذَهب مغاضباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدر علَیه فَنادى فـی الظُّلُ 

ینَ ◌ٔ فَاستَجبنا لَه و نَجیناه منَ الْغَم و کَذلک نُنْجِی الْمو 87سبحانَک إِنِّی کُنْت منَ الظّالمینَ  نـم 

هذا وهو یونس بن متى النبی، یضرب هنا مثال مذکّرا لقصور الصبر الالئق فـی   »ذا النون«. 88

فَاصـبِرْ لحکْـمِ ربـک و ال    «: »القلم«لۀ، بعد التذکیر بأنبیاء صابرین، وکما یلمح فی تطبیق الرسا

ه و راءلَنُبِذَ بِالْع هبنْ رۀٌ ممعن کَهال أَنْ تَدار لَو .کْظُومم وه إِذْ نادى و وتبِ الْحتَکُنْ کَصاح و

 لَـهعفَج هبر تَباهفَاج ومذْمینَ   محـالـنَ الصوالقصـۀ مـذکورة فیهـا وفـی یـونس      50: 68( »م (

  والصافات، وفی کلّ تفصیل کما تعنیه آیتها، وهنا کما هیه، دون اعادة شاملۀ للثالثۀ الباقیۀ.

                                                        
١

 ».ص«و ذي الكفل في » الصافات«و إسماعیل في » مریم«إدریس في  ة.راجع تفسیر قص
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ممن؟ أمن ربه؟ وهو کفر به، واین یذهب مغاضبا من ربه ولـیس   »إِذْ ذَهب مغاضباً«و تراه هنا 

تعنـی غضـب   »مغاضـبا «کل کائن ومکان، وهو مع کل انس وجان! ثـم  له مکان، فانه محیط ب

وطبعا مع من کـانوا   »مغاضبا«المتناوئین، فلیس غضبانا حتى یعنیه هو على ربه وسبحانه، وانما 

معه فی قریته، فقد غضب علیه قومه لکرور دعوته وصموده فی دعایته، فأیس منهم وغضـب  

ومه فی ذات اللّه إذ غضبوا علیـه لدعوتـه الدائبـۀ الـى     غضبا على ق »ذَهب مغاضباً«علیهم ف 

اللّه، فأیس من ایمانهم باللّه، ولکنهم کان لهم استعداد لالیمـان مـا کـان یعلمـه یـونس وال      

  رجاه:

» ذابع منْهنُوا کَشَفْنا عا آملَم ونُسی مها إِیمانُها إِلّا قَوفَنَفَع نَتۀٌ آمقَرْی ال کانَت ی فَلَوزْيِ فالْخ

  ).98: 10( »الْحیاةِ الدنْیا و متَّعناهم إِلى حینٍ

بأسا من الذهاب عـنهم مغاضـبا،    -إذا -فالن الموقف کان موقف اإلیاس من ایمانهم، فلم یر

أَنْ «حسن ظنه بربه »فظن«والن ذهابه کان ذهاب المغاضب دون فرار عن الدعوة ام تمهل فیها 

من القدرة، بل هو القـدر الضـیق کمـا     »نقدر«تضییقا فی ذلک الذهاب، فلیس  »یهلَنْ نَقْدر علَ

»رقْدی و شاءنْ یمقَ لطُ الرِّزسبی فَ « 1فی آیات عدة »اللّه قُـهرِز هلَیع رنْ قُدم و    ا آتـاه مـقْ م نْفـلْی

7: 65( »اللّه.(  

فقضیۀ الموقف الحاسم، ان لن نضیق علیه بذهابه عنهم مغاضبا، فلم یکـن یـرى فـی ذلـک     

الذهاب بأسا، بعد ما استعصى علیه قومه وهو مستقص فی دعوتهم، فغـادرهم مغاضـبا ولـم    

لیه األرض، فهـی فسـیحۀ و   یصبر على معاناتها بمماداتها وعرقالتها، ظانا ان اللّه لن یضیق ع

القرى باقوامها کثیرة، وانه لن یضیق علیه توبیخا لذهابـه عـنهم، إذ رأى نفسـه معـذورة فـی      

  ذهابه.

