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  الرحمن الرحیم  بسم اللّه

والمعصـومین   آله و علیه اهللا صلىعلى خاتم النبیین وأشرفهم محمد   رب العالمین وصلى اللّه  الحمد للّه

  .السالم علیهماالکرمین 

ضـمنها کاصـل حکـومی مـن     القرآن کتاب هدایۀ ککل لکافۀ المکلفین الى یوم الدین ومن 

السیاسات الربانیۀ والرسولیۀ والرسالیۀ ما ینفهم عن کافۀ السیاسات المختلفۀ الخلقیـۀ وحتـى   

العادلۀ فإنها لیست طلیقۀ بحق أن تتبع وإنما سیاسۀ یحـق إتّبـاع عاصـمۀ معصـومۀ تعصـم      

هـل البیـت   المکلفین عن األخطاء الجماهیریۀ وکما نقرء فی زیارة الجامعۀ مخـاطبین ائمـۀ أ  

وساسۀ العباد وأرکان البالد، فإنهم إنما یرأسون الشعوب بسیاسۀ ربانیۀ ورسالیۀ علـى   السـالم  علیهم

ضوء الکتاب والسنۀ کما أن سائر األحکام اإلسالمیۀ لیست إالّ على ضوءها وال سیما الکتاب 

  الصالحین اجمعین.  فإنه األصیل فی کل وارد وشارد والسالم على عباد اللّه

  

  سورة الملک وسیرة الملوکیۀ العادلۀ

  على ضوء آیات بینات

اةَ لیبلُـوکُم     1تَبارك الَّذي بِیده الْملْک وهو علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ *« یـالْحو تـوي خَلَقَ الْمالَّذ

زِیزُ الْغَفُورالْع وهالً ومنُ عسأَح کُمأَی«  

لکا یملک ملکه وملکه، إنما هما بیده ال سواه، وهما له ال سواه، وکل مالک إنه لیس ملکا وما

»قل اللهم مالک الملک..«مملوك إال إیاه، وکل ملک یملک علیه سواه: 
2

ه شـریک   « ولم یکن ـل

  3.»فی الملک

                                                        
١

، خالف ملك الخلق، إال الملوك الذین ھم ضالل الرب في ملكھم، إال ةوال نكب ةوال نكس ة. إنھ تعالى متبارك في ُملكھ، دون لعن
رب   أال لھ الخلق واألمر تبارك ّهللا «َخلقا وأمرا:  ةشؤون الربوبی ةویعجزون للقصور الذاتي، فھو تعالى متبارك في كاف فیما یجھلون

 »تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیرا«ومتبارك في األمر التشریعي كما التكویني ـ سواء:  ٥٣: ٧»العالمین
: ) ففي ملك السماوات و١: ٢٥( تبارك «ف:  ٨٥: ٤٣ »تبارك الذي بیده ملك السماوات واألرض وما بینھما«األرض ككلٍّ وفي كلٍّ

 .»الذي بیده الملك وھو على كل شيء قدیر
 
٢

 .٢٦: ٣. 
 
٣

 .١١١: ٧. 
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ه:   وفیما إذا یؤتی ملکه من یشاء ال یتحلل هو عنه، وال یؤتیه الملک الخاص یـؤتی    واللّـه «ـب

  1.»واسع علیم  ملکه من یشاء واللّه

بانعزاله ـ سبحانه ـ عن شیء مـن الملـک، وال       فالملک الحق من الخلق لیس وکیالً عن اللّه

شریکا له ولیا من الذل، وال معنیا یعینه ـ بعض الشیء ـ فـی الملـک، وإنمـا یؤتـاه تطبیقـا        

لیس لک من األمـر  «شیرا ونذیرا، دون أن یکون له من األمر شیء: لحکمه العدل بین الخلق، ب

»شیء
  3.»الملک الحق القدوس السالم المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر..  فتعالى اللّه« 2

 وألنه بیده الملک فهو متبارك: متعاظم بذاته وصـفاته وأفعالـه، ال تُحـد برکاتـه وال    » تبارك«

وبمـا أن الملـک   » ال تحصـوها   وإن تعدوا نعمۀ اللّـه «یمدد فیها وإنما یمدد، وال تُعد نعمائه 

  یخصه، فالبرکۀ أیضا تخصه:

ـ تـوحی بالسـلطۀ اإللهیـۀ       ان الید ـ هنا وفی سواه مما نسبت إلـى اللّـه   » الذي بیده الملک«

قرینۀ العقلیۀ، یوحی أن الیـد هنـا   الالمحدودة غیر المغلوبۀ، والملک قرینۀ أخرى إضافۀ إلى ال

لیست هی الجارحۀ الجسدانیۀ، فإن الملک ال تصله هذه الید، وإنما السلطۀ، وتقدیم الظـرف  

یفید ان الحصر، أن الملک ـ أیا کـان ـ إنمـا     » الملک«واالستغراق المستفاد من تأخیر » بیده«

  . هو بید اللّه

یر، ومن ملک النبـوة والسـلطۀ الزمنیـۀ، ولمـاذا     والملک أعم من ملک الخلق والتقدیر والتدب

  یؤتیها الفجار إذا کانت هی أیضا منه تعالى؟ له تأویل یأتی فی محله األنسب.

  کالم فی القدرة اإللهیۀ:

  فما هو کل شیء، وما هی القدرة؟»: وهو على کل شیء قدیر«

خلق مثله، أو یلـد مـن ال   فهل یقدر ربنا أن یجمع بین المتناقضین ذاتیا، أو یخلق نفسه، أو ی

یولد وال یخلق، أو أن یدخل الدنیا فی بیضۀ دون أن تصفر الدنیا أو تکبر البیضۀ، أو ما إلـى  

                                                        
٢٤٧: ٢. ١. 
 
٢

 .١٢٨: ٣. 
 
٣

 .٢٣: ٥٩. 
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  ذلک من المستحیالت الذاتیۀ عقلیا؟.

  تقول: األمور المتصورة ـ من حیث تعلق القدرة بها وعدم تعلقها ـ على أربعۀ أضرب:

وتغییرها، دون حاجۀ إلى معجزة أو اختـراع، فهـی مـن     ـ الکائنات التی باإلمکان تحویرها  1

  أبسط األشیاء التی تتعلق بها القدرة.

ـ التی تحتاج إلى قواعد علمیۀ کالمخترَعات، فهـی قبـل اختراعهـا قـد تُـزعم مسـتحیلۀ،         2

  ولکنما العلم یثبت إمکانیتها.

ات النبیین، التی یزعمها ـ التی ال تقدر المحاوالت العلمیۀ علیها من الطرق العادیۀ، کمعجز  3

اإلنسان ـ وال سیما المتحلل عن وحی السماء، الشـاك فیـه ـ یزعمهـا: مـن المسـتحیالت،        

  ولکنما من الممکنات الذاتیۀ، مهما کانت مستحیلۀ بالنسبۀ للقدرات المحدودة.

ومن هذه خلق العالم ال من شیء، وسائر االختصاصات اإللهیۀ فی خلقه المبـدع، فالالشـیء   

ذي باإلمکان إیجاده بالقدرة الالّمحدودة، إنه یستحق إسم الشیء بهذه اإلمکانیۀ االستعدادیۀ ال

لقبول الخلق، سواء أخلق أم ال یخلق، فالمادة األولیۀ کانت هی الالشـیء الممکـن إیحـاده،    

وقد خلقت، والسماوات الثمانیۀ وما فوقها، کانت الالشـیء الممکـن إیجـاده ولـم تخلـق،      

ى سواء فی أنهما شیء إلمکانیۀ خلقهما، مهما کانت األولى راجحۀ فـی الحکمـۀ   ولکنهما عل

  والثانیۀ مرجوحۀ، فهی من المستحیل عرضیا، ال ذاتیا.

ـ األمور التی ال تستحق إسم الشیء، ألنها لیست کائنۀ، وال باإلمکان تکوینهـا: معـدومات     4

شیاء حتى تشملها القدرة، مهما کانـت  مستحیلۀ التکوین، کاألمثلۀ المسبقۀ، فإنها لیست من األ

  إلهیۀ ال نهائیۀ.

إن القدرة تعنی إمکانیۀ تعلقها بشیء مما قدمناه، واالسـتحالۀ الذاتیـۀ تعنـی ـ فیمـا تعنیـه ـ        

استحالۀ تعلق القدرة بها وإن کانت القدرة اإللهیۀ، غیر المحدودة، فإذا تعلقت القـدرة بـأمر ـ    

  قدور، دلیل ال مرد له على إمکانیته.مما یزعم استحالته ـ فالواقع الم

أنا لست أنـا وال ال  «أو سلبهما معا: » أنا أنا ولست أنا«فهل باإلمکان الجمع بین النقیضین معا: 

  مهما کانت القدرة المحاولۀ لجمعهما أو سلبهما إلهیۀ؟» أنا

المخلـوق،  خالق نفسه، فخلقُ شیء یسبقه عدمه، وهذا ینـافی الوهیـۀ     وهل باإلمکان أن اللّه
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  کان قبل کونه! أمران مستحیالن ذاتیا!.  وخالقیۀ شیء تقتضی کونه قبل مخلوقه، فهل إن اللّه

مثله، فیکون المثل خالقا غیر مخلوق مثله. فاإلله المخلوق إذا لم   وهل باإلمکان أن یخلق اللّه

ق، وإذا کان یکن مخلوقا، حتى یماثل خالقه. فهو معدوم لم یخلق! فهل المعدوم یماثل الخال

مخلوقا فکیف یماثل خالقه فی أنه غیر مخلوق. أم هل هو مخلوق وغیر مخلوق لکـی یـربح   

  الواجبین: مماثلته خالقه، وعموم القدرة اإللهیۀ لخلق مثله؟.

إنه ـ رغم ما یزعمه الثالثیون وأضرابهم ـ، لیس عدم تعلق القدرة اإللهیۀ بالمحاالت الذاتیـۀ،    

،  فی شمولها، وإنما هی المحاالت النسبیۀ، التی ال یقدر علیها إال اللّه نقصا فی القدرة، ونقضا

  ».على کل شیء قدیر  إن اللّه«فیختصها بقدرته ف 

إلها ولیس إلها؟ خالقا وال خالق، عالمـا وال عـالم! فـإذا      نسألکم: هل باإلمکان أن یکون اللّه

» موجود ومعـدوم «ۀ المتناقضۀ فلیس الملحدون خاطئین إذ تمسکوا بأحد جزءي القضی» نعم«

فهل إال ألنه من المحاالت الذاتیۀ! فکـذلک سـائر   » ال«فلماذا » ال«إذ زعموا أنه معدوم، وإذا 

  المحاالت الذاتیۀ کاألمثلۀ المسبقۀ.

فالمستحیل ذاتیا لیس شیئا حتى تتعلق بـه القـدرة، وال أن القـدرة تتعلـق بالالشـیء الـذي       

  إال الالشیء الممکن إیجاده.یستحیل أن یکون شیئا، اللهم 

فذلک لیس لنقص فی القدرة الالنهائیۀ، وإنما ألن القدرة ال تعنـی إال التـی بإمکانهـا إیجـاد     

الممکن الذاتی، فالنقص کل النقص فی المستحیل الذاتی الـذي ال یقبـل اإلیحـاد، إن صـح     

  عن الالشیء المستحیل وجوده!.» یقبل وال یقبل«التعبیر ب 

لـیس  «ل ال یقدر ربنا أن یخلق المحاالت، حالۀ قبول لخلقهـا. فـالجواب أنـه    ولئن سألت: ه

فإنما الحالۀ والصفۀ تخلق فی شیء موجود، ال المعدوم المستحیل الوجود، »! للمحال جواب

صـفۀ    وفیما إذا کان الشیء موجودا، ال یحمل صفۀ تنـاقض کیانـه، فهـل یحمـل ذات اللّـه     

ـ  الحدوث، أم ات صـفۀ األزلیـۀ. کـذلک ـ وبـاألحرى ـ ال تحمـل        هل تحمل ذوات الممکن

الذوات المستحیلۀ الوجود ـ إن صح تعبیـر الـذوات ـ ال تحمـل صـفۀ اإلمکـان والقبـول،         

  المناقضۀ لالستحالۀ الذاتیۀ!.

  فقبول صفۀ اإلمکان للمفروض استحالته الذاتیۀ یحمل تناقضین:
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  ـ فرض القبول للمعدوم حالۀ عدمه: صفۀ دون موصوف!. 1

ـ تحمیل الحالۀ المناقضۀ لذات المحمول علیه، جمعا بین الصفۀ والموصوف المتناقضـین:   2

  مستحیل ذاتی یقبل حالۀ اإلمکان! ظلمات بعضها فوق بعض.

فالمحال الذاتی محال أینما حل، وبجنب القدرة اإللهیۀ أیضا، ولیس عنه خبر وال جـواب، إال  

دق زندیقا سأله: ألیس هو قادرا أن یظهر لهـم  یجیب به اإلمام الصا» لیس للمحال جواب«أنه 

یعنی بـذلک: أن المحـال   » لیس للمحال جواب«حتى یروه ویعرفوه فیعبد على یقین؟ فیجیبه: 

أظهر نفسه فلتره العیون بمشاهدة األبصار، وفی ذلـک    لیس شیئا یذکر فیسأل عنه، فلو أن اللّه

  ، وهذا محال!.تحول المجرد عن الالمادة إلى المادة، لکی تشاهد

هل یقدر ربک أن یدخل الدنیا فی بیضۀ مـن غیـر أن   : «السالم علیهکما یسأل اإلمام المؤمنین علی 

تبارك وتعالى ال ینسب إلى العجز، والذي سألته ال   تصغر الدنیا أو تکبر البیضۀ؟ قال: إن اللّه

  1».یکون

نفسه عـن  السـالم  علیهوإن کان هنا وجه آخر للجواب، فهو عن وجه آخر للسؤال وکما أجاب علی 

م         ویلک إن اللّه«نفس السؤال:  ف األرض ویعظـِّ العجز، ومـن أقـدر ممـن یلطـِّ ال یوصف ـب

  2».البیضۀ

األرض عـن حجمهـا، برفـع الخلـل       یعنی الحالۀ الممکنۀ فی موضع السؤال: أن یلطف اللّـه 

والفواصل عن عناصرها وجزیآتها، ودمجها کما یمکن، فتصبح قدر البیضـۀ فیـدخلها فیهـا،    

مـا،  فالبیضۀ إذا ال تکبر حجما مهما کبرت ثقالً، کما الدنیا ال تصغر ثقالً مهمـا صـغرت حج  

فهذه هی الحالۀ الممکنۀ من إدخال األرض البیضۀ، بتلطیف األرض حجمـا وتکبیـر البیضـۀ    

  ثقال!.

ثم استحالۀ تعلق القدرة اإللهیۀ قد تکون ذاتیۀ عقلیۀ کاألمثلۀ المسـبقۀ، وقـد تکـون واقعیـۀ     

کصدور القبیح منه سبحانه، أو خلق المرجوح کونیا؛ وحسب المصلحۀ الجماعیـۀ للکائنـات   

                                                        
١

 .السالم علیھعنھ  ةین، عن التوحید للصدوق عن عمر بن اذ٣٢، ص ١. نور الثقلین ج 
 
٢

 .السالم علیھعنھ  السالم علیھعن ابان بن تغلب عن الصادق  ٣٢، ص ١. نور الثقلین ج 
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قادر على أن ینزِّل آیـۀ ولکـن     قل إنّ اللّه«لمکلفین کالمقترحین المعجزات تعنتا ولجاجا: أو ل

فاألخیران ـ رغم إمکانیتهما ذاتیا، وبالنسبۀ للقدرات المحـدودة أیضـا ـ     1.»أکثرهم ال یعلمون

  إلختیار.، إذ یتنافیان وعدله وحکمته تعالى وتقدس، استحالۀ با هما مستحیالن على اللّه

، فال یعجزه شیء، وال یفوته شیء، یخلق ما یشـاء، ویفعـل    انه ال قدیرَ على کل شیء إال اللّه

ما یرید، إنه عزیز حمید، وهو غالب على أمره، غیر مغلوب فیما یریـد، فمـا یحیلـه اإلنسـان     

  سهل یسیر، ال یعزب عنه شیء وال یعزبه شیء.  بحساب قدرته المحدودة، إنه عند اللّه

ما یحیله العقل واقعیا، من المنکر، أو عقلیا من المحال الذاتی، فهو لیس شـیئا یـذکر، أو ال   و

نقص   یلیق به تعالى حتى تتعلق به قدرته، فما دام القابل ناقصا ال یقبل الکمال، أم هو دون اـل

ـ     ا والکمال الستحالۀ شیئیته، فعدم تعلق القدرة اإللهیۀ به لیس نقصـا فیهـا، وال نقضـا لعمومه

  وشمولها.

وهل إن القدرة اإللهیۀ تتعلق بالشیء الموجود: خلقُ الشیء شیئا: خلقه کما کان قبل خلفـه؟  

فهو من تحصیل الحاصل! أو خلقه شیئا آخر بمعنـى تغییـره وتحـویره؟ أو بمعنـى إعدامـه؟      

فلیست قدرته محصورة فی حصار الکائنات بعد کونها، فمن هذا الـذي کونهـا إال هـو؟! أم    

قدرته بما کونها ویخلق األشیاء من الالشیء؟ فکیف یتحول الالشیء شـیئا! أن یخلـق    تتعلق

العالم من الالشیء؟ وهذا هو الصـحیح المعقـول، أن ال مصـدر لخلـق المـادة األولیـۀ         اللّه

ا  «وجودیا وال عدمیا، إنما مصدرها أوالً إرادته تعالى: أن خلق األشیاء ال من شیء:  إنما أمرـن

وإنما اسـتحق اسـم الشـیء قبـل تکوینیـۀ، اعتبـارا       »ردناه أن نقول له کن فیکونلشیء إذا أ

  ».عالقۀ ما یکون«بإمکانیۀ تکوینه ومجال کونه المستقبل 

ثم مصدر األشیاء ثانیا هی المادة األولیـۀ ـ المخلوقـۀ ال مـن شـیء ـ، بإرادتـه تعـالى، أن         

إلى ما یرید، أو یعدمها، وسوف نخـوض  یحورها ویحولها ویبدل ماهیتها، ثم ماهیات األشیاء 

  فی البحث عن کیفیۀ التکوین فی محالِّها.

إذا فعمــوم قدرتــه تعــالى لــیس إال لعمــوم الممکنــات: المعــدومات المتمکنــۀ لإلیجــاد،  

                                                        
١

 .٣٧: ٦. 
 



 10

» کـل شـیء  «والموجودات المتمکنۀ للتغییر والتحویر، أو االنعدام، فهی کلها أشیاء معنیـۀ ب  

لیست شیئا لکـی تتعلـق بهـا القـدرة، ودون الموجـودات فـی        دون المحاالت الذاتیۀ فإنها

وجوداتها، فإن الموجود ال یحتاج إلى اإلیجاد، اللهم إال إبقاءه فإنه أیضا بحاجۀ إلى القـدرة  

والعنایۀ اإللهیۀ کما فی بدایۀ وجوده، إذا فلیست القدرة اإللهیۀ فوضى تتعلق بالمحاالت لکی 

فی ثالوث، المستحیل عقلیا، وان اإلبن إله، مولود منذ األزل، غیر تبرز الفلسفۀ الکنسیۀ تقولها 

  1مخلوق، وأن اإلله المجرد الالمحدود حلِّ فی الجسم الالمجرد المحدود.

  .»وهو الْعزِیزُ الْغَفُور الَّذي خَلَقَ الْموت والْحیاةَ لیبلُوکُم أَیکُم أَحسنُ عمالً«

ومن عموم قدرته لألشیاء أنها تعم الموت والحیاة، فالموت شیء ألنه إعدام للحیـاة وفصـل   

  بین الکائن الحی وبین حیاته، والحیاة شیء وهی أصل األشیآء فی الکائنات.

ال قبلها، فإنه أمـر عـدمی ولـیس     2والموت الشیء، المخلوق، هو الموت عن الحیاة وبعدها،

إعدامیا لکی یکون شیئا، وتقدمه على الحیاة هنا فی التعبیر، ال یقدمه علیها فی الواقع المعنی، 

وأنـه هـو   «ذ ال واقع له قبلها إال عدم الحیاة، وهو لیس شیئا یخلَق، فخلق الموت هو اإلماتۀ: إ

ال الذي قبل الحیاة فإنه کائن قبلها دون خلق، ولم یذکر إال فی آیـۀ واحـدة:    3،»أمات وأحیى

  4.»جعونوکنتم أمواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم إلیه تر  کیف تکفرون باللّه«

ثم إن بلوى اإلنسان لیس بالموت قبل الحیاة، إذ ال یشعره قبلها، وإنما حالها، بمـا یعلـم انـه    

یـا لیتنـی قـدمت    «ء له نفسه، وبعدها کذلک، لیـذوق ألـم الحسـرة:     یدرکه ال محالۀ، فلیهیى

حیاة الخلـود  فلیحسن عمله فی عمله فی حیاة التکلیف، لیحیى فیها وبعد الموت فی  »لحیاتی

  حیاة طیبۀ.

                                                        
١

 ».حوار بین اإللھیین والمادیین«. راجع كتابنا 
 
٢

 ةقال: الحیا السالم علیھوفیھ ایضا عنھ » قبل الموت ةخلق الحیا  ان ّهللا «قال:  السالم علیھالكافي عن الباقر  عن ٣٧٩: ٥. نور الثقلین 
 السالم علیھ، وفیھ ایضا عنھ ة، فاذا جاء الموت فدخل في االنسان. لم یدخل في شيء اال وخرجت منھ الحیا والموت خلقان من خلق هللاّ 

 .ة. اال انھ طویل ال ینتبھ منھ الى یوم القیامةي یأتیكم في كل لیلما الموت؟ قال: ھو النوم الذ
 ، ال الذي قبلھا، وال یشملھ كذلك.ةاقول: كل ذلك یعني الموت عن الحیا

 
٣

 .٤٤: ٥٣. 
 
٤

 .٢٨: ٢. 
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إن التسابق فی األعمال الحسنۀ هو الهدف لهذه االزدواجیـۀ مـن المـوت والحیـاة، ولیسـت      

الحیاة فقط هی الباعثۀ لهذا التسابق، وإنما التی معها الموت علما، وبعدها واقعا، ومهما أنکـر  

اب بعـد قـائم ال   اإلنسان حیاة الحساب بعد الموت، الذي ال ینکره أحد، ولکن احتمال الحس

یمحى، فلیحسب العاقل له حسابا، وکما یحسب کل تاجر حسابات فـی احتمـاالت الفائـدة    

والضرر، وألن الموت یحمل هذه الذکرى الضروریۀ، والبلوى العالیۀ، تقدم هنـا علـى الحیـاة    

کنـتم أمواتـا   «رغم تأخره فی غیرها من اآلیات، إال الذي هو قبل الحیـاة ولـیس فیـه بلـوى!     

  .»فأحیاکم

والعمل هنا یعم عمل القلب ـ وهو أولى ـ وعمل القالب ـ هـو أدنـى ـ       » أیکم أحسن عمالً«

ألن القالب یتبع القلب ویتّبعه فی عمله، ولیس کذلک القلب، مهما تأثر هو بالقالب فی خیـره  

  وشره.

بلـوى  ء ومنه أسوء، والغایۀ القصـوى مـن    ثم العمل منه حسن ومنه أحسن، کما أن منه سیى

  الموت والحیاة الوصول إلى واقع العمل األحسن قلبا وقالبا، وهو الذي یبتغى بـه وجـه اللّـه   

کأعمال المقربین، ودونه األبرار الذین یریدون اآلخرة، فعملهم حسن، کمـا أن األسـوء هـو    

  أعمال الکافرین الذین توافق سیآتهم نیاتهم.

کما أن من األحسن ذکـر العمـل السـیء    ومن حسن العمل األحسن نسیانه وعدم استعظامه، 

  فجبرانه.

فالموت والحیاة دلیالن، بما معهما من أدلۀ إلهیـۀ، عقلیـۀ وفطریـۀ وواقعیـۀ، یـدالن النـاس       

الیقظین إلى العمل األحسن، فلیس الموت قبل الحیاة داخالً فی المعنی من المـوت االبـتالء   

  هنا.

ل الحیاة أیضا، بتأویل أنـه مخلـوق ضـمن    هذا ـ وإن کان باإلمکان شمول الموت هنا لما قب 

وکذلک الحیاة غیر الدنیویۀ فإنها حیاة وأحیى من الدنیویـۀ، ولکنمـا البلـوى     1الکائن المیت،

نها علمیا حالها، فإنـه  لیست إال فی الحیاة الدنیا لواقع اإلختیار والتکلیف فیها، وفی الموت ع

                                                        
١

 . ولكن الخلق ھنا یوحي باالستقالل فال یشمل الموت ضمن الكائن المیت.
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لیبلوکم أیکم أحسـن  «الذي یحمل الذکرى، ویحمل صاحبه على التسابق فی األعمال الحسنۀ 

  1، وللموت رحمات أخرى إضافۀ إلى البلوى.»عمالً

ولوال العزة والغلبۀ اإللهیۀ لم تکن هناك بلـوى وال حسـن األعمـال، فبعزتـه خلـق المـوت       

والحیاة، وبعزته یحافظ على األحیاء واألمـوات، وعلـى األرواح واألجسـاد، وعلـى أعمـال      

  اإلنسان، وبعزته یجازي کالً على عمله، إذ ال یفوته من أساء.

ولوال مغفرته کانت الحیاة األخرى کلها بالء وعذابا، ولکنه یغفر ما دامـت المغفـرة ال تنـافی    

عدله، ویکفی أن مصیر الموحدین کلهم الجنۀ، بعد المغفـرة، أو والعـذاب فیمـا ال یتحمـل     

  ».وهو العزیز الغفور«المغفرة ثم الجنۀ، فرحمته وسعت کل شیء 

والحیاة خاصۀ، لـیس جزافـا دون هـدف، وإنمـا هـو      أجل: وإن الخلق عامۀ، وخلق الموت 

بتکلیـف  «من سـلوك المکلفـین علـى األرض، بلـوى:       اإلبتالء إلظهار المکنون فی علم اللّه

أکـیس  «و 2»طاعته وعبادته، ال على سبیل االمتحان والتجربۀ، ألنه لم یزل علیمـا بکـل شـیء   

» فلیأخـذ اإلنسـان مـن حیاتـه لموتـه     » «المؤمنین أکثرهم للموت ذکرا وأحسنهم له استعدادا

واستقرار هذه الحقیقۀ الحیۀ من واقع الموت فی ضمائر األحیاء، یدعهم أبدا یقظـین منتبهـین   

                                                        
١

 ةلحی�االموت ال تختص بالبلوى التي تدفع الى التسابق في الصالحات، وانما ھي االھم من فوائده لبن�ي االنس�ان ح�ال ا ة. ان رحم
 للمحسنین ـ. ةاعتبارا، وبعد الموت جزاء للحسنى بالحسنى، وللذین كفروا عذاب، وھو رحم

 ةاالرضی ةالموت في النبات والحیوان واالنسان: فلالنسان: ھل یا ترى لو لم یكن موت، اكانت الكر ةوھنا رحمات اخرى نتیج
ء معایش اآلباء واألمھات: اآلالف االالف! واذا  ن یتحملوا عببفضائھا تسع نسلھ المتواصل؟ ولو وسعت، فھل بامكان االوالد ا

؟ كیف! وال تعیش اآلن ـ وھي تلمس الموت لیل نھار ـ اال في ةالسلمی ة، المعایشةفي الحیا ةالخالد ةأمكن، فھل بامكان ھذه الكثر
 عن تخلفات!. ةاضطرابات ناتج

لو تذكروا بھا، وواعظا لمن كان لھ قلب او القى السمع وھو شھید، ورادعا ، ةسلیم ةلبني االنسان، بنَّاء لحیا ةفیا للموت من رحم
 والیوم اآلخر!.  ، وباعثاً على التقوى لمن آمن با�ّ ةوان لم یؤمن باآلخر ةغیر منفصم ةسالم ةعن الشرور لمن اراد الحیا

 ةمن زحامھا، فامتنعت الحیا ةلبحار جامدوللحیوان: لو ان بیضات االسماك البطروخات صارت كلھا اسماكا ولم تمت، الصبحت ا
 علیھا كلھا.

 ؟!ةایام دون انقطاع وال موت لمألت المحیط الى عمق میل، فكیف الحیا ةولو ان الجراثیم استمرت على التوالد خسم
طنا،  ٧٣٦٦ھ ـ لو مضى علیھ یوم واحد دون عائق، لبلغ وزن ةولو ان میكروب الوباء (الكولیرا) ـ الذي یتضاعف كل عشرین دقیق

 !.ةصفرا، فاین الحیا ٢١مع  ٥وعدده رقم 
، فكیف ةاالرضی ةمنھا ستین ملیونا، لو بقیت انسالھا بین عام وعامین لزادت على الكر ةان بعض المحار في البحار تبیض الواحد

 !.ةالحیا
، فلو عاشت دون موت لم ةبیض ١٥٠ـ  ١٢٠ ةوالذباب الذي ینفص عیش االنسان، تبیض انثاه خمس او ست مرات، في كل مر

 یعش على وجھ االرض انسان وال حیوان!.
سبحان الخالق العظیم، فھل » لیبلوكم أیكم احسن عمالً «، ةوخلقی ة، خلقیةومعنوی ةمادی ة، وانھ یتبنى الحیاةفلوال الموت لم تكن حیا

 لالحیاء ولالموات!. ة؟ فان الموت رحم»ةاخلق الموت والحی: «ةعلى الحیا ةالسابق ةال یستحق الموت ـ اذا ـ ان یحتل الرتب
 
٢

 .»فإنھ عز وجل خلق خلقھ..«: ةاآلیفي  السالم علیھعن االحتجاج للطبرسي عن الرضا » نور الثقلین. «
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والعمـل الظـاهر، ال یدعـه یطمـئن أو     حذرین واعین، للصغیرة والکبیرة، فی النیۀ المستسرة، 

یستریح، إال أن یسامح عن عقله وضمیره، فإن حسن العمل لیس إال من حسن العقل، وعلـى  

  أیکم احسن عقالً، ثم قال: أتمکم عقالً، وأشـدکم للّـه  : «آله و علیه اهللا صلىحد تفسیر الرسول األقدس 

  1».ظرا، وإن کان أقلکم تطوعاعز وجل به ونهى عنه ن  خوفا، وأحسنکم فیما أمر اللّه

  

  

  

  وال یزالون مختلفین اال من رحم ربک 

»    ـذَللو ک بـر م حـنْ ر ینَ * إِالَّ مـفخْتَلزَالُونَ مالَ یةً وداحۀً وأُم لَ النَّاسعلَج کبر شَاء لَوو ک

  2.»قَهم وتَمت کَلمۀُ ربک لَأَملَأَنَّ جهنَّم منْ الْجِنَّۀِ والنَّاسِ أَجمعینَخَلَ

تُحیل ذلک الجعل الجاهل القاحل فی ساحۀ الربوبیۀ فی حقلی التکوین والتشریع، إذ » لو«ف 

مۀ واحدة ولکـن لیبلـوکم فـی مـآء     لجعلکم أ  لکلّ جعلنا منکم شرعۀ ومنهاجا ولو شاء اللّه«

  3.»مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون  آتاکم فاستبقوا الخیرات إلى اللّه

لجعلکم أمۀ واحدة ولکن یضل من یشاء ویهدي من یشـاء    ولو شاء اللّه«وفی حقل التکوین: 

»ولتسألن عما کنتم تعملون
لیک قرآنا عربیا لتنذر أم القرى ومـن حولهـا   وکذلک أوحینا إ«ـ   4

وتنذر یوم الجمع ال ریب فیه فریق فی الجنۀ وفریق فی السعیر. ولو شاء لجعلهم أمۀ واحـدة  

  5.»ولکن یدخل من یشاء فی رحمته والظالمون ما لهم من ولی وال نصیر

                                                        
 ما عنى بھ؟ فقال: یقول: أیكم أحسن عقالً.» أیكم أحسن عمال«عن قولھ  آلھ و علیھ هللا صلىقال: سألت النبي  ةأبو قتاد»: مجمع البیان. «١

، وفي الكافي عن الصادق » ّهللا  ة، وأسرع في طاع أیكم احسن عقالً، وأروع عن محارم هللاّ «قال:  آلھ و علیھ هللا صلىوفیھ عن ابن عمر عنھ 
، ثم قال: اإلبقاء على العمل حتى ةالصادق ةوالنی  هللاّ  ةخشی ةلیس یعني أكثركم عمالً، ولكن أصوبكم عمالً، وإنما اإلصاب: «السالم علیھ

ھي العمل،  ةأال وإن النی أفضل من العمل، ة، والنی یخلص أشد العمل، اال والعمل الخالص الذي ال یرید أن یحمدك علیھ أحد إال هللاّ 
 »یعني على نیتھ.» قل كل یعمل على شاكلتھ«ثم تال قولھ تعالى: 

 
٢

 .١١٩ـ  ١١٨: ١١. 
 
٤٨: ٥. ٣. 
 
٤

 .٩٣: ١٦. 
 
٥

 .٨: ٤٢. 
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ال «والشر على أیۀ حـال، إذا ف   ، وأممٍ فی إختیار الخیر ذلک، وألن الناس أمم فی شرائع اللّه

تصدیقا للشرعۀ الکتابیۀ وتکذیبا، ثم المصدقون لها مختلفون فـی ناسـخها   » یزالون مختلفین

» وال یزالون مختلفـین «ومنسوخها، ثم األمۀ األخیرة مختلفون فی مذاهب شتى أیادي سبا، ف 

النبیـین    حد فبعـث اللّـه  کان الناس أمۀ وا«وکما » إالّ من رحم ربک«بشتى الخالفات وشتاتها 

مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما إختلفوا فیه وما إختلـف  

الذین آمنوا لمـا اختلفـوا     فیه إالَّ الذین أوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهدى اللّه

  1.»یهدي من یشاء إلى صراط مستقیم  فیه من الحق واللّه

ذلک، فاإلختالف عن الدین الحق وفی الدین الحق لیس إالَّ بغیا بعد مجیء البینات إلیضـاح  

م الخالفـات إلـى الحـق المـرام        هم الذین هداهم اللّه» من رحم ربک«الحق، ف  ضـفی خ

وما خلقت الجـن واإلنـس   «وذلک هو الوحدة والرحمۀ والهدایۀ وکما قال: » ولذلک خلقهم«

  عبادة کما یشاء ویرضى وهی الهدى والرحمۀ المعنیۀ لهم. 2»نإال لیعبدو

» مختلفـین «المذکر لیس لیشیر إالَّ إلى مذکر هو اإلختالف المستفاد مـن  » ذلک«وقول القائل: 

لإلختالف، وکما حصل ذلـک    فقد خلقنا اللّه» إالَّ من رحم ربک«دون الرحمۀ المستفادة من 

  »!.ببعث النبیین

قول غائل مردود لفظیا ومعنویا، فلفظیا نقول: لیست الرحمۀ مؤنثا حقیقیـا حتـى تسـتحق    إنه 

»قریـب مـن المحسـنین     إن رحمۀ اللّـه «أداة التأنیث فی ضمیر راجع إلیه أو إشارة وکما فی 
3 

شـیر  وقـد ی » ذلک«هی أقرب المرجعین فهی أحرى ب » الرحمۀ«ثم  4.»هذا رحمۀ من ربی«و

إلى جعل الناس أمۀ واحدة باختیارهم، وهو الرحمۀ العمیمۀ المحلقۀ ـ إذا ـ على کل   » ذلک«

لمکـان بعـد المحتـد    » ذلک«، أم هما معنیان، واإلشارة ب  الناس على ضوء تطبیق شرعۀ اللّه

                                                                                                                                                         
 
١

 .٢١٣: ٢. 
 
٥٦: ٥١. ٢. 
 
٣

 .٥٦: ٧. 
 
٤

 .٩٨: ١٨. 
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ـ  ن وعلوه، البعید عن تحقیقه الحقیق، وهذا استخدام فی اإلشارة ما ألطفه ثم الرحم المستفاد م

  اشارة إلى المحتدى البعید.» ذلک«الرحمۀ هو المرجع لفظیاً، و 

وأما اإلختالف فهو بعید لفظیا ومعنویا، بعدا فی کونه مشـارا إلیـه، وآخـر فـی أنـه خـالف       

  البینات.  الضرورة الربانیۀ الحاکمۀ بضرورة الوحدة فی عشرات من آیات اللّه

ایۀ الخلق، هـو اإلخـتالف الرذیـل الرذیـل،     المشیرة إلى العظیم العظیم فی غ» ذلک«أفیکون 

المرفوض فی محکمۀ الفطرة والعقلیۀ اإلنسـانیۀ والشـرعۀ الربانیـۀ، أم هـو رحمـۀ الوحـدة       

»ما خلقت الجن واإلنس إالَّ لیعبدون«الفضیلۀ الفضیلۀ، المفروضۀ فی کل الحقول! إذ 
1
یا أیهـا  «

  2.»قبلکم لعلکم تتقونالناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من 

أو ترى ربنا یندد باإلختالف فی الدین وعن الدین، ویمدح الوحدة فیه ویأمر بها، ثم یجعـل  

  غایۀ الخلق نفس اإلختالف؟.

عماذا یستثنی؟ هل عن المجموعۀ، أن مـن رحـم ربـک مـنهم ال     » إالَّ من رحم ربک«وترى 

ل: اإلختالف المرفوض هنا هـو اإلخـتالف عـن    یختلفون؟ وهم مختلفون مع أهل الباطل! نقو

شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذي أوحینا «الحق وفی الحق والتفرق فی الدین: فقد 

»إلیک وما أوحینا به إبراهیم وموسى وعیسى أن أقیموا الدین وال تتفرقوا فیه
ومن رحم ربک  3

فاإلختالف المرفوض فی الـدین هـو إتبـاع سـائر      ال یتفرقون فی الدین، بل هم متفقون فیه،

وإن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه وال تتبعـوا السـبل فتفـرق بکـم عـن      «رفضا لسبیل الدین: 

  4.»سبیله

ولقد آتینا موسى الکتاب فـاختلف فیـه ولـو ال کلمـۀ     «ومن اإلختالف فی الدین الشک فیه: 

                                                        
١

 .٥٦: ٥١. 
 
٢١: ٢. ٢. 
 
٣

 .١٣: ٤٢. 
 
٤

 .١٥٣: ٦. 
 



 16

منه مریب سبقت من ربک لقضی بینهم وإنهم لفی شک«
إنکم لفی قول مختلـف. یؤفـک   «ـ   1

  2.»عنه من أفک. قتل الخراصون

فاإلختالف المرفوض هو المقصر، فال یشمل إخـتالف أهـل الحـق مـع مـن سـواهم فإنـه        

مفروض، إنما هو اختالف أهل الباطل فیما بینهم أنفسهم ومع أهـل الحـق، واخـتالف أهـل     

خلقهم لیفعلوا ما «  فإن اللّه 3»أهل الرحمۀ ال یختلفون فی الدین«بینهم دون عذر، والحق فیما 

دة    فالرحمۀ المقصودة لعباد اللّه 4،»یستوجبون به رحمۀ فیرحمهم دة الموحـهی العبادة الموح

  دون خالف واختالف مقصر.

بین تقصیر وقصور، واألول هو المحظور أن یختلـف النـاس فـی الحـق بعـدما      واإلختالف 

جاءتهم البینات تغاضیا عنها إبتغاء أهواءهم ورغباتهم، وإنما ذلک فی أصل الشرعۀ وفروعهـا  

  البینۀ.

، وذاك فـی فـروع   السـالم  علیهموالثانی هو اإلختالف قضیۀَ القصور الذاتی زمنَ غیاب المعصومین 

ۀ قلیلۀ جدا، حیث الکتاب المبین والسنۀ البینۀ یزیالن أي اخـتالف، ویکسـحان   أحکامیۀ قلیل

  أي خالف، إالَّ ما قصر القاصرون عن تفهمه.

ثم ال إختالف معاندا فی هذه القلۀ القلیلۀ مـن الفـروع األحکامیـۀ فیمـا هـی منتهـى مبـالغ        

  واحد. ء أجر اإلجتهادات الصالحۀ، وهنا یصلح القول: للمصیب أجران وللمخطى

ذلک، ومهما کانت أسباب الخالفات قاصرة ومقصرة بین األمم السالفۀ کثیـرة عسـیرة، فهـی    

بین أمۀ القرآن قلیلۀ یسیرة، حیث القرآن ـ وهو المحور األصـیل ـ خالـد علـى مـر الـزمن،        

  حاکما بین األصیل والدخیل، دون أي تحریف وتجدیف.

ألصول اإلسالمیۀ وفروعها، فقـد تستأصـل کافـۀ    فحین یوصل القرآن والسنۀ المؤیدة به فی ا

                                                        
١

 .١١٠: ١١. 
 
١٠: ٥١. ٢. 
 
٣

 للسید الشریف الرضي. ة. المجازات النبوی
 
٤

 . المصدر.
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بین الرعیل األعلـى مـن األمـۀ اإلسـالمیۀ،      »أمرهم شورى بینهم«الخالفات، وال سیما إذا کان 

والمفروض على کلّ منا رفض اإلختالف قدر اإلمکانیۀ، محاولۀ بکل حـول وقـوة للحصـول    

نسلکوا فی سلک الحق، والمحور على الحق المرام، ثم الحاصل علیه، علیه توجیه اآلخرین لی

األصیل هو الحصول على الحق لنفسک، ومن ثم لآلخرین، إذا فوزر اإلخـتالف عـن الـدین    

وفی الدین، لیس فقط على عواتق المتخلفین، بل وکذلک علـى العـارفین الحـق، الـذین ال     

  یحاولون التوحید على الحق بدعوة اآلخرین، وتوجیههم إلى الحق المبین.

، بعقلیـۀ   وشرعۀ اللّـه   لم یخلقنا لنختلف، بل خلقنا لنأتلف على ضوء فطرة اللّه  اللّهأجل، وإن 

سلیمۀ، حیث العقل اإلنسانی طائر قدسی یطیر بجناحی الفطرة والشـرعۀ الربانیـۀ، إذ الشـرعۀ    

تتبنى الفطرة کما العقل یتبناها، بفارق أن العقل آخذة منهـا ومفکـرة فـی مغزاهـا وأحکامهـا      

  والشرعۀ مبنیۀ أخطاء العقل فی أخذها، شارحۀ لتفاصیل غیر مبینۀ فیها. ومرماها،

فهذه زوایا ثالث من هندسۀ الرسالۀ الربانیۀ أنفسیۀ وآفاقیۀ، هی متجاوبۀ مع بعضـها الـبعض،   

  بفارق أن األنفسیتین مستفیدتان من رسالۀ الوحی ومن سائر اآلیات اآلفاقیۀ.

ء الـورود، فریـق    وهـو ملـى   »الجنۀ والناس أجمعـین وتمت کلمۀ ربک ألمألن جهنم من «ثم 

للمکوث فی هذا الورود وبئس الوِرد المورود، وفریق للنجاة بعد رؤیۀ سجن الخاطئین، ونعم 

إن منکم إالَّ واردها کان على ربک حتما مقضیا. ثـم ننجـی الـذین اتقـوا     «الوِرد المورود ف 

»ونذر الظالمین فیها جِثیا
ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا مـن  «ون فیها کثیر والناجون عنها قلیل: فالباق 1

الجن واإلنس لهم قلوب ال یفقهون بها ولهم أعین ال یبصرون بها ولهم آذان ال یسمعون بهـا  

  2.»أولئک کاألنعام بل هم أضل أولئک هم الغافلون

قـال  «لقاهـا إلـى إبلـیس إذ:    هنا فیما سبقت من کلمۀ ربک التی أ» أجمعین«ذلک، وقد یعنی 

فبعزتک ألغوینهم أجمعین. إالَّ عبادك منهم المخلَصین. قال فـالحق والحـق أقـول. ألمـألن     

                                                        
١

 .٧٢: ١٩. 
 
٢

 .١٧٩: ٧. 
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  1.»جهنم منک وممن تبعک منهم أجمعین

  وحصیلۀ البحث األصیلۀ حول اآلیۀ کما یلی:

هو مـن المسـتحیل فـی    ـ کون الناس أمۀ واحدة فی تکوین العقیدة المسیرة حقۀ أو باطلۀ   1

  البالغۀ.  حکمۀ اللّه

ر، وألن آیـات اللّـه      2 ـ اإلختالف فی الدین مرفوض على أیۀ حال، وهو اإلخـتالف المقصـ  

بینات هی للتدلیل على الذین الحق، فالمختلفون عنه أو فیه هم المقصرون، والموحدون فیـه  

  هم أهل الرحمۀ الربانیۀ.

یعۀ الحال فی الطاقات والمعطَیات لیست کأصل مقصرةً إالَّ ـ سائر اإلختالفات التی هی طب  3

إذا أوجبت إختالفا فی الدین، فعلى المکلفین أن یوحدوا عقیدة الدین رغم سائر اإلختالفات 

ورفعنا بعضهم فـوق بعـض درجـات لیتخـذ بعضـهم بعضـا       «التی هی خلقیۀ قضیۀَ الحکمۀ: 

»سخریا ورحمۀ ربک خیر مما یجمعون
فعلیهم ان یتحروا عـن رحمـۀ ربـک وهـی الهدایـۀ       2

  الوحدة الموحدة رغم درجاتهم فی معطیات.

الوحـدة والرحمـۀ   » إالَّ مـن رحـم ربـک ولـذلک    «فی الدین » ال یزالون مختلفین«ـ إنهم   4

فقد خلقهم لیعبدوه فی رحمۀ الوحدة، فالعبادة رحمۀ، واإلختالف فیها رحمـۀ، ثـم   » خلقهم«

  ا رحمۀ فوق رحمۀ، فالعبادة الوحدة هی الغایۀ القصوى لخلق الخلق أجمعین.الوحدة فیه

حـول ضـرورة الوحـدة     السـالم  علیـه ذلک وبالتالی عرض لمقاطع من خطب اإلمام أمیر المـؤمنین  

  : اإلیمانیۀ على ضوء دین اللّه

ر، فال تَوازرون ، ما فرق بینکم إال خبث السرائر وسوء الضمائ وإنما أنتم إخوان على دین اللّه«

والتَنا صحون وال تَباذلون وال توادون.. وما یمنع أحدکم أن یستقبل أخاه بما یخاف من عیبـه  

  3.»إالَّ خوفۀ أن یستقبله بمثله

                                                        
٨٥: ٣٨. ١. 
 
٢

 .٣٢: ٤٣. 
 
٣

 .١١١ ة. الخطب
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على الجماعۀ، وإیاکم والفرقـۀ فـإن الشـاذَّ مـن النـاس        وألزموا السواد األعظم فإن ید اللّه«

  1».من الغنم للذئب للشیطان، کما أن الشاذ

  2».وألزموا ما عقد علیه حبل الجماعۀ وبنیت علیه أرکان الطاعۀ«

، فإن جماعۀ فیما تکرهون من الحق خیر من فرقۀ فیمـا تحبـون    فإیاکم والتلون فی دین اللّه«

  3».ممن بقیلم یعط أحدا بفرقۀ خیرا، ممن مضى وال   من الباطل، وإن اللّه

ء دمـائهم   المسـلمون یتکـافى  : «آلـه  و علیـه  اهللا صلىذلک، ویجمع جامع الوحدة اإلسالمیۀ قول الرسول 

  4».ویسعى بذمتهم أدناهم ویرد علیه أقصاهم وهم ید على من سواهم

المسلمین فی التضافر والتوازر واإلجتماع والترامذ بالیـد الواحـدة التـی ال     آله و علیه اهللا صلىفقد شبه 

تخالف بعضها بعضا فی البسط والقبض، والرفع والخفض، واإلبـرام والـنقض، ومـن ناحیـۀ     

علـیکم  : «آلـه  و علیـه  اهللا صـلى افر، وقـال  أخرى تعنی الید هنا القوة القاهرة، وهی من قضایا ذلک التضـ 

  والید هنا هی الحفظ والرعایۀ الخاصۀ الراصۀ. 5»على الفسطاط  بالجماعۀ فإن ید اللّه

ذلک، فاإلختالف المقصر محظور واإلختالف القاصر غیر محظـور، فـالمختلفون فـی الفتیـا     

  بقوله:السالم علیهلمؤمنین الختالفهم عن محور الکتاب والسنۀ هم المقصرون وقد یندد بهم أمیر ا

ترد على أحدهم القضیۀ فی حکم من األحکام فیحکم فیها برأیه، ثم ترد تلک القضیۀ بعینهـا  «

على غیره فیحکم فیها بخالفه، ثم یجتمع القضاة بذلک عند اإلمام الذي استقضاهم فیصـوب  

تعـالى بـاإلختالف     آراءهم جمیعا، وإلههم واحد ونبیهم واحد وکتابهم واحد، أفـأمرهم اللّـه  

سبحانه دینا ناقصا فاستعان بهم علـى إتمامـه، أم     فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه، أم أنزل اللّه

سبحانه دینا تاما فقصر الرسـول    کانوا شرکاء له فلهم أن یقولوا وعلیه أن یرضى، أم أنزل اللّه

                                                        
١

 .١٢٥ ة. الخطب
 
 .١٤٩ ة. الخطب٢
 
٣

 .١٧٤ ة. الخطب
 
٤

 ال یختلفون في الدین. ةحمیعني أھل الر ةفي اآلی علیھماالسالم. في تفسیر القمي عن ابي الجارود عن أبي جعفر 
 
٥

:   عن قول ّهللا  السالم علیھ  . في المعاني باسناده عن أبي بصیر قال سألت أبا عبدّهللا  ؟ قال: »ما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون«عزَّ وجلَّ
:  قال: وسألتھ عن قولھ عزَّ » ةخلقھم لیأمرھم بالعباد«  قال: خلقھم.. »وال یزالون مختلفین إال من رحم ربك ولذلك خلقھم«وجلَّ
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ل: ما فرطنا فی الکتاب مـن شـیء، وقـال: فیـه     سبحانه یقو  عن تبلیغه وأداءه، واللّه آلـه  و علیه اهللا صلى

ولـو  «تبیان کل شیء، وذکر أن الکتاب یصدق بعضه بعضا وأنه ال إختالف فیه، فقال سبحانه: 

وإن القرآن ظاهره أنیق وباطنه عمیق، ال تفنـى  »لوجدوا فیه إختالفا کثیرا  کان من عند غیر اللّه

  1».إالَّ به عجائبه، وال تنقضی غرائبه، وال تکشف الظلمات

أیها الناس المجتمعۀ أبدانهم، المختلفۀ أهواءهم، کالمکم یوهی الصـم الصـالب، وفعلکـم    «

یطمع فیکم األعداء.. ما عزت دعوة مـن دعـاکم، وال اسـتراح قلـب مـن قاسـاکم، أغالیـل        

یم الـذلیلُ، وال یـدرك     الحـق إالّ بالجـد..    بأضالیل، دفاع ذي الدین المطول، ال یمنـع الضـَّ

بالسهم األخیب، ومن رمى بکم فقـد    من غرّرتموه، ومن فاز بکم فقد فاز واللّه  المغرور واللّه

  2».رمى بأفوق ناصل..

فانظروا کیف کانوا حیث کانت األمالء مجتمعۀ، واألهواء مؤتلفۀ، والقلوب معتدلۀ، واألیدي «

بصائر نافذة، والعزائم واحدة، ألم یکونـوا أربابـا فـی أقطـار     مترادفۀ، والسیوف متناصرة، وال

األرضین، وملوکا على رقاب العالمین، فانظروا إلى ما صاروا إلیه فـی آخـر آمـورهم حـین     

دة، وتشـعبوا مختلفـین وتفرقـوا           وقعت الفُرقـۀ، وتشـتَّت األلفـۀ، واختلفـت الکلمـۀ واألفئـ

على جماعۀ هذه األمۀ فیما عقد بینهم مـن حبـل هـذه    سبحانه قد أمتن   فإن اللّه» «متحازبین..

األلفۀ التی ینتقلون فی ظلها، ویأوون إلى کنفها، بنعمۀ ال یعرف أحد من المخلوقین لها قیمۀ، 

  3».ألنها أرجح من کل ثمن، وأجل من کل خطر

ه فُؤَادك وجاءك فی هذه الْحقُّ وموعظَۀٌ وذکْـرَى  وکُلّا نَقُص علَیک منْ أَنْباء الرُّسلِ ما نُثَبت بِ«

  4.»للْمؤْمنینَ

هـی  »: من أنباء الرسـل «قصا تاریخیا صالحا » نقص علیک«مما مضى ویأتی من أنباء » وکالً«

                                                        
١

 .١٨ ة. الخطب
 
 .٢٩ ة. الخطب٢
 
٣

 .١٩٠ ة. الخطب
 
٤

 .١٢٠: ١١ 
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  أخبارهم ذات الفوائد العظیمۀ الجسیمۀ.

علـى مـا أمـرت بـه     » ما نثبت به فؤادك«ی رسالتک کما تقتضیه الحکمۀ الربانیۀ الخاصۀ لتبنِّ

  ومن تاب معک من اإلستقامۀ.

یجد من قومه، ومـن إنحرافـات النفـوس وأعبـاء الـدعوة بـین مختلـف         آله و علیه اهللا صلىفلقد کان 

الخرافات المعرَّقۀ فی هذه النفوس، کان یجد ما یحتاج إلى تسلیۀ ربانیۀ بقص أنبـاء الرسـل،   

د یخلد بخلده المنیر من تعب أمام هـذه العراقیـل، أم یـأس عـن تـأثیر الـدعوة       لیحتاج ما ق

،  الصالحۀ، مع أنه هو الصابر الثابت المستمر الصامد، ولکنه على کلّ حال عبد من عبـاد اللّـه  

، تثبیتا بأنباء الرسل، وتثبیتا هـو األصـل    ، تثبتا له فی تبکیت أعداء اللّه یحتاج إلى تسلیات اللّه

وقال الذین کفروا لـوال نـزِّل علیـه    «نزیل القرآن علیه طول حیاته الرسولیۀ نجوما متتالیۀ: له بت

  1.»القرآن جملۀ واحدة کذلک لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیالً

 بتحضیر نفسه المقدسۀ لهبوط ذلک القول الثقیل الثقیـل حیـث    آلـه  و علیه اهللا صلىذلک، ومن قبلُ أمره

یا أیها المزمل. قم اللیل إالَّ قلیالً. نصفه أو أنقـص منـه قلـیالً. أو زد    «یثبته فی دعوته: یثقله و

علیه ورتِّل القرآن ترتیالً. إنّا سنلقی علیک قوالً ثقیالً. إنَّ ناشئۀ اللیل هـی أشـد وطئـا وأقـوم     

  2.»قیالً. إنَّ لک فی النهار سبحا طویالً

الشرعۀ األخیـرة  » هذه«اآلیات القرآنیۀ، و» هذه» «فی«و» الحقُّ«صص الق» وجاءك فی هذه«ثم 

ء لسائر الرسل، فأنت ـ إذا ـ على الحـق     کله، ما لم یجى» جاءك الحق«الحیاة الدنیا، » هذه«و

بهذه الرسالۀ السامیۀ، تعظهم بمـا سـلف للسـالفین،    » موعظۀ وذکرى للمؤمنین«کله، ثم وهو 

  حق من رب العالمین.وتذکِّرهم ما یحق لهم من ال

ذلک، وإذا تکملت العدات القیمۀ بعداتها فیک وفی الذین تابوا معک، فال ضـعف وال فشـل   

وال فتور، فال خوف ـ إذا ـ من الذین کفروا بکل مـا یعملـون ضـدك علـى مکـانتهم ومـا         

یأملون، وهنا الکلمۀ الفاصلۀ، والمفاصلۀ الحاسـمۀ الجاسـمۀ والقاصـمۀ لظهـورهم أولئـک      

                                                        
١

 .٣٢: ٢٥. 
 
٢

 .٧ـ  ١: ٧٣. 
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  ألعداء األلداء:ا

  1.»وقُلْ للَّذینَ الَ یؤْمنُونَ اعملُوا علَى مکَانَتکُم إِنَّا عاملُونَ * وانتَظرُوا إِنَّا منتَظرُونَ«

ویا قوم إعملوا على مکانتکم إنـی عامـل سـوف    «کما قال أخ لک من قبل وهو شعیب:» قل«

»هو کاذب وارتقبوا إنی معکم رقیـب  تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه ومن
وقـل للـذین ال   « 2

»الذین سواء علیهم أءنذرتهم أم لم تنذرهم ال یؤمنون«وهم» یؤمنون
لکـم دیـنکم ولـی    «قل  3

فقـد  » اعملوا على مکانتکم...«فقد تمت المفاصلۀ بینی وبینکم بعد تکملۀ الحجج کلها: » دین

بعدما ینفض یدیه من تبلیغ رسالته کأبلغ ما یکون، یؤمر بـإعالن   آلـه  و علیه اهللا صلىیؤمر رسول الهدى 

  هذه المفاصلۀ بکل تهدید، قطعا للخصام ولکل وِئام أمام هؤالء الخصام اللئام.

أجل، فعلى ضوء العدات اإلیمانیۀ وعداتها، رسولیۀ ورسالیۀ، استقامۀ فی الداعیـۀ والـدعوة،   

واإلنحراف عن جادتهما الجادة، وعدم الرکون إلى الذین ظلموا فی هذه  وعدم الطغیان فیهما

السفرة الطویلۀ الشاقۀ، وإقام الصـالة زادا لراحلـۀ السـفرة، والصـبر علـى کـل نائبـۀ آئبـۀ،         

والمحاولۀ التامۀ لتجمیع جمیع القوات للوحدة اإلیمانیۀ التی هـی رحمـۀ مضـاعفۀ، وتـذکرا     

  ألنباء الرسل فی دعواتهم.

ر السـوء    ب هذه البرکات السبع تسکر کل درکات جحیم العرقالت الکافرة المتربصۀ کـل دواـئ

بالکتلۀ المؤمنۀ، وبعد تکملۀ هذه السبع یحق لقبیل اإلیمان أن یقول لقبیل الکفـر فـی الطـول    

وأین عمل إیمانی جبار مـن  » اعملوا على مکانتکم إنا عاملون«التاریخی والعرض الجغرافی: 

  العاقبۀ فیهما.» إنا منتظرون«العاقبۀ هنا وفی األخرى » وانتظروا«ار عمل کافر غد

ذلک، ومن موارد اإلنتظار فی األولى بعد کافۀ التغلبات اإلیمانیۀ علـى الجبهـۀ الکـافرة هـو     

إنتظار الدولۀ المهدویۀ العالمیۀ التی أخبرت بها األمم بأسـرها ملیـین وسـواهم، وکمـا هـو      

  ».رسول اإلسالم فی الکتب السماویۀ«جلناها فی کتابنا مذکور فی کتاباتهم، وقد س

                                                        
١٢٢: ١١. ١. 
 
٢

 .٩٣: ١١. 
 
٣

 .٦: ٢. 
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ا  غَیب السموات والْأَرضِ وإِلَیه یرْجع الْأَمرُ کُلُّه فَاعبده وتَوکَّلْ علَیه وما ربک بِغَافلٍ    وللّه« مـع 

  1.»تَعملُونَ

دون إبقـاء،  » یرجع األمـر کلـه  «ال سواه » وإلیه» «واألرضغیب السماوات «دون سواه »  وللّه«

اك بهـذه التربیـۀ القمـۀ      » وما ربک«دون سواه » وتوکل علیه«ال سواه » فاعبده«إذا  الـذي رـب

أنت والمؤمنون معک فی بـالغ الرسـالۀ وتطبیقهـا، ثـم وهـؤالء      » بغافل عما تعملون«العالیۀ 

غافالً عما یعمل الظالمون إنما یـؤخرهم    سبن اللّهوال تح«الکفار الذین یؤمنون أو ال یؤمنون: 

  2.»لیوم تشخص فیه األبصار. مهطعین مقنعی رؤوسهم ال یرتد إلیهم طرفهم وافئدتهم هواء

وبذلک الدور الختامی للسورة وهو عرض للـدور الختـامی للرسـالۀ یطیـب قلـب الرسـول       

بکـل  » فاعبـده «، إذا  ورجوع األمر کله إلى اللّه  رض للّهویثبت بغیب السماوات واأل آلـه  و علیه اهللا صلى

ومـا ربـک بغافـل عمـا     «فـی مزالـق الـدعوة إذ    » وتوکل علیـه «جوانب العبودیۀ وال تفشل 

  ».تعملون

ولو کان مـن عنـد   «وهکذا یلتقی جمال التنسیق بکماله الفنی لفظیا ومعنویا فی البدء والختام 

  .»یرالوجدوا فیه إختالفا کث  غیر اللّه

مـن  السـالم  علیهالموعظۀ القاصعۀ الناصعۀ ما یعظم به إمام الواعظین علی أمیر المؤمنین «ذلک ومن 

أیها الیقن الکبیر الذي قد لهزه القتیر! کیـف أنـت إذا إلتحمـت أطـواق النـار! بعظـام       «قوله: 

باد وأنتم سـالمون  یا معشر الع   اللّه   األعناق، ونشبت الجوامع حتى أکلت لحوم السواعد، فاللّه

فی الصحۀ قبل السقم، وفی الفُسحۀ قبل الضیق، فاسعوا فی فَکاك رقابکم من قبل أن تُغلـق  

رهائنها، أسهروا عیونکم، وأضمروا بطونکم، واستعملوا أقدامکم، وأنفقوا أموالکم، وخذوا من 

إن تنصـروا  «ه: سـبحان   أجسادکم، فجو دوابها على أنفسکم، وال تبخلوا بها عنها فقد قال اللّـه 

قرضا حسـنا فیضـاعفَه لـه      من ذا الذي یقرض اللّه«وقال تعالى: »ینصرکم ویثبت أقدامکم  اللّه

ن قـلّ، إستنصـرکم ولـه جنـود        »وله أجر کریم فلم یستنصرکم من ذلّ، ولم یستقرضـکم مـ

                                                        
١

 .١٢٣: ١١. 
 
٢

 .٤٣: ١٤. 
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السماوات واألرض وهو العزیز الحکیم، واستقرضکم وله خـزائن السـماوات واألرض وهـو    

نی الحمید، وإنما أراد أن یبلوکم أیکم أحسن عمالً، فبادروا بأعمالکم تکونوا مـع جیـران   الغ

فی داره، وافَقَ بهم رسلَه، وأراهم مالئکته، وأکرم أسماعکم أن تسمع حسیس نـار أبـدا،     اللّه

ذو الفضـل    یؤتیـه مـن یشـاء واللّـه      ذلک فضل اللّـه «وصان أجسادکم أن تلقى لُغوبا ونَصبا 

  1».المستعان على نفسى وأنفسکم وهو حسبنا ونعم الوکیل  أقول ما تسمعون واللّه«»ظیمالع

  اختصارا فیما یلی: علیهماالسالمومن قوله فی وصیۀ له خاصۀ للحسن 

ومن الوالد الفان، المقرّ للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدهر، الذام للدنیا، الساکن مسـاکن  «

الظاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما ال یدرك، السالک سـبیل مـن قـد هلـک،     الموتى، 

غَرَضِ األسقام، ورهینۀ األیام، ورمیۀ المصائب، وعبد الدنیا وتـاجر الغـرور، وغـریم المنایـا،     

وأسیر الموت، وحلیف الهموم، وقرین األحزان، ونَصب اآلفات، وصریع الشـهوات، وخلیفـۀ   

  األموات ـ

بعد، فإن فیما تبینت من إدبار الدنیا عنی، وجموح الدهر علی، وإقبـال اآلخـرة لـی، مـا     أما 

یزَعنیعن ذکر من سواي، واإلهتمام بما ورائی، غیرُ أنی حیث تفرَّد بی ـ دون همـوم النـاس ـ    

  أمري، فأفضى بی إلى جِـد قنی رأیی، وصرفنی عن هواي، وصرَّح لی محضنفسی، فصد هم

یکون فیه لَعب، وصدقٍ ال یشویه کَذب، وجدتک بعضی، بل وجدتک کُلـی، حتـى کـأنَّ    ال 

شیئا لو أصابک أصابنی، وکأنَّ الموت لو أتاك آتانی، فعنانی من أمرك مـا یعنینـی مـن أمـر     

  نفسی، فکتبت إلیک کتابی مستظهرا به إن أنا بقیت لک أو فنیت  

أمره، وعمارة قلبک بذکره، واإلعتصـام بحبلـه، وأي   أي بنی، ولزوم   فإنی أوصیک بتقوى اللّه

  إن أنت أخذت به ـ  سبب أوثق من سببٍ بینک وبین اللّه

أحی قلبک بالموعظۀ، وأمتْه بالزَّهادة، وقوه بالیقین، ونوره بالحکمـۀ، وذلِّلـه بـذکر المـوت،     

تقلـب اللیـالی واألیـام، ..     وقرِّره بالفَناء، وبصره فجائع الدنیا، وحذِّره صولۀ الدهر، وفُحـش 

فأصلح مثواك، وال تبع آخرتک بدنیاك، ودع القول فیما ال تعرف، والخطاب فیما لم تکلَّف، 

                                                        
١

 .١٨٢ ة. الخطب
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وأمسک عن طریق إذا خفت ضاللته، فإن الکف عند حیرة الضالل خیرٌ من رکوب األهـوال،  

هدك، وجاهد وأمر بالمعروف تکن من أهله، وأنکر المنکر بیدك ولسانک، وباین من فعله بج

لومۀ الئم، وخض الغمرات للحق حیث کان، وتفقَّـه    حق جهاده، وال تأخذك فی اللّه  فی اللّه

فی الدین، وعود نفسک التصبر على المکروه، ونعم الخُلُق التصبر فـی الحـق... ورأیـت.. أن    

ـ     أبتدئَک بتعلیم کتاب اللّه ه، وال أجـاوز  وتأویله، وشرایع اإلسالم وأحکامـه، وحاللـه وحرام

ذلک بک إلى غیره.. ولیس طالب الدین من خَبط أو خَلْط.. وما أکثـر مـا تجهـل مـن األمـر      

ویتحیر فیه رأیک، ویضل فیه بصرك ثم تُبصره بعد ذلک، فاعتصم بالـذي خلقـک، ورزقـک    

وسواك، فلیکن له تعبدك وإلیه رغبتک ومنه شفقتک... إجعل نفسک میزانا فیما بینـک وبـین   

حب لغیرك ما تحب لنفسک، وإکره له ما تَکره لها، وال تظلـم کمـا ال تحـب أن ال    غیرك، فأ

تُظلم، وأحسن کما تحب أن یحسن إلیک، واستقبح من نفسک ما تستقبح من غیرك، وإرض 

من الناس ما ترضاه لهم من نفسک، وال تقل ما ال تعلم وإن قل ما تعلم، وال تقل ما ال تحـب  

  أن یقال لک ـ

اإلعجاب ضد الصواب، وآفۀ األلباب، فاسع فی کدحک، وال تکن خازنـا لغیـرك،    وإعلم أن

  وإذا أنت هدیت لقصدك فکن أخشع ما تکون لربک ـ

وإعلم أن الذي بیده خزائن السماوات واألرض قد أذن لک فی الدعاء، وتکفل لک باإلجابۀ.. 

إلیه.. ثـم جعـل فـی     ولم یجعل بینک وبینه من تحجبه عنک، ولم یلجئک إلى من یشفع لک

یدیک مفاتیح خزائنه، بما أذن لک من مسألته، فمتى شئت إستفتحت بالدعاء أبـواب نعمتـه،   

واستمطرت شأبیب رحمته، فال یقنُطک إبطاء إجابته، فإن العطیۀ على قدر النیۀ، وربما أخِّرت 

الشـیء فـال    عنک اإلجابۀ لیکون ذلک أعظم ألجر السائل، وأجزَل لعطاء اآلمل، وربما سألت

تؤتاه، وأوتیت خیرا منه عاجالً أو آجالً، أو صرِف عنک لما هو خیر لک، فلرُب أمرٍ قد طلبتـه  

فیه هالك دینک لو أوتیته، فلتکن مسألتک فیما یبقى لک جماله، ویفنى عنک وبالـه، فالمـال   

  ال یبقى لک وال تبقى له ـ

أخاك النصیحۀ حسنۀ کانت أو .. ال تتخذن عدو صدیقک صدیقا فتعادي صدیقک، وامحض 

قبیحۀ، وتجرَّع الغیظ فإنی لم أر جرعۀ أحلى منها عاقبۀ وال ألذَّ مغبۀً، ولن لمن غالظـک فإنـه   
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یوشک أن یلین لک، وخذ على عدوك بالفضلِ فإنه أحلى الظفرین، وإن أردت قطعیۀ أخیک 

ومن ظن بک خیرا فصدق ظنه،  فاستبق له من نفسک بقیۀً یرجع إلیها إن بدا له ذلک یوما ما،

وال تضیعن حق أخیک إتکاالً على ما بینک وبینه فإنه لیس لک بـأخ مـن أضـعت حقـه، وال     

یکن أهلک أشقى الخلق بک، وال ترغبنَّ فیمن زهد عنک، وال یکونن أخوك على مقاطعتـک  

علیـک  أقوى منک على صلته، وال یکونن على اإلساءة أقوى منک على اإلحسان، وال یکبرن 

  ظلم من ظلمک، فإنه یسعى فی مضرته ونفعک، ولیس جزاء من سرَّك أن تسوءه ـ

والصدیق من صدق غیبه، والهوى شریک العمى، ورب بعید أقرب من قریب، وقریـبٍ أبعـد   

ه، ومـن اقتصـر علـى      من بعید، والغریب من لم یکن له حبیب، من تعدى الحق ضاق مذهبـ

، ومن لم یبالک فهو عدوك..  خذت به سبب بینک وبین اللّهقدره کان أبقى له، وأوثق سببٍ أ

آخِّر الشر فإنک إذا شئت تعجلته، وقطیعۀ الجاهل تعدل صلۀ العاقل.. سل عـن الرفیـق قبـل    

  الطریق، وعن الجار قبل الدار ـ

     ها، فإن المرأة ریحانـۀ ولیسـت بقهرمانـۀ، وال تعـدوال تملِّک المرأة من أمرها ما جاز نفس ...

رامتها نفسها، وال تُطمعها فی أن تشفع بغیرها، .. وأکرم عشیرتک فإنهم جناحک الـذي بـه   بک

  تطیر، وأصلک الذي إلیه تصیر، ویدك التی بها تصول ـ

دینک ودنیاك، وأسأله خیر القضا لک فی العاجلۀ واآلجلـۀ، والـدنیا واآلخـرة      أستودعک اللّه

  1».والسالم

  

  لحۀ نعمۀ ربانیۀالملکیۀ الصا

اتـلْ فـی   أَلَم تَرَ إِلَى الْملَإِ منْ بنی إِسرَائیلَ منْ بعد موسى إِذْ قَالُوا لنَبِى لَهم ابعثْ لَنَا ملکـا نُقَ «

ی سـبِیلِ    قَالَ هلْ عسیتُم إِنْ کُتب علَیکُم الْقتَالُ أَالَّ تُقَاتلُوا قَالُوا وم   سبِیلِ اللّه ـلَ فـا لَنَا أَالَّ نُقَات

علـیم     اللّـه وقَد أُخْرِجنَا منْ دیارِنَا وأَبنَائنَا فَلَما کُتب علَیهِم الْقتَالُ تَولَّوا إِالَّ قَلـیالً مـنْهم و     اللّه

                                                        
١

 .٣١ ة. الوصی
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  1.»بِالظَّالمینَ

ون رواء ومنظرا، والنفـوس بهائـا وجـالالً ومعبـرا،     المألُ جماعۀ مجتمعۀ على رأي، تمأل العی

وألن التعاون واإلمداد هما قضیۀ الوحدة فی رأیهم فقد یأتی المـأل بمعنـى المعاونـۀ وطـول     

وهـو إطالـۀ المـدة    » أملی لهم ان کیدي متین«المدة، سواء أکان مأل الحق، أم مأل الباطل ك 

ال یسمعون إلى المإل «األعلى فی کل خیر للمإل  ابتالء بطول العصیان، وأعلى المالء هم المألُ

  2.»األعلى ویقذفون من کل جانب

وهذه اآلیۀ نظیرة عریقۀ تستجر حصاالتها کتجربات لهذه األمۀ األخیـرة، یـؤمر بهـا رسـولها     

  .»الم تر الى المإل من بنی إسرائیل..«وکأنه ینظر الى واقع الحادثۀ وحاضرها: 

صد هنا ـ کأصل ـ هو اصل الحادثۀ، دون اي فصل له او وصل، ال یؤتى هنـا بـذکر     وألن الق

  إلسم المالء، اکتفاء بسمته بوصمته، لکی تُتحذر فال تهدر هذه األمۀ فی فرض القتال.

  المنزل على نبیه المرسل لتتعظوا فإنـه واللّـه    اسمعوا ما أتلوا علیکم من کتاب اللّه«ذلک! ف 

ألم «، فقد وعظکم بغیرکم فقال لنبیه:  وانزجروا عن معاصی اللّه  ا بمواعظ اللّهعظۀٌ لکم فانتفعو

جعل الخالفۀ واألمـر مـن بعـد      ایها الناس إن لکم فی هذه اآلیات عبرةً لتعلموا ان اللّه »تر...

األنبیاء فی أعقابکم، وأنه فضل طالوت وقدمه على الجماعۀ باصطفائه إیاه وزاده بسـطۀ فـی   

اصطفى بنی أمیۀ على بنی هاشم وزاد معاویۀ علی بسطۀ فـی    جسم فهل یجدون اللّهالعلم وال

  3؟.»العلم والجسم

ـ     یس علینـا  هنا ـ وبعد أن أجملت القصۀ عن إسم النبی المسئول هنا وسمۀ المإل السـائل ـ ل

وال لنا أن نفتش عن هذا وذلک، وحیث القصد هنا أصل القصـۀ دون اصـحابها، مهمـا کـان     

  الخاطَب هنا یعرف السائل والمسئول. آله و علیه اهللا صلىالرسول 

  وحین القصۀ یشهد أن ذلک المأل انما لجأوا إلى التماس ملک یقاتلون بقیادته فی سبیل اللّـه 

                                                        
٢٤٦: ٢. ١. 
 
٢

 .٨: ٣٧. 
 
٣

 : اسمعوا...السالم علیھفي كتاب االحتجاج للطبرسي من كالم امیر المؤمنین  ٢٤٤: ١.نور الثقلین 
 



 28

وقد » طالوت«راجهم من دیارهم وأبناءهم، وأن الُمحرِج الخرِج هو بما الجأهم إحراجهم فإخ

فعل بهم وافتعل ما ألجأهم إلى أن یستیقظوا من نومتهم، ومن وهدتهم إلى وحدتهم، اسـتتبابا  

ألمرهم اإلمر، فقد إجتمع أهل الرأي فیهم إلى نبی لهم من بعد موسى ـ أیا کان ذلک النبی ـ   

النبیین والمرسـلین قـد تقتضـی عـدم ذکـرهم بأسـمائهم إالَّ        وقد کانت لهم وفرة غزیرة من

العظماء منهم کداود وسلیمان وأضرابهما، وألن التسمیۀ ال تزید إیحاء ألصل القصۀ والقصـد  

  منها.

  ». إبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللّه«وعلى الجملۀ اجتمعوا إلى نبی لهم متسائلین 

؟  کا، دون أن یقودهم هو بنفسه للقتال فـی سـبیل اللّـه   وتراهم کیف یسألونه أن یبعث لهم مل

  بین القیادتین!.  والقیادات الروحیۀ الرسالیۀ هی بنفسها قیادات زمنیۀ دون فاصل فی شرعۀ اللّه

  کانت النبوة فی بنی إسرائیل فی بیت والملک والسلطان فی بیت آخر لـم یجمـع اللّـه   «فهل 

وسـلیمان، بـل وموسـى     وقـد جمعـا فـی داود    1؟»لهـم النبـوة والملـک فـی بیـت واحـد      

  ، مهما نجد ملکا کذي القرنین لیس نبیا!. وأضرابهم ممن قادوا القتال فی سبیل اللّهالسالم علیهم

أم إنهم إستعظموا موقفه الرسالی ومکانته أن یقودهم بنفسه القتـال وهـو رأس الزاویـۀ فـی     

دون سـائر األبعـاد فـی     القیادتین، فطلبوا منه أن یبعث لهم ملکا ینوب عنه فی قیادة القتـال، 

  القیادة الزمنیۀ فضالً عن الروحیۀ؟.

من هم اکبر منه کداود وسلیمان من األولین، والرسـول األعظـم     وقد قاد القتال فی سبیل اللّه

  من اآلخرین. السالم علیهوصنوه على  آله و علیه اهللا صلى

تـی تقتضـی بسـطۀ فـی الجسـم      أم إنه کان ـ کما هو الضابطۀ ـ جامع القیادتین إالّ القتال ال  

  کبسطۀ العلم، فلم یکن بتلک القوة الجسیمۀ التی تناسب قیادة الجیش؟.

أم وکان مبسوط الجسم ایضا الى بسط العلم ولکن الظرف آنـذاك کانـت قضـیتُه أن یبعـث     

، دون ان یقود هـو الحـرب بنفسـه وکمـا اشـار اإلمـام علـی         النبی ملکا من عنده بإذن اللّه

لخلیفۀ عمر فی حرب المسلمین مع الفرس أال یخرج بنفسه قضیۀَ الحفاظ علـى قاعـدة   االسالم علیه

                                                        
١

علیھم جالوت وھو من القبط فأذلھم وقتل رجالھم وأخرجھم من   ـ القمي وروى انھ ارمیا النبي فسلط هللاّ  ٢٤٥: ١. نور الثقلین 
 ...ةوكانت النبو  ان یبعث لنا ملكا نقاتل في سبیل هللاّ   دیارھم واموالھم واستعبد نساءھم ففزعوا الى نبیھم وقالوا: سل هللاّ 
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القیادة الزمنیۀ، فان غَلَب جیش اإلسالم قیل هذه هی فعلۀ القیادة الجانبیۀ فضالً عن األصـیلۀ،  

وان غُلبوا قیل ألن القائد لم یکن هو األصیل، فمصلحۀ الحفاظ علـى سـیادة القیـادة کانـت     

  ك أال یخرج الخلیفۀ بنفسه إلى هذه الحرب الضاریۀ الداهیۀ الخطرة.تقتضی آنذا

وکان الملک فی ذلک هو الذي یسیر بالجنود والنبی یقـیم  «هنا قائدا للجیش » ملکا«وقد یعنی 

  1».له أمره وینبئه الخبر من ربه

لک األصل المعبـر  ال تعنی ـ ککل ـ رأس الزاویۀ فی أیۀ سلطۀ مهما کان هو الم  » الملک«ف 

عنه بملک الملوك، فقد یملک الملک کلتا القیادتین: الروحیۀ والزمنیۀ، وأخرى إحداهما دون 

األخرى، وثالثۀ یملک قسما من روحیۀ او زمنیۀ، وقائد الحرب هو ملک لقسـم الحـرب مـن    

بصـورة  » کـا مل«دون » ملکا نقاتل«القیادة الزمنیۀ على ضوء الروحیۀ، وقد یؤیده او یدل علیه 

  طلیقۀ تملِّکه کل القیادة.

وعلى أیۀ حال فلیست اآلیۀ تدل على ان الفصل بین القیادتین شرعۀ ربانیۀ، بـل األصـل هـو    

الجمع بینهما، أو أن تکون القیادة الزمنیۀ على ضوء القیادة الروحیۀ وکما تطلَّب المأل من بنی 

، دون ان ینتخبـوه بشـورى    ی سبیل اللّهاسرائیل نبیهم أن یبعث هو ملکا یقاتلون تحت رایته ف

  قـال إن اللّـه  «بینهم، ثم ونبیهم هذا لم یبعث قائد الحرب من عند نفسه وإنما سأل فأجابه ف 

واذا ال یحق لنبی أن یبعث هو بنفسه وخیرته قائد الحـرب، فکیـف    »بعث لکم طالوت ملکا..

الحامـل للقیـادتین    آلـه  و علیه اهللا صلىل یحق للشورى ـ وهی ادنى من النبی ـ ان تنتخب خلیفۀ الرسو  

بصورة طلیقۀ، اللهم إال شورى صالحۀ زمن الغیبۀ مـن النخبـۀ الصـالحۀ، النتخـاب شـورى      

  القیادة الروحیۀ والزمنیۀ.

وال بد لهذه الشورى ـ کما بینا فی آیۀ الشورى ـ ان تجمع الرعیـل األعلـى مـن الـروحیین       

دتین، حتى تحلِّق هذه الشورى على کافـۀ الحاجیـات   والساسۀ المسلمین فی کل جنبات القیا

  القیادیۀ للمسلمین.

                                                        
١

. فلما قالوا ذلك لنبیھم قال لھم: إنھ لیس عن�دكم وف�اء قال: وكان الملك.. ةفي اآلی السالم علیھ  عن ابي عبدّهللا  ٤٤٩: ١٣. بحار األنوار 
الجھاد فإذا أخرجنا من دیارنا وابناءنا فال بد لنا من الجھاد ونطیع ربنا في جھاد   في الجھاد، فقالوا: إن كتب ّهللا  ةوال صدق وال رغب

 عدونا...
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، وال یحـق لـه اي انتصـاب إال     إذا فال ملک یحق له الملک على مالء إالّ انتصابا من نبی اللّه

، ومن ثم انتخاب له کما للقائد الروحی زمن غیاب الوحی والعصمۀ ممن لهـم   بوحی من اللّه

تجعل اإلمرة ـ وهی أهم األمـور    »أمرهم شورى بینهم«، فان  یادیۀ فی شرعۀ اللّهخُبرة بالقیم الق

  ـ مما ال تصح إال بالشورى الصالحۀ کما فصلت على ضوء آیۀ الشورى.

وهنا لما یتقاضى المأل نبیا لهم، ال یجاوبهم من فورهم فی سؤالهم إالَّ بعـد ان یسـتوثق مـن    

  وض بالتبعۀ الثقیلۀ، منددا بناقضی العهد منهم:صدق عزیمتهم تصمیما قاطعا على النه

  1.»قال هل عسیتم إن کتب علیکم القتال أالَّ تقاتلوا..«

فاآلن أنتم فی سعۀ من ترك القتال ما لم یبعث لکم ملک فیفرض علیکم القتال تحت إمرتـه،  

ـ  ا قائـد الحـرب،   وهذا یلمح بان فرض القتال او رجاحتها مربوط بحاضر شروطها ومن أهمه

ممـا یؤکـد ان القتـال لـزام     » ان فرض علیکم القتال«ب » لکم ملکا  ان بعث اللّه«حیث یبدل 

  القیادة الصالحۀ.

محلهـا الالئـق،     وهذه کلمۀ البقۀ الئقۀ بنبی، تأکدا لعزم وحزم من مإله حتى تحل فریضۀ اللّه

  دونما إجابۀ سؤال فارغ عن تصمیم.

الصارمۀ، واإلستیثاقۀ، ترتفع درجۀ فورتهم وحماستهم من فـورتهم،  هنا ـ وعند هذه التوبیخۀ  

  : استئصاالً لهامۀ أسباب التجافی عن فرض اللّه

  ؟!»وقد أخرجنا من دیارنا وأموالنا..  قالوا وما لنا أالَّ نقاتل فی سبیل اللّه«

قـد  و«فقد تکون القتال مجردة عن مصلحۀ حاضرة ملموسـۀ، فعنـده التثاقـل عنهـا، ولکننـا      

ننتظر ـ بکل عجالۀ وانتظـار ـ أمـر القتـال تحـت قیـادة صـالحۀ         » أخرجنا من دیارنا وأبنائنا

هم أعداءنا، فلنشمر عن کـل ذیـل لقتـالهم      ، وأعداء اللّه لإلنتصار، فان أعداءنا هم أعداء اللّه

  . ، وسبیل صالحنا المرضی للّه فی سبیل اللّه

  رة فی ساعۀ الرخاء ـ رغم ظاهرها الجاد ـ لم تدم:ذلک! ولکن هذه الحماسۀ الثائرة الفائ

  1.»علیم بالظّالمین  فلما کتب علیهم القتال تولَّوا إال قلیالً منهم واللّه«

                                                        
١

 .٢٤٦: ٢. 
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وهنا تبرز السمۀ الوصمۀ االسرائیلیۀ الدنیۀ فی نقض العهد مهما کـان میثاقـه لصـالحهم فـی     

اوعۀ، ونکوصا عن التکلیف، سـمۀ علـى القیـادة ان    انفسهم وابناءهم! تفلُّتا عن الطاعۀ والمط

  یتحذرها، لکیال تقع فی فخها تحسبا لواثق الوعد، الصارم لفظیا، العارم عملیا.

فهذه البشریۀ الشریرة الناقضۀ للعهود بهذه العجالۀ، حیث لم تخلص من األوشاب، ولم تطهـر  

ان نبـیهم ـ    ». علیم بالظـالمین   للّهوا«من عقابیل، هذه! یجب ان تتحذر فی القیادات الصالحۀ 

  ـ قال لهم:  ـ بعد أن اخذ موثقهم من اللّه  حیث تطلّب سؤالهم من اللّه

قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا أنّى یکون له الملک علینا ونحن أحقُّ   وقال لهم نبیهم إنَّ اللّه«

کم وزاده بسـطۀً فـی العلـم    اصـطفاه علـی    بالملک منه ولم یؤت سعۀً من المال قال إنَّ اللّـه 

  2.»واسع علیم  یؤتی ملکه من یشاء واللّه  والجسم واللّه

بما ابتعثه منه ذلک النبـی    وهنا یبرز اول لجاج فی حجاج حول الملک طالوت، وقد بعثه اللّه

  وهم أوالء الذین سألوه ان یبعث لهم ملکا.

فـی ذلـک     تکذیبا للرسول أم تجهیالً للّه» ک علیناأنى یکون له المل«حجاج لهم بقولۀ فارغۀ 

اإلبتعاث، مفضلین أنفسهم ککلٍّ علیه: من فقراء وأغنیاء، وعقالء وأغبیاء! ومن ثـم محتجـین   

وفیهم من أوتى سعۀ من المـال، فکیـف یملـک فاقـد المـال      » لم یؤت سعۀ من المال«بانه 

  أصحاب األموال؟.

کانت «ألنهم من بنی اسرائیل وطالوت من القبط؟ او » احقونحن «وعلّهم قدموا انفسهم اوالً: 

النبوة فی ولد الوي والملک فی ولد یوسف وکان طالوت من ولد بن یـامین اخـی یوسـف    

  ».لملک منهنحن أحق با«أم ایا کان ف  3؟»ألمه، لم یکن من بیت النبوة وال من بین المملکۀ

اوسع منا حتى یبرر التغاضی عن األحقیـۀ الوراثیـۀ، وکـل    » لم یؤت سعۀ من المال«ومن ثم 

فیما هم فیـه یحصـرون مـن      ذلک غبش فی خاطئۀ التصورات، حصرا لألحقیۀ فی میزان اللّه

                                                                                                                                                         
٢٤٦: ٢. ١. 
 
٢

 .٢٤٧: ٢. 
 
٣

 .ةمن حدیث القمي المفصل حول القص ٢٤٥: ١. نور الثقلین 
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وراثۀ او مال، وال صلۀ ألحدهما بحق القیادة الحربیۀ، وهنا الجواب الحاسـم، الـذي یحمـل    

  إلصطفاء للملک فی حقل القتال:أسس ا

  .»اصطفاه علیکم وزاده بسطۀً فی العلم والجسم  قال إنَّ اللّه«

فالبسطۀ فی العلم یفسح له مجال القتال الناجحۀ فی کل أبعادها وشؤونها، فکـم مـن وسـیع    

المال وهو یجهل شؤون القتال، ال تفید قیادته إال زیادة فی السقوط، ولو صرف کثیـر المـال   

  الح الحرب، ولکنه ماذا یفید السالح ما لم یکن للقائد صالح لشؤون الحرب.فی س

ثم البسطۀ فی الجسم یفسح له مجال التقدم فی الهجوم، وأن یکون فی مقـدم الجـیش، ممـا    

یستجیش کامل القوات الحربیۀ للمحاربین، ویستأصل کل حزم وعزم عـن المعانـدین، فکـم    

قتال لهزاله فال یقدم الجیش، أم إذا تقدم فهـو بنفسـه قـد    من بسیط العلم والمال قد یخسر ال

  یسبب اإلنهزام.

فالبسطۀ فی العلم فی حقل القتال هو رأس الزاویۀ حیطۀ وخبرة بشؤون الحـرب وتکتیکاتهـا   

  الناجحۀ، والبسطۀ فی الجسم زاویۀ ثانیۀ هی تطبیق لألولى.

  

  

  ملک داود وألنه قتل جالوت

ا یشَـاء ولَـوالَ       وقَتَلَ داوود جالُوت وآتَاه اللّه   اللّه فَهزَموهم بِإِذْنِ« مـم هلَّمعۀَ وکْمالْحو لْکالْم

  1.»ذُو فَضْلٍ علَى الْعالَمینَ   النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض ولَکنَّ اللّه   دفْع اللّه

دد،  هزیمۀ عظیمۀ ق لیلۀ النظیر لهؤالء الکفار کما کانت لقریش فی بدر من البشیر النذیر، والعـ

ولم یکن یخلـد بخلَـد أحـد أن هـذا الشـاب       2»قتل داود جالوت«والعدد نفس العدد، فقد 

                                                        
٢٥١: ٢. ١. 
 
٢

ومعھم ابوھم شیخ  ةلھ اربع ةقال: كان داود واخو السالم علیھ  عن تفسیر العیاشي عن محمد الحلبي عن ابي عبدّهللا  ٤٥١: ١٣. البحار 
في غنم ألبیھ ففصل طالوت بالجنود فدعا ابو داود داود وھو أصغرھم فقال: یا بنى اذھب إلى اخوتك بھذا  السالم علیھكبیر وتخلف داود 

الذي قد صنعناه لھم یتقوون بھ على عدوھم وكان رجالً قصیرا ازرق قلیل الشعر طاھر القلب فخرج وقد تقارب القوم بعضھم من 
 بعض.

: فمّر داود على الحجر فقال الحجر یا داود خذني فأقتل بي جالوت فإني إنما خلقت لقتلھ فأخذه وفیھ عن ابي بصیر قال سمعتھ یقول
فوضعھ في مخالتھ التي تكون فیھ حجارتھ التي كان یرمي بھا عن غنمھ بمقذافھ، فلما دخل العسكر سمعھم یتعظمون أمر جالوت 

؟ وما ةحدثوا بخبره حتى أدخل على طالوت فقال: یا فتى! وما عندك من القولئن عاینتھ فت  فقال لھم داود: ما تعظمون من امرأه فوّهللا 
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عمـروا فـی األحـزاب،    السالم علیهالقصیر الصغیر یقتل جالوت الکبیر الکبیر، وکما قتل االمام علی 

  یا اولی األلباب. فاعتبروا

أن یتسلم هـو الملـک     وهنا حکمۀ حکیمۀ ثانیۀ فی تغلب داود على جالوت هی أن قدر اللّه

بعد طالوت فیکون عهدا ذهبیا لبنی اسرائیل فی تـاریخهم الطویـل الطویـل، جـزاء انتفاضـۀ      

  العقیدة فی هذه المرة الیتیمۀ فی نفوسهم بعد ضالل طویل وانتکاس وبیل.

ت فیه القیادتان، الزمنیۀ والدینیۀ، بعد ما کانتا مفترقتین عن بعض، وورثـه سـلیمان   ولقد جمع

کمـا    یشاءه هو ویشاء اللّه» الملک والحکمۀ وعلمه مما یشاء  وآتاه اللّه«فیهما وبصورة أقوى: 

  یصلح ویکفی للقیادتین.

لنـاس بفضـل   وهکذا یدفع ناس بعضهم ببعض بحکم التشریع والتکوین، ان یدفع النسناس با

  إله الناس على العالمین، دفعا عن فساد قاحل فی أرض الحیاة اإلنسانیۀ، ولسوف یـدفع اللّـه  

  . وأصحابه کل فساد فی األرض فتصبح کما الجنۀ کما وعد اللّه السالم علیهبالمهدي 

الناس بعضهم ببعض الدفع عن المسیء بالمحسن حفاظا عن عاجـل العـذاب،     ومن دفع اللّه

  ن مدفوع به عن سواه بدفاع وبذاتیۀ اإلیمان وکالهما مرتکنان على اإلیمان.فالمؤم

لیدفع بالمسلم الصالح عن مأة اهل بیـت    ان اللّه«قوله:  آلـه  و علیه اهللا صلىوقد یروى عن رسول الهدى 

ع لصـب ع  : «آله و علیه اهللا صلىوقوله  1»من جیرانه البالء لـیکم  لوال عباد رکَّع وصبیان رضَّع وبهائم رتـَّ

                                                                                                                                                         
من غنمي فأدركھ فأخذ برأسھ فأفك لحیتھ عنھا فأخذھا من فیھ، قال فقال: ادع  ةجربت على نفسك؟ قال: كان األسد یعدو على الشا

  ن حضره من بنى اسرائیل فقال طالوت: وهللاّ ، قال: فأتي بدرع فقذفھا في عنقھ فتمأل منھا حتى راع طالوت ومةلي بدرع سابغ
أروني جالوت فلما رآه أخذ الحجر فجعلھ  السالم علیھأن یقتلھ بھ، فلما أن أصبحوا ورجعوا إلى طالوت والتقى الناس قال داود   لعسى ّهللا 

ى لم یكن یُسمع لطالوت ذكر في مقذافھ فصك بین عینیھ فدمغھ ونكس عن دابتھ وقال الناس: قتل داود جالوت، وملكھ الناس حت
الحدید فلینھ لھ وامر الجبال والطیر یسجن معھ قال: ولم یعط  ةعلیھ الزبور وعلّمھ صنع  واجتمعت بنو اسرائیل على داود وأنزل ّهللا 

 في عبادتھ. ةأحٌد مثل صوتھ، فأقام داود في بني اسرائیل مستخفیا وأعطي قو
وفیھ  ة: .. ثم اقرأ ابن عمر اآلیآلھ و علیھ هللا صلى  یر وابن عدي عن ابن عمر قال قال رسول ّهللا ـ أخرج ابن جر ٣٢٠: ١وفي الدر المنثور 

لیصلح بصالح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأھل   : ان هللاّ آلھ و علیھ هللا صلى  قال قال رسول ّهللا   اخرج ابن جریر عن جابر بن عبدهللاّ 
یقول: لوال  السالم علیھما دام فیھم، وفیھ اخرج ابن جریر عن ابي مسلم سمعت علیا   في حفظ هللاّ دویرتھ ودویرات حولھ وال یزالون 

 من المسلمین فیكم لھلكتم. ةبقی
 
١

لیدفع بمن یصلي من شیعتنا عمن ال یصلي   قال: إن هللاّ  المالس علیھ  في أصول الكافي متصالً عن أبي عبدّهللا  ٢٥٣: ١. في نور الثقلین 
 ةلیدفع بمن یزكي من شیعتنا عمن ال یزكي ولو اجتمعوا على ترك الزكو  لھلكوا، وان ّهللا  ةمن شیعتنا ولو اجتمعوا على ترك الصال

  ولوال دفع هللاّ «عز وجل   ھلكوا وھو قول هللاّ لیدفع بمن یحج من شیعتنا عمن ال یحج ولو اجتمعوا على ترك الحج ل  لھلكوا، وان هللاّ 
 فوّهللا ما، نزلت إال فیكم وال عنى بھا غیركم. »ذو فضل على العالمین  الناس بعضھم ببعض لفسدت األرض ولكن هللاّ 

نھم أفضل فإ ةالصالح ةبالشیعالسالم علیھھنا ھم كل الصالحین على طول خط الرساالت. المتمثل في تأویل االمام » كم«أقول 
 مصادیقھم.

وفیھ  ة:... ثم قرأ ابن عمر اآلیآلھ و علیھ هللا صلى  ـ أخرج ابن جریر وابن عدي عن ابن عمر قال قال رسول ّهللا  ٣٢٠: ١وفي الدر المنثور 
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ذلکم المسلم، فبأحرى األبدال وهم فطاحل المـؤمنین األفضـال، وعلـى حـد      1»العذاب صبا

  2المروى عن إمام األبدال.

  

  محاجۀ ملکیۀ ابراهیمیۀ مع نمرود

الـذي یملکهمـا     آیات ثالث تحمل هامۀ العقیدة، ال سیما سر الموت والحیاة، والتعریف باللّه

، وبیان للواقع، فلها صلۀ بأیـۀ الکرسـی المقـررة لصـفات     دون سواه، تعریفا فی حجاج قامع

  ال سواه.  ربانیۀ هی األصل فی اإلماتۀ واإلحیاء، کسائر األفعال الربانیۀ الخاصۀ باللّه

فاآلیۀ األولى تعرض حوارا بین ابراهیم والذي حاجه فی ربـه، طیـا عـن ذکـر اسـمه ادراج      

شکلیۀ الحوار وحصیلتها والعبرة بها، فلنـدرس   الریاح، تصغیرا لکیانه، وألن اسمه ال یزید فی

                                                                                                                                                         
مسلم ولده وولد ولده وأھل لیصلح بصالح الرجل ال  : ان هللاّ آلھ و علیھ هللا صلى  قال: قال رسول هللاّ   أخرج ابن جریر عن جابر بن عبدهللاّ 

یقول: لوال  السالم علیھما دام فیھم، وفیھ أخرج ابن جریر عن أبي مسلم سمعت علیا   دویرتھ ودویرات حولھ وال یزالون في حفظ هللاّ 
 من المسلمین فیكم لھلكتم. ةبقی
 
١

لن تخلو األرض من أربعین رجالً مثل  آلھ و علیھ هللا صلى  . المصدر، أخرج الطبراني في األوسط بسند حسن عن أنس قال قال رسول هللاّ 
 مكانھ آخر.  خلیل الرحمن فبھم تسقون وبھم تنصرون، ما مات منھم أحد إال أبدل ّهللا 

: األبدال في أمتي ثالثون بھم تقوم األرض آلھ و علیھ هللا صلى  بن الصامت قال قال رسول ّهللا  ةدوفیھ أخرج الطبراني في الكبیر عن عبا
بھم   ال یزال أربعون رجالً یحفظ ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلى  وبھم تمطرون وبھم تنصرون، وفیھ أخرج الخالل عن ابن عمر قال قال رسول ّهللا 

 نھ آخر فھم في األرض كلھا.مكا  األرض كلما مات رجل أبدل هللاّ 
 
لن تخلو األرض من اربعین رجالً مثل  آلھ و علیھ هللا صلى  . المصدر، أخرج الطبراني في األوسط بسند حسن عن أنس قال قال رسول ّهللا ٢

 مكانھ آخر.  م تسقون وبھم تنصرون ما مات منھم أحد إال أبدل ّهللا خلیل الرحمن فبھ
: األبدال في أمتي ثالثون بھم تقوم األرض آلھ و علیھ هللا صلى  بن الصامت قال قال رسول ّهللا  ةوفیھ أخرج الطبراني في الكبیر عن عباد

بھم   ال یزال اربعون رجالً یحفظ ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلى  ّهللا  وبھم تُمطرون وبھم تنصرون، وفیھ اخرج الخالل عن ابن عمر قال قال رسول
 مكانھ آخر فھم في األرض كلھا.  األرض كلما مات رجل أبدل هللاّ 

: ال یزال اربعون رجالً من امتي قلوبھم على قلب إبراھیم آلھ و علیھ هللا صلى  وفیھ أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال قال رسول هللاّ 
 آلھ و علیھ هللا صلى  ، قالوا یا رسول ّهللا ةوال بصوم وال بصدق ةبھم عن أھل األرض یقال لھم األبدال انھم لن یدركوھا بصال  یدفع هللاّ  لسالما علیھ

  وابن عساكر عن ابن مسعود قال قال رسول ّهللا  ةللمسلمین، وفیھ أخرج ابو نعیم في الحلی ةفبم ادركوھا؟ قال: بالسنحاء والنصیح
  و�ّ  السالم علیھفي الخلق اربعون قلوبھم على قلب موسى   و�ّ  السالم علیھقلوبھم على قلب آدم  ةعز وجل في الخلق ثالثمأ  : ان ّ� آلھ و علیھ هللا ىصل

قلوبھم على قلب  ةثفي الخلق ثال  وّ� السالم علیھقلوبھم على قلب جبرئیل  ةفي الخلق خمس  قلوبھم على قلب ابراھیم، وّ�  ةفي الخلق سبع
 ةواذا مات من الثالث ةمكانھ من الثالث  فإذا مات الواحد أبدل ّهللا  السالم علیھفي الخلق واحد قلبھ على قلب إسرافیل   و�ّ  السالم علیھمیكائیل 
مكانھ من االربعین واذا   ّهللا ابدل  ةواذا مات من السبع ةمكانھ من السبع  ابدل ّهللا  ةوإذا مات من الخمس ةمكانھ من الخمس  ابدل ّهللا 

، فبھم یحیي ویمیت ویمطر وینبت ةمكانھ من العام  ابدل ّهللا  ةواذا مات من الثالثمأ ةمكانھ من الثالثمأ  مات من االربعین ابدل هللاّ 
 ةرون ویدعون على الجبابرإكثار األمم فیكث  بن مسعود كیف بھم یحیي ویمیت؟ قال: ألنھم یسألون ّهللا   ویدفع البالء، قیل لعبد هللاّ 

 فیقصمون ویستسقون فیسقون ویسألون فینبت لھم األرض ویدعون فیدفع بھم أنواع البالء.
من  ةسن ةعلى رأس كل مائ ةیبعث لھذه االم  قال: ان ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلىعن النبي  ةوفیھ اخرج ابو داود والحاكم وصححھ عن ابي ھریر

 آلھ و علیھ هللا صلىمن یعلم الناس السنن وینفي عن النبي  ةسن ةیقیض في رأس كل مائ  ان هللاّ  آلھ و علیھ هللا صلىالنبي یجدد لھا دینھا، وفیھ عن 
 الكذب.

یقول: األبدال بالشام وھم اربعون  آلھ و علیھ هللا صلى  سمعت رسول ّهللا  السالم علیھوفیھ اخرج احمد والحكیم الترمذى وابن عساكر عن علي 
 مكانھ رجالً یسقي بھم الغیث وینتصر بھم على األعداء ویصرف عن اھل الشام بھم العذاب.  كلما مات رجل ابدل ّهللا  رجالً 
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ذلک الحجاج اللجاج من الذي حاج بکل نبراتها، تذرعا الى قوة الحجـاج اإلبراهیمیـۀ لحـد    

  »!.فبهت الذي کفر«

  1.»الْملْک..   أَلَم تَرَ إِلَى الَّذي حاج إِبرَاهیم فی ربه أَنْ آتَاه اللّه«

یا رسول الهدى! ام ویاکل من رأى تلک الحجاج فـی تـاریخ الرسـاالت! اسـتنکارا     » ألم تر«

بتشنیع وتقظیع على الذي حاج، وتعجیبا عجیبا لمن یرى او یسـمع ذلـک الحجـاج، وحمـق     

  اللجاج من ناحیۀ، وعمق الحجاج من أخرى.

حاجـه   رب ابراهیم کما هو الحق المعترف هو به، ورب الـذي »: الذي حاج ابراهیم فی ربه«

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       

اهیم وتراه هو ملک ابر»! الملک  أن آتاه اللّه«؟: »حاج ابراهیم فی ربه«المعانی الواسعۀ، ولماذا 

فقد آتینـا  «روحیا وکما آتى بعض ولده وآله زمنیا، ام روحیا وزمنیا وکما یقول:   الذي آتاه اللّه

»آل ابراهیم الکتاب والحکمۀ وآتیناهم ملکا عظیما
ملکـا  «تأویالً آلل ابراهیم بابراهیم وآلـه و  2

عض مـنهم بإحـداهما، حیـث    یجمع کلتا القیادتین: الروحیۀ والزمنیۀ، مهما انفـرد الـب  » عظیما

وأخیـرا القـائم المهـدى مـن آلـه      آلـه  و علیه اهللا صلىجمعتا آلخرین کداود وسلیمان ویوسف ومحمد 

  .السالم علیهم

أم لهم نصیب من الملک «ولقد سبقت آیۀَ الملک هذه آیۀُ الملک الروحی الرسالی المحمدي: 

  .»من فضله فقد آتینا...  تاهم اللّهفإذا ال یؤتون الناس نقیرا. ام یحسدون الناس على ما آ

مما یمحور الملک الروحی، فلیس الملک الزمنی إال علـى هاشـمه وتحـت إشـرافه، ولـیس      

  الملک المتخلف عن القیادة الروحیۀ إال سلطۀ مغتَصبۀ إبلیسیۀ.

  ومما یرجح هنا ملک ابراهیم ادبیا هو اقربیته مرجعا من الذي حاجه.

ال تمت بصلۀ کسبب لمحاجتـه ابـراهیم، إذ کـان نـاکرا     » الملک  هان آتاه اللّ«ذلک! ولکن ل 

                                                        
١

 .٢٥٨: ٢. 
 
٢

 .٥٤: ٤. 
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  ابراهیم کقیادة روحیۀ، ولم تکن زمنیۀ ملموسۀ مصدقۀ!.  ، فضالً عن ملک آتاه اللّه اللّه

قلنا یا نار کونی بـردا وسـالما علـى    «من نار نمرود:   وقد یوجه ذلک الملک هنا بما نجاه اللّه

لناهم األخسرین. ونجیناه ولوطا الـى األرض التـی بارکنـا فیهـا     ابراهیم. وارادوا به کیدا فجع

»للعالمین... وجعلناهم ائمۀ یهدون بامرنا...
  2وکما یروى ان الحجاج کان بعد القاءه فی النار. 1

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.

الکبـرى،   فقد تمیز نمرود غیضا، فتحیز فرصۀ أخرى بحجاجۀ اللجاج، تعمیۀ لتلـک الخارقـۀ  

مـرة أخـرى بعـد    » فبهت الـذي کفـر  «وتدجیالً علیه مرة أخرى فحاجه فی ربه، وفی النهایۀ 

األولى، فال السلطۀ الزمنیۀ النمرودیۀ قدرت على إحراقه، وال حجاجه اللجاج، سیطرت علـى  

هم فجعلنـا «سلیما فی کلتا المرحلتین، ثم هم اوالء االنکاد االوغاد   دمغه وإحراجه، فنجاه اللّه

  »!.االخسرین

وقد یقربه ادبیـا انـه هنـا محـور     » الذي حاج ابراهیم فی ربه» «الملک  ان آتاه اللّه«وقد تعنی 

  ، مهما کان أبعد مرجعا. تعلل حجاجه بما آتاه اللّه» أن اتاه«الکالم، ف 

ثم القیادة الروحیۀ ال تسمى ملکا مهما کانت هی حق الملک وحقیقته، حیـث الملـک ظـاهر    

اقع السلطۀ الملموسۀ، والسلطۀ الروحیۀ على واقعها لیسـت ملموسـۀ، بـل وهـی دومـا      فی و

  تعیش تحت ضغوط السلطات الظالمۀ الزمنیۀ.

  إال من یحق له ویستحقه؟.  وال یؤتى ملک اللّه» الملک  آتاه اللّه«ولکن کیف 

تشـریعی کمـا   إن ایتاء الملک هنا تکوینی ولیس تشریعیا وبینهما عموم من وجه: تکـوینی ال  

  عن الملک مهما منعه تشریعا حیث الدار دار اإلختیار.  هنا، بمعنى انه ال یمنعه اللّه

    ثم تشریعی ال یوافقه التکوین کالقیادات الروحیۀ فی المعصومین، ائمۀ ونبیـین، الـذین صـد

                                                        
١

 .٧٣: ٢١. 
 
٢

 .السالم علیھقیل: بعد القائھ في النار وجعلھا علیھ بردا وسالما عن الصادق  ة. عن المجمع واختلف في وقت ھذه المحاج
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  بینهم وبین سلطاتهم الزمنیۀ، الشیطنات المدروسۀ من اصحاب السلطات الزمنیۀ.

  ومن أشبهه جمع له القیادتان. السالم علیهبینهما کالذین ذکرناهم من ذي قبل، فداود ثم الجمع 

الملـک    ثم تکوینی یوافق التشریع ولکنه لیست قیادة رسالیۀ، کمثل طالوت الـذي آتـاه اللّـه   

تعالى دخالً فی کل خیر او شر دون اجبار، ومنهـا    دون نبوة، فان قضیۀ توحید االفعال أن للّه

قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشـاء وتعـز وتـذل    «: الملک

  1.»من تشاء بیدك الخیر إنک على کل شیء قدیر

فإتیان الملک لمن یحق له نبیا وسواه اعتالء، واتیانه لمن ال یستحقه ابتالء، وکل من االعـتالء  

  ال سواه، دون استقالل ألحد فی ملک وسواه.  واالبتالء بملک وسواه انما هو من اللّه

تعلیل بما یناحر ذلک الحجاج اللجاج، فبدیالً عن أن یشکر ربـه  » الملک  أن آتاه اللّه«ثم هنا 

واذا تـولى سـعى فـی    «:  الملک، أخذته زهوة الملک وعزته فأخذ یجادل فی اللّه  ان آتاه اللّه

اخذتـه    ال یحب الفساد. وإذا قیل له اتق اللّه  هاالرض لیفسد فیها ویهلک الحرث والنسل واللّ

  2.»العزة باإلثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

والجمع بین المحتملین اجمل واجمع، حیث القرآن حمال ذو وجـوه فـاحملوا الـى احسـن     

الوجوه، وهو هنا وسواه مما أشبه، الجمع بین المعـانی التـی یحتملهـا ادب اللفـظ وحـدب      

  ى!.المعن

  .»إذ قال إبراهیم ربی الّذي یحیی ویمیت«

أترى ـ وذلک بازغۀ الحجاج من ابراهیم ـ فاین البدایۀ من الذي حاجـه؟ إنهـا ـ لسـخافتها       

ان نمرود ادعى الربوبیۀ لنفسه ثـم  » قال ابراهیم...«کاسمه ـ أدرج درج الریاح، وقد یلوح من  

ک أنـت ألرى أینـا أقـوى وأحـرى بال      ربوبیـۀ، فعـرَّف ابـراهیم ربـه بـأهم      قال له: ومن رـب

إحیاء لکل المیتات التی تحق الحیاة، وإماتۀ »: ربی الذي یحیى ویمیت«اختصاصات الربوبیۀ: 

  لألحیاء التی تحق الممات، نباتیۀ وحیوانیۀ وانسانیۀ ومالئکیۀ أماهیه.

                                                        
١

 .٢٦: ٣. 
 
٢

 .٢٠٦: ٢. 
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ان لإلحسـاس  فاإلحیاء واإلماتۀ هما الظاهرتان المکرورتان أمامنا على طول الخط، المعروضت

والعقل دونما وقفۀ، وهما فی نفس الوقت من األسرار المحیرة للعقول فـی کـل الحقـول، ال    

  یتمکن العاقل ومن دونه أن یسندهما إالّ الى الخالق المتعالی عن عجز المخلوقین.

اننا ال نعرف شیئا عن حقیقۀ الحیاة والموت على االطالق حتى اآلن، اللهم اال مظـاهر لهمـا،   

لزم ـ إذا ـ ان ننهی مصدرهما الى قوة لیست من جنس القوى المحکومۀ بالموت والحیـاة    فنُ

  الحی الذي ال یموت.  وهو اللّه

؟ ألن هذه فی مقـام إثبـات   »یمیت ویحیى«وفی کثیر سواها » ویمیت«قبل » یحیی«ولماذا هنا 

خر، إذا فال یناسـبه  الحیاة بعد الموت، ونمرود ناکر اصل المحیی والممیت فضالً عن الیوم اآل

  الذي هو ملموس لکل أحد.» یحیی ویمیت«إال 

هو نمرود نفسه، وتراه یرى نفسه أحیاهـا بنفسـه؟ وکـذلک      ثم ومن هؤالء الذي أحیاهم اللّه

سائر األحیاء، فال مجال له ان یدعی لنفسه اإلحیاء، ولکنه اخذ یلوي قصۀ اإلحیـاء واإلماتـۀ   

  بتوسعۀ من النماردة وسواهم ـ:

  .»قال أنا أحیی وأمیت«

فـی    ویکأنه هو المحیی والممیت ککل، اذ لم یعطف قوله بقول إبراهیم اشراکا لنفسـه باللّـه  

  ».وانا..«دون » انا..«اإلحیاء واإلماتۀ، بل 

فی ذلک لم یکن إحیاءه وإماتته فعلۀ ربانیۀ، فـان کـل احـد لـه       فحتى وان عطف نفسه باللّه

ذلک اإلحیاء واإلماتۀ، ان یقتل غیر المحکـوم علیـه بالقتـل، ثـم      سلطۀ ما على آحاد بإمکانه

یبقى المحکوم علیه به کما فعله نمرود، وقد یروى انه قال له ابراهیم: أحی من قتلته إن کنـت  

  1صادقا.

هما، فمن هـو المحیـی لـه    ذلک! فضالً عن ان یکون له ـ فقط ـ کل إحیاء وإماتۀ بکل صور  

، ومـا مثالـه إال    ، ثم ومن هو المحیی والممیت حقـا ـ ککـل ـ إال اللّـه      نفسه ـ إذا ـ إال اللّه  

  تقدیما لما یقدر علیه کثیر أمثاله ودونه بکثیر.

                                                        
١

 ...السالم علیھ. عن المجمع وقد روي عن الصادق 
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وهنا لم یکن من الصالح الرسالی فی ذلک الظرف الهـرج والمـرج مـن السـلطۀ النمرودیـۀ،      

ان یسترسل فی جدل حول المعنی من الحیاة والموت، والقصد من  الحاجبۀ للعقول والحلوم،

  اإلحیاء واالماتۀ، مع غبی قوي یماري ویداور فی تلک الحقیقۀ الهائلۀ.

ولکیال یأخذ نقضه الناقص الجاهل القاحل مأخذَه من أوهام هاویۀ مـن شـعبه، ممـن تبهـره     

تاجۀ الى تفهم، إلى حجۀ أخرى سلطته الزمنیۀ فیحسب باطله حقا، ینتقل من هذه الحجۀ المح

  ال تحتاج إلى تفهم، وإنما یکفیها الحس مهما کان حیوانیا ف:

حقیقۀ ملموسۀ کونیۀ هی بمرئَى ومعلَم ذوي األبصار، دون ان تتخلف والمـرة یتیمـۀ، یکفـى    

إلدراتها حیونۀ اإلبصار مهما کانت من انسان او حیوان، فال مجال ـ اذا ـ للحیونۀ النمرودیـۀ    

فان اللّه یأتی بالشـمس  «، وال مجال فی أیۀ مماراة. فقال:  تحول بینها وبین داللتها على اللّهان 

  ».من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى کفر

  

  یوسف علیه السالم یتطلب لنفسه وزاره االقتصاد

  اصطالحا لحاله 

  وبامکانه اصالح رسالی خالله

  1.»ستَخْلصه لنَفْسی فَلَما کَلَّمه قَالَ إِنَّک الْیوم لَدینَا مکینٌ أَمینٌوقَالَ الْملک ائْتُونی بِه أَ«

       وهکذا یتجلى اإلنسان فی أکمله وأنقصه فی قصـص القـرآن التـی ال تقـص لمجـرد قَـص

سـاق  فانمـا تُ  »لقد کان فی قصصهم عبـرة ألولـی األلبـاب   «التأریخ وأداء الفن القصصی، بل 

لتعالج قصۀ العقیدة والداعیۀ عبرةً وعظۀ، فی واقعۀ تتناسق فیها جمیع المؤثرات والمؤشـرات  

  والواقعیات فی نفوس بنی اإلنسان.

ولکنه فی هذه المرة یستخلصه لنفسه حیث یرى » ائتونی به«هنا یصدر األمر الملکی مرة ثانیۀ 

لو استجابۀ فی األولى لـم یستخلصـه   ف» أستخلصه لنفسی«إخالصه فی عمله ودرایته وأمانته: 

إذ لم یعرفه بذلک اإلخالص واألمانۀ والرزانۀ، واستخالص الملک هو الصدارة الثانیـۀ بعـده   

                                                        
١

 .٥٤: ١٢. 
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  کرئاسۀ الوزراء اما ذا من القمۀ الثانیۀ.

إنه فی هذه المرة خالف األولى ال یطلبه لیرى تأویل الرؤي، أو لیسمعه کلمۀ الرضا لصـاحب  

ولیعفو عنه ویطلق سراحه، وإنما لیستخلصه لنفسه معتذرا إلیه عما کان علیـه   السمو الملکی،

  ومفوضا إلیه ما سیکون.

.. هنا الملک یطلب إلى من ال یتهافت على خروجه من السجن، وال یتفـاوت عنـده السـجن    

وخارج السجن، إالّ أن یخرج قبل خروجه عن تهمۀ الخیانۀ، وإالّ أن یخرج قبل خروجه عـن  

لخیانۀ، وإالّ فالسجن أحب الیه من عفوه دون براءة، کما کان أحب إلیـه ممـا یدعونـه    تهمۀ ا

  إلیه.

یطلب اإلنسراح عن السجن ممن اخذ یفتـی برؤیـاه لصـالح المملکـۀ، ویحکـم کقائـد اول       

إلصالح الحالۀ االقتصادیۀ عند توترها وتبعثرهـا وتعثّرهـا، وهکـذا یکـون رجـاالت الحـق       

، ال یخضعون لألمر الواقع المفروض علیهم أیا کـان، فـال یـذلون     اللّهوالصدق والدعات الى 

عن عزهم، وال یترذلون أمام السلطات الباطلۀ المفروضۀ علـیهم، وال یحیـدون عـن مـوقفهم     

 الرسالی، وال یفرق لدیهم السجن وخارجه، ولکی یبرزوا الحق کما یلیق به ویحق، دون مس

  ى عقبیهم انتقاصا لحق الدعوة والداعیۀ.من کرامته وکراماتهم، ودون نکص عل

فیا لیت رجاالً ـ وال رجال ـ یمرغون کل کرامۀ على أقـدام الطغـات ـ بمطلـق سـراحهم ـ         

متسابقین متهافتین على نظرة رضى وکلمۀ ثناء، لیتهم یعتبرون بأحسن القصص، ولیعلمـوا أن  

ف     واإلنحنـاء أمـام ذوي السـلطۀ     العزة واإلباء یدر علیهم أضـعافا مـن إدرار التمـرغ والتزلـُّ

  1.»وکذلک مکّنَا لیوسف فی األرض... وألجر اآلخرة خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون«والکبریاء 

خالف ما قبل الیوم لما طلب إلیه للمرة األولى  ».. فلما کلمه قال إنک الیوم لدینا مکین مکین«

نی المشرى بثمن بخس دراهم معدودة، لعبـۀ العزیـز   لست أنت الیوم الفتى العبرا»! ائتونی به«

ذو مکانۀ عالیۀ مرموقۀ، وال أنـت المهـدد بالسـجن أو    » لدینا الیوم مکین«وامراته، وإنما أنت 

ه بقولـۀ او   »لدینا الیوم امین«عذاب الیم، وإنما انت  ، وتراه فی ملتقاه مع الملک أخذ یتملق ـل

                                                        
١

 .٥٧: ١٢. 
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فالملـک هـو   » فلمـا کلمـه  «ال فی شطر کلمۀ، فـالنص  فعلۀ کما یفعله رجال الحاشیۀ؟ کال و

إنـک الیـوم لـدینا    «ء بالکالم اللهم إال بسالم والسالم، وفی ذلک الکالم الملکی الهام:  البادى

نرى کل مراتب العزة واإلکـرام، دون ألفـاظ مرسـومۀ خاویـۀ فـی المواجهـات       » مکین أمین

اب أحدا او یماریه حـى یجاریـه فـی    العادیۀ، وإنما کالم مکین أمین، حیث الملک لیس لیه

  کلمۀ خاویۀ المرام.

هنا مثلث التأکید للمکانۀ واألمانۀ، المستفاد من حـرف التأکیـد وتقـدم الظـرفین، یؤکـد لـه       

المکانۀ واألمانۀ الخاصۀ المتمیزة، والسلطۀ الصالحۀ إلدارة أمور المملکۀ وهی بحاجۀ جذریۀ 

ما فی تلک الظروف الحرجـۀ المهرجـۀ، وفـی الحـق     ماسۀ إلى تلک المکانۀ واألمانۀ، وال سی

  یلمح من کالمه هذا حکم صدارته العلیا بعده.

  1.»قال اجعلنی على خزائن األرض إنّی حفیظٌ علیم«

لشتات األمور ومتفرقاتها ألجمع شملها، ولمجموعاتهـا عـن تمزقهـا وشـتاتها،     » إنی حفیظ«

ن الرخوة والشداد، حفـیظ فـی کلمـا تحتاجـه خـزائن      حفیظ للمعادلۀ اإلقتصادیۀ فی السبعی

األرض من صالح اإلنماء والمصرف، فالحفیظ على الحرمات والنوامیس فـی تلـک الظـروف    

  المحرجۀ، هو بأحرى حفیظ على المصالح اإلقتصادیۀ!.

فمن حفیظ غیر علیم، یحاول فی الحفظ ولکنـه ال یعلـم، فقـد یکـون مـا      » إنی حفیظ علیم«

له أکثر مما یصلحه کصدفۀ، ومن علیم غیر حفیظ، یعلم ویخالف علمـه إلـى   یفسده على جه

جهالۀ، أم ال یحافظ على المصلحۀ الجماعیۀ، إذ ال یالحظ إالّ شخصه وشخصـیته وصـالحه،   

  کرکنین أساسیین لمن یجعل على خزائن األرض.» حفیظ علیم«ولکنی 

تى ینصبه هو کما یراه؟ علّه مـا  وتراه لماذا یتطلب إلى الملک ذلک المنصب دون أن یصبر ح

کان لیعلم أیۀ مصلحۀ فی الملک هی أصلح لیجعله علیها؟ فهو ـ بعد ما یتأکد أنه لدیه مکین  

أمین، وبطبیعۀ الحال یحتاجه ألمرٍ ما لمصلحۀ البلد ـ فهو یدله على ما هو األصلح فـی تلـک    

لنی  الظروف الصعبۀ الملتویۀ، کمواصلۀ صالحۀ لما یریده منه الم ک، حیث األزمۀ القادمۀ وسـ

                                                        
١

 .٥٥: ١٢. 
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الرخاء التی تسبقها، هی بأمس الحاجۀ إلى الحفظ والصیانۀ على علم واسـع ودرایـۀ، لـذلک    

یختار ذلک المنصب المناسب الضروري لحفظ البلد عن التفکک، الذي ال بدیل عنه کما هـو  

وال أیـۀ وزارة إالّ وزارة   لذلک المنصب، فال یطلب إلى الملک وزارة البالط الملکـی،  السـالم  علیه

اإلقتصاد والتنمیۀ واإلصالح الزراعیۀ، التی کانت تحلِّق حینذاك على کافۀ الـوزارات، وفـی   

  الحق هی رئاسۀ الوزارات کلها حسب الظروف الراهنۀ!.

فبالرغم من أنَّ تصدي أمر اإلقتصاد فی ذلک الظرف الحرج تَورطٌ فی مختلـف الصـعوبات،   

فسه، وهناك أمور أریح، ولصالحه الشخصی أصـلح، ألنـه حسـب واجبـه     یختاره الصدیق لن

الرسالی کان حصینا فی اختیار اللحظۀ المرهقۀ ذات التبعـۀ الضـخمۀ، فیکـون مسـئوالً عـن      

إطعام شعب بکامله والشعوب المجاورة، لیؤدي واجبه الرسالی عدالً ناصعا ناصحا للجماهیر، 

  . لى شرعۀ اللّهوعلّه على ضوئه یجلب أنظار المحاویج إ

ء الثقیل، وألقل تقدیر فی أربعۀ عشر سنۀ التی قد تکلِّـف   فلیس من السهل تکلُف ذلک العب

فی مصطرع المراجعات والمنازعات رأس الرئیس وحیاته ومصرعه، المنصب الذي یحید عن 

  تقبله سائر الحاشیۀ الملکیۀ، حیث ترجح األریحیۀ وحیاة الترف والرعونۀ.

فـال تزکـوا   «تعـالى یقـول     کله یخلج ببال، أن کیف یزکی المصدیق نفسه واللّـه أفبعد ذلک 

؟ أم کیف یطلـب إلـى فرعـون المشـرك الظـالم أن      »إنی حفیظ علیم«یزکی قائالً:  »أنفسکم

  یجعله على خزائن األرض؟ ومعونۀ الظالمین حتى فی عدلهم هی من المحرمات القطعیۀ؟!.

وأوسع آفاقا من هذه الضوابط الناظرة إلى النـاس العـادیین،    إن أمر الصدیق هنا أبعد أعماقا

  ، وال بد للرسول ان یزکی نفسه بما زکّاه اللّـه  فإنه یرتکن على رکن الرسالۀ والدعوة إلى اللّه

تعالى لتحل رسالته محلها من القلوب، وإنما التزکیۀ المحرمۀ هی للنفـوس غیـر المزکّـاة، أو    

بمـا    التـی زکاهـا اللّـه     ات وطنطنات، دون النفوس المطمئنۀ باللّهالتی تأخذها بتزکیتها رعون

  مزکاة!.  أو لیست النفس المرحومۀ باللّه» إن النفس المارة بالسوء إالّ ما رحم ربی«رحمها 

ال » وأما بنعمۀ ربک فحـدث «والن زکاة النفس من نعمۀ الرب فال بد لصاحبها أن یحدث بها 

الحق وأنـت     سیما فی مقامات الضرورة إلظ هار الحق والدعوة إلیه وتطبیقـه، دون التظـاهر ـب



 43

»یزکی من یشاء وال یظلمون فتیالً  ألم تر إلى الذین یزکون أنفسهم بل اللّه«مبطل أو معجب: 
1 

نفس الصدیق وهو أعلم به وهو یریـد    وقد زکى اللّه 2.»فال تزکوا أنفسکم هو أعلم بمن اتقى«

  3.»وکذلک مکّنا لیوسف فی األرض..«وتمکُّنه فی األرض:  مکانته

ومن ثم لیس طلبه إلى الملک أن یجعله على خزائن االرض إالّ لیعدل حسب الشرعۀ االلهیـۀ  

وشرعته، وإزالۀ الظلم ثم تقلیله من المفروض علـى عواتـق الـدعاة      فیمن ال یقرون بحق اللّه

الظـروف الواسـعۀ والمجـاالت    ! ولیجد ظرفا صالحا للدعوة الرسالیۀ وذلک من أهم  إلى اللّه

  الفاسحۀ.

ثم الضرورات تبیح المحظورات، فحتى لو کانت قیادة خـزائن األرض والرئاسـۀ علیهـا فـی     

الملکیۀ الفرعونیۀ محظورة للصـدیق، لکانـت أقـل المحظـورین حیـث الضـرورة الرسـالیۀ        

  تفرضها.

وأحرى، فلما یسـأل: یـا بـن     والیۀ عهد المأمون لنفس الضرورة السـالم  علیهوقد قبل اإلمام الرضا 

إن الناس یقولون: إنک قبلت والیۀ العهد مع إظهارك الزهد فـی الـدنیا؟    آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

ک وبـین القتـل اختـرت         : قد علم اللّهالسالم علیهیقول  کراهتی لذلک فلما خُیرت بـین قبـول ذـل

ن نبیا ورسوالً فلما دفعته الضـرورة إلـى تـولی    کا السالم علیهالقبول، ویحهم أما علموا أن یوسف 

ودفعتنـی الضـرروة إلـى    » إجعلنی على خزائن األرض إنی حفیظ علیم«خزائن األرض قال: 

قبول ذلک على إکراه وإجبار بعد اإلشراف على الهالك، على أنی ما دخلت فـی هـذا األمـر    

واین ضرورة من ضرورة، والحکمـۀ   4المشتکى وهو المستعان  إالّ دخول خارج منه فإلى اللّه

                                                        
١

 .٤٩: ٤. 
 
٢

 .٣٢: ٥٢. 
 
٣

م�ا یج�وز ان یزك�ي الرج�ل نفس�ھ؟ ق�ال: نع�م اذا  السالم علیھ  . نور الثقلین في تفسیر العیاشي وقال سلیمان قال سفیان قلت البي عبدّهللا 
 ».وانا لكم ناصح امین«الصالح: وقول العبد » اجعلني على خزائن االرض اني حفیظ علیم«اضطر إلیھ اما سمعت قول یوسف 

 
في عیون األخبار باسناده عن الریان بن الصلت الھروي قال: دخلت على علي بن موسى الرضا  ٩٩ج  ٤٣٢: ٣الثقلین  . نور٤

ومجارات عن عیون االخبار باسناده عن الحسن  ةً ان الناس یقولون... وفیھ حجاج اخرى لھ مما شا  فقلت لھ یا بن رسول ّهللا  السالم علیھ
كیف صرت الى ما صرت الیھ من المأمون ـ وكأنھ   انھ قال لھ رجل: اصلحك ّهللا  السالم علیھالرضا بن موسى قال: روى اصحابنا عن 

یا ھذا ایھما افضل النبي او الوصي؟ فقال: ال بل النبي، قال: فایھما افضل مسلم  السالم علیھانكر ذلك علیھ ـ فقال لھ ابو الحسن الرضا 
نبیا وان المأمون مسلم، وانا وصي،  السالم علیھز عزیز مصر كان مشركا وكان یوسف او مشرك؟ قال ال بل مسلم، قال: فان العزی
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  فیهما والحکم واحدة على اختالف الدرجۀ.

یقول ألقوام یظهرون الزهد ویدعون الناس ان یکونوا معهم  السـالم  علیهالصادق   واالمام ابو عبداللّه

النبـی   ثـم یوسـف   السـالم  علیهعلى مثل الذي هم علیه من التقشف: أین أنتم عن سلیمان بن داود 

فکان من أمره الـذي  »اجعلنی على خزائن األرض إنی حفظ علیم«حیث قال لملک مصر السـالم  علیه

کان أن اختار مملکۀ الملک وما حولها إلى الیمن، وکانوا یمتارون الطعام من عنـده لمجاعـۀ   

  1أصابتهم وکان یقول الحق ویعمل له فلم نجد أحداً عاب ذلک علیه!.

من رسله وأولیائه، والحاکمون على الشـعوب    ومن یمثِّل حکم اللّه  وفی الحق إنما الحکم للّه

دونهم کلهم طغات، ومن المفروض على من له أهلیۀ الحکـم تکـریس الطاقـات فـی کافـۀ      

قات إلزالۀ هذه السلطات وتأسیس الحکم الحق قـدر المسـتطاع، أم ـ وألقـل تقـدیر ـ       الحلَ

التقلیل من ظلمهم فی سلطاتهم، فإزالۀ السلطۀ الظالمۀ المغتصبۀ وتقلیلها هما مفروضان دومـا  

  وبرساالته.  على عواتق المؤمنین باللّه

ه فـی   ک علیهماالسـالم فمن یندد بمثل یوسف الصدیق واإلمام الرضا  فقیه ینقد ائمۀ الفقه ورسله، إـن

الحق لیس له فقه بطبیعۀ الفقه ورسالته الجماهیریۀ، وفقه اإلسالم الناصع هـو فقـه الحرکـات    

فـی سیاسـته الجماهیریـۀ والسـلطۀ       والبرکات، محلقا على کل فقه وفقیه، ومطبقا شرعۀ اللّـه 

ین یفصلون الدین عن السیاسۀ فـی  الشرعیۀ والزمنیۀ، دون فکاك له عن السیاسۀ، وهؤالء الذ

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  

وفـی المسـاجد    الذین یحصرون الشرعۀ اإللهیـۀ فـی مـدارس وأوراق وحلقـات الـدروس     

  وحفالت الوعظ والتعزیۀ، التی هی تحت هذه السلطات السیاسیۀ الجهنمیۀ.

ء أمۀ فی فراغ، ویعیش ویعـیش فـی فـراغ، ال تتمثـل فیـه       إن الفقه اإلسالمی لم ینشأ لینشى

عناصر المواقف الخاصۀ بأجوائها، والبیآت والمالبسات التی ینشأ فیها، منعزالً عن السیاسات 

                                                                                                                                                         
في  السالم علیھوأنا اجبرت على ذلك، وقال » اجعلني على خزائن األرض اني حفیظ علیم«ویوسف سأل العزیز ان یولیھ حین قال: 

 علیم بكل لسان.قال: حافظ لما في یدي » اجعلني على خزائن األرض اني حفیظ علیم«قولھ: 
 
١

 حدیث طویل یقول فیھ ال قوام... السالم علیھ  عن ابي عبدّهللا  ةبن صدق ةقمي باسناده عن مسعد. المصدر الكافي ال
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  بسات واألحکام الزمنیۀ، مدروسا فی فراغ مثالی ال یمثل فی المجتمع حتى نفسه.والمال

لقد جاء اإلسالم بشرعۀ کاملۀ الجهات لیحکم بها العرض الجغرافـی فـی الطـول التـاریخی،     

أفبإالمکان تطبیق هذه الشریعۀ بال قیادات زمنیۀ تتجمع فیها کافۀ الصـالحیات للحکـم علـى    

  الشعوب؟!.

ۀ الهیۀ فی کافۀ الرساالت، فلم یکن لیوسف الصدیق ـ بعد تمشیه فی هـذه   وکذلک کل شرع

الطریق الملتویۀ الشاقۀ الطویلۀ ـ لم یکن له أن یبقى مکتوف الیدین عن أیۀ عملیۀ إصالحیۀ،  

وقال الملک ائتونی به أستخلصه لنفسی فلمـا کلمـه قـال    «والجو الملکی یستقبله ویستدعیه: 

وحین یصل أمره إلى ذلـک المکانـۀ والتمکـین، علیـه کواجـب       »ینانک الیوم لدینا مکین ام

اجعلنـی  «رسالی أن یرشد الملک إلى األصلح للشعب من المناصب المطروحۀ لدیه ویقـول:  

  1!.»على خزائن األرض إنی حفیظ علیم

ولئن سئلنا کیف باإلمکان تطبیق النظام اإللهی فی التراکیب العضویۀ الجاهلیۀ والالّدینیۀ، فـال  

فی ذلک الترکیب العضوي العارم إالّ ضدها، والال تتحرك فـی فـراغ،   تحرك الشرعۀ اإللهیۀ 

فلنصبر إلصالح الترکیب العضوي حتى یصلح الحکم على أساسه وال یکـون ذلـک إال فـی    

  !.آله و علیه اهللا صلىزمن المهدي القائم من آل محمد 

ـ  ا الصـالحۀ  فالجواب أن الناس على دین ملوکهم، فالسلطۀ هی التی تصنع أعضاءها وتراکیبه

مهما طال الزمن، ومهما ظلت بعض األعضاء فاسدة، فما یدرك کله ال یترك کله! وإذا کـان  

اإلصالح الرسالی قائما على أساس الترکیب العضوي الصالح، وذلک الصالح لـیس إال علـى   

ضوء الرساالت اإللهیۀ، فهو الدور المصرح المستحیل، بل والرسـاالت التـی تحمـل أعبـاء     

ال تحلّ إالّ فی مجتمع فاسد هو بحاجۀ إلى إصالح، وحملۀ الرساالت هم الذین  االصالحات

یصنعون الترکیب العضوي الذي هو من أسس الحکم، ثم یحکمون بحکم أوسع، کما صـنعه  

بادى بدء فی العهد المکی، ثم فی العهد المدنی أنشأ دولۀ اإلسـالم بـذلک    آلـه  و علیه اهللا صلىالرسول 

  أه من ذي قبل ووسعه فی المدینۀ.الترکیب الذي أنش

                                                        
١

ز ان یزك�ي الرج�ل نفس�ھ؟ ق�ال: نع�م اذا م�ا یج�و السالم علیھ  . نور الثقلین في تفسیر العیاشي وقال سلیمان قال سفیان قلت ألبي عبدّهللا 
 .»وانا لكم ناصح امین«وقول العبد الصالح:  »اجعلني على خزائن االرض اني حفیظ علیم«اضطر الیھ اما سمعت قول یوسف 
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والصدیق یرى الجو یومذاك صالحا إلصالحٍ ما حیث الحاجۀ إلیه فی اإلصـالح اإلقتصـادي   

ذریعۀ تفرض علیه کونه على خزائن األرض، لیمتلک بها قلوب أهل األرض، فیحکم بشـرعۀ  

  فی األرض.  اللّه

ء نصیب برحمتنا من نشـاء وال نضـیع   وکذلک مکّنَّا لیوسف فی األرض یتبوء منها حیث یشا«

  1.»أجر المحسنین * وألجر اآلخرة خیرٌ للذّین آمنوا وکانوا یتّقون

الذي فعله یوسف فی رحلته الشـاقۀ الطویلـۀ، منـذ البئـر حتـى الـبالط الملکـی        » وکذلک«

غیـب الرسـالیۀ،   الذي فعلنا بیوسف من تعلیم األحادیث وأنباء ال» وکذلک«مستخلَصا للملک، 

  وإرائته  برهاننا وصرف السوء عنه والفحشاء.

ک.  » وکذلک« لـالذي فعله اخوته والعزیز وامراته ونسوة فی المدینۀ، والذي ظن أنه ناج والم

المکانۀ التی حصلنا له فی الجو الفرعونی، بهـذه المعـدات المثلثـۀ المقـدرة     » کذلک«وحتى 

  المقررة من قبلنا.

مکانۀ مکینۀ، وإمکانیۀ متینۀ، حیث یجعـل علـى خـزائن    » ف فی االرض..کذلک مکنا لیوس«

األرض فیصبح عزیزا لحد یتوارى فی ظله العزیز، فال نسمعه حتى نهایۀ القصص إالّ له، دون 

»یا ایها العزیز إن له أبا شیخا کبیـرا.. «الذي اشتراه من مصر حیث یخاطبه إخوته: 
یـا ایهـا   «ـ   2

  3.»نا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعۀ مزجاة..العزیز مس

أترى العزیز األول مات او قتل او عزل فاحتل الصدیق مکانته؟ ال فحسب بل وتوارى الملک 

  ..». ما کان لیأخذ أخاه فی دین الملک إالّ أن یشاء اللّه«ایضا إالّ مرة،: 

یز فی کل المملکـۀ لحـد تـوارى    أجل إن مکانۀ یوسف وإمکانیته فی األرض جعلته هو العز

  کل عزیز من ملک فضالً عن العزیز!.

ک! أم      أترى تلک المکانۀ المرموقۀ لیوسف کانت من اللّه لـ؟ فلماذا تطلَّبـه الصـدیق مـن الم

                                                        
 .٥٧ـ  ٥٦: ١٢. ١
 
٢

 .٧٨: ١٢. 
 
٣

 .٨٨: ١٢. 
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إلى نفسه! وال داللۀ هنا علـى أنـه جعلـه علـى خـزائن        کانت من الملک؟ فکیف ینسبها اللّه

  األرض.

ک إستجابۀ إلى مطلوبه، وأنه کان من تمکین ربه، فالعبد یدبر وقد تدل أن المل» کذلک مکنا«

ر، ممـا یبـرهن      دبر الصدیق بما قدم وما سئل، واللّه ر کما قدر تمکینه فی األرض بما دبـیقد

تقـدیرا،    تدبیرا، فکان من مرادات اللّـه   بوضوح أن سؤاله ذلک من الملک کان بمرضات اللّه

نه فی األرض! حیث حول قلب الملک ووجهه إلى تلـک الواجهـۀ   وتوافق األمر ان فی تمکی

  . فکان ما سأله وأراده اللّه

نرى فی طول الخط تتحول أسباب ذُله إلى عزه برحمۀ خفیۀ إلهیۀ تجلـت أخـر أمـره،! فقـد     

حسده إخوته فجعلوه فی غیابت الجب لیغیب عن ذلک اإلکـرام والحـب، فاخذتـه السـیارة     

ه فـی     اللّه لیشروه للعزیز، فأکرم مثواه فی بیت العزیز، وکادت به النسوة وامراة العزیز إلدخاـل

روء،   » لیسجنن ولیکونن من الصاغرین«صغار الفجور أو  فأصبح عزیزا فی السجن، یـؤول اـل

ذریعۀ لتخلُّصه عن التهمۀ وخالصه عن السجن، لحدیثنی الملـک تطلبـه إلیـه      وقد جعله اللّه

جعله على خزائن األرض، فیتوارى فی ظل عزتـه العزیـز الـذي اذلـه،     ویستخلصه لنفسه، وی

  وکل عزیز.

أکرمی مثـواه عسـى   «لیوسف أول مرة حین دخل بیت العزیز حیث قال إلمرأته   لقد مکن اللّه

  أن ینفعنا أو نتخذه ولدا وکذلک مکنا لیوسف فی األرض ولنعلمه من تأویل األحادیث واللّـه 

»ثر الناس ال یعلمونغالب على أمره ولکن أک
ولما بلغ أشده آتیناه حکمـا وعلمـا وکـذلک    « 1

وکأنه آنذاك ـ فقط ـ تمکین الخـالص عـن غیابـت الجـب إلـى أرض         2.»نجزي المحسنین

البالط، والتمکین العلمی والرسالی ولما یحن حـین تمکـینٍ لسـلطته الزمنیـۀ تطبیقـا عزیـزا       

  لرسالته.

اآلن یمکِّنه بعد ذلک التمکین، فی األرض، أرض المملکۀ وحوالیها، لحد یتبوء منهـا  ولکنما 

                                                        
١

 .٣١: ١٢. 
 
٢

 .٢٢: ١٢. 
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حیث یشاء، دون مشیۀ فوقیۀ تحده فیمـا یشـاء، إذ أصـبح مطلـق اإلختیـار فـی کـل أرض        

المملکۀ، کأن له السلطۀ العلیا، ولم یکن الملک لو کـان لـه کـون ـ إذ ذاك ـ أو کیـان، إالّ       

  لیست له إرادة دون إرادته وال مشیئۀ فوق مشیئته!. صورة فاضیۀ وسلطۀ خاویۀ

لقد تعاضدت أعضاد الدولۀ والملۀ بأسباب قاطعۀ وتظاهرت وتواترت لخفضه فلـم یـزدادوه   

 »غالب علـى أمـره ولکـن أکثـر النـاس ال یعلمـون        واللّه«  إالّ عزا، ولم یکن إال ما أراده اللّه

ر فال کاشف له إال هـو وإن یـردك بخیـر    بض  إن یمسسک اللّه«وهنالک حصحص حق اآلیۀ: 

  1.»فال راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم

  کما فی آخرین فی آیات أخرى؟:» مکناه«دون » مکنا لیوسف«أتراه لماذا 

أوسع مکانۀ وإمکانیۀ من تمکینه، فقد مکّـن ـ بوجـه عـام ـ کـل مـن فـی         » له«إن التمکین 

»ولقد مکناکم فی األرض وجعلنا لکم فیها معایش..«رض فیها: األ
وهذا من تمکـین إمکانیـۀ    2

إستعمار األرض واستثمارها دون منع عنها وتمنُّع منها، ومن ثم مکانۀ فوقها تخـص المـاکن   

الذین إن مکناهم فی األرض أقاموا الصـالة وآتـوا   «فیما یتوجب علیه دون إحراج أو إخراج: 

»عاقبۀ األمور  زکوة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وللّهال
وهذا التمکین على قدر الماکن  3

من تطبیق واجبه الشخصی، وآخر جماعی ال یحوِجه إلى أکثر من تطبیقٍ ما قل او کثـر، دون  

  »!.مۀ...ولتکن منکم أ«حاجۀ إلى سلطۀ زمنیۀ، وإال لما وجبت هذه األربع على األمۀ، حال 

إنا مکنا له فی األرض وآتیناه من «نراه فی یوسف کما هنا، وفی ذي القرنین: » له«ثم التمکین 

»کل شیء سببا
حال أن فیه نفسه بالنسبۀ لصناعۀ السد، غیر المحتاجۀ الى سلطۀ واسعۀ زمنیۀ  4

»ما مکنی فیه خیر فأعینونی بقوة«یقول:: 
  ».ی لهما مکن«دون  5

                                                        
١

 .١٠٧: ١٠. 
 
٢

 .١٠: ٧. 
 
٤١: ٢٢. ٣. 
 
٤

 .٨٤: ١٨. 
 
٥

 .٩٥: ١٨. 
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»ولیمکنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم..«وفی السلطۀ العالمیۀ للذین آمنوا 
نمکینهم فی «دون  1

ونریـد أن نمـن علـى    «، کما وفی وعد اإلمامۀ ووراثۀ األرض للمستضعفین المؤمنین: »دینهم

رض ونـري  الذین استضعفوا فی األرض ونجعلهم ائمۀ ونجعلهم الوارثین. ونمکن لهم فی األ

  2.»فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا یحذرون

وذلک التمکین لهم هو السلطۀ الصالحۀ ألنبیاء إسـرائیلین، کموسـى وداود وسـلیمان ومـن     

وهو یسبق هؤالء »وکذلک مکنا لیوسف فی األرض«تبعهم بإحسان، ویوسف هذا یقدمهم فیه: 

  کلهم فی ذلک التمکین المکین األمین.

ولیس فقط تبوء الدار المکان، بـل   »وکذلک مکنا لیوسف فی األرض یتبوء منها حیث یشاء..«

وتبوء اإلیمان ورفع أعالمه، فإن تبوء الدار حاصل لمن یشتریها أیا کان، فذلک ـ إذا ـ تبـوء    

مـا  وتمکن رسالۀ اإلیمان على ضوء النبوة السلطۀ الزمنیۀ، بإمکانیۀ واسعۀ ومکانۀ شاسعۀ دون

  3تحدد أو تهدد.

لو أنه یشاء ویعمل له فیصلح إلصابۀ الرحمۀ، وهو من المحسـنین  » نصیب برحمتنا من نشاء«

ألنهـا هـی دار   » وألجر اآلخـرة خیـرٌ  «ال فی الدنیا وال فی اآلخرة » وال نضیع أجر المحسنین«

ال فحسب اإلیمان کعقیدة مخبوئۀ فی » للذین آمنوا«التکلیف والبالء األجر والجزاء، وهنا دار 

على طول الخـط فـی معـارك الحیـاة، یتقـون المحـاظیر فردیـۀ        » وکانوا یتقون«الجنان بل 

هنا هی جماع مـن  » رحمتنا«وجماعیۀ، ولیرفرفوا أعالم التقى، ویخفضوا منارات الطُغى، ومن 

ل لیوسف وأضرابه، ولـیس کـل المحسـنین لیصـابوها،     المکانتین الروحیۀ والزمنیۀ کما حص

ولیس حرمان المحرومین عنها ضیاعا ألجرهم، فلهم أجرهم فی اآلخرة عیانا وبیانا، وأجـرهم  

فی الدنیا وبدون سلطۀ زمنیۀ هو النصرة اإللهیۀ فی غَلَب البرهان، والتصبر علـى کـل حرمـان    

                                                        
١

 .٥٥: ٢٤. 
 
٢

 .٦: ٢٨. 
 
٣

ان فرع�ون استحس�ن ك�الم یوس�ف وتعبی�ره واكرم�ھ «من تكوین التورات تباعا لما سلف م�ا یلخ�ص كالت�الي:  ٤١. في اإلصحاح 
في جمیع شؤنھا وخل�ع علی�ھ بخاتم�ھ والبس�ھ ثی�اب ب�وص ووض�ع ط�وق ذھ�ب ف�ي عنق�ھ واركب�ھ ف�ي مركب�ھ  ةالمملك ةواعطاه امار

 .ةا واخذ یوسف یدیر االمور في سني الخصب ثم في سني الجدب احسن ادارونودي امامھ ان اركعو ةالخاص
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ف »! منوا فی الحیاة الـدنیا ویـوم یقـوم األشـهاد    إنا لننصر رسلنا والذین آ«فی سبیل اإلیمان: 

عز وجل نفحات مـن رحمتـه     فإن للّه  اطلبوا الخیر دهرکم کله وتعرضوا لنفحات رحمۀ اللّه«

  1».أن یستر عوراتکم ویؤمن روعاتکم  یصیب بها من یشاء من عباده واسألوا اللّه

حسب مـا  » من نشاء«بأن الجمع بینهما فی الدنیا لیس إال کصدفۀ قاصدة » نصیب«وقد تلمح 

تقتضیه المصلحۀ الجماعیۀ، ولسوف تصبح الرحمتان هامتان وعامتـان ومنقطعتـا النظیـر فـی     

  وسالمه علیهم أجمعین!.  زمن القائم المهدي من آل محمد صلوات اللّه

من هنا تدور عجلۀ زمن سلطۀ الزمنیۀ طوال السبع األولـى سـنوات الرخـاء، دون أن تـذکر     

القصص ما هو دور الصدیق فیها، وال کیف أدار جهاز الدولۀ المخولۀ إلیه، اللهم إال ما أفاده 

» فـی دیـن الملـک   «وال یذکر العزیز وال الملک إالّ مرة مشیرة: ثم » إنی حفیظ علیم«من قبل: 

فضالً عن رجال الملک والحاشیۀ، مما یلمح أن األمر بکامله وکله صار إلـى یوسـف، بـارزا    

مبارزا على مسرح الحوادث ومصرع الکوارث، کأنه هو اآلمر الناهی ال سواه، حیث یضـطلع  

قۀ، فقد تصدق ـ على ضوء هذه التلمیحـۀ ـ الروایـۀ     باألعباء کلها فی األزمات الخانقۀ الخاف

قال له الملک إن ذلک لشرفی وفخري أالّ أسیر إالّ بسـیرتک، وال  «القائلۀ بعد مقابلۀ طائلۀ ان 

أحکم إالّ بحکمک، ولوالك ما قویت علیه وال اهتدیت له وقد جعلت سلطانی عزیزا ما یـرام  

ریک له وأنک رسوله فأقم على ما ولیتک فإنک لـدینا  وحده ال ش  وأنا أشهد أن ال إله إال اللّه

  2».مکین أمین

                                                        
١

  نیا في الفرج والبیھقي في االسماء والصفات عن انس ع�ن رس�ول ّهللا ـ اخرج الحكیم الترمذي وابن ابي الد ٢٥: ٤. الدر المنثور 
 انھ قال:... آلھ و علیھ هللا صلى

 
٢

باالسناد عن احمد  ةعن المجمع عن الطبرسي في كتاب النبو ٤٢٥: ٣في نور الثقلین  ة. لقد مضى ما یشبھھ من التورات والروای
سف على جمع الطعام في السبع السنین یقول: واقبل یو السالم علیھبن محمد بن عیسى عن الحسن بن علي بن الیاس قال سمعت الرضا 

االولى  ةاقبل یوسف على بیع الطعام فباعھم في السن ةفي الخزائن فلما مضت تلك السنون واقبلت السنون المجدب ةمكبس ةالمخصب
 بالدراھم والدنانیر حتى لم یبق بمصر وما حولھا دینار وال درھم اال صار في ملك یوسف.

 ةلحلي والجواھر حتى لم یبق بمصر وما حولھا حلي وال جواھر اال صار في ملكھ، وباعھم في السنبا ةالثانی ةوباعھم في السن
بالعبید واالماء  ةالرابع ةاال صار في ملكھ، وباعھم في السن ةوال ماشی ةبالدواب والمواشي حتى لم یبق بمصر وما حولھا داب ةالثالث

بالدور والفناء حتى لم یبق في مصر وما  ةالخامس ةفي ملكھ وباعھم في السنإال صار  ةحتى لم یبق بمصر وما حولھا عبد وال ام
بالمزارع واالنھار حتى لم یبق بمصر وما حولھا نھر وال  ةوالسادس ةحولھا دار وال فناء إال صار في ملكھ، وباعھم في السن

 حولھا عبد وال حر إال صار عبدا لیوسف ـ برقابھم حتى لم یبق بمصر وما ةالسابع ةإالّ صار في ملكھ وباعھم في السن ةمزرع
من الملك ما اعطى ھذا الملك حكما وعلما   فملك احرارھم وعبیدھم واموالھم وقال الناس ما رأینا وال سمعنا بملك اعطاه ّهللا 

فسدھم ولم وتدبیرا، ثم قال یوسف للملك: ما ترى فیما خولني ربي من ملك مصر واھلھا؟ اشر علینا برأیك فاني لم اصلحھم ال
 نجاھم على یدي، قال الملك: الرأي رأیك.  انجھم من البالء لیكون وباالً علیھم ولكن هللاّ 
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ان الحر حرّ على جمیـع  «؟ اجل و یا عظماه کیف یصبح العبد السجین مالکا لمواله فیعبده للّه

أحواله، ان نابته نائبۀ صبر لها وإن تداکّت علیه المصائب لم تکسره، وإن أسر وقُهِرَ واسـتبدل  

لم یضر حریته ان استعبد وقهرَ واسر، ولم  السـالم  علیهق األمین بالعسر یسرا کما کان یوسف الصدی

ه عبـدا بعـد أن       یضره ظلمۀ الجب وحشته وما ناله ـ أن منَّ اللّه  علیه فجعل الجبار العـاتی ـل

کان له مالکا فارسله ورحم به أمۀ، وکذلک الصبر یعقب خیرا، فاصبروا ووطنوا أنفسکم على 

  1».الصبر وتوجروا

  

  داود وسلیمان الملک

  رب هب لی ملکا ال ینبغى الحد

عرض حافل لملک سلیمان وسلطته الروحیۀ الرسالیۀ مع الجن واالنس والطیر فهم یوزعـون،  

ر مع الطیر والنمل وملکۀ سبإ، تبرز سلطته الملَکیۀ بجنـب  فی حلقات من حیاته المنقطعۀ النظی

سلطانه الرسالی، تبیینا لعدله فی سلطانه الجامع غیر الجامح، قصصا حافلۀ بحرکات ومشـاعر  

ومشاهد، نبراسا ینیر الدرب على الزعماء فی کل حقل کیـف یجـب علـیهم رعایـۀ الرعایـا      

  والتجنب عن الخطایا:

»اونَا دآتَی لَقَدللّهو دمقَاالَ الْحلْما ولَی�مانَ عسو ینَ    ودنؤْمالْم هادبنْ عیرٍ ملَى کَثي فَضَّلَنَا ع2.»الَّذ  

فـی جمعیـۀ الصـفات تاکیـدة ثالثـۀ تلمـح       » آتینا«تأکیدان اثنان لوهبۀ العلم الربانیۀ، و» لقد«

را  » علمـا «اءها للصـالحین الخصـوص، ثـم    لمختلف صنوف العلوم الربانیۀ، الممکن ایت منکـَّ

تشیر إلى انه لیس مما یحصل بتحصیل متعود، بـل  » آتینا«تأشیر إلى فخامۀ ذلک العلم، کما و

  ومعرفـۀ باللّـه  » علمـا «هو إشراق ربانی الى قلوب الطاهرین على قدر الفاعلیات والقابلیـات  

، منفقـا لـه    صاحبه مصدره، متجها إلى اللّهیعلم » علما«یتبع العقیدة الصالحۀ والعمل الصالح 

                                                                                                                                                         
واشھدك ایھا الملك اني قد اعتقت اھل مصر كلھم ورددت علیھم اموالھم وعبیدھم، ورددت علیك الملك   قال یوسف: اني اشھد هللاّ 

 ي وال تحكم اال بحكمي، قال لھ الملك: ان ذلك...وخاتمك وسریرك وتاجك على ان ال تسیر اال بسیرت
 
١

 یقول... السالم علیھ  في اصول الكافي باسناده عن ابي بصیر قال سمعت ابا عبدّهللا  ١٠٨ح  ٤٣٤: ٣ین . نور الثقل
 
٢

 .١٥: ٢٧. 
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، زائغا عن مصـدره ومـورده، ال    ، دونما صد للقلب عن اللّه ، مقرِّبا له إلى اللّه فی مرضات اللّه

  یثمر إالّ شقاوة، ألنه منقطع الصلۀ صادرا وواردا، وبعیدا عن النور مادة.

هـذا،  » علمـا «ذوف معـروف مـن   کانها عطف على مح» وقاال...«وهنا نعرف موقف الواو فی 

..»  وقاال الحمـد للّـه  «ـ فاعتقداه وعمال به » آتینا علما«وهو العقیدة الصالحۀ والعمل الصالح: 

» فضلنا«فذلک الحمد باللسان یتبع الحمد بالجنان واألرکان، شکرا على عطیۀ الملک المنان، و

انمـا  «عنه   ل هو الذي قال اللّهلیس فقط فی مجرد العلم، إذ ال فضل فی مجرده عن أثماره، ب

علم التقوى والتقوى فـی  » اتقاکم  ان اکرمکم عند اللّه«و  ـ: باللّه» من عباده العلماء  یخشى اللّه

  العلم جناحان یطیر بهما العبد الصالح إلى قمم المعرفۀ والکمال.

بمـا  » فضـلنا «بـل   هنا ـ فقط ـ بما علمنا مجردا عما یرام منه مادة وفاعلیۀ،  » فضلنا«ثم ولیس 

تعقیبۀ رقیبۀ على ذلـک  » على کثیر من عباده المؤمنین«یفضِّل عبادا على عباد وقمته التقوى، و

التفضیل فی علم وسواه، انه فی العبودیۀ واالیمـان، دون العلـم الفاضـی عنهمـا، وانمـا هـو       

  الفائض منهما، الصادر عنهما، والوارد موارد الحق المرام فیهما.

»وآتیناه الحکمۀ وفصل الخطاب«إلى العلم المؤتى لداود فی  ولقد أشیر
ففهمناهـا  «ولسلیمان  1

»سلیمان وکالً آتینا حکما وعلما
فیهما المؤتَیان حکما وعلما، یشمالن قمما معرفیۀ فُضِّال بها  2

  على کثیر من عبادة المؤمنین.

اولئک المقربون. فی جنات النعیم. ثلـۀ مـن   «»: لمؤمنینعبادة ا«اجل وهم من القلۀ القلیلۀ بین 

»األولین، وقلیل من اآلخرین
  ».من عباده المؤمنین«فتلک الثلۀ وهذه القلۀ القلیلۀ  3

ولقد آتینا داود منا فضالً یا جبال أو بی معه والطیـر  «»: فضلنا«ومن فضل داود المشار إلیه ب 

»وألنَّا له الحدید
  1.»ولسلیمان الریح عدوها شهر ورواحها شهر« 4

                                                        
١

 .٢٠: ٣٨. 
 
٧٩: ٢١. ٢. 
 
٣

 .١٤: ٥٦. 
 
٤

 .١٠. 
 



 53

فقد کان داود یرتل مقاطع من الزبور فیتجاوب به ذرات الکائنات من حوله، مما یـدل علـى   

  قضـیۀَ طاعـۀ اللّـه     العبودیۀ العریقۀ القمۀ، وسلیمان المسخر له الریح والجن واإلنس بامر اللّه

اجعلک مثَلی انا اقول للشیء کـن فیکـون، اجعلـک تقـول      : عبدي أطعنی حتى کما قال اللّه

  للشیء کن فیکون!.

والفقـه فـی     عن افضل األعمال فقال: العلـم باللّـه   آله و علیه اهللا صلى  سأل رجل رسول اللّه«لذلک لما 

دینه وکررها علیه، فقال: إنها تشمل سائر الطیر دونما استثناء، مهما برزت الهدهد فـی ذلـک   

  المسرح.

هنا تختص علمه بمنطقها بین سائر الحیوان؟ فکیف علِّم منطق النملـۀ!  » منطق الطیر«وهل إن 

  ؟ وال یقال لذوات األجنحۀ منها طیر!.»الطیر«أألنها کانت من طیرها فتشملها 

أم ألن النلمۀ اختصت بهذا النص بین الحیوان غیر الطیر، فلم یعلم منطـق سـائر الحیـوان إالّ    

م منطقـا   النملۀ؟ .. لیس  لنا إالّ متابعۀ النص، فقد علِّم منطق الطیر والنملۀ ثم ال ندري هل علـِّ

مـن کـل   «و»وأوتینا من کل شیء إنَّ هذا لهـو الفضـل المبـین   «آخر ام ال؟ اللهم إالّ أن تلمح 

  وشیء من الملک والملک. 2شیء من العلم بمنطق سائر الحیوان بل وسائر الکائنات» شیء

» اوتینـا «ال تعنی البعض الذي یعرفه الکلّ علما فطریـا أو تعلمـا، وانمـا    » من کلِّ شیء«اجل 

شیء من فذلک المؤتى له من کل شیء، » آتینا داود وسلیمان علما«کعطاء خاص ربانی کما 

العلم الخاص والقدرة الخاصۀ أما هیه من المخبؤِ تحت ستار الغیب، ال یعلمها إالّ مـن علمـه   

حیث یبین اختصاص الفضل علـى سـائر العـالمین، إذ ال    » إن هذا لهو الفضل المبین«، و اللّه

  ال سواه.  یناله أحد إالّ بما یؤتیه اللّه

م     » أوتینا من کل شیء«و »علمنا منطق الطیر«إالّ أن هنا فرقا بین  حیـث األول تلمـح انـه علـِّ

التبعیض تختص علمه وقدرته بالبعض، فقد علِّم ـ إذا  » من«منطق الطیر ککل، والثانیۀ لمکان 

                                                                                                                                                         
١

 .١٢: ٣٤. 
 
قال: اعطي سلیمان بن داود ملك مشارق األرض ومغاربھا  علیھماالسالمبن محمد عن ابیھ . المجمع روى الواحدي باالسناد عن جعفر ٢

أشھر، ملك أھل الدنیا كلھم من الجن واالنس والشیاطین والدواب والطیر والسباع وأعطي علم كل شيٍء  ةوست ةسن ةفملك سبعمأ
علمنا منطق الطیر وأوتینا من كل شيء إن «وذلك قولھ التي سمع بھا الناس  ةومنطق كل شيٍء وفي زمانھ صنعت الصنائع العجیب

 .»ھذا لھو الفضل المبین
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ـ بعض المنطق من سائر الحیوان وسواها، کما أوتی البعض غیر العلـم کمـا العلـم، ولـیس     

دون معنى کما قد یکون منا، وقـد ال یکـون   منطق الطیر کلَّ ما یسمع منها، فقد یکون صوتا 

صوتا نسمعه کما فی النمل واضرابها، فما یناله اإلنسان من الصوت انما هو عدد محدود مـن  

إإلرتعاش الصوتی وهو کما یقال ما بین ستۀ عشر ألفا إلى اثنین وثالثـین ألفـا فـی الثانیـۀ،     

الطیـر أو سـائر الحیـوان دون     والخارج منها فی الجانبین خارج عن حدود سمعه، وقد تنطق

صوت، وإنما باشارات تلغرافیۀ أو الرادار کما نراها من النمل وسائر الحیـوان، فـال یخـتص    

المنطق بما له صوت، بل یعمه مسموعا لنا وسواه، أم رمزا ال یسمع، والنطق هو إبراز ما فـی  

از ما فی الباطن بآلـۀ ظـاهرة   الباطن بآلۀ ظاهرة لسانا وسواه، ام رمزا ال یسمع، والنطق هو إبر

تعم مثلث النطق. اجل وللطیر منطق کما لکل حیوان حیـث  » علمنا منطق الطیر«لسانا وسوا، و

وما من دابۀ فی األرض وال طائر یطیر بجناحیه إالّ أمم أمثالکم ما فرطنـا  «الکل امم کما نحن: 

  1.»فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون

وة التفاهم بینها إلدارة الشئون الحیویۀ لها، ولیس لإلنسـان التعـرُّف إلـى منطقهـا     ذلک! لضرر

  مهما حاول وزاول، ألنه من األسرار الربانیۀ یعلِّمها من یشاء!.

واألئمـۀ مـن    آلـه  و علیـه  اهللا صلىوحین یعلَّم سلیمان منطق الطیر ویوتى من کل شیء فباحرى الرسول 

فـانهم   2جمعین، أحرى بهم ان یعلّموا منطق الطیر ویؤتَوا من کل شـیء ا السـالم  علیهمآله الطاهرین 

                                                        
٣٨: ٦. ١. 
 
٢

فجلس عنده  السالم علیھان اسحاق بن عمار دخل على موسى  السالم علیھفي الخرائج والجرائح قال بدر مولى الرضا  ٧٧: ٤. نور الثقلین 
بمثلھ ولغتھ إلى أن  السالم علیھحق: فأجابھ موسى واستأذن علیھ رجل من خراسان فكلمھ بكالم لم اسمع بمثلھ كأنھ كالم الطیر، قال اس

: ھذا كالم قوم من أھل الصین ولیس كل السالم علیھقضى وطره من مسائلھ فخرج من عنده فقلت: ما سمعت بمثل ھذا الكالم! فقال 
بما ھو اعجب منھ ان االمام : اخبرك السالم علیھكالم أھل الصین مثلھ ثم قال: اتعجب من كالمي بلغتھ؟ فقلت: ھو موضع العجب! قال 

 تعالى وما یخفى على اإلمام شيء.  یعلم منطق الطیر ونطق كل ذي روح خلقھا ّهللا 
 الذي ال یعزب عن علمھ شيء.  كل شيء ال كل شيء من كل شيء فانھ خاص با�ّ  ةقد یعني لغ» ال یخفى على االمام شيء«أقول 

علمنا منطق الطیر وأوتینا من كل «قال سمعتھ یقول:  السالم علیھعن ابي جعفر وفیھ عن المناقب البن شھر آشوب محمد بن مسلم 
 أقول: وھذا یؤید تبعیض العلم وكل شيء من كل شيء.» شيء

 ةفانتشرت العصافیر وصوتت فقال: یا أبا حمز علیھماالسالموفیھ عن بصائر الدرجات بسند عن الثمالي قال كنت مع علي بن الحسین 
 ».علمنا منطق الطیر وأوتینا من كل شيء« ةقلت: ال قال: تقدس ربھا وتسألھ قوت یومھا ثم قال: یا با حمزأتدري ما تقول؟ 
علمنا منطق الطیر كما علم سلیمان بن   البن عباس: إن ّهللا  السالم علیھقال قال امیر المؤمنین  السالم علیھ  عن ابي عبدّهللا  ةوعنھ عن زرار

محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات بسند متصل عن  ٢٠١: ٣وبحر. وفي تفسیر البرھان في بر  ةداود، ومنطق كل داب
: استوصوا بالصنانیات خیرا یعني الخطاف فانھ آنس طیر الناس بالناس ثم قال آلھ و علیھ هللا صلى  بن جعفر عن ابیھ قال قال رسول ّهللا 

رب العالمین حتى تقرء ام   الرحمن الرحیم الحمد �ّ   إذ ھي ترنمت تقول بسم هللاّ  ةالصنانی: اتدرون ما تقول آلھ و علیھ هللا صلى  رسول هللاّ 
 الكتاب فإذا كان في آخر ترنمھا قالت وال الضالین.

 .ةأقول: والروایات في أنھم علموا منطق الطیر وأوتوا من كل شيء علّھا متواتر
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علمنـا  «وتـرى   1ائمۀ سلیمان ومن فوقَه من النبیین، وما هم بعالمین کل شیء خالفا لما یروى

ـ وهو شخص ـ أهی من سنۀ الرعونۀ والکبریاء فی الملوك؟ وسـلیمان مـن افضـل     » وأوتینا

، وکمـا  السـالم  علیهممعه من النبیین وسائر المعصومین  الصالحین! قد یعنی نفسه واباه داود، ام ومن

  ».آتینا داود وسلیمان علما«

وامـا بنعمـۀ   «أو اختص بکرامته، کما   برجاحۀ اإلعالن بما أنعم اللّه» علمنا وأوتینا«وقد تلمح 

منها براء، بل هو هنـا اعـالن رسـالی      شرط أالّ تمازجه رعونۀ وکبریاء فان اللّه» ربک فحدث

  الً بذلک العلم على رسالته الى الناس، فلیس فقط تحدیثنا بنعمۀ ربه راجحا غیر واجب.تدلی

دون مباهـاة وال تـنفُّجٍ علـى      فقد أذاع سلیمان هذه العطیۀ الربانیۀ للناس تحـدثا بنعمـۀ اللّـه   

  ».ان هذا لهو الفضل المبین«الناس، وکما یدل علیه بتعقیبه 

ککلٍّ ـ بالساذج الحیوانی دون العقـول اإلنسـانیۀ، وکمـا     ولیس منطق الطیر وسائر الحیوان ـ  

النملۀ والهدهد تبرزان هذه الحقیقۀ، ان لها معارف کما لإلنسان ام وقد تکون أصغى وأوفـى،  

»کـل قـد علـم صـالته وتسـبیحه     «وأنها تسبح بحمد ربها کمـا نسـبح   
وکلـن ال تفقهـون   « 2

  34.»تسبیحهم

                                                                                                                                                         
ان سلیمان  السالم علیھ  عن نفس المصدر عن الفیض بن المختار قال سمعت ابا عبدّهللا  أوسمع من علمھ كما السالم علیھموقد یعني ان علمھم 

علمنا منطق الطیر وعلم كل شيء اقول: ولكن الكل نسبي ال   وقد وّهللا » علمنا منطق الطیر وأوتینا من كل شيء«بن داود قال: 
 أوتى سلیمان.، وانما البعض األكثر شموالً مما علم و یعني ككل ما یعلمھ هللاّ 

 
 ةوتال رجل عنده ھذه اآلیالسالم علیھ  . المصدر عن البصائر الدرجات احمد بن محمد بن خالد عن بعض رجالھ عن ابي عبدهللاّ ١
اقول: انھ مضروب » اوتینا كل شيء«انما ھي » من«لیس فیھا  السالم علیھ  بدّهللا فقال ابو ع »وعلمنا منطق الطیر وأوتینا من كل شيء«

 عرض الحائط لمخالفتھ القرآن وكما في روایات العرض.
 
٤١: ٢٤. ٢. 
 
٣

 .٤٤: ١٧. 
 
٤

: إذا صاح النسر قال: یا ابن آدم علیھماالسالمقال الحسین بن علي  السالم علیھـ المناقب عن تفسیر الثعلبي قال الصادق  ٧٨: ٤لثقلین . نور ا
اعش ما شئت آخره الموت، وإذا صاح الغراب قال: ان في البعد عن الن�اس انس�ا ـ وإذا ص�اح القنب�ر ق�ال: اللھ�م الع�ن مبغض�ي آل 

رب العالمین ویمد الضالین كما یمدھا القاريء. وفیھ في مناقب ابي جعفر الباقر   وإذا صاح الخطاف قرء الحمد ّ�  آلھ و علیھ هللا صلىمحمد 
 ما یقلن؟ قلت: ال ـ قال: یسبحن ربي عز وجل ویسألن قوت یومھن. ةوسمع عصافیر تصحن قال: تدري یا ابا حمزالسالم علیھ

قال: كنت عنده إذ نظرت إلى زوج حمام فھدر الذكر على  السالم علیھ  یسار عن ابي عبدهللاّ وعن بصائر الدرجات بسند عن فضیل بن 
أحب إلّي منك إالّ ان یكون موالي جعفر بن   االنثى فقال لي: أتدري ما یقول؟ قلت: ال ـ قال یقول: یا سكني وعرسى ما خلق ّهللا 

 محمد.
في حائط لھ إذ جاء عصفور فوقع بین  السالم علیھ: كنت مع ابي الحسن الرضا وفیھ بسند عن سلیمان من ولد جعفر بن ابي طالب قال

ورسولھ وابن رسولھ اعلم   یدیھ واخذ یصیح ویكثر الصیاح ویضطرب فقال لي: یا فالن تدري ما یقول ھذا العصفور؟ قال قلت: هللاّ 
ـ وھي العصا  ة، قال: فأخذت النبعةالبیت واقتل الحی ترید ان تأكل فراخي في البیت فخذ معك العصا وادخل ةقال: انھا تقول ان حی
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وإنما المیزة البارزة لإلنسان بین سائر الحیوان هو التقویم األحسن فیه قلبا وقالبا، وانه ال یقف 

المقربین، وللحیوان ـ ککل ـ     لحد، فله التکامل الى قمم علیا من الکمال وأعلى من المالئکۀ

مقام محدود، وحتى بالنسبۀ للحیوان الذي یتکامل وقلیلٌ مـا هـو، وان الکمـاالت اإلنسـانیۀ     

غریزیـا فـی کـل      روحیۀ وسواها تتبنى المساعی على قدرها، والحیوان اوتیت المعرفۀ باللّـه 

  »!.کلٌّ قد علم صالته وتسبیحه«وظائفها 

  1.»حنِّ واإلنس والطَّیر فهم یوزعونوحشر لسلیمان جنوده من ال«

الحشر هو اخراج جماعۀٍ عن مستقرهم بازعاج ودفعٍ جماعۀ، وهکذا یحشر الجنود المتفرقون 

فی مختلف مستقراتهم لهدف الغزو، أو عرضهم أمام قائدهم أماذا؟ واإلیزاع هو المنـع، وهنـا   

فقد اصبح جنوده من األقسـام   2».رهمیحبس اولهم على آخ«الحبس عن تفرقهم وحشرهم ان 

الثالثۀ محشورة مع بعض، دون سماح لهم بالتفرق والرجوع إلى مسـتقراتهم لفتـرة مقصـودة    

  فیما أهمه.