هذا الذي ظنه ذا النون، ولکن الرسالۀ اإللهیۀ لها مسـئولیتها الخطیـرة، المحلّقـۀ علـى سـائر      

و الدعوة بسـند اإلیـاس   ج یترك او یترکها، ان الرسالیۀ الدعوة لصاحب فلیس لیات،◌ٔ المسو

                                                        
» ال یقدرون«، ثم ال نجد ١٢: ٤٢و  ٥٢: ٣٩و  ٣٩و  ٣٦: ٣٤و  ٣٧: ٣٠و  ٦٢: ٢٩و  ٨٢: ٢٨و  ٣٠: ١٧و  ٢٦: ١٣.و ھي ١

، مما یجعل الترجیح للمعنى االول عند التردد، فضال عن موضع الیقین كما ٢٩: ٥٧و  ١٨: ١٤و  ٢٦٤: ٢اال في  ةبمعنى القدر
 في ذا النون.

 ، مما یجعل الترجیح للمعنى االول عند التردد، فضال عن موضع الیقین كما في ذا النون.٢٩: ٥٧و  ١٨: ١٤و  ٢٦٤: ٢
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فحتى إن أیقن الداعیـۀ بعـدم تـأثیر     »عذْراً أَو نُذْراً«نذرا، بل  -فقط -عن تأثیرها، فانها لیست

الدعوة فعلیه المواصلۀ فیها حتى النفس األخیر، وال یسمح له بالذهاب عـنهم إلّـا إذا خـاف    

الـدعوة، فهنالـک المهـاجرة     على نفسه عذابهم الناکل ام عذاب اللّه علیهم، ام مسا من کرامۀ

  .رة◌ٔ حفاظا على الدعوة والداعیۀ، ال إراحۀ لنفسه عن الدعوة غیر المو

إذا فقد کان من ذا النون بعض التقصیر فی الدعوة الصامدة، مهما یعذره بعض اإلعـذار ظنّـه   

ان لن یضیق علیه ربه فی ذهابه عنهم مغاضبا، ولکنه کان ظنا بغیر حساب وال صواب، حیـث  

وقف الصالح لذلک الظن او الیقین بعدم التضییق هو تمام الدعوة، وال تتم بـنفس اإلیـاس   الم

 او الـدعوة  علـى  کـالخطر  رة،◌ٔ اال إذا واجه امرا أهم إمرا من واجب الدعوة العاذرة غیر المو

روه وأرادوا    آلـه  و علیه اهللا صلى  الرسول هاجر وقد الداعیۀ، أرض الدعوة االصیلۀ الى اخـرى لمـا هجـ 

لیقتلوه، فانقلب واجبه المقام الى المهاجرة الى المدینۀ، حتى أسس فیها دولۀ اإلسالم ورجـع  

  فی نهایۀ امره الى مکۀ فاتحا محبورا مشکورا.

و هاجر موسى ومن معه فرارا من بأس فرعون وملئه، وابراهیم ولوط حیث نجا هما اللّه الـى  

الهاجم علیهم الخطر الناجم عن تکـذیبهم  األرض المبارکۀ، ولوط حیث نجی باهله عن قومه 

  !.»فَأَسرِ بِأَهلک بِقطْعٍ منَ اللَّیلِ«

و اما ان یذهب الداعیۀ عن جو الدعوة بمجرد انهم بالفعل لم یتأثروا بها، فال، علّهم یتـأثرون  

ـ  «فی المستقبل، ام تلزمهم الحجۀ الدائبۀ علیهم إذا کانوا ممن  ذَرتَهم أَم لَـم  سواء علَـیهِم أَ أَنْ

  ولکن الدعوة المتواصلۀ لیست سواء علیک وانما علیهم. »منُونَ◌ٔ تُنْذرهم ال یو

فأصحاب الدعوات رسولیۀ ورسالیۀ ال بدل لهم ان یتحملوا تکالیفها، صبرا على التکذیب بها 

یه هو بعض واإلیذاء من أجلها، ومهما کان تکذیب الصادق األمین مریرا علیه ولکن الصبر عل

  تکالیف الرسالۀ.

ال یجوز للداعیۀ ان ییأس من إصالح النفوس المتمردة، فإذا کانت المئـات لـم تصـل الـى     

القلوب فلتکن ألفا وآالفات، فقد تصل مرة الى القلب مهما کان کرور الدعوة المستمرة مـرّة،  

واصل فـی دعوتـه   انه سواء علیهم اإلنذار وترکه، فلی -وکیف له ذلک وأنّى -وحتى إذا أیقن

  عذرا، کما کانت قبل نذرا.
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اجل، وان طریق الدعوات لیست هینۀ وال استجابۀ النفوس یسیرة، فهناك رکام مـن مختلـف   

الشبهات والشیطنات تجثم على القلوب ال بد من إزالتها بکرور الدعوة، بایۀ وسـیلۀ ممکنـۀ،   

حساس، وقـد تصـادف إحـدى    تلمسا لکافۀ المراکز الحساسۀ، محاولۀ العثور على العصب ال

  اللمسات ذلک  

العصب فیتحول تحوال، وکما قوم یونس آمنوا لما رأوا بأس اللّه، ایمانا صالحا لدفع العذاب، 

فَلَو ال کانَت قَرْیۀٌ آمنَت فَنَفَعهـا إِیمانُهـا إِلّـا قَـوم     «: یفید ال البأس ة◌ٔ رغم ان االیمان عند رو

  ).98: 10(»نا عنْهم عذاب الْخزْيِ فی الْحیاةِ الدنْیا و متَّعناهم إِلى حینٍیونُس لَما آمنُوا کَشَفْ

ال شخص الداعیۀ ام شخصیته، اللهم اال فیمـا أصـبحت    »عذْراً أَو نُذْراً«ان الدعوة هی األصل 

الدعوة فی خطـر بالقضـاء علیهـا ام علـى الداعیـۀ، فـالى المهـاجرة حفاظـا علـى أصـلها           

  ستمراریتها فی مجاالت اخرى.وا

فَنـادى فـی   «لقد سجن ذا النون فی بطن الحوت النون تأدیبا له أدیبا لماذا استعجل عن قومه 

ظلمۀ بطن الحوت وظلمۀ اللیل وظلمۀ البحر »الظُّلُمات«
1 »إِلّا أَنْت إقـرارا بالتوحیـد    »أَنْ ال إِله

تنزیها للّه عن کل ما یمس من کرامته وعن ان یظلم عبده فی ظلماتـه، ثـم إقـرارا     »سبحانک«

  قصی کرسول.ظلما بنفسی لمکان ن »إِنِّی کُنْت منَ الظّالمینَ«بظلمه: انتقاصا عن واجب الدعوة 

إذا کان ظلما قبل الرسالۀ، وهـو   »ال ینالُ عهدي الظّالمینَ«و تراه کیف ناله عهد من اللّه رسالۀ 

  )!.140: 37(»و إِنَّ یونُس لَمنَ الْمرْسلینَ. إِذْ أَبقَ إِلَى الْفُلْک الْمشْحونِ«ظالم حین الرسالۀ؟ 

عهد اإلمامۀ دون مطلق الرسـالۀ، والظلـم الـذي ینـافی     الذي ال ینال الظالمین هو  »عهدي«ان 

الرسالۀ هو المعمد الخائن فی حمل الرسالۀ او أدائها، دون االنتقـاص عـن کمالهـا، المجبـر     

بتأدیب اللّه، وال سیما إذا کان اللّه یمتحن الرسول بذلک االنتقاص، تنبیها له انـه لـیس علـى    

 آلـه  و علیـه  اهللا صـلى قد یصدق فیه ما یروى عن الرسـول   شیء لوال رحمۀ من اللّه وعصمۀ وتسدید، و

 آلـه  و علیه اهللا صلىفسألته ام سلمۀ فی ذلک فقال   »اللهم وال تکلنی الى نفسی طرفۀ عین ابدا«فی دعاءه 

                                                        
١

روى مثلھ عن اإلمام  ٣٨٧ي قال في تفسیر الظلمات ... و ف السالم علیھأبي الجارود عن أبي جعفر   ةفي روای ٣٨٣: ١٤.البحار 
 .السالم علیھالرضا  
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»کـان  ما منه فکان عین طرفۀ نفسه الى متى بن یونس اللّه وکل وانما ننی◌ٔ یا ام سلمۀ وما یو
1 

) 16: 28( »قالَ رب إِنِّی ظَلَمت نَفْسی فَاغْفرْ لی فَغَفَـرَ لَـه  «و قد یشبهه ظلمه هذا ظلم موسى 

  مهما کان ذلک قبل رسالته، وهما على أیۀ حال أدنى من ظلم آدم حین عصى ربه فغوى.