لُّ بأسرهم جنـوده، فمـن یبقـى بعـدهم     هنا تبعض الجن واإلنس والطیر، فلم یکن الک» من«و

اجمع حتى یحاربهم؟ أیحارب الحیوان الوحش أو المالئکۀ أمن هم؟ ولم یتجـاوز ملکـه مـا    

یعرف أآلن بفلسطین ولبنان وسوریا والعراق إلى ضفۀ الفرات! والشیطان ـ وهـو مـن الجـن     

واتبعوا مـا تتلـوا   «ن: وزعیم مردة الشیاطین ـ لم یکن من جنوده، ومنهم محاربون له معارضو 

ثم الشیاطین العمال لم  3،»الشیاطین على ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا

»والشیاطین کل بناء وغواص«یکونوا کلهم من جنوده، بل 
4
ومن الشیاطین مـن یغوصـون لـه    «

»ویعملون عمالً دون ذلک وکنّا لهم حافظین
ومنهم من لم یطلع علیهم کمملکـۀ سـبإ حتـى     5

                                                                                                                                                         
 تجول في البیت فقتلتھا. ةـ ودخلت إلى البیت وإذا حی

 
١

 .١٧: ٢٧. 
 
٢

 ...ةفي اآلی السالم علیھابي الجارود عن ابي جعفر  ةالقمي في روای ٨٢: ٤. نور الثقلین 
 
١٠٢: ٢. ٣. 
 
٤

 .٣٧: ٣٨. 
 
٥

 .٨٢: ٢١. 
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  أخبره الهدهد!.

  

  والیۀ النبی(ص) على المؤمنین

بِـبعضٍ فـی   النَّبِى أَولَى بِالْمؤْمنینَ منْ أَنْفُسهِم وأَزواجه أُمهاتُهم وأُولُو الْأَرحامِ بعضُهم أَولَـى  «

ینَ والْمهاجِرِینَ إِالَّ أَنْ تَفْعلُوا إِلَى أَولیائکُم معرُوفا کَانَ ذَلک فی الْکتَـابِ  منْ الْمؤْمن   کتَابِ اللّه

  1.»مسطُورا

آیۀ وحیدة منقطعۀ النظیر، تختص والیۀ عامۀ للنبی علـى المـؤمنین، وامومـۀ ازواجـه لهـم،      

لمهاجرین، تضم فی هذا المثلث أحکاما واولویۀ اولى االرحام بعضهم ببعض من المؤمنین وا

  عدة جماعیۀ سیاسیۀ واقتصادیۀ أماهیه؟

  والیۀ النبی على المؤمنین؟

ضابطۀ مطلقۀ عامۀ ثابتۀ بین محور النبوة وشعاع االیمـان،  » النبی أولى بالمؤمنین من انفسهم«

ال ینفصل عن والیتـه   آلـه  و علیه اهللا صلىقضیۀ النبوة، وهم مولّى علیهم قضیۀ االیمان، وهو » اولى«فهو 

 آلـه  و علیـه  اهللا صلىوال تنفصل عنه حیث النبوة لزامها، ولکن االیمان قد ینفصل عمن یتنحى عن والیته 

والذي نفسی بیده ال یؤمن احدکم حتى أکون أحب إلیه من نفسـه  : «آله و علیه اهللا صلىوکما یروى عنه 

  »!.وماله وولده والناس اجمعین

والیۀ الحب مهما کان اصالً من قضیتها، بل هی مطلق الوالیـۀ فـی مطلـق    ولیست هی مجرد 

االمور على مطلق األنفس المؤمنۀ، عقیدة وحبا وقـوالً وعمـالً أمـاذا مـن متطلبـات الوالیـۀ       

  األولویۀ المطلقۀ!.

إن هذه النبوة القمۀ تقتضی اولویۀ قمۀ، کما االیمان بدرجاته یقتضی تحمـل تلـک االولویـۀ    

  انیات.حسب االمک

اترى ان هذه الوالیۀ المحمدیۀ قد تُعمی مصالح االمـۀ جماعـات وفـرادى لمصـلحۀ ذاتیـۀ      

فهذه االولویۀ لیست إال لتخدم مصالح » محمد اولى«ولیس » النبی اولى«شخصیۀ؟ کالّ! ف ـ  

                                                                                                                                                         
 
١

 .٦: ٣٣. 
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فانما مصالح  آلـه  و علیه اهللا صلىالرسالۀ والمرسل إلیهم جماعات وفرادى، دون مصلحۀ لشخص محمد 

سولیۀ ورسالیۀ ومصالح للمؤمنین، وکلهـا لصـالح االیمـان فصـالح المـؤمنین، جماعـات       ر

حیـث الوالیـۀ     وفرادى، تصد عنهم اخطاء عامدة وجاهلۀ وتصلح االمـۀ کمـا یرضـاها اللّـه    

اسالمیا هی أن یلی کل قوي من المسلمین ضعیفهم، عقیدیا او علمیا او خلقیا او عملیا، امـاذا  

والکسبیات جبرانا لنقصه، فقد یکون المسلم ولیا من جهۀ ومـولَّى علیـه   من مختلف الوهبات 

من اخرى، کاألعلم بالنسبۀ لالتقى، فانه ولیه علمیا، ولکنه مولى علیه عملیا، وهلـم جـرأ فـی    

  سائر االولیاء والمولى علیهم حسب مختلف الوالیات.

تحصیله کما یجب او یحـب،  والسمۀ العامۀ فیها کلها صالح المولى علیه حیث ال یقدر على 

وهذه المواالت هی فی صیغۀ اخرى تعاونٌ على البر والتقوى، وضد الشر والطغـوى، تعلیمـا   

  او امرا ونهیا او حمالً على فعل المعروف وترك المنکر.

فلیس للولی أیا کان أن یتامر على المولى علیه لصالحه الشخصی بسند انـه قـوي، اللّهـم إالّ    

لیه افرادا وجماعات، والى السلطۀ الزمنیۀ على ضوء االسـالم حیـث الـزعیم    لصالح المولى ع

خادم الرعیۀ، دون ان یبتغی من الزعامۀ مـاالً او منـاالً إالّ اصـالح الرعیـۀ، وتـوجیههم الـى       

  األصلح فاالصلح فی مختلف الحقول االسالمیۀ المحلِّقۀ على کافۀ المصالح.

  الوالیات العشر فی االسالم:

یات خاصۀ واخرى عامۀ على المؤمنین کلها تنحو منحى مصالحهم معنویۀ ومادیـۀ  هنالک وال

ـ   4ـ والمجـانین،    3ـ والســفهاء،   2ـ الوالیـۀ علـى االیتــام،     1«جماعیـۀ وفردیـۀ، ك:   

ـ وائمـۀ    8ـ وعلى کـل األمـۀ مـن الفقهـاء،       7 1ـ والمتخلفین،  6ـ واالوالد،   5والزوجات، 

  !. ـ ووالیۀ اللّه 10ـ والرسول،  9الدین، 

کل هذه والیات على من ال یحیط علما او طاقۀ على مصالحه، فالوالیۀ المعصومۀ مـن بینهـا   

ن آمنوا الذین یقیمون الصالة ورسوله والذی  انما ولیکم اللّه«مطلقۀ وکما تدل علیه آیۀ الوالیۀ: 

                                                        
١

 .»لمعروف وینھونھم عن المنكرالمؤمنون والمؤمنات بعضھم اولیاء بعض یامرونھم با«. دلیلھ قولھ تعالى 
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»ویؤتون الزکوة وهم راکعون
  2.»واطیعوا الرسول واولى االمر منکم  اطیعوا اللّه«وآیۀ الطاعۀ:  1

والوالیات االخرى محدودة بحدود المصالح، وللمـولى علـیهم اإلعتـراض واإلستیضـاح إن     

  صلحۀ فیها.اشتبه علیهم أمرها او تاکّدوا من خالف الم

   ثم تشترك هذه العشر فی الوالیۀ الشرعیۀ على اختالف درجاتها وضیقها وسـعتها، وتخـتص

والیۀ المعصومین الشرعیۀ بانها مطلقۀ محکمۀ دونما استثناء النها تمثل والیۀ النبـی الممثلـۀ   

ـ فقـط ـ   واما الوالیۀ التشریعیۀ والتکوینیۀ فهما من اختصاصـات الربوبیـۀ، فهـو       لوالیۀ اللّه

وهـو المکـون   » شرع لکم من الدین وصى به نوحا والذي اوحینـا الیـک...  «المشرع ال سواه 

  ».اال له الخلق واالمر..«خلقا وتدبیرا ال سواه 

هی االولویۀ بانفس المؤمنین، فتحتل الدرجۀ الثانیۀ من العشر بعد الوالیۀ  آلـه  و علیه اهللا صلىوالیۀ النبی 

مؤمن من نفسه وأهله وماله وعرضه، وکلهـا لصـالح النبـوة والمـولى     اإللهیۀ، فهو أولى بکل 

علیهم على ضوء النبوة العادلۀ، والیۀ عامۀ تشمل رسم مناهج الحیاة الفردیۀ والجماعیـۀ فـی   

علـى    کافۀ حقولها، فال والیۀ مع والیته، حیث ال تساوى وال تسامى، اذ تحلِّق بعد والیۀ اللّـه 

  االولیاء والمولى علیهم کلهم.الوالیات کلها، على سائر 

قد تتحقق الوالیۀ دون اولویۀ بانفس المولّى علیهم منهم کما فـی سـائر الوالیـات الخاصـۀ     

السـالم  علیهموالعامۀ، إالّ المحمدیین من العترة المعصومین 
ولکنما اآلیۀ تثبت والیـۀ االولویـۀ لـه     3

علیهم فی النوامیس المهمۀ کلهـا: نفسـا وعقـالً     آله و علیه اهللا صلىبأنفس المؤمنین مما یقدمه  آله و علیه اهللا صلى

  .ودینا وعرضا وماالً لصالح النبوة والمولّى علیهم، فصالح النبوة هو صالحهم جمیعا

ا، کـذلک علـیهم ـ        فکما یحب على کل مؤمن الحفاظ على هذه النوامیس حبـا لهـا وایماـن

جعلـه    تقدیما لجانبه على جـوانبهم، وکمـا اللّـه    آلـه  و علیه اهللا صلىوبأحرى ـ الحفاظ علیها من النبی  

                                                        
١

 .٥٥: ٥. 
 
٢

 .٥٩: ٤. 
 
٣

فلما قدمت  ةأیت منھ جفوقال غزوت مع علي الیمن فر ةواحمد والنسائي عن برید ةاخرج ابن ابي شیب ١٨٢: ٥. الدر المنثور 
الست اولى بالمؤمنین من  ةتغیر وقال یا برید آلھ و علیھ هللا صلى  ذكرت علیا فنقصتھ فرأیت وجھ رسول هللاّ  آلھ و علیھ هللا صلى  على رسول ّهللا 

 .آلھ و علیھ هللا صلىعنھ  ةمتواتر ةاقول وأنھا كلم» من كنت مواله فعلي مواله«قال: آلھ و علیھ هللا صلى  انفسھم قلت بلى یا رسول ّهللا 
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 1»لـدنیا واآلخـرة  ما من مؤمن إالّ وأنا أولى الناس به فی ا: «آله و علیه اهللا صلىاولى بهم وعلى حد قوله 

ـ : «آله و علیه اهللا صلىومن هذه الوالیۀ قوله  ات وتـرك دینـا   أنا اولى بکل مؤمن من نفسه فایما رجل م

فلیس له من اموال المـؤمنین شـیء إالّ مـا تلزمـه المصـلحۀ       2»فإلی ومن ترك ماالً فلورثته

  یۀ کالضرائب المستقیمۀ وغیر المستقیمۀ وهی کلها لصالح المسلمین.الجماهیریۀ االسالم

بشیء فال تخلُّف عنه نَظرة اإلذن من غیره ولیا وسـواه کمـا کـان     آله و علیه اهللا صلىثم اذ یأمر الرسول 

صـالحا  آلـه  و علیـه  اهللا صـلى ومن خلفیات هذه الوالیۀً االولویۀِ المطلقۀِ أن لوراى النبی  3فی غزوة تبوك

فی تطلیق زوجتک طلقها دون استئمارك، ام صالحا فـی حملـک علـى عمـل دون أجـر او      

لک فیه الوالیۀ نفسا واهـالً ومـاالً وحـاالً،    باجر، ام دفع مال بمقابل او دون مقابل، اماذا مما 

فهو أولى بک منک، فضالً عما لیس لک فیه والیۀ، فهو فیه اولى منک فی بعدین اثنین ولکنه 

لم یعهد عنه امثال هذه التصرفات خالفا لمرضـات المـؤمنین وان کانـت لـه بسـناد والیتـه       

  المطلقۀ المخولۀ.

ن الشخصیۀ، حیث النبوة تنحـو منحـى الجمـاهیر قبـل     ثم الوالیۀ الجماهیریۀ هی له احرى م

األشخاص، وهی لصالح مجموعۀ االمۀ قبل افرادها، وصالح الجماعۀ فی والیۀ وسـواها أهـم   

  من صالح األفراد.

فـرادى   أالّ یخَلـد بخَلَـد المـؤمنین    4ومن اهم االهداف فی ضابطۀ الوالیـۀ هنـا هـی اإلمـرة    

                                                        
قال:... اقرءوا ان شئتم آلھ و علیھ هللا صلىعن النبي  ة. المصدر اخرج البخاري وابن جریر وابن ابي حاتم وابن مردویھ عن ابي ھریر١
 ».النبي اولى بالمؤمنین من انفسھم..«
 
:... ومثلھ ذیل الحدیث السابق ولكن فیھ: من ترك آلھ و علیھ هللا صلى. المصدر اخرج احمد وابو داود وابن مردویھ عن جابر عن النبي ٢

 ...ةماالً فلعصب
 
٣

ج قال قوم: نستأذن آبائنا وامھاتنا فنزلت ھذه تبوك وامر الناس بالخرو ةلما اراد غزو آلھ و علیھ هللا صلى. في المجمع وروي ان النبي 
 .ةاآلی
 
٤

عز وجل   قال: سألتھ عن قول ّهللا السالم علیھابي جعفر  عن علل الشرایع باسناده الى عبد الرحمن لقصیر عن ٢٣٨: ٤. نور الثقلین 
وفي ولد الحسین فنحن  السالم علیھجرت في الحسین بن علي  ةان ھذه اآلی ةقال: نزلت في اإلمر ةفیمن نزلت ھذه اآلی» النبي اولى...«

فر فیھا نصیب؟ فقال: ال ـ فعددت الیھ بطون عبد من المؤمنین والمھاجرین، قلت: لولد جعآلھ و علیھ هللا صلى  اولى باالمر وبرسول ّهللا 
فیھا نصیب؟ فقال: ال یا ابا عبد  السالم علیھالمطلب كل ذلك یقول: ال ـ ونسیت ولد الحسن فدخلت علیھ بعد ذلك فقلت: ھل لولد الحسن 

 الرحمن ما لمحمدي فیھا نصیب غیرنا.
 .ةد اسماء اولى االمر متواترورواه مثلھ عنھ في الكافي وروایات اھل البیت في ذلك بعدی

انا والحسن  ةبن جعفر الطیار یقول: كنا عند معاوی  ومن ذلك ما رواه القمي باسناد متصل عن سلیم بن قیس قال سمعت عبدّهللا 
  سمعت رسول ّهللا  ةكالم فقلت لمعاوی ةبن زید فجرى بیني وبین معاوی ةواسام ةبن عباس وعمر بن سلم  والحسین وعبدهللاّ 
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فـی اي امـرٍ مـن امـورهم حتـى وان       آله و علیه اهللا صلىوجماعات التقدیم او التقدم بین یدي الرسول 

، فاألمر أمره والرأي رأیه، الن اإلمرة الشـاملۀ علـى المـؤمنین     شاورهم مصلحیا کما أمره اللّه

  هی إمرته.

آى الرسول خالفهم فلو رآى المؤمنون باجمعهم صلوحا فی أمر من حرب او صلح أماذا؟ ور

  فال لهم او علیهم إالّ ما یراه دونهم.» النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم«ف ـ 

ولقد جرت هذه اإلمرة النبویۀ فی االئمۀ االثنی عشر بدلیل الکتاب والسنۀ وعلـى حـد قـول    

افتـرض  الذین » اولی االمر منکم«فهم ال سواهم » ما لمحمدي نصیب غیرنا« السالم علیهباقر العلوم 

  ».واطیعوا الرسول واولی االمر منکم..  اطیعوا اللّه«طاعتهم بإمرتهم بعده وبعد رسوله:   اللّه

یوم الغدیر، قمۀ التواتر بین المسـلمین   السـالم  علیهولقد احتل حدیث خالفۀ اإلمرة النبویۀ فی علی 

: السـالم  علیـه وکذلک حدیث التهنئۀ من الشیخین فی قولهما لعلی  1من الصحابۀ والتابعین وتابعیهم

: آلـه  و علیـه  اهللا صـلى تلو مـا قـال النبـی     2بخ بخ لک یا علی اصبحت موالي ومولى کل مؤمن ومؤمنۀ«

ممـا یبـرهن   » فمن کنت مواله فهذا علـی مـواله  «الست اولى بکم من انفسکم قالوا بلى قال 

                                                                                                                                                         
یقول: انا اولى بالمؤمنین من انفسھم ثم اخي علي بن ابي طالب اولى بالمؤمنین من انفسھم فاذا استشھد فالحسن بن علي  آلھ و علیھ هللا ىصل

 ةاثنتى عشر اماما تسع ةاولى بالمؤمنین من انفسھم ثم ابني الحسین من بعده اوى بالمؤمنین من انفسھم وستدركھ یا حسین ثم تكمل
بن زید فشھدوا لي  ةواسام ةبن عباس وعمر بن ام سلم  بن جعفر واستشھدت الحسن والحسین وعبدّهللا   ین قال عبدهللاّ من ولد الحس

 .آلھ و علیھ هللا صلى  قال سلیم وقد سمعت ذلك من سلمان وابي ذر والمقداد وذكروا لي انھم سمعوا ذلك من رسول ّهللا  ةعند معاوی
 
١

عن ثالثین  السالم علیھیوم الغدیر في علي بن ابي طالب  آلھ و علیھ هللا صلى  التبلیغ عن رسول هللاّ  ةآی األمیني في الغدیر نزول ة. اخرج العالم
 ةفي حدیث الغدیر من ائم ة) وان طبقات الروا٨٤صحابیا ومن التابعین ( ١٢٠ ةالغدیر من الصحاب ةمصدرا من اخواننا وان روا

 .٣٤) راجع علي والحاكمون ص ٢٦ن فیھ (والمؤلفو ة) نسم٢٦٠( ةالحدیث وحفاظھ واالساتذ
 
٢

في مسنده عن البراء بن عازب واحمد بن حنبل  ةبن محمد بن ابي شیب  فیمن رواه الحافظ ابو بكر عبدهللاّ  ة. قد روى حدیث التھنئ
عنھ والحافظ ابو العباس الشیباني عنھ والحافظ ابو یعلى الموصلي عنھ والحافظ ابو جعفر محمد بن جریر الطبري في  ٢٨١: ٤

باالسناد عن سعد بن ابي وقاص  ةالكوفي في كتاب الوالی ةعن ابن عباس وابن عازب والحافظ احمد بن عقد ٤٢٨: ٣تفسیره 
بن   باني البغدادي عن ابي سعید الخدري والحافظ علي بن عمر الدارقطني البغدادي والحافظ ابو عبدهللاّ المرز  والحافظ ابو عبدهللاّ 

والحافظ ابو سعید  ١٧١الحنبلي عن البراء بن عازب والقاضي ابو بكر الباقالني البغدادي في التمھید في اصول الدین ص  ةبط
احمد بن مردویھ االصبھاني في تفسیره عن ابي سعید الخدري وابو الخركوشي النیسابوري في شرف المصطفى عنھ والحافظ 

اسحاق الثعلبي في تفسیره والحافظ ابن السمان الرازي عن ابن عازب والحافظ ابو بكر البیھقي عنھ والحافظ ابو بكر الخطیب 
ناقب وابو محمد احمد العاصمي والفقیھ ابو الحسن بن المغازلي في الم ٢٣٣ـ  ٢٣٢ص  ةالبغدادي بسندین صحیحین عن ابي ھریر

االسالم ابو حامد الغزالي في سر العالمین ص  ةعن ابن عازب وحج ةفي زین الفتى والحافظ ابو سعد السمعاني في فضائل الصحاب
وابو الفرج بن  ٩٤وابو الفتح االشعري الشھرستاني في الملل والنحل واخطب الخطباء الخوارزمي الحنفي في مناقبھ ص  ٩

وابو السعادات مجد الدین بن االثیر  ٦٣٦: ٣الحنبلي عن ابن عازب وفخر الدین الرازي الشافعي في تفسیره الكبیر  الجوزي
وابو الفتح محمد بن علي النظري في  ٢٤٦: ٤ ةوابو السعادات مجد الدین بن االثیر الشیباني في النھای ٢٤٦: ٤ ةالشیباني في النھای
عز الدین ابو الحسن بن االثیر الشیباني عن ابن عازب وثالثون آخرون اّما زاد ذكرنا أسمائھم و ةعن ابي ھریر ةالخصائص العلوی

 .٨٢ـ  ٨١في علي والحاكمون ص 
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  منین هی نفس مکانۀ الرسول إال فی الوحی والنبوة.جلیا أن مکانته من المؤ

والمحمدیین من عترته المعصـومین،   آله و علیه اهللا صلىفإمرة االولویۀ والوالیۀ المطلقۀ تختص بمحمد 

ثم ال إمرة إالّ شورى بین المؤمنین، سواء أکانت إمرة الفتوى او الزعامۀ السیاسیۀ، فانها مهمـا  

ست معصومۀ عن أخطاء، والنها ال بد منها فـی اسـتمراریۀ اإلمـرة    کانت علیمۀ تقیۀ عادلۀ فلی

االسالمیۀ، فال بد من کونها فی نطاق الشورى بین الرعیل األعلى حتى تقـل اخطاءهـا وکمـا    

  1».اجمعوا العابد من امتی فاجعلوا امرکم شورى« آله و علیه اهللا صلىیروى االمام علی عن الرسول 

والشورى فی امور المؤمنین هی من سبل االیمان فترکها قطع لسبیل االیمان حسب درجـات  

  االمر الذي یتطلب الشورى.

فوالیۀ الفقهاء محدودة لمکان اخطاءهم قاصرة او مقصرة، فان ثبت للمولى علیهم وهـم غیـر   

الّ ان یقنعـوهم، وان لـم یثبـت فاتبـاعهم     الفقهاء أنهم اخطأوا فی شیء حرم اتبـاعهم فیـه إ  

  مفروض.

ثم ال والیۀ لفقیه على فقیه مهما اختلفت درجاتهم، ففی االحکام الشرعیۀ کل فقیه ولی نفسـه  

ومن لیس بفقیه کما وفی المسائل السیاسیۀ الزمنیـۀ فلـیس ولـی امـر االمـۀ زمـن الغیبـۀ إالّ        

  یۀ المرجع هو الشورى دون األشخاص.الشورى من الرعیل االعلى، بل وفی االحکام الشرع

وإذا سـألتموهن  «.. تنزیل الزواجه منزلۀ امهاتهم، ولوال ایۀ حجابهن عـنهم   »وازواجه امهاتهم«

بل وزیادة على سائر المؤمنات کمـا هنـا وفـی خضـوع      »متاعا فاسألوهن من وراء حجاب...

واسـرحکن  «یۀ تسـریحهن  ولوال امکان»وال تخضعن بالقول فیطمع الذین فی قلبه مرض«القول 

حیث تنفصل عنهن االمومۀ بانفصال الزوجیۀ، لوالهما لکان التنزیـل یعـم مـن     »سراحا جمیالً

امومتهن کونهن محارم لهم فال حجاب، فانما األمومۀ هنا فی وجوب حرمتهن کما االمهـات،  

ان وال   مـا کـان لکـم ان تـؤذوا رسـول اللّـه      «وحرمۀ نکاحهن کما والنص یخصصها بالذکر 

فاالمومۀ النسبیۀ لها وجوب حرمتها وحرمۀ زواجهـا ومحرمیتهـا   »تنکحوا ازواجه من بعده ابدا

ومیراثها، وللرضاعیۀ کل ذلک إالّ میراثها، وللرسالیۀ لیسـت إالّ االولیـانِ وهمـا االوالن فیمـا     

                                                        
١

 من: الفرقان. ٢٥ـ  ٢٤ا ج الشورى في سورتھ ة. راجع آی
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واذا «یسبق الى االذهان من اختصاصات االمومـات، فامـا المحرمیـۀ فتنفیهـا آیـۀ الحجـاب:       

واولـوا  «ثم المیـراث تنفیـه اآلیـۀ فـی ذیلهـا:       »ألتموهن متاعا فسألوهن من وراء الحجابس

ولوالهما ایضا فی نفیهما لـم یشـملهما التنزیـل،     » االرحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللّه

حیث التنزیل ال یـوازي الحقیقـۀ، والن المقـام مقـام فـائق االحتـرام فـال یناسـبه المیـراث          

التنزیل خص فی مورد الحجاب ولم یذکر له مورد إالّ حرمۀ نکـاحهن فقـد    والتکشف. فالن

انفصم عراه وانحل فتله الشـامل لکافـۀ اختصاصـات االمومـۀ واخـتص بالمنصـوص منهـا        

  وحرمتهن کما االمهات، فهذه امومۀ شعوریۀ وشعاریۀ وراء حرمۀ زواجهن!.

، بل وعارضنها واسبحن محادات وهل إن ذلک التنزیل مستمرٌ مهما تخلفن عن ساحۀ الرسالۀ

لها؟ الن هذه األمومۀ ذات عالقتین، عالقۀ بالرسول اذ یتـأذى ان تُـؤذى ازواجـه ویـنکحن،     

فانطالقهن عن ساحۀ الرسالۀ بفاحشـۀ مبینـۀ    آله و علیه اهللا صلىوعالقۀ بهن اذ هن من حرمات الرسول 

ده وال أالّ یحتـرمن کامهـات، اذا   تتهدم تلک الساحۀ المبارکۀ فال یتاذى إذا من ان ینکحن بع

  ففی انطالقهن هذا سماح لطالقهن.

تقـدس اسـمه عظـم      ان اللّـه «تعالى فرجه الشریف:   وقد یروى عن القائم المهدي عجل اللّه

یا ابا الحسـن إن   آلـه  و علیه اهللا صلى  فخصهن بشرف األمهات فقال رسول اللّه آله و علیه اهللا صلىشأن نساء النبی 

بعدي بالخروج علیک فـأطلق    على الطاعۀ فایتهن عصت اللّه  لشرف باق لهن ما من اللّههذا ا

  1»!.لها فی األزواج واسقطها من تشرف االمهات ومن شرف امومۀ المؤمنین

 وکان حقا له أن یسقط حقه بطالقهن عن هذا الشرف فیمـا یضـیع حقـه فـی اولویتـه علـى      

دته العلیـا وإمرتـه         المؤمنین بالخروج على امیر المؤمنین ومثیله فـی اولویتـه تلـک فـی سـ

  المنصوصۀ علیهم.

النبـی  «ترى إذا کانت ازواجه امهاتهم ألیس ـ إذا ـ هو اباهم فی اصل الحرمۀ الوالدیۀ فلماذا   

                                                        
١

حدیث  السالم لیھعالقائم  ةالقمي عن الحج  باسناده الى سعد بن عبدّهللا  ةفي كتاب كمال الدین وتمام النعم ١٧ح  ٣٣٨: ٤. نور الثقلین 
ق�ال  الس�الم علی�ھحكم�ھ ال�ى امی�ر الم�ؤمنین  آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لى  طویل وفیھ: قلت: فاخبرني یا موالي عن معنى الطالق ال�ذي ف�رض رس�ول ّهللا 

 تقدس اسمھ...  : ان ّهللا السالم علیھ
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  1؟.»ابوهم«ولیس » اولى...

من األبویۀ، فانه اولى من ابویهم ومن کل ولـی لـدیهم! فهـو األب    ان أولویته المطلقۀ اولى 

 ل للمؤمنین وولده االمۀ درجات اعالها علیفهو االب الثـانی لالمـۀ وکمـا سـائر     السالم علیهاالو ،

  2»!انا وعلی ابوا هذه االمۀ« آله و علیه اهللا صلىومن ثم سائر اآلباء، وقد صح عنه  السالم علیهماالئمۀ 

ؤْمنینَ والْم    وأُولُو الْأَرحامِ بعضُهم أَولَى بِبعضٍ فی کتَابِ اللّه« نْ الْمـلُـوا   مـاجِرِینَ إِالَّ أَنْ تَفْعه

  3.»إِلَى أَولیائکُم معرُوفا کَانَ ذَلک فی الْکتَابِ مسطُورا

ا    هنا تلمیحۀ ان قد مضى ردح من الزمن یتوارث فیه المسلمون باالیمان والهجرة، ذلـک ولمـ

بـین المهـاجرین واالنصـار، وکـان هـذا       لهآ و علیه اهللا صلىتستقر الدولۀ اإلسالمیۀ، فقد أخى الرسول 

اإلخاء صلۀ عریقۀ فریدة فی تأریخ التکافل العقائدي لحد قام مقام قرابۀ الـدم، وارتفـع فیـه    

المد الشعوري الى ذروة عالیۀ، وقد اخذ مأخذ الجِد، قائم مقام قرابۀ الدم اوزاد، ولقـد کـان   

ى هذه النشأة الولیدة االیمانیۀ، وتماسکۀ ذلک اإلخاء العمیق ضروریا بادى ذي بدء حفاظا عل

بقوة صارمۀ فی تلک الظروف اإلستثنائیۀ، وحتى تقوم الدولۀ علـى سـوقها فتـزول الضـرورة     

  الوقتیۀ من ذلک اإلخاء القائم مقام الدم، فیبقى وراء التوارث کأشد ما کان على طول الخط.

یـۀ والسیاسـیۀ واالقتصـادیۀ    فلما استتب امر الدولۀ واستقرت فـی مختلـف حقولهـا الجماع   

کـان  «والعقائدیۀ عاد النظام الحقوقی االسالمی فی التوارث بین اولى االرحام إلى حالته التی 

  ».ذلک فی الکتاب مسطورا

                                                        
اقول: وھو معروض » وھو اب لھم« ةباضاف ةانھم قرأوا اآلی ةھد وعكرماخرج عن ابن عباس ومجا ١٨٣: ٥. في الدر المنثور ١

الى ذكرھا ولیس  ةفال حاج ةتعني فوق االبو» النبي أولى بالمؤمنین«عرض الحائط لكونھ خالف المتواتر الموجود من القرآن وان 
 »!.وھو مؤمن  محّمد رسول ّهللا «مثلھ اال مثل القائل 

 
 السالم علیھفي كتاب علل الشرایع باسناده الى علي بن الحسن بن فضال عن ابیھ قال: سألت ابا الحسن  ١٨ح  ٢٣٨: ٤لثقلین . نور ا٢

فھل  ھآل و علیھ هللا صلى  بابي القاسم؟ فقال: النھ كان لھ ابن یقال لھ قاسم فكني بھ قال قلت: یا ابن رسول ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلىفقلت لھ: لم كني النبي 
؟ قلت: بلى قال: اما علم�ت ان علی�ا ةقال: انا وعلي ابوا ھذه االم آلھ و علیھ هللا صلى  ؟ فقال: نعم اما علمت ان رسول ّهللا ةتراني اھالً للزیاد

النب�ي  ةل: ان ش�فقوالنار فقلت: وما معنى ذلك؟ فق�ا ةوالنار؟ قلت: بلى ـ قال: فقیل لھ ابو القاسم ال ابو القسم الجن ةقاسم الجنالسالم علیھ
وصعد النبي  ةانا وعلي ابوا ھذه االم آلھ و علیھ هللا صلىالنھ وصیھ وخلیفتھ واالمام بعده فلذلك قال  آلھ و علیھ هللا صلىعلى امتھ كشفقتھ  آلھ و علیھ هللا صلى
فصار بذلك اولى من ابائھم وامھاتھم وصار اولى  المنبر فقال: من ترك دینا او ضیاعا فعلّي والّي ومن ترك ماالً فلورثتھ آلھ و علیھ هللا صلى

 .آلھ و علیھ هللا صلى  بعده جرى ذلك لھ مثل ما جرى لرسول ّهللا  السالم علیھبھم منھم بانفسھم وكذلك امیر المؤمنین 
 
٣

 .٦: ٣٣. 
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بالمؤمنین من انفسهم وفی المحمـدیین مـن أولـی أمـره، دائبـۀ ثابتـۀ        آلـه  و علیه اهللا صلىاولویۀ النبی 

رسالۀ واإلمامۀ، ومن ثم فی الشورى مـن الرعیـل االعلـى فـی     بشاکلتها المعصومۀ فی فترة ال

  العابد من االمۀ بشاکلۀ غیر معصومۀ.

وامومۀ ازواجه باقیۀ ما لم یتخلفن عما علیهم، فبانطالقهن عنه سماح الطالق لصاحب اإلمـرة  

  نفسه. آله و علیه اهللا صلىبعده وکما فی طالقه 

  ر الدولۀ ویقر قرارها.واالخوة المورثۀ باقیۀ ردحا حتى تستتب ام

بعـده، فـاولوا    آلـه  و علیـه  اهللا صـلى ثم لهذه اآلیۀ واجهتان: خاصۀ قد تعنی االولویۀ فی إمـرة الرسـول   

  من سائر المؤمنین من األنصار والمهاجرین.  ارحامه بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللّه

من سائر المهاجرین واالنصـار،   آلـه  و علیه اهللا صلىفهنالک اولویتان اثنتان، أوالهما اولویۀ ذوي ارحامه 

واالخرى االولویۀ بین ارحامه انفسهم، فعلی اولى من آل عباس، والحسنان اولـى مـن سـائر    

اولى من ولد الحسن، وزین العابدین اولـى مـن سـائر ولـد      السالم علیهولد االمام، وولد الحسین 

تعـالى فرجـه) اولویـۀ      مهدي (عجل اللّـه حتى القائم ال السـالم  علیهمالحسین، ومن ثم سائر االئمۀ 

منتصب فی اولویته بـالمؤمنین مـن انفسـهم، کـل ذلـک       آلـه  و علیه اهللا صلىباالنتصاب، وکما الرسول 

وعله ام الکتاب او اللوح المحفوظ اماذا مـن  » کان ذلک فی الکتاب مسطورا«  بوحی من اللّه

  1. کتاب اللّه

                                                        
١

ع�ن الك�افي ع�ن  ٢ح  ٢٩١: ٣والیكم شطرا آخر، ففي تفسیر البرھ�ان » اولوا االرحام« ة. لقد مضى شطر من االحادیث في اآلی
كما قال  السالم علیھابدا انما جرت من علي بن الحسین  علیھماالسالمفي اخوین بعد الحسن والحسین  ةقال: ال تعود االمام السالم علیھ  ابي عبدّهللا 

 فال تكون بعد علي بن الحسین اال في االعقاب واعقاب األعقاب. » كتاب ّهللا  واولوا االرحام بعضھم اولى ببعض في«  ّهللا 
  رسول هللاّ  ةخص علیا بوصی  یقول: ان ّهللا  السالم علیھ  ـ ابن بابویھ باسناده عن عبد االعلى بن اعین قال: سمعت ابا عبدهللاّ  ١٣وفیھ ح 

ذلك حتى افضى  السالم علیھللحسن وتسلیم الحسین للحسن  ةلھ بذلك ثم وصی لیھماالسالمعوما یصیبھ لھ فاقر الحسن والحسین  آلھ و علیھ هللا صلى
واولوا االرحام «عز وجل   مثل ما لھ واستحقھا علي بن الحسین یقول ّهللا  ةال ینازعھ فیھ احد لھ من السابق السالم علیھاالمر للحسین 

 اال في االعقاب واعقاب. السالم علیھالحسین  فال تكونن بعد علي بن » بعضھم اولى ببعض في كتاب هللاّ 
قال: فینا نزلت ھذه  السالم علیھعن ابیھ عن علي بن أبي طالب  السالم علیھعنھ باسناده عن ثابت الثمالي عن علي بن الحسین  ١٤وفیھ ح 

في عقب  ةواالمام »ةفي عقب ةباقی ةوجعلھا كلم« ةوفینا نزلت ھذه اآلی » واولوا االرحام بعضھم اولى ببعض في كتاب هللاّ « ةاآلی
 ...ةالى یوم القیام السالم علیھالحسین 
واولوا « ةتبارك وتعالى لى ھذه اآلی  : لما أنزل هللاّ السالم علیھقال قال الحسین بن علي   عنھ باسناده عن اسماعیل بن عبدهللاّ  ١٥وفیھ ح 

ما یعني بھا غیركم وانتم اولوا االرحام فاذا مت فابوك علي اولى بي   ھا فقال: وهللاّ عن تأویل آلھ و علیھ هللا صلى  سألت رسول هللاّ » االرحام..
وَمن بعدي؟ قال:  آلھ و علیھ هللا صلى  فاذا مضى الحسن فانت اولى بھ فقلت یا رسول ّهللا  السالم علیھوبمكاني فاذا مضى ابوك فاخوك الحسن 

اولى بھ فاذا مضى محمد فابنھ جعفر اولى بھ من بعده وبمكانھ فاذا مضى ابنك علي اولى بك من بعدك فاذا مضى فابنھ محمد 
جعفر فابنھ موسى اولى بھ من بعده فاذا مضى موسى فابنھ علي اولى بھ من بعده فاذا مضى علي فابنھ محمد اولى من بعده فاذا 

في التاسع  ةفاذا مضى الحسن وقعت الغیبمضى محمد فابنھ على اولى بھ من بعده فاذا مضى علي فابنھ الحسن اولى بھ من بعده 
شفاعتي   علمي وفھمي طینتھم من طینتي ما لقوم یوذوني فیھم ال انالھم ّهللا   من صلبك اعطاھم ّهللا  ةالتسع ةمن ولدك فھذه االئم

 كنموذج. ةاولى االرحام بذلك بالغ حّد التواتر وفیما نقلناه الكفای ةاقول: وتاویل آی
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نوانهـا المشـیر بعـد اإلمـرة المعصـومۀ، الـى االولویـۀ        ومن ثم تنتقل االولویۀ بالرحم عن ع

عنوان مشـیر فـی   » اولوا االرحام«بالشورى، وأولویۀ الشورى فی إمرة السیاسۀ والفتوى، ف ـ  

اإلمرة المعصومۀ المنتصبۀ حیث الرحم ـ فقط ـ لیس لیخـتص بنفسـه اإلمـرة إالّ لألصـلحیۀ       

عنوان للحکـم باالولویـۀ فیـه حیـث الـرحم      المنضمۀ إلیه وهی األصیلۀ، ثم هو فی المیراث 

وقربه هو موضوع الحکـم لکونـه الـرحم، وهـو فـی إمـرة الشـورى عـوان بـین االشـارة           

والموضوعیۀ، اشارة الى االقربین إلى أهل بیت الرسالۀ علما وتقـوى ارحامـا وغیـر ارحـام،     

حیۀ فـی  وهی بنفسها الموضوعیۀ حیث االقربیۀ إلیهم فی روحیۀ الرحم هـی موضـوع االصـل   

  اإلمرة.

نسبیا وروحیا، ثم اولی ارحامه روحیـا،   آلـه  و علیه اهللا صلىتعنی اولی ارحام النبی » اولوا االرحام«ف ـ  

ومن ثم اولى ارحام المؤمنین نسبیا، تجمع هذه الـثالث وتعنیهـا، قضـیۀ المناسـبۀ فـی ادب      

  اللفظ وحدب المعنى!.

اولـى  «فلمـاذا   آلـه  و علیه اهللا صلىرة بین اولى ارحام الرسول ترى اذ تعنی اآلیۀ فیما تعنیه االولویۀ باإلم

؟ ـ النهـا تعنـی اولویـات عـدة هـذه منهـا فلـذوي ارحـام الرسـول           »من بعض«ال » ببعض

اولویۀ اإلمرة من غیرهم، ومن بینهم انفسهم، وکذلک االولویۀ فی المیراث بین اولـی  آلـه  و علیه اهللا صلى

هاجرین نسخا للتوارث باالخوة، ومن بینهم انفسـهم االقـرب   االرحام ککلٍّ من المؤمنین والم

  فاالقرب.

المؤمنین مـن   «هنا تعنی اولویۀ فی االمر عکس ما کان » اولى ببعض من..«ف ـ   النبی اولى ـب

انهم اولى بالنبی فی امرته بعده من غیرهم، وبعضهم اولى ببعض فی میـراث اإلمـرة   » انفسهم

من غیره کما الحسنان اولى بعلـی مـن غیرهمـا وهلّـم      آله و علیه اهللا صلىمن غیرهم، فعلی اولى بالنبی 

جرا الى قائمهم، اولویۀ ذات بعدین، ممن سوى اولى االرحام، وممن سواهم بینهم، األقـرب  

  فاالقرب فیما یحملون من معنى الرسالۀ وحقیقتها.

                                                                                                                                                         
الحدیث منھم الترمذي في مناقب مرتضوي  ةمن ائم ةاھل البیت جماع ةذكر نزولھا في علي وائم ٤١٨: ٣اق وفي الملحقات االحق

نقل اتفاق المفسرین على نزولھا في علي النھ الذي كان مؤمنا ومھاجرا وابن عمھ ومنھم ابن مردویھ في المناقب كما في كشف  ٦٢
 .٩٥ ةالغم
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یـنهم انفسـهم ومـن سـواهم،     ب آلـه  و علیـه  اهللا صلىفلالولویۀ واجهتان: خاصۀ تخص اولی ارحام النبی 

وعامۀ تعم اولی االرحام کلهم فی اولویۀ المیراث تعنی تفاضالً بینهم وبین مـن سـواهم مـن    

المؤمنین والمهاجرین نسخا للتوارث باألخوة، وتفاضالً بیـنهم انفسـهم بالقریـب واألقـرب،     

ـ  وارث. اللهـم  فانهم طبقات ال ترث کل تالیۀ مع وجود السابقۀ، ضابطۀ عامۀ صارمۀ فی کل ت

  إال فی الزوجین اذ یشارکان کل طبقات المیراث.

  

  

  

  یومر محمد بخروجه عن الزمل

  الى القیام الرسالى

  مرجعیۀ دینیۀ وسیاسیۀ

»یا أَیها الْمزَّملُ * قُم اللَّیلَ إِالَّ قَلیالً«
1  

وبعد حمله الرسالۀ الکبـرى  » اقرأ بسم ربک«الوحی:  ـ بعد أمره بقراءة  آله و علیه اهللا صلى  یؤمر نبی اللّه

ـ یؤمر هنا بالقیام لیالً وبالسبح الطویل نهارا، ویؤمر فی المدثر بقیام اإلنـذار وتکبیـر الـرب،    

إن ناشئۀ اللیل هی أشـد وطـأً   «وعلّ القیام الثانی هو السبح الطویل نهارا، والقیام لتهیؤ الثانی: 

فلعیش الرسول االقدس حیاته قیامـا دون فتـور،   » هار سبحا طویالًوأقوم قلیالً. إن لک فی الن

  وسبحا فی بحر المجتمع المتالطم، لینجی الغرقى فانه سفینۀ النجاة.

بأنه کان متزمالً حین األمر، ولماذا؟ وفی رمضاء الحجاز! ال بـد وأنـه   » المزمل«یوحی النص 

أم الحملـۀ العنیفـۀ    2قلیل؟ کمـا قیـل   من وطأة وفجأة، أوطأة الوحی الثقیل الذى بزغ له قبل

واصـبر علـى مـا    «کما توحی له آیات مـن السـورة:    3السافرة فی وجهه من صنادید قریش؟

                                                        
١

 .٢ـ  ١: ٧٣. 
 
٢

ففعلوا وظل یرتجف مما » زملوني. دثروني«الوحي حتى جثى وھوى الى االرض وانطلق الى اھلھ یرجف یقول  ة. ادركتھ رجف
 ».یا ایھا المزمل. یا ایھا المدثر«بھ من الروع واذا جبرائیل ینادیھ 

 
٣

 ةـ اخرج البزار والطبراني في االوسط وابو نعیم في الدالئل عن جابر قال اجتمعت قریش في دار الندو ٢٧٦: ٦ . الدر المنثور
فقالوا: سموا ھذا الرجل اسما تصدر الناس عنھ فقالوا: كاھن ـ قالوا لیس بكاھن، قالوا: مجنون ـ قالوا: لیس بمجنون ـ قالوا: ساحر ـ 
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ن رعشۀ الوطئۀ، فأمر بالقیامین فی المزمل والمدثر، قیامـا  فتزمل م» یقولون.. ذرنی والمکذبین

  لتنفیذ الرسالۀ ومجابهۀ عراقیلها، دون أن یتزمل ویتدثر.

قـم  «إنه ال یناسبک التزمل والتدثر، فلیکن دثارك القیام وزمیلک اإلقدام لیلک ونهارك، » قم«

ك القیـام حتـى فـی    قدر الضرورة الذي یساعدك فی قیامک، فلـیکن مبـدؤ  » اللیل إال قلیال

  أوقات المنام رغم أن الناس نیام.

أنت تتلفف بثوب لتنام دفعا لهم اإلیذاء، وغم االستهزاء، وتخفیفا من وقعـۀ الـوحی؟ ال! بـل    

  علیک القیام، واإلستعانۀ بالصبر والصالة ومکافحۀ الکروب العظام، والنوائب الجسام.

ء المهیـأ لـک،    الثقیل الذي سیلقى علیک، والعبى قم لألمر العظیم والقول» قم اللیل إال قلیالً«

هـذا  آلـه  و علیـه  اهللا صـلى قم فقد مضى وقت النوم، قم فأنت لست لتعیش لنفسک، ولقد عرف الرسـول  

ـ وهی تدعوه أن یطمئن وینـام ـ:     عنـه  اهللا رضىاألمر مسبقا من مالمح الوحی وقدره، فقال لخدیجۀ 

  »!.مضى عهد النوم یا خدیجۀ«

ه مضى وما عاد منذ الیوم إال السهر والتعب والجهاد الشاق والسبح الطویل فی بحـر  أجل ـ ان 

  المجتمع المتالطم.

»هلَیع زِد یالً * أَوقَل نْهم انْقُص أَو فَهصیالً * نلَ إِالَّ قَلاللَّی قُم«
1  

ـ قیام اللیل إال قلیالً: ثلثیه فمـا فـوق،     1عۀ: فی قیام اللیل ونومه بین مقادیر أرب  یخیر نبی اللّه

یل، وإنمـا نصـفه عـدالً    ـ نصفه، وهو لیس قلیال من الل  2 2فأکثر القلیل منه ثلثۀ ثم أقل وأقل

ـ   4ـ أقل من النصف، أن ینقص من نصـف القیـام قلـیالً      3بین قیامه ونومه إذا احتاج الیه، 

أکثر من النصف أن یزید على نصف القیام، فأکثر الواجب فی قیامـه مـن ثلثـی اللیـل ومـا      

  فوقها، وأقله أقل من النصف قلیالً، وبینهما متوسطات ومنها نصفه.

                                                                                                                                                         
فتزمل في ثیابھ وتدثر فیھا آلھ و علیھ هللا صلىبین الحبیب وحبیبھ فتفرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك النبي قالوا: لیس بساحر ـ قالوا: یفرق 

 فأتاه جبرائیل فقال: یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر.
 ١٤ـ م  ٢٩تفسیر الفرقان ـ ج 

 
١

 .٤ـ  ٢: ٧٣. 
 
٢

. فما یروى ان القلیل المستثنى من اللیل ھو نصفھ خطأٌ او جھل من الروات ال المروي عنھ كما رواه في المجمع عن الصادق 
 قال: القلیل النصف. السالم علیھ
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قـم  «هنا وهناك على قیام اللیل ـ أیا کان ـ دون تصریح بنومه اال ایحاء الضمائر:   نرى الترکیز 

انقـص  »: أو انقص منـه قلـیالً  «أو قم نصفه » نصفه«ابتداء بقیام ثلثی اللیل، ثم » اللیل إال قلیالً

زد على نصف القیام، فنصـیب الـنقص لـیس إال قلـیال،     »: أو زد علیه«من نصف القیام قلیالً 

  زیادة إال قدر المستطاع.ونصیب ال

إلى الناس لیشد وطأه   فطالما اللیل سکن ونوم للناس الستراحۀ البدن، ولکنه قیام لرسول اللّه

  ویقیم قیله، تأزیرا لقوة القلب والروح، وتقویما لنطق اللسان.

قیام اللیل قدر المستطاع، کله أحیانا وأکثره أخرى ونصـفه أحیانـا ویـنقص      فعلى رسول اللّه

أو زد «نه قلیالً أخرى، ولکنما الزیادة على النصف قدر المسـتطاع هـو المرغـوب األصـل     م

  ».علیه

إن ربک یعلهم أنک تقوم «کما ویؤیده » قم اللیل إال قلیالً«فأکثر الواجب إذا قیامه ثلثی اللیل 

لـث  فلیکن الواجب مخیرا بین ثلثیه ونصفه وثلثیـه فأقلـه ث  » أدنى من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه

  1فنقص القلیل من النصف ثلث النصف، فیبقى ثلث اللیل.» أو انقص منه قلیالً«اللیل 

»أَو زِد علَیه ورتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتیالً«
اللیل، ولماذا الزیادة على النصف والنصف أیضا،  ولماذا ثلثا 2

  الصالة اللیل وال تشغل إال سویعات؟ کال ـ وإنما الزیادة لترتیل القرآن، تخلقـا بـأخالق اللّـه    

»وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مکث ونزلنـاه تنـزیالً  «فی تنزیله: 
وقـال  «وفـی ترتیلـه:    3

  4.»علیه القرآن جملۀ واحدة کذلک لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیالًالذین کفروا لوال نزل 

وترتیل القرآن هو ارساله بسهولۀ واستقامۀ، سهل التعبیر، مستقیم المعنـى وکمـا یـروى عـن     

هـذَّ   إذا قرأت القرآن فرتله ترتیال وبینه تبیینا، ال تنثـره نثـر الـدقل وال تهـذَّه    « آلـه  و علیه اهللا صلىالنبی 

                                                        
١

 ساعات فاذا نقص منھا ساعتان یبقى اربع ساعات وھي نصف اللیل المفروض. ٦فنصفھ  ةساع ١٢. نفرض ان اللیل 
 
٤: ٧٣. ٢. 
 
٣

 .١٠٦: ١٧. 
 
٤

 .٣٢: ٢٥. 
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  1».الشعر، قفوا عند عجائبه وحرّکوا به القلوب، وال یکونن هم أحدکم آخر السورة

القـرآن طـوال البعثـۀ دون أن      هم ومجذبات اإلتباع، فقد فرق اللّهأقول: وهذا من مقربات الف

ینزله جملۀ واحدة، لیثبت به فؤاد الرسول ولیقرأه على الناس على مکث، ورتله علیه بتسـهیل  

 2التعبیر والمعنى لیرتله هو أیضا ترتیالً، وهو یعم اللفظ والمعنى تعبیرا وأداء وسـبکا وکیفیـۀ،  

کل ذلک لسهولۀ اإللقاء والتلقی متحلالً عن کافۀ الصعوبات هنـا وهنـاك، وهـذا هـو معنـى      

اإلعجاز فی فصاحۀ التعبیر وبالغۀ المعنى، فلیس التشابه فی بعض اآلیات من قصور الداللـۀ،  

المتشـابه مـا   « السـالم  علیـه حد تعبیر االمام الرضـا   وإنما من قصور المستدل ونبوغ المعنى، وعلى

  ».اشتبه علمه على جاهله

»إِنَّا سنُلْقی علَیک قَوالً ثَقیالً«
فما هذا القول الثقیل الذي سیلقى علیه، ولکـی یتلقـاه علیـه أن     3

  یقوم لیالیه مصلیا مرتال للقرآن؟.

یه بعضه وأمر بترتیله! أم هو البعض البـاقی: أکثـره؟   هل هو القرآن ولو بعضا منه؟ وقد نزل عل

فما هو الفرق بین قلیله وکثیره، وکله ثقیل بأي معنى قیل! أم هو القرآن المحکم النـازل علیـه   

لیلۀ القدر، بین هذه السورة وبینها أقل من شهرین؟ علّه هو، إضافۀ إلى باقی القرآن المفصل، 

ۀ واحدة، الملقى علیه لیلۀ القدر، ان فیه ثقـالً لـیس فـی    ففی القرآن المحکم النازل علیه دفع

مفصله النازل علیه نجوما طوال البعثۀ، ثم یتلوه ثقل الباقی من مفصله وهو أکثره، وفی وحدة 

شاهد لفظی على أنه القرآن المحکم، إضافۀ إلى القرینـۀ  » سنلقی«وانه یلقى » قوالً«القول هنا 

  المعنویۀ المسبقۀ.

ول ثقیل لعظم قدره، ورجاحۀ فضله، وخلوده، دون أن یمسـه نسـخ أو تحریـف،    ان القرآن ق

أکبر الثقلین آلـه  و علیه اهللا صلىوقد یثقل األمۀ المتمسکۀ بحبله، المنفذة ألحکامه، ولذلک سماه الرسول 

                                                        
١

 الس�الم علی�ھواخرجھ العس�كري ف�ي الم�واعظ ع�ن عل�ي  آلھ و علیھ هللا صلىاخرجھ الدیلمي عن ابن عباس مرفوعا عنھ  ٢٧٧: ٦. الر المنثور 
 .آلھ و علیھ هللا صلىعنھ 

 
٢

 آلھ و علیھ هللا صلىعن النبي  ٢٧٧: ٦ان الترتیل ھو ان تتمكث فیھ وتحسن بھ صوتك، وفي الدر المنثور  السالم علیھ. وعن االمام الصادق 
تقرؤھا وفیھ سئل  ةاقرا وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنیا فان منزلتك عند آخر آی ةقال: یقال لصاحب القرآن یوم القیام

 . ؟ قال: الذي اذا سمعتھ یقرا رایت انھ یخشى ّهللا ةءاي الناس احسن قرا آلھ و علیھ هللا صلى
 
٣

 .٥: ٧٣. 
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  وأعظمها وأطولهما وأتمهما فیما تواتر عنه، وسمى عترته الثقل األصغر.

»وانه فی أم الکتاب لدینا لعلی حکـیم «فی أم الکتاب   اللّهولقد کان القرآن ثقیال لدى 
فعلـوه   1

هناك وحکمته: ثقله، ثم نزل لیلۀ القدر دفعۀ، ثم طوال البعثۀ نجوما، نزل ثقیال على الرسـول  

فانـه کـان یتغیـر    « 2»فما من مرة یوحى إلی إال ظننت أن نفسی تقبض«حیث یقول:  آلـه  و علیه اهللا صلى

وهـذا ثقلـه فـی     3»حاله عند نزوله ویعرق، وإذا کان راکبا تبرك راحلته وال تستطیع المشـی 

زولـه دفعـۀ   ـ ن  1القرآن المفصل، ثم القرآن المحکم المجمل النازل لیلۀ القدر یزداده ثقلـین  

أحـد، إذ    ـ القاءه علیه دون وساطۀ ملک الوحی، إذ لم یکن بینه وبـین اللّـه    2دون تفاصیل، 

فالقول الثقیل الذي سیلقى علیه هو القرآن المحکم، إضافۀ إلى بـاقی المفصـل النـازل علیـه     

  مفصال: ثقال على ثقل.

ینـه ثقیلـۀ ال تخـف أبـدا ـ      هذا ثقله فی وحیه وقبله، ثم هو ثقیل فی میزان الحق ـ فان مواز 

ثقیل فی تطبیقه، ثقیل على االخفّاء الناکرین له، فال بد من ثقله فی قلبه المنیر لحد یفرغ قلبـه  

، ولقد أثر فی قلبه هکذا ولحد کـان یثقـل علـى     عما سواه من مقال کما فرغ عمن سوى اللّه

مراس فی تزکیۀ قلبه بقیـام  قالبه، فصاحب هذا القلب بحاجۀ فی تلقی هذا الفیض الثقیل إلى 

  . لیالیه بترتیله وذکر اللّه

ولقـد یسـرنا   «هذا هو القول الثقیل، فإن القرآن لیس فی معناه ثقیالً وال فی تفهمـه وتـذکره:   

فقوله ـ إذا ـ ثقیل من حیث المقول، وکیفیۀ إلقائـه، وعـرقالت     » القرآن للذکر فهل من مدکر

  تنفیذه.

س کافۀ ـ وکثیر منهم من النسناس ـ أن یحمل هذا القـول الثقیـل،     إنه ال بد للرسول إلى النا

ألن التعامل مع الحقائق الکونیۀ الکبرى ثقیل، واإلستقامۀ على هذه الرسـالۀ الشـاملۀ األخیـرة    

وراء الهواتف والجواذب والمعوقات والعراقیل، إنها لثقیل ثقیل، فال بد له فی میادین الکفاح 

                                                        
٤: ٤٣. ١. 
 
٢

 .آلھ و علیھ هللا صلىعنھ  ةعن عائش ٢٧٨: ٦. الدر المنثور 
 
٣

 بن عمر.  عن عبدهللاّ  ٤٤٧: ٥. نور الثقلین 
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ل، فلیتزود من قیام اللیل لتلقی هذا الثقیل، ولکی یسـبح فـی نهـاره    من حمل هذا القول الثقی

  الطویل الطویل سبحا طویالً.

ثقیل المصدر والصدور، ثقیل المحتـد والـدوام، ثقیـل المنـزل     » إنا سنلقى علیک قوالً ثقیالً«

  والنزول، ثقیل التنفیذ مستحیل األفول، على سالسۀ تعبیره، ونفاذ أمره وعبیره.

  1.»اشئَۀَ اللَّیلِ هی أَشَد وطْئا وأَقْوم قیالًإِنَّ نَ«

ا سـنلقی   «ـ   1فرض علیک ـ کرسول إلى الناس کافۀ ـ قیام اللیل لـدوافع ومنـافع عـدة:      إـن

ک معـه   » إن لک فی النهار سبحا طویالً«ـ   2فال بد له من التهیؤ، » علیک قوالً ثقیالً ال یبقى ـل

فناشـئۀ  »: إن ناشئۀ اللیل هی أشد وطأ وأقـوم قـیالً  «ـ   3ة وترتیل القرآن، مجال القیام بالصال

اللیل هی العبادة التی تنشأ بعد العشاء، نشوء النور فی الظالم، فالعبادة التی هی ولیـدة اللیـل   

 آلـه  و علیـه  اهللا صـلى ء والقیل، ولقد کان قیـام الرسـول    وناشئته، تفضل على عبادة النهار من حیث الوط

د العشاء بسویعات منامه القلیل، وهو اذ أمـر بقیـام اللیـل کـان أمـرا بقیامـه: عـن النـوم،         بع

  وبالعبادة، تهجدا فی أثنائه، وترتیالً للقرآن فی آنائه.

مواطاة: یواطیء فیها السمع القلب، واللسانُ العمل، لقلۀ الشـواغل العارضـۀ،   »: هی أشد وطأ«

  جمع، والقلب أفرغ، فالقراءة فیه أقوم، والصالة اسلم.واللوافت الصارفۀ، وألن البال فیه أ

هی أشد مواطأة هکذا، وألنها أشد وطأة: أوعث مقاما وأصعب مراما، فان مغالبۀ هتاف النـوم  

وجاذبیۀ الفراش، بعد کد النهار وسبحه الطویـل، لهـا وطأتهـا وشـدتها التـی ال یطیقهـا إال       

  المخلَصون، فناشئۀ اللیل ووطأته أشد.

ألن قیله ثقیل إال على الخاشعین، وأنه یصدر من لبـاب القلـب وخـالق القلـب     » وم قیالًوأق«

أعلم بمداخله و أوتاره، وما یتسرب الیه ویوقع علیه، وأي األوقات یکون فیهـا أکثـر تفتحـا    

واستعدادا، فللصالة فیها خشوعها، وللمناجاة شفافیتها ولترتیل القرآن نورانیتهـا: إذا فوطأتهـا   

  قیلها أقوم، فإعدادها لسبح النهار ـ الطویل ـ أتم.أشد، و

»إِنَّ لَک فی اَلنَّهارِ سبحا طَوِیالً«
وال یناسب السبح إال فی غمرات المیاه المضـطربۀ الواسـعۀ    1

                                                        
١

 .٦: ٧٣. 
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الفسیحۀ، فان لک اضطرابا فی غمرات المجتمـع، وتقلبـا فـی هجماتـه، ومتصـرفا ومتسـعا،       

فیه أوطارك، وتبلغ مآربک، وتنجی الغرقى مـن ورطـات الغمـرات    ومذهبا منفسحا، تقتضی 

العمیقۀ، وتحارب أمواجه الضاربۀ فی األعماق المضطربۀ، فهذا السبح الطویـل فـی نهـارك،    

بحاجۀ إلى تسبیح طویل فی لیلک، تسبیح یعدك للسبح، ولکی تنجو مـن ورطاتـه، وتنجـی    

  الناس جمیعا من غمراته، فانک سفینۀ النجاة!.

»یالًوتتَب هتَّلْ إِلَیتَبو کبر ماذْکُرْ اس«
یشـمل ناشـئۀ اللیـل، بصـالته وترتیـل       آلـه  و علیـه  اهللا صلى: فقیامه 2

  القرآن، وذکر اسم الرب، والتبتل الیه تبتیالً، ولیأخذها زادا فی سبحه الطویل.

لتربیۀ اإللهیۀ، فعلیک أن تـذکر  وألنک تحمل فی رسالتک بالغ الربوبیۀ وا»: واذکر اسم ربک«

اسم ربک بقلبک، فهو مصدر الذکر ومورده أوالً وبقالبک: بلسانک وجوارحـک وفـی کافـۀ    

  تصرفاتک، ذکر القلب الحاضر مع اللسـان الـذاکر، واکملـه الصـالة فأنهـا کلهـا ذکـر اللّـه        

  وتحمیده وتمجیده وتعظیمه باألقوال واألفعال واإلشارات.

علـى قـدر     هکذا ذکرٍ شامل کامل یبتِّلک إلى ربک، فاالنقطاع إلـى اللّـه  » .. وتبتل الیه تبتیال«

، والتبتل إلى الرب هو االنقطاع الکلـی عمـا سـواه واالتجـاه التـام الیـه،        الواقع من ذکر اللّه

وتبتـل الیـه   «واإلنفالت من کل شاغل وخاطر، لکنما المرجو من تبتلک أن یحمل معه التبتیل 

تبتال لک یحمل تبتیالً لمن أرسلت الیهم، فکمـا کـان قیامـک باللیـل تهیـؤا      » تالتب«ال » تبتیالً

  لتلقی القول الثقیل، ولتسبح نهارك الطویل، کذلک لیکن تبتلک للتبتیل.

فالقرآن کتـاب معنـى   » طویال. تبتیال«فلیس اإلتیان بالتبتیل هنا لمجرد رعایۀ الوزن والتجمیل 

وتبتـل الیـه   «قد یناسب وزن المعنى وزن التعبیر کمـا هنـا   قبل أن یحمل الوزن فی التعبیر، و

، لـک کمحمـد، وللمرسـل الـیهم      تبتال ینحو فی طیاته منحى التبتیل لتنقطع إلى اللّـه » تبتیال

کرسول، فکما على الرسول أن یتبنى شخصه لیصلح الرسالۀ ضمن صناعۀ نفسه کعبد شکور، 

  الیهم. فعلیه ـ کرسول ـ أن یتبنّى المجتمع الذي أرسل

                                                                                                                                                         
١

 .٧: ٧٣. 
 
٢

 .٨: ٧٣. 
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مشغول عما سواه والمنقطع إلى ما   ثم هناك نکتۀ أخرى هی أدق وأرقى: أن المنقطع إلى اللّه

ـ وبین التبتیل، وهـو     ، فالجمع بین التبتل ـ وهو االشتغال التام باللّه  مشغول عن اللّه  سوى اللّه

ب، لکنمـا الرسـول   : ان هذا الجمع لصعب مستصع لیقطعهم عما سوى اللّه  االشتغال بغیر اللّه

عما سواه، إنه یشتغل بمـا سـواه لتـوجیههم      یؤمر فی تبتله بالتبتیل، ففی حین انه مشتغل باللّه

، وهذا هو مقام الجمع فی الوحدة والوحدة فی الجمع، یسبح نهاره طویال فی الدعوة  إلى اللّه

ومبتِّل سواه عما سـوى    لّه، وهو متبتل إلى ال ، ویالقی الصعوبات والحرمانات فی اللّه إلى اللّه

، فذکره ذکر واحد، وعمله واحد، طالما یختلف فی صور الصالة وترتیـل القـرآن وذکـر     اللّه

، فتبتُّله تبتیـل،   ، فإنه ینحو فی هذا السبح الطویل منحى اللّه ، وفی الجهاد والدعوة إلى اللّه اللّه

  وتبتیله تبتُّل!.

للبتْل، والتبتیل هو فعله، فقد یعنى باألول قبولـه العصـمۀ    ولطیفۀ ثالثۀ: هی أن التبتل هو تقبل

، والنتیجـۀ   ، وبالثانی محاولته النقطاعه من سوى اهللا سواه إلى اللّـه  اإللهیۀ فی انقطاعه إلى اللّه

لیس من فعله هو فحسب، ولیس تسییرا إلهیا فحسب، وإنمـا هـو     ان انقطاعه الخاص إلى اللّه

، وکما العصـمۀ فـی    یۀ متممۀ لمحاولۀ االنجذاب واالنقطاع إلى اللّهأمر بین أمرین، جذبۀ إله

کل مراحلها لیت إلهیۀ خالصۀ وال بشریۀ خالصۀ، إنمـا هـی سـعی حسـب المسـتطاع مـن       

المعصوم فی البدایۀ، ثم جذبۀ الهیۀ، ثم سعی ثـان یوافـق ویسـایر تلـک العصـمۀ الخاصـۀ       

  اإللهیۀ.

،  على ضوء توفیق اللّـه   أمر بتبتل التبتیل: ینقطع إلى اللّه آلـه  و علیه اهللا صلىفحاصل المعنى من اآلیۀ أنه 

ل غیـره الـى اللّـه     ، ثـم ال یشـغله    وسعیه هو کما یناسب تبتل العصمۀ، وفی نفس الوقت یبتـِّ

وتبتـل إلیـه   «، معان ثالثۀ هامۀ تعنى من کلمات ثالث  فی رسالته، عن اللّه  االشتغال بغیر اللّه

  ».تبتیالً

انه ذکره تعالى فی نفسه وأعماله وعالقاتـه الشخصـیۀ مـع    »: واذکر اسم ربک«ن کذلک ولیک

وقل لهم فـی أنفسـهم   «وذکره فی نفس الوقت لمن أرسل الیهم » واذکر ربک فی نفسک«  اللّه
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»قوالً بلیغا
  . ، کما ان تبتله واحد للّه دون تفاوت بین الذکرین، فانهما ذکر واحد للّه 1

»بیالً رکو ذْهفَاتَّخ وإِالَّ ه غْرِبِ الَ إِلَهالْمشْرِقِ و2.»الْم  

رب المشـرق  «ال فقط بـل و » ربک«لئن سئلت: لماذا التبتل الیه وحده ال سواه؟ فالجواب أنه 

العالم کله بما أنه ال یخلو من شارق وغارب أیا کان، فـالکون کلـه بـین مشـرق     »: والمغرب

ولربوبیتـه  » ال إلـه إال هـو  «ال یخلو عنها أي کائن، وألنه رب الکائنـات أجمـع. ف   ومغرب، 

فالتوکل علیه هو التوکل على القـوة الوحیـدة فـی    » فاتخذه وکیالً«المطلقۀ وألوهیته الوحیدة 

الکون کله، وهو وحده الثمـرة المباشـرة لالعتـراف بوحدانیتـه، والرسـول المنـادى بالقیـام        

ار الدعوة، إنه فی حاجۀ ماسۀ لعبئۀ الثقیل فی طریقه الشاق الطویـل، إلـى   وبالسبح الطویل نه

  تبتل إلى ربه وتوکل علیه، ولکی یکافح کافۀ العراقیل فی سبیله.

بدیهی أن االنسان وکل کائن أیا کان، ال یستطیع أن یحیى حیاة سـعیدة ویحیـی غیـره بهـا،     

،  کیانهم الفقر إلـى اللّـه    أن من سوى اللّه بطاقاته الشخصیۀ، فال بد له من وکالء وأعون، وبما

، فال غنى فی توکیلهم مهما کانوا أقویاء، فهم بین قاصر ومقصر،  ال یملکون إال ما ملَّکهم اللّه

وحده هو الذي یحق أن یتخذ وکیال، وال یتخـذ هـو وکـیال،      فکیف یتوکل علیهم وإنما اللّه

إال وکیال، فیما اتخـذناه وکـیال ومـا لـم نتخـذه        للّهوبینما نحن موکِّلون وموکَّلون، لم یکن ا

وکیال: فالوکالۀ هی االعتماد ـ فیما تقصر عنه القدرة والعلـم والحیـاة ـ علـى مـن لـه هـذه         

القدرات أکثر من الموکل، أو ما یقصر عنه الوقت لکثرة األشغال، والخلق کلهم قاصرون فـی  

لک یتوکل الضعیف على القـوي، ولکنـه   هذه وتلک: مهما کان البعض أقوى من البعض، ولذ

ال غنى فی هذه الوکالۀ القاصرة، وإنما الوکالۀ اإللهیۀ هی الکافیۀ الکافلۀ لما نبغیـه، بعـد مـا    

ومـن یتوکـل   «کلّت مساعینا عن الوصول إلى المأمول، ما لم یکن خالف الحق والمصـلحۀ:  

  3.»ل شیء قدرالک  بالغ أمره قد جعل اللّه  فهو حسبه إن اللّه  على اللّه

                                                        
٦٣: ٤. ١. 
 
٢

 .٨: ٧٣. 
 
٣

 .٣: ٦٥. 
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وسـع  «ال سواه: من سـعۀ العلـم:     إن أسس الوکالۀ الناجحۀ غیر الفاشلۀ، ال توجد إال فی اللّه

»توکلنا  ربنا کل شیء علما على اللّه
عزیـز    فـان اللّـه    ومن یتوکل على اللّه«والعزة والحکمۀ:  1

»حکیم
علیـه توکلـت وعلیـه فلیتوکـل       إن الحکـم إال للّـه  «یع: والحکم فی التکوین والتشر 2

»المتوکلون
»وإلیه یرجع األمر کلـه فاعبـده وتوکـل علیـه    «وانه المرجع لألمر کله:  3

ولحیاتـه   4

»وتوکل على الحی الذي ال یموت وسبح بحمده«السرمدیۀ: 
ال إلـه    وبصورة جامعۀ ألنه اللّـه  5

ال هو کما فی عشرات اآلیات، وهو خالق کل شیء وبذلک هو الوکیل على کل شـیء دون  إ

خالق کل شیء فاعبـده وهـو علـى    «توکل، وعلى ما نبغیه مما له نسعى وإیاه نطلب بالتوکل: 

»کل شیء وکیل
فلوال وکالته تعالى على کل شیء لخرجت إلـى الالشـیء، ولـوال التوکـل      6

  اعی دون الوصول إلى ما نبغیه من شیء.علیه لکلت المس

على کل شیء   إنما أنت نذیر واللّه«إنه لیست هناك وکالۀ إلهیۀ ألحد على أحد وال للرسول: 

»وکیل
  اللهم إال وکاالت فاشلۀ جزئیۀ ال غنى فیها عن الوکالۀ اإللهیۀ، وال تعنـی وکالـۀُ اللّـه    7

  صانها، ولذلک تتم األسباب والمساعی بالتوکل على اللّـه بطالن المساعی واألسباب، وإنما نق

  8.»وکیال  وکفى باللّه«خالق األسباب والساعین 

فالمسموح فیه هو السعی وتوکیل الغیر بغیۀ الوصول إلى المـأمول، والمحظـور هـو التوکـل     

ومـن سـواه یوکـل وال یتوکـل     یوکّلَّ ویتوکَّلُّ علیه،   ، على نفسه أم سواه، فاللّه على غیر اللّه

                                                        
 .م٨٩: ٧. ١
 
٢

 .٤٩: ٨. 
 
٣

 .٦٧: ١٢. 
 
٤

 .١٢٣: ١١. 
 
٥

 .٥٨: ٢٥. 
 
١٠٢: ٦. ٦. 
 
٧

 .١٢: ١١. 
 
٨

 .٨١: ٤. 
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فی إطارات ثالث: نتوکل علیـه فیمـا     علیه، وعلینا وکالء وموکلین جمیعا أن نتوکل على اللّه

فیمـا    نعمل رجاء النجاح، ونتوکل علیه فیما نأمل من وکالئنـا، ویتوکـل وکالئنـا علـى اللّـه     

  .وکیال  توکلوا فیه من موکلیهم، فإلیه یرجع األمر کله. وکفى باللّه

  

»     م لْهـهمـۀِ ومی النَّع کَـذِّبِینَ أُولـالْمی ونذَریالً * ومرا ججه مرْهجاهقُولُونَ وا یلَى مبِرْ عاصو

  1.»قَلیالً

إن الصبر على تقوالت الکافرین، وهجرهم هجـرا جمـیال، وعلـى تکـذیبهم لهـذه الرسـالۀ       

المزمل نزلت بعد المدثر، نزلـت بعـد ظهـور الـدعوة ومجابهتهـا      السامیۀ، کل ذلک دلیل أن 

العراقیل ونعرات الفریۀ والتکذیب، کما وان السبح الطویل نهاره، دلیل على أن المزمل نازلـۀ  

بعد تطبیقه القیام السافر العام فی المأمور به فی المـدثر، وبـذلک تؤیـد الروایـۀ الثانیـۀ أنـه       

ا ساخطا على تقوالت قریش فی ندوتهم الکـافرة: انـه سـاحر أو مجنـون     تزمل ذعر آله و علیه اهللا صلى

  نتربص به ریب المنون.

فهنا یؤمر الرسول بالصبر والهجر الجمیل والتمهیل القلیل، بدل الجزع أو المقابلـۀ بالمثـل أو   

التنکیل، وانه صبرٌ لصالح الدعوة، ال صبر المسایرة واالستسالم، صبر یحمل کـل جمیـل فـی    

  ، للداعی والمدعوین.الدعوة

فاصـبر لحکـم ربـک وال تکـن     «فاألمر بالصبر هنا یعنی عدم الجزع الدافع الى الفرار عـنهم:  

»کصاحب الحوت
».. إذ ذهب مغاضبا« 2

خروجا عـن الـدعوة وفـرارا عـن المرسـل الـیهم،        3

واتبـع مـا یـوحى    «عنهـا:   وکذلک عدم التزمل والوقوف عن الدعوة، أو النقص فیها والتهمل

وال تحـزن    واصبر وما صـبرك إال باللّـه  «وعدم التحزن علیهم:  4» الیک واصبر حتى یحکم اللّه

                                                        
١

 .١١ـ  ١٠: ٧٣. 
 
٤٨: ٦٨. ٢. 
 
٣

 .٨٧: ٢١. 
 
٤

 .١٠٩: ١٠. 
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»علیهم
فاصبر کما صبر أولـوا العـزم مـن الرسـل وال     «وعدم االستعجال لهم بالدعاء علیهم:  1

»تستعجل لهم
واصـبر لحکـم   «:  فی الدعوة واتکاالً فیها على نصر من اللّه وأن یکون استقامۀ 2

»ربک فانک بأعیننا
فاصبر لحکم ربـک  «ال صبر المسایرة والطاعۀ لهم واالنفالت عن الدعوة:  3

  4.»وال تطع منهم آثما أو کفورا

فاصبر صـبرا جمـیال.   «کفر: وأخیرا الصبر علیهم نظرة النقمۀ اإللهیۀ على الصامدین منهم فی ال

  5.»انهم یرونه بعیدا. ونراه قریبا

فالصبر منه جمیل، کهذه، ومنه قبیح: کالصبر على هـدر األمـوال والنفـوس وانتهـاك الـدین      

والناموس وجاه الظالمین، والصبر على نقص الدعوة وانتفاضها عن المدعوین والصـبر علـى   

نسان أن یدافع عنه: وإنمـا علیـه الصـبر الجمیـل والهجـر      الظلم والضیم، والصبر على ما لال

الجمیل والکالم الجمیل والسکوت الجمیل والنصیحۀ الجمیلۀ التـی تضـم کـل جمیـل فـی      

، والهجـر فـی    الدعوة، ولیس الهجر الجمیل إال هجرا عن الهجر والتنکیل حتـى یحکـم اللّـه   

  م وعن دعوتهم.تقوالتهم الالذعۀ، عن المقابلۀ بالمثل، وال خروجا عنه

دة،      آله و علیه اهللا صلىإن الرسول األقدس  ـدد والعـلم یکن لیحارب المکذبین بدایۀ الـدعوة، لقلـۀ الع

ولما تکمل الدعوة! ولذلک أمر بتأجیل الجهاد إلى زمن الهجرة، حین تکمـل العـدة والعـدة:    

بالجهـاد منـذ الهجـرة، وحکـم علـى        وقد حکم اللّه 6» واتبع ما یوحى الیک حتى یحکم اللّه«

جمیلۀ مع النـاس کافـۀ   آلـه  و علیه اهللا صلىالکافرین بالنار منذ الموت ولیوم القیامۀ، ولقد کانت أخالقه 

على طول الخط، لحد یعفو عن الکفار عند فتح مکۀ المکرمۀ وهم فی قبضته علهـم یؤمنـون،   

                                                        
١

 .١٢٧: ١٦. 
 
٢

 .٣٥: ٤٢. 
 
٣

 .٤٨: ٥٢. 
 
٢٤: ٧٦. ٤. 
 
٥

 .٦: ٧٠. 
 
٦

 .١٠٩: ١٠. 
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  أو یندمون على ما فعلوا وافتعلوا.

الذین یزدادون تکذیبا ألنهم مترفون: والنَّعمۀ هی التنعم مـرة،   »أولی النعمۀ وذرنی والمکذبین«

کـم ترکـوا مـن جنـات     «وهی هنا الحیاة الدنیا، والنِّعمۀ هی الحالۀ الحسنۀ الشاملۀ للحیاتین: 

»وعیون. وزروع ومقام کریم. ونَعمۀ کانوا فیها فاکهین. کذلک وأورثناها قوما آخـرین 
ذلـک   1

وهذا هو تبدیل النِّعمۀ نَعمۀ علیهم ونقمـۀ  »کفرا وأحلوا قومهم دار البوار  بدلوا نَعمۀ اللّه«نهم أل

  ذرنی وإیاهم، فأنا حسبهم.»جهنم یصلونها وبئس القرار«

بینک وبین الهجرة الحاسمۀ جذورهم بالجهاد، وبینهم وبین قتلهم أو موتهم إلى » مهلهم قلیال«

  عذاب النار وبئس القرار.

فلقد کان صبره جمیال على طول الخط، وامهاله القلیل جمال، وکله بأخالقه وتصرفاته جمـیال  

  ».وإنک لعلى خلق عظیم«  أینما کان، فحق له قول اللّه

فحمل الرسالۀ اإللهیۀ وتنفیذها ببالغها بحاجۀ إلى صبر جمیل: صمودا واستقامۀ للوصول إلى 

للرسول ـ هکذا ـ زاد وعتاد، وجنۀ وسالح، وملجأ   المغزى فی سبیلها الشاق الطویل، فالصبر 

ومالذ، بجانب ما عنده من وسائل الدعوة وتدابیرها، صبرا مع الـنفس وشـهواتها وانحرافاتهـا    

وضعفها وشرودها وعجلتها وقنوطها، وصبرا مع أعداء الدعوة وکیدهم، وصبرا مع المـؤمنین،  

مـع عامـۀ النفـوس التـی ال تخلـو مـن       على قلتهم، وقلۀ صبرهم، وکثرة استعجالهم، وصبرا 

  تسرعات فی حق أو باطل.

ولو مهلتهم عمر الدنیا فهو قلیل، فکیف بأعمارهم التی لیسـت إال قلـیالً فـی    » ومهلهم قلیال«

قلیل، وکیف بإمهالهم إلى زمن الهجرة و هو أقل من القلیل، فلتصبر هناوهناك صبراً جمـیال،  

  ولتمهلهم قلیال:

  2.»نکَاالً وجحیما * وطَعاما ذَا غُصۀٍ وعذَابا أَلیماإِنَّ لَدینَا أَ«

  فلدینا من أنکال ما لیس لدیک مهما کان نکالک علیهم شدیداً.

                                                        
١

 .٢٨: ٤٤. 
 
٢

 .١٢: ٧٣. 
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إن أنکال النار وقیودها وأغاللها هی التی قدموها ألنفسهم یوم الدنیا إذ کانوا انکاالً فی سبیل 

ت فاثّاقلوا إلى األرض ورضوا بالحیـاة الـدنیا مـن اآلخـرة،     ، وکانت علیهم اغالل الشهوا اللّه

  فأکملت شهواتهم یوم الدنیا، ثم ظهرت أَنکاالً یوم الدین جزاء وفاقاً.

الذي یمزق الحلوق و یحرق الحناجر، کمـا کانـت حیـاتهم غصـۀ و کـان      »: طعاماً ذا غصۀ«

اعیـنهم، وبصـیغۀ    الحق شجى فی حلوقهم، کما کانوا شجى فی حلوق المؤمنین وقذى فـی 

شاملۀ کانت حیاتهم عذاباً ألیماً على الدعوة والداعین والمدعوین، فانتقلت إلى عـذاب ألـیم   

  علیهم یوم الدین:

  1.»یوم تَرْجف الْأَرض والْجِبالُ وکَانَت الْجِبالُ کَثیبا مهِیالً«

مـدمرة لهـا، ثـم تتلوهـا الرجفـۀ الثانیـۀ       هذه: هی الرجفۀ األولى ال -رجفۀ األرض والجبال 

ومواصـلۀ الـرجفتین تجعـل     »یوم ترجف الراجفۀ تتبعها الرادفـۀ «الرادفۀ لها، المحییۀ ألمواتها:

کأنهـا یـوم    -وهـی رجفـۀ اإلماتـۀ     -األولى کأنها الثانیۀ، وألنها بدایۀ القیامۀ، فتعتبر األولى 

  ا بعد الرجفۀ الثانیاً: اإلحیاء!.انکال، والطعام ذو غصۀ والعذاب األلیم، وهی کله

یوم تبدل «»: کثیباً مهیال«منذ کانت » کانت«وعلى أثر هذه الرجفۀ المدمرة تصبح الجبال کأنها 

والکثیب المهیل هی الرمل المتـراکم   »الواحد القهار  األرض غیر األرض والسماوات وبرزواللّه

ـ  ا، کـذلک الجبـال تقلـب فـی ترملهـا      المنقلب أسفله  أعاله، فکما تخرج أثقالها فی زلزاله

  وتدمرها، فتظهر قواعدها األعماق رمال متراکما محترقاً.

فإذ تتفتت األرض و تنهار، و تکثب الجبال و تحتار، فکیف إذاً تکون أحوال الناس المهازیل 

  الضعاف فی قبضۀ العزیز القهار؟

»کُملَیدا عوالً شَاهسر کُملْنَا إِلَیسنُ        إِنَّا أَرـورْعـى فصوالً * فَع سـنَ رو رْعـلْنَا إِلَـى ف سـا أَرکَم

  2.»الرَّسولَ فَأَخَذْنَاه أَخْذا وبِیالً

تلقیا لما تقولون وتعملون وتفکرون یوم الدنیا وإلقـاء لهـذه الشـهادة    »: رسوالً شاهدا علیکم«

                                                        
١

 .١٣: ٧٣. 
 
٢

 .١٦ـ  ١٥: ٧٣. 
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هم: کذلک ـ وبأحرى ـ رسولنا شاهد علـیکم    یوم الدین، فکما أن لکل أمۀ شهید هو رسول ل

ویـوم  «بأکمل معانی الشهادة، وشاهد کذلک على کافۀ الشهداء والمشهود علیهم یوم الـدین:  

»نبعث فی کل أمۀ شهیدا علیهم من أنفسهم وجئنا بـک شـهیدا علـى هـؤالء    
فهـو یتحمـل    1

  شهادتهم یوم الدنیا ویؤدیها کما تحمل، یوم الدین.