لۀ تدریبیۀ تجریبیۀ، حتى إذا اکتمـل بعثـه لرسـالۀ    ثم وعلّها البن متى کما لموسى کانت رسا

و إِنَّ یـونُس  «بعد قوله بعدة آیـات   »و أَرسلْناه إِلى مائَۀِ أَلْف أَو یزِیدونَ«اصلیۀ، وقد تشهد له 

  ولکی یثبت على حاق رسالته وحقها دون اي تفلّت عنها او تلفّت!. »لَمنَ الْمرْسلینَ

و «عمـا قصـر    »و نَجینـاه مـنَ الْغَـم   «دعاءه  »فَاستَجبنا لَه«ن الى ربه بما أناب فلما أناب ذا النو

  حین یدعون کذلک الذي دعى ذا النون. »منینَ◌ٔ کَذلک نُنْجِی الْمو

و لقد تکاثرت الروایات وتضاربت حول قصۀ یونس، بین ما تکذبها اآلیـات ام ال تصـدقها،   

 نصدق منها إال ما صدقته، وال نکذب إال ما کذبتـه، ثـم نتـردد فـی     وما تصدقها اآلیات، فال

  عوانها ال مصدقۀ وال مکذّبۀ.

  .89و زکَرِیا إِذْ نادى ربه رب ال تَذَرنی فَرْداً و أَنْت خَیرُ الْوارِثینَ 

اسـتدعاء  »رْداًال تَذَرنی فَ«ان قصۀ والدة یحیى العجیبۀ مضت فی سورة آل عمران ومریم، وهنا 

  ).6: 19(»فَهب لی منْ لَدنْک ولیا یرِثُنی و یرِثُ منْ آلِ یعقُوب و اجعلْه رب رضیا«لولد 

و لما کانت هذه الوراثۀ المطلوبۀ توهم أن لوالها لم تکن هناك وراثۀ واللّه خیـر الـوارثین،   

یطلب وارثا من جنسه حتى یرثه فـی حمـل الرسـالۀ    یلحق دعاءه بتلک الوراثۀ اإللهیۀ، وانه 

أَنْـت خَیـرُ   «وان رزقتنیـه ایضـا ف    »أَنْت خَیرُ الْـوارِثینَ «اإللهیۀ، فحتى ان لم ترزقنی ولدا ف 

                                                        
قال: كان رسول السالم علیھسیر القمي حدثني أبي عن ابن أبي عمیر عن عبد ّهللا ابن سنان عن أبي عبد ّهللا  عن تف ٣٨٤: ١٤.البحار ١

في لیلتھا فقدتھ من الفراش فدخلھا من ذلك ما یدخل النساء فقامت تطلبھ في جوانب البیت حتى  ةفي بیت ام سلمآلھ و علیھ هللا صلىّهللا  
 لبیت قائما رافعا یدیھ یبكي و ھو یقول:انتھت الیھ و ھو في جانب من ا

عین ابدا، اللھم ال تشمت بي عدوا و ال حاسدا ابدا،  ةاللھم ال تنزع مني صالح ما اعطیتني ابدا، اللھم و ال تكلني الى نفسي طرف
لبكائھا فقال لھا ما آلھ و علیھ هللا صلىتبكي حتى انصرف رسول ّهللا   ةاللھم ال تردني في سوء استنقذتني منھ ابدا، قال: فانصرفت ام سلم

و لم ال ابكي و أنت بالمكان الذي أنت بھ من ّهللا قد غفر ّهللا لك  آلھ و علیھ هللا صلى؟ فقالت: بابي أنت و امي یا رسول ّهللا  ةیبكیك یا ام سلم
نھ ابدا و ان ال ینزع منك صالح ما ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، تسألھ ان ال یشمت بك عدوا ابدا و ان ال یردك في سوء استنقذك م

 ... نقلناه بكاملھ عن الھامش نقال عن األصل. ةعین ابدا فقال یا ام سلم ةأعطاك ابدا و ان ال یكلك الى نفسك طرف
 تكلني رب ال -و ھو رافع یده الى السماء - یقول السالم علیھعن ابن أبي یعفور قال سمعت أبا عبد ّهللا   ٥٨١: ٢) عن الكافي ٣٨٧وفیھ (

ال اقل من ذلك و ال اكثر، قال: فما كان بأسرع من ان تحدّر الدموع من جوانب لحیتھ، ثم اقبل علّي » عین ابدا ةالى نفسي طرف
عین فأحدث ذلك الذنب قلت: فبلغ بھ كفرا  ةفقال: یا ابن أبي یعفور ان یونس بن متى و كلھ ّهللا عز و جل الى نفسھ اقل من طرف

 ل: ال و لكن الموت على تلك الحال ھالك.أصلحك ّهللا؟ قا
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  .»الْوارِثینَ

ونَ فسارِعکانُوا ی مإِنَّه هجوز نا لَهلَحأَص یى وحی نا لَهبهو و نا لَهبتَجونَنا  فَاسعـدی و راتی الْخَی

  . 90رغَباً و رهباً و کانُوا لَنا خاشعینَ 

من قبـل، قـد تعنـی فیمـا      »و وهبنا لَه یحیى«زوجه عن عقرها إذا کانت عاقرا، ثم  »و أصلحنا«

أْس شَیباً ... و إِنِّـی  قالَ رب إِنِّی وهنَ الْعظْم منِّی و اشْتَعلَ الرَّ«عنت إصالح حاله عن کبره إذ 

  .»خفْت الْموالی منْ ورائی و کانَت امرَأَتی عاقراً فَهب لی منْ لَدنْک ولیا

ک مـادة    هذه تبین لنا ان المسارعۀ فی الخیرات والدعاء رغبا ورهبا والخشوع للّه، ان فی ذـل

نـرى السـابقین والمقـربین وشـطرا مـن       االجابۀ الخارقۀ للعادة فی االدعیۀ الصالحۀ، وکمـا 

  اصحاب الیمن تستجاب لهم دعواتهم العجیبۀ.

هی اإلشفاق مـن اللّـه خوفـۀ     »رهبا«هی الرغبۀ فی اللّه ثوابا ولقاء ورضوانا، و »رغبا«و العبادة 

ورهبۀ وفرقا منه، والدرجۀ العلیا من الرغـب والرهـب تناسـب السـابقین والمقـربین الـذین       

»رغبا«ام تجار  »رهبا«با له، ثم سائر الناس عبید یعبدون اللّه ح
1.  

  .91مینَ و الَّتی أَحصنَت فَرْجها فَنَفَخْنا فیها منْ روحنا و جعلْناها و ابنَها آیۀً للْعالَ

و مرْیم ابنَت عمرانَ الَّتـی أَحصـنَت فَرْجهـا    «و الروح المنفوخ فیها هو المسیح، وفی الطالق 

) بیانا ان الموضع المنفوخ فیه الروح منها هو فرجها ال سـواه، و  12( »فَنَفَخْنا فیه منْ روحنا ...

  قد فصلناه فی محالها األنسب کالطالق وسواها.

والمسیح بنفسه آیۀ إلهیۀ بما معه مـن آیـات؟    »آیتین«ال  »آیۀً للْعالَمینَ«ترى کیف جعال هما و 

هنا هی الذاتیۀ الکونیۀ، وهذه الوالدة المنقطعۀ النظیر آیۀ واحدة، قائمـۀ بکـال    »آیۀ«القصد من 

الدة القائمـۀ  الولد والوالدة، لوال أحدهما لم یکن اآلخر آیۀ، إذا فهما آیۀ نظرا الـى هـذه الـو   

بهما کلیهما، آیۀ واحدة فذة فی تاریخ اإلنسان على مر الزمان، ومثل واحد مـن ذلـک النـوع    

یکفی تأمال لإلنسانیۀ فی اجیالها على طولها وعرضها فـی سـماءها وارضـها، لمسـا معرفیـا      

                                                        
 ةأوجھ فطبق ةان الناس یعبدون ّهللا على ثالث السالم علیھفي كتاب الخصال عن یونس بن ظبیان قال قال الصادق   ٤٥٧: ٣.نور الثقلین ١

و  ةالعبید و ھي الرھب ةلك عبادالحرصاء و ھي الطمع و آخرون یعبدونھ فرقا من النار فت ةفي ثوابھ فتلك عباد ةیعبدونھ رغب ةفطبق
 الكرام. ةلكني اعبده حبا لھ فتلك عباد

 .ةاء الرسل ھم من الكرام فعبادتھم رغبا و رھبا ال تعني ما عنتھ ھذه الروایأقول: و الن ھؤ 
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ـ   ل وواقعیا لید القدرة الطلقیۀ المطلقۀ اإللهیۀ التی تخلق النوامیس، دون حصر واحتبـاس داخ

هنا هی روح المسیح اضافۀ الى جسمه وقد جرت من مجراها فـی مـریم    »روحنا«النوامیس! و

نفخا دون علوق من ذکر، وال انتقال من طبق إلى طبق، وأضیفت الى اللّـه لمزیـۀ االصـطفاء    

بالتکریم واالختصاص بالتعظیم فی بعدي خرق العادة لخلقها، والمیـزة علـى سـائر األرواح،    

ساماها بل فضّلت علیها کروح محمد والمحمدیین من عترته الطاهرین صلوات  اللهم اال التی

  اللّه علیهم أجمعین.