أشبه برسالۀ موسى ممن سواه، وکمـا   آله و علیه اهللا صلىفرسالۀ محمد » ما أرسلنا إلى فرعون رسوالًک«

تحکم بهذه المماثلۀ السامیۀ آیـۀ تورانیـۀ تحمـل بشـارة مهمـۀ للرسـول األقـدس محمـد         

  وها هی باللغۀ العبرانیۀ:آله و علیه اهللا صلى

اتَتِّی دباري بِفیو وِیـدبِر إلـو هـیم إت کـال أشـر      نابیء آقیم الهم مقرِب إحیحم کموشه وِنَ«

  2».أصونو

نبی أقیم لهم من أقرباء أخیهم کموسى وأضع کالمی فی فمه لکی یلغهـم جمیـع مـا آمـره     «

  3».به

لفظا ومعنـى وفیمـا أصـیب      قالل الشریعۀ، وان کتابه من وحی اللّهوهذه المماثلۀ هی فی است

أخذا وبیال: ثقیال هو وابل   محمد من کفار قومه کما أصیب موسى من آل فرعون، فأخذه اللّه

العذاب کالمطر الجارف، وهنا اآلیۀ تتهدد العصاة الطغـاة علـى الرسـالۀ المحمدیـۀ باألخـذ      

، ویخلعها بعد رجفـۀ األرض وکثـب الجبـال المهیـل، علهـم      الوبیل، یهزُّ قلوبهم هزّا ساحقا

یتذکرون ویحذرون من أخذة الدنیا واآلخرة، فلیأخذوا حذرهم بین األخذتین فی هذه الحیاة 

  قبل أن یأتیهم:  القصیرة، فلیتقوا هنا بأس اللّه

»یبا * السانَ شلُ الْوِلْدعجما یوی تَتَّقُونَ إِنْ کَفَرْتُم فوالًفَکَیفْعم هدعکَانَ و رٌ بِهنْفَطم اء4.»م  

لیعـذبهم وأنـت     فما کان اللّـه «یوم الدنیا، أم لم یأتکم فیها   ولنفرض أنکم اتقیتم عذاب اللّه

                                                        
١

 .٨٩: ١٦. 
 
 .١٧: ١٨ ة. سفر التثنی٢
 
٣

 .٣٣ص » ةرسول االسالم في الكتب السماوی«. التفصیل الى كتابنا 
 
٤

 .١٨ـ  ١٧: ٧٣. 
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یوم الرجفۀ الطامۀ التامۀ، مـن وقعتـه   » یوما«ومتم على الکفر » فکیف تتقون إن کفرتم» «فیهم

فانه الهول الذي تنشق منه السماء وتخر الجبـال هـدا، فکیـف    » الولدان شیبا یجعل«وشدته: 

بالولدان الضعاف، فتراهم کأنهم شیب من بیاض نواصـیهم وانحـداب ظهـورهم، وانکمـاش     

جلودهم، ال لخطیئۀ اقترفوها فانهم قاصرون، وإنما هذه طبیعۀ هـذا الیـوم التـی ترتسـم فـی      

انیۀ الحیۀَ اولى! وإذ یصبح الولدان شیبا وهم قاصرون فکیف الطبیعۀ الصامتۀ أیضا، ففی االنس

،  ، تتقـى باإلیمـان باللّـه    بالکفار المذکبین وهم مقصرون، فهناك وقعۀ تتقى هی عـذاب اللّـه  

ووقعۀ ال تتقى، ولیست هی عذابا، وإنما توحی بشدة بالغـۀ ال تبقـی وال تـذر، وهـی رجفـۀ      

طفال، لو جاز أن یشیبوا لرائع خطب، أو طـارق کـرب،   اإلماتۀ والتدمیر، فالولدان الذین هم أ

» السماء منفطر به«لشابوا فی هذا الیوم لعظیم أهواله وفظاعۀ أحواله، وإنها وقعۀ هی کعذاب: 

تنفطر به السماء وتنشق وتکشط وترجع رجعا، فکیف ال یفطر هذا اإلنسـان الهزیـل الـذلیل؟    

  نه!:ال هوادة فیه وال رجعۀ م» کان وعده مفعوالً«

  1.»إِنَّ هذه تَذْکرَةٌ فَمنْ شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربه سبِیالً«

وإنها تذکرة بالغۀ لمن أراد أن یتذکر، فمن شاء اإلدکار اتخذ إلى ربه سبیالً قدره، ومن شـاء  

وأن «شـیطان:  کثیرة وکذلک إلى ال  أن یسلک سبیال إلى ربه فزاده أن یتذکر، إن السبل إلى اللّه

»هذا صراطی مستقیما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله
  وأنجح السبل الـى اللّـه   2

هو صراطه المستقیم، ثم ما دونه من السبل من حق الیقین وعین الیقین وعلم الیقـین والظـن،   

  وأن لیس لإلنسان إال ما سعى.

  

  یؤمر محمد بخروجه عن تدثره

  مه الرسالیالى قیا

  »سورة المدثر ـ مکیۀ ـ وآیاتها ست وخمسون«

                                                        
١

 .١٩: ٧٣. 
 
٢

 .١٥٣: ٦. 
 



 83

  1.»الرَّحمنِ الرَّحیمِ * یا أَیها الْمدثِّرُ * قُم فَأَنذر * وربک فَکَبرْ * وثیابک فَطَهرْ   بِسمِ اللّه«

ن العلق، وعلهـا بعـد الحمـد    إن المدثر من فواتح الوحی، فهی بعد اآلیات الخمس األولى م

أیضا، وإذ تحتمل السورة ـ کالکثیر من أمثالها ـ عدم نزولها دفعـۀ واحـدة، لـذلک فآیـات       

عنیدا، والتی تتحدث عن سائر الکافرین، بعد   التوعید والتندید بالوحید، الذي کان بآیات اللّه

ـ  ی النازلـۀ بدایـۀ الـوحی    اآلیات السبع األولى من السورة، إنها ال تتنافى وکون هذه السبع ه

  المفصل، بعد الخمس من علق والسبع المثانی من الحمد أیضا.

إثر ما أوحیت الیه الخمس والسبع، تـدثر   آله و علیه اهللا صلىلقد تدثر الرسول األقدس »: یا أیها المدثر«

اورت بحراء فلمـا  ج«قال:  آله و علیه اهللا صلىء الثقیل، وعلى حد المروي عنه  من وقعۀ الوحی المفاجى

قضیت جواري فنودیت فنظرت عن یمینی فلم أر شیئا ونظـرت عـن شـمالی فلـم أر شـیئا      

ونظرت خلفی فلم أر شیئا فرفعت رأسی فإذا الملک الذي جاءنی بحراء جالس على کرسـی  

یـا أیهـا   «بین السماء واألرض، فجثثت منه رعبا فرجعت فقلـت: دثرونـی فـدثرونی فنزلـت     

هذا وکما کان متدثرا عن قیام البالغ منذ کان حتى زمن الرسالۀ، فکان علیـه ـ إذا ـ     2»المدثر

  دثارا فوق دثار، فأمر بالتحلل عنهما إلى اإلنذار.

إن الدثار ما یلبس فوق الشعار وأصل المدثر والمتدثر تدثرا بثیابه لینـام أو لیسـتدفیء، ومـا    

اء، إال لما أخذته من رعشۀ الوحی وهیبته، کأن زالت حرارته بغزارة الـوحی  تدثره فی الرمض

ورعشته، فتدثر وکان حقه أن یتدثر، وبما أن مکوثه هکذا بدایۀ الوحی ولو قلیالً، یخیـل أنـه   

مسموح له الدثار نوما أو تدفؤا، یؤمر آنذاك بالقیام عنه إلى االنذار، فـال علیـه وال لـه وهـو     

ئما دثورا مستترا مسـتدفئا، وإن کـان مـن وقعـۀ الـوحی، فلیتعـود القیـام        رسول أن یکون نا

واإلقدام طالما العراقیل تحول بینه وبین القیام، ولیعش القیام حیاته: روحیا وجسـدانیا وعقلیـا   

وعملیا، وبکل ما یملکه وما ملَّکه ربه من طاقات وإمکانیات، فالعمر قصـیر، والسـیر عسـیر،    

                                                        
١

 .٤ـ  ١: ٧٤. 
 
٢

االنصاري، وفیھ ان المدثر اول ما نزل من القرآن اي: بعد الخمس من العلق ویلمح   عن جابر بن عبدهللاّ  ٢٨٠: ٦المنثور . الدر 
الى الخمس كما  ةالحمد اضاف ةاذا فھذا مجیئھ الثاني ـ وعلى االول كان یحمل سور» الذي جاءني بحراء«ھنا  آلھ و علیھ هللا صلىلھ قولھ 

 العلق. ةبیان المسبق في سوربال ةتدل على البسمل
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روح، دثـار االنـذار       ودافع القعود کثیر، فال یسمح له إذا ـ الدثار ـ أي دثار، دثار الجسم واـل

  والتبشیر، فلیتجرد عن الدثْر کلها، إلى االنذارات کلها.

وقد تتحمل السورة کلها أنها أنزلت بعـد مـا شـاعت دعـوة الرسـول وواجهتـه السفاسـف        

غیـت قـریش: أبـو جهـل     واألقاویل السوء: أنه مجنون أو کاهن أو شاعر، وکل ذلک من طوا

وأبو لهب وأبو سفیان والنضر بن الحرث وأمیۀ بن خلف والعاص بن وائل الولید بـن مغیـرة   

الذي تسمیه آیات اآلتیۀ وحیدا، وانتهى دور التکذیب الیه بما نقلته اآلیات، فلما سمع رسول 

  السورة.  ه فأنزل اللّهذلک اشتد علیه ورجع إلى بیته محزونا فتدثر بثوب آله و علیه اهللا صلى  اللّه

فهذه دثر ثالثۀ تتحملها اآلیات: دثاره قبل البعثۀ، ودثاره بدایۀ الوحی من رعشته، ودثاره إثـر  

هذه الهجمات، والرسول یؤمر فی هذه الدثر الثالثۀ أن یقوم باالنذار مهما کان الـدثار، قیامـا   

  یستصغر فیه کل دوافع القعود وعراقیل اإلنذار:

قانتا بـین الجمـوع     للّه» قم«وقت القعود والدثار، وحان زمن القیام واإلنذار  فلقد مضى» قم«

»قانتین  وقوموا للّه«وطاعته   المحتشدة الفالتۀ عن ذکر اللّه
وان أقیمـوا الـدین وال   «وأقم الدین  1

»تتفرقوا فیه
»ا المیزانوأقیموا الوزن بالقسط وال تخسرو«واقم الوزن أیا کان  2

»واقـم الصـالة  « 3
4 

  5.»فادع واستقم کما أمرت«فانها عمود الدین، قم وأقم واستقم 

، فان التبشیر هو بعد اإلنذار، بعد مـا تلـین   »قوما لدا«ولیکن االنذار بدایۀ القیام، فانه » فانذر«

»ک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدافانما یسرناه بلسان«القلوب لالیمان وتتقی: 
لتنذر قومـا  « 6

                                                        
١

 .٢٢٨: ٢. 
 
٢

 .١٣: ٤٢. 
 
٣

 .٩: ٥٥. 
 
١١٤: ١١. ٤. 
 
٥

 .١٥: ٤٢. 
 
٦

 .٩٧: ١٩. 
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»ما أتاهم من نذیر من قبلک
إنما تنذر الـذین یخشـون   «فمن تأثر باالنذار فهو المنذر المبشر  1

»ربهم بالغیب
  3.»انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمان بالغیب فبشره بمغفرة وأجر کریم« 2

فلئن أثر االنذار کان بعده ومعه التبشیر، وإال فلمـاذا التبشـیر؟ واالنـذار هـو اظهـر مـا فـی        

الرساالت اإللهیۀ، تنبیها للخطر القریب الذي یرصد الغافلین الشاردین السادرین فی الضـالل،  

  علهم یخافون العذاب األلیم، ومن ثم البشارة باللطف والعطف العمیم.

فلـزام االیمـان   » ان کان هـو ربـک فکبـره   «إن الفاء هنا توحی بشرطیۀ مقدرة: » کبروربک ف«

أکبر فکثیر هؤالء الذین یقولونـه وال    بربوبیته تکبیره کما یالئمها، ولیس تکبیره فقط قول: اللّه

یکبرون الرب فی عقول مصغریه المشرکین به وال فی أعمالهم أنفسـهم، فتکبیـر الـرب غیـر     

  4.آله و علیه اهللا صلىکما یروى عنه » أکبر  اللّه«للرب، وإن کان یشمله قول  التکبیر لفظیا

ربک وحده؛ فهووحده الکبیر المتعال الذي یستحق التکبیر دون سـواه، یـوحی   » وربک فکبر«

  صـغیر، واللّـه    فکل شیء بجنـب اللّـه  » کبر«على فعله » ربک«ا اإلنحصار تقدیم المفعول بهذ

هو ذاته کبیر، وإنمـا األمـر بـالتکبیر      وحده هو الکبیر، وکل صغیر یکبر عرضیا بالتکبیر، واللّه

ال یعنی تعظیمه عند الجاهلین به أو المعاندین والناکرین له، تکبیرا فی عقولهم، بیانا للواقـع،  

تکبیرا لواقعه، ولیستعد الرسول خوضه فی هذه المعرکۀ تصغیرا لکل کید وکـل حـول وقـوة    

یعلم     وکل معاکسۀ وکل عقبۀ وعرقلۀ، تکریسا لکافۀ الطاقات العقلیۀ والمنطقیـۀ وسـواها، وـل

لم یکن ولی مـن الـذل وکبـره    «هو الکبیر المتعال ـ ف    والمتجاهلون، ان اللّه  الجاهلون باللّه

تکبیرا یلیق بساحته، ویصغر کل من سواه بجنبـه، تکبیـرا فـی عقـولهم وضـمائرهم       5:»اتکبیر

                                                        
٤٦: ٢٨. ١. 
 
١٨: ٣٥. ٢. 
 
٣

 .١١: ٣٦. 
 
٤

  ، فانزل ّهللا ةكیف نقول اذا دخلنا في الصال آلھ و علیھ هللا صلى  قلنا یا رسول ّهللا  ةـ اخرج ابن مردویھ عن ابي ھریر ٢٨١: ٦. الدر المنثور 
 ة، فانھ�ا نزل�ت اوال بدای�ةب�التكبیر ـ اق�ول ھ�ذا ھ�و الن�زول الث�اني لالی� ةان نفتتح الصال آلھ و علیھ هللا صلى  فامرنا رسول ّهللا » وربك فكبر«

 على ادنى مراحل التكبیر. ة، ولیس ھذا اال من تطبیق اآلیةوقبل ابي ھریر ةالوحي قبل الصال
 
٥

 .١١١: ١٧. 
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وفطَرهم وفکَرهم وواقع کیانهم فی تفکیرهم وتصرفاتهم، ولکـی یـرى ویلمـس أنـه الکبیـر      

»عـالم الغیـب والشـهادة الکبیـر المتعـال     «المتعال فی خلقه فیعیشوا ذلال بجنبه وفی طاعته: 
1 

المتعالی عن أن یکبر عن صغر، أو یتکبر علیه أحد ینازعه فی ملکه، أو یستقل عنه أحـد فـی   

»هو العلی الکبیر«کیانه ـ ف  
کینوتـۀ أزلیـۀ،    3:»کان علیا کبیرا  إن اللّه«ال عن صغر مسبق ـ ف   2

نه أکبر ممن سـواه، فـال کبیـر سـواه     تعالى هنا أ  ال یشارکه فیه أحد، وکما ال یعنی تکبیر اللّه

ال یعنیه، فان کونه أکبر من غیره تصغیر لـه،  » أکبر  اللّه«حتى یکون هو أکبر منه، وکذلک قول 

أنـه أکبـر مـن    «ـ   السالم علیهوإشراك لغیره معه فی الکبر، وإنما یعنی ـ على حد تعبیر باقر العلوم 

  وإن کان بوصف أنه أکبر ممن سواه!.» أن یوصف

  إن کانت هی ثیابک فطهرها: فالفطرة مجبولۀ على تطهیرها.»: ثیابک فطهرو«

ال یختص البدن، وإنما یعمه والروح، والروح أحـرى هنـا، وال سـیما أن    » ك«و» ثیاب ـ ك «

، والرسـالۀ اإللهیـۀ هـی روحانیـۀ المصـدر والفعـل       آلـه  و علیـه  اهللا صـلى الخطاب موجه إلى الرسـول  

  ناحیۀ الجسدانیۀ أیضا.والمفعول، طالما تشمل ال

ـ ثوبه المنفصل عنه:   2ـ ثوب الجسد المتصل به، شعارا ودثارا،   1فلکل إنسان ثالثۀ أثواب 

ـ وثـوب الـروح وهـو      3»هن لباس لکم وأنتم لباس لهن«زوجته التی اعتبرت لباسا کالعکس 

اس التقوى ذلـک  یا أیها الناس إنا أنزلنا علیکم لباسا یواري سوآتکم وریشا ولب«لباس التقوى 

»خیر
وهذه الطهارة الثالثیۀ لإلنسان تجعله فی قمۀ الطهارة والنزاهۀ، فبإمکانه هجـران الرجـز    4

  کل رجز.

فمن طهارة الثیاب تنظیفها عن الدنس والنجس، وترتیبها بحیث ال تتعرض لألدناس، کالثیـاب  

ها إذ تخلـق فـیهم الخـیالء    الطوال التی تجر األرض فتتقذر هی، وتقذر أیضا خلـق أصـحاب  

                                                        
١

 .٩: ١٣. 
 
٦٢: ٢٢. ٢. 
 
٣

 .٣٤: ٤. 
 
٤

 .٢٦: ٧. 
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ـیهم والکبریاء، وهذا من تفسیر الظاهر لآلیۀ وکما فسرها أئمـۀ أهـل البیـت     فطهـر ـ أي   «السـالم  عل

وکما أن من تطهیرها أیضا لبسها بحیـث ال تکـون لبـاس الشـهرة أو لهـزء، تطهیـرا       » فقصر

محرمـۀ:  ألصحابها عن التعرض للبهت والغیبۀ، وکذلک تطهیرها عن أن تکـون مـن مصـادر    

  سرقۀ أو خیانۀ أو بخسا أم أیا کان من وجوه الحرام.

  

  

  

  هامۀ االمور الدینیۀ والسیاسیۀ

  شورى بینهم

  1.»والَّذینَ استَجابوا لرَبهِم وأَقَاموا الصالَةَ وأَمرُهم شُورى بینَهم ومما رزقْنَاهم ینْفقُونَ«

واجتناب کبائر اإلثم والفواحش والغفـران إذا مـا غضـبوا،      فتوکل على اللّه  للّهبعد اإلیمان با

یأتی دور اإلستجابۀ لربهم و.. أألنهم لم یستجیبوا لربهم   بعده هذه الخطوات الخمس إلى اللّه

آمنـوا..  «وحتى اآلن؟ إذا فما هذا اإلیمان بإیمان بما فیه جانبـان إیجابیـان وسـلبیات ثـالث     

  ؟!.»یجتنبون.. واذا ما غضبوا.. یتوکلون ـ

إن اإلستجابۀ للرب هنا هی المکینَۀ المتینۀ التی ال عوج لها، فکثیر هؤالء الذین یؤمنون وعلى 

ربهم یتوکلون، وکبائر اإلثم والفواحش یجتنبون، وإذا ما غضبوا هم یغفرون، ولکنهم بعد لـم  

  الذین استجابوا للّـه «داوما لما استجابوا: یستجیبوا بکیانهم ککل لربهم، إالّ أن یستجیبوا حقا ت

»والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذین أحسنوا منهم واتقوا أجرٌ عظیم
للـذین اسـتجابوا   « 2

»لربهم الحسنى..
استجابۀ ال تقف لحد العقیدة ومظاهر مـن األعمـال اإلیمانیـۀ وإنمـا التـی       3

                                                        
٣٨: ٤٢. ١. 
 
٢

 .١٧٢: ٣. 
 
٣

 .١٨: ١٣. 
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  1.»وللرسول إذا دعاکم لما یحییکم  نوا استجیبوا للّهیا أیها الذین آم«تحیی: 

هنا على محور اإلستجابۀ لربهم یأتی دور إقام الصالة أوالً کصلۀ عریقۀ بین المستجیب وربه، 

ممـا  «حفاظا على کیانهم، ومن ثـم  » وأمرهم شورى بینهم«ثم أمر جماعی لصالح المسلمین: 

  تین اإللهیۀ والبشریۀ، تکریسا لکافۀ اإلمکانیات.فی کلتا الصل» رزقناهم ینفقون

  .»وأمرهم شورى بینهم«

  فبما رحمۀ من اللّـه «آیۀ ال ثانیۀ لها فی القرآن کله إالّ ما تأمر الرسول أن یشاورهم فی األمر: 

لنت لهم ولو کنت فظّا غلیظ القلب النفضّوا من حولک فأعطف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 

»یحب المتوکلین  إن اللّه  ا عزمت فتوکّل على اللّهفی األمر فإذ
فهـذه فـی شـورى الرسـول      2

  معهم وتلک فی شوراهم فیما بینهم وأین شورى من شورى؟!.

لیست مشاورة الرسول إیاهم فی األمر إال تشجیعا لهم وتدبیرا لحاجتهم إلیه کمعلـم یشـاور،   

  ه فکیف یشاور غیره فیتبعهم؟ال حاجۀ منه إلیهم فإنه کرسولٍ وحی کلُّ

حـین   آلـه  و علیـه  اهللا صـلى وکما قـال   3یرجع األمر إلیه فی النهایۀ کما البدایۀ» فإذا عزمت«ونص اآلیۀ 

                                                        
١

 .٢٤: ٨. 
 
٢

 .١٥٩: ٣. 
 
٣

ان سل  السالم علیھفي تفسیر العیاشي احمد بن محمد عن علي بن مھزیار قال: كتب الي ابو جعفر  ٤١٤ح  ٤٠٥: ١. نور الثقلین 
لنبیھ في محكم   قال هللاّ  ةمبارك ةبلده وكیف یعامل السالطین فان المشورفالنا ان یشیر علي ویتخیر لنفسھ فھو یعلم ما یجوز في 

ب رأیھ وان كان غیر ذلك رجوت ان اضعھ على الطریق ».. وشاورھم في االمر..«كتابھ  فان كان ما یقول مما یجوز كنت أصوِّ
 .ةیعني اإلستخار» وشاورھم في األمر«  الواضح ان شاء ّهللا 
أقول: وال » في أسارى یوم بدرآلھ و علیھ هللا صلى  استشار رسول ّهللا « ٢٤٣ـ  ٣وفي حم » ان النبي استشار الناس« ٤٠ ةوفي النسائي قسام

 ».ان ربي تبارك وتعالى استشارني في أمتي: «٥/٣٩٣كما في حم آلھ و علیھ هللا صلىإیاه   ّهللا  ةتعني استشارتھ إیاھم إال ما تعنیھ استشار
إذا كانت امراءكم خیاركم واغنیاءكم سمحاءكم واموركم شورى بینكم فظھر األرض خیر  آلھ و علیھ هللا صلىنبي وفي سنن الترمذي عن ال

 من بطنھا.
لّما سئل عن الحزم ما ھو؟ قال  آلھ و علیھ هللا صلىاسترشدوا العاقل وال تعصوه فتندموا، وفیھ عنھ  آلھ و علیھ هللا صلىعنھ  ٢٢٤: ٨وفي الوسائل 

 وال عقل كالتدبیر. ةأوثق من المشاور ةال مظاھر آلھ و علیھ هللا صلىعنھ  ٤٠٩: ٨ذو الرأي واتِّباعھم. وفیھ  ةمشاور آلھ و لیھع هللا صلى
 بعدل. ةبحق او مشور ةفال تكفوا عن مقال السالم علیھعن اإلمام علي  ٢١٤ ةوفي النھج الخطب

: اضمم آراء الرجال بعضھا الى بعض ثم اختر اقربھا من ةد بن الحنفیالى ابنھ محم السالم علیھفي وصیتھ  ٤٢٩: ٨وفي الوسائل 
 الصواب وابعدھا من االرتیاب قد خاطر بنفسھ من استغنى برأیھ ومن استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع الخطأ.

الورِع العاقل مفسده في الدین  ةواستشر العاقل من الرجال الوِرع فإنھ ال یأمر إال بخیر وایاك والخالف فان في مخالف السالم علیھوعنھ 
 والدنیا.

واشرت علیھ  ةوعن االمام زین العابدین في الحقوق الخمسین: واما حق المستشیر فان حضرك لھ وجھ رأي جھدت لھ في النصیح
نس وان یوحش موضع اال ةوان الغلط ةولین فان اللین یؤنس الوحش ةعملت بھ وذلك لیكن منك في رحم ةبما تعلم انك لو كنت مكان

لم یحضرك لھ رأي عرفت لھ من تثق برأیھ وترضى بھ لنفسك دللتھ علیھ وارشدتھ الیھ فكنت تألھ خیرا ولم تدخر نصحا وال حول 
واما حق المشیر علیك فال تتھمھ فیما وافقك علیھ من رأیھ اذا اشار علیك فانما ھي اآلراء وبصرف الناس فیھا   اال با�ّ  ةوال قو

وال تدع شكره على  ةفي رأیھ بالخیار اذ اتھمت رأیھ فاما إتھمتھ فال تجوز لك اذا كان عندك ممن یستحق المشاورواختالفھم فكن 
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رحمۀ ألمتی مـن استشـار     ورسوله الغنیان عنها ولکن جعلها اللّه  أما إن اللّه«نزلت هذه اآلیۀ: 

  1».منهم لم یعدم رشدا ومن ترکها یعدم غیا

بالحق لتحکم بین الناس بما إنا أنزلنا إلیک الکتاب «:  ان الرسول یحکم بین الناس بما اراه اللّه

»وال تکن للخائنین خصیما  أراك اللّه
وال یعنـی الحکـم بیـنهم ـ فقـط ـ أحکـام العبـادات          2

تلمـح او تصـرح باألحکـام    » بـین النـاس  «والعالقات الشخصیۀ وإن کان یشـملها، ولکـن   

، فهل هو بعد بحاجـۀ إلـى    هالجماعیۀ، سیاسیۀ أماذا، إذا فاحکامه بین الناس کلها مما أراه اللّ

  ما أراه الناس؟.

»وما ینطق عن الهوى. إن هـو إال وحـی یـوحى   «کل ما یقوله الرسول أو یفعله وحی یوحى 
3 

وإذا کانت صناعۀ فلک نوح بأعین الوحی وفیها نجـاة األبـدان، أفلیسـت إذا صـناعۀ األمـۀ      

فاوحینـا إلیـه أن إصـنع    «األبدان واألرواح:  اإلسالمیۀ بقیادة حکیمۀ بأعین الوحی وفیها نجاة

  4.»الفلک بأعیننا ووحینا

»إن أتبع إالّ ما یوحى إلـی.. «وکیف یتبع الرسول رأى الشورى تارکا رأي الوحی و
5
قـل إنمـا   «

  6.»أتبع ما یوحى إلی من ربی هذا بصائر من ربکم وهدى ورحمۀ لقوم یؤمنون

یا ایها الـذین آمنـوا ال تُقـدموا بـین     «ورسوله   کیف یکون للمؤمنین التقدم بین یدي اللّهثم و

                                                                                                                                                         
وقبلت ذلك من اخیك بالشكر واالرصاد   ما بدا لك من إشخاص رأیھ وحسن رأیھ وحسن وجھ مشورتھ فاذا وافقك حمدت ّهللا 

ومن أراد امرا  ةما یستغني رجل من مشور آلھ و علیھ هللا صلىوعنھ  ٤٢٦: ٨، الوسائل  اال با�ّ  ةفي مثلھا ان فزع الیك وال قو ةبالمكافأ
قال وقد اشار ابن عباس على االمام علي ما لم یوافق  ٣٢١فشاور فیھ وقضى ھدي ألرشد االمور وفي النھج باب الحكم الرقم 

 رأیھ: لك ان تشیر علي وأرى فإن عصیتك فاطعني.
 
١

 .٣٠والتطبیق ص  ة. كتاب الشورى بین النظری
 
٢

 .١٠٥: ٤. 
 
٣

 .٤: ٥٣. 
 
٨٦: ١٧. ٤. 
 
٥

 .١٥: ١٠. 
 
٦

 .٢٠٣: ٧. 
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»ورسوله  یدي اللّه
وتعـالى عمـا     وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرة سبحان اللّه« 1

»یشرکون
أن یکـون لهـم الخیـرة مـن      ورسوله أمرا  وما کان لمؤمن وال مؤمنۀ إذا قضى اللّه« 2

  3.»ورسوله فقد ضل ضالالً مبینا  أمرهم ومن یعص اللّه

ثم وما هی المصلحۀ فی إرجاع أمر المسلمین إلى الشورى وبینهم الرسول والـوحی متـواتر   

یقضی کل حاجۀ، فلماذا یکلَّف حامل الوحی أن یستوحی المؤمنین فی األمر، هـل فـی أمـر    

وحی یوحى! أم أمر المرسل إلیهم؟ ویکفیهم أمر الرسالۀ! أو أمـر األحکـام ف   الرسالۀ؟ وهو 

  !. أم أمر القیادة السیاسیۀ وهو مما أراه اللّه 4» إن الحکم إالّ للّه«

فال شورى یتخذ الرسول رأیها وإنما تشیر الشورى لمن بعد الرسـول والـوحی منقطـع کمـا     

األمر ینزل بنا بعدك لم ینزل فیه قرآن ولـم یسـمع     یا رسول اللّهقلت : «السالم علیهیروى عن علی 

منک فیه شیء؟ قال: اجمعوا له العابد من أمتی واجعلـوه بیـنکم شـورى وال تقضـوه بـرأي      

فهنا جمع للعابد من األمۀ، أن یجعلوا أمرهم شورى بینهم، شورى جماهیریـۀ تجمـع    5»واحد

یتشـاوروا فـی المشـکوك حکمـه، وال یعنـی العابـد القشـري        العابد من أمۀ االسالم لکـی  

فی حیاته علمیـا وعقائـدیا     وطاعته، ویتبنَّى شرعۀ اللّه  المتقشِّف، وإنما الذي یعیش عبادة اللّه

  وأخالقیا وعملیا أم ماذا.

فلیس کل مسلم أهالً للشورى فی األحکام شرعیۀ أو سیاسیۀ، وإنما الواجب علـى الجماعـۀ   

  انتخاب النخبۀ العابدة ولکی یتشاوروا فیما یحتارون من أمر األمۀ.المسلمۀ 

، فهـم المؤمنـون أجمـع بسـند     »هم«أما » أمرهم«و» هم«یبحث عنها فی أمرین: » وأمرهم«ثم 

                                                        
١: ٤٩. ١. 
 
٦٧: ٢٨. ٢. 
 
٣

 .٣٦: ٢٣. 
 
٤

 .٥٧: ٦. 
 
٥

مسلمین ال ةقال:... اقول: ھنا الرسول ناظر الى مجموع عنھ هللا رضىمالك عن علي  ةاخرج الخطیب في روا ١٠: ٦. الدر المنثور 
المعصومین كما ال  ةاالسالم زمن االئم ةحیث لیس بینھم واحد من المعصومین، فلیس یشمل واجب الشورى بین العابدین من ام

 .آلھ و علیھ هللا صلىیشمل زمن الرسول 
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  اإلیمان، وشورى بینهم هو أوضح سبل اإلیمان، فال یعنی إالَّ أمر اإلیمان.

  ؟ وال محصل له شیئا أیا کان!.فهل تعنی شیئَهم فإنه من معانیه» امرهم«وأما 

وِجاه نهیهم؟ ولیس إالّ ألولی األمر، وال یختص أمـرهم بـاألمر فإنـه یعـم النهـی      » أمرهم«أم 

  واألمر! ولیس فیه شورى.

  فی والیۀ األمر؟ وهو تضییق ألمرهم دون دلیل، مهما کان من أمرهم وأهمه!.» امرهم«أم 

خصیۀ أم جماعیۀ؟ ولیس کل فعلهم بحاجۀ إلى هو فعلهم فی جانحۀ وجارحۀ، ش» أمرهم«أم 

شورى بینهم! فمنه الواضح الذي ال غبار علیه، ومنه ما یتضح بتأمل دون حاجۀ إلـى شـورى،   

  ومنه ما لن یتضح على أیۀ حال، وال مجال فی هذه الثالث للشورى.

فـألن  ثم ومنه الغامض المختلَف فیه بینهم، من أمور شخصیۀ أم جماعیۀ، سیاسـیۀ وسـواها،   

المؤمن غیر المعصوم ـ أیا کان ـ لیس مطلقا فی العلم والعرفان فلیستعن بالشورى الصـالحۀ،    

ومن أهم األمور اإلیمانیۀ انتخاب النخبۀ الصالحۀ لقیادة األمۀ فی کل مجاالتها، ومنها أحکـام  

ـ «القیادة المختلف فیها، سواء السیاسیۀ منها واألحکامیۀ، فإنهما من أصدق مصـادیق   » رهمأم

فال أمرَ لهم هکذا إالّ شورى بینهم، کما هو قضـیۀ الحصـر فـی    » شورى بینهم«حیث یتطلبان 

  فاألمر الذي یمضی دون شورى لیس إالَّ إمرا وغیا!.» وأمرهم شورى بینهم«

من شار العسل: إستخرجه مـن الوقْبـۀ واجتنـاه، وأشـرنی علـى العسـل أعنِّـی،        » الشورى«و

ستشار العسل، فحصالۀ الشورى اإلسالمیۀ هی العسالۀ المسـتخرجۀ  والمشور: عود یکون مع م

  من وقبۀ آراء النخبۀ الصالحۀ.

وترى الشورى مصدر الشَّور، مثل الرُجعى؟ أو هو األمر الذي یتشاور فیه إسما لمادة الشَّـور؟  

یستشـیرون  » أمرهم ـ حوار ـ شـورى   «أم هی فُعلى من األشور صفۀ للمراجعۀ أو الحوار، ف 

بعضُهم البعض ممن له رأي فی حوار متواصل شورى کأفضل وأحوط ما یکون، ولکی یتَّبـع  

فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه أولئک الـذین هـداهم   «من األقوال أحسنها: 

»وأولئک هم أولوا األلباب  اللّه
رهانه، أن یستبد أحدهم بِ» شورى بینهم«إذا فأمرهم ال یتخطى  1

                                                        
١

 .١٨: ٣٩. 
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او یستقل ببرهانه، وإنما الشورى والشورى فقط هـی سـبیل المـؤمنین فـی معترکـات اآلراء      

  الحیویۀ.

ترى وما هو أمرهم الشورى؟ هل هی األمور الشخصیۀ، أو الجماعیـۀ، أم همـا؟ قـد تعنیهمـا     

نص فـی المجمـوع ظـاهر    » هم.. بینهم«حیث تعنی الجمیع والمجموع، وهی لمکان » أمرهم«

  یع.فی الجم

حیث یتطلَّب إیمانُهم أن یکون شورى بینهم؟ إنه والیۀ أمر السیاسۀ والدیانۀ! » أمرهم«وما هو 

حیث األمر منه اإلمارة، ومنه فعلهم، وطبعا ال کل فعلهم وإنما المشـکوك صـوابه ونجاحـه،    

یزیحون شکه بشورى بینهم حیث یتبناها العلم واإلیمان على ضوء القرآن والسنۀ، فلیس کـل  

رهم شورى، فمنه ضروري الصواب ال یحتاج إلى شورى، وإنما أمرهم المشـکوك صـوابه   أم

  بعد اإلیاس عن الحصول على صوابه من مصادره، هذا األمر شورى بینهم.

فالشورى إذا سبیل المؤمنین ومن أفضلها فیما ال سبیل إلیه قاطعا ـ لتبین الحق، ال سیما فـی   

بالشورى الصالحۀ، سواءا أکان أمـر الوالیـۀ اإلسـالمیۀ مـن      األمور الجماعیۀ اإلسالمیۀ ـ إالّ 

المرجعیۀ الدینیۀ والسیاسیۀ ومن سائر األمور، ومن أهمها أمر الفتوى فی معترك آراء الفقهاء، 

فعلیهم إزالۀ المفاصالت أو تقلیلها بالشورى بین الرعیل األعلى منهم، ولکـی یحصـل علـى    

  منهم، فاتِّباعه هو اتباع األحسن. الوحدة بینهم، أو یؤخذ برأي األکثر

هذا النص على مکیته یتبنى حیاتا جماعیۀ متراصۀ فی دولـۀ کریمـۀ إسـالمیۀ تـدیر شـؤونها      

الشوراآت الصالحۀ بین من لهم آراء صالحۀ، لکل حقلٍ أهلُه ولک أهـل حقلـه، أن یجعلـوا    

  فیه خطأ أو یقل.أمرهم فی حوار بالتی هی أحسن لکی یستخرجوا رأیا صائبا ثاقبا لیس 

وشاورهم فی «على عصمته  آلـه  و علیه اهللا صلىولکی یتأدبوا بأدب الشورى ویتدربوا فیها یؤمر الرسول 

تدریبا لهم فیما علیهم کسبیل دائبۀ ال حول عنها والرسول فیهم، فکیف إذا غاب عـنهم  » األمر

  وذووه المعصومون، فهم إذا بأمس الحاجۀ إلى الشورى.

شاورهم فی بعض األمور فترك رأیه إلى آراء االکثریـۀ   آله و علیه اهللا صلىلقائلۀ أن الرسول والروایات ا

أماهیه، إنها مخالفۀ لعقلیۀ الوحی الحافلۀ لکل المصالح الجماهیریۀ، الکافلۀ لحاجیـات األمـۀ   

  ومطالیبهم کما تخالف نصوصا من الکتاب والسنۀ.
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میۀ بهـذه الصـبغۀ المتکاملـۀ المتکافلـۀ لصـالح      تصبغ الحیاة اإلسـال » امرهم شورى بینهم«و

المسلمین، کطابع مبتکَر لیس له مثیل، حیث المشارکون فی الشورى لیس فی کـل أمـر کـل    

لکی یشـیر فیمـا   آله و علیه اهللا صلىعلى حد تعبیر الرسول » العابد من أمتی«من یشهد الشهادتین، وإنما 

  یستشار بما عرفه من عقلیۀ إسالمیۀ أم ماذا.

فالشورى طابع ذاتی للجماعۀ المؤمنۀ، وسمۀ ممیزة لهم، وسبیل إیمانی یسلکونها فی حیاتهم 

ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصـله  «

  1.»جهنم وساءت مصیرا

ـ  » أمرهم شورى بینهم«لیس یعنی  ورى، وإنمـا األمـر الـذي فیـه     أالّ أمر لهم وال شـغل إالّ ش

یتحیرون، ویتخیرون لصوابه بعد قصور العقلیات الفردیـۀ وال سـیما فـی األمـور الجماعیـۀ،      

استخراجا لصالح الرأي من وقبۀ اآلراء، کمـا یسـتخرج العسـل مـن     » شورى بینهم«یتخیرونه 

  وقبته فیصبح خالصا دون خلیط، کذلک األمر فی الشورى الصالحۀ.

مور المسلمین درجات، شورى لصالح الجماعۀ المسلمۀ، وللدولۀ اإلسـالمیۀ،  والشورى فی أ

وشورى لصالح األفراد، وتلک ممتازة عن هذه وأهم منها أهمیۀ الجماعـۀ علـى الفـرد، وفـی     

القسمین ال شورى فی الضروریات المتفق علیها، وإنما فیمـا تختلـف فیـه الفُتیـا الخـتالف      

شرعیۀ أم سیاسیۀ، أصلیۀ أم فی شاکلۀ تطبیقها، فلیس الشکل اإلستنباطات عن أدلتها، أحکاما 

الذي تتم به الشورى مصبوبا فی قوالب حدیدیۀ ال تتغیر، وإنما یترك للصورة المالئمۀ لکـل  

  زمان وبیئۀ، کما النّظُم اإلسالمیۀ کلها لیست أشکاالً جامدة.

األخصائی فیما یستشـار، وفـی الجماعـۀ انمـا      2فی الشوراآت الفردیۀ إنما یستشار المؤتمن

رأیا فإنه أحسـن قـوالً، وال    یتشاور الجماعۀ المعنیۀ العارفۀ بما یتشاور فیه، ثم یؤخذ باألکثر

  تعنی األکثریۀ فی الکمیۀ هنا إالّ دعما للکثرة الکیفیۀ.

حیـث   آلـه  و علیـه  اهللا صـلى کما فی حـدیث الرسـول   » العابد من أمتی«فللشورى ضوابط عدة تجمعها 

                                                        
١

 .١١٥: ٤. 
 
٢

: ما من رجل یشاور احدا إالَّ آلھ و علیھ هللا صلىقال: المستشار مؤتمن وفي المجمع روي عنھ  آلھ و علیھ هللا صلىعن النبي  ١١٤. في د ـ ادب 
 نور الثقلین. ٥٨٤: ٥ھدي الى الرشد 
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وعبادته فی الشورى، أن تکون علـى خُبـرة وعقلیـۀ وعلـم واطـالع وأمانـۀ         یتبنَّى طاعۀ اللّه

  إذا، کما أنها تکسر الظهر إذا لم تتوفر فیها شروطها. 2»ر کالمشاورةال ظهی«ف  1واضطالع

وإذا کانت المشورة فی أمور شخصیۀ بحاجۀ إلى هذه الضوابط، ففی األمور الجماعیـۀ أحـق   

  وأحرى.

من أهل الفتوى حتى یحاوروا فـی جـد    فالشورى فی الفُتیا األحکامیۀ تقتضی الرعیل األعلى

واجتهاد وقوة وسداد للحصول على رأي واحد فأحسن، أو اکثریۀ فحسن، فاتباعها إذا إتبـاع  

  للقول األحسن، فال یصلح إتباع رأي واحدا وإن کان أفضلهم.

کما الشورى فی الفُتیا السیاسیۀ تتطلب ذلک الرعیل من أهلها علـى ضـوء الکتـاب والسـنۀ،     

  ب المجلس النیابی للشورى اإلسالمیۀ.وهم نوا

وبما أن الزمالۀ بین الدین والسیاسۀ عریقۀ جوهریۀ أم هو هی وهی هو، فعلـى الرعیـل األول   

أن یکونوا ساسۀ وإن لم یصبحوا بتلک المثابۀ، وإن کان األخصائیون فی السیاسـۀ اإلسـالمیۀ   

ـ    إذا ـ الفقهـاء فقهیـا والساسـۀ      هم األولویۀ من األخصائیین فی الفُتیا األحکامیـۀ، فـیحکم 

العلماء حکام على الملوك والملوك حکـام علـى   «سیاسیا على رعایۀ الفقهاء األحکامیین ف 

ملکا على بنی اسرائیل لقیادة الحـرب علـى رعایـۀ      وکما نرى فی طالوت إذ بعثه اللّه» الناس

  نبی لهم.

العابد «والء وهؤالء حیث یجمعها ترى ومن ذا الذي یعرفهم فیعرِّفهم للجماعۀ المسلمۀ، من أ

ه العابـد مـن     «؟ طبعا إنهم العارفون من المسلمین فی کل من الحقلـین  »من أمتی اجمعـوا ـل

                                                        
١

: من اراد امرا فشاور فیھ وقضى ھدي ألرشد االمور وقال س�لیمان ب�ن داود آل�ھ و علیھ هللا صلى  قال رسول ّهللا  ١٠: ٦. وفي الدر المنثور 
یا كل شيء یا بني ال تقطع امرا حتى توامر مرشدا فانك اذا فعلت ذلك رشدت علیھ  ةفانھا اعان  ّهللا  ةالبنھ یا بني! علیك بخشی السالم علیھ

 بني علیك باألول فان االخیر ال یعدلھ.
في الدین  ةفي امرك وایاك والخالف فان خالف الورِع العاقل مفسد ة: ال تستشر السفلالسالم علیھعن الصادق  ٧١٨البحار  ةوفي سفین

ما یمنع احدكم اذا ورد علیھ ما  السالم علیھدق ذوا الرأي واتّباعھم وعن الصا ةما الحزم؟ قال: مشاور آلھ و علیھ هللا صلى  والدنیا وقیل لرسول ّهللا 
ال تكون إال بحدودھا فمن ُعرف بحدودھا وإال كانت مضرتھا  ةال قبل لھ بھ ان یستشیر رجالً عاقالً لھ دین وورع وقال: ان المشور

ثالثھا ان یكون صدیقا مواخیا على المستشیر اكثر من منفعتھا لھ فاولھا أن یكون الذي یشاوره عاقالً ثانیھا ان یكون حرا متدینا 
ان تُطلعھ على سرك فیكون علمھ بھ كعلمك بنفسك ثم یستر ذلك ویكتمھ فانھ اذا كان عاقالً انتفعت بمشورتھ واذا كان حرا  ةوالرابع

 .ةوكملت النصیح ةلك، وإذا أطلعتھ على سرك فكان علمھ بھ كعلمك تمت المشور ةمتدینا جھد نفسھ في النصیح
 
٢

 .ةال ظھیر اوثق من المشاور ١١٣وفي ح  ٥٤ح  ة. نھج البالغ
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» بیـنکم شـورى  «هـذا الجمـع   »: واجعلـوه «وکیف یجمعون؟ طبعـا بالشـورى بیـنهم    » أمتی

على اخـتالف  والمخاطبون ـ بطبیعۀ الحال ـ هم العارفون میزانیۀ العلم والتقوى فی الرعیلین    

  مراتبهم.

إن معرفۀ التقوى السیاسیۀ والتقی السیاسی ال تتطلـب أکثـر مـن لمـس للسیاسـۀ اإلسـالمیۀ       

وإخالص إیمانی ممن ینتخبونه، فنواب المسلمین فی مجلس الشورى اإلسـالمیۀ هـم نخبـۀ    

سیاسۀ إسالمیۀ، یجعل المسلمون ککل أمرهم شورى بینهم، ثم هم یجعلون أمور المسـلمین  

  ورى بینهم.ش

ولکن معرفۀ التقوى العلمیۀ بحاجۀ إلى ارتحال مراحل من علم الدین یمیـز بهـا الغـث عـن     

  المسلمین، فالرعیل األعلى من أهل الفتوى هم نخبۀ ینتجها أهلوها أم أهل العلم أجمع.

هذان من أهم األمور اإلسالمیۀ التی یجـب أن تحصـل بالشـورى الصـالحۀ، حیـث یتبنَّیـان       

  إلسالمیۀ فی حقلی الفتوى والسیاسۀ فتدیران أمور الدولۀ اإلسالمیۀ وتدبرانهاالخالفۀ ا

لکـل  » شورى بیـنهم «ثم المسؤولیات الجماعیۀ األخرى فی هذه الدولۀ المبارکۀ أیضا تکون 

حقلٍ أهل، فوزیر الصحۀ ال ینتخبه إالّ األطباء المسلمون العارفون بشؤون الصحۀ ومتطلبـات  

وزیر التربیۀ والمالیـۀ والـدفاع أم مـن ذا؟ فلکـلٍّ شـورى خاصـۀ تصـلح         الوزارة فیها، کما

  النتخاب نُخبتها للحصول على بلغتها دون هرج مرج ال یدري أي من أین.

ولماذا الشورى والشورى فقط تتبنَّى أمرهم، وفیهم األعاظم من فقهاءهم وهم خلفاء الرسـول  

  إزمۀ األمور؟. ، فبأیدیهم إذاالسالم علیهمواألئمۀ من عترته 

ـ   2آلـه  و علیـه  اهللا صـلى ـ الوحی الرسالی، وهو مخـتص بالرسـول     1هناك فی حل األمور أبعاد أربعۀ: 

ـ وحی الشورى فی الرعیل األعلى مـن    3 السـالم  علیهمالعلم الرسالی وهو  خاص بأئمۀ أهل البیت 

  .ـ الفتاوى الخاصۀ لکلٍّ من هؤالء 4الخلفاء العامین للرسول واألئمۀ 

نحن نعیش زمن انقطاع الوحی وخالفۀ العصمۀ، فهل نأخذ بفتوى واحد مـن ذلـک الرعیـل:    

األعلم األورع األتقى األشجع األبصر أم من ذا؟ والتعرُّف إلى شخصیۀ هکذا غیر یسـیر، وقـد   

یکون من المستحیل، أوال تجتمع علیها اآلراء، وبذلک تنفصم عرى الوحـدة اإلسـالمیۀ، وإذا   

ت الکلمۀ فی اتباعها، فال یخلو هذا العبقـري مـن أخطـاء، وعلینـا أن نزیلهـا      عرِفت وتوحد
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بالشورى، حیث الطاقات المتداخلۀ المتشاورة أقرب إلى الصواب، وهی أحسـن قـوالً، کمـا    

وتُوحد القیادة الروحیۀ السیاسیۀ فی أهل الشورى، حیث البعد الثانی فیها هو األخـذ بـاألکثر،   

اتِّباعه، وإن کانت القلۀ من أهلها ال یتبعونها إالّ فی األحکام الجماعیـۀ  فعلى المسلمین أجمع 

  السیاسیۀ أم ماذا؟.

فکل أمر ینزل بالمسلمین بعد زمن الوحی وزمن حملۀ الوحی، ما لم ینزل فیه قرآن فی نصه، 

ولم یسمع من الرسول بخصوصه، فلیجمع المسلمون العابد من أمۀ اإلسـالم بشـورى عامـۀ،    

حیـث تقـرِّبهم إلـى الحـق     »: شورى بینهم«یحل العباد المنتخبون مشکلۀ هذا األمر ب حتى 

  زلفى، وتنوب مناب عقلیۀ العصمۀ شیئا کثیرا.

الذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلـون. والـذین   «راجع إلى » شورى بینهم«والن ضمیر الجمع فی 

ین اسـتجابوا لـربهم وأقـاموا    یجتنبون کبائر اإلثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون. والذ

فإنما الشورى الصالحۀ ألمرهم بین من یحمل هذه المواصفات الخمس، وهم النخبۀ  »الصالة..

الصالحۀ من شورى األمۀ الصالحۀ، ثم وهؤالء االکارم ینتخبون فیما بینهم الرعیل األعلى مـن  

ثم وهؤالء ینتخبون فیما  فقهاء األمۀ، األحسن رأیا وقوالً حیث هم افضل فقها وعدالً وفضالً.

بینهم رئیس الشورى وقائد األمۀ، شورى ثالثۀ هی سـاللۀ األخـریین، ثـم هنـاك الشـورآت      

المتواصلۀ على رعایۀ القائد المنتخب لتقریر مسیر األمۀ ومصیرها أحکامیـا وسیاسـیا دون أن   

  یستبد القائد برهان القیادة لفقدان العصمۀ.

اکثـر النـاس ال   «حق، إالّ األکثریۀ بـین األقلیـۀ الصـالحۀ فـإن     وال موقع لألکثریۀ فی میزان ال

»یعلمون
»ال یشکرون«و 1

»ال یؤمنون«و 2
»ال یعقلون«و 3

»یجهلون«و 4
»وما یتبـع أکثـرهم إال ظنـا   « 5

1 

                                                        
١

 .١٨٧: ٧. 
 
٢

 .٢٤٣: ٢. 
 
١٧: ١١. ٣. 
 
٤

 .٣٧: ٦. 
 
٥

 .١١١: ٦. 
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»إال وهم مشرکون  وما یؤمن أکثرهم باللّه«
»وإن وجـدنا أکثـرهم لفاسـقین   « 2

ولکـن أکثـرهم   « 3

»للحق کارهون
4
»فأبى أکثر الناس إال کفورا«

وإن تطع أکثـر مـن فـی األرض یضـلوك عـن      « 5

  7.»وما وجدنا ألکثرهم من عهد وإنْ وجدنا أکثرهم لفاسقین« 6» سبیل اللّه

إذا فالشورى الصالحۀ لیست إالّ بین األقلیۀ الصالحۀ العالمۀ الشاکرة العاقلۀ المؤمنـۀ المتبعـۀ   

  علما العادلۀ المحبۀ للحق الهادیۀ المتعهدة، ویجمعها الفقیه الزاهد البصیر الخبیر.

ربیـاتهم،  ، إنفاقـا لعقلیـاتهم وتج   إنفاقا فی هذه السبیل وکل سبل اللّـه  »ومما رزقناهم ینفقون«

أفکارهم وعلومهم، أموالهم وکل ما یملکون من طاقـات ذاتیـۀ أو منفصـلۀ، ولکـی یحلُّـوا      

  مشاکلهم التی ال حول عنها وال مرجع معصوما لها.

إن مکیۀ آیۀ الشورى ـ ولم تکن هناك دولۀ إسالمیۀ ولم تخلد بخلد احد اال الرسـول ـ وان    

ــ تـدلنا علـى مـدى أهمیـۀ      » شورى بیـنهم « المسلمین یعیشون الرسول، وحصر أمرهم فی

الشورى، حیث تعم الحیویۀ اإلسالمیۀ فی کل عصر ومصر، ومهما کان فی غنـى عنهـا زمـن    

قیادة العصمۀ، ولکن علیهم التدرب فیها فقد نرى الشورى فی شـاکلتها ونتاجهـا فـی أبعـاد     

  اربعۀ.

دون خطإٍ کمـا یستشـار    ـ یستشیر المحتار ذا رأي صائب لکی یحصل على الرأي المختار  1

  او قلیل الخطا، کما یستشار غیره. 8العصوم،

                                                                                                                                                         
٣٦: ١٠. ١. 
 
٢

 .١٠٦: ١٢. 
 
٣

 .١٠٢: ٧. 
 
٤

 .٨٧: ٤٣. 
 
٨٩: ١٧. ٥. 
 
٦

 .١١٦: ٦. 
 
٧

 .١٠٢: ٧. 
 
٨

أي یقبل�ون م�ا » وأمرھم ش�ورى بی�نھم ةواقاموا الصال«اإلمام  ةعلي بن ابراھیم القمي قال قال في اقام ١٢٨: ٤. تفسیر البرھان 
نھم لعلمھ الذین ولو ردوه الى الرسول والى اولي األمر م«  امروا بھ ویشاورون اإلمام فیما یحتاجون الیھ في امر دینھم كما قال ّهللا 

 .»یستنبطونھ منھم
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ئبـۀ للمسـلمین، وعقلیـۀ    ـ یشاور المعصوم غیره لیدله على خطاءه ویرشده الى صـوابه دا   2

منفصلۀ لهم تساعد عقلیاتهم الذاتیۀ، ولکی تنبع فکرتهم فتنبـغ بالتقـاء اآلراء واصـطحکاکها،    

فـاذا  «وال رأي مطاعا فیهـا إال رأیـه وعزمـه:    » وشاورهم فی األمر: «آله و علیه اهللا صلىکما أمرَ الرسول 

  ». عزمت فتوکل على اللّه

و کاد، ولکی تجتمع عقلیـاتهم علـى رکیـزة واحـدة، إزالـۀ      ـ یتشاور من هم على سواء أ  3

ألخطاء وخالفات، فتوحیدا للرأي أم تقریبا لآلراء، وأخیرا إذا بقـی اخـتالف أخـذا بأکثریـۀ     

دة، وال     ة إالّ إذا دلـت علـى عـداآلراء، حین تدل على أقربیۀ الرأي إلى الحق، فال مکانۀ للع

ل األقـوى    نفضل األکثر عدةً هنا إالّ لد دة نفضـِّ دةً، فإذا تساوى الفریقان عـاللته على األکثر ع

رأیا وهو الذي فیه األقوى رأیا، وحتى إذا اختلفا عدةً قد نفضل األقل لـو کـان فیـه األعلـم     

  األعقل، وهکذا نُتابع القول األحسن، وفی األکثر هو مع األکثر حیث المتشاورون أضراب.

  واء، لیفید األقوى من دونه کما ویستفید ممن دونه.ـ یتشاور من لیسوا على س 4

والشورى فیما سوى األولى بحاجۀ إلى تحضیر قبلها، أن یفکِّر أهلوها قلبها فـیم یتشـاورون،   

  ثم بالشورى یتفاوضون ویستنجدون.

وحصالۀ البحث فی حقل الشورى أنها سبیل دائبۀ هی لزام اإلیمـان فیمـا لـم یتبـین رشـده      

من أحکام شرعیۀ أم سیاسیۀ، ومن انتخاب النخبۀ فی کل حقـل، یتبنَّـى فـی    بوحی أم سواه، 

کل ذلک العقلیۀ اإلسالمیۀ فی کاملها بکافۀ الجهات، ولکـی یحصـل بالشـورآت اإلسـالمیۀ     

رکامات من العقلیات المجتنات مـن وقباتهـا، مـن عسـیالت اآلراء حیـث تسـتخلص مـن        

  مزیجات ال تصلح.

یغنی   واألئمۀ بعد الرسول حیث اإلنتصاب بوحی اللّه آلـه  و علیه اهللا صلىل فال شورى فی انتخاب الرسو

عن اإلنتخاب، وال فی األحکام الضروریۀ شـرعیۀ وسیاسـیۀ، حیـث الشـورى ضـرورة عنـد       

اإلضطرار، وإنما الشورى فی انتخاب النخبۀ التی تتشاور فیما تحتار فیه األمۀ اإلسالمیۀ وهـم  

شاورون فیما یصلح األمۀ ویخرجها عن الحیرة، حیث یوضِّح الحق ثم هم یت» العابد من أمتی«

                                                                                                                                                         
الشوراآت األربع فالجامع بینھا  ةلو خص بشورى اإلمام كان حق التعبیر وامرھم ان یشاوروا.. ولكنھا لشمولھا كاف» بینھم«اقول: 

 ».بینھم«ھو 
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  جماهیریا ویوحد کلمۀ المسلمین على القول األحسن، دون تفرُّد واستبداد.

فالشورى تنوب مناب ما نخسره من غیاب العصمۀ، فإنها إجتهاد متراص دائـب یجعـل مـن    

ادا بـال ارواح ال یفکـرون وال   المسلمین مفکرین متفاوضین فی أفکارهم، دون أن یظلوا أجس

  یتدبرون.

فکما العصمۀ فی القیادة صالحۀ ضروریۀ لتبنی أساس اإلسالم، کذلک الشـورى النائبـۀ عـن    

العصمۀ حیث تسد عن کل نائبۀ، هی أیضا صالحۀ الستمرار الحیویۀ البنائـۀ اإلسـالمیۀ، غیـر    

  الجامدة.

ربح بـدیلَه   ا إسـتمراریۀ عصـمۀ الشـورى حـین     فحین ما نخسر قیادة العصمۀ زمن الغیبۀ، ـن

تعصمنا عن التمزق واإلنزالق، وتقلیالً من أخطاء القیادة غیر المعصـومۀ، ثـم ال یضـر األمـۀ     

اإلسالمیۀَ أخطاءها القلیلۀ وِجاه عوائدها الکثیـرة، ومـن أهمهـا صـراع العقلیـات اإلسـالمیۀ       

  کاملۀ غیر جامدة.وسباقها على ضوء الکتاب والسنۀ والسیاسۀ حیث تصنع أمۀ صارمۀ مت

وکما نرى القرآن المبین ـ على بیانه النور المتین ـ یحرِّضنا علـى التـدبر فـی آیاتـه، ولکـی        

نستنبط من خفیاته، سبرا ألغواره، ولکی نحصل بکل جد واجتهاد، علـى مـا أسـرّه، دون أن    

دائبـین فـی   یوضِّح لنا کل شیء وضح النهار، کیال تبطل عقولنا، أو تجمد أفکارنا، بل نکون 

التدبر والتفکیر، ولکی یصنع أمۀ لها حیویتُّها البنَّائَۀ، فـی اسـتقاللیتها وقوامتهـا، قائمـۀ علـى      

  .آله و علیه اهللا صلىسوقها على ضوء القرآن والسنۀ المحمدیۀ 

فعصمۀ القرآن ثم السنۀ القاطعۀ تعصم المسلمین عن التفلُّت واإلنحـراف، إذا عاشـوا القـرآن    

ئبۀ من النخبۀ العابدة، دونما استبداد واستقالل فاستغالل الکتلۀ المؤمنـۀ، وإنمـا   فی شورى دا

الشورى والشورى فقط تکفل تلک الحیویۀ المجیدة المستغنیۀ عن کل شارد ووارد، حضـورا  

لمختلف شعوب المسلمین فی مصالحهم الجماعیۀ، أخذا ألزِمتهم بأیدیهم، فال یحکمهـم إالَّ  

  »!. إن الحکم إالّ للّه«، ف  حکم اللّهومن یحکم ب  اللّه

فلنکرِّس طاقاتنا کلها للشوراآت المتواصلۀ عبر زمن غیبۀ القیادة المعصومۀ، ولکی نقوم علـى  

  سوقنا ونحیى حیاةً طیبۀ سلمیۀ إسالمیۀ، ال استسالمیۀ تقلیدیۀ ذلیلۀ.

  الفقیه؟. وترى إذا کانت الشورى هی المرجع زمن الغیبۀ الکبرى فما هو موقف والیۀ
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أقول: إن ولی األمر أیضا هو منتخب الشورى یرأسها على ضـوء الشـورى، وهـو یلـی أمـر      

المسلمین والیۀ محددة بها دون استقالل له فیما یرتأیه، فقد یتفق رأي الشـورى أو أکثریتهـا   

المطلقۀ على واحد من أهلها، فهو الذي یرأسها، أم یتفقون أو أکثرهم على أکثر مـن واحـد،   

  فحصیلۀ الشورى هی شورى الوالیۀ والقیادة. إذا

إنّ ولی األمر ـ واحدا أو اکثر ـ هو الذي یحکم، لکنما الحکم لیس إالّ بالشورى، حیث تَجبر   

األخطاء الطارئۀ لشخص او اشخاص یولَّون أمور المسلمین، دون استقالل الحد وال اسـتبداد  

  برأي.

فبشر عبادي الـذین یسـتمعون   «ویأمرهم   م اللّهإتباع األحسن هو سبیل المؤمنین حیث یبشره

  1.»وأولئک هم أولوا األلباب  القول فیتبعون أحسنه أولئک الذین هداهم اللّه

أترى أن رأي الواحد غیر المعصوم أحسن، مهما کان أعلم ممن سواه، أم األکثریۀ من الرعیل 

  ه قضیۀُ اللب والهدایۀ اإللهیۀ.األعلى نتیجۀ الشورى؟ ال ریب أنها األحسن فاتباع

أترى إذا تساووا أعضاء الشورى فی فریقین اثنین فأي الفریقین أولى باإلتِّباع؟ هنـا األولویـۀ   

للفریق الذي فیه القائد بمیزة القیادة، وأنه هو الذي ینظر إلى األصلح بحال األمۀ عند تضارب 

تخـاب النخبـۀ الصـالحۀ النتخـاب أعضـاء      أآلرا فعلى المؤمنین ـ ککل ـ الشورى العامۀ الن  

الشورى، ولیکونوا األمثل بین األمۀ واألمثال فیما بینهم للحصول على الرأي األحسن ولیکـون  

  فی العدد األکثر عند التضارب داللۀٌ على األحسن واألقرب إلى الحق.

ثر عـددا، وإالَّ  ثم على هؤالء انتخاب القائد الرئیسی للشورى، فان اتفقوا على رأي وإالّ فاألک

فالفریق الذي فیه األعلم األتقى ألن فیه الرجاحۀ عند تساوي العدد، وهکـذا تسـیر الشـورى    

وممـا  «مصیرها إلى انتخاب األحسن فاألحسن لتقلیل األخطاء فالقیادة األصلح لصالح األمـۀ  

کـۀ علـى ء   إنفاقا لکافۀ الطاقات واإلمکانیات الصالحۀ لهـذه القیـادة المبار  » رزقناهم ینفقون

  الکتاب والسنۀ.

وهل هناك مماثلۀ بین سیئۀ محدودة فی زمن محدود وأثر محدود من مسیء محدود، وبـین  

                                                        
١

 .١٨: ٢٩. 
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سیئۀ ال محدودة من إله غیر محدود؟ وأدنى المماثلۀ بین سیئۀ وسیئۀ مماثلۀ النهایۀ فی سـیئۀ  

  محدودة فی الکیف واألثر وإن لم یکن فی الکم والزمن.

ا اللّـه     جزاء سیئۀ سیئۀ مثلها   عدالً، وسیئۀ دونها أو عفو وإصالح فضالً ورحمـۀ، فـإذا یأمرـن

د      تعالى بالعفو عن السیئۀ إصالحا أم جزاءها المثل عدالً فکیف یجـازي هـو ظلمـا أن یخلـِّ

  »!.عما یصفون  سبحان اللّه«بسیئات أهلَها إلى غیر نهایۀ، وما هذا إال کذب مفترى 

والسیئۀ المجازى بها ال تقتضی إالّ إعتداء بالمثل، ولیست هی  ثم المماثلۀ بین السیئۀ والجزاء

إعتداء، وأما إذا کانت سیئۀ بنفسها دونما استثناء فال، فمن ضربک تضربه کما ضرب مراعیـا  

کمه وکیفه، وأما من زنى بحلیلتک فلیست جزاءه أن تزنی بحلیلته، وإنما هی الحـد المحـدد   

ی أن السیئات المتعدیۀ التی ال حد لها فـی المحرمـۀ کمثـل    له فی الشرع، والضابطۀ العامۀ ه

أن السیئۀ هنا تعنـی مـا   » فمن عفى«اللواط والزنا والسباب واإلضالل ام ماذا فال، وقد توحی 

تقبل العفو ممن أسیء إلیه، فال تشمل إذا مثل اللواط والزنـا واإلضـالل، وإن شـملت مثـل     

  القتل والسباب أم ماذا.

، وإذا قال لک: أنـت فاسـق إهانـۀ     ، تقول له مثل قوله: أخزاك اللّه خزاك اللّهفاذا قال لک: أ

  دون حجۀ، تقول له: أنت فاسق جزاء بحجۀ...

وأما إذا قذفک بما یوجب الحد، فلیس لک أن تقذفه حیث یوجب الحد، وانما جـزاءه الـى   

بهما ممـا یوجـب   حیث سن حدا للقذف، وکما إذا زنى أو الط أم أساء سیئۀ مـن أضـرا    اللّه

  فیما حدد.  الحد فجزاءه إلى اللّه

فال تعنی مماثلۀ سیئۀ سیئۀ أنک حرٌّ أن تجازى أیۀ سیئۀ بمثلهـا، وإنمـا هـی کضـابطۀ، فقـد      

هو الذي یجازي بما سنَّ مـن حـد أم مـاذا،      یجوز لک أن تجازي بمثلها، وقد ال یجوز فاللّه

  ومن ثم فهی محددة بما یجوز العفو عنها.

ـ ولَ« اس منْ انتَصرَ بعد ظُلْمه فَأُولَئک ما علَیهِم منْ سبِیلٍ * إِنَّما السبِیلُ علَى الَّذینَ یظْلمونَ النَّ

ـ   ـنْ علَم کغَفَرَ إِنَّ ذَلرَ وبنْ صلَمیم * وأَل ذَابع ملَه کلَئقِّ أُورِ الْحضِ بِغَیی الْأَرغُونَ فبیزْمِ و
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  1.»الْأُمورِ

لیس على المنتصر بعد ظلمه من سبیل، سواء أکان انتصاره فرضا أم راجحا أم ـ وعلـى أقـل    

  تقدیر ـ مسموحا، حیث اإلنتقام أو الدفاع وجاه الظالم حق مشروع على أیۀ حال.

 »بغـی هـم ینتصـرون   والذین إذا أصابهم ال«قد یکون اإلنتصار بعد الظلم من واجبات اإلیمان 

فهنالک اإلنتصار واإلنتصار فقط، دون إنتظار فإنه إحتضـار واهتـدار، فحـین یظلـم القـرآن      

وشرعته ویظلم شعبه ورعیته فاإلنتصار هنا واجب ذو بعدین، واإلنظالم والسکوت محـرم ذو  

»لم یک مغیرا نعمۀ أنعمها على قوم حتى یغیروا ما بأنفسـهم   ذلک بأن اللّه«بعدین و
حـق  «ف  2

ینتصـر   السـالم  علیـه کمـا والقـائم    3»من أساءك أن تعفو عنه، وإن علمت أن العفو یضر انتصـرت 

  4الم.لإلس

  

  معضلۀ الحکم

نرى فی هذا الدرس الحاضر مالمح الئحۀ لنموذجین مـن نمـاذج النـاس، المرائـی المنـافق      

  الشریر الذلق اللسان، یعجبک قوله بمظهره ویسؤك فعله بمخبره:

»عنْ ینْ النَّاسِ مماللّهو شْهِدیا ونْیاةِ الدیی الْحف لُهقَو کامِ   جِبصالْخ أَلَد وهو ی قَلْبِها فلَى م5.»ع  

یروقک ویسرك (قوله فی الحیاة الدنیا) عرضاً لها واعراضاً فی قالتـه عنهـا کزاهـد    » یعجبک«

باً من ظاهر القول فی ظاهره الحیـاة  متحمس وتقی مخلص، أم (یعجبک فی الحیاة الدنیا) عجا

  وأما الحیاة العلیا التی أنت تعیشها وذووك، فال یعجبک قوله فیها، (ویشهد اللّـه » قوله«الدنیا 

الحال أنه (هو ألد الخصام) واللدود هو الشـدید اللـدد:   » و«على ما فی قلبه) أنه یوافق قوله 

                                                        
١

 .٤٣ـ  ٤١: ٤٢. 
 
٥٣: ٨. ٢. 
 
٣

ولمن انتص�ر بع�د « ة... ثم یستدل باآلیالسالم علیھعن علي بن الحسین  ةفي الحقوق المروی ١٢٥عن الخصال  ٥٨٥: ٤. نور الثقلین 
 .»ظلمھ فاولئك ما علیھم من سبیل

 
٤

 .ةفي اآلی السالم علیھفي تفسیر القمي بسند عن ابي جعفر الباقر  ١٢٧. المصدر 
 
٥

 .٢٠٤: ٢. 
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ى حـق، فضـالً عـن األ      لـد، والخصـام هـم المخاصـمون     صفحۀ العنق، حیث ال یتلـوى إـل

المنازعون، حیث یتعلق کل واحد بخصم اآلخر وجانبه ویجذب خصم الجوالق مـن جانـب،   

فجمع المعنى والمعنى الجمع: وهو أشد عنقاً استقالالً فیما یهوى، واستغالالً له کما هوى فـی  

ه أي خیر، فحیـاة  خصام الدنیا وزینتها، مخاصماً لدوداً کل حق، مجاذباً کل باطل، ال یأتی من

  1األلد الخَصم).  کلها تجمعها (ألد الخصام فی الحیاة الدنیا) و(أبغض الرجال إلى اللّه

ه فـی الحیـاة الـدنیا    » «فی الحیاة الدنیا«ذلک المنافق النحس النجس لما یتکلم  » یعجبک قوـل

  ثالوث منحوس یشکل حیاته بأسرها.» هو ألد الخصام فی الحیاة الدنیاو«

وکأنه زاهد معرض عنها، وقلبـه حـالق خَلـق حیـث یبیـع      » فی الحیاة الدنیا«لسانه ذلق طلق 

أنی   جئت أرید اإلسالم ویعلم اللّه«مقبالً إلیه بقوله:  آلـه  و علیه اهللا صلىالدین بالدنیا، فحین یواجه النبی 

فیعجب النبی فی ظاهر قوله، ثم یخرج من عنه فیمر بزرع لقوم من المسلمین وحمـر  لصادق 

  2فیحرق الزرع ویعقر الحمر.

یا ویح هؤالء المقتولین الذین هلکوا هکذا! «وحین یغیب عنه یضلل من معه فی حقل الجهاد 

  3».ال هم قعد وافی أهلهم وال هم أدوا رسالۀ صاحبهم

فالمخاطب هنا کل المسلمون ـ بدرجاتهم ـ على مدار الزمن الرسالی، ال خصوص الرسـول    

هم کافۀ المنافقین بدرکاتهم على مدار الزمن الرسالی، مهمـا واجـه   » الناس«أم ومعاصروه، و

والدین معه فی زمنه، فاآلیۀ تنزل فی رجـل أو رجـال    آلـه  و علیه اهللا صلىأحد منهم أم جماعۀ الرسول 

ثم تکون عامۀ بعد کلمات وسـع نطـاق لفظـه، فإنمـا العبـرة بمطلـق اللفـظ أو عمومـه، ال         

  خصوص المورد، وإالَّ لمات القرآن کله، إذ مات الذین ورد بشأنهم.

نها: إن الرب ولقد ورد بشأنهم الشائن فی کتب السماء کتفصیل لهذه اآلیۀ أحادیث قدسیۀ، م

                                                        
١

 قال:.... آلھ و علیھ هللا صلىعن النبي  ةعن عائش ٢٣٩: ١. الدر المنثور 
 
٢

أقبل إلى النبي  ةنزلت بشأن األخنس بن شریق الثقفي حلیف لبني زھر ةفي الدر المنثور وفي نور الثقلین أن اآلی ة. ھنا روایات عد
 .ةاآلی  أرید اإلسالم... فأنزل ّهللا  وقال: جئت ةالمدین آلھ و علیھ هللا صلى

 
٣

  ال من المنافقین:.... فأنزل ّهللا التي فیھا عاصم ومرثد قال رج ةعن ابن عباس قال: لما أصیب السری ٢٢٨: ١. ففي الدر المنثور 
 .»ومن الناس..«
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تبارك وتعالى قال لعلماء بنی إسرائیل: یفقهون لغیر الدین ویعلمـون لغیـر العمـل، ویبتغـون     

الدنیا بعمل اآلخرة، یلبسون مسوك الضأن ویخفون أنفس الذئاب، ویقفون القذى من شرابکم 

نـونهم  ویبتلعون أمثال الجبال من المحارم، ویثقلون الدین على الناس أمثـال الجبـال، وال یعی  

برفع الخناصر، یبیضون الثیاب ویطیلون الصالة وینتقصون بذلک مال الیتیم واألرملۀ، فبعزتـی  

  1حلفت ألضربنکم بفتنۀ یضل فیها رأي ذي الرأي وحکمۀ الحکیم.

ویا لمنافق ـ هو من ألد الخصام ـ من سیطنۀ مدروسۀ حتى لیکاد یضـلل الصـالحین بقولتـه      

والتجرد والحـب    اللینۀ المرنۀ، یصور نفسه إلیک خالصۀ من الخیر وکالسۀ من اإلخالص للّه

على مـا فـی     ویشهد اللّه«ونبرة صوته ببیانه، ثم والترفع عن دانیۀ الدنیا، تعجبک ذالقۀ لسانه 

تزدحم نفسه بکل خصومۀ ولدد، وهـو مـن کـل    » وهو ألد الخصام«، زیادة فی اإلغواء »قلبه

.دخیر بد  

  ذلک، ومن ثم لما یأتی دور اإلمتحان، الذي به یکرم المرء أو یهان تراه.

  

  

  

  بعث النبیین یهدف الحکم بین المختلفین والمتخلفین

النَّبِیینَ مبشِّرِینَ ومنذرِینَ وأَنزَلَ معهم الْکتَاب بِالْحقِّ لـیحکُم     کَانَ النَّاس أُمۀً واحدةً فَبعثَ اللّه«

 تْهاء ا جـم دعنْ بم ینَ أُوتُوهإِالَّ الَّذ یهف ا اخْتَلَفمو یهما اخْتَلَفُوا فینَ النَّاسِ فیغْیـا   بب نَـاتیالْب م

یهدي منْ یشَاء إِلَى صـرَاط     الَّذینَ آمنُوا لما اخْتَلَفُوا فیه منْ الْحقِّ بِإِذْنه واللّه   بینَهم فَهدى اللّه

  2.»مستَقیمٍ

فـرد الـذي لـه    األمۀ هی من األم: القصد، فهی جماعۀ ذات قصد واحد، وقد تُطلـق علـى ال  

                                                        
١

ر ـ أخرج أحمد في الزھد عن وھب أن الرب تبارك وتعالى قال. وفیھ اخرج سعید بن منصور وابن جری ٢٣٨: ١. الدر المنثور 
عباداً ألسنتھم أحلى   أن ّ�   والبیھقي في الشعب عن أبي سعید المقبري أنھ ذاكر محمد بن كعب القرظي: فقال: أن في بعض كتب ّهللا 

: أعلي یجت�رون وب�ي یفت�رون وعزت�ي  من العسل وقلبھم أمر من الصبر لبسوا لباس مسوك الضأن من اللین یجترون الدنیا قال ّهللا 
 .»ومن الناس...«  ل محمد بن كعب ھذا في كتاب ّهللا البعثن حیران فقا

 
٢

 .٢١٣: ٢. 
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همامۀُ جماعۀٍ ذات قصد واحد، أم إمامۀ جماعۀ، وله الهمۀ العالیۀ التی تخلق أمۀ على منهجه 

»حنیفاً ولم یک من المشرکین  إن إبراهیم کان أمۀ قانتاً للّه«ومنهم إبراهیم: 
1.  

کانوا علـى هـدى    هنا ـ بالنسبۀ للناس ککلٍ ـ هی أمۀ الهدایۀ، أنهم کلهم  » أمۀ واحدة«وترى 

قبل بعث النبیین؟ وهذه مستحیلۀ فی نفس الذات، فإن مختلف األهـواء والرغبـات اإلنسـانیۀ    

هی أسس عوامل اإلختالف الشاسعۀ بین الناس! وحین لم تجمع الناس وــ لـن یجتمعـوا ـ     

  على هدى بدعوات الرسل، فکیف تجتمع ـ إذاً ـ دون دعوة رسالیۀ!.

ث النبیین القضاء على الخالفات اإلنسانیۀ، فما هـی الحاجـۀ إلـیهم    ثم إذا کان القصد من بع

وما اختلفـت  «وهم على هدى! رغم أن الرساالت جعلت الناس فی شطري الهدایۀ والضاللۀ: 

الحق     «وأنهم جاءوا لرفع خالفات دائبۀ بیـنهم:  » فیه إال لذین أوتوه وأنـزل معهـم الکتـاب ـب

  فما هی الهدى الواحدة بینهم؟!.»! لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه

أم هی أمۀ الضاللۀ، أنهم کانوا ککلٍّ کفاراً؟ وتراهم کلَّهم بماذا کفروا ولم یبعث بعـد نبیـون   

ثم وکیف یمکن اإلجماع على ضالل الکفـر لـو کفـروا بشـرعۀ     »! النبیین..  فبعث اللّه«حیث: 

رسل إلیهم ـ لو کانـت رسـل ـ     إلهیۀ، وحملۀ الشِّرعۀ هم على هدى من ربهم، وال یخلوا الم

من إستجابۀٍ ما للرساالت! وحتى قبل الدعوات الرسالیۀ، لـیس النـاس کلهـم کفـاراً بمبـدء      

  الفطرة والعقلیۀ اإلنسانیۀ!.

کـانوا ضُـالَّالً ال مـؤمنین وال کـافرین وال     «فلم یکونـوا ـ إذاً ـ ال مهتـدین وال کفـاراً، بـل      

أمـۀ  «حیث الدعوات الرسالیۀ هی التی تخلق هذه األمم الـثالث، والبشـریۀ قبلهـا     2»مشرکین

و الذي یستتبع بینهم خالفـات  متماثلین فی أصل الضالل عن الهدى الرسالیۀ، وهذا ه» واحدة

النبیین مبشرین ومنذرین وأنـزل معهـم الکتـاب      فبعث اللّه«حسب مختلف األهواء والرغبات 

على کونهم أمۀ واحدة، فـی الضـاللۀ عـن هـدي     » بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه

                                                        
١

 .٢٠: ١٦. 
 
فقال: كان الناس قبل نوح  ةعن اآلیالسالم علیھ  تفسیر العیاشي عن یعقوب بن شعیب قال سألت أبا عبد هللاّ في  ٢٠٨: ١. نور الثقلین ٢

قال: بل كانوا ضالالً ال  ة؟ قال: كانوا على ضاللةفأرسل الرسل قبل نوح، قلت: أعلى ھدًى كانوا أم على ضالل  فبدا هللاّ  ةواحد ةأم
ال   ّهللا  ةعلى فطر ةواحد ةأنھ قال: كانوا قبل نوح أم السالم علیھالمجمع وروي عن الباقر  مؤمنین وال كافرین وال مشركین، و عن

 النبیین.  مھتدین وال ُضالالً فبعث هللاّ 
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قـۀ الئقـۀ باإلنسـان    الوحی، مهما کانوا مهتدین برسل الفطَر والعقول، فإنها ال تکفی هدى الب

بحیث تصبح اإلنسانیۀ أمۀ واحدة کاملۀ، إذاً فوحدة األمۀ البشریۀ قبل بعـث النبیـین ال تعنـی    

عدم اإلختالف بأسره، بل وحدة فی الضاللۀ عن هدي الوحی کما ولم یکونوا کـافرین إذ ال  

  وحی به یکفرون.

النبیـین؟ وقـد     بعـث اللّـه  هذا! ولکن ما هو الجواب عن سؤال: متى کان الناس أمۀ واحدة ف

بزغت اإلنسانیۀ برسالۀ الوحی، فآدم الرسول هو أول إنسان من هذه السلسلۀ، ثـم مـن ولـده    

وأذکر فـی الکتـاب إدریـس إنـه کـان      «وأحفاده کشیث وإدریس، وقد کان نبیاً حسن النص 

»صدیقاً نبیاً
علـیهم مـن     الذین أنعم اللّهأولئک «وکما تلمح آیات أو تصریح بأنبیاء قبل نوح:  1

»النبیین من ذریۀ آدم وممن حملنا مع نوح
ورحمته أن تظل   ، ثم وکیف یجوز فی حکمۀ اللّه2

أن یبعث النبیـین، فیحتجـون ـ إذاً      البشریۀ ردحاً من الزمن أمۀ واحدة فی ضالل ثم یبدو اللّه

م علیک من قبل ورسـالً لـم نقصصـهم علیـک     ورسالً قد قصصناه«:  کما قال اللّه  ـ على اللّه

حجـۀ بعـد     موسى تکلیماً * رسالً مبشرین ومنذرین لئال یکون للنـاس علـى اللّـه     وکلم اللّه

»عزیزاً حکیماً  الرسل وکان اللّه
ولو أنا أهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو ال أرسـلت  «ـ   3

»ن نذل ونخرىإلینا رسوالً فنتبع آیاتک من قبل أ
4.  

ولقد «ذلک! وإلى آیات أخرى تنص على تحلیق الرساالت اإللهیۀ على األمم کلها دون إبقاء: 

»ولکل أمۀٍ رسول فإذا جاء رسولهم قُضـی بیـنهم  « 5» بعثنا فی کل أمۀ رسوالً أن أعبدوا اللّه
ـ   6

                                                        
١

 .٥٦: ١٦. 
 
٢

 .٥٨: ١٩. 
 
٣

 .١٦٥: ٤. 
 
١٣٤: ٢٠. ٤. 
 
٥

 .٣٦: ١٦. 
 
٦

 .٤٧: ١٠. 
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»لکل أمۀ جعلنا منسکاً هم ناسکوه«
»وإن من أمۀ إال خال فیها نذیر« 1

2.  

  النبیین..؟!  فمتى کان الناس ـ إذاً ـ أمۀ واحدة ضالالً فبعث اللّه

للناس، وحدتهم فی الضالل: ـ ال على هدى کاملۀ وال کافرین ـ أنهـم    » أمۀ واحدة«قد تعنی 

، فلم یکن فی تلـک  علیهماالسالمدریس ونوح کانوا فی الفترة الرسولیۀ بین آدم وإدریس، أم وبین إ

الفترة نبی صاحب کتاب شرعۀ وال نبوة، وإنما دعوة رسالیۀ ال رسولیۀ فـی فتـرة بعیـدة مـن     

الزمن جعلت الناس فی األکثریۀ الساحقۀ ضُالالً قاصرین بتقصیرهم فی التحري عـن الـدعوة   

  صعباً. الرسالیۀ الموجودة، مهما کان الوصول إلیها والحصول علیها

أصحاب کتاب الشرعۀ الذي فیه تفاصیل زائدة على وحی الرسالۀ الخاصـۀ   »النبیین  فبعث اللّه«

  بإرشاد الفطرة والعقلیۀ اإلنسانیۀ إلى هداهما الخالصۀ.

فقد کانت فی مثل هذه الرسالۀ کفایـۀ لإلنسـان البـدائی، دون حاجـۀ ماسـۀ ضـروریۀ إلـى        

  ابات النبوات.تفاصیل أحکام النبوة المذکورة فی کت

فاألنبیاء هم أصحاب کتابات الوحی الحاملۀ للشرعۀ األحکامیۀ زیادة علـى الرسـالۀ الفطریـۀ    

والعقلیۀ، ولیس الرسل کلهم یحملونها، کما ویذکر النبیون مع الکتاب دون الرسل إال النبیـون  

  منهم.

بل هی إمـا  » حجۀ  للّهلئال یکون الناس على ا«إذاً فلم تمض على البشریۀ زمن الفترة الرسالیۀ 

ومحمـد  السـالم  علیـه فترة رسولیۀ، أم فترة األنبیاء أو النبوات، کمـا األخیـرة کانـت بـین المسـیح      

  .»لتنذر قوماً ما أنذر آباءهم فهم غافلون«ـ  »لتنذر قوماً ما أتاهم من نذیر من قبلک...«: آله و علیه اهللا صلى

أصحاب کُتب ـ کـانوا مـن أولـى العـزم؟       ولئن سأل سائل هل کان النبیون قبل نوح ـ وهم 

وهم خمسۀ! أم ال؟ فکیف کانت لهم شرائع مستقلۀ مهما کانت لواحد منهم کـإدریس! قلنـا:   

النبوة مهما استلزمت کتاب الوحی ولکنها کتاب أکمل من کتاب الرسالۀ وهما مشترکان فـی  

  فی الخمسۀ. عدم حمل شرعۀ سوى تدل العقل والفطرة، أم أن العزم بکامله لیس إالَّ

                                                        
١

 .٦٧: ٢٢. 
 
٢

 .٢٤: ٣٥. 
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فیما عنت کوناً منسلخاً عن الزمان، ناظراً ـ فقط ـ إلى کیـان اإلسـنان، أنـه      » کان«وقد تعنی 

فی الضالل ـ وعلى طول خط الحیاة بخطوطها وخیوطها ـ ما لـم یهتـد بـوحی      » أمۀ واحدة«

وتیه الغوایـۀ،  النبوات الربانیۀ، فال تکفیه الفطرة والعقلیۀ اإلنسانیۀ إلخراجه عن متاهۀ الضاللۀ 

کیف ولم یخرج عنها تماماً على ضوء الدعوات الرسالیۀ، ففریق لم یؤمنـوا، وفریـق تفرقـوا    

  وأختلفوا فی نفس الشرعۀ التی هی عامل الوحدة.

ثم اإلختالف اثنان، اختالف قبل النبوات هو طبیعۀ الحال القاصرة، فطرةٌ بعصمتها اإلجمالیـۀ،  

ف بعد النبوات بین حملـۀ الشـرائع بعـد النبیـین، وبـین      وعقلیۀ خاطئۀ غیر معصومۀ، واختال

  المحمول إلیهم من جراء خالفاتهم فی کل شرعۀ شرعۀ.

»ما کان الناس إال أمۀ واحدة فاختلفوا«هذا، کما و
قد تنظر إلى اإلخـتالف الثـانی وهـو فـی      1

  الدین، بعد اإلختالف األول الذي اقتضى بعث النبیین.

لیحکم بین الناس فیما اختلفوا «تصریح بهذین اإلختالفین فاألول هو المستفاد من: کما وآیتنا 

» النبیـین   بعث اللّه«اختالفاً على وحدتهم فی أمۀ الضاللۀ، فالهدف االقصى واالسمى من  »فیه

» وما اختلف فیـه «هو الحکم بین الناس المختلفین فی أهوائهم ورغباتهم، والثانی یستفاد من: 

علماء وجهاالً، حیث تذرعوا بعامل الوحـدة لبـثِّ   » إال الذین أوتوه«کتاب النبوة ـ  ـ أي فی 

اإلختالف فیما هو الداعی إلى الوحدة، کما اختلفوا فی القرآن فی أبعاد أخراها الرجوع إلیـه  

  کأصل ورأس للزاویۀ.

طبیعۀ الحـال،  فهناك قبل إنزال الکتاب، أم قبل النظر المهتدي إلى الکتاب، إختالف أول هو 

  قضیۀ مختلف األهواء والرغبات من ناحیۀ، وقصور الفطَر والعقول من أخرى.

ثم هنا اختالف ثان هو فی الکتاب، إختالفاً فی تصدیقه، فمنهم من آمـن ومـنهم مـن کفـر،     

واختالفا آخر بعد تصدیقه، تثاقالً علیه دون انتقال إلى الشرعۀ التالیۀ، کالیهود المتثاقلین على 

عتهم تکذیباً للمسیح، والمسیحیین المتثاقلین على شرعتهم تکذیباً للقرآن، أم اختالفاً فـی  شر

الکتاب فی حقله نفسه، إرجاعاً إلیه کأصل، أم ترکاً له إلى روایات وأقاویل ال أصل لها، ثـم  

                                                        
١

 .١٩: ١٠. 
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ـ   یراً اختالفاً فی اإلرجاع، تحمیالً علیه آراء زینوها وراء الکتاب، أم رجوعاً إلیه کما هـو، تفس

  بنفسه.

فالذین أوتوه هنا ـ بطیعـۀ الحـال ـ هـم علمـاء       » وما اختلف فیه إال الذین أوتوه بغیاً بینهم«

الکتاب، ال الموحى إلیهم إذ ال اختالف بینهم وال بغی، وال الناس الجهال حیث ال یؤتـوا إال  

  تکلیفاً به ببیان علماء الکتاب.

ین تکذیب واختالف وإرجاع إلى غیره، ثـالوث  فقد حملهم البغی بینهم على اإلختالف فیه، ب

  یجمعه إهمال الکتاب عن أصالته فی حقل الشرعۀ اإللهیۀ.

ه هنـا      واإلختالف فی الکتاب: الشرعۀ ـ أصالً وفرعاً ـ قد یکون بغیاً وتقصیراً، وهو المندد ـب

الذین وفی سواه، وأخرى قصوراً، ثم القصور قد یکون من مخلَّفات التقصیر من القاصرین أو 

سبقوهم، أم هو قصور مطلق مطبق، وال یعذر إال اآلخرون، ولو روعی الکتاب کأصل فی کل 

  فرع وأصل، وال سیما بتشاور فی تفهمه، قلت الخالفات فی الکتاب.

وإنما تنشأ اإلختالف الکثیرة فی الکتاب من عدم الرجوع إلى الکتاب کما هـو حقـه، وعـدم    

الفتن على أهل الکتاب ثم ال تزول إال بالرجوع إلـى الکتـاب   التأمل فیه حقه، ومن هنا تُقبل 

فإذا أقبلت علیکم الفتن کقطـع اللیـل المظلـم فعلـیکم     : «آله و علیه اهللا صلىحقه وکما یروى عن النبی 

المتین وسببه األمین ال یعوج فیقام وال یزیغ فیستعتب من جعلـه خلفـه     بالقرآن فإنه حبل اللّه

  ».عله أمامه قاده إلى الجنۀ...ساقه إلى النار ومن ج

والهدى اإللهیۀ للذین آمنوا لما اختلفوا ـ الذین أوتوه بغیـاً بیـنهم ـ لیسـت إال علـى ضـوء        

، والعمل به وتطبیقه، فهنـا یأتیـه    اإلیمان بالکتاب، والرجوع إلیه کرأس الزاویۀ فی شرعۀ اللّه

  .»یعل لکم فرقاناً..  إن تتقوا اللّه«الهدى الفرقان: 

المختلفین:     قد أمر اللّهو وإن الـذین اختلفـوا فـی    «بالوحدة على ضوء کتاب الشرعۀ ونـدد ـب

»الکتاب لفی شقاق بعید
»وال تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات« 1

وما « 2

                                                        
١

 .١٧٦: ٢. 
 
٢

 .١٠٥: ٣. 
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»أنزلنا علیک الکتاب إال لتبین الذین اختلفوا فیه
إن هذا القرآن یقـص علـى بنـی إسـرائیل     « 1

»أکثر الذى هم فیه مختلفون
2.  

ولقد أخذ حملۀ القرآن الذین حملوه یختلفون فیه لحد أخذوا یبحثون عن تحریفه وصـیانته،  

وعن حجیۀ ظاهرة أم عدمها، وعن اإلفتاء بنصه أو ظـاهره إذا خـالف شـهرة أو إجماعـاً أو     

ه عن بکرته سناداً إلى أنه ال یفهم منه مراده، أم خوفۀً من اإلنزالف فی روایات، وإلى أن ألغو

تفسیره بالرأي، وما أشبه ذلک من عوامل إبعاده عن حوزاته، وإقالعـه عـن روضـاته، وهنـا     

  .»وقال الرسول یا رب أن قومی أتخذوا هذا القرآن مهجوراً«یتجلى شکاة الرسول 

فهـدى  «دئۀ من حملتها ومنتهیۀ إلى سائر المکلفین وفی خضم الخالفات فی کتاب الشرعۀ، با

 »یجعـل لکـم فرقانـاً     إن تتقـوا اللّـه  «  کما وعد اللّه »الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق  اللّه

فاإلیمان الصالح غیر الدخیل وال المصلحی التجاري، إنه أساس الفرقان عند اختالف النـاس  

: من یشـاءه  »یهدي من یشاء إلى صراط مستقیم  واللّه«م فی کتاب الهدى، حملۀً ومحموالً إلیه

وهو من یشاء هدى بعد هدى فی الفتن الدینیۀ العارمۀ التی تجعـل مـن العلمـاء جهـاالً       اللّه

، فال یخلـو  »الذین آمنوا«بهداه الصالحۀ المعبر عنها هنا ب  فضالً عن الجهال إالَّ من هدى اللّه

دى ربانیۀ فی مثلثها، فطریۀ وعقلیـۀ، وعلـى ضـوئهما    أي مکلف فی أي عصر أو مصر عن ه

  .علیهماالسالمهدى شرعیۀ، مهما کانت شرعۀ أولی العزیم، أما دونها کما کانت بین آدم ونوح 

ففی زمن الفترة الرسولیۀ ال تجد فترة رسالیۀ، حیث الشریعۀ السابقۀ محکمۀ فیها مهما صـعب  

  ».األعمال أحمزها» ضلأف«الوصول إلیها والحصول علیها، فإن 

فیما عنت أنهم کانوا ضالالً لردح من الزمن، وقـد یکـون   » کان الناس أمۀ واحدة«وقد تعنی 

فإن إدریس أول النبیین وما کان آدم إال رسوالً، ومن ثم نوح ومـن   علیهماالسـالم بین آدم وإدریس 

، حیث النبوة هی الرفعۀ فهم ـ إذاً ـ أولوا الرفعۀ والمنزلـۀ    3بعده من أولى العزم وسائر النبیین

                                                        
١

 .٦٤: ١٦. 
 
٢

 .٧٦: ٢٧. 
 
٣

فقال كان ذلك قبل نوح، قیل: فعلى ھدًى  ةفي اآلی السالم علیھ  عن أبي عبد ّهللا  ةالعیاشي عن مسعدفي تفسیر  ٢٠٨: ١. نور الثقلین 
الذي كان   وصالح ذریتھ بقي شیث وصیھ ال یقدر على إظھار دین هللاّ السالم علیھكانوا؟ قال: ال كانوا ضالالً وذلك بأنھ لما انقرض آدم 

والكتمان فأزدادوا كل یوم ضالالً حتى لم  ةعده بالقتل كما قتل أخاه ھابیل فسار فیھم بالتقیعلیھ آدم وصالح ذریتھ وذلك أن قابیل تو
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  .»وأنزل معهم الکتاب بالحق...«بین المرسلین، ومن میزاتهم أن لهم کتاباً: 

کما دلت علیه آیات، فهم حملۀ الشـرائع   السالم علیهولقد بزغت النبوة القویۀ بوالیۀ العزم من نوح 

یکن أحد من النبیین سواهم ـ فضالً عن المرسلین ـ أصحاب شرائع مسـتقلۀ،    المستقلۀ، فلم 

  .السالم علیهوجهۀ الشرعۀ اإللهیۀ قبل نوح  1وقد شرحنا فی سورة نوح

زمـن الفتـرة بینـه     آلـه  و علیـه  اهللا صـلى ل محمد وقد تشبه هذه األمۀ الواحدة قبل نوح، األمۀ الواحدة قب

  وبین المسیح(ع)، مهما اختلفت فترة عن فترة وضُالل عن ضُالل.

ولقد کانت النبوات المصحوبۀ بکتابات الوحی، وال سیما ألولی العزم، هی محاور الـدعوات  

ـ  ل رسـول  الربانیۀ، والنبیون هم أقل من المرسلین بکثیر، فکل نبی ال بد وهو رسول ولیس ک

  نبیاً.

ذلک، ولقد بحثنا فی طیات الفرقان حول الرساالت والنبوات وتحلیقها على کل األمـم علـى   

  ضوء آیاتها فال نعید.

ومنهم االمۀ المهتدیـۀ اإلسـالمیۀ حیـث     »الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق  ... فهدى اللّه«

، إذ أوتوا القـرآن المهمـین علـى کـل     لما اختلفوا ـ هؤالء الکتابیون ـ من الحق    هداهم اللّه

نحن األولون واآلخرون، األولون یـوم القیامـۀ وأول   «سبق، وکما یروى عن حامل لواء الحق: 

لما اختلفوا   الناس دخوالً الجنۀ بید أنهم أوتوا الکتاب من قبلنا وأوتیناه من بعدهم فهدانا اللّه

فالناس لنا فیه تبع فغد للیهود وبعد غـد    اللّهفیه من الحق فهذا الیوم الذي اختلفوا فیه فهدانا 

اإلسـالم  فالذین آمنوا ملحدین أو مشرکین أم هـوداً أو نصـارى، آمنـوا بشـرعۀ      2»للنصارى

  المتمثلۀ فی القرآن، فهم المهدیون لما اختلفوا من الحق بإذنه، حیث القرآن هو میزان الحق.

                                                                                                                                                         
تبارك وتعالى أن یبعث الرسل ولو سئل   فبدا ّهللا   في البحر یعبد ّهللا  ةیبق على األرض معھم إال من ھو سلف ولحق الوصي بجزیر

في كل عام... قلت افضالل كانوا قبل النبیین أم على ھدى؟   ء یحكم بھ هللاّ  شیى ھؤالء الجھال لقالوا قد فرغ من األمر فكذبوا إنما ھو
أما تسمع یقول   ولم یكونوا لیھتدوا حتى یھدیھم هللاّ   التي فطرھم علیھا ال تبدیل لخلق ّهللا  ةقال: لم یكونوا على ھدى كانوا على الفطر

 أي ناسیاً للمیثاق. »لئن لم یھدني ربي ألكونن من القوم الضالین«إبراھیم: 
 
١

 .ةالمستقل ةحیث تحدثنا فھیا حول أولى الشرائع اإللھی ٥:١١٤الفرقان  ٢٩. ج
 
٢

قال قال النبي  ةفي اآلی ةـ أخرج عبد الرزاق وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي ھریر ٢٤٢: ١. الدر المنثور 
 :...آلھ و علیھ هللا صلى
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لیهـدیهم    وأما الذین کفروا من أهل الکتاب وسواهم فظلوا فیما ضلوا مرتکسین، لم یکن اللّه

صـرین،  إذ لم یؤمنوا بالهدى تهدیهم، مهما ساد الفرق بین العلمـاء المقصـرین واألمیـین القا   

ولکنه فرق فی العذاب والال عذاب، دون أن یهدى القاصرون، ثم فرقۀ ثالثۀ هـم عـوان بـین    

  ذلک، إذ قلدوا علمائهم وهم یعلمون أنهم خائنون.

هـداه، وجهـان     : یهدي من یشاء الهدى فیشاء اللّـه »یهدي من یشاء إلى صراط مستقیم  واللّه«

  تصاص.موجهان حیث المفعول مقدر یتحملهما دون اخ

ووعـدها    فالهدى الربانیۀ فی خضم الخالفات العارمۀ الضالۀ المضللۀ، إنها فرقـان مـن اللّـه   

»یجعل لکم فرقاناً  یا أیها الذین آمنوا إن تتقوا اللّه«المؤمنون المقتون: 
1.  

لـى  فهنالک فرقان على ضوء اإلیمان بالقرآن فإنه فرقان بین کل حق وباطل، وثم هنا فرقان ع

ین کـل         ضوء التقى بعد اإلیمان، فإنها فرقان بـین مختلـف المـذاهب اإلسـالمیۀ، وفرقـان ـب

  المسالک اإلیمانیۀ.

فالتقى واإلیمان الصالح هما جناحان یطیر بهما المؤمن التقی إلى آفاق الفرقـان، کلمـا ازدادا   

  .»یهدي من یشاء إلى صراط مستقیم  واللّه«ازداد وکلما نقصا نقص 

ت السماء ـ سوى القرآن ـ صرفت عن جهات أشراعها، وهیمنۀ القـرآن علیهـا یبـین      إن کتابا

  الغث عن السمین والخائن عن االمین.

وکتاب الوحی فی کل أمۀ هو المحور األصیل یقاس علیه کل ما سواه فیعـرف األصـیل عـن    

سـائل،  الدخیل، فلم ینزل کتاب الوحی لیمحو فوارق اإلستعدادات والمواهب والطرائـق والو 

  إنما جاء لیحتکم الناس إلیه فیما هم فیه مختلفون.

فاإلسالم یضع القرآن لیحکم بین الناس ـ کل النـاس ـ فیمـا اختلفـوا فیـه قضـیۀ اخـتالف         

الرغبات، ثم یحکم بین من أوتوا الکتاب فاختلفوا فیه أم اختلفوا عنـه، لـیحکم بیـنهم، فهـو     

القرآن فوحدة على الحق، وما أن خرجت عنها  قاعدة البشریۀ جمعاء، فما قامت البشریۀ على

وقامت على قواعد أخرى فهذا هو الباطل على قدر انحرافه عن حـق القـرآن وانجرافـه فـی     

                                                        
١

 .٢٩: ٨. 
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البطالن، ولو ارتضاه الناس جمیعاً فی فترة من فترات التـاریخ السـوداء، فلـیس النـاس هـم      

على رسله إلى الناس، وسـائر   أنفسهم الحکم فی الحق والباطل، إنما هو إله الناس فیما ینزل

حملۀ الدین الحنیف تبییناً للقرآن وما وافق القرآن من السنۀ، دونما أي تدخل لآلراء الفاضـیۀ  

  عن برهان الحق وحق البرهان.

ومن أعضل الداء بین جماعۀ ممن أوتوا الکتاب أن یختلفوا فیه من بعد مـا جـاءهم البینـات    

  ؤمنین.بغیاً بینهم، فهم فی الحق لیسوا بم

  

   وبرسول اللّه  الطاعۀ المطلقۀ خاصۀ باللّه

ورسولَه والَ تَولَّوا عنْه وأَنْتُم تَسمعونَ والَ تَکُونُوا کَالَّذینَ قَالُوا    یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَطیعوا اللّه«

»سمعنَا وهم الَ یسمعونَ
1  

»: وال تولوا عنه«  فیما یحمل إلیکم من طاعۀ اللّه» ورسوله«فیما یأمرکم وینهاکم »  أطیعوا اللّه«

أصالۀ وعن رسوله رسالۀ، فإفراد الضمیر قاصد إلى تلک األصـالۀ أن لیسـت طاعـۀ      عن اللّه

أنباء ما قد سلف من المتولین عـن  » وأنتم تسمعون«،  الرسول مستقلۀ أو مشتغلَۀ عن طاعۀ اللّه

تتـرى فـی کتابـه وعلـى لسـان        أوامر اللّه» تسمعون«ورسوله، و  سوله، والمطیعین اللّهور  اللّه

  رسوله.

عقیدیا وعملیا، فإنما یسـمعون  » وهم ال یسمعون«کالمنافین » وال تکونوا کالذین قالوا سمعنا«

وإذا تتلـى علـیهم آیاتنـا قـالوا     «سمع النفاق دون وفاق، وکالکفار المستهزئین بما یسـمعون:  

»عنا لو نشاء لقلنا مثل هذاسم
»لهم آذان ال یسمعون بها«فهم  2

وقـالوا لـو   «کافرین أو منافقین  3

»کنا نسمع أو نعقل ما کنا فی أصحاب السعیر
أم ومؤمنین متخلفین قدر مـا هـم یشـابهونهما     4

                                                        
١

 .٢١: ١١. 
 
٣١: ٨. ٢. 
 
٣

 .١٧٩: ٧. 
 
٤

 .١٠: ٦٧. 
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  فی عدم سمعهم لما یسمعون.

عا مـن المکیـین الـذین آمنـوا أول مـرة ثـم أخرجـوا مـع         جم» وهم ال یسمعون«فقد تعنی 

أم نَظرة اإللتحاق بالفرقـۀ الغالبـۀ، فلمـا رأوا     آله و علیه اهللا صلىالمشرکین إلى بدر إلتحاقا إلى الرسول 

وأما الذین خرجـوا إلـى بـدر مـع الرسـول      » غر هؤالء دینهم..«قلۀ المسلمین قال نفر منهم 

  ص ذو خلَّط مهما کانوا درجات.فهم خُلَّآله و علیه اهللا صلى

مرفـوض    مفروضۀ طلیقۀ والتولی عنه کالتولی عن اللّه  وحین تکون طاعۀ الرسول کطاعۀ اللّه

فـی مـرض    آلـه  و علیـه  اهللا صلىوبین کتابۀ وصیته  آله و علیه اهللا صلىحیلولۀ عمر بینه «طلیق فما هو الجواب عن 

والوصیۀ حق لکل مسلم فضالً عن النبی الذي یعنی فی وصیته تحویل هامۀ األمـور   1؟»وفاته

  2».لقد لُد فی مرضه وهو غیر راض«و!  الرسالیۀ إلى من یرضاه اللّه

  3.»الصم الْبکْم الَّذینَ الَ یعقلُونَ   إِنَّ شَرَّ الدواب عنْد اللّه«

» الـدواب «عنی هنا لیس إالّ فی حقل التکلیف اإلنسانی ومن أشبه، فالتعبیر هنا ب إن الشرَّ الم

تندید بهؤالء النسناس الذین هم فـی الحـق دواب بـل هـم     » الجنۀ والناس«أو » الناس«دون 

ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن واإلنس لهم قلـوب ال یفقهـون بهـا ولهـم أعـین ال      «أضل: 

  4.»ال یسمعون با أولئک کاألنعام بل هم أضل أولئک هم الغافلون یبصرون بها ولهم آذان

هنا مطلقۀ تشمل خیرها وشرها، من حیوانها وإنسانها وغیرهمـا، والشـر الطلیـق    » الدواب«ف 

  شرا بین خیر من الدواب أو شراً بقصور أم تقصیر.» الصم البکم الذین ال یعقلون«بینها 

ن ولکنها لیست لتسمع سمع اإلنسان، وهی مهتدیـۀ بفطرتهـا کمـا فطـر     فطالما البهائم لها آذا

، ولکن هؤالء الدواب الناس النسناس لهم آذان وألسنۀ وهم بسـوء صـنیعهم الیسـمعون     اللّه

                                                        
قد ـ  ٢٢ب  ٢٥مس ـ ك  ٢٦ب  ٩٦ك  ١٧ب  ٧٥ك  ٨٣ب  ٦٤، ك ٦ب  ٥٨قاك  ٣٩ب  ٣بخ ـ ك نقالً عن  ة. مفتاح كنوز السن١

 .٣٤٦ثالث ص  ٣٥٥قا  ٣٣٦و ٣٢٤و ٢٩٣و ٢٣٢قا حم ـ أّول ص  ٣٣٦و ٣٢٤و ٣٦ص  ٢ق  ٢ج 
 
٢

 ٤٣٨و ١١٨و ٥٣س�ادس ص  ٢٠٩ح�م ـ أول ص  ٣١ص  ٢ق  ٢ع�د ـ ج  ٨٦و ٨٥ح  ٣٩مس ـ ك  ٢١ب  ٧٦. المصدر ـ ك 
 .١٠٠٧ھش ـ ص 

 
٣

 .٢٢: ١١. 
 
٤

 .١٧٩: ٧. 
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إنسانیا وال ینطقون، فقد قطعوا عن أنفسهم النحیسۀ اإلنسانیۀ النفسـیۀ، نحیسـۀ بئیسـۀ تعیسـۀ     

! حیث سدوا منافذ اإلدراك ظاهرا على آذانهم، واذاعتهـا  بصورة طلیقۀ» شر الدواب«جعلتهم 

وقـالوا  «على ألسنتهم، وباطنا على قلوبهم، وأهم الواردات المعرفیۀ هی الواردة من االسـماع:  

  1.»لو کنا نسمع أو نعقل ما کنا فی أصحاب السعیر

ت    الصورة صورة إنسان والقلب قلـب ح «وشر الدواب هؤالء األنکاد لهم  یـوان.. وذلـک میـ

لم یستضیئوا بأضواء الحکمۀ، ولم یقدحوا بزناد العلوم الثاقبۀ، فهـم فـی   «ـ أولئک   2»األحیاء

منهوما باللذة، سلس القیادة للشـهوة، أو مغرمـا   «ـ   3»ذلک کاألنعام السائمۀ، والصخور القاسیۀ

  4».س من رعاة الدین فی شیء، أقرب شیء شبها باألنعام السائمۀبالجمع واإلدخار، لی

تعالى لم یخلق دابۀ شریرة فی أصلها، فلم یخلق الشیطان شیطانا وإنمـا جنـا کسـائر      إن اللّه

الجان، ثم هو الذي شیطن نفسه بسوء صنیعه، کما لم یخلـق الکـافر کـافرا، وکـذلک سـائر      

للّهم إالّ شرا قاصرا هو قضیۀ کون الکائن مخلوقا إذ ال یمکن أن یخلق مـا  الدواب الشریرة، ا

  . هو خیر مطلق کما اللّه

هی المقصرة فی شـرها فـأین تقصـیر    » شر الدواب الصم..«ذلک، فالدواب الشریرة فی حقل 

سائر الدواب وتقصیر الصم البکم، فقضیۀ خلق اإلنسان فی أحسن تقویم والشرعۀ التی تقومه 

ر صاعدا فی المعارج، أال یعمل شرا أم یعمل أقل مـن سـائر الـدواب، فأمـا إذا یعـاکس      أکث

عنـه    بصورة طلیقۀ وکما یقول اللّـه » شر الدواب«اإلنسان أمره إرتدادا إلى أسفل سافلین فهو 

مهما کان حمل األمانـۀ خیانـۀ مـن سـائر الکائنـات      » فحملها اإلنسان انه کان ظلوما جهوالً«

  جنب حمل اإلنسان ضئیل قلیل.کثیرة، فهو ب

والتعبیر عن الصم البکم بالدواب تعبیر لهم بارتجاعهم إلى کیان الدواب الشریرة أضل سبیالً، 

                                                        
١

 .١٠: ٦٧. 
 
 .٨٥/١٥٥ ةالخطب ة. نھج البالغ٢
 
٣

 .٤٠و ١٠٦. 
 
٤

 .٥٩٥ح /  ١٤٧. 
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  فال یحق لهم إسم اإلنسان أو الناس بل هم الدواب النسناس.

  1.»م معرِضُونَفیهِم خَیرا لَأَسمعهم ولَو أَسمعهم لَتَولَّوا وه   ولَو علم اللّه

  فیهم خیرا إذ ال خیر فیهم حتى یعلم، فهنا مساوات بین علـم اللّـه    تحیل أن یعلم اللّه» لو«هنا 

  شیئا وواقعه، وبین عدمه وعدم واقعه ألنه بکل شیء محیط.

نـه  فحین ال سمع لهم وهم صم بسوء فعالهم وإختیارهم، فال یحق إسماعهم الحق الذي هم ع

اسمع قلـوبهم وشـرحها لمـا تسـمعه آذانهـم      » ولو أسمعهم«معرضون، إذا ـ والحال هذه ـ   

بقـوم خیـرا أسـمعهم      إذا أراد اللّه«عن الحق المرام. ف » وهم معرضون«عما أسمعو » لتولوا«

  2».ولو أسمع من لم یسمع لولَّى کأن لم یسمع..

وإالّ الستحال التولی واإلعراض، إنما هو مورد واردا مورد سمع القبول، » ولو أسمعهم«فلیس 

  سمع التمنع لهؤالء الدواب الصم البکم الذین ال یعقلون.

أن یحیی لهم قصـی بـن کـالب وغیـره مـن موتـاهم        آله و علیه اهللا صلىوقد قیل إنهم سألوا الرسول 

 تعنتـا وعنـادا،   لیخبروهم بصحۀ نبوته، ولکنه تعالى علم منهم أنهم ال یقولون قولهم هـذا إال 

  ».لتولوا وهم معرضون«فحتى لو أسمعهم کالم موتاهم تصدیقا لهذه الرسالۀ 

ینَ     وللرَّسولِ إِذَا دعاکُم لما یحیِیکُم واعلَموا أَنَّ اللّه    یا أَیها الَّذینَ آمنُوا استَجِیبوا للّه« ولُ بـحی

أَنَّهو قَلْبِهو رْءشَرُونَ الْمتُح ه3.»إِلَی  

إذا دعاکم لمـا  «، »وال تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم ال یسمعون» «وللرسول  استجیبوا للّه«. 

؟ علَّه کما الصراط المستقیم حیث یهداه أو یهـدى لـه أو   »إلى ما«دون » لما«وکیف » یحییکم

  یهدي إلیه، مثلث متدرجۀ الزوایا فی حقل الهدى.

  لمحۀ إلى لزام الحیاة لما یدعوکم بکل وصل: أصل دون أي فصل فاصل.» لما یحییکم«هنا ف

                                                        
١

 .٢٣: ١١. 
 
٢

یقول: إن من علم ما أوتینا  السالم علیھبن محزر قال: سمعت أبا جعفر  ةن سلمفي أصول الكافي بسند متصل ع ١٤١: ٢. نور الثقلین 
  أو مس�تراحا لقلن�ا وّهللا  ةثم قال: ولو وجدنا أوعی ةَ ... ثم أمسك ھنیئ تفسیر القرآن وأحكامھ وعلم تغییر الزمان وحدثانھ، إذا أراد ّهللا 

 المستعان.
 
٣

 .٢٤: ١١. 
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والحیاة الموعودة هنا بالدعوة لیست ـ بطبیعۀ الحـال ـ هـی الحیـاة الحاصـلۀ قبـل الـدعوة         

واإلستجابۀ، کالحیاة الحیوانیۀ واإلنسانیۀ الفطریۀ والعقلیۀ أماهیه من حیاة معطاة قبل أي دعـاء  

  بۀ.واستجا

ثم ولیست هی حیاة طلیق اإلیمان أیضا حیث المخاطَبون هم المؤمنون، إذا فهی فوق أصـل  

اإلیمان بدرجاته المتکاملۀ على ضوء اإلستجابۀ فی مختلف حقول الدعوة الربانیـۀ، کالحیـاة   

»إحدى الحسنیین«وهی   الحاصلۀ بالجهاد فی سبیل اللّه
ن الـذین  ال تحسـب «قاتالً ومقتوالً ف:  1

»أمواتا بل أحیاء عند ربهم یرزقون  قتلوا فی سبیل اللّه
وهذه حیاة متمیـزة عـن سـائر الحیـاة      2

  ألهل البرزخ.

هذا، ولکن ال تختص الحیاة الموعودة بحیاة الشهداء، کما ال تخـتص الـدعوة لمـا یحیـیکم     

  بالجهاد، بل هی الدعوة العامۀ القرآنیۀ بکل حقولها.

»أولئک کتب فی قلوبهم اإلیمان وأیدهم بروح منه«حیاء بهذه الحیاة: ذلک واأل
أو من کان «ـ   3

»میتا فأحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الظلمات
من عمل صالحا من ذکر أو أنثى وهـو  «ـ   4

أطوار من الحیاة بعـد   5:»مؤمن فلنحیینه حیاة طیبۀ ولنجزینهم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون

حیاة اإلیمان: تثبیتا لإلیمان ومزیدا له وتأییدا بروح منه وسـائر الحیـاة الطیبـۀ علمـا ومعرفـۀ      

  6.»الذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم«وإیمانا، ف 

هل أدلکم علـى   یا أیها الذین آمنوا«هی التی تحییکم:   وبصیغۀ واحدة المجاهدة فی سبیل اللّه

بـأموالکم    ورسوله وتجاهـدون فـی سـبیل اللّـه      تجارة تنجیکم من عذاب ألیم. تؤمنون باللّه

                                                        
١

 .٥٢: ٩. 
 
٢

 .١٦٩: ٣. 
 
٣

 .٢٢: ٥٨. 
 
١٢٢: ٦. ٤. 
 
٥

 .٩٧: ١٦. 
 
٦

 .١٧: ٤٧. 
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  1.»وأنفسکم ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون

هذه مستمرة على مـدار الـدعوات الربانیـۀ    » إذا«و» استجیبوا.. إذا دعاکم لما یحییکم«إذا ف 

یکم مهمـا اختلفـت درجـات إحیاءهـا حسـب درجـات أحیاءهـا        بالقرآن والسنۀ، فانها تحی

  2وموادها، وقد شهد بحق هذه الحیاة الرسولیۀ والرسالیۀ المحمدیۀ من غیر المسلمین کثیر.

حیلولۀ صالحۀ لمن یسـتحقها بتلـک اإلسـتجابۀ    » یحول بین المرء وقلبه  واعلموا أن اللّه«ثم 

لمروي عـن الرسـول   قلوبهم وعلى حد ا  اإلیمانیۀ، وطالحۀ جزاء وفاقا للذین زاغوا فأزاع اللّه

                                                        
١

 .١١: ٦١. 
 
٢

ـ یق�ول  ةالرومنطیقی� ةوھو من مشاھیر الش�عراء الفرنس�یین وزع�یم الحرك� ١٨٦٩ـ  ١٧٩٠» المارتین«. یقول الشاعر الفرنسي 
 عظیم:بحق ھذا النبي ال

بأسھ في لقاء ما لقیھ من  ةشعبھ وشد ةتأملھ وتفكره وجھاده ووثبتھ على خرافات أمتھ وجاھلی ةكقو ةمحمد وقو ةمثل حیا ةً إن حیا«
على أنھ لم یكن  ة، إن كل ذلك أدلةاإلسالمی ةجأشھ لتثبیت أركان العقید ةاألوثان، وإیمانھ بالظفر، وإعالء كلمتھ، ورباط ةعبد

 یعیش على باطل ـ یضمر خداعا أو
للذھن واللب، ومؤسس دین  ةالموافق ةفھو فیلسوف، خطیب، ورسول، ومشرع، وھادي اإلنسان، إلى العقل، وناشر العقائد المعقول

ـ فأي  ةء بھا األفئد في السماء وتمتلى ةروحی ةفي األرض، وفاتح دول ةء عشرین دول فیھ، وال صور، وال رقیات، ومنشى ةال فری
أخرجھ المھندس زكریا ھاشم زكریا » مثل ما أدرك، وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ ةاإلنسانی ةن العظمرجل أدرك م

 ).٧٦دار الشروق ص  ةـ أنظر كتاب أحمد السید (محمد نبي اإلنسانی ٢٧٢في: المستشرقون واإلسالم ص 
بما كان للعظیم من أثر في الناس قلنا إن  ةا حكمنا للعظمـ: وإذ ةالحضار ةویقول ویل دیورانت ـ المؤلف األمریكي، صاحب قص

 ةمحمدا كان من أعظم عظماء التاریخ، فقد أخذ على نفسھ أن یرفع المستوى الروحي واألخالقي لشعب ألقت بھ دیاجیر الھمجی
اریخ كلھ، وقل أن نجد الجو وجْدب الصحراء، وقد نجح في تحقیق ھذا الفرض نجاحا لم یدانیھ فیھ أي مصلح آخر في الت ةحرار

ذات خطر  ة، وأن یبقى إلى یومنا ھذا قوةعظیم ةء دول إنسانا غیره حقق كل ما كان یحلم بھ، واستطاع في جیل واحد ان ینشى
 ).٦محمد بدران ـ الجزء الثاني المجلد الرابع ص  ةـ ترجم ةالحضار ةعظیم في نصف العالم. (قص

 ةمیالدی ٥٧٠عام  ةمؤسس الدین اإلسالمي ـ ولد في مك  محمد بن عبدهللاّ »: محمد« ةتحت ماد ةالمعارف البریطانی ةوفي دائر
األثر العمیق الدائم الذي أحدثھ محمد، لقد أحدث أثرا دینیا عمیقا ال  ة، وقلیلون ھم الرجال الذین أحدثوا في البشری٦٣٢ومات عام 

ألكبر من ُسبع سكان العالم. على أن أثره التاریخي یبدو باألكثر  ةبعالمت ةیزال منذ دعا إلیھ حتى اآلن ھو اإلیمان الحي، والشریع
 ةالبیزنطی ةمنذ بدأ دعوتھ قّوض دعائم إمبراطوریتین عقیدتین وھما اإلمبراطوری ةعندما نذكر أنھ في أقل من عشرین سن

 ـ  ةجدید ة، مؤسسا على أنقاضھا حضارةالفارسی ةواإلمبراطوری
، وقد أعقب موتھ أن سجل خلفاءه ةوالسیاسی ةـ قواعد بناء المجتمع اإلجتماعی ةوشریع ةـ التي ھي عقیدولقد أرسى منذ جاء بدعوتھ 

األحادیث التي رویت عنھ، وأدق التصرفات واألفعال التي قام بھا، فاتخذ المؤمنون من ھذه األحادیث نبراسا ومثالً أعلى یحتذونھ 
 ).٧٢ـ دار الشروق ص  ة: محمد نبي اإلنسانیجیالً بعد جیل (أحمد السید ةفي حیاتھم الیومی

بشر في مستھل القرن  ةٍء تاریخي یستعرض حیا ) لمؤلفھ ه. ج. ویلز: كان یمكن ألي متنبىةوجاء في كتاب (مختصر تاریخ اإلنسانی
ر، فلم یكن في المغول والتتا ةقرون حتى تقع كل أوروبا وآسیا تحت سیاد ةالسابع المیالدي، أن یتوقع بحق أنھ لن تمضي بضع

كانتا في طریقھما  ةوالفارسی ة، واالمبراطوریتان البیزنطیةتدل على إمكان قیام النظام فضالً عن الوحد ةأي إشار ةأوروبا الغربی
 نحو اإلنحالل والدمار ـ

العرب سلطانھم  عام من المجد عندما بسط ةء في تقدیره، فقد اشتعلت دنیا الصحراء والبدو بمائ ولكن ھذا المتنبي كان سیخطى
 ة، ومنشئین دینا ال یزال حتى الیوم أحد القوى الحیویةجدید ةومدوا حكمھم ولغتھم من اسبانیا إلى حدود الصین، مقدمین للعالم ثقاف

 في العالم ـ
نفسھ بشيٍء  ودفعھا لتحقیق ذلك كلھ، والذي ظل حتى سن األربعین ال یمیز ةالعربی ةھو الذي أشعل الجزیر  وكان محمد بن عبدّهللا 

 ).٧٣، المصدر نفسھ ص ةمعاصریھ، (أخرجھ أحمد السید في: محمد نبي اإلنسانی ةغیر عادي عن بقی
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فلـو أن قلـب المـؤمن     1»یحول بین المؤمن والکفر ویحول بین الکـافر والمهـدى  : «آله و علیه اهللا صلى

  حاول التقلب إلى الردى حال بینه وبینها، ویعاکس أمر الکافر إلى الردى.

کمـا   السـالم  علیـه والرسول، والیۀ علی بن أبـی طالـب     ذلک، ومما یحییکم، الداخل فی دعوة اللّه

  2یروى.

علم ما توسوس به نفسه ونحن أقـرب إلیـه مـن    ولقد خلقنا اإلنسان ونحن ن«وعلى أیۀ حال: 

»حبل الورید
  أقرب إلى قلوبنا منا إلیها:  فاللّه 3

  تر که من أز وى دورم یار نزدیکتر از من به من استوین عجب

إذ  4»:کلٌّ میسر.. صاحب النار میسر لعمل النار وصاحب الجنۀ میسر لعمـل الجنـۀ  «ذلک، ف 

  5.»کالً نُمد هؤالء وهؤالء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا«

وقلبه مؤمنا أو کافرا، إال بمـا   أجل، کلٌّ میسر ولیس مسیرا، ولیست الحیلولۀ الربانیۀ بین المرء

ومـا ربـک   «له أو علیه تسییرا خالف هواه   یختاره صاحبه تیسرا لما یهواه، دون ما یختاره اللّه

  ».بظالم للعبید

فالحیلولۀ الربانیۀ بین المرء وقلبه تحلق على کل مرء بقلبه، وألن القلوب هـی أئمـۀ العقـول    

                                                        
» یحول بین المرء وقلبھ« ةعن ھذه آلی آلھ و علیھ هللا صلىـ أخرج ابن مردویھ عن ابن عباس قال: سألت النبي  ١٧٦: ٣. الدر المنثور ١

فال بد البن آدم أن یصیب دون  ةبین الؤمن وبین معصیتھ التي یستوجب بھا الھلكقال: یحول  ةقال: ..، وفیھ عن ابن عباس في اآلی
ذلك وال یدخل على قلبھ الموبقات التي یستوجب بھا دار الفاسقین ویحول بین الكافر وطاعتھ فال یصیب من طاعتھ ما یستوجب ما 

 تعالى وتستقر عنده أعمال العباد.  أمر ّهللا یصیب أولیاءه من الخیر شیئا وكان ذلك في العلم السابق الذي ینتھي إلیھ 
 
٢

روى باسناده مرفوعا إلى اإلم�ام  ٩٥ ةكر بن مردویھ على ما في تفسیر اللوامع وكشف الغم. وممن أورده وصححھ الحافظ أبو ب
) نقالً عن ابن مردویھ ٥٦علي بن أبي طالب، ومنھم الترمذي في مناقب مرتضوي ( ةقد نزلت في والی ةأن ھذه اآلی السالم علیھالباقر 

 في المناقب.
 
٣

 .١٦: ٥٠. 
 
إذ  آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لى  ق�ال: ق�د س�بقت بھ�ا عن�د رس�ول ّهللا  ةشیخ عن أبي غالب قال سألت ابن عب�اس ع�ن ھ�ذه اآلی�. المصدر أخرج أبو ال٤

ص�احب  آل�ھ و علیھ هللا صلىوصف لھم عن القضاء فقال لعمرو غیره ممن سألھ من أصحابھ: اعمل فكل میسر.. قال: وما ذلك التیسر؟ قال 
 النار...

یقول: بین المؤمن ومعصیتھ أن تقوده إلى النار وبین  ةفي اآلی السالم علیھن تفسیر القمي عن أبي جعفر ع ١٤١: ٢وفي نور الثقلین 
 ةفي اآلی السالم علیھ  الكافر وبین طاعتھ أن یستكمل بھا اإلیمان واعلموا أن األعمال بخواتیھا، وفیھ عن كتاب التوحید عن أبي عبدهللاّ 

: ال یستیقن القلب أن الحق باطل أبدا وال یستیقن القلب السالم علیھأخرى عنھ  ةلباطل حق، وفي روایقال: یحول بینھ وبین أن یعلم أن ا
 أن الباطل حق أبدا.

 
٥

 .٢٠: ١٧. 
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  لحواس والحواس أئمۀ األعضاء، فال تفویض لعباد اللّـه والعقول أئمۀ األفکار واألفکار أئمۀ ا

تعالى الدور األصیل فی تحویل القلـوب عـدالً وفضـالً،حیلولۀ      فی أفعالهم کما ال جبر، وللّه

  بین إمام األئمۀ والمأمومین فی مخمس الکیان اإلنسانی فی هذا الحقل.

فإنما هـی علمـه ومشـیئته الحائلـۀ      یعنی انه بذاته یحول بین المرء وقلبه،» یحول  اللّه«ولیس 

بینهما، فصالً بین المرء وبین قلبه، فانه فصل بین قلبه کإمام األئمۀ وبـین المـأمومین العقـول    

  واألفکار والحواس واألعضاء.

یحـول بـین المـرء      اللّـه «فحین یحنُّ المؤمن خالف هواه إلى شرِّ أو یحن إلى ترك خیر ف 

  رك شر، ویعاکسه الکافر، قضیۀَ الجزاء العدل.تقلیبا له إلى خیر أم ت» وقلبه

فرغم أن القلوب أئمۀ العقول والعقول أئمۀ األفکار واألفکاء أئمۀ الحـواس والحـواس أومـۀ    

المشیۀ الحکیمۀ بین القلوب وسائر الخمسۀ تدبیرا صالحا على ضوء   رغم ذلک للّه 1األعضاء،

ما یقدمه المرء من معدات وما یعنیه فی أصل التصمیم الصمیم خیرا أو شرا، وصالح الحیلولۀ 

ه أقـوم لنـا منـا، وحیلولـۀ       اآللهیۀ هو حیلولۀ العلم فإنه أقرب إلینا منا، وحیلولۀ القیومیۀ، فإـن

اإلرادة إیجابیا أو سلبیا فی صالحنا وطالحنا کما هو قضیۀ العدل أو الفضل، توحیـدا لربوبیـۀ   

بین المرء وقلبه، فبـأحرى لـه أن یحـول بـین المـرء وکـل قواتـه          التأثیر، وحین یحول اللّه

بین سمعه ومسموعه، بین ذوقه ومذوقه، بین حسه ومحسوسـه،  ومراداته، بین بصره ومبصره، 

وبین کل کیانه وما یهواه، وحیلولته بین المرء وقلبه هی حیلولۀ بینه وبـین کـل کیانـه، وهـو     

منه إلى نفسه وحیاته ککل، وهذه الحیلولۀ الشـاملۀ  » ونحن أقرب إلیه من حبل الورید«القائل 

  ها.هی من قضایا ملکه الطلیق للکائنات کل

ولیس یکفی للمرء أن یعقل صحیحا، فکثیر هؤالء الذین یعقلون ثـم ال تطمـئن قلـوبهم بمـا     

                                                        
١

لقلوب القلوب وا ةاألفكار واألفكار أئم ةالعقول أئِم«قولھ:  السالم علیھعن اإلمام أمیر المؤمنین  ة. وبنقل آخر في مستدرك نھج البالغ
ھي  ةتؤید ما ننقلھ في المتن كرارا، حیث المحاور األصیل ةولكن اآلی ١٧٦مستدرك » االعضاء ةالحواس والحواس أئم ةأئم

 القلوب، وحصائل العقول واألفكار والصدور لما تدخل في القلوب تغربَل وتخلص.
زولیا، فالصعودي إنھا أسس األفكار ثم األفكار أسس وقد یوجھ الوجھان توافقا بینھما في وجھین، ان للعقول قوسا صعودیا وآخر ن

 لألعضاء. ةللحواس ثم الحواس آمر ةالقلوب آمر
 ةاألخیر ةوالقوس النزولي ان القلوب تأمر العقول والعقول تأمر األفكار واألفكار تأمر الحواس والحواس تأمر األعضاء، فاآلمری

 من العقول، ثم نزول األمر من القلوب إلى العقول إلى األفكار. تأمل. الصعود ةإذا ھي للحواس حیث تأمر األعضاء، ثم بدای
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  عقلوه ألن قلوبهم مقلوبۀ مطموسۀ مرکوسۀ فال تستجیب.

ال یغیب عن أي قلب مهما تناکر وتجاهل، فقـد    ذلک، ویوجه آخر تعنی هذه الحیلولۀ أن اللّه

عنه قضیۀ الفطرة المجبولـۀ علـى معرفـۀ      اللّهیغیب عن القلب أي حاضر أو غائب وال یغیب 

  ».إذا دعاکم لما یحییکم«  ، فال عاذرة فی عدم استجابۀ اللّه اللّه

فقد تعرفه القلوب، ویعرف هو القلوب وما فی القلوب، وهو یقلبها کیف یشاء، فهو المرجـع  

هـو فـأنى    ال إلـه إالَّ «والملجأ فی تقلب القلـوب فـالعقول فاألفکـار فـالحواس فاألعضـاء      

  ».تؤفکون

وهذا المقطع القاطع من آیۀ اإلستجابۀ هذه یحلِّق على جذور المعارف الربانیۀ، قاطعا أعـذار  

، قالعا غرة النفاق، وغرور اإلیمان الوفاق، أن المؤمن ـ أیـا    المتجاهلین المتکاسلین دعوة اللّه

قـل  «ور، وهو عبارة أخرى عن کان ـ لیس لیستقل فی إیمانه فتزول به نکبۀ الغُرور نکسۀ للغَر 

  ».ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون  اللّه

نحن أقرب «ذلک، ومن حیلولته تعالى بین المرء وقلبه قربه إلیه أقرب من نفسه إلى نفسه، ف 

  1.»إلیه من حبل الورید

یزیـل  ومنها ما ینسیه ما ذکره أو یذکره ما نسیه، فإن القلب بین أصبعی الرحمـان، ومنهـا أن   

عنه عقله وتمییزه، حیلولۀ إلزالته، أم لتخفیفه، أم ولتثبتـه، فـال فاعلیـۀ للقلـب وال عطلـۀ إال      

بإرادته تعالى حسب القابلیات والفاعلیات، وهکذا یحول بـین قلـب الکـافر وبینـه تمجیـدا      

لصمیم قصده السیء الخطر، کما یحول بین قلب المؤمن وبین نفسه تأییدا له فی فعل الخیـر  

  ك الشر تکوینا، کما ویحول تشریعا باألمر والنهی حیث اإلیمان قید الفتک.وتر

وتلک الحیلولۀ المؤمنۀ تعنی إمحاء ما یناحر اإلیمـان أو یضـعفه وکمـا یـروى عـن اإلمـام       

یمحو الکفر ویثبت اإلیمان، ویمحو النکـرة  «قوله تفسیرا آلیۀ المحو واإلثبات:  السـالم  علیهالصادق 

ویمحو الغفلۀ ویثبت الذکر، ویمحو البغض ویثبت المحبۀ، ویمحـو الضـعف   ویثبت المعرفۀ، 

ویثبت القوة، ویمحو الجهل ویثبت العلم، ویمحو الشک ویثبت الیقین، ویمحو الهوى ویثبـت  

                                                        
١

 .١٦: ٥٠. 
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  1».محوا وإثباتا» کل یوم هو فی شأن«العقل على هذا النسق ودلیله 

حیلوالت ربانیۀ تناسب ساحۀ قدسه تعالى قضیۀ وحدانیته الوحیدة غیر الوهیدة فیما یحصـل  

  من خلقه أم ال یحصل.

ولعمر إلهی الحق إنها صورة رهیبۀ یتمثلها القلب بین أصـبعی الرحمـان ـ رحمـۀ وغضـبا ـ       

ستوجب الیقظـۀ  یقلبه کیف یشاء حسب المساعی صالحۀ وطالحۀ ألصحاب القلوب.. صورة ت

،  الدائمۀ لخلجات القلب وخفقاته ولفتاته، تحذرا من کل هاجسۀ فیه واجسۀ، تعلقا دائما باللّه

  واستجابۀ له ولرسوله مخافۀ تقلبه فی سهوة أو غفلۀ أو دفعۀ، ففرارا إلیه مما سواه.

اللّهم یا مقلب القلـوب  «اءه: یکرِّر دع  على محتده القمۀ عن اللّه آله و علیه اهللا صلى  ولقد کان رسول اللّه

  فکیف بنا ونحن نحن المجاهیل الضعفاء الفالتون.» ثبت قلبی على دینک

اللّهم داحی المدحوات وداعم المسـموکات، وجأئـل القلـوب علـى خطریهـا: شـقیها       «ف 

  ثبت قلوبنا على دینک. 2وسعیدها

شد والنور، وقلوب من سـواهم تتقلـب إلـى    تتقلب إلى الر  فقلوب المؤمنین المطمئنین باللّه

قاسیۀ عن حظها، الهیۀ عن رشدها، سالکۀ فی غیـر مضـمارها، کـأن المعنـی سـواها،      «النار 

فالصورة صورة إنسان، والقلب قلب حیـوان.. وذلـک میـت    « 3»وکأن الرشد فی إحراز دنیاها

  ) ـ  85» (حیاءاأل

  ) ـ142» ( ، وعوقدت على طاعۀ اللّه أین القلوب التی وهبت للّه«ف 

فلو شعلَت قلبک أیها المستمع بالوصول إلى ما یهجم علیـک مـن تلـک المنـاظر المونَقـۀ،      «

لزهقت نفسک شوقا إلیها، ولتحملت من مجلسی هذا إلى مجاورة أهل القبور اسـتعجاالً بهـا،   

بقلوبنـا    أخـذ اللّـه  «) ـ و 163» (یاکم ممن یسعى بقلبه إلى منازل األبرار برحمتهوإ  جعلنا اللّه

  ) ـ171» (وقلوبکم إلى الحق وألهمنا وإیاکم الصبر

                                                        
 .السالم لیھععنھ  ٣٩٥ص  ٦١العرفان العدد الثالث المجلد  ة. مجل١
 
٢

 .٧٠ ة. الخطب
 
٣

 . وكذلك التي تتلوھا بارقامھا.٨١/٢/١٤٣ ةالخطب ة. نھج البالغ
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وإن لسان المؤمن من وراء قلبه، وإن قلب المنافق من وراء لسـانه، ألن المـؤمن إذا أراد أن   «

ن کان شرا واراه، وإن المنافق یتکلم بمـا  یتکلم بکالم تدبره فی نفسه، فإن کان خیرا أبداه، وإ

: ال یسـتقیم إیمـان   آله و علیه اهللا صلى  أتى على لسانه، ال یدري ماذا له وماذا علیه، ولقد قال رسول اللّه

  ) ـ  174» (عبد حتى یستقیم قلبه، وال یستقیم قلبه حتى یستقیم لسانه

أنواع الَمجاهد، ویبتلیهم بضروب المکاره، یختبر عباده بأنواع الشدائد، ویتعبدهم ب  ولکن اللّه«

إخراجا للتکبر من قلوبهم، وإسکانا للتذلل فی نفوسهم، ولیجعل ذلک أبوابا فُتُحا إلى فضـله،  

فی عاجل البغی، وآجل وخامۀ الظلم، وسوء عاقبۀ الکبـر، فإنهـا     اللّه  وأسبابا ذُلُالً لعفوه، فاللّه

ى، التی تُساور قلوب الرجال مساورة السـموم القاتلـۀ،   مصیدة إبلیس العظمى، ومکیدته الکبر

  فما تکدي أبدا، وال تشوي أحدا، ال عالما لعلمه، وال مقالً فی طمره، ومن ذلک ما حرس اللّه

عباده المؤمنین بالصلوات والزکوات، ومجاهـدة الصـیام فـی األیـام المفروضـات، تسـکینا       

» فوسهم، وتخفیضا لقلوبهم، وإذهابا للخـیالء عـنهم  ألطرافهم، وتخشیعا ألبصارهم، وتذلیالً لن

  ) ـ190(

أحیِ قلبک بالموعظۀ، وأمته بالزهادة، وقوه بالیقین، ونوره بالحکمۀ، وذهللا بذکر المـوت،  «ف 

قرره بالفناء، وبصره فجائع الدنیا، وحذّره صولۀ الدهر وفُحش تقلُّب اللیالی واألیام، وأعـرض  

  ) ـ  270» (کره بما أصاب من کان قبلک من األولینعلیه أخبار الماضین، وذ

لقـد  «من ذلک القلب المتقلب الذي أحتل اإلمامۀ الکبرى فی کیان اإلنسـان ککـل، ف     فیاللّه

علِّق بنیاط هذا اإلنسان بضعۀ هی أعجب ما فیه وذلک القلب ـ بضعۀ من روحه ـ وله مـوراد    

ء أذله الطمع، وإن هاج به الطمـع أهلکـه   من الحکمۀ وأضداد من خالفها، فان سنح له الرجا

الحرص، وإن ملکه الیأس قتله األسف، وإن عرض له الغضب اشتد بـه الغـیظ، وإن أسـعده    

الرضا نسی التحفظ، وإن ناله الخوف شغله الحذَر، وان اتسع له األمن استلبته الغرَّة، وإن أفـاد  

ن عضَّته الفاقۀ شغله البالء، وإن جهـده  ماالً أطغاه الغنى، وإن أصابته مصیبۀ فضحه الجزع، وإ

الجوع قعد به الضعف، وإن أفرط به الشَبع کظَّتۀ البِطنۀ، فکل تقصیر به مضر، وکل إفراط لـه  

  ح). 108» (مفسد

إن للقلوب شهوة وإقباالً وإدبارا، فأتوها من قبل شهوتها وإقبالهـا، فـإن القلـب إذا أکـره     «و
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  ح) ـ   193» (عمی

  25.1: 8»نَۀً الَ تُصیبنَّ الَّذینَ ظَلَموا منْکُم خَاصۀًواتَّقُوا فتْ«

انها فتنۀ شاملۀ حاملۀ الذین عدلوا إلى الذین ظلموا، أولیس هذا ظلما بالذین لـم یظلمـوا أن   

یسووا بالذین ظلموا فی هذه الفتنۀ؟ أم کیف تُتقى وتقوى العدول هی خیر وقایۀ، فـإن کـان   

  یر متقین فهم من الذین ظلموا.هؤالء غ

وإن کانوا متقین فکیف ـ إذا ـ یتقون؟ إنها فتنۀ ولیست ـ فقط ـ عذابا حتـى ال یمشـل غیـر        

الذین ظلموا، فتنۀ شاملۀ وإختبار هی للذین ظلموا شرٌ ودمار، ولکنهـا لغیـر الظـالمین فتنـۀ     

ما هلکـت فیهـا أبـدانهم    علیهم أن یتقوها ویقوا أنفسهم منها حتى یتخلصوا عنها ناجحین، مه

  وفنیت أموالهم.

فالفتن الربانیۀ أنماط وأشکال یتعاکس األمر فیها للذین اتقوا على الذین ظلموا، فقـد تکـون   

»ونبلوکم بالشر والخیر فتنۀ«فتنۀ خیر وسعۀ، وأخرى فتنۀ شر وضیق 
فالذین آمنوا واتقوا هـم   2

ومنهم من یقول إئذن لی وال تفتنی أال فی الفتنـۀ  « ناجحون والذین فسقوا وطغوا هم ساقطون:

  3.»سقطوا

فتنـۀ الخالفـۀ بعـد الرسـول     » ال تصیبن الذین ظلمـوا مـنکم خاصـۀ   «فمن جملۀ الفتن التی 

آله و علیه اهللا صلى
وفتنتهم فی لیلۀ القـدر هـل    1قال: أخبرت أنهم أصحاب الجمل آله و علیه اهللا صلىوعن النبی  4

                                                        
١

 .٢٥: ١١. 
 
٣٥: ٢١. ٢. 
 
٣

 .٤٩: ٩. 
 
٤

بعد ما قبض  ةأصابت الناس فتن قال: ةفي اآلی السالم علیھعن العیاشي عن عبدالرحمن بن سالم عن أبي جعفر  ١٤٢: ٢. نور الثقلین 
واألوصیاء من  السالم علیھباتباع علي  آلھ و علیھ هللا صلى  التي فتنوا بھا وقد أمرھم رسول ّهللا  ةنبیھ حتى تركوا علیا وبایعوا غیره، وھي الفتن  ّهللا 

 .السالم علیھمآل محمد 
 مش تفسیر الطبري.بھا ١٣٤: ٩عن النیشابوري تفسیره  ٥٤٦: ٣وفي ملحقات أحقاق الحق 

  قال رسول هللاّ  ةبسند متصل عن ابن عباس قال: لّما نزلت ھذه اآلی ٢٠٦: ١عن الحسكاني في شواھد التنزیل  ٣٩٩: ١٤وفیھ 
فقال:  ةیاألنبیاء قبلي، وعن الزبیر بن العوام أنھ قرأ ھذه اآل ة: من ظلم علیا مقعدي ھذا بعد وفاتي فكأنما جحد نبوتي ونبوآلھ و علیھ هللا صلى

أصحاب   قال: حذر هللاّ  ةنزلت فینا إال الیوم، یعني یوم الجمل في محاربتھ علیا، وفیھ عن ابن عباس في اآلی ةما شعرت أن ھذه اآلی
 أن یقاتلوا علیا. آلھ و علیھ هللا صلىمحمد 
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ن حیـارى،  وما أشبه من فتن صعبۀ ملتویۀ تجعل المتوسطین فی اإلیما 2هی ماضیۀ أم مستمرة

فضالً عن البسیطین کفتنۀ الرماة یوم أحد، وهنالک مجالۀ حـق التقـوى حفاظـا علـى صـالح      

  الهدى.

أم «ولقد تعترضکم فتن تزلزل فیها أرکان اإلیمان، ما لیس لها بقیۀ إالّ بکامل التقوى واإلیمان: 

والضـراء   حسبتم أن تدخلوا الجنۀ ولما یأتکم مثل الذین خلوا مـن قـبلکم مسـتهم البأسـاء    

  3.»قریب  أال إن نصر اللّه  وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین معه متى نصر اللّه

فإن األمر ینزل من السماء إلـى األرض  «ـ   4»یا أیها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة«ف 

أى أحدکم ألخیه غفیـرة  کقطرات المطر إلى کل نفس بما قسم لها من زیادة أو نقصان فإن ر

  ) ـ  23ـ زیادة ـ فی مال أو نفس فال تکونن له فتنۀ (خ 

ال «(ح) و» کن فی الفتنۀ کابن اللبون ـ رضیع الناقۀ ـ ألظهـرٌ فیرکـب وال ضـرع فیحلـب      «و

یقولن أحدکم: اللَّهم إن أعوذ بک من الفتنۀ، ألنه لیس أحد إال وهو مشتمل على فتنۀ، ولکـن  

واعلموا أنما أموالکم وأوالدکم «سبحانه یقول:   د من مضالت الفتن فإن اللّهمن استفاد فلیستف

  ج). 93» (فتنۀ

ء علیها غیري بعد أن ماج غیهبهـا،   أما بعد أیها الناس، فأنا فقأت عین الفتنۀ ولم یکن لیجترى«

 واشتد طَلَبها، فاسألونی قبل أن تفقدونی، فوالذي نفسی بیده ال تسـألوننی عـن شـیء فیمـا    

بینکم وبین الساعۀ، وال عن فئَۀ تهدي مائۀ وتُضل مائۀ إال أنبأتکم بناعقهـا وقائـدها وسـائقها    

ومناخ رِکابها ومحط رِحالها ومن یقتل من أهلها قتالً ومن یموت منهم موتا، ولـو فقـدتمونی   

                                                                                                                                                         
١

عن السدي نزل�ت ف�ي  ١٤٩: ١٥:..، وفي تفسیر الفخر الرازي آلھ و علیھ هللا صلىإسماعیل السرى عن النبي  . المصدر عن العیاشي عن
فضحك إلیھ الزبیر فق�ال رس�ول  عنھ هللا رضىیوما إذ أقبل علي آلھ و علیھ هللا صلىأھل بدر اقتتلوا یوم الجمل وروي أن الزبیر كان یسایر النبي 

 أحبھ كحبي لولدي أو أشد، فقال: كیف أنت إذا سرت تقاتلھ.  كیف حبك لعلي؟ فقال یا رسول ّهللا  :آلھ و علیھ هللا صلى  ّهللا 
 
٢

بھ حدیث طویل وفیھ: ثم قال في كتاعلیھماالسالمعن علي بن الحسین  السالم علیھ  . المصدر في أصول الكافي بإسناده إلى أبي عبدّهللا 
 ةعزَّ وجّل: مضت لیل  یموت یقول أھل الخالف ألمر ّهللا آلھ و علیھ هللا صلىیقول: إن محمدا » القدر ةإنا أنزلناه في لیل«في ..» ةواتقوا فتن«

 .ةأصابتھم خاص ةفھذه فتن آلھ و علیھ هللا صلى  القدر مع رسول ّهللا 
 
٣

 .٢١٤: ٢. 
 
٤

 .٥ ة. الخطب
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ونزلت بکم کرائه األمور وحوازب الخطوب ألطرق کثیـر مـن السـائلین، وفشـل کثیـر مـن       

لین، وذلک إذا قلَّصت حربکم، وشـمرَّت عـن سـاق، وکانـت الـدنیا علـیکم ضـیقا        المسؤو

  لبقیۀ األبرار منکم ـ   تستطیلون معه أیام البالء علیکم، حتى یفتَح اللّه

  من حـومحدبرات، یعرفن منکرنَ مقبالت، ویهت، یهت، وإذا أدبرت نبإن الفتن إذا أقبلت شب

  بلدا ـالریاح، یصبن بلدا ویخطئن 

ت خُطَّتهـا،        ظلمـۀ عمـأال وان أخوف الفتن عندي علیکم فتنۀ بنی أمیۀ، فإنهـا فتنـۀ عمیـاء م

لتجـدنَّ    وخُصت بلیتها، وأصاب البالء من أبصر فیها، وأخطأ البالء من عمی عنها، وأیم اللّـه 

وتَزبِن برجلهـا،   بنی أمیۀ لکم أرباب سوء بعدي کالناب الضروس، تَعذم بغیها، وتخبِط بیدها،

وتمنع درها، ال یزالون بکم حتى ال یترکوا منکم إال نافعا لهم، أو غیـر ضـار بهـم، وال یـزال     

بالءهم عنکم حتى ال یکون انتصار أحدکم منهم إال کانتصار العبد من ربه، والصـاحب مـن   

ـ  ار هـدى، وال علَـم   مستصحبه، ترد علیکم فتنتهم شَوهاء مخشیۀ، وقطعا جاهلیۀً، لیس فیها من

عـنکم کتفـریج األدیـم      یرى، نحن أهل البیت منها بمنجاة، ولسنا فیها بدعاة، ثم یفرجها اللّـه 

بمن یسومهم خسفا، ویسوقهم عنفا، ویسـقیهم بکـأس مصـبرة، ال یعطـیهم إال السـیف، وال      

حدا، ولـو قـدر   یجلسهم إال الخوف فعند ذلک تود قریش بالدنیا وما فیها لو یروننی مقاما وا

  1».جزْر جزورٍ ألقبل منهم ما أطلُب الیوم بعضَه فال یعطوننیه

فاتقوا سکرات النعمۀ، واحذروا بوائق النَقمۀ، وتثبتوا فی قَتام العشوة وإعوجاج الفتنـۀ، عنـد   «

، تـؤول  طلوع جنینها، وظهور کمینها، وانتصاب قطبها، ومدار رحالها، تبدو فی مدارج خفیـۀ 

إلى فظاعۀ جلیۀ، شبابها کشباب الغالم، وآثارها کآثار السالم، تتوارثها الظلمۀ بالعهود، أولهم 

قائد آلخرهم مقتد بأولهم، یتنافسون فی دنیا دنیۀ، ویتکالبون على جیفۀ مریحـۀ، وعـن قلیـل    

ـ  ون عنـد اللقـاء، ثـم    یتبرء التابع من المتبوع، والقائد من المقود، فیتزایلون بالبغضاء، ویتالعن

یأتی بعد ذلک طالع الفتنۀ الرَّجوف، والقاصمۀ الزَّحوف، فتزیغ قلوب بعـد اسـتقامۀ، وتضـل    

رجاء بعد سالمۀ، وتختلف األهواء عند هجومها، وتلتبس اآلراء عند نجومها، من أشـرف لهـا   

                                                        
١

 .٩٢ ة. الخطب
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رب معقـود  قصمته، ومن سعى فیها حطمته، یتکادمون فیها تکادم الحمر فی العانۀ، قـد اضـط  

الحبل، وعمی وصیۀ األمر، تغیض فیها الحکمـۀ، وتنطـق فیهـا الظَلَمـۀ، وتـدق أهـلَ البـدو        

بِمسحلها، وترضُّهم بکلکلها، یضیع فی غُبارها الوحدان، ویهلک فی طریقها الرکبان، ترِد بمـرّ  

األکیـاس،  القضاء، وتحلْب عبیط الدماء، وتثلم منار الدین، وتنقض عقد الیقین، تهـرُب منهـا   

وتدبرها األرجاس، مرعاد مبراق، کاشفۀ عن ساق، تُقطع فیها األرحام، ویفارق علیها اإلسالم، 

  1».بریها سقیم، وظاعنها مقیم

» فتنـۀ «ذلک، ومن واجهۀ أخرى ألن خطاب التحدیر التحظیر عام یعم کافۀ المـؤمنین، إذا ف  

هم، کفتنۀ التفرق والتمزق مـن المفـرقین بـین المسـلمین،     عامۀ تشملهم أجمع بما ظلم ظالم

واإلتقاء فیها درجات، منها التقوى عن الدخول فی الفتنۀ مسایرة معها أم عمالً أو عمالۀ لهـا،  

ومنها الصد عنها نهیا عن نکیرها قدر المستطاع، ففتنۀ المنکر الجماعی تشمل غیـر الظـالمین   

بواجب األمر والنهی، وتشمل ـ شیئا ما ـ القـائمین بهمـا     الذین ظلوا عنها ساکتین ال یقومون 

إذا لم یتمسکوا بکامل التقوى إمساکا على إیمانه، وکما تشمل القُصر العـاجرین عـن األمـر    

والنهی، والتقوى العامۀ المفروضۀ على الکل فی هذه الفتن أالّ یسقطوا فیهـا، ثـم المفروضـۀ    

  .على الخاصۀ أن یزیلوها أو یقلِّلوها

ففی فتنۀ السلطات غیر الشرعیۀ زمنیۀ وروحیۀ تتساقط الشـعوب بـین أیـدیها قـدر تخاذلهـا      

أمامها، تسایرا معها، أم ترکـا للمعارضـۀ الممکنـۀ ضـدها، أم فسـحا لمجـال ظهورهـا فـی         

مظاهرها، والتقوى العامۀ المفروضۀ على کل المؤمنین فی هذه الفتن أن یتقـوا السـقوط فیهـا    

  اظا على بقیۀ اإلیمان وبغیته، ومعارضتها قدر المستطاع.تجاوبا معها، حف

نهی مؤکد بالثقیلۀ، لمحۀ إلى ثقل الفتنۀ الشـاملۀ، وقـد نفیـت عـن إصـابۀ      » ال تصیبن«وهنا 

الظالمین خاصۀ، ألنها فتنۀ عامۀ تعنی ـ بطبیعۀ حالهـا ـ المجموعـۀ، والواجـب فـی حقلهـا        

  أم ـ ألقل تقدیر ـ عدم السقوط فیها.درجات من التقوى قدر المستطاع إزالۀ إیاها 

ذلک، وبوجه عام واجب المؤمنین أمام الفتنۀ الظالمۀ عامۀ وخاصـۀ أن یصـدوا عنهـا بدایـۀ     
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  واستمراریۀ، أم ـ إلقل تقدیر ـ أالَّ یسایروها ویتماشوا معها أو یسقطوا فیها.

تجاهالً عنه، وال فالجماعۀ التی تسمح لفریق منها بظلم فی أیۀ صورة من صورها، أو تسکت م

  تقف فی وجهه، إنها جماعۀ تستحق أن تؤخذ بجریرة الظالمین.

صدور فتنۀ، أم تزایدها، أم المزایدة فیها، أم السکوت عنها بعـدما حصـلت، أم   » اتقوا«إذا ف 

التأثر بها، فواجب التقوى أمام هذه الفتن العامـۀ درجـات حسـب اإلمکانیـات، ال ـ فقـط ـ        

  بها.اإلتقاء عن التأثر 

ألنها فتنۀ عامۀ، أم شارك فیها غیـر الظـالمین إلـى    » فتنۀ ال تصیبن الذي ظلموا منکم خاصۀ«

  الظالمین، فأصبحوا معهم من الظالمین المستحقین لها.

الفرقانین حاصال على البغیۀ الصالحۀ، الخلیصۀ غیر الخلیطۀ، ولصاحب الفرقان األول قدر مـا  

لصاحب الثانی وصول أقوى، ولفاقدهما خـوآء وبـواء،   یتقن من وسیلۀ الوصول إلى الحق، و

  . فطالما الفرقان األول وسیلۀ غیر طلیقۀ ولکنما الثانی معه وصیلۀ طلیقۀ کما وعد اللّه

یجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلـم، ویخلِّـده فیمـا اشـتهت       واعلم أنه من یتق اللّه«

أال فصونوها وتصونوا بهـا،  «.. ـ   1»طنعها لنفسه..نفسه، وینزله منزل الکرامۀ عنده، فی دار اص

وکونوا عن الدنیا نُزَّاها، وإلى اآلخرة والّها، وال تضعوا من رفعتـه التقـوى، وال ترفعـوا مـن     

  ـ   2»رفعته الدنیا

م، وبـه نجـاح   الذي ابتـدأ خلقکـم، وإلیـه یکـون معـادک       أما بعد فإنی أوصیکم بتقوى اللّه«

  طلبتکم، وإلیه منتهى رغبتکم، ونحوه قصد سبیلکم، وإلیه مرامى مفزَعکم ـ

دواء داء قلوبکم، وبصر عمى أفئدتکم، وشفاء مرض أجسادکم، وصالح فساد   فإن تقوى اللّه

صدورکم، وطَهور دنس أنفسکم، وجالء عشَا أبصارکم، واَمنُ مفزع جأشکم، وضـیاء سـواد   

فمن أخذ بالتقوى عزَبت عنه الشدائد بعـد دنوهـا، واحلولـت لـه األمـور بعـد       ظلمتکم ـ ..  

مرارتها، وانفرجت عنه األمواج بعد تراکمها، وأسلهت له الصـعاب بعـد إنضـبابها، وهطلـت     

                                                        
١

 .١٨١ ة. الخطب
 
٢

 .١٨٩ ة. الخطب
 



 129

علیه الکرامۀ بعد قحوطها، وتحدبت علیه الرحمۀ بعـد نفورهـا، وتفجـرت علیـه الـنَعم بعـد       

  ـ 1»ۀ بعد إرذایادهانضوبها، ووبلت علیه البرک

أجل فالتقوى هی الزاد، عـدة للطریـق الملتویـۀ الصـعبۀ، حیـث تحیـی القلـوب وتوقظهـا         

وتستجیش فیها أجهزة الحذر والحیطۀ والوقایۀ، کاشفۀ منحنیات الطریق ودروبـه مـد البصـر    

  والبصیرة، دون غبش للشبهۀ الحاجبۀ للرؤیۀ.

ط، کاشفۀ منعرجات الطریق، فطالمـا الهـوى ینشـر الغـبش وتُعمـی      وإنها فرقان فی کل خلی

المسالک وتُخفی الدروب، فالتقوى هی متراس ونبراس تنیر الدرب علـى السـالکین، مزیلـۀ    

  کل غبش.

فی من سمع فخشع، واقترف فـاعترف، ورجِـل فعمـل، وحـاذر فبـادر، وأیقـن         فاتقوا اللّه«

جِر فازدجر، وأجاب فأناب، وراجع فتـاب، واقتـدى   فأحسن، وعبر فاعتبر، وحذِّر فحذر، وز

ر معـادا،     فاحتدى، وأُرِي فرأى، فأسرع طالبا، ونجا هاربا، فأفاد ذخیرةً، وأطاب سـریرةً، وعمـ

واستظهر زادا لیوم رحیله، ووجه سبیله، وحال حاجته، وموطن فاقته، وقدم أمامه لدار مقامـه  

  ـ

ما خلقکم له، واحذروا منه کُنه ما حذرکم من نُفسه، واستحقوا منـه  جهۀَ   عباد اللّه  فاتقوا اللّه

  ما أعد لکم بالتنَّجز لصدق میعاده، والحذَر من هول معاده... ـ  

قَم،      رَم، وأهل غضـارة الصـحۀ إال نـوازل السـضاضۀ الشباب إال حوانی الهفهل ینتظر أهل ب

ل، وأزوف اإلنتقـال، وعلَـز القلـق، واَلَـم     وأهل مدة البقاء إال آوِنۀ الفنـاء، مـع قریـب الزِّیـا    

المضَض، وغُصص الجرَض، وتلَّفُّت اإلستغاثۀ بنصره الحفَدة واألقرباء، واألعزة والقرناء، فهل 

دفعت األقارب، أو نفعت النواحب، وقد غودر فی محلۀ األموات رهینا، وفی ضیق المضـجع  

ت العواصـف آثـاره، ومحـا      وحیدا، قد هتکت الهوام جِلدته، وأبلت النواهک جِ دتـه، وعفـَّ

رة بعـد قوتهـا، واألرواح      بۀ بعد بضتها، والعظـام نَخـه، وصارت األجساد شحثانُ معالمدالح

   مرتهنۀً بثقل أعباءها، موقنۀ بغیب أنباءها، ال تُستزاد من صالح عملها، وال تُستعتب مـن سـیء
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  زلَلها ـ

نَهم واألقرباء؟ تحتذون أمثلتهم، وترکبون قـدتهم، وتطـأون   أَو لستم أبناء القوم واآلباء وإخوا

  تهم، فالقلوب قاسیۀ عن خطها، الهیۀٌ عن رشدها، سالکۀ فی غیر مضمارها، کأن المعنـىجاد

  1».سواها، وکأن الرشد فی إحراز دنیاها

ا   یختص بفرقان خاص، فانه ککل مـا یفـرق بـین الحـق     » فرقانا«ذلک، ولیس  والباطـل قرآـن

  .السالم علیهورسول القرآن وفاروق األمۀ بعده وهو علی 

بکل ما یعنیه، کـذلک تسـتجلب فاروقـا بعـد النبـی        تستجلب فرقان اللّه  فکما أن تقوى اللّه

یفرق بین الحق والباطل فی مضطرب األحوال وتشتت الحال، ولذلک سماه الرسول  آلـه  و علیه اهللا صلى

  3». فقد فارق اللّه السالم علیهمن فارق علیا «وهکذا  2»فاروقا«فیما تواتر عنه  لهآ و علیه اهللا صلى

أن کالً مذکور سبع مـرات فـی القـرآن،    » بنی آدم«و» الفرقان«ومن غریب الوفق العددي بین 

، فکلما زادت التقوى زاد صـاحبها   فنعرف مدى الوفق بین بنی آدم والفرقان شریطۀ تقوى اللّه

  وبرهانا مبینا.  فرقانا من اللّه

لمن اتقى بحقل القرآن، بل هو فرقان فی کافۀ الحقول وهذه میزة ثانیۀ » فرقان«ولیس یختص 

  بطلیق مفعوله، عن مصطلح الفرقان المختص بمعرفۀ معانی القرآن والسنۀ.  لفرقان اللّه

  

  الداعیۀ الرسولیۀ تهدد وال تحدد

خَیرُ    واللّه   ذینَ کَفَرُوا لیثْبِتُوك أَو یقْتُلُوك أَو یخْرِجوك ویمکُرُونَ ویمکُرُ اللّهوإِذْ یمکُرُ بِک الَّ«

  4.»الْماکرِینَ

ذلک فی دار الندوة، مجلس الشورى لصنادید قـریش حیـث اجتمـع فیـه أربعـون مـنهم أو       
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کیف یعالجون موقفه الدعائی، صـداً عـن دعایاتـه     آلـه  و یهعل اهللا صلىیزیدون، تشاوراً فی أمر الرسول 

المستمرة المختلخلۀ المتجلجلۀ بین النـاس بتزایـد بـالغ شـکل خطـراً حاسـماً علـى قبیـل         

  اإلشراك.

ثـم توافقـت علـى     »لثبتـوك أو یقتلـوك أو یخرجـوك   «وحصیلۀ اآلراء األولى هی ثـالوث  

  ».جوكیخر«ثم النتیجۀ الحاسمۀ لذلک التصمیم » یقتلوك«

على فراشه، ثـم   السالم علیهبما مکروه من قتلهم إیاه فخرج إلى غار ثور وبات علی   حیث نبهه اللّه

  بعد ثالثۀ أیام إلى المدینۀ. آله و علیه اهللا صلىهاجر 

وتلک الهجرة الهاجرة هی منقطعۀ النظر بین کل بشیر ونذیر بما فیهـا مـن خـوارق عـادات،     

ذاً بیده کفاً من تراب، رامیاً إلـى وجـوههم بقولـه: شـاهت     حیث خرج أمام المهاجمین، آخ

الوجوه، ـ کما فعله فی بدر الکبرى ـ ، متوجهاً إلى غار ثور، وحفاظاً علیه، قطعـاً الحتمـال     

کونه فیه رغم ظاهر األثر من أقدامه المبارکۀ تؤمر العنکبوت أن یسدل سـتاراً ضـخماً علـى    

  شغل سنین!.باب الغار ما یخیل إلى الناظر أنه 

إذ أخرجه الذین کفروا ثانی اثنین إذ هما فـی الغـار إذ     إن ال تنصروه فقد نصره اللّه«وهکذا 

  1.»سکینته علیه وأیده بجنود لم تروها..  معنا فأنزل اللّه  یقول لصاحبه ال تحزن إن اللّه

ـ  علیـه إال مـا کـان بحـق المسـیح      -فی ذلک المسـرح المنقطـع النظیـر     نـرى للرسـول    - المالس

 آلـه  و علیـه  اهللا صـلى صاحبین بین أصحابه، صاحب ینام على فراشه مضحیاً بنفسه نفس الرسول آله و علیه اهللا صلى

وقد نزلت بشأنه آیـۀ   السـالم  علیهلتلک التضحیۀ وهو اإلمام علی بن أبی طالب  آله و علیه اهللا صلىبما أختاره 

»رؤوف بالعباد  واللّه  غاء مرضات اللّهومن الناس من یشري نفسه ابت«الشراء: 
  بصورة مستقلۀ. 2

إذ یقول لصـاحبه  «وصاحب یصاحبه فی الغار حالۀ الفرار من مکر الکفار، وال تنزل بشأنه إال 

  3.»معنا...  ال تحزن أن اللّه
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ر هاجم، وصاحبه أبو بکر إلى الغـار  والخط آلـه  و علیه اهللا صلىعلى فراش الرسول  السالم علیهفلقد بات علی 

، مقدماً بکل بد لتلـک التضـحیۀ دونمـا تخـوف، وال نجـد      السالم علیهوالخطر ناجم، ثم نجد علیاً 

وقد یأتی نبأ المـوقفین حـین نـأتی علـى      آله و علیه اهللا صلىصاحبه فی الغار إالَّ متخوفاً ومعه الرسول 

  تفسیر آیۀ الغار.

لم نفـس الرسـول     السـالم  علیهیتعانقان وال یرضی علیاً  السالم علیهوعلی  آله و علیه اهللا صلىهنا الرسول  إال أن تَسـ

  بهذه التضحیۀ، وقد یروي عنه نظم فی ذلک النظم:آله و علیه اهللا صلى

  ء الحصاومن طاف بالبیت العتیق والحجر وقیت بنفسی خیر من وطى«

  ل من المکرمحمد لما خاف أن یمکروا بهفوقّاه ربی ذو الجال

  وبت أراعیهم متى ینشروننیوقد وطِّنت نفسی على القتل واألسر

  فی الغار آمناًهناك وفی حفظ اإلله وفی ستر  وبات رسول اللّه

والـذین   آله و علیه اهللا صلىولقد ذاق الرسول  1أقام ثالثاً ثم زمت قائصقالیص یفرین الحصا أینما تفرى

ى معه فی أخریات سنیه بمکۀ أشد ألوان األذى بحجر أبی طالب سنین أربع، ولما صمموا عل

قتله بدار الندوة بدأت الهجرة المبارکۀ مزودة بتسلیات لخاطره القـریح وقلبـه الجـریح منـذ     

وکأین من قریۀ هـی أشـد مـن قریتـک التـی أخرجتـک       «ومن ثم  »معنا  ان اللّه«دخوله الغار 

  2.»أهلکناهم فال ناصر لهم

دما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسـنۀ  من بع  والذین هاجروا فی اللّه«ثم له وللذین هاجروا معه: 

  3.»وألجر اآلخرة أکبر لو کانوا یعلمون * الذین صبروا وعلى ربهم یتوکلون

یا عبادي الذین آمنوا إن أرضی واسـعۀ  «ولکیال یحزن على ذلک الهجران فی هجرته الهاجرة 

»فإیاي فأعبدون
  1.»اً جمیالًوأصبر على ما یقولون واهجرهم هجر« 4

                                                        
في الغار ثالثاً.. وفي الدر آلھ و علیھ هللا صلى  ش ومقام رسول ّهللا یذكر مبیتھ على الفرا السالم علیھبن أبي رافع وقد قال علي   . قال عبید هللاّ ١

 .السالم علیھمالمنثور بتقاوت یسیر عن الحاكم عن علي بن الحسین عنھ 
 
١٣: ٤٧. ٢. 
 
٣

 .٤٢: ١٧. 
 
٤

 .٥٦: ٢٩. 
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لقد اجتمعت قریش فی دار الندوة مرتین بین اجتماعاتهم اللعینۀ، هما ألعنها، مـرة للمعاهـدة   

وأخـرى إلـى إثباتـه أو قتلـه أو      2والذین معه فی شعب أبی طالـب     آلـه  و علیه اهللا صلىعلى حصره 

  إخراجه ثم اجتمعوا على قتله.

لیلۀ المبیت فی األخوة المحمدیۀ العلویۀ  السـالم  علیهجبریل ومیکائیل بتضحیۀ علی   ولقد باهی اللّه

علیهماالسالم
قوله فی قصۀ المبیت: فأسرعت إلى ذلک مطیعـاً لـه مسـروراً،     السـالم  علیهوقد یروى عنه  3

                                                                                                                                                         
١

 .١٠: ٧٣. 
 
٢

ھاشم وال یكلموھم وال یبایعوھم وال بینھم أال یواكلوا بني  ةوكتبوا صحیف ةاجتمعت قریش في دار الندو ٤ -  ١: ١٩. بحار األنوار 
 ةعلى محمد یقتلونھ غیل ةفیقتلونھ وإنھم ید واحد آلھ و علیھ هللا صلىیزوجوھم وال یتزوجوا إلیھم وال یحضروا معھم حتى یدفعوا إلیھم محمد 

والحرم والركن  ةطالب بالكعبأو صراحاً، فلما بلغ ذلك أبا طالب جمع بني ھاشم ودخلوا الشعب وكانوا أربعین رجالً فحلف لھم أبو 
الثبتن علیكم یا بني ھاشم وحصن الشعب وكان یحرسھ باللیل والنھار فإذا جاء اللیل یقوم بالسیف  ةوالمقام إن شاكت محمداً شوك

خیھ بھ مضطجع ثم یقیمھ ویضجعھ في موضع آخر فال یزال اللیل كلھ ھكذا ویوكل ولده وولد أآلھ و علیھ هللا صلى  علیھ ورسول ّهللا 
من العرب ال یجسر أن یبیع من بني ھاشم شیئاً ومن باع منھم شیئاً أنتھبوا  ةیحرسونھ بالنھار فأصابھم الجھد وكان من دخل مك

بن أبي معیط یخرجون إلى الطرقات التي تدخل  ةوعقب ةمالھ، وكان أبو جھل والعاص بن وائل السھمي والنضر بن الحارث بن كلد
عنھا لھا   رضي ّهللا  ةنھوه أن یبیع من بني ھاشم شیئاً ویحذرون إن باع منھم أن ینھبوا مالھ وكانت خدیج ةمن رأوه معھ مر ةمك

مطعم بن عدي بن نوفل ابن عبد المطلب بن  ةفي الشعب، ولم یدخل في حلف الصحیف آلھ و علیھ هللا صلى  مال كثیر فأنفقتھ على رسول هللاّ 
وتابعھم  ةبأربعین خاتماً ختمھا كل رجل من رؤساء قریش بخاتمھ وعلقوھا في الكعب ةحیفعبد مناف وقال: ھذا ظلم وختموا الص

یخرج في كل موسم فیدور على قبائل العرب فیقول لھم: تمنعون لي جانبي حتى أتلو  آلھ و علیھ هللا صلى  على ذلك أبو لھب وكان رسول ّهللا 
في أثره فیقول: ال تقبلوا منھ فإنھ ابن أخي وھو كذاب ساحر، فلم یزل ھذا حالھم  وأبو لھب  على ّهللا  ةعلیكم كتاب ربكم وثوابكم الجن

موسمان في  ةوبقوا في الشعب أربع سنین ال یأمنون إال من موسم إلى موسم وال یشترون وال یبایعون إال في الموسم وكان یقوم بمك
معت المواسم تخرج بنو ھاشم من الشعب فیشترون فكان إذا اجت ةفي رجب وموسم الحج في ذي الحج ة: موسم العمرةكل سن

فلما  ةویبیعون ثم ال یجسر أحد منھم أن یخرج إلى الموسم الثاني وأصابھم الجھد وجاعوا وبعث قریش إال أبي طالب قصیدتھ الالمی
یأتي بالعیر باللیل علیھا البر والتمر  -  آلھ و علیھ هللا صلى  وھو ختن رسول هللاّ  - أیسوا منھ وكان أبو العاص بن الربیع  ةسمعوا ھذه القصید

: لقد صاحرنا أبو العاص فاحمدنا صھره، آلھ و علیھ هللا صلى  إلى باب الشعب ثم یصبح بھا فتدخل الشعب فیأكلھ بنو ھاشم وقد قال رسول ّهللا 
في الشعب أربع سنین بعث آلھ و علیھ هللا صلى  لقد كان یعمد إلى العیر ونحن في الحصار فیرسلھا في الشعب لیالً  ولما أتى على رسول ّهللا 

  ونزل جبریل على رسول ّهللا » باسمك اللھم«وظلم وتركت  ةاألرض فلحست جمع ما فیھا من قطیع ةداب ةعلى صحیفتھم القاطع  ّهللا 
ثیابھ ثم مشى حتى دخل المسجد على قریش وھم أبا طالب فقام أبو طالب ولبس  آلھ و علیھ هللا صلى  فأخبره بذلك فأخبر رسول ّهللا آلھ و علیھ هللا صلى

مجتمعون فیھ فلما أبصروه قالوا: قد ضجر أبو طالب وجاء اآلن لیسلم ابن أخیھ فدنا منھم وسلم علیھم فقاموا إلیھ وعظموه وقالوا: 
ما جئت لھذا ولكن ابن أخي   قد علمنا یا أبا طالب إنك أردت مواصلتنا والرجوع إلى جماعتنا وأن تسلم أبن أخیك إلینا، قال: وهللاّ 

رحم وظلم  ةاألرض فلحست جمیع ما فیھا من قطیع ةداب ةتعالى أخبره أنھ بعث على صحیفتكم القاطع  أخبرني ولم یكذبني أن ّهللا 
الرحم وإن كان  ةوارجعوا عما أنتم علیھ من الظلم والجور وقطیع  فابعثوا إلى صحیفتكم فإن كان حقاً فأتقوا هللاّ   وجور وترك اسم ّهللا 

وعلیھا أربعون خاتماً فلما أتوا بھا  ةوأنزلوھا من الكعب ةباطالً دفعتھ إلیكم فإن شئتم قتلتموه وإن شئتم استحییتموه فبعثوا إلى الصحیف
وكفوا عما   فقال لھم أبو طالب: یا قوم اتقوا هللاّ » باسمك اللھم«نظر كل رجل منھم إلى خاتمھ ثم فكوھا فإذا لیس فیھا حرف واحد إال 

 أنتم علیھ فتفرق القوم ولم یتكلم أحد ورجع أبو طالب إلى الشعب.
 
٣

یا  ةفي جواب الیھودي الذي سأل عما فیھ من عالمات األوصیاء فقال فیما قال: وأما الثانی السالم علیھمیر المؤمنین ل قال أ ٤٦. وفیھ 
حتى كان آخر ما اجتمعت فیھ ذلك یوم الدار: دار  آلھ و علیھ هللا صلىأخا الیھود فإن قریشاً لم تزل تخیل اآلراء وتعمل الحیل في قتل النبي 

أعور ثقیف فلم تزل تضرب أمرھا ظھراً لبطن حتى اجتمعت آراءھا على أن ینتدب من  ةملعون حاضر في صور، وإبلیس الةالندو
وھو نائم على فراشھ فیضربونھ جمیعاً فأسیافھم  آلھ و علیھ هللا صلىكل فخذ من قریش رجل ثم یأخذ كل رجل منھم سیفھ ثم یأتي النبي 

 آلھ و علیھ هللا صلىعلى النبي  السالم علیھش رجالھا ولم تسلمھا فیمضي دمھ دھراً، فھبط جبرئیل رجل واحد فیقتلوه فإذا قتلوه منعت قری ةضرب
التي یأتون فراشھ فیھا وأمره بالخروج في الوقت الذي خرج فیھ إلى الغار  ةالتي یجتمعون فیھا والساع ةفأنبأه بذلك وأخبره باللیل

بر وأمرني أن أضطجع في مضجعھ وأقیھ بنفسي فأسرعت إلى ذلك مسروراً لنفسي بأن أقتل بالخ آلھ و علیھ هللا صلى  فأخبرني رسول ّهللا 
فلما  آلھ و علیھ هللا صلىفي أنفھسا أن تقتل النبي  ةلوجھھ وأضطجعت في مضجعھ وأقبلت رجاالت قریش موقن آلھ و علیھ هللا صلىدونھ فمضى 
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ف المشرِّف لمبیت اإلمام علـی  متجاوبات فی أفضلیۀ الموق -کلمۀ واحدة  -فالکتاب والسنۀ 

على موقف أبی بکر فی الغار، حیث المدار لیس هو الصـحبۀ فـی المکـان، إنمـا هـو       السالم علیه

  .1التضحیۀ فی الحفاظ على الصاحب

  2.» أَساطیرُ الْأَولینَوإِذَا تُتْلَى علَیهِم آیاتُنَا قَالُوا قَد سمعنَا لَو نَشَاء لَقُلْنَا مثْلَ هذَا إِنْ هذَا إِالَّ«

» قد«رغم ما حققوه ب -تعنی سمع األذن دون القبول بسمع القلوب والعقول » قد سمعنا«هنا 

لـو  «إنما هو سماع للهزء بمـا یسـمعون کذریعـۀ لقیلـتهم الغیلـۀ:       -کأنهم واعون ما سمعوا 

عـن   -بـزعمهم   -األولـین، وتـرفعهم   المتلوة علیهم بأسـاطیر    ولحصرهم آیات اللّه» نشاء...

 3األساطیر، یحیلون على أنفسهم أن یقولوا مثل هذا زغم إمکانیتهم ذاتیاً لقولـه کمـا یتقولـون   

                                                                                                                                                         
والناس، ثم أقبل على أصحابھ فقال: ألیس   عن نفسي بما قد علمھ هللاّ أستوى بي وبھم البیت الذي أنا فیھ ناھضت بسیفي فدفعت 

 كذلك؟ قالوا: بلى یا أمیر المؤمنین.
أن قریشاً أجتمعت خرج من كل بطن أناس ثم انطلقوا إلى دار  علیھماالسالمومحمد بن مسلم عن أحدھما  ةشيء عن زرار ٥٢وفیھ 
فإذا ھم بشیخ قائم على الباب وإذا ذعبوا إلیھ لیدخلوا قال: أدخلوني معكم قالوا:  آلھ و علیھ هللا ىصل  لیشاوروا فیما یصنعون برسول هللاّ  ةالندو

ومن أنت یا شیخ، قال أنا شیخ من مضر ولي رأي أشیر علیكم فدخلوا وجلسوا وتشاوروا وھو جالس وأجمعوا أمرھم على أن 
الناس فقاتلوكم، قالوا: صدقت ما ھذا برأي، ثم تشاورا فأجمعوا یخرجوه فقال: لیس ھذا لكم برأي. إن أخرجتموه أجلب علیكم 

أمرھم على أن یوثقوه قال: ھذا لیس بالرأي إن فعلتم ھذا ومحمد رجل حلو اللسان أفسد علیكم أبناءكم وخدمكم وما ینفعكم أحدكم إذا 
كل بطن منھم بشاھر فیضربونھ فأسیافھم  فارقھ أخوه وابنھ أو إمرأتھ ثم تشاوروا فاجمعوا أمرھم على أن یقتلوه، یخرجون من

 ».وإذا یمكر بك...« ةجمیعاً عند الكتفین ثم قرأ اآلی
آنفاً یخبرني أن قریشاً أجتمعت علي المكر بي  ةلعلي: إن الروح ھبط علي بھذه اآلی آلھ و علیھ هللا صلىالمبیت قول الرسول  ةوفیھ في قص

أھجر دار قومي وأن أنطلق إلى غار ثور تحت لیلتي وأنھ أمرني أن آمرك بالمبیت وقتلي وأنھ أوحى إلي عن ربي عزَّ وجلَّ أن 
: أو تسملن بمبیتي ھناك یا السالم علیھمضجعي لتخفي بمبیتك علیھ أثري فما أنت قائل وصانع؟ فقال علي  - أو قال:  - على ضجاعي 

من سالمتھ فكان علي  آلھ و علیھ هللا صلى  اً لما أنبأه بھ رسول هللاّ ؟ قال: نعم فتبسم عليٌّ ضاحكاً وأھوى إلى األرض ساجداً شكر نبي هللاّ 
فلما رفع  آلھ و علیھ هللا صلى  بعد رسول ّهللا  ةوأول من وضع جبھتھ على األرض بعد سجدتھ من ھذه األم  أول من سجد شكراً �ّ  السالم علیھ

ني بما شئت أكن فیھ كمسرتك واقع منھ بحیث مرادك وأن رأسھ قال لھ: إمض لما أمرت فداك سمعي وبصري وسویداء قلبي ومر
وقال: وإن ألقي علیك شبھ مني أو قال: شبھي، قال: إن یمنعني نعم، قال: فأرقد على فراشي وأشتمل ببردي   توفیقي إال با�ّ 

فأشد الناس بالًء األنبیاء ثم األمثل تعالى یمتحن أولیاءه على قدر إیمانھم ومنازلھم من دینھ   الحضرمي ثم إني أخبرك یا علي أن هللاّ 
  هللاّ  ةفصبر صبراً فإن رحمالسالم علیھوالذبیح اسماعیل  السالم علیھوقد أمحتنك یا ابن أم وأمتحنني فیك بمثل ما امتحن بھ خلیلھ إبراھیم 

 آلھ و علیھ هللا صلى  جشعاً لفراق رسول هللاّ  السالم علیھ إلى صدره وبكى إلیھ وجداً بھ وبكى عليٌّ  آلھ و علیھ هللا صلىقریب من المحسنیین، ثم ضمھ النبي 
 ... ةأبا بكر وھند بن أبي ھال آلھ و علیھ هللا صلىواستتبع رسول  

 
١

في الغ�ار  ھآل و علیھ هللا صلى  بأبیھا ومكانھ مع رسول ّهللا  ةعن أبي المفضل معنعناً عن مجاھد قال: فخرت عائش ةما جماع ٥٥. المصدر 
حیث قام في مكانھ وھو ی�رى أن�ھ یُقت�ل؟ فس�كتت ول�م تح�ر الس�الم علیھبن شداد بن الھاد: وأین أنت من علي بن أبي طالب   فقال عبد ّهللا 

 جواباً.
 
٢

 .٣١: ٨. 
 
 ةفیسمع سجع أھلھا وكالمھم فلما قدم إلى مك ةعن السدي قال: كان النضر بن الحارث یختلف إلى الحیر ١٨٠: ٣. في الدر المنثور٣

والقرآن فقال: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا إن ھذا إال أساطیر األولین، وفیھ عن سعید بن جبیر قال:  آلھ و علیھ هللا صلىسمع كالم النبي 
بن أبي معیط والنضر بن الحارث وكان المقداد أسر النضر فلما أمر بقتلھ قال المقداد یا  ةیوم بدر صبراً عقبآلھ و علیھ هللا صلىقتل النبي 
 .ةما أقول، قال: وفیھ أنزلت ھذه اآلی  : كان یقول في كتاب ّهللا آلھ و علیھ هللا صلى  : أسیري فقال رسول هللاّ آلھ و علیھ هللا ىصل  رسول هللاّ 
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وکأنهم یترفعون أن یعارضوا هذه األسـاطیر بأسـاطیر أمثالهـا إذ ال یعتبرونهـا ممـا یعـارض       

  لضالتها، وبعدهم عن األساطیر!.

هـدم لصـرح الربانیـۀ لهـذه     » نشاء لقلنا«ؤال: قولوا مثل هذا، کما أن هنا صد عن الس» لو«ف

  ، وما أضله البسطاء الذین ال یعتقون!. اآلیات البینات، وما أنحسه مواجهۀ آلیات اللّه

وهنا یبقى سؤال، هل إن إبطال هذه اآلیات أحرى للعاقل فی محکمۀ العقل کما تـدذَعون، أو  

ء هـذه   لذلک اإلبطال حتى تتخلصوا من عب -ه من األساطیر زعم أن -التورط فیما تستائون 

الدعوة المتالحقۀ ویتخلص اآلخرون؟ إذاً فهذه وتلـک هـی مـن الـدعاوي الهاویـۀ الخـواء       

الغاویۀ البواء، ولیست الدعوى بمجردها مهما کانت براقۀ، بالتی یواجه بها البرهان فهـی هیـه   

ات التی تملک على صدقها من کافۀ البراهین، وإنمـا  البین  من أساطیر األولین، دون آیات اللّه

السکوت عن ردهم فیما أدعوا لظاهر بطالن دعواهم دونما نکیر، حیث الدعوى المجـردة وال  

البینـات التـی هـی بأنفسـها أدلـۀ        سیما هذه الطائلۀ الغائلۀ لیست بالتی ترد على آیات اللّـه 

  لربانیتها مصدراً وصادراً.

الهـالك إن    د من هؤالء األنکاد واألوغاد لحد تطلبوا ألنفسهم من اللّـه ذلک، وقد وصل العنا

  کان هذا هو الحق:

نْ السـماء أَو ائْ    « ةً مــارجنَـا حلَیرْ عطفَأَم كنْدنْ عقَّ مالْح وذَا هإِنْ کَانَ ه مإِذْ قَالُوا اللَّهنَـا  وت

  1.»بِعذَابٍ أَلیمٍ

رام، إیثـاراً للهـالك علـى اإلذعـان       دعاء غر یب یصور حالۀ راسبۀ من العناد ضد الحـق المـ

بالحق، حیث فسدت جبلتهم بالکبریاء الجامحۀ، وأخذتهم العزة باإلثم فحسبهم جهنم وبـئس  

  المهاد.

یه خاص فقـد تعنـی کافـۀ المتعنتـین القـائلین هـذا،        ال تختص بمشار إل» إن کان هذا«هنا 

أم سواها، أم فـی مسـارح    -ککل  -کان فی مسرح اآلیات الربانیۀ اإلسالمیۀ الغائلین، سواء أ

ودون أیـۀ هـوادة    -ککل  -، أنهم آله و علیه اهللا صلىخاصۀ فی حقل اإلسالم کوالیۀ االمر بعد الرسول 

                                                        
١

 .٣٢: ٨. 
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ال یهوونهـا، وهـذه هـی الخطـوة األخیـرة        على تصدیق آیۀ مـن اللّـه    یرجحون عذاب اللّه

  یخطوهم بها الشیطان.الشیطانیۀ التی 

  ذلک، وجواباً عن أمثال هذه الشطحات الزور والغُرور من أحابیل الغرور:

  1.»معذِّبهم وهم یستَغْفرُونَ   لیعذِّبهم وأَنْت فیهِم وما کَانَ اللّه   وما کَانَ اللّه«

مقترحـاً    نهم ناکروه ـ إنه صیانۀ لهـم عـن عـذاب اللّـه     فیهم ـ رغم أ  آله و علیه اهللا صلىفکون الرسول 

وهـم  «کـان فـیهم الرسـول أم لـم یکـن فـیهم ـ         -وسواه، وصیانۀ أخرى على طول الخط 

سـلب طلیـق   » معـذبهم «ولکـن  » وأنت فیهم«محطٌّ لسلب محدد ب» لیعذبهم«ف» یستغفرون

  أم لم تکن.» أنت فیهم«سواء أکنت » وهم یستغفرون«

ال یعذب الکافرین به ما هو فیهم، ثم یتوب عـن    حمۀ المحمدیۀ العالمیۀ أن اللّهفتلک هی الر

سـبحانه فرفـع أحـدهما      کان فی األرض إمانات من عذاب اللّـه «فقد » ذلک وهم یستغفرون

وأما األمـان البـاقی    آلـه  و علیه اهللا صلى  فدونکم اآلخر فتمسکوا به، أما األمان الذي رفع فهو رسول اللّه

  لهذین األمانین. 3فقد کان مماته إلى حیاته خیراً لنا 2»ستغفار...فاإل

هو مطلق العذاب الشامل لقتلهم؟ وقد قتل جمـع مـنهم   » ما دمت فیهم«وترى العذاب المنفی 

  فی غزوات!

عـنهم وهـم ال یسـتغفرون، بعـذاب      آلـه  و علیه اهللا صلىإنه عذاب اإلستئصال کما لم یعذبوا به ما کان 

  . اإلسئتصال وما أشبه، الواقع على سالفۀ األمم المتخلفۀ عن شرعۀ اللّه

                                                        
٣٣: ٨. ١. 
 
٢

  وم��ا ك��ان ّهللا «ج��ّل م��ن قائ��ل   أن��ھ ق��ال: ك��ان... ق��ال ّهللا  علیھماالس��الموحك��ى أب��و جعف��ر محم��د ب��ن عل��ي الب��اقر  ١٥٣: ٢. ن��ور الثقل��ین 
 .»لیعذبھم...

 
٣

: إن لك�م ف�ي حی�اتي خی�راً وف�ي مم�اتي آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لى  ّهللا قال ق�ال رس�ول  الس�الم علیھ  في روضتھ الكافي عن أبي عبد ّهللا  ١٥١. المصدر 
عز وجل یقول: وما كان   أما حیاتك فقد علمنا فمالنا في وفاتك؟ فقال: أما في حیاتي فإن ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلى  خیراً، قال: فقیل یا رسول ّهللا 

 فر لكم.لیعذبھم وأنت فیھم، وأما في مماتي فتعرض علي اعمالكم فأستغ
علي أمانین ألمتي   : أنزل هللاّ آلھ و علیھ هللا صلى  أخرج الترمذي عن أبي موسى األشعري قال قال رسول ّهللا  -  ١٨١: ٣وفي الدر المنثور 

 .ةفإذا مضیت تركت فیھم االستغفار إلى یوم القیام»معذبھم وھم یستغفرون  لیعذبھم وأنت فیھم وما كان ّهللا   وما كان هللاّ «
: إن الشیطان قال: وعزتك یا آلھ و علیھ هللا صلى  أخرج أحمد والبیھقي في األسماء والصفات عن أبي سعید قال قال رسول ّهللا  - ١٨٢ھ وفی

رب ال أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحھم في أجسادھم، قال الرب: وعزتي وجاللي ال أزال أغفر لھم ما استغفروني، وفیھ عنھ 
 من حیث ال یحتسب. ةلھ من كل ھم فرجاً ومن كل ضیق مخرجاً ورزق  قال: من أكثر من اإلستغفار جعل ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلى
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رحمۀ للعالمین، فإن فسح المجال للمکذبین الفاتنین  آلـه  و علیه اهللا صلىولیس عذاب القتال ینافی کونه 

وإنما هـی الرحمـۀ ال تشـکل    ینافی أصل الرحمۀ األصلیۀ المحمدیۀ حیث یستأصل دعوته، 

  زحمۀ على الذین آمنوا.

عجالـۀ    تشملهم فتمهلهم فال یأخذهم اللّه - آله و علیه اهللا صلىإکراماً لمحمد  -أجل، إنها رحمۀ ربانیۀ 

وعن   بعذاب اإلستئصال اإلستعجال، مهما یؤخذون بسائر العذاب قضیۀ صدهم عن سبیل اللّه

ک العـذاب ومـا    المسجد الحرام، فصدهم بقتال وسو اه عما یصدون، فلیس لیصدهم عن ذـل

  ، فإنهم أعـداء اللّـه   یدعونه من کونهم ورثۀ إبراهیم وسدنۀ البیت الحرام، أم ألنهم أولیاء اللّه

وأعداء البیت الحرام ومغتصبوه، ولیس البیت الحرام میراثاً حتى لو کان میراثاً من إبراهیم، بل 

  وجه خاص، اللهم إال األولیاء المتقین.هو البیت العتیق عن کل اختصاص ب

وهـم  «» وأنـت فـیهم  «دون هذین الشـرطین دون عـذاب اإلستئصـال      ذلک فقد یعذبهم اللّه

  :»یصدون عن المسجد الحرام

اءه إِ     وما لَهم أَالَّ یعذِّبهم اللّه« یـلا کَـانُوا أَومرَامِ والْح جِدسنْ الْمونَ عدصی مهإِالَّ  و اؤُه یـلنْ أَو

  1.»الْمتَّقُونَ ولَکنَّ أَکْثَرَهم الَ یعلَمونَ

ولسـت   » وما لهم أال یعذبهم اللّه«وهم ال یتقون،  » أال یعذبهم اللّه«ألنهم أمیون  -فقط  -فلیس 

دون عـن  یصـ «  على کفرهم وتکـذیبهم بآیـات اللّـه   » هم«و  أنت فیهم وال هم یستغفرون اللّه

  دونما حق یحق لهم ذلک الصد. »المسجد الحرام

  ، وال کانوا أولیاء المسجد الحرام مـن قبـل اللّـه    اللّه»: ما کانوا أولیاءه«الحال أنهم » و«ذلک! 

وأولیـاء المسـجد الحـرام      فإنما ألولیاء اللّه» إال المتقون«، والمسجد الحرام  اللّه»: إن أولیاءه«

إنما المشرکون نجس فال یقربوا «یصدوا من سواهم عن المسجد الحرام، ف أن  من أولیاء اللّه

  2.»المسجد الحرام بعد عامهم هذا

، هم أصول الفتنـۀ ضـد الموحـدین وشـرعۀ      فالصادون عن المسجد الحرام، المشرکون باللّه

                                                        
١

 .٣٤: ٨. 
 
٢

 .٢٨: ٩. 
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باً کما یعذبهم بمـا  بأیدي المؤمنین حر  التوحید، فال یسمح لهم بذلک الصد، بل ویعذبهم اللّه

  یشاء کیف یشاء حفاظاً على العاصمۀ التوحیدیۀ عن ذلک الصد الظالم الغاشم.

إن أولیاءه «»أنهم معذبون و »ال یعلمون«و »ما کانوا أولیاءه«أنهم  »ولکن أکثرهم ال یعلمون«ذلک 

  .»إال المتقون

ظر الناس إلى ظاهرها وأشـتغلوا  هم الذین نظروا إلى باطن الدنیا إذ ن  أال إن أولیاء اللّه«أجل، 

بآجلها إذا اشتغل الناس بعاجلها، فأماتوا منها ما خشوا أن یمیتهم، وترکوا منها ما علمـوا أنـه   

 لمما سالم الناس، وس سیترکهم، ورأوا إستکثار غیرهم منها إستقالالً، ودرکهم لها فوتاً، أعداء

قام الکتاب وبه قاموا، ال یرون مرجواً فوق  ما عادى الناس، بهم علم الکتاب وبه علموا، وبهم

  .1»ما یرجون، وال مخوفاً ما یخافون

  أولیاءه عن المسجد الحرام، فما هم فیه فاعلون؟.  ذلک، وحین یصد أعداء اللّه

» ذَابۀً فَذُوقُوا الْعیدتَصو کَاءإِالَّ م تیالْب نْدع مالَتُها کَانَ صمتَکْفُرُونَ و ا کُنتُم2.»بِم  

صداً عن المسجد الحرام کفراً به، وهـذه    إشراکاً به، وبأهل اللّه  تلک اللعینۀ هی صالتهم باللّه

هما من اللهو واللغو المناسبین لمسارح  3تصفیراً وتصفیقاً» مکاء وتصدیۀ«صالتهم عن البیت 

الفسق والرقص، وفی أقدس مکان من أمکنۀ الوحی والعبادة، وذلک ثالوث منحـوس، وفـی   

ـ    مستحقات العذاب: تکذیب بآیات اللّه رام، ومکـاء وتصـدیۀ فیـه    ، وصد عـن المسـجد الح

  .»فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون«

فَسینفقُونَها ثُم تَکُونُ علَیهِم حسرَةً ثُـم     إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا ینْفقُونَ أَموالَهم لیصدوا عنْ سبِیلِ اللّه«

  4.»نَیغْلَبونَ والَّذینَ کَفَرُوا إِلَى جهنَّم یحشَرُو

                                                        
١

 .٤٢٢: ة. الحكم
 
٢

 .٣٥: ٨. 
 
٣

، قال: »ةإال مكاًء وتصدی«قولھ عز وجل  أخرج الطستي عن ابن عباس ان نافع بن األزرق قال لھ أخبرني عن -  ١٨٣. المصدر 
 ةوھو بمك ةكان إذا قام إلى الصال آلھ و علیھ هللا صلى  صوت العصافیر وھو التصفیق وذلك أن رسول ّهللا  ةوالتصید ةالمكاء صوت القنبر

ن شمالھ ویصیح أحدھما كان یصلي قائماً بین الحجر والركن الیماني فیجيء رجالن من بني سھم یقوم أحدھما عن یمینھ واآلخر ع
 العصافیر لیفسد علیھ صالتھ. ةكنا یصیح المكاء واآلخر یصفق بیدیھ تصدی

 
٤

 .٣٦: ٨. 
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وینفقون أموالهم لیصدوا «وهذه طبیعۀ الحال النحسۀ لقبیل الکفر أنهم یصرفون کل طاقاتهم، و

کما یصـدون    تضلیالً لهم، أم وصداً عن تطبیق أحکام اللّه  صداً للمؤمنین باللّه » عن سبیل اللّه

ین ال إلى هـؤالء وال  عن المسجد الحرام، وصداً للمستضعفین المتحرین عن الحق، أو الحائر

  . إلى هؤالء، فکیانهم ککلٍّ هو الصد عن سبیل اللّه

فـی الـدارین، فـال فقـط      »ثم تکون علـیهم حسـرة  «فیما یهوون ویشتهون » فسینفقونها«ذلک 

غلباً بعد الحسرة وقلۀ بعد الکثرة، هنا وفی األخرى، ثم مصیرهم إلى » ثم یغلبون«بل » حسرة«

  .»جهنم یحشرونوالذین کفروا إلى «النار 

الْخَبِیثَ منْ الطَّیبِ ویجعلَ الْخَبِیثَ بعضَه علَى بعضٍ فَیرْکُمـه جمیعـا فَیجعلَـه فـی        لَیمیزَ اللّه«

  1.»جهنَّم أُولَئک هم الْخَاسرُونَ

الخبیـث مـن     میـز اللّـه  ی«مع بعضهم البعض متمیزین عن أهل الجنۀ  »... إلى جهنم یحشرون«

 »ویجعلٍ الخبیث بعضه على بعض«فی ذلک الحشر کما تمیزوا یوم الدنیا عن الطیبین،  »الطیب

ک الحشـر الحاشـد، ثـم      »فیرکمه جمیعاً« -ظلمات بعضها فوق بعض  فیجعلـه فـی   «فی ذـل

  .»جهنم...

  

  فترة رسولیۀ ال رسالیۀ

ا یبینُ لَکُم علَى فَتْرَةٍ منْ الرُّسلِ أَنْ تَقُولُوا ما جاءنَا منْ بشـیرٍ  یا أَهلَ الْکتَابِ قَد جاءکُم رسولُنَ«

  2.»علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ   والَ نَذیرٍ فَقَد جاءکُم بشیرٌ ونَذیرٌ واللّه

اً   »یبین لکم«رافات وسلباً لخرافات وانج »کثیراً مما کنتم تخفون من الکتاب« -» یبین لکم« قصـ

ما تختص به هذه الشرعۀ األخیرة، فقد بینـت   »یبین لکم«و »أکثر الذي هم فیه یختلفون«علیکم 

ولقد «أن هذا الرسول یبین کل شیء تحتاج إلیه األمۀ الرسالیۀ إلى یوم الدین:  »یبین لکم«لکم 

                                                        
١

 ؟٣٧: ٨. 
 
٢

 .١٩: ٥. 
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»جئناکم بکتاب فصلناه على علم هدى ورحمۀ لقوم یؤمنون
وهذا بصائر من ربکم وهـدى  «ـ   1

2.»ورحمۀ لقوم یؤمنون
ولکن تصدیق الذي بین یدیه وتفصیل کل شیء وهدى ورحمۀ لقـوم  «

  3.»یؤمنون

وما أنزلنا علیک الکتاب إال لتبین لهم الذي اختلفوا فیـه وهـدى ورحمـۀ    «ذلک بصورة عامۀ 

  4.»لقوم یؤمنون

یحلِّق على السـلبیات المفروضـۀ فـی الشـرعۀ األخیـرة       -وعلى ضوءه السنۀ  -فتبین القرآن 

 »یبین لکـم «وهنا  »وهدى ورحمۀ«واإلیجابیات المؤاتیۀ لشرعۀ الخلود:  »لتبین الذي أختلفوا فیه«

  تعمهما.

الرسـل  التی بعدتکم بطبیعۀ حال الفترة الرسولیۀ عـن طبیعـۀ    »یبین لکم على فترة من الرسل«

والرساالت اإللهیۀ: (أرسله على حین فترة من الرسل وإختالف من الملل وانقطاع من السـبل  

  5ودروس من الحکمۀ وطموس من أعالم الهدى والبیات).

                                                        
١

 .٥٢ :٧. 
 
٢

 .٥٧: ١٠. 
 
١١١: ١٢. ٣. 
 
٤

 .٦٤: ١٦. 
 
٥

العالم   : الحمد ّ� ةیخطب بھذه الخطبالسالم علیھقال سمعت أبا الحسن   في الكافي بسند عن عبد العظیم بن عبد ّهللا  ٦٠٢: ١. نور الثقلین
 عبده ورسولھ المصطفى وولیھ المرتضى وبعثھ بالھدى أرسلھ...آلھ و علیھ هللا صلى: وأن محمد -إلى أن قال  -بما ھو كائن 

من  ةفي أن فیھا رسالً أم ال والمصدق ة، كما ھي مختلفةسن ٦٠٠و ةسن ٥٠٠بین/  ةمختلف ةأقول: والروایات في سني تلك الفتر
 أن ھذه السنین كانت خلواً من الرسل، مھما كان فیھا أوصیاء غیر معصومین وعلماء. ةلفترا ة، تصدقھا آیةاالخیر

 علیھماالسالمعن تفسیر القمي سأل نافع بن األزرق أبا جعفر محمد بن علي  ٦٠٢: ١وإلیكم بعضاً من ھذه األحادیث ففي نور الثقلین 
ال: أخبرك بقولي أو بقولك؟ قال: أخبرني بالقولین جمیعاً. قال: أما بقولي ! فقةمن سن علیھماالسالمفقال: أخبرني كم بین عیسى ومحمد 

جالساً إذ جاءتھ  آلھ و علیھ هللا صلى  قال بینا رسول هللاّ  السالم علیھ  ، وفیھ عنھ عن بشیر النبال عن أبي عبد ّهللا ةوأما بقولك فستمائ ةفخمسمائ
خالد بن سنان دعاھم فأبوا أن یؤمنوا، وفیھ عن كمال الدین وتمام  ةنبي ضیعھ قوم ةفرحب بھا وأخذ بیدھا وأقعدھا ثم قال: ابن ةامرأ
نبي ضیعھ قومھ خالد بن  ةھذه ابن«عن الصادقین مثلھ وفیھ فصافحھا وأدناھا وبسط لھ رداءه ثم أجلسھا إلى جنبھ ثم قال:  ةالنعم

 ةفصافحھا، مما یطرد الروایتین مع أنھما خالف نص آی أقول: أخذ بیدھا» بنت خالد بن سنان ةسنان العبسي وكان اسمھا محیا
یقول في حدیث: وأوصى عیسى إلى شمعون بن حمون  آلھ و علیھ هللا صلىعن النبي  السالم علیھ  ، وفیھ عن كمال الدین عن أبي عبد ّهللا ةالفتر

 ةإلى برد ةوأوصى سلیم ةلى سلیمالصفا وأوصى شمعون إلى یحیى بن زكریا وأوصى یحیى بن زكریا إلى منذر وأوصى منذر إ
 وأنا أدفعھا إلیك یا علي. ة: ودفعھا إليَّ بردآلھ و علیھ هللا صلى  ثم قال رسول ّهللا 

أنھ لم یكن بینھما رسول وال نبي وال  ةأقول: ومما یحیر العقول قول الصدوق بعد ذلك ھذه االحادیث في كمال الدین: یعني الفتر
من األنبیاء  ةعلى حین فتر آلھ و علیھ هللا صلىعز وجل بعث محمداً   ھ وعلى ذلك دل الكتاب المنزل أن هللاّ وحي ظاھر مشھور كمن كان قبل

مستورون خائفون منھم خالد بن سنان العبسي نبي ال یدفعھ دافع وال  ةأنبیاء وأئم علیھماالسالمواألوصیاء ولكن قد كان بینھ وبین عیسى 
، أقول: ال ةخمسون سن آلھ و علیھ هللا صلىالخاص والعام وشھرتھم عندھم وكان بین مبعثھ ومبعث نبینا  ء األخبار عن ینكره منكر لتواطى

 .ةوخافی ةجاھر ةتقتضي انقطاع الرسال ة، ثم الفترةمعنى لخفاء الرسول والنبي حیث اإلجھار من لزامات الرسال
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إذ لـم تـأت فـی     »من الرسلفترة «فتعالوا اآلن معی لنقضی فترة فی الحصول على المعنى من 

  القرآن إال هذه المرة الیتیمۀ.

فالفتور لغویاً هو سکون بعد حدة ولین بعد شدة، وضعف بعد قوة، ففترة مـن الرسـل تعنـی    

إنقطاعاً فی سلسلۀ الوحی بإنقطاع الرسل لردح من الزمن، إالّیوجد رسول فاتر فـی رسـالته،   

قطاع رسلها الداعیۀ، فحین تنقطع الرسـالۀ بـدعاتها   وفترة الرسالۀ هی سکونها بعد حراکها بان

الرسل، لفتور القوة الدعائیۀ، وال سیما بین األلداء من األقوم، فعند ذلک الطامۀ الکبرى وکمـا  

أرسله على حـین فتـرة مـن الرسـل     «من خطبۀ له:  السالم علیهیروى عن اإلمام علی أمیر المؤمنین 

فتن وإنتشار من األمـور وتلـظ مـن الحـروب، والـدنیا      وطول هجعۀ من االمم وإعتزام من ال

کاسفۀ النور، ظاهرة الغرور، على حین إصفرار من ورقها، وإیاس من ثمرهـا، وإغـورار مـن    

ماءها، قد درست منار الهدى، وظهرت أعالم الردى، فهی متجهمۀ الهلها، عابسـۀ فـی وجـه    

  1».طالبها، ثمرها الفتنۀ وطعامها الجیفۀ ودثارها السیف...

بعثه والناس ضالل فی حیرة وخابطون فی فتنۀ قد استهوتهم األهواء، واسـتنزلتهم الکبریـاء،   «

فـی   آلـه  و علیه اهللا صلىوأستخفتهم الجاهلیۀ الجهالء، حیارى فی زلزال من األمر وبالء من الجهل فبالغ 

  2الحکمۀ والموعظۀ الحسنۀ. النصیحۀ، ومضى على الطریقۀ ودعا إلى

                                                                                                                                                         
 
١

 .١٥٧ - ١٥٦باب الخطب  ة. نھج البالغ
 
٢

إلنجاز عدتھ وتمام نبوتھ، مأخوذاً عل�ى  آلھ و علیھ هللا صلى  سبحانھ محمد رسول ّهللا   إلى أن بعث ّهللا : «ة. أقول: وھنا خطب أخرى كالتالی
  ، ب�ین مش�بِّھ ّ� ةمتش�تت ، وطرائ�قة، وأھ�واًء منتش�رةالنبیین میثاقھ، مشھوراً سماتھ، كریماً میالده، وأھل األرض یومئٍذ ملل متفرق�

 ..١/٣٢ ةالخطب...»ةمن الجھال ة، أو مشیر إلى غیره، فھداھم بھ من الضالل، وأنقذھم بمكانةبخلقھ، أو ملحد في السم
للشبھات،  ةأرسلھ بالدین المشھور، والعلم المأثور، والكتاب المسطور، والنور الساطع، والضیاء الالمح، واألمر الصادع، إزاح«

جاً بالبینات، وتحذیراً باآلیات، وتخویفاً بالمثالت، والناس في فتن انجذم فیھا حبل الدین، وتزعزعت سواري الیقین، وإحتجا
واختلف النجر، وتشتت األمر، وضاق المخرج، وعمي المصدر، فالھدى خامل، والعمى شامل، ُعصي الرحمن ونُصر الشیطان، 

مھ، ودرست ُسبُلھ، وعفت شركھ، أطاعوا الشیطان فسلكوا مسالكھ، ووردوا مناھلھ، وُخذل اإلیمان فأنھارت دعائمھ، وتنكرت معال
بھم سارت أعالمھ وقام لواُءه، في فتن داستھم بأخفائھا، ووطئتھم بأظالفھا، وقامت على سنابكھا فھم فیھا تائھون حائرون جاھلون 

 ) ٣٦: ٣» (لمھا ملجم، وجاھلھا مكرممفتونون، في خیر دار وشر جیران، نومھم سھود، وكحلھم دموع، بأرض عا
نذیراً للعالمین، وأمیناً على التنزیل، وأنتم معشر العرب على شرِّ دین وفي شر دار، منیخون بین  آلھ و علیھ هللا صلىبعث محمداً   إن ّهللا «

، واآلثام ةصنام فیكم منصوبُخشن، وحیات ُصمٍّ، تشربون الكِدر وتأكلون الجشب، وتسفكون دماءكم، وتقطعون أرحامكم، األ ةحجار
 ).٧٣، ٣٦» (ةبكم معصوب

 ).١٣٦، ١، ١٨١» (أرسلھ إلنفاذ أمره وإنھاء عذره وتقدیم نُُذره«
وطال األبد بھم لیستكملوا الخزي ویستوجبوا الغیر، حتى إذا احلولق األجل واستراح قوم إلى الفتن، وأشالوا عن لقاح حربھم، لم «

البالء، حملوا بصائرھم على  ةم یستعظموا بذل أنفسھم في الحق، حتى إذا وافق وارد القضاء إنقطاع مدبالصبر، ول  یمنوا على هللاّ 
 .٢٦٣ -  ١٤٨» أسیافھم، ودانوا لربھم بأمر واعظھم

، وبین بھ األحكام ة، وقمع بھ البدل المدخولة، أظھر بھ الشرائع المجھولةمتالفی ة، ودعوةشافی ة، وموعظةكافی ةأرسلھ بحج«
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خلواً عـن حجـۀ الرسـالۀ نقضـاً لبـالغ الحجـۀ       » فترة من الرسل«ولئن سأل سائل هال تکون 

رسالً مبشرین ومنذرین لـئالً  «رب العالمین، فإنهم:   فإعذاراً للمعتذرین وحجۀً للناس على اللّه

»عزیزاً حکیماً  حجۀ بعد الرسل وکان اللّه  یکون للناس على اللّه
فال بد من حجۀ رسـولیۀ أو   1

  حجۀ.  رسالیۀ بین المکلفین لئال یکون للناس على اللّه

فتـرة مـن   «ال تعنی خلواً من حجج الرسـاالت فـإن صـیغتها    » فترة من الرسل«والجواب أن 

إال فترة مـن إبتعـاث الرسـل وحججهـم     » فترة من الرسل«فال تعنی » الرسل«دون » الرساالت

ات الرسـل، والمؤمنـون        باقیۀ، مهما صعب الوص ول إلیهـا للتحریـف، والتجـدیف فـی کتاـب

  إلى الوحی األصیل کیفما کان التحریف.  الصالحون علماء وسواهم یهتدون بهدي اللّه

إلى یـوم   آله و علیه اهللا صلىإال کمثل العائشین بعد خاتم الرسل » فترة من الرسل«فما مثل العائشین فی 

لحجۀ المحلقۀ على کل األدوار، إنما هو فی وضوح المحجـۀ  الدین، والفارق لیس فی أصل ا

  للوصول إلى الحجۀ فی األخرین، وصعوبتها فی األولین وسهولتها فی اآلخرین.

فالناقد البصیر زمن الفترة الرسولیۀ بإمکانه التخلص عن کل دخیل دجیل وإن صعب، فأفضل 

رة لـیس لیحاسـب کمـا المختلـف     فی هذه الفت  األعمال أحمزها، ثم المتخلف عن شرعۀ اللّه

  عنها فی زمن الرسل أو الرسالۀ الباهرة بحججها.

ذلک، فقد کان الطریق للوصول إلى حجۀ الوحی مفتوحاً زمن الفترة للذین یتطرقون إلیه، وال 

سیما وأن الراسخین فی العلم من أهل الکتاب یعلمـون األصـیل مـن وحـی الکتبـاب عـن       

»لم منهم والمؤمنون یؤمنون بما أنزل إلیک...لکن الراسخون فی الع«الدخیل: 
فـالعوام مـنهم    2

المهتدون المؤمنون علیهم اإلقتداء بهؤالء الراسخین فی العلـم مـنهم، ثـم العـوام اآلخـرون      

                                                                                                                                                         
 ).٢٨٦، ١٥٩» (ةفصولالم
 ).٣٨٥، ١٩٤» (بعثھ حین المكم قائم، وال منار ساطع، وال منھج واضح«
اإلطالع، وأظلمت بھجتھا بعد  ةبالحق حین دنى من الدنیا اإلنقطاع، وأقبل من اآلخر آلھ و علیھ هللا صلىسبحانھ بعث محمداً   ثم إن ّهللا «

، وأزف منھا قیاٌد، في إنقطاع من مدتھا، وإقتراب من أشراطھا، وتصرم من إشراق، وقامت بأھلھا على ساق، وخُشن منھا مھاد
بالغاً   أھلھا، وإنفصام من حلقتھا، وإنتشار من سببھا، وعفاٍء من أعالمھا، وتكشف من عورتھا، وقِصر من طولھا، جعلھ هللاّ 

 ).٣٩٠، ١٩٦» (ألعوانھ، وشرفاً ألنصاره ةالمتھ، وربیعاً ألھل زمانھ، ورِفع ةلرسالتھ، وكرام
 
١

 .١٦٥: ٤. 
 
٢

 .١٦٢: ٤. 
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مصیرهم مصیر هؤالء الذین یحرفون الکتاب أم هم راضون، إذاً فالحجۀ الرسالیۀ لم تفتر فـی  

إحدى الحجتین کافیۀ لقطع العذر، ولکن الرحمـۀ تقتضـی أال یکتفـى    زمن الفترة الرسولیۀ، و

فی الحجۀ البالغۀ بما هی غارقۀ فی لجۀ التحریف، فلیزل بعد هـذه المحرفـات کتـاب یبقـى     

  وحیاً أصیالً دون أي دخیل، مناراً للعالمین إلى یوم الدین.

ونما تجـاف عنهـا وإن   ذلک، وبصورة عامۀ إن سیرة الرسالۀ سائرة على مدار زمن التکلیف د

أصطفى سبحان من ولد آدم أنبیاء أخذ على الوحی میثاقهم، وعلى تبلیـغ  «لحظۀ واحدة، فقد 

إلیهم، فجهلـوا حقـه، وأتخـذوا األنـداد معـه،        الرسالۀ أمانتهم، لما بدل أکثر خلقه عهد اللّه

واتر إلیهم أنبیاءه، وأجتالتهم الشیاطین عن معرفته، وأقتطعتهم عن عبادته، فبعث فیهم رسله، و

لیستأدوهم میثاق فطرته، ویذکِّروهم منسی نعمته، ویحتجوا علیهم بالتبلیغ، ویثیروا لهم دفـائن  

العقول، ویروهم اآلیات المقدرة، من سقف فوقهم مرفوع، ومهاد تحتهم موضـوع، ومعـایش   

ل سبحانه خلقه مـن  تحییهم، وآجال تُفنیهم، وأوصاب تُهرمهم، وأحداث تتابع علیهم. ولم یخ

نبی مرسل، أو کتاب منزل، أو حجۀ الزمۀ، أو محجۀ قائمۀ، رسلٌ ال تقصر بهم قلـۀ عـددهم،   

وال کثرة المکذبین لهم، من سابق سمی له من بعده، أو غابر عرفه من قبله، على ذلک نسـلت  

  1».القرون، ومضت الدهور، وسلفت اآلباء وخلفت األبناء

ولیقیم الحجۀ به (آدم) على عباده، ولم یخلهم بعد أن قبضه، مما یؤکد حجۀ ربوبیتـه،  «ذلک، 

ویصل بینهم وبین معرفته، بل تعاهدهم بالحجج على ألسـن الخیـرة مـن أنبیـاءه، ومتحملـی      

  2».مقطع عذْره ونُذُرهحجتُه، وبلغ ال آله و علیه اهللا صلىودائع رساالته قرناً فقرناً، حتى تمت بنبینا محمد 

فاستودعتهم فی أفضل مستودع، وأقرَّهم فی خیر مستقر، تناسختهم کرائم األصـالب  «وهکذا 

خَلف، حتى أفضت کرامـۀ    إلى مطهرات االرحام، کلَّما مضى منهم سلف قام منهم بدین اللّه

له على حین فتـرة مـن الرسـل، وهفـوة عـن العمـل،       ... أرسآله و علیه اهللا صلىسبحانه إلى محمد   اللّه

                                                        
١

 .٣١: ١ ةالخط ة. نھج البالغ
 
٢

 .٨٩/٣/١٧٤ ة. الخطب
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  1».وغباوة من األمم...

رسله بما صخهم به من وحیه، وجعلهم حجۀ له على خلقه، لئال تجب الحجـۀ    بعث اللّه«فقد 

  لهم یترك اإلعذار إلیهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبیل الحق ـ.

 أنـه جهـل مـا أخفـوه مـن مصـون أسـرارهم، ومکنـون         کشف الخلق کشفۀ، ال  أال إن اللّه

والعقاب بواء 2».ضمائرهم، ولکن لیبلوهم أیهم أحسن عمالً، فیکون الثواب جزاء  

ولیحـذِّروهم مـن    -الـدنیا   -وبعث إلى الجن واإلنس رسله، لیکشفوا لهـم مـن غطاءهـا:    «

عیوبهـا، ویهجمـوا علـیهم بمعتبـر مـن تصـرف        ضرَّائها، ولیضربوا لهم أمثالها، ولیبصـروهم 

للمطیعین منهم والعصاة، مـن جنـۀ ونـار،      مصاحها وأسقامها، وحاللها وحرامها، وما اعد اللّه

  3»...وکرامۀ وهوان

بحجـج  إلـیکم    فقـد أنـذر اللّـه   « 4»فیها حسرة على کل ذي غفلۀ أن یکون عمرُه علیه حجۀ«

  5».مسفرة ظاهرة، وکتب بارزة العذر واضحۀ

بحجۀ، إما ظاهراً مشـهوراً، أو خائفـاً مغمـوراً، لـئال       اللهم بلى ال تخلو االرض من قائم للّه«

  وبیناته، وکم ذا وأین أولئک؟ أولئک األقلون عـداً، واألعظمـون عنـد اللّـه      تبطل حجج اللّه

  6».بهم حججه وبیناته حتى یودعوها نظرائهم، ویزرعوها فی قلوب أشباههم  قدراً، یحفظ اللّه

فمن مهـام األهـداف فـی هـذه     » قد جاءکم... أن تقولوا ما جاءنا من بشیر وال نذیر«... أجل 

فقـد  » أن تقولوا ما جاءنا من بشیر وال نـذیر «الرسالۀ األخیرة هو قطع األعذار عن بکرتها عن 

قضت علینا الفترة الرسالیۀ وحرفت کتب السماء عن جهـات أشـراعها، فـال هـی معصـومۀ      

                                                        
١

 .١٨٥/ ٩٢ ة. الخطب
 
٢

 .١٤٢/٢٥٥ ة. الخطب
 
٣

 .٣٣٠/ ١٨١ ة. الخطب
 
 .٦٢/١١٨ ة. الخطب٤
 
٥

 .١٣٤.٧٩ ة. الخطب
 
٦

 .٥٩٥ح/  ١٤٧. 
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مـن بشـیر وال   «بعد الرسل والکتب السـالقۀ  » جاءنا«تصلح الرجوع إلیها واإلعتماد علیها، وال 

الجوارف         » نذیر معصوم یعتمد علیه مهمـا کـان العلمـاء کثـرة، ولکـنهم کـانوا منجـرفین ـب

  القلیل من الضعفاء فی مسرح الدعوة. ومنخرفین بالخوارف إال

فلقد ضعفت الدعوة والدعایۀ وابتعدت الحجۀ زمن الفترة لحد کادت أن تکون حجۀ الضالین 

ذلک الرسول العظیم بهذه الرسالۀ العظیمۀ قطعاً لکل االعـذار    فابتعث اللّه -ولن تبلغ  -بالغۀ 

  والحجج منذ بزوغها إلى یوم الدین.

واقعۀ، ولضـل   -  وعوذاً باللّه -  واستمر زمن الفترة لکانت الحجۀ على اللّه فلو ال هذه الرسالۀ

  المکلفون عن بکرتهم إال القلیل القلیل من األوحدي ذوي البصائر والنُّهى.

وذلک البشیر النذیر األخیر هو المهیمن بکتابه على کل بشیر سـالف   »فقد جاءکم بشیر ونذیر«

  ت أعالم الهدى عن بکرتها وأنطمست.ونذیر بکتاباتهم، لواله النفصم

ومن أهم األشیاء التی تحتاج إلى قمۀ عالیـۀ مـن القـدرة ابتعـاث      »على کل شیء قدیر  واللّه«

رسلو یقطع طافۀ األعذار فی کافۀ الحقول لکافۀ األمم عن بکرتها، اذ خلصهم بأسـرهم عـن   

  أسرهم.

حرى غیرهم من عامـۀ المکلفـین،   أهل الکتاب، بل وبأ -فقط  -ال تخاطب » أن تقولوا«وهنا 

فلو ال ذلک البشیر النذیر األخیر لقضی على بشارة الوحی ونذارته عن بکرتها، حیث الکتـب  

السالفۀ محرَّفۀ فال تصلح لدعوة صالحۀ، فلیس لمتحـري الحـق أن یتحـراه عـن سـابقه، وال      

مـا  «ذرة ثابتۀ صادقۀ: حاضره، ثم المکلفون منذ الفترة إلى یوم الدین تبقى لهم هذه الحجۀ العا

  .»جاءنا من نذیر

ثُم آتَینَا موسـى الْکتَـاب تَمامـا علَـى     «ذلک وکما أن هذه الرسالۀ بین العرب تقطع أعذارهم: 

أَنزَلْنَـاه   وهذَا کتَاب الَّذي أَحسنَ وتَفْصیالً لکُلِّ شَیء وهدى ورحمۀً لَعلَّهم بِلقَاء ربهِم یؤْمنُونَ

 قَبلنَـا وإِنْ  مبارك فَاتَّبِعوه واتَّقُوا لَعلَّکُم تُرْحمونَ أَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنزِلَ الْکتَاب علَى طَائفَتَینِ منْ

نَّا أَهدى منْهم فَقَد جاءکُم بینَـۀٌ  کُنَّا عنْ دراستهِم لَغَافلینَ أَو تَقُولُوا لَو أَنَّا أُنزِلَ علَینَا الْکتَاب لَکُ

ذینَ        منْ ربکُم وهدى ورحمۀٌ فَمنْ أَظْلَم ممنْ کَذَّب بِآیات اللّـه  نَجزِي الـَّ ا سـ نْهـع فـدصو

  .»یصدفُونَ عنْ آیاتنَا سوء الْعذَابِ بِما کَانُوا یصدفُونَ
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  لسامیۀ هی قاطعۀ األعذار فی الطول التاریخی والعرض الجغرافی.فهذه الرسالۀ ا

على نفسـه الرحمـۀ،     فی هذه الرسالۀ تتجاوب براهین الرسالۀ العامۀ والخاصۀ، فقد کتب اللّه

وال سیما رحمۀ الهدایۀ على ضوء الوحی، ومن الرحمۀ الربانیۀ فی حقـل الشـرعۀ أن تکـون    

هـذه الشـرعۀ الوحیـدة الصـالحۀ ببراهینهـا وواقعهـا       وحیدة تجمع کافۀ المکلفین، فما هی 

  إلسعادهم عن بکرتهم.

فاشلۀ، إذ لم تبق مـن حجـج الرسـل باقیـۀ      -لو ال القرآن  -الخطوة األولى لسائر الرساالت 

واقیۀ تصلح لإلحتجاج بها، فإن آیاتهم الرسولیۀ انقرضت معهم، ثم وآیـاتهم الرسـالیۀ، هـی    

محرفۀ عن جهات أشراعها، وال نجـد إال القـرآن العظـیم     - کتبهم اصبحت ـ ومنذ أمد بعید 

  الجامع فی نفسه الحجۀ الرسولیۀ والرسالیۀ، المهیمنۀ لما سبقه من رسل ورساالت.

اطن دونمـا    » یبین لکم«و وما أشبه ککل تعم تبیین کلَّما یحق تبیینه من الحق من ظـاهر أو ـب

عۀ حقیقۀ ال تُنال إال بطقوس خاصۀ أخرى غیـر  استثناء، فالقیلۀ الغائلۀ الصوفیۀ أن وراء الشری

 آلـه  و علیـه  اهللا صـلى تعالى کأنه قصر فی مادة اإلرسال، وإزراء بالرسول   قشور الشریعۀ، هذه إزراء باللّه

  کأنه قاصر فی ذلک البالغ.

فإن کان مما یقولونه هو من الباطن حقاً لکان المشرع أحق بإعالنه کما یعلنون، وإن لم یکـن  

  الحق فماذا بعد الحق إالَّ الضالل فأنَّى یؤفکون.هو 

  کالَّ، إن الباطن، الحق کله مطوى فی الظواهر الدینیۀ، کلما أقیمت کالمرسوم فی شـرعۀ اللّـه  

  من وراء القصد.  ظهرت تلک الحقائق قدرها واللّه

  وفی رجعۀ أخرى إلى اآلیۀ انتباهات تالیۀ:

حۀ باختصاصهم أکثر ممن سواهم بتلـک النعمـۀ   فی إختصاص الخطاب هنا بأهل الکتاب لم

فإنهم هم المبتلون ببلیۀ التحریف واإلخـتالف   »یبین لکم على فترة من الرسل«الرسولیۀ حیث 

کمـا   -قاصرین ومقصرین، فهذه لهم بشرى سارة أن یجیئهم هذا الرسول الـذي یبـین لهـم    

  کل شیء. -للعالمین 

تغرق فترة منهم کلَّهم إالَّ الذي جاء أخیراً، فلتکن فتـرة  جمعاً محلّى بالالم تس» من الرسل«ثم 

منکرَّة تشیر إلى وحـدة  » فترة«متصلۀ بمجیئه، دون فترة أو فترات سابقۀ منفصلۀ عنه، کما وأن 
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  هذه الفترة.

على فترة رسولیۀ، وال ورسـالیۀ حیـث الفترتـان همـا      -فقط  -تدل » فترة من الرسل«ثم هنا 

  ۀ إلهیۀ فی تلک الفترة...قاضیتان على حجۀ بالغ

فمما ال یریبه شک ضرورة حجۀ بالغۀ إلهیـۀ رسـولیۀ أو رسـالیۀ فـی کـل أدوار التکلیـف،       

  والجمع أبلغ النضمام الداعیۀ المعصومۀ إلى مادة الدعوة الرسالیۀ المعصومۀ.

ـ 44أرسلنا رسلنا تترا کلما جاء أمۀ رسولها کذبوه.. («فحینما  ارون ) ثم أرسلنا موسى وأخاه ه

وهو الـردح   -حینذاك السالم علیهوذلک بعد طوفان نوح  »)50).. وجعلنا ابن مریم وأمه آیۀ.. (45(

  کانت األمم تعیش الحجتین البالغتین. -العظیم من الزمن الرسولی والرسالی 

عاش المکلفون حجۀ رسالیۀ محرَّفۀ کان باإلمکـان الحصـول علـى    » فترة من الرسل«ثم فی 

  ا من الدخیل.أصیل الوحی فیه

ـیهم وعترته المعصومین  آلـه  و علیه اهللا صلىومن ثم فی زمن الرسول محمد  عاشـوا الحجتـین کمـا     السـالم  عل

السابقین قبل الفترة، وفی زمن الغیبۀ الکبرى یعیشون الحجۀ الرسـالیۀ البالغـۀ غیـر المحرفـۀ     

  وهی القرآن العظیم.

عاشوا أکثر من شـرعۀ واحـدة کـان لهـم      وطالما أصل التکلیف فی أیۀ شرعۀ إبتالء، فالذین

 علیهماالسـالم إبتالء ثان هو النقلۀ إلى شرعۀ أخرى، والعائشون الفترة الرسولیۀ بین المسیح ومحمـد  

لهم ثان هو إبتالء هم بشرعۀ محرفۀ، وهکذا نجد مختلف اإلبتالآت إضـافۀ إلـى أصـل کـل     

  شرعۀ، مهما اختلفت ألوان هذه اإلبتالآت.

البالغۀ اإللهیۀ القاطعۀ لألعذار عاشـت کافـۀ المکلفـین، مهمـا زادت بإضـافۀ      ولکنما الحجۀ 

الحجۀ الرسولیۀ، أم نقضت بتحرُّف الحجۀ الرسالیۀ، ولکن أصل الحجۀ الممکن الوصول إلیها 

محفوظ على مدارات الزمن الرسالی بأسرها دونما إستثناء، مهما کـان فـی الرسـالۀ األخیـرة     

الذي أعذر بما أنذر، وأحـتج    أوصیکم بتقوى اللّه«ف 1»ه وتقدیم نذرهإنفاذ أمره، وإنهاء عذر«

                                                        
١

 .٨١/١/١٢٦ ة. الخطب
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  1»...بما نهج وحذرکم عدواً نفذ فی الصدور خفیاً

قطع لعذر القوة فی البشارة والنذارة لمکان الفتـرة   »أن تقولوا ما جاءنا من بشیر وال نذیر«وهنا 

لرسالی فی هذه الفترة، فبقاء هذه الفترة هو إبقاء لقاصـر الحجـۀ البالغـۀ    الرسولیۀ والتحریف ا

مهما کان قاطعاً لألعذار ردحاً من الزمن، فأما أن تستمر هذه الفتـرة أکثـر ممـا أسـتمرت أم     

رسولی إلـى   »فقد جاءکم بشیر ونذیر«وإلى یوم الدین فقد کان لذلک العذر من مکان، ولکن 

  ارة واإلنذار هی القرآن العظیم.مادة مدیدة من تلک البش

   کَانَ النَّاس أُمۀً واحدةً فَبعثَ اللّـه «تعالى عن فترة االختالف واإلختالق:   ذلک، وکما یقول اللّه

ا   النَّبِیینَ مبشِّرِینَ ومنذرِینَ وأَنزَلَ معهم الْکتَاب بِالْحقِّ لیحکُم بینَ النَّاسِ فیما اخْ مـو یـهتَلَفُوا ف

ا      اخْتَلَف فیه إِالَّ الَّذینَ أُوتُوه منْ بعد ما جاءتْهم الْبینَات بغْیا بینَهم فَهدى اللّه مـنُـوا لینَ آمالَّذ

  2.»قیمٍیهدي منْ یشَاء إِلَى صرَاط مستَ   اخْتَلَفُوا فیه منْ الْحقِّ بِإِذْنه واللّه

فالمختلفون المختلقون والذین أتبعـوهم تقلیـداً أعمـى هـم، المقصـرون، والقاصـرون هـم        

لمـا    مهـدیون بهـدي اللّـه   » الـذین آمنـوا  «القاصرون على أیۀ حال مهما اختلف المجال، ثم 

  اختلف المقصرون فیه من الحق.

فهنا فی میدان اإلیمان دور دائر للهـدى  فرغم التحریفات المتنوعۀ فی کتابات الوحی السالقۀ، 

  ضامن هداه.  واللّه  الربانیۀ، حیث المؤمن ینظر بنور اللّه

إذاً فمهما کان الوصول إلى الهدي فی زمن الفتـرة الرسـولیۀ والتحریفـات الرسـالیۀ، صـعباً      

، مستصعباً، فالحجۀ البالغۀ الرسالیۀ فیها باقیۀ مهما کانت صعبۀ الوصـول وشـددیۀ الحصـول   

فاإلبتالآت الربانیۀ ضروب فی مختلف الشرائع والمکلفین واألدوار الرسالیۀ، ولکلٍّ قدر سعیه 

  ووعیه.

حجـۀ حیـث     إذاً فال یعنی دور الفترة إنقطاع الحجۀ عن بکرتها حتى تکون للناس على اللّـه 

  الغرقی فیها کثیرة فی اللجۀ.

                                                        
١

 .٨٨١/٢/١٤٥. 
 
٢

 .٢١٣: ٢. 
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ود الحجۀ الرسـالیۀ سـواء أکانـت    فالضرورة القائمۀ على مدار زمن التکلیف هی ضرورة وج

معها رسل أم ال، وضرورة تواتر الرسل قبل الرسالۀ األخیرة، إنما هـی للحفـاظ علـى صـالح     

الرسالۀ المعصومۀ غیر المنحرفۀ، فقد عاشت البشریۀ أدواراً أربعۀ غیر خالیۀ عن حجۀ ربانیـۀ،  

لیۀ، لمکان التبیـین لکـل   ففی تواتر الرسل تالحقهم حفاظ على سلیم الدعوة الرسولیۀ والرسا

  التحریفات الکتابیۀ بمنطق الوحی.

  ثم فی زمن الفترة الرسولیۀ عن بکرتها والفترة الرسالیۀ الظاهرة بتحرُّف کتب السماء، کان اللّه

یدي من یشـاء    فهدى الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق بإذنه واللّه«مع هؤالء الذین آمنوا 

  .»إلى صراط مستقیم

ن ثم فی زمن الرسالۀ اإلسالمیۀ، المنقسمۀ إلى أدوار ثالثۀ، تجد العصمۀ الرسالیۀ المتمثلۀ وم

فی القرآن خالدة على مدار الزمن اإلسالمی إلى یوم الـدین، مهمـا اختلفـت صـور القیـادة      

مۀ زمـن  ، وتالیۀ تلـو العصـ  السـالم  علیهموسائر المعصومین  آله و علیه اهللا صلىالرسولیۀ، عصمۀ زمن الرسول 

الغیبۀ الکبرى، حیث المدار األصیل فی کل هـذه األدوار الثالثـۀ هـو الثقـل األکبـر: القـرآن       

  العظیم.

  فأین فترة الحجۀ الربانیۀ عن بکرتها فی أي دور من أدوار زمن التکلیف؟.

  وترى حکمۀ اإلبتالء فی تبدل الشرائع کیف ال تستمر إلى یوم الدین؟

نها تبدل الشرائع وله حد ما هو التبدل إلى شریعۀ کاملۀ کافلۀ لکـل  ألن لإلبتالء صوراً عدة، م

الحاجات إلى یوم الدین وهی شرعۀ القرآن العظیم، ففیها ما فی الشـرائع وزیـادة، ثـم فیهـا     

الحجج         ابتالآت أخرى من أهمها بلیۀ الغیبۀ الکبـرى، حیـث ال تقـل عـن بلیـات الشـرائع ـب

  الرسولیۀ لحاضري الرسل.

بـابتالآت ثـالث    -إضافۀ إلى مشترك اإلبتالء فی نفس الرسـالۀ   -ت األمم الرسالیۀ فقد ابتلی

متمایزة فی شکلیاتها، متحدة فی أصولها، فقد ابتلیت شطراً باختالف الشـرائع، وردحـاً بفتـرة    

من الرسل، واألخیر هو اإلبتالء بالغیبۀ الکبرى بطول أمدها، فقد انقضى دور اإلبـتالء بعدیـد   

ترة الرسل فابتلیت األمۀ االخیرة بالغیبۀ الکبـرى، وال تقـل عمـا قبلهـا مـن نـوعی       الشرائع وف

  اإلبتالء، اللَّهم اال من ابتالء الفترة الرسولیۀ.
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ذلک، مهما کان البعض لهم ابتالء واحد کأصل الشرعۀ فیمن لم یعیشـوا إال شـرعۀ واحـدة    

ورسالۀ، أم وثالثاً فیمن عاشـوا إلـى   رسوالً ورسالۀ، أم وثانیاً ما عاشوا أکثر من شرعۀ رسوالً 

  ذلک زمن الفترة أو زمن الغیبۀ الکبرى.

  

  الخالفۀ الرسولیۀ انتصابیۀ

  1.»إِنَّ هؤُالَء متَبرٌ ما هم فیه وباطلٌ ما کَانُوا یعملُونَ«

إلـى آل  جملۀ معترضۀ إعترضت بین قالتی موسى لهم، تجمـع فـی تندیـدها بنـی إسـرائیل      

» مـا هـم فیـه   «منقطع » متبرَّ«الفرعونیین وسائر الوثنیین » إن هؤالء«فرعون، فیا یا بنی إسرائیل 

  ».وباطل وما کانوا یعملون«  من عبادة آلهۀ دون اللّه

من بنی إسرائیل... فهم قـوم بـوار تبـار حیـث     » إن هؤالء«وما کل من یسمع إلى هذه القصۀ 

  قهار إلى عبادة خلقه الضعاف النحاف.الواحد ال  ترکوا عبادة اللّه

لَکُم علَـى الْعـالَمینَ * وإِذْ أَنجینَـاکُم مـنْ آلِ فرْعـونَ            قَالَ أَغَیرَ اللّه« و فَضـَّ هـإِلَهـا و یکُمغأَب

  2.»لکُم بالَء منْ ربکُم عظیمیسومونَکُم سوء الْعذَابِ یقَتِّلُونَ أَبنَاءکُم ویستَحیونَ نساءکُم وفی ذَ

من عبودیۀ الطاغیۀ، وجاوز بهم البحر وأهلک عدوهم وأراهم   قوم أنجاهم اللّه  فیا سبحان اللّه

اآلیات العظام ثم سألوا رسول التوحید الشرك دون فصل! ولقد جاء مـن نظـراءهم بصـورة    

قبل حنین فمررنا بسدة فقلـت یـا    آلـه  و علیه اهللا صلى  للّهخرجنا مع رسول ا«أخف من هذه األمۀ حیث 

إجعل لنا هذه ذات أنواط کما للکفار ذات أنواط، کـان الکفـار ینوطـون     آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

أکبر   : اللّهآلـه  و علیه اهللا صلىفقال النبی  -  وکانت تُعبد من دون اللّه -سالحهم بسدرة ویعکفون حولها 

ما قالت بنو إسرائیل لموسى: إجعل لنا إلهاً کما لهم آلهۀ. إنکم ترکبون سنن الذین من هذا ک

  3».قبلکم

                                                        
١

 .١٣٩: ٧. 
 
٢

 .١٤١: ٧. 
 
٣

 عن أبي واقد اللیثي قال: خرجنا... ١١٤: ٣. الدر المنثور 
  ل ّهللا بن عوف عن أبیھ عن جده قال: غزونا مع رسو  وفیھ أخرج ابن أبي حاتم وابن مردویھ والطبراني من طریق كثیر بن عبد ّهللا 

سدر كان  ةدنوا عظیم ةوحنیناً حتى إذا كنا بین حنین والطائف أرض شجر ةلھ مك  عام الفتح ونحن ألف ونیف ففتح هللاّ  آلھ و علیھ هللا صلى
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أذکـر  » و«بمکرمـات  »فضلکم على العـالمین «الذي » وهو«لکم  »أبغیر إلهاً  أغیر اللّه«فیا أغبیاء! 

حیـث   »بالء من ربکم عظیم«السوم من العذاب  »إذا أنجیناکم من آل فرعون... وفی ذلکم«منها 

إبتالکم به لردح من الزمن ثم تمت کلمۀ ربـک الحسـنى علـى بنـی إسـرائیل لینظـر کیـف        

  یعملون.

ها باختالف یسیر فی التعبیر، وبینهمـا بعـض   هنا عرض لقصۀ المواعدة الموسویۀ وفی طه مثل

  فیها، وهنا قول فصل حول آیته ما یخصها.» طه«المیزات الخاصۀ بکلّ فصلنا التی ل

ـ   « وسقَـالَ ملَۀً وینَ لَیعبأَر هبر یقَاتم شْرٍ فَتَما بِعنَاهمأَتْملَۀً وینَ لَیى ثَالَثوسنَا مداعوو  یـهَخى ال

ینَهدفْسبِیلَ الْمس الَ تَتَّبِعو حلأَصی ومی قَوی فونَ اخْلُفْن1.»ار  

»وواعدناکم جانـب الطـور  «»: طه«هنا عدید المواعدة مذکر دون 
وإذا «ولکنهـا فـی البقـرة:     2

  3.»واعدنا موسى أربعین لیلۀ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون

هنـا هـی ظـاهرة أولـى     » ثالثـین «هناك هی مجموع المواعـدتین المتصـلتین، و  » أربعین«ف

هـی فـی   » ثالثین«ف 4وأتممناها بعشر فتم میقات ربه أربعین لیلۀ«للمواعدة دون حصر حیث 

إبـتالء بهـذه   » بعشـر  وأتممناهـا «صیغۀ التعبیر کانت إمتحاناً لبنی إسـرائیل دون أن یعلمـوا   

المتممۀ هل هم بعد على إنحرافهم الشرکی أم أصلحوا أنفسهم فال یضلون، ولکنهم ضلوا إالَّ 

                                                                                                                                                         
إلى ظل ھو  صرف عنھم في یوم طائف آلھ و علیھ هللا صلى  فلما رآھا رسول ّهللا   یناط بھا السالح فسمیت ذات أنواط وكانت تعبد من دون هللاّ 

: إنھا السنن قلتم، والذي آلھ و علیھ هللا صلى  إجعل لنا ذات أنواط كما لھم ذات أنواط فقال رسول ّهللا   أدنى منھا فقال لھ رجل: یا رسول هللاّ 
 .ةنفس محمد بیده كما قالت بنو إسرائیل: إجعل لنا إلھاً كما لھم آلھ

 
١

 .١٤٢: ٧. 
 
٢

 .٨٠: ٢٠. 
 
٥١ :٢. ٣. 
 
٤

ثم زاد علیھم  أن موسى قال لقومھ: إني أتأخر عنكم ثالثین یوماً لیتسھل علیكم علیھماالسالمعن أبي جعفر الباقر  ٦١: ٢. نور الثقلین 
 السالم علیھفقد تأخر ثالثین قبلھا، وفیھ عن الفضل بن یسار عن أبي جعفر  ةعشراً ولیس في ذلك خلف ألنھ إذا تأخر عنھم أربعین لیل

م لما خرج وافداً إلى ربھ واعدھ السالم علیھقال: قلت: لھذا األمر وقت؟ فقال: كذب الوقاتون كذاب الوقاتون كذب الوقاتون إن موسى 
على الثالثین عشراً قال قومھ: قد أخلفنا فصنعوا ما صنعوا فإذا حدثناكم الحدیث فجاء على ما حدثناكم بھ   ثالثین یوماً فلما زاده هللاّ 

 تؤجروا مرتین.  ، وإذا حدثناكم الحدیث فجاء على خالف ما حدثناكم بھ فقولوا: صدق ّهللا  فقولوا: صدق ّهللا 
لما خرج وافداً إلى ربھ واعدھم ثالثین یوماً  السالم علیھقال: إن موسى  السالم علیھیل بن یسار عن أبي جعفر وفي تفسیر العیاشي عن الفض

 فلما زادا لھ على الثالثین عشراً قال قومھ: أخلفنا موسى فصنعوا ما صنعوا.
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قال فإنا قد فتنـا قومـک مـن بعـدك     «قلیلٌ بفتنتی مزید العشر على الثالثین. وعجل السامري: 

1.»وأضلهم السامري  

ى أالَّ یعنـى أزیـد منـه کمـا ال یعنـى األنقـض. إن       عل -إذاً  -وترى ال یستدل بظاهر العدد 

األنقض هو خالف النص، واألزید قد یکون خالف النص کمـا إذا کـان العـدد فـی مسـرح      

مصرح الحصر، کأن تُسأل ما عندك من الدراهم؟ فتقول: عنـدي عشـرة،    -إذاً  -الحصر فهو 

أخرى لیس خالف النص، بـل  نص فی العدد ینفی األزید کما ینفی األنقص، و -إذاً  -فإنها 

هو ألکثر تقدیر ظاهر یقبل التحویل کأن تقول دون سؤال: عندي عشرة، فلـیس ینافیهـا أکثـر    

وواعـدنا موسـى ثالثـین لیلـۀ     «:  منها حیث األقل هو تحت األکثر، وهکذا یعنـی قـول اللّـه   

مواعـدة  فقد قال لهم موسى واعدنی ربی ثالثـین لیلـۀ، قبـل أن تلحقهـا ال     »وأتممناها بعشر

الثانیۀ، ومهما کانت األولى ظاهرة فی حصرها ولکن لیست بحیث یسـتدل بهـا علـى سـلب     

لمصـلحۀ   -کما هنا  -مواعدة ثانیۀ حتى إذا جاءت یقال: إن األولى کاذبۀ، فقد تکون األولى 

تقتضیها، فال یحتج بها على سلب األخرى، مهما ال یحتج أیضاً على إیجابها، فلنسـکت عمـا   

  د إیجاباً وسلباً، مهما یلمح بالسلب لما وراءه.وراء العد

دورها دور السکوت عما وراءها، فإذا تأخر موسى السول کان ذلک دلـیالً  » ثالثین لیلۀ«وهنا 

بعـد  » أتممناهـا بعشـر  «بـین   -إذاً  -على وعد آخر یتلوها قبل أن یخبرهم موسى، وال فرق 

تمام المستفاد مـن واقـع التـأخیر لقـوم     دون فصل بطرح الوحی، وبین ذلک اإل» ثالثین لیلۀ«

  موسى، والوحی الثانی بحمله لموسى نفسه.

ذلک، وحتى إذا کان العدد نصاً فی الحصر ثم لحقته زیادة بنص آخر ال یکذَّب هـذا اآلخـر   

فإن للنسخ مجاالً واسعاً حین نتأکد من النص الثانی، فضالً عما هنا حیث العدد لیس نصاً فی 

  بیناً، وإنما له لمحۀ الظهور. الحصر وال ظاهراً

  وکضابطۀ فی األعداد وسائر القیود هی بین حاالت ثالث:

  أن تدل قرائن على الحصر - 1

                                                        
١

 .٨٥: ٢٠. 
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  أم على سلبه - 2

مـن القبیـل   »واعندنا موسى ثالثـین لیلـۀ  «أم ال داللۀ على الحصر إیجابیاً وال سلبیاً، وهنا  - 3

احتماالً راجحاً لحصر المواعدة فـی (ثالثـین)   الثالث، مهما کان ظاهراً ظهوراً ما فی الحصر، 

، حیـث   وعـوذاً باللّـه    أم کذب اللّه» وأتممناها بعشر«ولکنه لیس حجۀ على کذب موسى بما 

، المبرهن علـى رسـالته    األدلۀ القاطعۀ على کمال الصدق وتمامه فی قول ا وقول رسول اللّه

ماالً وفی بوتقۀ النسـیان، بـل وحتـى إذا    ، هذه األدلۀ تجعل ذلک اإلحتمال اخت بآیات من اللّه

ناقضت المواعدة الثانیۀ األولى فوجه النسخ موجه ال یدع مجاالً لفریۀ الکـذب فـی السـاحۀ    

  الربانیۀ والرسالیۀ.

ذلک، فالقول: إن إثبات الشیء ال ینافی ما عداه ال یصح إالَّ عند فقد القرائن علـى سـلب أو   

ثبات إنه ال ینفی ما عـداه، إنمـا هـو اإلثبـات غیـر      إیجاب، فلیست ضابطۀ تحلق على کل إ

  الحاصر حده بعده أو مده.

ثم المواعدة الخفیۀ عن قوم موسى هل کانت خفیۀ على موسى نفسه کما هم ثم أوحیت إلیه 

بعد کمال الثالثین، أم کان یعرفها عند المواعدة األولـى، دون سـماح لـه أن یخبـرهم بهـا؟      

لمها کقومه على سواء، وإالّ لم تکن مواعـدة ثانیـۀ، إنمـا هـی مواعـدة      الظاهر أنه ما کان یع

  ».أربعون لیلۀ«واحدة هی 

بمواعدة ثانیۀ بعد الثالثین أم ضمنه، دون أن تکون أوحیـت إلیـه مـع    » أتممناها بعشر«إذاً ف

ن فصـل  واعده األولى أن یخبر بها قومه، ثم بعدها الثانیـۀ دو   األولى، اللهم إال بتأویل أن اللّه

إذاً  -أال یخبرهم بها ابتالء لهم بما أثقلوا ببراهین الحق الحقیق بالتصدیق، وهم مکذبوه، فهی 

  من بلیۀ الشر جزاء وفاقاً، وعدالً أوتوا من تلکم البراهین. -

ومـا أعجلـک   ««و» واعدناکم«هذا، وألن المواعدة کانت تشملهم أجمع حسب الجمع فی طه: 

فقد کانت المواعـدة  »أوالء على أثرى وعجلت إلیک رب لترضى من قومک یا موسى قال هم

إتماماً للعـدة المعنیـۀ بـذلک العـدد المبـارك      » وأتممناها بعشر«األصلیۀ هی ثالثین لیلۀ ثم 

  وعشر ذي الحجۀ.

مـا أخلـص   «وذلک ولألربعین عدیداً ومعدوداً منزلتها فی مختلف الحقول تکویناً وتشریعاً ف



 154

فی الدنیا وبصرّه داءها ودواءها وأثبـت الحکمـۀ     ربعین یوماً إال زهده اللّهأ  عبد اإلیمان باللّه

  ».فی قلبه وأنطق بها لسانه..

وعشر مـن ذي   -حیث اتفقت هکذا حین المواعدة  -وهی هنا کما یروى ثالثون ذي القعدة 

هـی خـالف الواقـع     1الحجۀ، وما یروى سناداً إلى ثالثین هذه أن ذا القعدة هی ثالثون یومـاً 

  لى مدار الزمن!.فی اآلیۀ ال تقرر نفس العدد لذي القعدة ع» ثالثین«المکرور، کما وأن 

»إن ناشئۀ اللیل هی أشد وطئاً وأقـوم قـیالً  «ل» أیاماً«أو » نهاراً«دون » لیلۀ«وإنما اختص ذکر 
2 

  فإن فیه اجتماعاً للحواس عن سائر التفرقات الحیویۀ المعیشیۀ أکثر من النهار.

لـۀ مـن رحـالت    ویا لألربعین من موقف مشرف تکویناً وتشریعاً، فمن التکوین أن کـل رح 

فی الأربعین من عمره، وهکـذا   آله و علیه اهللا صلىالجنین أربعون یوماً، ثم وفی التشریع قد بابعث النبی 

أي فـی صـورة   » ولیس صاحب هذا األمر من جاز أربعین« السالم علیهمسائر النبیین  -کما یروى  -

من قرأ الحمـد أربعـین   «و» ومن شرب الخمر لم تحتسب صالته أربعین یوماً«من له أربعون، 

إن العبد لفی فسحۀ من أمره ما بینه وبین «و»  مرة فی الماء ثم یصب على المحموم یشفیه اللّه

عزَّ وجل إلى ملکیه أنی قد عمرت عبـدي عرمـاً     أربعین سنۀ فإذا بلغ أربعین سنۀ أوحى اللّه

إذا بلـغ العبـد ثالثـاً    «و» فغلظاً وشدداً وتحفظاً وأکتبا علیه قلیل عمله وکثیره وصغیره وکبیـره 

وثالثین سنۀ فقد بلغ أشده وإذا بلغ أربعین سنۀ فقد بلغ منتهاه فإذا طعن فی إحدى وأربعـین  

وأبناء األربعـین  » «فهو فی النقصان وینبغی لصاحب الخمسین أن یکون کمن کان فی النزع...

جهه وقـال: بـأبی   إذا بلغ الرجل أربعین سنۀ ولم یتب مسح إبلیس و«و» زرع قد دنى حصاده

من حفظ من أمتی أربعین حدیثاً وجهه مما یحتاجون إلیه مـن أمـر دیـنهم    «و» وجهه ال یفلح

أنصـب المـاء   «و» آدم أربعین صباحاً على الجنـۀ بکى «وقد  3»یوم القیامۀ فقیهاً عالماً  بعثه اللّه

                                                        
١

 .السالم علیھومثلھ في الكافي عنھ  »ةوواعدنا موسى ثالثین لیل«عز وجل:   ماً لقول ّهللا . ثالثون یو
 !.السالم علیھمإلى دلیل تفترى على المعصومین  ةأقول: أمثال ھذه التطرفات ھي تذوقات غیر مسنود

 
٢

 .٧٣: ٦. 
 
٣

 فقط» حفظ«ثم وال یعني » وأیتھ یؤمنون  بأي حدث بعد هللاّ «، بل القرآن أحرى أن یكون حدیثاً: ة. أربعین حدیثاً یعم القرآن والسن
، ةفي الفروع العشر ةوفي الفروع. عشر ةحفظاً عن ظھر القلب، بل ھو كامل الحفظ تعلماً وتخلقاً وتطبیقاً في األصول الثالث

 قلیل. ة، فطالما الحفاظ كثیر ولكنما الرعاةوثالثین في األصول الثالث
 ةوالعقلی ةإلنسان وھي عصى الفطركمال ا ةفقد تعنى مثلث العصى لھندس» من بلغ أربعین ولم یتعض فقد عصى«وقد یروى 
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» أربعـین یومـاً   آلـه  و علیه اهللا صلى  وأحتبس الوحی عن رسول اللّه» «من نوح من السماء أربعین صباحاً

وتاه قـوم  » «ووالدتها إیاهاعلیهاالسـالم عن خدیجۀ أربعین صباحاً لحملها بفاطمۀ  آله و علیه اهللا صلىوأعتزل «

  لفرعون ما بین الکلمتین أربعین سنۀ ثـم أخـذه اللّـه     وأملى اللّه» «ربعین سنۀموسى فی التیه أ

إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجالً مـن المـؤمنین فقـالوا:    «و» نکال اآلخرة واألولى

تبارك وتعالى: قد أجزت شـهادتکم    اللهم إنا ال نعلم منه إال خیراً وأنت أعلم به منا، قال اللّه

  .1»ما علمت مما ال تعلمون وغفرت له

                                                                                                                                                         
 سلیماً صالحاً.  على ھذه العصي لیقوم في دین هللاّ  ة، استقامةوالشرع

وابن  السالم علیھعن الرضا  ٩٩ح ٣٧: ٢في العیون  ٨ح ١٥٦: ٢كما في البحار » من أمتي«بدیالً عن » على أمتي«ذلك وقد ورد 
وأخرجھ كنز  ٦٤أربعین باإلسناد رقم  ةورواه الشھید األول ي مقدم ٤٠ بالطریق االول من السند رقم ٣٩في االربعین  ةزھر

من حفظ «الدار قطني في العلل عن أبن عباس بلفظ  السالم علیھأخرجھ أبن الجوزي بلفظھ عن علي  - ٢٩١٨٥ح ٤٥٢: ١٠العمال 
في الضعفاء عنھ وابن عدي وابن عساكر عن ، وأخرجھ ابن حبان »فقیھاً عالماً   على أمتي أربعین حدیثاً من أمر دینھا بعثھ ّهللا 

مرفوعاً، وذكر في التخریج  ةوابن الجوزي أیضاً عن أنس وأخرجھ البیھقي في شعب اإلیمان عن أبي ھریر ةطرق عن أبي ھریر
 .ةمن المحدثین المخرجین لھذا الحدیث تركناه اختصاراً وكما یناسب موسوعتنا التفسیری ةعد

في أمر الدین فردیاً وجماعیاً،  ةحفظاً عن ظھر الغیب، بل ھو الحفاظ ألربعین على العام - فقط  -  یعني ومما یشھد على أن الحفظ ال
قال: إن رسول  السالم علیھمكنماذج من أصول الدین وفروعھ، وما رواه في الخصال بسند عن جعفر بن محمد عن أبیھ الحسین بن علي 

وكان فیما أصى بھ أن قال لھ یا علي!: من حفظ من أمتي أربعین  السالم علیھمؤمنین علي بن أبي طالب أوصى إلى أمیر الآلھ و علیھ هللا صلى  ّهللا 
مع النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك  ةیوم القیام  ّهللا  ةحشر ةعزَّ وجلَّ والدار اآلخر  حدیثاً یطلب بذلك وجھ ّهللا 

وحده ال شریك لھ، وتعبده وال تعبد   أخبرني ما ھذه االحادیث؟ فقال: أن تؤمن با�ّ آلھ و علیھ هللا صلى  ل هللاّ یا رسو السالم علیھرفیقاً. فقال علي 
، وتؤدي الزكا  غضب ّهللا  ةبوضوء سابغ في مواقیتھا، وال تؤخرھا فإن في تأخیرھا من غیر عل ةغیره، وتقیم الصال ، ةعزَّ وجلَّ

كان لك مال وكنت مستطیعاً وأن ال تعق والدیك، وال تأكل مال الیتیم ظلماً، وال تأكل الربا، وتصوم شھر رمضان، وتحج البیت إذا 
كاذباً، وال تسرق، وال   ، وال تحلف با�ّ ة، وال تزني، وال تلوط، وال تمشي بالنمیمةالمسكر ةوال تشرب الخمر وال شیئاً من األشرب

 تقبل الحق ممن جاء بھ صغیراً أو كبیراً، وأن ال تركن إلى ظالم وإن كان حمیماً الزور ألحد قریباً كان أو بعیداً، وال ةتشھد شھاد
عزَّ وجل، وأن ال تقول لقصیر یا قصیر،   ، وال ترائي فإن أیسر الریاء شرك باّ� ةقریباً، وأن ال تعمل بالھوى، وال تقذف المحض

التي   ، وأن تشكر نعم ّهللا ة، وأن تصبر على البالء والمصیب ق ّهللا وال لطویل یا طویل، ترید بذلك عیبھ، وأن ال تسخر من أحد من خل
عزَّ وجلَّ من ذنوبك فإن   ، وأن دتوب إلى هللاّ  ّهللا  ةعلى ذنب تصیبھ، وأن ال تقنط من رحم  أنعم بھا علیك، وأن ال تأمن عقاب هللاّ 

وآیاتھ ورسولھ، وأن تعلم أن ما   فتكون كالمستھزئین با�ّ  التائب من ذنوبھ كمن ال ذنب لھ، وأن ال تصر على الذنوب مع اإلستغفار
أصابك لم یكن یخطئك وأن ما أخطأك لم یكن لیصیبك، وأن ال تطلب سخط الخالق برضى المخلوق، وأن ال تؤثر الدنیا على 

ك كعالنیتك، وأن ال تكون ، وأن ال تبخل على إخوانك بما تقدر علیھ، وأن تكون سریرتةباقی ةواآلخر ة، ألن الدنیا فانیةاآلخر
، فإن فعلت ذلك كنت من المنافقین، وأن ال تكذب وال تخالط الكذابین، وأن ال تغضب إذا سمعت حقاً، وأن ةعالنیتك وسریرتك قبیح

ق، عزَّ وجلَّ إال بالح  ، وأن تعمل بما علمت، وال تعاملن أحداً من خلق هللاّ ةتؤدب نفسك وأھلك وولدك وجیرانك على حسب الطاق
وأن تكون سھالً للقریب والبعید، وأن ال تكون جباراً عنیداً، وأن تكثر من التسبیح والتھلیل والدعاء وذكر الموت وما بعده من 

بالمؤمنین والمؤمنات، وأن تنظر إلى  ةالقرآن، وتعمل بما فیھ، وأن تستغنم البر والكرام ةوالنار، وأن تكثر من قراء ةوالجن ةالقیام
ى فعلھ لنفسك فال تفعلھ بأحد من المؤمنین، وأن ال تمل من فعل الخیر، وال تثقل على أحد، وأن ال تمن على أحٍد إذا كل ما ال ترض

. فھذه أربعون حدیثاً من استقام وحفظھا عني من أمتي دخل -  ةلك جن  أنعمت علیھ، وأن تكون الدنیا عندك سجناً حتى یجعل ّهللا 
مع النبیین  ةیوم القیام  ّهللا  ةعزَّ وجلَّ بعد النبیین والصدیقین، وحشر  ل الناس وأحبھم إلى هللاّ ، وكان من أفض هللاّ  ةبرحم ةالجن

 ».والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقاً 
ھو  ةضل السنأقول: وأف» ةكنت لھ شفیعاً یوم القیام ةمن حفظ من أمتي أربعین حدیثاً من السن: «آلھ و علیھ هللا صلىوفي الخصال عنھ 

 .ةالقرآن، أصالً لسائر السن
من حفظ على أمتي أربعین حدیثاً ینتفعون بھا بعثھ : «آلھ و علیھ هللا صلى  قال: قال رسول هللاّ  السالم علیھمعن آباءه  السالم علیھالرضا  ةوفي صحیف

 .٤٦٨ -  ٤٦٥: ٣ -  ٢العوالم » فقیھاً عالماً  ةتعالى یوم القیام  ّهللا 
 
١

 .٥٠٥ - ٥٠٤: ١البحار  ةكما في سفین السالم علیھموعترتھ  آلھ و علیھ هللا صلىعن الرسول  ة. ھذه كلھا مروی
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و ربکُـم وإِلَ      والَ ینفَعکُم نُصحی إِنْ أَردت أَنْ أَنصح لَکُم إِنْ کَانَ اللّه« هـ کُمغْـوِیأَنْ ی رِیدی  ـهی

  1.»تُرْجعونَ

ال یـنفعکم نصـحی إن أردت أن   «أنا مرید أن أنصحکم رسالیاً داللۀ إلى الحق المرام، ولکن 

» یهدي من یشـاء   إنک ال تهدي من أحییت ولکن اللّه«ربانیاً حمالً على الحق ف» أنصح لکم

  فلما زاغـوا أزاغ اللّـه  «قلوبکم:  بما غویتم ختماً على» یرید أن یغویکم  إن کان اللّه«وال سیما 

  2».یهدي ویضل  األمر إلى اللّه«ف» قلوبکم

أن ینفـع   أن أنصح لکم داللۀ إلى حق السبیل فی شـرعۀ الرسـالۀ، ثـم ویریـد      فقد یرید اللّه

نصحی للذین یتحرون عن الحق حتى إذا وجدوه استقبلوه وقبلوه، وهو یریـد إغـواء الـذین    

یحیدون عن الحق ویعارضونه، وعلى أیۀ حال لست أنا بربکم حتى أنفعکم بنصحی إالَّ داللۀ 

هو ربکم ال سواه فی المسیر والمصیر ولـیس لـی    »هو ربکم وإلیه ترجعون«أو أغویکم وإنما 

  على کل شیء قدیر.  مر شیء إال أنّنی نذیر وبشیر، واللّهمن األ

لمحۀ إلى أن استحقاق عـذاب اإلستئصـال هـو مـن     » یرید أن یغویکم  إن کان اللّه«وهنا فی 

إذا أردنا أن نهلک قریۀ أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیهـا القـولم   «کما   خلفیات إغواء اللّه

»فدمرناها تدمیراً
، أمـراً   ، حمالً وجاه عباد اللّـه  ـ فإن أمر المترفین بما یأمر من طاعۀ ثقیلۀ للّه  3

إغـواءهم بمـا غـووا،     -فیما یعنـی   -لهؤالء الذین یعلم أنهم یفسقون، إنما یعنی هذا األمر 

وقیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین أیدیهم وما خلفهم وحق علـیهم  «وإزاغتهم بما زاغوا کما 

»ولالق
  5.»إنا أرسلنا الشیاطین على الکافرین تؤزهم أزاً«و 4

تعالى ال یعنی إال تخییبه سبحانه لمستحقیه من رحمته، لکفرهم وذهـابهم عـن     إذاً فإغواء اللّه

                                                        
١

 .٣٤: ١١. 
 
٢

 قال:... ةفي اآلیالسالم علیھفي تفسیر العیاشي عن أبن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا  ٣٤٩: ٢. نور الثقلین 
 
١٦: ١٧. ٣. 
 
٤

 .٢٥: ٤١. 
 
٥

 .٨٣: ١٩. 
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»فخلف من بعدهم خلْف أضاعوا الصالة وأتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیاً«أمره: 
یبـۀ  أي خ 1

  من الرحمۀ، وإرتکاساً فی النقمۀ.

  2.»أم یقولون افتراه قل إن افتریته فعلی إجرامی وأنا بريء مما تجرمون«

! السـالم  علیـه ؟ والدور کله فی هذه اآلیات لنـوح  آله و علیه اهللا صلىأتراها آیۀ معترضۀ لما افتري على محمد 

  ؟.آله و علیه اهللا صلىأم هی نکایۀ على قوم نوح مستعرضۀ لمحمد 

نقول: إنها تعلیقۀ على فریۀ المفترین منذ نوح إلى خاتم النبیین، هی تحلیقۀ على هـذه الفریـۀ   

فعلـی  «على ربی رغـم بینـۀ الرسـالۀ    » إن أفتریته«  الجاهلۀ على الرسل أنهم مفترون على اللّه

علـی  «، ثـم   بینۀ أمام اللّهولیس علیکم، فأنتم معذورون فی إیمانکم بحجۀ الرسالۀ ال» إجرامی

ولو تقول علینـا  «، حیث یأخذنی بجرمی هنا وفی األخرى، فهنا:  إن أفتریته، أمام اللّه» إجرامی

حفاظاً على شـرعته مـن الفریـۀ،     3»بعض األقاویل ألخذنا منه بالیمین * ثم لقطعنا منه الوتین

د له على صـدقی، حاضـراً أمـامکم حـاذراً     فحین ال یأخذنی هنا، کان ذلک برهاناً آخر ال مر

أم «: -فـی األخـرى     مهما غـاب عـنکم أن یأخـذنی اللّـه     -إیاکم، إضافۀ إلى سائر البراهین 

الباطـل ویحـق الحـق      یختم على قلبک ویمح اللّه  کذباً فإن یشاء اللّه  یقولون افترى على اللّه

»بکلماته إنه علیم بذات الصدور
4
شیئاً   ولون أفتراه قل إن إفتریته فال تملکون لی من اللّهأم یق«

»هو أعلم بما تفیضون فیه کفى به شهیداً بینی وبینکم وهو الغفور الرحیم
أم یقولون أفتـراه  « - 5

  6.»بل هو الحق من ربک لتنذر قوماً ما أتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون

  

                                                        
١

 .٥٩: ١٩. 
 
٢

 .٣٥: ١١. 
 
٣

 .٤٥: ٦٩. 
 
٢٤ -  ٤٢. ٤. 
 
٥

 .٨: ٤٦. 
 
٦

 .٣: ٣٢. 
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  206یۀ وآیاتها سورة األعراف مک

  الرَّحمنِ الرَّحیمِ    بِسمِ اللّه

ؤْمنینَ *     « لْمـکْـرَى لذو بِـه رتُنـذل نْهم رَجح رِكدی صکُنْ ففَالَ ی کأُنزِلَ إِلَی تَابالمص * ک

لأَو هوننْ دوا مالَ تَتَّبِعو کُمبنْ رم کُما أُنْزِلَ إِلَیوا ما تَذَکَّرُونَاتَّبِعیالً مقَل اء1.»ی  

  

  والیۀ مطلقۀ قرآنیۀ خالدة

بها، ألنها سیدة الموقف البارز لرجال األعـراف، حیـث هـم شـؤونهم     » األعراف«لقد سمیت 

بارزة بالموقف األعلى یوم القیامۀ على األعراف، تعریفاً بفریقی الجنۀ والنار، وتقریـراً لمصـیر   

، وألنها برجالها لم تُذکر فی سائر الذکر الحکـیم، کمـا هـم القمـۀ العلیـا بـین        هکل بأمر اللّ

الرسالیین المعصومین، فهم منقطعوا النظیر، ذکراً فی القرآن ومحتداً عند الرحیم الرحمن بمـن  

  .آله و علیه اهللا صلىیرأسهم من هذا الرسول 

عراف المتمیزة فی هذه السـورة  ذلک، إضافۀ إلى سائر األعراف فی مختلف حقول المعرفۀ األ

عما سواها، وکما هی طبیعۀ الحال فی کل سورة أنها تختص بمیزات ومواقف خاصۀ لیسـت  

  فیما سواها کما هی فیها.

ندرس على أعراف األعراف موضوع العقیدة بمختلف حقولها، ومختلـف العقلیـات المـأمور    

  رحها.بها، ومختلف القابلیات والفاعلیات والواقعیات فی مسا

عرضها عبر التأریخ الإلنسانی ککل، فی مجـال الرحلـۀ    -البارزة  -وهنا من مواضیع العقیدة 

اإلنسانیۀ إبتداء بالجنۀ اإلبتدائیۀ الدنیویۀ، وانتهاء إلیها األخرویۀ لمن عمل لها، عرضاً لموکب 

  .آله و علیه اهللا صلىاإلیمان الوضیء من لدن آدم إلى محمد 

ۀ، تقطعها السورة مرحلیاً فی مقاطع عدة، واقفـۀ عنـد المواقـف الرئیسـیۀ،     رحلۀ طویلۀ للغای

                                                        
١

 .٣ـ  ١: ٧. 
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  البارزة المعالم منها، درساً عابراً لمعتبر، تذکراً لمدکر.

ألسـت بـربکم قـالوا    «ومن مواقفها الرئیسیۀ المعرفیۀ تبیان واقع أحکام الفطرة بصیغۀ الحـوار  

  عبارة أخرى من آیۀ الفطرة فی الروم. »بلى...

عراف وأعراف ندرسها على ضوء األعراف عقیدیۀ وأحکامیۀ، آفاقیۀ وأنفسـیۀ، وذلـک لمـن    أ

  ألقى السمع وهو شهید.

ومالمح السورة تؤید نزولها کما هیه، أم وألقل تقدیر أنها مؤلفۀ کسائر التألیف القرآنـی زمـن   

  1وقد کان یقرأها فی صلواته. آله و علیه اهللا صلىالرسول 

  المص

هـی  «مقطع من الحروف المقطَّعۀ القرآنیۀ، التی هی برقیات رمزیـۀ خاصـۀ بمهـبط الـوحی و    

، السـالم  علـیهم لنـا أو أهلوهـا المعصـوم      ال نعرف منها معنى إالَّ ما عرفه اللّـه » مفاتیح کنوز القرآن

  نتاء إلى الزاویۀ األخیرة الرسالیۀ.إبتداء برأس الزوایۀ الرسولیۀ، وإ

وغیلت أغوال، ال تستند إلـى رکـن وثیـق،     -کما فی غیرها  -أقوال » المص«لقد قیلت فی 

فلیست فوضى جزاف أن یحسـبها کـل    2وإذا عنت فیما تعنیه معانی بحساب حروف األعداد

                                                        
١

یقرأ في المغرب بطولي الطولین آلھ و علیھ هللا صلى  أخرج سمویھ في فوائده عن زید بن ثابت قال: كان رسول ّهللا  - ٦٧ :٣. الدر المنثور 
أن النب�ي  ةقرأ ف�ي المغ�رب ب�األعراف ف�ي ال�ركعتین جمیع�اً، وأخ�رج البیھق�ي ف�ي س�ننھ ع�ن عائش� آلھ و علیھ هللا صلى، وعنھ أنھ »المص«

 المغرب فرقھا في ركعتین. ةاألعراف ي صال ةورقرأ س آلھ و علیھ هللا صلى
 
٢

:  فقال لھ: قول ّهللا  السالم علیھجعفر بن محمد  - وكان زندیقاً  -  ةفي معاني األخبار بسند أتى رجل من بني أمی ١: ٢. نور الثقلین 
أي شيء أراد بھذا وأي شيء فیھ من الحالل والحرام، وأي شيء مما ینتفع بھ الناس؟ قال: فاغتاظ من ذلك جعفر بن » المص«

وإحدى  ةفقال: أمسك ویحك! األلف واحد والالم ثالثون والمیم أربعون والصاد تسعون كم معك؟ فقال الرجل: مأ السالم علیھمحمد 
ننظر فلما انقضت «ینقضي ملك أصحابك، قال:  ةإحدى وستین ومأ ةفإذا انقضت سن علیھماالسالمتون، فقال لھ جعفر بن محمد وس

بحساب خاص ولیس فوضى » المص«أقول: ھذا طرف من الطرف » وذھب ملكھم ةالكوف ةعام دخل المسود ةإحدى وستون ومأ
 جزاف.

قال: إن حي بن  السالم علیھحبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قیس عن أبي جعفر وعن تفسیر القمي حدثني أبي عن الحسن بن م
فقالوا لھ: ألیس تذكر أن فیما أنزل إلیك  آلھ و علیھ هللا صلى  أخطب وأبا یاسر بن أخطب ونفراً من الیھود من أھل نجران أتوا رسول ّهللا 

ملكھ وما أكل  ةأنیباء قبلك ما نعلم نبیاً منھم ما مد  قال: نعم، قالوا لقد بعث ّهللا  ؟ ؟ قال: بلى، قالوا: أتاك بھا جبرئیل من عند ّهللا »ألم«
 أمتھ غیرك!

فعجب ممن  ةقال: فأقبل حي بن أخطب على أصحابھ فقال لھم: األلف واحد والالم ثالثون والمیم أربعون فھذه إحدى وسبعون سن
فقال لھ یا محمد ھل مع ھذا غیره؟  آلھ و علیھ هللا صلى  ل: ثم أقبل على رسول ّهللا ، قاةملكھ وأجل أمتھ إحدى وسبعون سن ةیدخل في دین مد

وإحدى  ةقال: ھذا أثقل وأطول، األلف واحد والالم ثالثون والمیم أربعون والصاد تسعون فھذا مأ» المص«نعم، قال: ھات، قال: 
قال: ھذا أثقل وأطول، االلف واحد » الر«یره؟ قال: نعم، قال: ھات قالت: ھل مع ھذا غ آلھ و علیھ هللا صلى  ، ثم قال لرسول ّهللا ةوستون سن

قال: ھذا أثقل وأطول، االلف واحد والالم ثالثون » المر«والالم ثالثون والراء مأتان فھل مع ھذا غیره؟ قال: نعم، قال: ھات قال 
لتبس علینا أمرك فما ندري ما أعطیت ثم قاموا عنھ ثم قال والمیم أربعون والراي مأتان، قال: فھل مع ھذا غیره؟ قال: نعم قال: قد ا

إن ھذه اآلیات أنزلت منھ آیات : «السالم علیھأبو یاسر لحي أخیھ وما یدریك لعل محمداً قد جمع ھذا كلھ وأكثر منھ فقال أبو جعفر 
 یاسر وأصحابھ. محكمات ھن أم الكتاب وآخر متشابھات وھي تجري في وجوه أخر على غیر ما تأول بھ حي وأبو
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  ورسول الوحی ورسالته.  کما یحب ویهوى، إنما هی حسابات خاصۀ بین اللّه

، آلـه  و علیه اهللا صلىمما تلمح أن المخاطب بها خصوص الرسول » المص«بعد » کتاب أنزل إلیک«وهنا 

طمأنۀ  -فیما تحمل  -مل تح» المص«تلمیحۀ أخرى أن » فال یکن فی صدرك حرج منه«ثم 

  ورحمته.  لخاطره الشریف أنه ماض فی سبیله، مجتازاً عقباتها وعقوباتها، بفضل من اللّه

  1.»کتَاب أُنزِلَ إِلَیک فَالَ یکُنْ فی صدرِك حرَج منْه لتُنذر بِه وذکْرَى للْمؤْمنینَ«

وقد یعنی ماضی النزول فـی  » کتاب أنزل إلیک«القرآن  وهذا» کتاب أنزل إلیک«هو » المص«

نازل محکمه لیلۀ القدر، إلى نازل تفصیله فی مثلـث الزمـان، تلحیقـاً لمسـتقبله     » هذا القرآن«

بماضیه لتحقق وقوعه کماضیه، فنازل الثالث من مراحل النزول یزیل عنه کـل حـرج، وفـی    

نـازل ماضـیه حتـى اآلن حیـث ال      -فقـط   -طمأنۀ رمزیۀ بهذه البشارة السارة، أم » المص«

  یکلف إنذاراً وذکرى إالَّ بما نزل بالفعل.

وترى باإلمکان کائن الضیق من نـازل القـرآن فـی صـدره     » فال یکن فی صدرك حرج منه«

ألم نشرح لـک  «قبل نزول القرآن لیأهل له، ومنذ بزوغ نزول القرآن؟:   المنشرح بما شرحه اللّه

قبل نزول القرآن لینزل علیه منشرحاً، وشرحه بهـذا   آلـه  و علیه اهللا صلىصدره   ه!، ولقد شرح اللّ»صدرك

تعنـی واقـع ذلـک    » فال یکن فی صدرك حـرج منـه  «القرآن ما لم یکن یشرح بغیره، فکیف 

  الحرج!.

هنا فی مثلث الحرج المحتمل نفسیاً، وبالغیاً کأصل، وبالغیاً أمام ردود الفعل من المنـذرین،  

من ربک یطمئنه أنه وحی الرحمن ولـیس  » أنزل إلیک«ج المنهی إال الثالث فإن ال موقع للحر

  من وحی الشیطان أم خلیط منهما ودخَل من دجل حتى یتحرج فی نفسه، فغیر النازل من اللّه

 2،»لقد جاءك الحق من ربـک فـال تکـونن مـن الممتـرین     «یحرج فی نفسه لمکان الخطأ، ف

  دون أي حرج أو مرج.» ذکرى للمؤمنین«مهما کان » هحرج منه لتنذر ب«

ذات تعلـق  » وذکرى للمـؤمنین «مهما کانت » حرج منه«لتنذر به) هی ذات تعلقین ثانیهما «ف

                                                                                                                                                         
 
١

 .٢: ٧. 
 
٢

 .٩٤: ١٠. 
 



 161

  ».أنزل إلیک.. ذکرى للمؤمنین«واحد وهو 

أنها ذات تعلق ثان، حیـث الصـعوبات فـی سـبیل     » لتنذر«ك» ذکرى للمؤمنین«وقد تحتمل 

  ».لتنذر به«واقعۀ مهما کانت أقل من » ذکرى للمؤمنین«

فال یکن فـی صـدرك حـرج منـه لتنـذر بـه       «ـ   »لتنذر به وذکرى للمؤمنین«ـ » أنزل«إذاً ف 

  .»وذکرى للمؤمنین

وغیرهم أحوج منهم إلى ذکرى ثم وهو ذکرى للعـالمین؟:  » ذکرى للمؤمنین«وترى ما هو ور 

  1.»إن هو إال ذکرى للعالمین«

تعنی حاصلها، فمن یتذکر بالـذکرى، أو یـزداد ذکـرى    » هدى للمتقین«نا هی کما ه» ذکرى«

على ذکرى، فهو من المؤمنین، مهما اختلف إیمان أول عن إیمان ثان، فاألول حـال اإلیمـان   

وذکـر فـإن الـذکرى تنفـع     «حیث یفتش عنه، والثانی هالته بعد حالته حیث یزداد به ذکـرى:  

  2.»المؤمنین

طالما اإلنذار شامل یحلق على کافۀ المکلفین، ولکن ال دور للذکرى إالَّ لمن ألقـى السـمع   ف

»إن فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید«وهو شهید ف
هـدى  «فهـو   3

  4.»وذکرى ألولی األلباب

ان القرآن لهـم ذکـرى معروفـۀ، ثـم     فالذین کانت فیهم أجهزة اإلستقبال للذکرى مفتوحۀ، ک

 :الذین أغلقوا على أنفسهم هذه األجهزة هو علیهم عمى»       وننـزل مـن القـرآن مـا هـو شـفاء

  5.»ورحمۀ للمؤمنین وال یزید الظالمین إالّ خسارا

فقد اختص الحرج المنهی عنه رفعا أو دفعا بمـا هـو مـن قضـایا الـدعوة بمالبسـاته أمـام        

                                                        
١

 .٩٠: ٦. 
 
٢

 .٥٥: ٥١. 
 
٣٧: ٥٠. ٣. 
 
٤

 .٥٤: ٤٠. 
 
٥

 .٨٢: ١٧. 
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  وال سیما القوم اللد الذین کان یعیشهم منذ بزوغها.الناکرین، 

»له  ما کان على النبی من حرج فیما فرض اللّه«وصحیح أنه 
إالَّ أن مالبسات هـذه الـدعوة ـ     1

الملیئۀ باألشواك واألشالء والعقبات ـ هی التی قد تُحرج الداعیۀ فتُحوِجه إلى إنشراح أکثـر   

  بال هذه الدعوة الملتویۀ.وإنفتاح أوفر فی استق

ذلک، ألن هذا الکتاب بتلک الدعوة الصارمۀ الصامدة، صدعا بما فیه مـن الحـق، ومواجهـۀً    

للمرسل إلیهم بما ال یحبون، ومجابهۀً لعقائـد وتقالیـد ورباطـات جاهلیـۀ، ومعارضـۀً لـنُظُم       

فیها إال حـرج  وأوضاع، لذلک کله وما أشبه من مالبسات الدعوة، لیست طبیعۀ حال الداعیۀ 

تعـالى لمـا     إن اللّه«، و واقع لیس لیزول إالّ بتصبر زائد، وصمود حائد، وتوفیق خاص من اللّه

قال: إنی أخشى أن یکذبنی الناس ویلثفـوا ـ یکسـروا ـ      آله و علیه اهللا صلى  أنزل القرآن إلى رسول اللّه

  2».الخوف عنه بهذه اآلیۀ  رأسی ویترکوه کالخبزة فأزال اللّه

النصـر:    أو وحرج مستقبل فی مستقبالت الدعوة علیه أن یطارده بتصبر وصمود بما وعده اللّه

  3.»إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم االشهاد«

من ربک، فالذي أنزله إلیـک  » کتاب أنزل إلیک«ألنه » منه فال یکن فی صدرك حرج«لذلک 

هو حاسب کل حساباته، فخذ یا صاحب الدعوة األخیرة مسیرك إلى مصـیرك، وال تتحـرج   

  ترعاك.  فی مواقفک، وال تتخرَّج إال موفقا محبورا، فسر وعین اللّه

فال یصـدنَّک  «تعنیه  نهی عن أن یکون، ولیس نهیا عما هو کائن، فقد تعنی کما» ال یکن«وهنا 

»عنها من ال یؤمن بها واتبع هواه فتردى
فـی موسـى، وفـی أضـرابها ألضـرابه مـن الـدعاة         4

  5.»له  ما کان على النبی من حرج فیما فرض اللّه«الرسالیین، وبأحرى فی هذا الرسول: ف 

                                                        
١

 .٣٨: ٣٣. 
 
٢

 .. في مجمع البیان وقد روي في الخبر أن ّهللا  ٤: ٢. نور الثقلین 
 
٥١: ٤٠. ٣. 
 
٤

 .١٦: ٢٠. 
 
٥

 .٣٨: ٣٣. 
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فی هذه اإلذاعۀ القرآنیـۀ أالَّ خُمـود    وما أشبه، إعالنا جاهرا» إلن أشرکت لیحبطن عملک..«و

وال رکود وال إرتجاع لهذه الداعیۀ عن الدعوة، فلیحسب األعداء والمتاجرون کل حساباتهم، 

  ولییأسوا عن القضاء علیه بمختلف المکائد والمصائد.

ثم ولو کان هنا واقع لذلک الحرج ـ لو خلی الرسول وطبعه ـ فهو کما کـان لموسـى أمـام      

»قال رب إشرح لی صدري.. قال قد أوتیت سؤلک یا موسى«لفرعونیۀ حیث الدعوة ا
والنهی  1

، أم یعنیهما رفعـا ودفعـا،    عن هذا الحرج یعنی األمر بإزالته بما هو یسعى، وما یرجوه من اللّه

رفعا لما کان، ودفعا عما قد یکون من حرج فی هذه السبیل الطویلۀ الملتویۀ الصـعبۀ، فلقـد   

ازلوه بضربات هدامه وواصلوا الدعایات المحتالۀ المتواصلۀ فی تکذیبۀ لحـدکان ینـوي أن   ن

فلعلک تارك بعض ما یوحى إلیک وضایقٌ به صـدرك أن  «فنزلت:   یترك بعض ما أوحی اللّه

»یقولوا لوال أنزل علیه کنز أو جاء معه ملک
2
ولقد نعلم أنه یضیق صدرك بما یقولون. فسـبح  «

»بحمد ربک وکن من الساجدین
3

  4.»وال تحزن علیهم وال تکن فی ضیق مما یمکرون«

وهداه، وقد أُمر هـذا    وفی الحق إن ذلک الحرج هو حجر عثرة لکل داعیۀ إالّ من عصمه اللّه

»وال تکـن فـی ضـیق ممـا یمرکـون       فاصبرو مـا صـبرك إالَّ باللّـه   «الرسول العظیم بالصبر: 
5 

  6.»فاستقم کما أمرت ومن تاب معک«واإلستقامۀ 

فال یکن فی صدرك حرج منه لتنذر بـه  » «کتاب أنزل إلیک.. لتنذر به وذکرى للمؤمنین«فهذا 

فاشدد شمرك، وتغاض عن إمرك فی أمرك، فال یمنعـک عنـه أي مـانع،    » وذکرى للمؤمنین

  یرعاك.  رادع، سر فعین اللّهوال یفت عضدك فی صراعه أي 

                                                        
١

 .٣٦: ٢٠. 
 
٢

 .١٢: ١١. 
 
٣

 .٩٨: ١٥. 
 
٧٠: ٢٧. ٤. 
 
٥

 .١٢٧: ١٦. 
 
٦
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» المـص «ممـا یلمـح أن   » آلمص کتاب أنزل إلیک فال یکن فی صدرك حـرج «ذلک کما و

أن دعوته ماشیۀ ماضـیۀ مهمـا کثـرت     آله و علیه اهللا صلىتحمل ـ فیما تحمل ـ طَمأنۀً لخاطر الرسول)   

  العراقیل أمامها.

الذي رباك بالقمـۀ الرسـالیۀ، فلـم     من ربک» کتاب أنزل إلیک«وهذا القرآن » آلمص«إذا ف 

ک، فاللّـه     ربـک هـو الـذي ینصـرك       یکن لیدعک وحدك تتواتر علیک الرزایـا التـی ترضـُّ

  ویرضیک ویوهن منا وئیک.

فإنمـا  » کتاب أنزل إلیک.. لتنذر به وذکرى ـ فال یکن فی صدرك حرج منه لتنذر به وذکرى «

  إنذارا بثابت الوحی الربانی. هو اإلنذار بالقرآن دون سواه، حقا لرسول القرآن،

فال تجوز الدعوة الربانیۀ إال بعلم الـوحی دون سـائر العلـم، وذلـک طلیـق للرسـل وسـائر        

  المعصومین، وهو قدر المستطاع لمن سواهم.

وحده هو صـاحب المسـؤولیۀ فـی هـذا المیـدان، وإنمـا هـو         آله و علیه اهللا صلىذلک، فلیس لرسول 

ثم الذین یحملون رسالته إلى یوم الدین، طولَ الزمـان وعـرض   المسؤول األول ما کان حیا، 

المکان، فإن اإلسالم لیس حدثا تأریخیا حصل مرة ثم مضى، بل هو ـ قضـیۀَ خلـوده علـى     

مدار الزمن ـ مواجهۀٌ دائبۀ لمکلفین أیا کانوا وأیان إلى یوم الدین، وعلى حملۀ هذه الرسـالۀ   

الصابرة الصامدة أمام کافۀ الجاهلیات، غابرة متـأخرة،   ـ معصومین وسواهم ـ مواصلۀ الدعوة 

وحاضرة متحضرة، حرکۀ متواصلۀ وسبحا طویالً الستنقاذ البشریۀ مـن مسـتنقعات الجاهلیـۀ    

والذین معه أشداء على الکفار   محمد رسول اللّه»«فاستقم کما أمرت ومن تاب معک«الجهالء: 

  1.»رحماء بینهم..

الزمان کهیئته یوم جاء ذلک الدین المتین، وانتکست البشریۀ إلـى جاهلیـۀ هـی    ولقد استدار 

أعرق وأحمق من الجاهلیۀ األولى، حیث شملت کل جوانب الحیاة دون إبقاء، فإنها جاهلیـۀ  

علمیۀ علمانیۀ متحضرة تخیل إلى المجاهیل أنها تقدمیۀ بیضـاء، رغـم أنهـا رجعیـۀ سـوداء،      

جاء األرض بکل جنبات الحیـاة، فـال بـد مـن کفـاح صـارم قـدر        ضاربۀ أطنابها فی کل أر

                                                        
١

 .٤٨: ٢٩. 
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  المستطاع، وبقدر ما اتسعت هذه الجاهلیۀ فی وجه الشرعۀ القرآنیۀ بین أغارب وأقارب.

ولقد تکفی الدعوة القرآنیۀ صدا لکل الهجمات الجاهلیۀ بکل معداتها المتحضرة فانـه کتـاب   

  ؟.»یتلى علیهم.. أو لم یکفهم أنا انزلنا إلیک الکتاب«الخلود: 

ذلک، وهنا حرج آخر داخل فی النهی هو الحرج عما أنزل إلیه إذا کان باطالً أم خلیطـا مـن   

من ربک، تأکیدا جاهرا أمام العـالمین لکـی یعلمـوا    » کتاب أنزل إلیک«الحق والباطل، وألنه 

  أنه کتاب ال یحرِّج الداعیۀ فی الدعوة. آله و علیه اهللا صلىعلى علمه 

لداعیۀ إلى عصمۀ مادة الدعوة هما یعصمانه عن أي خطـإٍ قصـورا أو تقصـیرا، ثـم     فعصمۀ ا

عصمۀ الداعیۀ عن أي تقصیر، على عدم عصمته عن قصور غیر مقصر، تعصمه عن کثیر مـن  

  األخطاء.

فأما إذا کانت مادة الدعوة غیر معصومۀ، أم هی معصومۀ والداعیۀ مقصـر أو قاصـر بتقصـیر،    

انّی األمـۀ:    فهنالک الطامۀ الکبرى ، ولذلک نرى تأکید األمر بالشورى من الرعیل األعلـى الرـب

للمصـیب  «حتى یجبِروا عدم العصمۀ للدعات غیر المعصومین، وهنـا  » وأمرهم شورى بینهم«

إذا کان خطأ قضیۀ عدم العصمۀ فقط، دون الخطإِ القاصر عـن  » ء أجر واحد أجران وللمخطى

  تقصیر.

نه حرج صدر من الوحی! بل هو حرج فی الـدعوة تـأثیرا، ولهـا    ففی مثلت الحرج ال یعنى م

  ورعایته.  مادة، فإن مادة الدعوة معصومۀ، والداعیۀ فی دعوته على عین اللّه

ثم المسؤولیۀ فی حقل الدعوة القرآنیۀ نذارة وذکرى، لیست ـ فحسب ـ على عواتق الـدعاة،    

هی العلیا وکلمـۀ الـذین کفـروا      ۀ اللّهوالمدعوون علیهم مسؤولیۀ اإلقبال والتقبل لتکون کلم

  1.»اتَّبِعوا ما أُنْزِلَ إِلَیکُم منْ ربکُم والَ تَتَّبِعوا منْ دونه أَولیاء قَلیالً ما تَذَکَّرُونَ«السفلى ـ إذا ف: 

 أنت کداعیۀ، بعد ما یصـنعک الکتـاب کأفضـل صـنع فـی محـط      » کتاب أنزل إلیک«هناك 

کمدعوین، ونازل الکتاب بنفسه فی أي مـن منازلـه،   » ما أنزل إلیکم من ربکم«الدعوة، وهنا 

هو بنفسه حجۀ لربانیته مصدرا وصدورا، للداعیۀ والمـدعوین بـه، حجـۀ بالغـۀ بنفسـه دون      

                                                        
١

 .٣: ٧. 
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حاجۀ إلى إثباتات أخرى وتأییدات، فانه رأس زوایا الحجج الربانیۀ علـى مـدار الرسـاالت    

  بأسرها.

ـ األولى ـ هی إتباع ما أنزل إلیکم من ربکم، توحیدا عملیـا بعـد العقیـدي        إتباع اللّه فقضیۀ

  منه.

فاتبعوا الرب فیمـا  » أولیاء«، لمکان  قد تعنی مع من دون الکتاب من دونِ اللّه» من دونه«وهنا 

وغیر کتـاب    هأنزله وال تتبعوا من دون الرب ربا، وال من دون ما أنزله نازالً، من أولیاء غیر اللّ

  . اللّه

إذا فاتباع من دونه بکتابه من أولیاء عملیا یصطدم وعقیدة التوحیـد، فإنهـا لیسـت ـ فقـط ـ       

  تصورا قاحالً عن مظاهر، إنما هی حقیقۀ تحلِّق على کل جنبات الحیاة ظاهرة وباطنۀ.

مها مهما خیل إلیه فوالیۀ الطاغوت وعبادته بکتاباته ال تعنی ـ فقط ـ تألیهها، بل واتباع أحکا   

حق اإلتباع فی حقلـه حیـث یخیـل إلـى     » قلیالً ما تذکرون«ال یشرك به شیئا   أنه موحد للّه

  مجاهیل أن العقیدة الصالحۀ هی فیه مهما تخلفت طقوس وأعمال عما یرسمه المعبود الحق.

  1».الفوز العظیم وفی ترکه الخطأ المبین  ففی إتباع ما جاءکم من اللّه«ذلک 

یحلق على کافۀ اإلتباعات بأسرها للشـرعۀ القرآنیـۀ، علمیـۀ وعقیدیـۀ وعملیـۀ      » اتبعوا«وهنا 

  دون إبقاء وال إستثناء. ودعائیۀ، قفْوا على آثارها

هی والیۀ إتباعه فی شرعته ککل أصـوالً وفروعـا، دون تشـطیر البلـد       فالوالیۀ التوحیدیۀ للّه

بمتخیل العقیدة، ثـم األعمـال التابعـۀ      شطرین وأخذ العصا من جانبین، إکتفاء فی والیۀ اللّه

  »!.قلیالً ما تذکرون«لسائر األولیاء 

الذي تذکرونه من الحق، اعتبارا بعنایتی الموصول والموصـوف فـی   » قلیالً«تذکرکم و» قلیالً«

ومن قلۀ التذکر إتباع سائر الحجج اللجج، غامرة فی التیه، بعیدة عن هـدي القـرآن بمـا    » ما«

من دونه من «، داخلۀ فی  خارجۀ عما أنزل اللّه» ما أنزل إلیکم من ربکم«فیه، فکل مستند غیر 

ات وقیاسات وإستحسانات وإستصالحات، أما هو آت مـن غیـر   من إجماعات وشهر» أولیاء

                                                        
١

:  قال ق�ال أمی�ر الم�ؤمنین ف�ي خطبت�ھ: ق�ال ّهللا  الس�الم علیھ  عن أبي عبدّهللا  ةبن صدق ةفي تفسیر العیاشي عن مسعد ٤: ٢ر الثقلین . نو
 ففي اتباع...» اتبعوا..«
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  طاغوت.  ، کما وکل إله من دون اللّه» ما أنزل اللّه«

، فاتبـاعهم خـروج عـن     أم ضده هم أولیاء من دون اللّه  فهؤالء الذین یفتون بغیر ما أنزل اللّه

  . أو اإللحاد فی اللّه  إلى اإلشراك باللّه  توحید اللّه

إذا فاتباع السنۀ فیما ال توافق القرآن وال تخالفه، هو أیضـا خـروج عـن التوحیـد     ولئن قیل: 

  الحق؟ وال یستغنى عن السنۀ فیما ال نص له من الکتاب!.

مهما کان على هامش الوحی القرآنی، فممـا أنـزل     قیل: السنۀ القطعیۀ هی أیضا مما أنزل اللّه

وال تعنـی  »وأطیعوا الرسول وأولی األمـر مـنکم..    هأطیعوا اللّ«:  هو فرض طاعۀ رسول اللّه  اللّه

الوالیۀ الطلیقـۀ فـی     إالّ طاعته فی سنته الجامعۀ غیر المفرَّقۀ، فللّه  طاعۀ الرسول بعد طاعۀ اللّه

  ، ثم ال والیۀ طلیقۀ بعـد اللّـه   کل حقولها، ولکتابه والرسول والیۀ شرعیۀ طلیقۀ ألنهما من اللّه

  ین المعصومین بعده.وکتابه ورسوله والرسالی

تعم إلى نازل القرآن نازل السنۀ القطعیۀ، وإال لکـان صـالح   » ما أنزل إلیکم من ربکم«إذا ف 

فالنازل من ربکم هو واجب اإلتباع من أصـل الکتـاب وفـرع السـنۀ،     » اتبعوا الکتاب«التعبیر 

  دون شتات الروایات المخالفۀ للقرآن، أم غیر ثابتۀ الصدور.

یکم مـن    «بعد ذلک اإلثبات » وال تتبعوا من دونه أولیاء«ب ذلک، فهذا السل إتبعوا ما أنـزل إـل

، المحصور فی الکتاب والسـنۀ   بما أنزل اللّه  یحصران اإلتباع المسموح فی شرعۀ اللّه» ربکم

  ». ال إله إالّ اللّه«  القطعیۀ، تمثیالً لکلمۀ اللّه

تنفی أیۀ والیۀ ربانیـۀ عـن سـائر األربـاب     » ولیاءأ«،  وکتاب اللّه  اللّه»: ال تتبعوا من دونه«ثم 

  وسائر الکتابات، فکما أنه ولی المؤمنین، کذلک ـ وبأمره ـ کتابه ولیهم الوحید بین الکتابات.

،  إسـالما ـ فقـط ـ للّـه      ـ األساسیۀ ـ إنه إما إتباع خالص لما أنزل اللّه   فهاهی قضیۀ دین اللّه

ما إتباع األولیاء من دون اللّه إلحادا فیه، أو إشراکا به، أم جعالً إفرادا له بالحاکمیۀ الطلیقۀ، وإ

،  للبلد شطرین: عوانا بین التوحید واإلشراك، وهذا الثالوث خارج عن إتبـاع مـا أنـزل اللّـه    

  داخل فی إتباع من دونه من أولیاء.

ویرج جِبِالَّت وألن المحاولۀ ضخمۀ فخمۀ، فقد یمضی السیاق یهزُّ الضمائر، ویوقظ السرائر، 

، السادرة فی الجاهلیۀ رجا عنیفا، عرضا لمصارع الغـابرین مـن    األجیال الشاردة عن دین اللّه
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  المکذبین:

  : معتَبر لمعتبِر، تحذیرا عن ترك اإلتباع لما أنزل اللّه السالم علیهوهنا فی خطبۀ لعلی 

ورخاء، ولم یجبر عظَـم أحـد مـن     لم یقصم جباري دهرٍ قط إالَّ بعد تمهیل  أما بعد فإن اللّه«

األمم إالَّ بعد أزلٍ وبالء، وفی دونِ ما استقبلتم من عتْبٍ، وما استدبرتم من خطب معتَبر، ومـا  

  کل ذي قلب بلبیب، وال کل ذي سمع بسمیع، وال کلُّ ذي ناظر ببصیر ـ.

نها، ال یقتصـمون  فیا عجبا ومالی ال أعجب من خطاء هذه الفرق على إختالف حججها فی دی

ون عـن عیـب، یعملـون فـی        أثر نبی، وال یقتدون بعمل وصی، وال یؤمنون بغیـب، وال یعفـُّ

الشبهات، ویسیرون فی الشهوات، المعروف فیهم مـا عرفـوا، والمنکـر عنـدهم مـا أنکـروا،       

ء  مفزعهم فی المعضالت إلى أنفسهم، وتعویلهم فی المبهمات على آراءهم، کأن کـل إمـرى  

  1».ام نفسه، قد أخذ منها فیما یرى بعرى ثقات، وأسباب محکماتمنهم إم

: أنا أول وافد على العزیز الجبار یوم القیامۀ، وکتابه وأهـل بیتـی   آله و علیه اهللا صلى  وقد قال رسول اللّه

  2».وبأهل بیتی  ثم أمتی، ثم أسألهم ما فعلتم بکتاب اللّه

واألمۀ اإلسالمیۀ برمتها شیعۀ وسنۀ تارکۀ للثقلین، فإن حدیث العترة دون سناد إلى الکتاب ال 

  ثقل له، وذلک سند أنه غیر صادر عنهم.

، فمـن وقـر القـرآن     ل شیء دون اللّهالقرآن أفض«و» القرآن غنی ال غنى دونه وال فقر بعده«و

کحرمـۀ    حرمۀ القرآن على اللّه«و 3، ، ومن لم یوقر القرآن فقد إستخف بحرمۀ اللّه فقد وقر اللّه

  4».الوالد على ولده

  ألى بعض عماله على الیمن: آله و علیه اهللا صلىوفی کتاب للنبی 

                                                        
١

 .٨٧ ة. الخطب
 
 :آلھ و علیھ هللا صلى  قال قال رسول ّهللا  السالم علیھعن الكافي عن الباقر  ٦: ١٥ ة. جامع أحادیث الشیع٢
 
٣

 .آلھ و علیھ هللا صلىـ أنس بن مالك عن النبي  ١٥: ١عن المجمع  ٧. المصدر 
 
٤

 مثلھ. آلھ و علیھ هللا صلىورواه الشیخ أبو الفتوح في تفسیره عن أبي الدرداء عنھ  آلھ و علیھ هللا صلىجامع األخبار عن النبي  ٧. المصدر 
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أجل إنه حبل  1»المتین، فیه إقامۀ العدل وینابیع العلم وربیع القلوب  فإن هذا القرآن حبل اللّه«

وخلقه، متین ال ینفصم وال یفصم، عصمۀ لمستعصمهم، ومسکه لمستمسـکهم، وهـو     بین اللّه

لم، الینابیع المعرفیۀ المتفجرة، من عیونه الجاریۀ، ریا لکل غلیل، وشفاء لکل علیـل،  ینابیع الع

  وهو ربیع القلوب الواعیۀ الراعیۀ، حیث تنفع بتدبر آیاته، وتأمل بیناته.

تعلموا القرآن فإنه أحسن الحدیث وتفقهوا فیه فإنه ربیع القلوب، واستشفوا بنـوره فإنـه   «ف 

الوته فإنه أنفع القصص، فإن العالم العامـل بغیـر علمـه کالجاهـل     شفاء الصدور، وأحسنوا ت

  الحائر الذي ال یستفیق من جهله، بل الحجۀ علیه أعظم، والحسرة لـه ألـزم، وهـو عنـد اللّـه     

  2».ألوم

آن الجنۀ قیل له: إقـرء وارق، لکـل   عدد درج الجنۀ عدد أي القرآن فإذا دخل صاحب القر«و

  3».آیۀ درجۀ فال تکون فوق حافظ القرآن درجۀ

  4».من قرأ القرآن فکأنما أدرجت النبوة بین جنبیه إالَّ أنه ال یوحى إلیه«و

تعلموا القرآن واقرؤه وإعلموا أنه کائن لکم ذکـرا وذخـرا، وکـائن علـیکم وزرا، فـاتبعوا      «و

القرآن وال یتبعنکم، فإنه من تبع القرآن تهجم به على ریاض الجنۀ، ومن تبعه القرآن زج فـی  

  5».قفاه حتى یقذفه فی جهنم

من قرأ ثلث القرآن أوتی ثلث النبوة، ومن قرأ نصف القرآن أوتی نصـف  «قال:  آله و علیه اهللا صلىوعنه 

مـۀ: إقـرأ وارقَ، بکـل آیـۀ     النبوة، ومن قرأ القرآن کله أوتی النبوة کلها ثم یقال له یـوم القیا 

درجۀ حتى بختم ما معه من القرآن، ثم یقال له: إقبض فیقبض فیقال له: هـل تـدري مـا فـی     

                                                        
١

 .١٤١ید الشریف الرضى للس ة. المجازات النبوی
 تعالى بتوقیر كتابھ یزدكم حبا ویحببكم إلى خلقھ.  القرآن تحببوا إلى ّهللا  ةعزَّ وجّل: یا حمل  یقول ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلىوفیھ عنھ 

 
٢

 .السالم علیھلھ  ة) في خطب٣٣٠( ةعن نھج البالغ ٨. المصدر 
 
 :...آلھ و علیھ هللا صلى  بسند متصل عن رسول ّهللا  ةوالتبصر ةكتاب اإلمام ٢٢: ٩٢ـ البحار  ١٦. المصدر ٣
 
٤

 انھ قال:... السالم علیھعن علي  ١٦: ١ـ مجمع البیان  ١٧. المصدر 
 
٥

 :...آلھ و علیھ هللا صلى  ـ ابن أبي الجمھور في در اللئالي عن أبي موسى قال قال رسول ّهللا  ١٠مصدر . ال
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  1یدیک؟ وإذا فی یده الیمنى الخلد وفی األخرى النعیم.

ءة فاضیۀ عن المعرفۀ والتطبیق، بل هـی الفائضـۀ بمعرفـۀ وتطبیـق،     وال تعنی هذه القراءة قرا

  ».لکل درجات مما عملوا وما ربک بظالم للعبید«

فتعلموا مأدبته ما استطعتم، وإن اَصفر البیوت لجـوف أصـفر مـن      إن هذا القرآن مأدبۀ اللّه«و

  2».تعالى  کتاب اللّه

القـرآن طعامـا     فقـد أنـزل اللّـه    4وهی فتحا مفعلَۀ مـن األدب  3فالمأدبۀ ـ ضما ـ هی الطعام  

لألرواح، وأدبا لها ربانیا، ال طعام لها أطعم، وال أدب لها أءدب من هذا القـرآن، والتـاء فـی    

  الوجهین هی للمبالغۀ، حیث تعنی بالغ الطعام واألدب فی القرآن لألرواح.

هـی تفضـیل الصـفر    » أصـفر «و» تعالى  من کتاب اللّه وإن أصفر البیوت لجوف أصفر«لذلک 

  وهو الخالی.

من األسـاس، مهمـا     إذا فأخلى البیوت وأجوفها من األثاث هو الجوف األصفر من کتاب اللّه

  امتأل مما سواه من علوم بجنب القرآن خاطئۀ الحلوم.

عـرض الحـائط لمخالفتهـا    والهرطقۀ الغافلۀ، القائلۀ: إن القرآن ال یفهم إالّ بالروایۀ، معروضۀ 

  ».بیان للناس«بیان القرآن التبیان، إضافۀ إلى کرور اآلیات أنه 

فلیس باب تفهم القرآن مقفلۀ على الناس، وإنما هی مغْفلۀ مغفَّلـۀ فمقفلـۀ لمـن ال یتـدبرون     

»أفال یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها«القرآن: 
لـى الـذین   بأغفالها وإغفالها، تحریجـا ع  5

  یحاولون تفهم القرآن، فتخریجا له عن حوزته.

                                                        
 :...آلھ و علیھ هللا صلىعنھ  ة. تفسیر الكشف والبیان للثعلبي رواه عن أبي أمام١
 
٢

: إن آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لىبن مسعود عن النبي   إسحاق عن أبي األحوص عن عبدّهللا  عن نافع عن أبي ٣٥٤: ١. أمالي الصدوق المرتضى 
 ھذا القرآن...

 
٣

ما یكسبھ اإلنسان من خیر القرآن  آلھ و علیھ هللا صلىفي كالم العرب ھي الطعام یصنعھ الرجل ویدعو الناس إلیھ، فشبھ النبي  ة. فالمأدب
ائدتھ علیھ إذا قرأه ودرس ما فیھ، بما ینالھ المدعو من طعام الداعي وانتفاعھ بھ، یقال: أَدب الرجل یأِدب فھو آدب، إذا ونفعھ وع

 .ةالمْدعا ةدعى الناس إلى طعامھ، ویقال للمأدب
 
٤

 .ةعلى الوجھین للمبالغ ة، وتاء المأدب القرآن تأدیبا للمكلفین بآداب ّهللا   من األدب فقد أنزل ّهللا  ة. المأَدب
 
٥

 .٢٤: ٤٧. 
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  إالَّ سنادا إلى لفظیۀ الدالالت المسؤول عها قصورا أو تقصیرا. السالم علیهموما بیان المعصومین 

إذا فنکران أن القرآن فی األصل بیان وتبیان نکران لمعجزة الفصـاحۀ والبالغـۀ القرآنیـۀ، بـل     

  لعادیین!.ونکران لهما عادیا من الناس ا

» من فسر القرآن برأیه فلیتبوء مقعـده مـن النـار   «وال یعنی الحظر عن تفسیر القرآن بالرأي فی 

حظره عن کل مناهج التفسیر، تعطیالً له عن صالح التدبر والتفکر فیه، إنما هو تفسـیر خـاص   

بیـت رأیـک،   أن تعتقد فی رأي أنه صالح، تقلیدا أو اجتهادا، ثم تستند إلى القرآن لتث» بالرأي«

  الذي یخالف نصه أو ظاهره، أم ال یوافق نصا منه أو ظاهرا، فانهما تفسیر له بالرأي.

وأما تفسیره بنفسه وبالروایات والنظرات التی توافقه، وبـالفطرة السـلیمۀ والعقلیـۀ الصـالحۀ،     

  والحس السلیم، فکل ذلک محبور فی حقل التفسیر دون أي محظور.

بتعطیل القرآن عن التفکیر فیـه، إال تفسـیرا لهـذا الحـدیث     » برأیۀ من فسر القرآن«وما تفسیر 

  نفسه بالرأي، فلیتبوء مقعد مفسره هکذا من النار.

وهل یقبل أي تفسیر للقرآن إالَّ بالعقلیۀ السلیمۀ، أم هل یقبل الحدیث إال بالعقل الـذي یقبلـه   

من کالمه،   ول على مرادات اللّهتفسیرا للقرآن؟! ولیس العقل بالفطرة السلیمۀ إالَّ ذریعۀ للحص

دون تحمیل علیه وتوجیه، إالَّ توجیه نفسه بصورة صالحۀ صادقۀ للکشف عن معـانی القـرآن   

  بذریعۀ اللغۀ الصالحۀ واألدب األدیب األریب، وتفکیر صالح فی هذه السبیل.

  یـات اللّـه  وکما اللغۀ ال تحمل على القرآن، کذلک العقل، وإنما هما کاشفان عما یراد مـن آ 

  البینات.

»  إالَّ اللّـه «ومن ثم صـالح اإلثبـات هـو:    » ال إله«وکما أن خالص التوحید هو طلیق السلب: 

براحلۀ العقل والفطرة، کذلک خالص التفسیر لیس إالَّ سلب کافـۀ التقـدیرات والمحـتمالت    

لسلیمین، وصـالح  المسبقۀ، ومن ثم اإلثبات براحلۀ الفطرة والعقلیۀ السلیمتین واللغۀ واألدب ا

  التدبر فی القرآن.

هؤالء الخارفون الهارفون یقصدون من وراء ذلک التفسیر لحدیث الـرأي نفـی روح القـرآن    

عن أمته، واختصاص تفسیر القرآن بآرائهم، کما عملته الکنائس فی القرون الوسطى فحظـروا  

تجدیف فی تفسـیره  تفسیر اإلنجیل على األمۀ المسیحیۀ حتى یفسح لهم مجاالت التحریف وال
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  بآرائهم وشهواتهم.

وهنا المانعون عن تفسیر القرآن فریقان اثنان، فریق یمنع عنه نفیا له من أمته عن بکرته تحـت  

نقاب تقدیسۀ، وآخرون هم مانعون لکی یفسح لهم مجـال ـ دون منـازع ـ لتفسـیره بـآرائهم      

  فقهیا أو فلسفیا أو علمیا وما أشبه.

المیۀ بعیدة عن روح القرآن، ناحیۀ منحـى تفاسـیر مختلفـۀ بـآراء     وهکذا أصبحت األمۀ اإلس

  خاطئۀ.

ذلک، وهذا القرآن مصون عن کل تحریف وتجدیف بعصمۀ ربانیـۀ مضـمونۀ طـول الزمـان     

، همـا نفـس العـدد طـول التـاریخ      66600/ وکلماتـه ال/ 6660وعرض المکان، فآیاتـه ال/ 

أو إعـراب أو مکـان کـلٍّ، وهـذه      اإلسالمی دون زیادة أو نقصان وان فـی حـرف أو نقطـۀ   

وذلک السیر منظم  آلـه  و علیه اهللا صلىالکلمات لها سیر تصاعدي سنوي منذ البعثۀ حتى ارتحال الرسول 

کلمۀ سنویا، فمثله مثل الشمس فی اشـراقته التصـاعدیۀ، فقـد     500منضد نجده فی تصاعد/

  أشرقت آیاته البینات بهذه الصورة على قلوب المکلفین.

  

  ابدي نذارة طلیقۀ قرآنیۀ قانون

  1.»تَبارك الَّذي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ علَى عبده لیکُونَ للْعالَمینَ نَذیرا«

حیث هی بازغۀ بتنزیل الفرقان، وکل سور القرآن فرقـان مهمـا اختلفـت    » سورة الفرقان«انها 

  2».فبأي آالء ربکما تکذبان«ان أسماؤها، فإنها یجمعها أنها کلها فرقان ومن الفرق

والفرقان ـ على ما یروى ـ کأنها نزلت سورتها کصورتها اآلن وقد نتلمح من قـراءه الرسـول     

اتحـۀ إالّ بتمامهـا، وإن کـان نسـیان آیـۀ منهـا       لها کما هی، أالّ تکفی سورة بعد الف آله و علیه اهللا صلى

                                                        
١

 .١: ٢٥. 
 
٢

ف�ي  ةالمكرم� ةاخرى للمقام في مك ةواخذت ِخیرَ » تبارك الذي نزل الفرقان«فطلعت  ةالمبارك ةبالقرآن لھذه التسمی ة. اخذت خیر
فقا لھذا التوفیق ویا لھ و» تبارك الذي نزل الفرقان« ة، فطلعت ثانی ّهللا  ةعلیھ لعن» شاه«من بأس الطاغوت اإلیراني   ھجرتي الى ّهللا 

 اوالً واخیرا، وارجو منھ ان یوفقني إلكمال الفرقان كافضل ما یحبھ ویرضاه ـ آمین.  ما اوفقھ، والحمد ّ� 
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  1فذلک النسیان ـ إذا ـ نذره فی بوتقۀ النسیان.» سنقرئک فال تنسى«للرسول خالف النص: 

بتمامها آیۀ تحریم الزنا فیها، فإنها من اولیات المحرمات فی الشریع » الفرقان«وال تنافی مکیۀ 

  اإلسالمی کما الخمر وأضرابهما.

لتـدریج؟ ولـم ینـزل بعـد     المؤشرة ل» نزل«وهل الفرقان هو القرآن المفصل کله کما تلمح له 

ه دون          القرآن المدنی وقسم من المکـی! وتقـول الروایـات أنـه الحکـم الواجـب العمـل ـب

  2المتشابه!.

الماضی تشمل المنزّل من المفصل فی المستقبل کما مضى، حقیقۀ فیمـانزل، وتحقیقـا   » نزل«

فیما سوف ینزّل، حیث المستقبل المتحقق الوقوع یعبر عنه بالماضی، وهکذا األمر فـی سـائر   

  3القرآن. التعبیر عن تنزله فی سائر

ثم القرآن کله فرقان محکما ومتشابها، وعلّ اختصاصه فی الحدیث بالمحکم اختصاص بغیـر  

الراسخین فی العلم، الذین ال یفهمون متشابههه فـی نفسـه، وبإرجاعـه إلـى محکمـه، وأمـا       

  قان.الراسخون فالقرآن کله لهم فرقان، على درجاتهم فی تفهم الفر

وألن الفرقان فُعالن من الفَرق، إسم مصدر مبالغ فی الفرق، فهو القرآن البالغ فـی فرقـه بـین    

  الحق والباطل.

»هدى للناس وبینات من الهـدى والفرقـان  «ولذلک یعبر عنه ککل بالفرقان: 
وأنـزل التـوراة   « 4

  5.»واإلنجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان

                                                        
١

ص�لى  آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لى  ـ اخرج ابن االنباري في المصاحف ع�ن حمی�د ب�ن عب�دالرحمن ب�ن ع�وف ان رس�ول ّهللا  ٦٤: ٥. الدر المنثور 
؟ قال: بلى، قال: ة، فقال: الم اسقط آی فلما سلم قال ھل في القوم ابي فقال أبیھا أنا یا رسول ّهللا  ةالفرقان فاسقط آی ةالصبح فقرأ سور

ـ ال�ى أب�ي،   نسخت، قال: ال ولكني أسقطتھا، أقول ما لھذا الرسول یحتاج فیما ینس�اه ـ وال س�مح ّهللا  ةفلم لم تفتحھا علي؟ حسبتھا آی
 . كان احفظ الحفاظ على اإلطالق بما أقرأه ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلىغم انھ وكأنھ احفظ منھ، ر

 
ع�ن  الس�الم علی�ھ  محمد بن یعقوب عن علي بن ابراھیم عن ابیھ ابن سنان عمن ذكره قال س�ألت اب�ا عب�دّهللا  ١٥٥: ٣. تفسیر البرھان ٢

 الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل بھ. ةشيء واحد؟ فقال: القرآن جملالقرآن والفرقان ھما شیئان او 
 
٣

فقال لم سمي الفرقان فرقانا؟ قال: النھ متفرق اآلیات  آلھ و علیھ هللا صلى  . المصدر ابن بابویھ باسناده عن یزید بن سالم انھ سئل رسول ّهللا 
ذا في االلواح والورق، أقول: وھ ةواالنجیل والزبور انزلت كلھا جمل ةوالسور نزلت في غیر االلواح وغیره من الصحف والتوری

 وجھ آخر في كون الفرقان ھو القرآن كلھ.
 
٤

 .١٨٥: ٢. 
 
٥

 .٤: ٣. 
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وقرآنا فرقناه لتقرأه علـى النـاس علـى مکـث     «ا وهو البالغ فی فرقان التنزیل نجوما طائلۀ: کم

  1.»ونزلناه تنزیالً

إذا فالقرآن فرقان کله فی البعدین، وأولهما اَوالهما حیث یفرق فرقا واضحا ال ریب فیه بـین  

تعبیر فصاحۀ وبالغـۀ وحتـى   کل حق وباطل، طولَ الزمان وعرض المکان، ومن فرقه فارق ال

فی موسیقاه عن سائر التعبیر، وأنه الفرقان المعجزة الوافیۀ بنفسه دون سائر الـوحی، والفـارق   

بین حق المروي من السنۀ وباطله، فرقان فی منهجه ومبلجه فال یشبه اي منهج إلهیـا وسـواه،   

مشـاعر، ینتهـی بـه    حیث یمثل عهدا جدیدا منقطع النظیر عن کل بشیر ونذیر، جدیدا فـی ال 

عهد الطفولۀ، ویبدأ به عهد الرشد بأشده، وینتهی به عهد الخوارق المتعودة، ویبدأ بـه عهـد   

  المعجزة العقلیۀ والعلمیۀ أماهیه، وینتهی به عهود الرساالت الموقوتۀ.

فرقـان الرسـول ورسـول الفرقـان، فرقانـان      » لیکون للعـالمین نـذیرا  «وألنه هکذا فرقان ف 

  فی کل زمان ومکان..متجاوبان 

دون رسوله، ألنه بعبودیته القمۀ یستأهل ذلک التنزیـل، ثـم ویرسـل    » نزل الفرقان على عبده«

للعالمین نذیرا بذلک التنزیل، وما أحالها صیغۀ العبودیۀ وصبغتها، بسابقتها للرسالۀ وسابغتها، 

فمـن ثـم هـی آهلـۀ سـائغۀ      فال تصوغ الرسالۀ إالّ بعد صبغها کاملۀ متکاملۀ، کافلۀ متکافلۀ، 

سبحان الذي أسرى «، هذا، وکما هو عبده فی إسرائه »لیکون للعالمین نذیرا«للرسالۀ بالفرقان 

مثلـث مـن قمـۀ التکـریم. فـی أهـم أدواره       » یدعوه  وأنه لما قام عبداللّه«وفی دعائه » بعبده

  ان!.الرسالیۀ دعاء وهی مخ العبادة، وعروجا لمقام التدلی، وتنزیالً للفرق

دون قومه ـ فقط ـ أم والعرب فحسب، أم عالمی زمنه، أم لردح مـن    » لیکون للعالمین نذیرا«

من الجنۀ والناس ـ أمن هم ـ اجمعین، فی کل زمـان ومکـان، وألن     » للعالَمین«الزمن، وإنما 

العالمین جمع لعالم ذوي العقول، فألقل تقدیر هناك عالم ثالث ال نعرفهم، وقد تشـیر إلـیهم   

ومن آیاته خلق السماوات واألرض وما بث فیهمـا مـن دابـۀ    «یات العالمین، وآیۀ الشورى: آ

  .»وهو على جمعهم إذا یشاء قدیر

                                                                                                                                                         
 
١

 .١٠٦: ١٧. 
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حیث تشمل الطول التاریخی والعرض الجغرافی لذوي العقـول دونمـا اسـتثناء،    » للعالمین«و

اتمـۀ للرسـاالت   یصبح دلیالً بجنب سائر األدلۀ لکون هذه الرسالۀ السـامیۀ هـی الشـاملۀ الخ   

  اإللهیۀ أجمع، والجمع الحلى بالالّم یستغرق کافۀ مصادیقه دونما استثناء.

فالعالمین أجمعین سواء أکانوا فی السماوات أم فی االرضین تشملهم هذه النـذارة األخیـرة،   

إذا فسـعۀ هـذه النـذارة هـی ملـک      » الذي لـه ملـک السـماوات واألرض..   «وکما تلمح له 

حیث الفرقـان فـی أحسـن تقـویم،     » أحسن الخالقین  تبارك اللّه«. وکما السماوات واألرض!

  أحسن تقوم فی التدوین ألحسن تقویم فی التکوین.

ک غیـر    » للعالمین نذیرا«وترى  بشخصه وجها بوجه فی سنِّی دعوته الثالث والعشـرین؟ وذـل

ة لکل العالمین بمن معه واقع وال میسور! فإنما الهدف فی تبنِّى هذه الرسالۀ القرآنیۀ هو النذار

  من حملۀ رسالته وبالغها إلى یوم الدین.

ـ علـى ضـوئها      ولقد أدى هو واجبه الرسالی فی عهدیه المکی والمدنی، وصنع ـ بأذن اللّـه  

  حملۀً لها على طول الخط، والمحور الرکین األمین على مرّ الزمن هو الفرقان والفرقان فقط.

؟ ألن البشـارة لیسـت إالّ لمـن یتقبـل     »بشـیرا «أو » یرا وبشـیرا نذ«ال » نذیرا«ولماذا ـ فقط ـ   

الدعوة، فخاصۀ بالمؤمنین، والنذارة تعم العـالمین أجمعـین، نـاکرین ومصـدقین، وال تجـد      

  البشارة فی سائر القرآن إالّ صاخۀ دون النذارة.

  »:الذي نزل الفرقان...«

له شریک فی الملک وخلق کـلَّ   الذي له ملک السماوات واألرض ولم یتّخذ ولدا ولم یکن«

  1.»شیء فقدره تقدیرا

إذا فلتشمل دعوة القرآن ملک السماوات واألرض، ولتملک السماوات واألرض، کما سـوف  

  تعالى فرجه الشریف.  تتحقق وتطبق على العالمین أجمعین زمن القائم المهدي عجل اللّه

ان وبعد الزمان ـ إذا ـ فلن یتخذ ولدا حتى األبد طـول    منذ األزل، قبل الزم» ولم یتخذ ولدا«

  الزمان وبعده، حیث اتخاذ الولد لیس إالّ لحاجۀ، فإذ لم تکن قبل فلن تکون بعد.
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  ال ذاتا وال اتخاذا، فلن یکون ـ إذا ـ له شریک فی الملک.» ولم یکن له شریک فی الملک«

ما زعمتموه ولدا وسواه، شـریکا   »وخلق کل شیء«وکیف یتخذ ولدا ام له شریک فی الملک 

وسواه، ولن یکن المخلوق الفقیر الذات إلى خالقه ولدا له أو شریکا، ال فـی الخلـق إذ هـو    

فهـل المخلـوق المقـدر ینـاحر     » قـدره تقـدیرا  «مخلوق، وال فی تقدیر الخلق فإنه هو الذي 

  الخالق المقدر!.

لک الکـون ککـل دونمـا اسـتثناء،     تختص به وتحصر حقیقۀ م» له ملک السماوات واالرض«

  حصرا وملکا حقیقیین، فال ینتقل عنه إلى ولد یتخذه أو شریک یدعى له...

  والملک الحقیقی یالزم الملک وهما لزام الملک الحق دون زوال وال انتقال.

تشمل أفعال العباد بجوانح أم جوارح؟ وهذا جبرٌ رافع للتکلیف! قد یقـال:  » کل شیء«وترى 

، حیث األفعال غیر األشیاء، فإنها مواد الخلقۀ، و األفعال صادرة عنهـا کمصـادر تسـییرا او    ال

الماضی، الضارب إلى بدایۀ الخلق، ولکن الخلق فی مثلث الزمـان  » خلق«تخییرا. وقد یؤیده 

یعم کـل کـائن سـواء مـن ذوات     » کل شیء«یعم الماضی، و» خالق کل شیء  اللّه«یخصه و

لقه لشیء األفعال االختیاریۀ ال ینافی اإلختیار، حیث اإلذن تکوینـا فـی   وصفات وأفعال، وخ

کل فعل ـ کما فی سواه من أشیاء ـ یخصه تعالى، طالما للمختار اختیار مقدمات لما یریـد،    

  ».ال جبر وال تفویض بل امر بین امرین«ف 

إنا کلَّ شـیء  «ه: تفریعا علیه، تجعل الخلق مقدرا حین» خلق کل شیء«بعد » فقدره تقدیرا«ثم 

»خلقناه بقدر
فاالول تفریـع فـی تـأخر رتبـی،      2.»لکل شیء قدرا  قد جعل اللّه«ومقدرا بعده  1

  والثانی فی تأخر زمنی، فالخلق مقدر بتقدیر العلیم الحکیم فی بعدیه.

ده بمقـدار. عـالم   کل شیء عن«إذا فال فوضى فی أصل الخلق، وال فی تقدیره بعد الخلق، ف 

  3.»الغیب والشهادة الکبیر المتعال
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وان تنظیم الخلق بهذه الدقۀ البارعۀ الفائقۀ التصور، فلو کانت قشـرة األرض أسـمک   «أجل! 

  مما هی بضعۀ أقدام، المتص ثانی اکسید الکربون واألوکسجین، ولما امکنت حیاة للنبات! ـ

المالیین،      ولو کان الهواء أرفع کثیرا مما هو، فبعض الشهب التی تحتـرق اآلن فـی الهـواء ـب

کانت تضرب جمیع أجزاء الکرة األرضیۀ، وهی تسیر بسرعۀ تترواح بین ستۀ امیـال واربعـین   

ء  میالً فی الثانیۀ، وکان بإمکانها أن تشعل کل شیء قابل لإلحتـراق، ولـو کانـت تسـیر بـبط     

ت العاقبۀ مروعۀ، وأمـا االنسـان فاصـطدامه    رصاصۀ البندقیۀ الرتطمت کلها باألرض، ولکان

بشهاب ضئیل یسیر بسرعۀ تفوق سرعۀ الرصاصۀ تسعین مرة کان یمزقه إربا بمجـرد حـرارة   

  1».مروره..

ال نفعـا وال  واتّخذوا من دونه آلهۀً ال یخلقون شیئا وهم یخلقون وال یملکون ألنفسهم ضرّا و«

  2.»یملکون موتا وال حیاتا وال نشورا

ال یخلقـون  «آلهۀ قاحلۀ، عاجزة، خاویۀ زاهلۀ عن کافۀ شؤون األلوهیۀ وبدایتها الخلقۀ وهـم  

  »!.شیئا

لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن یسلبهم الـذباب    ان الذین تعبدون من دون اللّه«وال ذبابا: 

»ه منه ضعف الطالب والمطلوبشیئا ال یستنقذو
وال «ثـم   »ال یخلقـون شـیئا وهـم یخلقـون    « 3

مهما یضرون بأنفسهم أو ینفعون، فإنَّ ملک الضر والنفع شیء  »یملکون ألنفسهم ضرا وال نفعا

وواقعه بما یحاولون شیء آخر، فقد یحاولون فی ضر ألنفسهم وال یضرون، أم فـی نفـع وال   

بضر فال کاشف له إالّ هو وإن   إن یمسسک اللّه«مسیرون کما هم مخیرون، ف  ینفعون، فإنهم

  4.»یردك بخیر فال راد لفضله..

  والذین اتخذوهم من دونه آلهۀ، ومنهـا أن اللّـه    هنالک معاکسۀ فی شروطات األلوهۀ بین اللّه
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را وال نفعـا وال موتـا وال   ال یملکون ألنفسـهم ضـ  «وهم » الذي له ملک السماوات واألرض«

  فضالً عن أن یملکوا لمن سواهم.» حیاةً وال نشورا

  ».ال یخلقون شیئا وهم یخلقون«وهم » خلق کل شیء فقدره تقدیرا«  واللّه

  فاین آلهۀ من إله، وآلهۀ کعابدیها أم هی أدنى، وإله واحد قهار بیده ناصیۀ کل شیء.

» وراوقال الّذین کفروا إن هذا إالَّ إفکآخرون فقد جاءوا ظلما وز 1.»افتراه وأعانه علیه قوم  

  أکذَب فریۀ فی تأریخ الرساالت: أن القرآن إفک مفترى! فإذا کان الکذب المفترى على اللّـه 

  ، السالفۀ، ویفوق کل کتابۀ من أي کاتب، فهل اآلفک به فوق خلق اللّـه  یفوق کل کتابات اللّه

  ؟! وفوق اللّه

ال تقوم على أساس » ظلما وزورا«فریۀ علیه » إن هذا إالّ افک افتراه وأعانه قوم آخرون«ا قالو

إالّ العناد والخوف على مراکزهم اإلجتماعیۀ المستمدة من سیاستهم الدینیۀ، یجنح بهـم إلـى   

هذه المناورات الزور، یطلقونها فی أوساط الجمهور، الذین قد ال یمیزون بین الغث والسمین 

ائن واألمین، ولکنه الفرقان یفرق بین حق الوحی وباطل الزور لمن ألقـى السـمع وهـو    والخ

  شهید.

؟ أهم قوم من العرب العرباء؟ ولـیس هـو بشخصـه قومـا حتـى      »قوم آخرون«أترى من هم 

یکونوا هم قوما آخرین! ام هم قوم غیر العرب، فهو من قوم العرب، واعانه علـى قرآنـه قـوم    

ولقـد نعلـم أنَّهـم یقولـون إنمـا      «وکأنهم هم! کسلمان واصحابه الفرس: آخرون غیر العرب؟ 

  2.»یعلِّمه بشر لسان الذي یلحدون إلیه أعجمی وهذا لسان عربی مبین

ذلک الفرقان المبین الذي عجز عن اإلتیان بمثله، أو سورة من مثله، العرب العرباء، هـل هـو   

هم أهل » قوم آخرون«ن من الفرس، سلمان وصحبه، أم من اختالق أمی أعانه علیه قوم آخرو

» قـوم آخـرون  «الکتاب إذ هم کما الفرس لم یکونوا من العرب؟ ام هم مـن العـرب، وعـلّ    

  ».فقد جاءوا ظلما وزورا«تعنیهما، وعلى ایۀ حال 
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فـاتوا  «فیا حماقى البهتان، إن کان هذا القرآن إفکا افتراه محمد بمن أعانه من قـوم آخـرین،   

»عشر سور مثله مفتریاتب
».. بسورة مثله«بل  1

لکی تتغلبو علیه إبطـاالً لحجتـه، وإغراقـا فـی      2

»أم یقولون افتراه بل هو الحق من ربک«لجته 
فإن مالمح ربوبیۀ الکتاب فیه الئحۀ، وحیا مـن   3

  ال سواه.  اللّه

  ها الجو الجاهلی ضد القرآن:ثم وقولۀ أخرى من الناکرین یکدرون ب

»وقالوا أساطیر األولین اکتتبها فهی تملی علیه بکرةً وأصیالً«
4  

األساطیر هی األوهام والخرافات المختلَقۀ المتسطرة، التی تتنقل فـی نـوادي التفکـه واللّهـو،     

اکتتبهـا محمـد    فمن المشرکین من یعتبرون الفرقان من أساطیر االولین، من کتابیین وسواهم،

  بمن أعانه، فأصبحت کتابا تملى علیه بکرة وأصیالً لکیال ینساه.

وما کنت تتلو قبلـه مـن   «وترى کیف یکتتب أساطیر وغیر اساطیر من لم یکن یقرأ أو یکتب: 

  وهنا الجواب کلمۀ واحدة: 5،»کتاب وال تخطه بیمینک إذا الرتاب المبطلون

  6.»السرَّ فی السماوات واألرض إنَّه کان غفورا رحیماقل أنزله الّذي یعلم «

برهان قاطع ال مرد له على وحی القرآن، دلیالً فیه نفسه، فاسـتدالالً بـه نفسـه، فإنـه الحجـۀ      

 »قل أنزله الذي یعلم السر فـی السـماوات واألرض  «الوحیدة غیر الوهیدة على وحیه الصارم: 

سماوات واألرض تکوینا وتشریعا، فی تجاوب مکـین امـین   حیث الفرقان یتحدث عن سر ال

ولـو کـان مـن    «الواحد القهار   متین بین کتابی التدوین والتکوین، إذا فالکاتب واحد هو اللّه

  .»لوجدوا فیه اختالفا کثیرا  عند غیر اللّه
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بنـا  قـالوا ر «فکما أن رسول الوحی على بینۀ فی أقواله وأفعاله وتصرفاته أنه رسول الـوحی:  

فبأحرى کتاب الوحی المتحدى به على الجـن واإلنـس، هـو بینـۀ     » یعلم إنا الیکم لمرسلون

  بنفسه على أنه وحی، دونما حاجۀ إلى بینۀ أخرى.

فأین الکتاب الذي یحوي على سر السماوات واألرض وأین اساطیر االولین؟ بـل وأیـن هـو    

الزمان وعرض المکـان، فـإن کـان     وکل سرٍّ یعلمه العلماء فی مشارق األرض ومغاربها طول

کتاب سرِّ السماوات واألرض من أساطیر االولین، فما هو ـ إذا ـ سائر الکتابات التـی تعجـز     

  عن ظاهر العلَن فضالً عن باطن السر.

قضیۀ الفرقان هی من القضایا التی قیاساتها معها، فکل سرٍّ فی الکائنـات یظهـر علـى تقـدم     

لعاجلۀ واآلجلۀ، نراه مکشوفا فی القرآن باهرا ال ریـب فیـه، أفـال    العقل والعلم فی عجلتهما ا

  ؟»أنزله الذي یعلم السر فی السماوات واألرض«یدل ذلک على أنه 

إنه کان غفورا رحیما وترى ما هی الصلۀ بین هذا التعقیب وذلک التقـدیم؟ هـی أن رحمتـه    «

فـی التکشـف عـن اي سـر فـی       الواسعۀ اقتضت إنزاالً لکتاب السرّ، إماما لراحلۀ العـالمین 

السماوات واألرضین، کما اقتضت الترحم على الناکرین لوحی القرآن، إمهـاالً لهـم رویـدا،    

وهم یرتکبون اکبر الخطایا والظالمات الزور بحق القـرآن ورسـول القـرآن، بتلـک الـدعوى      

ـ     المتهافتۀ، ومن قبل کانوا یصرون على اإلشراك باللّه ک ـ   ، ولکن باب التوبـۀ ـ مـع ک ل ذـل

مفتوحۀ بمصراعیها، والرجوع عن الخطیئۀ مهما کانت کبیرة، فالذي یعلم السر فی السـماوات  

  ».غفورا رحیما«منذ خلق الخلق وقبله » انه کان«واألرض، فیعلم ما یسرون وما یعلنون 

وإن تجهر بـالقول فإنـه یعلـم السـر     «الکائن فی القرآن یعم االخفى؟ قد یکون!: » السر«اترى 

  هنا یعم السر وأخفى کما هناك أسرُّ من السر العادي.» یعلم السر«ف  1»ىوأخف

  هذه من دعایاتهم الظالمۀ الزور الغرور على القرآن، ومن ثم على رسول القرآن:

وقالوا مال هذا الرّسول یأکل الطّعام ویمشی فی األسواق لوال أنزل إلیـه ملـک فیکـون معـه     «
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  1.»نذیرا

إلى البشر مستحیل کونه من البشر فیاکـل الطعـام ویمشـی فـی االسـواق        ویکأن رسول اللّه

کسائر البشر، وقضیۀ الحجۀ القاصمۀ ان یکون الرسول من جنس المرسل إلـیهم، قطعـا ألیـۀ    

یا معشر الجن واإلنس ألم یأتکم رسـل مـنکم یقصـون علـیکم     «عاذرة فی اختالف الجنس: 

  2.»آیاتی..

حتى لو کان رسول البشر ملَکا أم نذیرا مع الرسول البشر لما کـان یظهـر لهـم إالّ بصـورة     و

  3.»ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجالً وللبسنا علیهم ما یلبسون«البشر: 

، فیستبدلون الحجۀ  إن هؤالء المقلوبۀ قلوبهم، المتحللین عن عقولهم، یعاکسون أمر حجۀ اللّه

ر، بغیر حجۀ ام هی ادنى کرسول الملَک، وانه اعتراض کعـاذرة لهـم، مکـرور    من رسول البش

على طول خط الرساالت، کیف یمکن أن یکون فالن ابن فالن الـذي عشـناه منـذ الطفولـۀ     

عائشا عیشنا، آکالً أکلتنا وماشیا فی األسواق مشیتنا، کیف یمکن أن یکون هو رسوالً من عند 

  إلینا؟!  اللّه

  

  

  

  سرائیلیان عالمیانافسادان ا

  »عبادا لنا اولى باس شدید«یفنیها 

  ثانیهما الحکومۀ المهدویۀ

  سورة األسرى

  الرَّحمنِ الرَّحیمِ    بِسمِ اللّه
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» وکْنَـا حاري بى الَّذالْأَقْص جِدسرَامِ إِلَى الْمالْح جِدسنْ الْمالً ملَی هدبرَى بِعي أَسانَ الَّذحبس لَـه 

ائیلَ أَالَّ لنُرِیه منْ آیاتنَا إِنَّه هو السمیع الْبصیرُ * وآتَینَا موسى الْکتَاب وجعلْنَاه هدى لبنی إِسـرَ 

إِلَـى بنـی   تَتَّخذُوا منْ دونی وکیالً * ذُریۀَ منْ حملْنَا مع نُوحٍ إِنَّه کَانَ عبدا شَکُورا * وقَضَینَا 

د أُوالَ   عـو ـاءا کَبِیرا * فَإِذَا جلُولُنَّ علَتَعنِ ورَّتَیضِ می الْأَرنَّ فدتَابِ لَتُفْسی الْکیلَ فرائا  إس مـه

ثُـم رددنَـا    بعثْنَا علَیکُم عبادا لَنَا أُولی بأْسٍ شَدید فَجاسوا خالَلَ الدیارِ وکَانَ وعدا مفْعوالً *

     أَح نتُم سـیـرا * إِنْ أَحأَکْثَـرَ نَف لْنَـاکُمعجینَ و نـبالٍ ووبِأَم نَاکُمددأَمو هِملَیالْکَرَّةَ ع لَکُم  ـنتُمس

ا   الَنفُسکُم وإِنْ أَسأْتُم فَلَها فَإِذَا جاء وعد االْخرَةِ لیسوءوا وجوهکُم ولیـدخُ  کَمـ ـجِدسلُوا الْم

   نَا ود عـ تُمد إِنْ عـو کُممرْح أَنْ یـ کُمبى رسا تَتْبِیرا * علَوا عرُوا متَبیلرَّةٍ ولَ مأَو خَلُوهلْنَـا  دعج

»جهنَّم للْکَافرِینَ حصیرا
1  

ن: تتبنى الرسـالۀ اإلسـالمیۀ بمقتضـیاتها    سورة مثلثۀ األسماء: االسرى ـ بنی اسرائیل ـ سبحا  

ومخلفاتها کقاعدة أصیلۀ، بأصولها الثالثۀ، ومـا تتضـمنه مـن مالحـم وبشـارات وإنـذارات       

الحمـد  «لتأکید وتوطید الرحلۀ المعراجیۀ المنقطعۀ النظیر، ونهایتهـا  » سبحان«مثالت، بدایتها 

  ا متوسطات!تسبیح یضرب الى الحمد فانه تسبیح بالحمد وبینهم»  للّه

وال توحی  2وفی السورة قیالت خمس: إنها مکیۀ إال آیات: اثنتین او ثالث او خمس او ثمان

ین دالۀ على مکیتها او هذه او تلک بمدنیتها وال تلمح إذ نزلت نظائرها فی المکیات، ثم هی ب

  غیر دالۀ على مدنیتها فقد تکون مکیۀ کلها کما یقتضیه طبع األلفۀ والتالیف.

» وکْنَـا حاري بى الَّذالْأَقْص جِدسرَامِ إِلَى الْمالْح جِدسنْ الْمالً ملَی هدبرَى بِعي أَسانَ الَّذحبس  لَـه

  3.»ه هو السمیع الْبصیرُلنُرِیه منْ آیاتنَا إِنَّ

                                                        
١

 .٨ـ  ١: ١٧. 
 
واذ قلنا لك ان : «ةوعن بعضھم اضاف» وان كادوا لیستنفرونك..» «وان كادوا لیفتنونك..«. مدنیتان كما في روح المعاني ھما ٢

ء عن  إذ تنبى ةفھي مكی ةج او منھ االخراج الى المدینوعّل االخرا» وقل رب ادخلني مدخل صدق..» «ربك احاط بالناس...
وآت ذا القربى ..» «ةاقم الصال» «اولئك الذین یدعون..» «وال تقربوا الزنا..» «وال تقتلوا النفس..«مستقبل، وعن الحسن اال 

ان الذین اوتوا » «رب ادخلني..قل «و» واذ قلنا لك..» «وان كادوا لیستفزونك..» «وان كادوا لیفتنونك..«وعن مقاتل اال » حقھ..
والمعدل عن ابن عباس االثماني ھي  ة. وعن قتادةاالدخال وسواھما ال تشھد أنھا مدنی ةكآی ةاالستفزاز تشھد أنھا مكی ةوآی» العلم..

 ».وقل رب..«الى » وان كادوا..«
 
٣

 .١: ١٧. 
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هنا اجمال عن الرحلۀ المعراجیۀ إلى اقصى اعماق الفضاء، وفی التکویر إجمال اخصـر ممـا   

ارع   » وهو باالفق االعلى«ثم ینجم تفصیلها فی النجم: » ولقد رآه باالفق المبین«هنا:  مثلـث ـب

بعضا وینطق بعضـها علـى بعـض، مهمـا     رائع عن هذه الرحلۀ الرهیبۀ الخارقۀ، یفسر بعضها 

  اختلفت فیها الروایات فلتعرض على القرآن لکی تنحو نحو القرآن.

تبـدأ بهـا سـورة السـبحان االسـرى ـ بنـی        »  الحمد للّه«خیر بدایۀ تتلو خیر ختام » سبحان«

اسرائیل، کألیق حرکۀ نفسیۀ نفیسۀ تتسق مع واقع االسـراء وجـوه اللطیـف، وأحـرى حالـۀ      

  یث یبلغ صاحبها إلى األفق األعلى المبین.روحیۀ ح

فلیخـتص   1، فانه التنزیه المطلق، ومنحسر عن غیر اللّه  علَم للتسبیح منحصر فی اللّه» سبحان«و

من الکـاملین، وان فـی أعلـى      بالنزیه المطلق، ولیس مطلق التنزیه حتى یشمل من سوى اللّه

  قمم الکمال حیث الفقر ذواتهم، والنقص کیانهم فأنى لهم سبحان مطلق!.

هـا  تعالى ذاته سبحان وصفاته سبحان وأفعاله سبحان، وهی هنا: سبحان ذاته ان یعرج إلی  واللّه

عبده أي عروج کان، فی المکانۀ او فی المکان، وفانه مکن المکان فلـیس لـه مکـان، وحـد     

الحدود والجهات فلیست له حدود وجهـات، وهـو المنهـی للنهایـات والمغیـی للغایـات،       

فسبحان ذاته أن یکون منتهى العروج لعبده بأي معنى کان، اللهم إال قمـۀ المعرفـۀ الممکنـۀ    

  »!.تدلى. فکان قاب قوسین أو أدنىثم دنى ف: « باللّه

ثم وسبحان افعاله ان یعجز عن معراج عبده بجسمه وروحه إلى سماواته لیریه بعـض آیاتـه،   

  کما یهرف به من ال یعرف قدرته تعالى على کل شیء.

وسبحان صفاته عن ان یضن ویبخل عن هذه المکرمۀ الغالیـۀ ألول العابـدین وسـید الخلـق     

  نه سبحانه عن اي رین وشین فی هذا البین.أجمعین، فسبحانه سبحا

» الحمـد «تتکفل ـ ککل ـ بیان سلبیۀ الصفات غیر الالّئقات بجناب عزّه، کمـا    » سبحان«ثم و

  بیان للثابتات الالئقات بحضرة قدسه.

  »الذي اسرى بعبده لیالً..«

                                                        
١

  فقال: تنزیھ �ّ   عن تفسیر سبحان ّهللا آلھ و علیھ هللا صلى  قال: سألت رسول ّهللا  ةفي العقد الفرید عن طلح ٣ص  ١٥. تفسیر روح المعاني 
 عالى عن كل سوء.ت
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شـیء اعـاله،    سیر اللیل ـ ولکنه مضمن معنى الرفعۀ والعلو فسراةُ کل »: السرى«من » اسرى«

»قد جعل ربک تحتک سریا«کسراة النهار: ارتفاعه، رفعۀ حسیۀ او معنویۀ: 
رفیعا عظیمـا هـو    1

بین الـرفعتین کمـا فـی    » السرى«کما السرو شجرة مستقیمۀ رفیعۀ، وقد تجمع  السـالم  علیهالمسیح 

، ثـم سـماویۀ الـى األفـق     سرى أرضیۀ إلى القدس فی سـفرة جویـۀ   آله و علیه اهللا صلىسرى الرسول 

  األعلى مکانۀ ومکانا.

»فأسرِ بعبادي لیالً انکم متبعـون «وکما فی ثانیۀ » لیالً«وإذا کانت السرى سیر اللیل فلماذا هنا 
2 

  3؟؟.»وأوحینا إلى موسى أن أسر بعبادي إنکم متبعون«ومن ثم فی رابعۀ تأتی دون لیل 

الى السرى إذا کان مع عدم جمعه سیان کما فـی سـرى موسـى فاللیـل      نقول: إن جمع اللیل

بقطع مـن  «ا ال کما فی لوط: ام ولکی یعرف أنها فی لیلۀ واحدة ال لیال. واذ 4لمزید االیضاح.

قسم من اللیل یؤمن فیه عن مالحقۀ قومه، الکله أو أیۀ قطعۀ منه حیث الخطـر حـادق   » اللیل

ـ داللـۀ    1والعدو حاذق، فلهذه وتلک. ام لهذه وسواها من نکات کما فی اإلسراء یجمعهـا:  

 فی لیـال، حیـث   ال» لیالً«على ان السرى کانت فی لیلۀ واحدة حیث الوحدة الئحۀ من تنکیر 

ـ واشارة إلى انها کانت فی قطع من لیلها دون تمامـه،    2السرى وحدها أعم من لیلۀ او لیال. 

» لـیالً «ال » اللیـل «کما الوحدة، فاستغراق اللیل یقتضی » لیالً«حیث القطعۀ مشار الیها بالتنکیر 

ـ       3و ا االثنـان؟ انـه   ـ افادة للتعظیم حیث کانت لیلۀ العـروج وکانـت اإلثنـین ومـا ادراك م

ولد یوم االثنین وبعث االثنین، وعرج به االثنین وخـرج مـن مکـۀ مهـاجرا االثنـین      آلـه  و علیه اهللا صلى

ودخل المدینۀ االثنین، وارتحل الى رحمۀ ربه االثنین، إثنینات ست تعم حیاته، فسالم علیـه  

ـ   و الثـانی فـی   یوم ولد ویوم بعث ویوم عرج ویوم هاجر ویوم مات ویوم یبعث حیا، ثـم وه

هو األول فی مثلـث الـذات واالفعـال والصـفات،       الکون والکیان بعد الحضرة اإللهیۀ، فاللّه

                                                        
٢٤: ١٩. ١. 
 
٢

 .٢٣: ٤٤. 
 
٣

 .٥٢: ٢٦. 
 
٤

مقصود، دون ان یكون  ةكاثبات الوحد ةقصدا الى ان نفي اإلثینی». ال تتخذوا إلھین اثنین انما ھو آلھ واحد  وقال ّهللا «. كما في 
 النفي ھامشیا.
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  واحمد هو الثانی، واین اول من ثان بون بین الوجوب وأرقى االمکان:

  ز احمد تا أحد یک میم فرق استهمه عالم در آن یک میم غرق است

متعد باإلفعال؟ هل إنها الزینۀ؟ وال تعـرف إال  » ىأسر«بعد أن » بعبده«وما هو موقف الباء فی 

فی خبر لیس! أم لتأکید التعدیۀ أن سرى عبده انما هی منه تعالى تمامـا ال ومـن عبـده؟ وال    

یعهد هکذا تأکید! وآیاتها االخرى فی إسراء لوط باهله وموسى بقومه ال ینسابها تأکید! أم ان 

اذا  1والذي صاحبه کجبریـل » البراق«ته الفضائیۀ مفعولها األول محذوف کالذي عرج به کسفین

وال یناسـبها محـذوف فـی    » فاسر باهلک.. أسر بعبـادي.. «فما هو المفعول األول فی نظیرتها 

مـع الفـرق أن أسـرى ألول اللیـل      2لوط وموسى! ام إن سرى واسرى بمعى وهما متالزمتـان 

وقد کان سرى الرسول فی الثلث االول من اللیل؟ ـ احتماالت: اخرهـا اولهـا     3وسرى آلخرة

  واولها آخرها وبینهما متوسطات.

  ؟»رسوله ـ نبیه«او » محمد«دون » بعبده«ولماذا 

عراج، وال یـذکر  دون وصف العبودیۀ او الرسالۀ ال یحمل ما یتحمل هکذا م» محمدا«عله ألن 

  حین یذکر إال للتعریف االسمی بالرسول النبی.

دنى فتدلى. «ثم هذا العروج لم یکن رحلۀ رسالیۀ، وإنما عبودیۀ تتبنّى کما له فی نفسه حیث 

فالرحلۀ من الـرب الـى الخلـق    » فکان قاب قوسین أو أدنى. لقد رأى من آیات ربه الکبرى..

  لعبودیۀ فی ذاته لتکمیل الرسالۀ.رسالۀ، ومن الخلق الى الرب تکملۀ ا

ثم العبودیۀ تزیل حجب النور وحجب الظلمۀ والرسالۀ هی هی من حجب النـور، وهـو فـی    

فـأوحى  «مقام الدنو والتدلی یتخلى عن الحجب کلها ویتحلى بحلیۀ العبودیۀ فی أعلى قممها 

ـ » الى عبده ما أوحى واه فسـرى المعـراج   دون نبیه أو رسوله، وحیا سرِیا سرّیا یخصه دون س

  تقتضى سرى العبودیۀ.

                                                        
 .ة. كما عن ابن عطی١
 
٢

 .ة. كما عن ابي عبید
 
٣

 . وقال اللیث: اسرى الول اللیل وسرى آلخره.
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وصبغته وصیاغته ان لو لم تکن هنالک رسالۀ، لـم تکـن هنـا    » عبده«ومن ثم ما احلى صیغۀ 

إال لصـاحب  » عبـده «و» عبـدنا «ثم ال نجد فی القرآن ». عبده«الول العابدین صیغۀ اجدر من 

ذکـر  «ظـل رحمـۀ ربـک:    اللهم اال لداود وایوب وزکریا ونوح، ولکنه فی زکریا فی 1المعراج

»رحمد ربک عبده زکریا
اصبر على ما یقولون واذکـر عبـدنا داود ذا   «وفی داود تسلیۀ لصبره: 2

»األید
ه..  «وفی أیوب کذلک ذکرى لکی یصبر:  3 »واذکر عبدنا ایوب اذ نـادى رـب

وفـی نـوح    4

  5.»کذبوا عبدناکذبت قبلهم قوم نوح ف«تصبرا على طول المدة 

کأنه هو عبده ال سواه، ألنه جامع مجـامع العبودیـۀ فهـو     آله و علیه اهللا صلىإال محمد » عبده«فلیس إذا 

  کما وأنه هو رسوله ال سواه، کما تلمح لها آیاتها وتأتی فی طیاتها.» اول العابدین«

کی ال تنسى هذه الصفۀ فی زهوة تقریرا فی مقام اإلسراء إلى الدرجات العلى، ول» عبده«ثم و

ثم وال یلتبس مقـام العبودیـۀ    آلـه  و علیه اهللا صلىالرحلۀ الفضائیۀ وزهرة المعراج، ولیس لینساه الرسول 

  بمقام األلوهیۀ کما التبس فی العقائد المسیحیۀ.

توحی بأن هذه السرى کانت بجزئیه: روحـه وجسـمه، دون تقسـم فلـم یقـل      » عبده«واخیرا 

ه او بجسمه حتى یهرفه الهارفون ویخرفه الخارفون: ان المعـراج کـان روحیـا، او    بروح عبد

» صـاحبکم «وفی النجم » عبده«فصاحب المعراج هنا » بعبده«برزخیا فی رؤیاه ام ماذا؟ وإنما 

انه لقول رسول کـریم. ذي قـوة   «وفی التکویر هو رسول کریم: » ما ضل صاحبکم وما غوى«

  )23. (»احبکم بمجنون. ولقد رآه باالفق المبینعند ذي العرش مکین. وما ص

هی فقط روحه، وهو ما صـاحبنا ـ فقـط ـ بروحـه،      » رسول» «عبده» «صاحبکم«اترى بعد ان 

                                                        
الذي نزل انزل على   الحمد �ّ «) ٤١: ٨( »ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقانو« ٢٣: ٢ »وان كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا«. ١

ھو الذي ینزل على «) ١٠: ٥٢( »فاوحى الى عبده ما اوحى«) ١: ٢٥( »تبارك نزل الفرقان على عبده«) ١: ١٨( »عبده الكتاب
 ).٩: ٥٧( »عبده آیات

 
٢

 .٢: ١٩. 
 
١٧: ٣٨. ٣. 
 
٤

 .٤١: ٣٨. 
 
٥

 .٩: ٥٤. 
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  وما رسالته ـ فقط ـ فی روحه، وما عبودیته ـ فقط ـ بروحه، ان هذه إال هرطقـۀ هـراء واللّـه      

ـ «منها براء ـ ف   الت علـى الحـق المبـین فـاین ـ      سبحانه سبحانه سبحانه من قیالت هی وی

  1تذهبون.

ال نهارا، ام مزدوجا، والنهار أبین للناظرین وأبعـد إنکـارا للنـاکرین؟ علیـه ألن     » لیالً«ولماذا 

ت ربه وضـح النهـار، أم علـه ألن اللیـل أهـدء      اللیل هنا کان نهارا هناك ولکی یرى من آیا

»اشد وطئا وأقوم قیالً«وأوقع لسرى المعراج، وناشئته هی 
 آلـه  و علیـه  اهللا صـلى وأیۀ ناشئۀ طوال حیاتـه   2

انشأ وانشط من ناشئۀ المعراج فلتکن لیالً، وال یحول اللیل وال ألیـل منـه ظلمـۀ دون رؤیتـه     

  . اللّه آیات ربه الکبرى بما اراه

والسرى المعراجیۀ تتبنى عروج الرسول الى أعلى األفاق المعرفیۀ، قبـل ان تتبنـى اعجازهـا،    

ولم یکن عروجه الى عمق الفضاء بالسرعۀ ما فوق الضـوئیۀ او علهـا الجاذبیـۀ التـی تفـوق      

الزمان لم یکن بالذي یرى فیصدق بما یرى، اللهم اال بما خبرهم بما رآه فی سـراه مـا فـوق    

فقد کان سرى الرسول سرى سریا سرّیا إال فیما انبـأ بـه    3رضیۀ الى القدس من عیر ام ماذااأل

  اعلم بسراه.  ربه بما أنبأ واللّه

ـ   » لیالً«ثم  د توحی بوحدة المعراج اللهم اال ان یهرف بتکراره فی نفس اللیلۀ ولـم یخلـد بخل

وروحه القدسیۀ کانت عارجۀ دوما الـى مقـام    4قط، فالروایات الناقلۀ لتکراره تؤول او تطرح

                                                        
جعلھ�ا المح�دث  ةثانی� ةكما في نس�خ» وعرجت بھ«من الناقل والمنقول عنھ والصحیح » وعرجت بروحھ« ة. وما في دعاء الندب١

  ما فقدت جس�د رس�ول ّهللا « ةالقمي فرعا، والفرع اصالً. قاصلھ ال اصل لھ وفرعھ ھو االصل! وقد یشبھ اصلھ ما یروى عن عائش
 ةبسن ةكما في الدر المنثور عنھا ـ فقد كذبت مرتین: ان االسراء كانت قبل ان یتزوجھا بزمان فانھا قبل الھجر» ولكن اسري بروحھ

ب�المعراج الجس�ماني  ةام اي بیت، ثم واحادیثنا متظافر ةوزواجھا بعدھا بزمان، وان االسراء كان من المسجد الحرام ال بیت عائش
ف�ي نك�ران المع�راج  ةوقد واف�ق عائش�تھ زمیلھ�ا معاوی� ٤١٥ـ  ٤١٤الفرقان ص  ٢٣ـ  ٢٦تبعیض (راجع ج والروحاني معا دون 

 كان یومئذا كافرا. ةالجسماني ومعاوی
 
٢

 .٦: ٧٣. 
 
٣

اصبح فقعد فحدثھم بذلك فقالوا لھ: صف  آلھ و علیھ هللا صلى  قال: لما اسري برسول هللاّ  السالم علیھ  الكافي باسناده عن ابي عبدهللاّ  ة. في روض
ر ھھنا فنظر الى البیت فوصفھ وھو لنا بیت المقدس، قال: فوصف لھم وانما دخلھ لیالً فاشتبھ علیھ النعت فأتاه جبرئیل فقال: انظ

ینظر الیھ ثم نعت ما كان من عیر لھم فیما بینھم وبین الشام ثم قال: ھذه عیر بني فالن یقدم مع طلوع الشمس یتقدمھا جمل ازرق 
 اكون بن عبد عمرو: یا لھفا ان ال ةاو احمر، قال: وبعثت قریش رجالً على فرس لیردھا، قال: وبلغ من طلوع الشمس، قال قرط

 .١٠٢: ٣نور الثقلین » لك جذعا حین تزعم انك اتیت بیت المقدس ورجعت من لیلتك
 
٤

اقول: ..» ةوعشرین مر ةعرج بالنبي مائ«قال:  السالم علیھ  . كما اورده القمي عن محمد بن الحسن الصفار باسناده عن ابي عبدّهللا 
 ةوفي الكافي باسناده الى علي بن ابي حمزوقد كانت حیاتھ بھذا المعنى معارج.  آلھ و علیھ هللا صلىعروج روحي لھ  ةوعلھا لیست إالّ واحد



 188

قاب قوسین او ادنى اللهم إال فیما تضطره رسـالته ببالغـه وخلطـه بالمرسـل الـیهم، حیـث       

غفر ربـه  کان یغان على قلبـه ویسـت   آله و علیه اهللا صلىالرسالۀ ـ على قدسیتها ـ من حجب النور، وعله   

  فی کل یوم سبعین مرة من حجب النور.

»ونَا إِنَّه هاتنْ آیم هنُرِیل لَهوکْنَا حاري بى الَّذالْأَقْص جِدسرَامِ إِلَى الْمالْح جِدسنْ الْمم ...  یعـمالس 

  1.»الْبصیرُ

لکون کله وقد جـاء ذکـره فـی    منطلق المعراج مسجد هو أفضل المساجد فی األض أم فی ا

) مرة بکل تبجیل وتجلیل، ثم المسجد االقصى وهو أقصى المساجد الـى  15الذکر الحکیم (

  ».بارکنا حوله«المسجد الحرام نجده مرة واحدة هی هاهنا بمواصفۀ واحدة: 

 4ام المسـجد الحـرام   3ام بیت ام هـانی  2ومهما اختلفت الروایات ان مبدأ المعراج بیت عائشۀ

  فنص القرآن یؤید ثالث ثالثۀ فال محید عنه.

، فهل هو المسجد االقصى الذي فی القـدس؟ وهنـاك مسـجد    واما منتهى سرى المعراج هنا

فی المسجد الحرام أقـدم مـن القـدس واکمـل!       الکوفۀ أقصى منه وعله افضل! وبرکات اللّه

وعرض المعراج فی هذه اآلیۀ الخاصرة نصا والحاصـرة تقتضـی التصـریح بنهایـۀ المعـراج      

ألرضی فحسب، االقصى الـذي فـی   وغایته: السدرة المنتهى فی االفق االعلى، دون متوسطه ا

                                                                                                                                                         
: ٣؟ فقال: مرتین تفسیر البرھان آلھ و علیھ هللا صلى  فقال وانا حاضر: جعلت فداك كم عرج برسول ّهللا السالم علیھ  قال: سئل ابو بصیر ابا عبدّهللا 

كانت مرتین ال  ةالمعراجی ةحیث الروای«» المتھى ةاخرى عند سدر ةولقد رآه نزل«اقول: عّل المرتین ھما كما قال تعالى:  ٤٠٢
 »!.اصل المعراج

 
١

 .١: ١٧. 
 
٢

 !ةمزدوج ةكذب» ولكن اسري بروحھ آلھ و علیھ هللا صلى  ا فقدت جسد رسول هللاّ م«. كما نصت روایتھا عن الدر المنثور 
 
الكلبي عن ابي صالح عنھ، واخرجھ الحاكم والبیھقي عنھ ورواه النسائي  ة. ذكره الثعلبي عن ابن عباس بغیر سند وكانھ من روای٣

 .بن اوفى عن إبن عباس ةعوف عن زرار ةباختصار من روای
 
٤

فرف�ع  ةف�ي ناحی� الس�الم علی�ھ. تفسیر القمي باسناد عن ابي مالك االزدي عن اسماعیل الجعفي قال كنت في المسجد قاعدا واب�و جعف�ر 
وكرر ذلك ثالث مرات ثم التفت الي فقال: اي شيء » سبحان الذي اسرى...«ثم قال:  ةمر ةوالى الكعب ةرأسھ فنظر الى السماء مر

یا عراقي! قلت: یقولون اسرى بھ من المسجد الحرام الى البیت المقدس فقال: ل�یس كم�ا یقول�ون،  ةقولون اھل العراق في ھذه اآلیی
 ةوم�ن ح�دیث مال�ك ب�ن صعص�ع ٩٨: ٣ولكنھ اسرى بھ من ھذه الى ھذه واشار بیده الى السماء وقال: ما بینھما حرم نور الثقل�ین 

المعراج متف�ق علی�ھ. اق�ول: ق�د یعن�ي ھ�ذه االرض ـ وطبع�ا م�ن المس�جد الح�رام ـ وال�ى ھ�ذه: عم�ق  مطوالً ان المسجد الحرام مبدء
 المنتھى ـ وما بینھما حرم ـ او ما بین االقصى في االرض واالقصى في السماء حرم ام ماذا؟. ةالمعراج عند سدر
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فی البیـت الحـرام؟ هـل     آله و علیه اهللا صلىفی القدس التی لم یرها الرسول » آیاتنا«القدس! ثم ما هی 

وقـد أراهـم     ، وإنما الرسل هم آیات اللّه هی قبور الرسل اإلسرائیلیین؟ ولیست من آیات اللّه

وأسـأل مـن   «واراه ایاهم اذ امـرأن یسـألهم:    1»»لتؤمنن به ولتنصرنه..«إیاه اذ اخذ میثاقهم   اللّه

»أرسلنا من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهۀ یعبدون
ثم اآلیات التی أریها هی آیـات ربـه    2

فهـذه الرؤیـۀ   » عند سدرة المنتهى.. لقد رآى من آیات ربه الکبـرى «الکبرى فی عمق الفضاء 

  3سماء عند السدرة ال التی فی األرض.کانت فی االقصى التی فی ال

د االقصى، أقصى المساجد فی مطلق الکون من المسجد الحرام، ومنتهى فلقد نرى أن المسج

) لقـد رآى مـن آیـات ربـه     10أوحی الى عبده ما اوحی («المعراج عند السدرة المنتهى، إذ 

) دنوا واقترابا من العلـى  9ـ   8دنى فتدلى فکان قاب قوسین أو أدنى) («) بعدما 18» (الکبرى

  األعلى!.

الذي بورك حوله برکات معنویۀ معرفیـۀ. واخـرى سـواها أمثالهـا،     هذا هو المسجد األقصى 

). ومـن  15ـ   13» (ولقد رآه نزلۀ اخرى. عند سدرة المنتهى. عندهاجنۀ المـأوى «فمن األولى 

  االخرى جنۀ المأوى وما ینحو نحوها من آیات ربه الکبرى.

ــ   لتکویر، وفی الـنجم فی ا» االفق المبین ـ االفق االعلى ـ سدرة المنتهى ـ جنۀ المأوى   «ف 

علّها کلها تعابیر عدة عن منتهـى المعـراج: المسـجد االقصـى،     » الطور«فی  4والبیت المعمور

                                                        
٨١: ٣. ١. 
 
٢

 .٤٥: ٤٣. 
 
٣

قال: سألتھ عن المساجد التي لھا الفضل فقال: المسجد الحرام ومسجد الرسول  السالم علیھ  . وفیھ ایضا عن سالم الحناط عن ابي عبدّهللا 
فقلت: ان الناس یقولون: انھ  آلھ و علیھ هللا ىصل  قلت: والمسجد االقصى جعلت فداك، فقال: ذلك في السماء اسري الیھ رسول ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلى

حینذاك ما رواه القمي في تفسیره باسناده الى اب�ي  ةافضل منھ ومما یدل على وجود مسجد الكوف ةبیت المقدس؟ فقال: مسجد الكوف
س�رى ب�ھ ق�ال ل�ھ جبرئی�ل: ت�دري ای�ن ان�ت ی�ا لما ا آلھ و علیھ هللا صلى  حتى ان رسول ّهللا : «.. ةفي حدیث فضل مسجد الكوف السالم علیھ  عبدّهللا 

)، واورده ١٣٠: ٣المصدر » ؟ انت مقابل مسجد الكوفان قال: فاستاذن لي ربي حتى آتیھ فاصلي فیھ ركعتین..آلھ و علیھ هللا صلى  رسول ّهللا 
 ).٥٠٥ص  ٢الكشاف ج «ابن سعد وابو یعلي والطبراني في حدیث ام ھاني مطوالً 

 
فھو ایضا البیت المعمور كما في  ةویقابلھ المسجد االقصى في السماء السابع ةالمشرف ة. للبیت المعمور مصادیق اخرى كالكعب٤

شعب االیمان عن  وفي الدر المنثور عن السالم علیھعن الصادق  ٦٢٤: ٥كما وھو منزل القرآن  السالم علیھعن علي  ١٣٦: ٥نور الثقلین 
، فلیكن ھو ةعلى انھ في السماء السابع ة، اقول: واحادیث الفریقین مجمعةقال: البیت المعمور في السماء السابع آلھ و علیھ هللا صلىالنبي 

 آلھ و علیھ هللا صلىبعروجھ، ثم ومن البیت المعمور بیت قلب الرسول  ة، عمر قبل عروج النبي ثم زادت عمارةالمسجد االقصى في السابع
 من الفرقان). ٢٥٤ـ  ٣٥٣ص  ٢٧فانھ اشرف منزل للقرآن (راجع ج  السالم علیھكما مضى عن علي 
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وقد یسمى الذي فی القدس بالمسجد االقصى لمحاذاته االقصى األولى، وقـد زاره الرسـول   

فالـذي فـی   » المسـجد االقصـى  «اذا فالمسجد ان معنیـان ب   1فی رحلته المعراجیۀ آله و علیه اهللا صلى

  السماء أصل وغایۀ، والذي فی األرض ممر إلیه ولیس غایۀ.

وأیۀ برکۀ عظمی وآیۀ کبرى خیر من الجنۀ المأوى، وما رآه فی االفق االعلى من آیـات ربـه   

بمـا الفـراق لـه ورؤیـۀ     : رؤیۀ للمکون بقلبه »لنریه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر« 2الکبرى!

  لکائناته ببصره لمتَّسع مملکته.

ال کلها لکی تستکمل الرؤیۀ وتکمل الضیافۀ واإلضافۀ؟.. الجواب فی » من آیاتنا«وترى لماذا 

هـی جـل   » الکبرى«تبعیض عن کل اآلیات و» من«ف  »لقد رأى من آیات ربه الکبرى«النجم: 

ومصطفاها، وکفته رؤیۀ الکبرى عما سواه:  اآلیات، فقد اصطفى الرب لمصطفاه کبرى اآلیات

کبرى اآلیات کیانا کالنبیین والمالئکۀ الکروبیین، وکونا کسائر اآلیات العظیمۀ الکونیۀ ومنهـا  

  3فی سائر العوالم من سکان السماوات وعمارها.  سائر خلق اللّه

 إثبات رسالته ایضا کأیۀ من آیات ربـه؟ ومـن   ال» لنریه من آیاتنا«اترى ان غایۀ المعراج فقط 

تبعض هذه الرؤیۀ، فی حین أري ابراهیم ملکـوت السـماوات واألرض ولیکـون    » من«ثم ف 

  من الموقنین.

                                                        
١

لھ:.. اني لما بلغت بیت المقدس في معراجي الى السماء...  ةانھ قال في وصی آلھ و علیھ هللا صلىعن النبي  السالم علیھ. ثواب االعمال عن علي 
: ةواحد ةلمقدس وال مرومن المالحظ في الروایات التي تنقل مروره في معراجھ بالقدس انھا كلھا تقول بیت ا ١٢٢: ٣نور الثقلین 

 المسجد االقصى.
 
٢

.. فكشط لي عن سبع سماوات حتى رأیت سكانھا السالم علیھلعلي  آلھ و علیھ هللا صلى  عراج من لفظ رسول هللاّ . تفسیر القمي في حدیث الم
» ٢٠٢: ٣نور الثقلین «لي النبیین فصلیت لھم   وعمارھا وموضع كل ملك منھا... واما السادس لما اسري بي الى السماء جمع ّهللا 

قال قال رسول  السالم علیھعترتھ المعصومون واحد بعد واحد كما في عیون اخبار الرضا  آلھ و علیھ هللا صلىومن اآلیات التي أریھا الرسول 
... یا محمد لو ان عبدا عبده في حتى ینقطع ویصیر كالشن البالي ثم اتاني جاھدا ةفي حدیث المعراج عن العتر آلھ و علیھ هللا صلى  ّهللا 

عرشي یا محمد أتحت ان تراھم؟ قلت: نعم یا رب! فقال عز وجل: ارفع رأسك فرفعت بوالیتھم ما اسكنتھ جنتي وال اظللتھ تحت 
والحسن والحسین وعلي بن الحسین ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي  ةرأسي فاذا انا بانوار علي وفاطم

سطھم كانھ كوكب دري قلت: یا رب من بن الحسن القائم في و ةبن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحج
الولیائي وھو الذي یشفي  ةوھذا القائم الذي یحل حاللي ویحرم حرامي وبھ انتقم من اعدائي وھو راح ةھؤالء؟ قال: ھؤالء األئم

عساكر  ) اخرج ابن عدي وابن١٥٣: ٤وفي الدر المنثور ( ١١٩: ٣قلوب شیعتك من الظالمین والجاحدین والكافرین.. نور الثقلین 
»!. ایدتھ بعلي  محمد رسول ّهللا   لما عرج بي رأیت على ساق العرش مكتوبا: ال إلھ إال هللاّ  آلھ و علیھ هللا صلى  عن انس قال: قال رسول ّهللا 

ا اسري قال: كم السالم علیھالذین صلوا وراءه في البیت المعمور: كما رواه القمي باسناده الى ابي جعفر  ةومنھا النبیون والمالئك
 ةفصف المالئك آلھ و علیھ هللا صلى  فاذن جبرئیل واقام فتقدم رسول ّهللا  ةالى المساء فبلغ البیت المعمور وحضرت الصال آلھ و علیھ هللا صلىبرسول 

 ).١٣٠(المصدر  آلھ و علیھ هللا صلىوالنبون خلف محمد 
 
٣

 .٧ص  ٢. مضى تحت الرقم 
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تعـالى، وللملکـوت درجـات کمـا       إن الملکوت هی حقیقۀ الملک وماهیۀ تعلق الکون باللّه

لکلٍ درجۀ تخصه دون سـواه، او  للملک درجات، وکما أن أهل الملک والملکوت درجات ف

لقـد رأى  «تعمه ومن معه فی درجته، وصاحب المعراج أري الکبرى من درجات الملکـوت:  

وابراهیم وأضرابه ممن دون صاحب المعراج أري درجات أدنى منهـا،  » من آیات ربه الکبرى

أعلى اآلفاق المعرفیـۀ  »: علىباالفق اال«کل ما یمکن ان یبان، و»: باالفق المبین« آلـه  و علیه اهللا صلىفانه 

  أماهیه لحد ما لها من سباق.

أولـم ینظـروا فـی ملکـوت     «ثم ان من الملکوت ما ترى اذ ینظر الیها، للنـاس کـل النـاس:    

من شیء وأن عسى أن یکـون قـد اقتـرب اجلهـم فبـأي        السماوات واألرض وما خلق اللّه

»حدیث بعده یؤمنون
  2.»ل شیء وهو یجیر وال یجار علیهقل من بیده ملکوت ک« 1

وکذلک نرى ابراهیم ملکوت المسـاوات  «کابراهیم:   ومنها ما یختص بالمخلَصین من عباد اللّه

»واألرض ولیکون من الموقنین. فلما جن علیه اللیل..
ان افول اآلفلین دلیل ال مـرد لـه علـى     3

  .السالم علیه، إراءة ومعرفۀ على مدرجۀ ابراهیم الخلیل  ه باللّهالفقر المطلق للکون وحقیقۀ تعلق

ومنها ما یخص صاحب المعراج حیث دنى فتدلى فکاب قاب قوسـین او أدنـى، إذ تخطـى    

الکون بملکه وملکوته، بعدما اکتمل الرؤیۀ والمعرفـۀ فیهمـا وبهمـا، واري مـن آیـات ربـه       

 4درجات المعرفۀ الممکنۀ حیـث دنـى بـالعلم   الکبرى بصرا وبصیرة، ثم اراه ربه نفسه بأرفع 

 5»ولوال ان روحه ونفسه کانت من ذلک المکان لما قدر ان یبلغـه «وتدلى بالتجاهل عن نفسه 

فلم یـزل عـن   « 6»قربنی ربی حتى کان بینی وبینه کقاب قوسین أو أدنى: «آلـه  و علیه اهللا صلىوکما قال 

                                                        
١

 .١٨٥: ٧. 
 
٢

 .٨٨: ٢٣. 
 
٧٦: ٦. ٣. 
 
٤

 قال:... السالم علیھ. االحتجاج للطبرسي عن موسى بن جعفر عن آبائھ عن الحسین بن علي 
 
٥

 . وذلك انھ اقرب الخلق الى هللاّ  آلھ و علیھ هللا صلى  سبق الى بلى رسول هللاّ اّول من  السالم علیھ. تفسیر القمي باسناده الى الصادق 
 
٦

خطیب عن انس ق�ال ق�ال رس�ول : اخرج ال١٥٨: ٤: وفي الدر المنثور آل�ھ و علیھ هللا صلى  قال رسول ّهللا  ٣١٩: ٩. تفسیر روح البیان ج 
 ».: لما اسري بي الى السماء قربني ربي تعالى حتى كان بیني وبینھ قاب قوسین او ادنى ال بل ادنى..آلھ و علیھ هللا صلى  ّهللا 
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تقـدم  «ن الذي قال له جبرئیل لما أسري به الى السماء: وکان بالمکا« 1»موضع ولم یتدل ببدن

فاین ملکوت من ملکـوت!   2»یا محمد! فقد وطئت موطئا لم یطأ ملک مقرب وال نبی مرسل..

 جبرئیل وال آلـه  و علیه اهللا صلىواین رؤیۀ من رؤیۀ واین معرفۀ من معرفۀ! فلم یدن احد ما دناه الرسول 

  3الذي صاحبه فی شطر من سراه.

وللمالئکۀ وسـکان السـماوات    آلـه  و علیه اهللا صلىانه لم تکن سرى المعراج إال تشریفا للرسول محمد 

  ویوحی الیه ما اوحاه. 4ما أراه آله و علیه اهللا صلىولکی یریه 

لسـمیع البصـیر   ترى من هو السمیع البصیر هنا؟ ثم ما هی الصلۀ بین ا »إنه هو السمیع البصیر«

  والرحلۀ المعراجیۀ؟

قد یکون هو صاحب المعراج، فألنه سمیع یسمع الوحی الخـاص فـی السـدرة بـأذن قلبـه      

ویسمع محادثات المالء األعلى بسائر أذنه، کما یبصر من آیـات  » فاوحى الى عبده ما اوحی«

ـ «ویبصـر ربـه ببصـیرته،    » لقد راى من آیات ربه الکبرى«ربه الکبرى ببصره  د رآه نزلـۀ  ولق

لهذا وذاك اسري به، حیث یسمع ما ال یسمعه غیره بسمعیه، ویبصر ما ال یبصره غیـره  » اخرى

  ببصریه.

الفاصل هنـا تـوحی بالحصـر، وال    » هو«حیث الرسول وإن کان سمیعا بصیرا ولکن » ال«وقد 

  للّـه ، فـالن ا  ، وان دخل فی ضـمنها رسـول اللّـه    حصر فی السمع المطلق وبصره إال فی اللّه

                                                        
١

سالمالتدلي عن موسى بن جعفر  ة. االحتجاج للطبرسي في آی  .علیھماال
 
 .السالم علیھ. تفسیر القمي عن الصادق ٢
 
٣

عن آباءه عن علي  السالم علیھباسناده الى عبدالسالم بن صالح الھروي عن علي بن موسى الرضا  ة. في كتاب كمال الدین وتمام النعم
ي جبرئیل: تق�دم ی�ا محم�د! ان ھ�ذا في حدیث طویل یقول في آخره: فلما انتھیت الى حجب النور قال ل آل�ھ و علیھ هللا صلىعن النبي  السالم علیھ

في النور  ةلي في ھذا المكان فان تجاوزتھ احترقت اجنحتي لتعدي حدود ربي جل جاللھ فزج بي زج  انتھاء حدي الذي وضعھ ّهللا 
ن�ك ی�ا محم�د ان�ت عب�دي وان�ا رب�ك فای�اي فاعب�د وعل�ي فتوك�ل فا«عز وجل في ملكوتھ فنودیت:   حتى انتھیت الى حیث ما شاء ّهللا 

 .١٢٥: ٣نور الثقلین » نوري في عبادي ورسولي الى خلقي وحجتي في بریتي
 
  عرج ّهللا  ةالي عل علیھماالسالمقال: قلت البي الحسن موسى بن جعفر . في كتاب التوحید للصدوق باسناده الى یونس بن عبدالرحمن ٤

تب�ارك   ال یوصف بمك�ان؟ فق�ال: ان ّهللا   المنتھى ومنھا الى حجب النور وخاطبھ وناجاه ھناك وّهللا  ةنبیھ الى السماء ومنھا الى سدر
ئكتھ وسكان سماواتھ ویكرمھم بمشاھدتھ ویریھ وتعالى ال یوصف بمكان وال یجري علیھ زمان ولكنھ عز وجل اراد ان یشرف مال

: ٣ن�ور الثقل�ین «وتع�الى عم�ا یش�ركون   من عجائب عظمتھ ما یخبر بھ بعد ھبوطھ ولیس ذلك على ما یقول المشبھون س�بحان ّهللا 
٩٩.« 
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» رب زدنـی علمـا  «سمیع بصیر یجعل رسوله سمیعا فی معراجه بصیرا، بما یسمع من تطلبه، 

  ».ویبصر من تأهله لهذه الرحلۀ المقدسۀ

عز وجل ربنا والعلـم ذاتـه وال     لم یزل اللّه«لیستا مثلهما فی سواه ف   للّه» السمیع البصیر«ثم 

مبصر والقدرة ذاته وال مقدور، فلما أحـدث  معلوم والسمع ذاته وال مسموع والبصر ذاته وال 

األشیاء وکان المعلوم وقع العلم منه على المعلـوم والسـمع علـى المسـموع والبصـر علـى       

لۀ، بل یسمع نفسـه  هو سمیع بغیر جارحۀ وبصیر بغیر آ«ف  1»المبصر والقدرة على المقدور...

انه یسمع بنفسه ویبصر بنفسه أنه شیء والنفس شیء آخـر ولکـن   «ویبصر بنفسه، لیس قولی: 

أردت عبارة عن نفسی اذ کنت مسئوالً، وافهاما لک اذ کنت سائالً، واقول: یسمع بکلـه ال ان  

الکل له بعض ولکن أردت إفهامک والتعبیر عن نفسی ولیس مرجعی فی ذلـک إال الـى انـه    

  2».السمیع البصیر، العالم الخبیر بال اختالف الذات وال اختالف المعنى

سمی ربنا سمیعا ال بجزء فیه یسمع به الصوت ال یبصر به، کما أن جزئنا الـذي نسـمع   «فلقد 

یس علـى حـد مـا سـمعنا      به ال یقوى على النظر، ولکن أخبر أنه ال  تخفى علیه األصوات، ـل

ا      نحن، فقد جمعنا اإلسم بالسمیع واختلف المعنى، وهکذا البصر ال بجزء بـه ابصـر کمـا اـن

بصیر ال یجهل شخصا منظورا الیه، فقد جمعنـا    نبصر بجزء منا ال ننتفع به فی غیره، ولکن اللّه

  3».اإلسم واختلف المعنى

الحسنى کافۀ، مجردة عما لمن سواه من حدود وقیـود، مـا یجـب      وهکذا تکون صفات اللّه

  ، إذ تختص بمن سواه. سلبها عن اللّه

خرى: الالمس ـ الشـام الـذائق؟ علـه     ترى ولماذا یوصف ربنا بالسمیع البصیر دون الثالثۀ اال

ألنها تختص بحواسها الثالث دونهما حیث یعمان حسیهما بعضـویهما مـن السـمع والبصـر     

                                                        
١

 .١٣٣: ٣نور الثقلین  السالم علیھ  . اصول الكافي باسناده الى ابي عبدهللاّ 
 
٢

 .١٣٤: ٣نور الثقلین  السالم علیھ  . التوحید للصدوق عن ابي عبدّهللا 
 
ق�ال: قل�ت: جعل�ت ف�داك ی�زعم ق�وم م�ن اھ�ل  الس�الم علی�ھوفیھ باسناده الى محمد بن مسلم عن ابي جعفر  المالس علیھ. المصدر عن الرضا ٣

عن ذلك، انھ سمیع بصیر،   العراق انھ یسمع بغیر الذي یبصر ویبصر بغیر الذي یسمع؟ قال: فقال: كذبوا والحدوا وشبھوا تعالى ّهللا 
المخل�وق  ةزعمون انھ بصیر على ما یعقلونھ؟ قال: فقال: انما یعقل ما ك�ان بص�نعیسمع بما یبصر ویبصر بما یسمع، قال: قلت: ی

 كذلك.  ولیس ّهللا 
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المجردین، ثم السمع والبصر من کیفیات العلم دون الثالثۀ االخرى الخاصۀ بالحس، حیث ال 

  ذوق وال شم وال مس وراء الحس.

من ـ الخـالق.. ومنهمـا مـا یخـص خلقـه فیهـا:        فمن االسماء ما یخصه لفظیا کمعناه: الـرح 

المریض ـ النائم ـ الذائق ـ الالمس ـ الشام... ومنها ما نشارك ربنـا فـی لفظـه دون معنـاه:         

  العالم ـ القادر ـ الحی ـ الموجود ـ السمیع ـ البصیر.

ه والضابطۀ العامۀ فی أسماءه أن تجرد عن معانی الخلق وصفاته الى ما یخصه إلها لیس کمثل

  شیء.

ثم هذه الرحلۀ المنقطعۀ النظیر للبشیر النذیر التی تفوق کل زمان ومکان رحلـۀ مختـارة مـن    

، لیریه من آیاته الکبرى، مهما کانت آیـۀ ـ فـی     اللطیف الخبیر، وهی آیۀ عجیبۀ من آیات اللّه

هامشها ـ للمرسل الیهم، تفتح القلب على آفاق عجیبۀ فی الکـون، وتکشـف عـن الطاقـات      

خبوءه فی کیان هذا اإلنسان، واالستعدادات المنقطعۀ النظیر التی یتهیأ بها الستقبال الفیض الم

  المطلق من السمیع البصیر انه لطیف خبیر.

  1.»وآتَینَا موسى الْکتَاب وجعلْنَاه هدى لبنی إِسرَائیلَ أَالَّ تَتَّخذُوا منْ دونی وکیالً«

بمـا کتـب   » الکتاب«وسى هو التوراة ولماذا هنا الکتاب بدل التورات؟ عله لمحۀ من کتاب م

فیه وفرض علیهم. کما الکتاب ککل هو کل ما یثبت ویثبِت. وهل أوتیه موسـى هـدى لبنـی    

اسرائیل دون سواهم؟ وهو ثالث أولى العزم من الرسل حیث تعم شـرایعهم کافـۀ المکلفـین    

  کیف اختصت هدى موسى بعض الناس: بنی اسرائیل..؟من الجنۀ والناس أجمعین، ف

تشـمل   2هذه الرسالۀ العظیمۀ کسواها من أولى العـزم الخمسـۀ الـذین دارت علیـه الرحـى     

»قل من أنزل الکتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس..«المکلفین اجمع: 
3
یا موسى إنی «

                                                        
٢: ١٧. ١. 
 
٢

 اولي العزم. ةفي ضوء آی ٧٣ـ الفرقان ـ ص  ٢٦. راجع ج 
 
٣

 .٩١: ٦. 
 



 195

»اصطفیتک على الناس برساالتی وبکالمی..
فرسالۀ موسى وهـداه بکتابـه هـی للنـاس کـل       1

ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الـى فرعـون ومالئـه بآیاتنـا     «الناس، والى فرعون ومالئه: 

»فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین
فـألقی  «الئـه السـحرة:   استکبروا مجرمین اال جماعـۀ مـن م   2

»السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى
وقال «وإال رجل من آل فرعون سوى السحرة:  3

  4.»رجل من آل فرعون یکتم إیمانه..

وعل ترکیزه هذه الرسالۀ العامۀ على بنی اسرائیل فی الکثرة المطلقۀ من مواردها، ألنهم کـانوا  

ستضعفین فی األرض، والرساالت االلهیۀ تقصد المستضعفین اوالً لتخلیصـهم،  هم أضعف الم

ثم المستکبرین إلبعادهم عنهم ومن ثم هداهم أنفسهم ـ ثم من سواهم وهم القلۀ القلیلۀ فـی   

  تاریخ الرساالت.

ونرى فی مثلث الدعوة للرساالت أن الزاویۀ األولى هی القاعدة، ثم الثانیۀ لإلبقاء علـى هـذه   

اعدة ثم الثالثۀ لعموم الدعوة، ثم وتأثیر الدعوة فی األولى أوالً وفی الثانیۀ ثانیا وفی الثالثـۀ  الق

  ثالثا، کما فی سحرة موسى ورجل من آل فرعون.

وانـذر  «ثم السنۀ الرسالیۀ تقتضی ترکیزها على قـوم الرسـول أوالً ثـم مـنهم الـى سـواهم:       

»عشیرتک االقربین
»وتنذر به قوما لدا«وال سیما األلد منهم  ثم أهل بلده 5

لتنذر قوما ما أنـذر  « 6

»آباءهم فهم غافلون
وال شک أن الرسالۀ المحمدیۀ عالمیۀ کما تنص علیها آیاتها وتدلنا علیه  7

  غایاتها.

                                                        
١

 .١٤٤: ٧. 
 
٢

 .٧٥: ١٠. 
 
٣

 .٧٠: ٢٠. 
 
٤

 .٢٨: ٤٠. 
 
٢١٤: ٢٦. ٥. 
 
٦

 .٩٣: ١٩. 
 
٧

 .٦: ٣٦. 
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  ولفرعون ومالئه ثانیا، ولسائر الناس اخیرا. 1فموسى وکتابه هدى لبنی اسرائیل أوالً

  .»أال تتخذوا من دونی وکیالً«

أال «یقتضـی غیـابهم هنـا    » لبنـی اسـرائیل  «هل المخاطبون هنا هم بنو اسرائیل؟ وغیابهم فی 

ا فی وحی القرآن؟ وما هی الصـلۀ بـین هـدى موسـى     ام للمسلمین المخاطبین متن»! یتخذوا

  وکیالً؟ وهدى موسى تختص أمته!.  وکتابه وأال یتخذ المسلمون من دون اللّه

المخاطبون هنا هم بنو اسرائیل الحضور زمن الخطاب وعلى طول الـزمن بعـده فـان رسـالۀ     

، أال یتخـذوا هـم   موسى منذ بزوغه کانت هدى لبنی اسرائیل السابقین على الدعوة اإلسالمیۀ

  وکیالً.  وال تتخذوا انتم من دون اللّه

  واإلنتقال من الغیبۀ الى الحضور دأب یدأبه القرآن بمناسبات شتى.

وفـی کتـاب موسـى    » أال تتخذوا من دونـی وکـیالً  «وهل تُختصر رسالۀ موسى وتُحتصر فی 

  أحکام أصلیۀ وفرعیۀ شتى؟.

فبلى حیـث اآللهـۀ العـدة المعـدة والوکـاالت      اقول: ککل کال، وأما کأصل یرکز علیه الکل 

» اال تتخـذوا مـن دونـی وکـیالً    «االخرى کانت فی بنی اسرائیل سنۀ دائبۀ، فلذلک أصـبحت  

کأنها هدى موسى کلها لبنی اسرائیل، فان علیهم ان یتبنوهـا لهـداهم ککـل، دون ان یتفلـت     

  اصل من الشریعۀ عنها أو فرع.

الۀ، فإنها تعم الشرایع کلهـا فـان الوکـاالت فـی أمـر      ثم وال تختص شرعۀ موسى بهذه األص

سـبحانه وتعـالى عمـا      التکوین والتشریع ککل، وفی سائر الوکاالت کأصـل إنمـا هـی للّـه    

  یشرکون.

  تأتی الوکالۀ بمختلف صیغها سبعین مرة فی الذکر الحکـیم، محتصـرة الربوبیـات فـی اللّـه     

»علیه توکلت  ال للّهإن الحکم إ«ـ ان له الحکم ال سواه:   1تعالى: 
وسع ربنا «ـ وسعۀ العلم:   2 2

                                                        
١

 ى كتاب موسى كذلك الى موسى، فموسى بكتابھ وكتاب موسى ھدًى دون انفصال.كما یرجع ال» جعلناه«. فضمیر الغائب في 
 
٢

 .٦٧: ١٢. 
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»توکلنا  کل شیء علما على اللّه
»هو الرحمن آمنا به وعلیه توکلنـا «ـ والرحمۀ العامۀ:   3 1

ـ   4 2

»وقد هدانا سبلنا  وما لنا أال نتوکل على اللّه«والهدایۀ: 
وإن یخـذلکم فمـن ذا   «ـ والنصـرة:    35

»فلیتوکل المؤمنون  الذي ینصرکم من بعده وعلى اللّه
ومن یتوکل «ـ والحکمۀ:   7ـ والعزة   6 4

»عزیز حکیم  فإن اللّه  على اللّه
إذن اللّـه   «ـ والمانع عن الضرر:   8 5   ولیس بضارهم شـیئا إال ـب

»فلیتوکل المؤمنون  وعلى اللّه
إنه لیس سلطان علـى الـذین آمنـوا    «ـ وعن سیطرة الشیطان: 69

»وعلى ربهم یتوکلون
خیر وأبقى للذین آمنوا وعلـى    وما عند اللّه«:  ـ وفی کل ما عند اللّه  710

»ربهم یتوکلون
وإلیـه یرجـع األمـر کلـه فاعبـده وتوکـل       «ـ وفی رجوع األمر کله الیـه:    811

»علیه
ما فی السماوات ومـا فـی األرض     وللّه«ـ وفی سعۀ القدرة: ومطلق الملک والملک:   912

  10.»وکیالً  وکفى باللّه

فال توکـل إال   11منحسرا عن سواه.  ففی هذه األمور تکوینیا وتشریعیا ینحصر التوکل على اللّه

إال ناقصـا    او سواه، وال توکیل فی وکالـۀ غیـر اللّـه     وال اتکالیۀ فی األمور على اللّه  على اللّه

  . ینحو نحو وکالۀ اللّه
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حیث اإلتکال على اي کان یعنی تخلی اإلنسان عن أیۀ محاولۀ فیما یتکل فیه، والبطالـۀ فـی   

ه فـی      ن کان على اللّـه اي أمر لإلنسان فیه حول وقوة محظور، وحتى وا ، کمـن ال حـراك ـل

  . الحصول على رزقه ویتکل على اللّه

کاف ولیس به أیا کـان،    فیما یتوکل فیه دون اتکال یعنی أن غیر اللّه  ثم التوکل على غیر اللّه

ال توکالً علیه وال اتکاالً، وانما مسـاعدة لـک     ، وال یعنی توکیل غیر اللّه وانما یتوکل على اللّه

فیمـا ال تقـدران     ما ال یسعه حولک أو قوتک، ثم علیکما موکالً ووکیالً التوکل علـى اللّـه  فی

  ».وکیالً  وکفى باللّه«علیه او تقدارن! 

 2کما مضى فی آیاتـه    ـ فیما یختص باللّه  1تعم الوکالتین: » أال تتخذوا من دونی وکیالً«ف 

، ام  تراه مستقالً فی حوله وقوته عـن اللّـه  ، أن  ـ فی کل أمر یعمله لک متعامال معک غیر اللّه

  وحتى فیما یبلغه اإلنسان دون حاجۀ ظاهرة الى سواه.  غیر مفتقر فی بلوغ الغایۀ إلى اللّه

ـ وانـه    2حمل نوحـا والمـؤمنین معـه،      ـ ان اللّه  1عله علۀ األمرین: » انه کان عبدا شکورا«

  جعل دریته ومن حمل معه هم الباقین.

المبالغ فی الشکر حسب المکنۀ واإلستطاعۀ کالعبد الشکور حیـث یشـکر فـی    والشکور هی 

ومن یقترف حسنۀ نزد له فیهـا حسـنا   «غایۀ العبودیۀ، وهی البالغ فی الشکر بمقتضى الرحمۀ: 

»غفور شکور  إن اللّه
»وقلیل من عبادي الشکور«وأن شکور من شکور! على ان  1

ولقـد کـان    2

  صبارا شکورا أن عاش قومه ألف سنۀ إال خمسین عاما، قوما کفورا وهو صبار شکور!. نوح

  3.»ذریۀ من حملنا مع نوح انه کان بعدا شکورا«

جعلنـاه هـدى   «منصوبۀ على اإلختصاص، أفهذه الذریۀ هم ـ فقط ـ بنو اسـرائیل؟ اذ    » ذریۀ«

ولیسوا هم ـ فقط ـ ذریۀ مـن حملنـا، وال     وهم محط الدعوة الموسویۀ؟ » لبنی إسرائیل ذریۀ

  »!.ذریۀ من«تخصهم الدعوة الموسویۀ، وهم ذریۀ ممن حملوا مع نوح ال 

                                                        
٢٣: ٤٢. ١. 
 
٢

 .١٣: ٣٤. 
 
٣

 .٣: ١٧. 
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 1:»وجعلنا ذریتـه هـم البـاقین   «أم هم بنو اإلنسان من ذریۀ نوح طیلۀ الرسالۀ الموسویۀ؟ حیث 

وقـد  » من حملنا مع نـوح «ال فإن بنی اإلنسان کافۀ بعد نوح هم ـ فقط ـ ولکنهم ذریۀ نوح،   

علیهم من ذریۀ آدم وممن حملنا مع   اولئک الذین أنعم اللّه«حمل معه من ذریته ومن آمن به: 

»نوح
فذریـۀ آدم  » من ذریـۀ آدم «ك » ومن ذریۀ نوح«فلو کانوا هم ـ فقط ـ ذریۀ نوح کان    2

ریته وسـواهم ممـن حملـوا معـه:     هم ـ فقط ـ ذریۀ آدم، وذریۀ من حملنا مع نوح هم من ذ  

قلنا احمل فیها من کلّ زوجین وأهلک إالّ من سبق علیه القول ومن آمن ومـا آمـن معـه إالّ    «

»قلیل
تطارد احتمال أن بنی االنسـان  » ممن«دون » من حملنا مع نوح«واللمحۀ المستفادة من  3

قمـا! والروایـۀ تُحمـل علـى المصـداق      کانوا ع» ومن آمن«کافۀ بعد نوح إنما هم من ذریته. 

ال تعنی ذریته األوالد فحسب، وإنما من رکب سفینۀ النجـاة:  » الباقین«األوضح األعرف، وآیۀ 

) یا ترى هم فقط ولده وبعض منهم لم یکن مـن أهلـه   76( »ونجیناه واهله من الکرب العظیم«

»إنه لیس من أهلک أنه عمل غیر صالح«
القلۀ الذین رکبوا معه قـد نجـوا، فأهلـه     والمؤمنون 4

ثم «) دون الهالکین: 77(»وجعلنا ذریته هم الباقین«هنا هم کل من حمل معه، وهم کلهم ذریته 

  5) فاألولون هم أهله وذریته واآلخرون هم الهالکون وإن کانوا من ذریته.83(»أغرقنا اآلخرین

ذَا وقَضَینَا إِلَى بنی إسرائیلَ فی الْکتَابِ لَتُفْسدنَّ فی الْأَرضِ مرَّتَینِ ولَـتَعلُنَّ علُـوا کَبِیـرا * فَـإِ    «

أُولی بأْسٍ شَدید فَجاسوا خالَلَ الـدیارِ وکَـانَ وعـدا    جاء وعد أُوالَهما بعثْنَا علَیکُم عبادا لَنَا 

  6.»مفْعوالً

قضاء صارم بفساد عارم الى بنی اسرائیل طول التاریخ االسـرائیلی منـذ البدایـۀ فـی األرض     

                                                        
١

 .٧٧: ٣٧. 
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 .٥٨: ١٩. 
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 الذین حملوا معھ!. ةخرون الھالكون ھم الكافرون مع المؤمنین القل. فلو كان اھلھ وذریتھ ـ فقط ـ من نسلھ لكان اآل
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ـ وایـن    3ـ وما هـو الکتـاب؟     2ـ فما هی القضاء؟   1» علوا کبیرا«مرتین تصحب أخراهما 

حیـث  » عبـادا لنـا  «ـ ومـن هـم     5ـ وما هما المرتان؟ والعلو الکبیر؟   4ی أرض اإلفساد؟ ه

  یجوسون فی األولى خالل الدیار، ویسوئون وجوههم فی الثانیۀ؟.

إن القضاء ککل ـ هی فصل األمر، وقد یختلف األمر بفصله حسب اختالف التعلقات: قضـاه   

  ـ فیه ـ علیه ـ له ـ به ـ إلیه ـ منه ـ بین.

 :فقضاهن سبع سـماوات فـی   «وهی بین فصل األمر تکوینا او تشریعا او فعالً او تحویالً لنباء

»یومین
»وقضى ربک اال تعبدوا إال إیـاه «تکوینا ـ   1

ایمـا االجلـین قضـیت فـال     «تشـریعا ـ و   2

»عدوان علی
»فمنهم من قضى نحبه«فعالً ـ و  3

، ثم القضاء فیه:  اجالً للموت وهو من فعل اللّه 4

فی القضیۀ التی تقتضیها ـ وعلیه: على المحکـوم فیهـا، ولـه: المحکـوم لـه، وبـه: بـالحکم         

المقضی، ومنه ـ من القاضی، وبین: بین المتقاضیین ـ سواء فی التکوین او التشـریع او فعـل     

  وأجل.

القضاء ـ فقد ینحصر فی تحویل أمرٍ تکونیا کاألجـل:   واما القضاء الیه: ـ رابع األضالع لمربع  

»للناس الشر استعجالهم بالخیر، لقضی الیهم اجلهم  ولو یعجل اللّه«
أو تحویـلٍ لنبـاء فصـل     5

»وقضینا إلیه ذلک األمر ان دابر هؤالء مقطوع مصـبحین «محتوم ایحاء، من مخلفات لسیآت: 
6 

بمـا أفسـدوا، او     من مخلفات اعمال قوم لوط المفسدین، حیث جزاهم اللّه وقطع الدابر هذا

الحکم الفصـل اإلنبـاء الـیهم    » وقضینا إلى بنی اسرائیل..«هم تحویل نباء فیه تهویل کما هنا: 

فی الکتاب: التورات فال هو تشریعی وال تکوینی، وانمـا قضـاء علمـی مـن أهـم المالحـم       
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  یوحى إلى البشیر النذیر!.التاریخیۀ المنقطعۀ النظیر 

؟ ام کـل  »واتینـا موسـى الکتـاب   «وهل الکتاب هنا ـ فقط ـ التوراة حیث سبق ذکرهـا فـی     

من کتاب قبل القرآن؟ نجد نبـأ القضـاء علـى      کتابات الوحی اإلسرائیلی؟ او کل ما کتبه اللّه

لعهـد العتیـق   واصحابه فی عدید مـن کتابـات الـوحی: فـی ا     السـالم  علیهمطلق اإلفساد بالمهدي 

  والجدید وسواهما وقد یأتی نبأه فی ختام البحث.

وأرض االفساد هی األرض کلها، دون اختصاص بالقدس او فلسطین، حیث الصیغۀ الخاصـۀ  

»لکـم   یا قوم ادخلوا األرض المقدسۀ التی کتب اللّـه «»: األرض المقدسۀ«به هی 
ام وال اقـل   1

»اقتلوا یوسف او اطرحوه أرضـا «ض: حتى تخص جانبا من األر» ارضا«
وأورثکـم ارضـهم   « 2

»ودیارهم واموالهم وأرضا لم تطؤها
حتـى تـدل علـى    » ارضهم«او » ارضنا«او » ارضکم«ام  3

خالق السماوات واألرض، ال انسـان األض الـذي     والقائل هو اللّه» األرض«اختصاص، دون 

  سکناه او ما یملکه منها ام ماذا؟» ألرضا«یسکن جانبا منها فیعنی من 

ومـن  «لیست لتعنـی إال األرض کلهـا، أم واألرضـین السـبع:       فصیغۀ األرض من صائغها اللّه

»األرض مثلهن
اللهم إال بقرینۀ حاضرة تخصها، ولیست هنا فال اختصاص، فهو اذا إفسـاد ان   4

  فی المعمورة کلها.

وقتـل کـل نبـی افسـاد! وفـی انبیـاء        5؟علیهماالسـالم تل زکریا ویحیى وهل المرتان هما ـ بعد ـ ق  

آاللـف  «دون » مـرتین «نبـی فلمـاذا   اسرائیل من هم أهم واعظم منهما! فاذ یعنی اإلفساد قتل 

  ؟ وقد کانوا یقتلون فی یوم سبعین نبیا أم ما زاد او نقص!.»مرات
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فلیکن اإلفسادان فی األرض شاملین کل المعمورة: إفسادا فی األنفس قـتالً وإضـالالً، وفـی    

 الحرث والنسل: اقتصادیا، ثقافیا ـ اخالقیا ـ سیاسیا وحربیا ام ماذا، حیـث یجعـل المعمـورة     

  خربۀ بائرة ال تلیق جوا للحیاة اإلنسانیۀ السلیمۀ.

اال بعـض مـا    1ان التاریخ االسرائیلی على طوله هو تاریخ الفساد واالفساد، کما فی تلمودهم

وسلیمان واضـرابهم،  کان زمن سلطات الرساالت االسرائیلیۀ السامیۀ کموسى ویوسف وداود 

ففی األکثریۀ الساحقۀ زمانا ومکانا وانسانا کانوا مفسدین لیل نهـار، ال مـرتین وال آالف فـال    

  ! یحصیها اال اللّه

ولکن االفساد ـ کما االصالح ـ العالمیین ال یتیسران إال فی منظمـۀ وسـلطۀ وقیـادة قویـۀ،       

  ولکی تعلو کافۀ النشاطات المضادة من حکومات وشعوب.

الصهاینۀ المجرمون کانوا ـ وقبل سنین ـ شذاذ اآلفاق متفرقین فی البالد، لیست لهـم دولـۀ     و

  او دویلۀ، فما کانوا یستطیعون اإلفساد فی األرض، حیث کانوا تحت مختلف السلطات.

وألول مرة فی تاریخهم شکلت دویلۀ فی فلسطین بما تآزرت الطاقات مـن شـراذمۀ اآلفـاق    

لغربی، وبما تساهلت او ساعدت دویالت عربیۀ حتى احتلت فلسـطین  واإلستعمار الشرقی وا

یقاتل بقیتکم الدجال على نهـر األردن،  « آله و علیه اهللا صلىلحد غربی نهر األردن وکما یروى عن النبی 

  2».أنتم شرقی النهر وهم غربیه

فلقد اختلقت دویلۀ العصابات الصهیونیۀ منذ زهاء اربعین سنۀ، ثم احتلت بالدا اخرى ضمتها 

                                                        
١

. والیھود الیوم ھم الذین یدیرون العالم كما یشاءون، یقوم الفیلسوف منھم فیحرك العالم بما یختلقھ، جاء في التلمود وھو ملخص 
فرقنا في االمم النھ یعلم اننا شعبھ وابناءه وان العالم االنساني كلھ خدم لنا، واإلنسان كلھ برزخ   ان ّهللا «سیرا للتورات دین الیھود تف

بیننا وبین البھائم نستعملھم للتفاھم بیننا وبین الحیوانات، فعلینا ان نجعلھم متشاكسین متقاتلین متعادین ونتدخل في سیاساتھم 
ف دائمین لنربحھم في ضعفھم، ونزوح بناتنا لعظمائھم ونتدخل وندخل في كل دین لنفسده على اھلھ ونجعلھم في حرب وخال

 ».لنا  على ھذا االنسان الذي سخره ّهللا  ةوتكون لنا السیاد
یھودي.  ةیفي روسیا ومنھم لنین، وماركس االلماني الذي ھو اصل البلشف ةولقد عملوا ما املوا وبلغوا ما املوا حیث اسسوا البلشفی

ورؤساء جماھیر امریكا كلھم من الیھود او عمالئھم، وكذلك كفار الغرب والشرق الطواغیت وزعماء مستسلمین من المسلمین ھم 
 .ةالعالمی ةمن عمالئھم كما نراھم الیوم یعملون لصالح الصھیونی

 
جال ھنا ھو اسرائیل شر دجال طول الت�اریخ، ونھ�ر األردن اقول: الد آل�ھ و علیھ هللا صلى  عن السكوني قال رسول ّهللا  ٤٢٢: ٧. الطبقات ٢

بین فلسطین واالردن، ونرى اآلن ان غربي النھر محتل اسرائیلي والمسلمون في شرقیھ، ولم یسبق لحد اآلن في التاریخ االسالمي 
ئیلي وم�ن الطری�ف ج�دا ص�دق لنھر االردن من قبل غیر المسلمین اال قبل سنین م�ن قب�ل ال�دجال االس�را ةاحتالل االراضي الغربی

 العین. ةللدجال المعروف في قائد الحرب االسرائیلي ب موشي دایان فانھ ممسوح ةالخاص ةالصف
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اسرائیل، ثالوث منحـوس  إلیها بعد سنین بما فیها القدس، ثم اخیرا اعلنت ان القدس عاصمۀ 

من إفسادهم العالمی األول، انطالقا من فلسطین، واطالقا الى المعمورة کلها وحتى متـى؟ ال  

  ندري.

هذه هی المرة األولى من إفسادهم مرتین، وطبعا ال علو کبیر ـ على علوه ـ فان کبیره للثانیـۀ،   

سواعد الکفـر والفسـاد فـی     وفی األولى یساعدها او ینضم الیها او یستجیبها ویحرضها سائر

المعمورة، ال سائر الیهود والنصارى وسواهم من الکفار والمالحدة والمشرکین فحسب، بـل،  

وممن یتسمون المسلمین وایضا: من دویالت خلیجیۀ أماهیه التی هی ویالت علـى اإلسـالم   

مسـلمۀ  والمسلمین العائشین تحت نیرهم، وکما نراهم یساعدون البعث الکافر ضـد ایـران ال  

التی رفعت وألول مرة فی تاریخ اإلسالم ـ رایۀ الجمهوریۀ المجیدة اإلسالمیۀ، فجنـد الکفـر    

جنوده من مشارق األرض ومغاربها على الحدود العراقیۀ االیرانیۀ ولکی یربح صـدام صـدام   

  1على هذه الجمهوریۀ المبارکۀ وتتخلص من حکم اإلسالم الصارم.

وا خـالَلَ الـدیارِ وکَـانَ    « اسـفَج یدأْسٍ شَدی بادا لَنَا أُولبع کُملَیثْنَا ععا بمأُوالَه دعو اءفَإِذَا ج 

  2.»وعدا مفْعوالً

ـ      مل وعد األولى هو موعد االنتقام منهم فی المرة األولى مـن إفسـادهم العـالمی، حیـث تش

  زبانیته مشارق األرض ومغاربها.

وعلنا نعیش اآلن فی وعد األولى، فی بدایۀ قضینا فیها على المکیۀ الجبارة فی ایران، واخـذنا  

ابهم احمـق واشـرس        فی محاربۀ المستعمرین شرقیین وغربیین فارسلوا علینـا ذنبـا مـن أذـن

  ».صدام«عمالئهم 

ویستجیبنا من المسلمین الغیارى االحرار؟ هـل   غیرنا ومن یلحق بنا» عبادا لنا«یا ترى من هم 

                                                        
ان  ةالعراقی�� ة: خ��ونین ش��ھر، وس��واھا م��ن الح��دود االیرانی��ةجیش��نا الباس��ل االس��المي ف��ي المحم��ر م��ن ة. لق��د جاءتن��ا أنب��اء موثق��١

 ةاالس�المی ة، وان المح�اربین ف�ي خط�وط الن�ار ض�د الجمھوری�ةدول� ١٠٦تأتي للعراق من  ةالمساعدات في شتى الحاجیات الحربی
 .ةوغربی ةشرقی ة) دول٢٥اآلن من (

والمغرب وامریكا  ةكمصر واالردن والسعودی ة) دول١٧) منھم وكانوا من (٣٥( ةرنا في المحمرمن ھؤالء اننا اس ةنقل لي جماع
نفرا، وھكذا یجند الكفر  ٠٠٠/٤٠وانكلترا وروسیا وفرنسا واسرائیل و...، وان المحاربین االردنیین في الجبھات بلغوا زھاء 

 .السالم علیھمھرین جنوده ضد جمھوریتنا، اللھم انصرنا علیھم بالمھدي وآبائھ الطا
 
٢

 .٥: ١٧. 
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  الصالحین؟.  هم بعد بخت النصر الوثنی مع جنوده الوثنیین ام هم من خیرة عباد اللّه

  الخصوص، مصوغۀ لمن یختصون عبودیتهم وعبادتهم باللّـه   إن هذه الصیغۀ سائغۀ لعباد اللّه

»عبده زکریا«دون سواه، ففی العباد المعصومین نجد هکذا فرادى ك 
»عبدنا داود«»و 1

عبـدنا  «و 2

»ایوب
»نوح«و 3

واذکر عبادنا «کما هنا، وجماعات: آلـه  و علیه اهللا صلىالرسول األعظم محمد » عبده«وك  4

نهـم  إبراهیم وإسحاق ویعقوب اولی األیدي واالبصار. إنا اخصلناهم بخالصۀ ذکرى الدار. وإ

  5.»عندنا لمن المصطفین االخیار

فیمن دون المعصومین صـیغۀ مختصـرة منقطعـۀ النظیـر تخـص هـؤالء       » عبادا لنا«ثم ونجد 

یا «یعمهم وسواهم من المکرمین: » عبادي«المبعوثین مرتین لدحر السلطات الصهیونیۀ، طالما 

»عباد ال خوف علیکم الیوم وال انتم تحزنون
فبشر عبـاد الـذین یسـتمعون القـول فیتبعـون      « 6

  7.»أحسنه

ا    «هم المصطفون: » عبادنا«وکما فی مثلث العباد  ثم أورثنا الکتاب الذین اصـطفینا مـن عبادـن

». ذلک هـو الفضـل الکبیـر    فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللّه
8 

والمقتصـد بـین   » عباد الشـیطان «والظالم لنفسه » عبادنا«لخیرات من العباد هم حیث السابق با

خیـرا  » عبادا لنا«ذلک عوان، ونحن ال نجد فی الطول التاریخی والعرض الجغرافی اإلسالمی 

من المسلمین الثوار االیرانیین بمن یلحق بهم ویسـتجیبهم مـن سـائر المسـلمین فـی هـذه       

                                                        
٢: ١٩. ١. 
 
٢

 .١٧: ٣٨. 
 
٣

 .٤١: ٣٨. 
 
٤

 .٩: ٥٤. 
 
٥

 .٤٧: ٣٨. 
 
٦٨: ٤٣. ٦. 
 
٧

 .١٧: ٣٩. 
 
٨

 .٣٢: ٣٥. 
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اإلسالم ومطلق الکفر، اللهم إال بعضا ممن کـانوا مـع الرسـول    المعرکۀ المصیریۀ بین مطلق 

ـیهم وعلی والحسین  آله و علیه اهللا صلى ام مـن ذا؟ ولکـنهم عاشـوا قبـل المـرتین مـن اإلفسـادین        السـالم  عل

وقد یعبـر عـنهم الرسـول    » عبادا لنا«العالمیین، ونحن نعیش المرة األولى منهما، فلنکن نحن 

ویا لیتنی قـد لقیـت   « 1»اللهم لقنی إخوانی: «آلـه  و علیه اهللا صلىاخوانه فوق اصحابه! فی قوله ب آله و علیه اهللا صلى

آله و علیه اهللا صلىوهم رفقاءه  2»اخوانی
  4».الواحد منهم له اجر خمسین منکم« 3

وأنی لکم انکـم فـی زمـن    » اذا جاء وعد اوالهما«ولئن قلت إن هؤالء حسب النص یبعثون 

  وعد األولی وعقابها وإفساد هذه المرة بعد لم یشمل المعمورة کلها حتى یحین حین وعدها.

وتصدق هـذه الصـغیۀ   » عبادا لنا«األولى بادئۀ منذ زمن، والن فی وعدها یبعث علۀ ألن المرة 

کذا وکذا حتى ال یشملنا، ثـم البعـث   » عبادا لنا«ألول مرة علینا، فلنکن نحن هم، وإال فلیقل 

ونعـیش اآلن قطـع أذنـاب    » الشـاه «آخذ فینا موقعه لما قطعنا ذنبا طویالً من أذناب اسرائیل 

  ».اسرائیل«صاحب األذناب اخرى حتى نصل الى 

فکما أن إسرائیل تفسد فی األرض بأذنابه، بخیله ورجله، برجاله ورجاله من مشـارق األرض  

                                                        
١

من  ة، ذات یوم وعنده جماعآلھ و علیھ هللا صلى  قال قال رسول ّهللا  السالم علیھیر باسناده عن ابي بصیر عن ابي جعفر  ٨ـ  ١٢٣: ٥٢. البحار 
؟ فقال: ال ـ إنكم اصحابي  ابھ: اما نحن إخوانك یا رسول هللاّ مرتین ـ فقال من حولھ من اصح» اللھم لقني اخواني«اصحابھ: 

باسمائھم واسماء آبائھم من قبل ان یخرجھم من اصالب آبائھم   واخواني قوم في آخر الزمان آمنوا ولم یروني لقد عرفنیھم هللاّ 
عابض على جمر الغضاء اولئك مصابیح الظلماء، او كاب ةعلى دینھ من خرط القتر في اللیل ةوارحام امھاتھم، الحدھم بأشد بقی

 .ةغبراء مظلم ةمن كل فتن  الُدجى، ینجیھم ّهللا 
الثاني عشر من   بولي هللاّ  ةقال: تمتد الغیبالسالم علیھالثمالي عن ابي خالد الكابلي عن علي بن الحسین  ةـ ج عن ابي حمز ٤ ١٢٢وفیھ 

. یا ابا خالد! ان اھل زمان غیبتھ القائلون بامامتھ، المنتظرون لظھوره افضل اھل كل بعده ةواألئم آلھ و علیھ هللا صلى  اوصیاء رسول هللاّ 
، وجعلھم في ذلك ةالمشاھد ةعندھم بمنزل ةما صارت بھ الغیب ةتعالى ذكره اعطاھم من العقول واالفھام والمعرف  زمان، ألن ّهللا 
سرا   الى دین ّهللا  ةبالسیف، اولئك ھم المخلصون حقا وشیعتنا صدقا والدعا آلھ و علیھ هللا صلى  المجاھدین بین یدي رسول هللاّ  ةالزمان بمنزل

 ».انتظار الفرج من اعظم الفرج«وجھرا، وقال: 
یا علي! واعلم ان اعظم الناس یقینا : «السالم علیھلعلي  آلھ و علیھ هللا صلىعن آبائھ قال قال النبي  السالم علیھـ ك: عن الصادق  ١٢) ١٢٥وفیھ (

 ».فآمنوا بسواد في بیاض ةقوم یكونون في آخر الزمان لم یلحقوا النبي وحجب عنھم حج
 
٢

 ».ذات یوم: یا لیتني قد لقیت اخواني... آلھ و علیھ هللا صلى  ـ جاء باسناده عن عوف بن مالك قال قال رسول ّهللا  ٣٦ ١٣٢. 
 
٣

: طوبى لمن ادرك قائم اھل بیتي وھو مقتد بھ آلھ و علیھ هللا صلى  قال قال رسول ّهللا  السالم علیھ  غط باسناده عن ابي عبدّهللا  ٢٥ ١٢٩. المصدر 
م�ن قبل�ھ، اولئ�ك رفق�ائي وذووا وّدي وم�ودتي واك�رم امت�ي عل�ي  ةالھادی ةبھ قبل قیامھ یتولّى ولیھ ویتبرء من عدوه، ویتولى األئم

 علّي).  اكرم خلق ّهللا (و
 
٤

سیاتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منھم لھ اج�ر خمس�ین  آلھ و علیھ هللا صلى  قال رسول ّهللا  السالم علیھ  عن ابي عبدّهللا  ٢٩٠للطوسي  ة. الغیب
ل�وا ل�م تص�بروا  نحن كنا معك ببدر آلھ و علیھ هللا صلى  منكم قالوا یا رسول ّهللا  وأحد وحنین ونزل فینا القرآن؟ فقال: انكم لو تحمل�تم لم�ا ُحمِّ

 صبرھم.
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نابعا منا نابغا کأصل، ومستأصـالً کـل الفسـاد بمـن     » عبادا لنا«ومغاربها، فلیکن اإلنبعاث فی 

  یستجیبنا من مسلمی المعمورة االحرار.

اولى «ـ   3» عبادا لنا«ـ   2» بعثنا..«ـ   1نص مثلث من المیزات: لهؤالء الثوار األماجد حسب ال

  »!.وکان وعدا مفعوالً«حیث یحققون الوعد: » فجاسوا خالل الدیار«والنتیجۀ: » باس شدید

یعنـی بعثـا ربانیـا ایمانیـا صـامدا صـارما       » نا«والبعث الربانی وال سیما فی جمعیۀ الصفات 

ی فی اإلفساد العـالمی یتطلـب بعثـا ربانیـا یکافئـه فـی       کالبعثات الرسالیۀ. فالبعث الصهیون

واذ تأذن «نوعیۀ هذا البعث:   اإلصالح العالمی: بعث عتید فیه باس شدید!، ومن قبل تأذن اللّه

ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامۀ من یسومهم سوء العذاب إن ربـک سـریع العقـاب وانـه     

الصاحلین فی حلقات متواصـلۀ متفاصـلۀ طـول التـاریخ       للّهسلسلۀ من عباد ا 1:»لغفور رحیم

بأخلصـهم فـی هـذا البـین     » عبـادا لنـا  «اإلسرائیلی لمن یسومهم سوء العذاب، ثم ویختص 

  وأشدهم بأسا حیث یقضى بهم على اإلفسادین العالمیین.

إال  قبل خروج القائم فال یدعون وترا آلل محـم   قوم یبعثهم اللّه«فمن هؤالء الخصوص؟ هم 

بمـن یقـودهم    4»اهل قم  هم واللّه«وتفجرة هذه البعثۀ المظفرة علّها من قم ف  3قتلوه 2اخذوه

رجـل مـن   : «السـالم  علیـه وکما یروي عن اإلمام الرضا   من رجله القائد األعظم الخمینی نصره اللّه

  5».اهل قم..

  6».واصحابهالسالم علیهالقائم  هم«هؤالء هم األولون فی وعد األولى، ثم اآلخرون فی وعد الثانیۀ 

                                                        
١

 .١٦٧: ٧. 
 
والوتر بفتح الواو وكسره: الفرد او ما لم یتشفع والَذحل او الظلم فیھ ھو  السالم علیھ. تفسیر البرھان عن العیاشي عن االمام صادق ٢

 المقصود ھنا.
 
 .»علیكم عبادا لنا...بعثنا «في تفسیر قولھ تعالى:  السالم علیھالكافي عن االمام الصادق  ةعن روض ١٨: ٣. تفسیر نور الثقلین ٣
 
٤

ف�تال:  الس�الم علی�ھقالوا: كنا حض�ورا عن�ده الس�الم علیھمن اصحاب االمام الصادق  ة. تاریخ قم تالیف حسن بن محمد القمي نقالً عن جماع
 اھل قم.  قلنا: جعلنا فداك من ھؤالء؟ قال: ھم وّهللا  ».حتى اذا جاء وعد اوالھما بعثنا علیكم عبادا لنا..«
 
٥

 . یاتي تفصیل ھذا الحدیث.
 
٦

 .السالم علیھ. نور الثقلین عن تفسیر العیاشي عن حمران عن ابي جعفر الباقر 
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ومـن ثـم مـن    » جاسوا خالل الـدیار وکـان وعـدا مفعـوالً    «یقتسمون الى من » عبادا لنا«ف 

وکمـا  » لیسوءوا وجوهکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرة ولیتبـروا مـا علـوا تتبیـرا    «

فیه هم أحق واحـرى،  » عبادا لنا«اإلفساد الثانی اقوى وعلوه أعلى من األول واشجى، کذلک 

إمام لقائد المرة األولى ولکافۀ المکلفین ـ اللهـم عجـل فرجـه      السالم علیهکما أن قائدهم المهدي 

  وسهل مخرجه.

ی واألول تشـریعی  ثم ال نجد البعث فی آیاته إال بعث الرسل او بعث االموات فالثانی تکـوین 

قـد بعـث لکـم      إن اللّـه «یعم المرسلین دون سواهم، اللهم إال من ینحوا منحاهم کطـالوت:  

»طالوت ملکا
أخصـاء ثـم ال   » عبادا لنـا «اللهم إال من یسومهم سوء العذاب دوما وأخیرا اال  1

»غرابا یبحـث فـی األرض    فبعث اللّه«بعث إال رسالیا إال فی الغراب: 
خارجـا عـن الشـرعۀ     2

  التشریعیۀ.

وذلک البعث أیا کان، رسولیا او رسالیا فی غیر الرسل یتضمن حرکـۀ قویـۀ صـارمۀ تقضـی     

على الحیاة العارمۀ، فکما أن بعث االموات یحییهم، کذلک ذلک البعث یحیـى میـت الـبالد،    

» مـن یسـومهم  «ة ب ویحرر مستضعفی العباد عن سلطان الطواغیت بصورته العامۀ المسـتمر 

  ».عبادا لنا«والخاصۀ بالمرتین ب 

اذ ال نجدها إال فـی  » باس شدید«تخصهم دون سواهم! وکذلک » بعثنا«هی ك » عبادا لنا«ثم 

»وأنزلنا الحدید فیه بأس شدید«الحدید: 
»أشـد بأسـا وأشـد تنکـیالً      واللّه«:  ام فی بأس اللّه 3

4 

»قالوا نحن اولوا قوة واولوا بأس شدید«یدعیه من ال یصدقون:  اللهم إال فیما
وقـد تبـین أن    5

قـل  «واخیرا من یحذَّر المخلفون مـن االعـراب عـنهم:     السالم علیهبأسهم بائس أمام بأس سلیمان 

                                                        
١

 .٢٤٧: ٢. 
 
٢

 .٣١: ٥. 
 
٢٥: ٥٧. ٣. 
 
٤

 .٨٤: ٤. 
 
٥

 .٣٣: ٢٧. 
 



 208

»للمخلفین من األعراب ستدعون إلى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون..
وهذا هـو   1

یقابلـه   2البأس الشدید ألعداء اإلسالم منقطع النظیر فی التاریخ وعله بأس الیهود فی المرتین،

بأس شدید ببأس شدید، واین شدید من شدید، ثم ال نجد شدیدا » عبادا لنا«بأس شدید من 

  فی تاریخ الرساالت ام للمفسدین إال هذا وذاك. للمصلحین

فهذا المثلث المجید، المنقطع النظیر بزوایاه، یقضی على الصهاینۀ المجرمین، حیث یجوسون 

  خالل الدیار.

  .».. فَجاسوا خالَلَ الدیارِ وکَانَ وعدا مفْعوالً«

ـ  ؤالء المؤمنـون االشـداء   فالجوس هو الطلب باستقصاء فی تردد حتى یتوسط المطلوب، وه

یطلبون اولئک المفسدین فی المرة األولى باستقصاء وتردد خالل دیارهم وسائر الـدیار، دارا  

! حیـث ال نـدع    بعد دار لیجازوهم ما افسدوا ویستأصلوهم ما وجدوهم، ونحن هم انشاء اللّه

لعالمیۀ بمن معها من کفرة البالد او إال أخذناه او قتلناه، والصهیونیۀ ا آلـه  و علیه اهللا صلىوترا آلل محمد 

ـ سوف نطـأ مـا      ونحن ـ باذن اللّه  آلـه  و علیه اهللا صلىمسلمیهم المستسلمین، هم کلهم وتر آلل محمد 

فیها ومن فیها بال تهیب! وإننا فی هذه المرة ندخل المسجد االقصى منتصرین وکمـا فـی آى   

  »!.مرة..ولیدخلوا المسجد کما دخلوه أول «االنتصار الثانی 

أَحسـنتُم  ثُم رددنَا لَکُم الْکَرَّةَ علَیهِم وأَمددنَاکُم بِأَموالٍ وبنـینَ وجعلْنَـاکُم أَکْثَـرَ نَفیـرا * إِنْ     «

و کُموهجوا ووءسیرَةِ لاالْخ دعو اءا فَإِذَا جفَلَه أْتُمإِنْ أَسو کُمَنفُسال نتُمسأَح جِدسخُلُوا الْمدیل

  3.»کَما دخَلُوه أَولَ مرَّةٍ ولیتَبرُوا ما علَوا تَتْبِیرا

هذه اآلیات من المالحم الغیبیۀ الثانیۀ إنباء هاما من آخر الزمن، حیـث الظلـم والفسـاد یعـم     

ابهـا فـی مشـارق األرض    المعمورة کلها على سلطۀ عالیۀ صـهیونیۀ عالمیـۀ وعمالئهـا وأذن   

ومغاربها، ومن ثم یقضى على هذه السلطۀ بفرقۀ ثانیۀ هى أسـنى وأسـمى مـن األولـى مـن      

                                                        
١٦: ٤٨. ١. 
 
٢

 البأس الشدید. ةعلى ضوء آی ١٨٢من الفرقان ص  ٢٦الفتح الجزء  ة. راجع سور
 
٣

 .٧ـ  ٦: ١٧. 
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اإلسـالمیۀ العالمیـۀ والـى یـوم      واصحابه وتتحقق الدولۀ األخیره السـالم  علیهوهم القائم » عبادا لنا«

  القیامۀ.

ه الدولـۀ اإلسـالمیۀ ب   إن لقیام صاحب األمر شرطین اساسیین سلبا وایجابا کمـا همـا لهـذ   

قبلها، فالسلبی هو سلب الحق والعدل عـن المعمـورة بمـن یعیثـون فـی األرض      » عبادا لنا«

تبلورا من مسلمی المعمورة المجاهدین المناضـلین،  » عبادا لنا«فسادا، واالیجابی هو تحصل 

ـ   ۀ عشـر  ولکی یحصل جند المهدي األصالء العشرة آالف، وأصحاب ألویته الثالثمائـۀ وثالث

  رجالً حیث یقودون الویۀ الدولۀ المهدویۀ وهم من أقسام مملکته فی کل المعمورة.

عمال الناحیۀ السلبیۀ لتأسیس هذه الدولۀ هی الصهیونیۀ العالمیۀ واضـرابها وکمـا فـی المـرة     

کما فی األولـى، اشـداء خیـرین    » عبادا لنا«األولى، وعمال الناحیۀ االیجابیۀ لها هم خیرة من 

  اشداء شریرین.وجاه 

وکما ان الصهیونیۀ العالمیۀ تعمل وتتعامل فی عیث اإلفساد العـالمی فـی المـرتین هـاتین ـ      

وعلى طول الزمن ـ فضرورة المکافحۀ اإلسالمیۀ تقتضـی النضـال المکـافح المتغلـب مـن       

فی المرتین هاتین ـ وعلى طول الزمن ـ لتکون کلمـۀ    » عبادا لنا«مسلمی المعمورة تبلورا فی 

النـاس بعضـهم بـبعض لفسـدت       ولوال دفع اللّـه «هی العلیا وکلمۀ الذین کفروا السفلى:   للّها

»ذو فضل على العالمین  األرض ولکن اللّه
یستضـعفون  » عبادا لنا«وإذا األرض فسدت حیث  1

وال یناصرهم امثالهم من مسلمی البالد، فعلیهم ان یثوروا ویفـوروا جمیعـا ولکـی یجوسـوا     

  ».وکان وعدا مفعوالً«خالل الدیار ویسوءوا وجوههم، 

» عبـادا لنـا  «بعثا الهیا الى یوم القیامۀ، ثم » من یسومهم سوء العذاب«فهناك على طول الخط 

فی مرتی اإلفساد العالمی، کما ـ علّنا ـ نعیش اآلن أوالهما وتتلوها الثانیۀ بقیام صاحب األمر   

  علیه.  صلوات اللّه

واهـل  آلـه  و علیـه  اهللا صـلى السلطۀ الصهیونیۀ فی غلبهم وأنهم سیغلبون وفیرة عن الرسول ونباء ومالحم 

  بیته الکرام، نستعرض هنا منها نماذج:

                                                        
١

 .٢٥١: ٢. 
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 1»لتقاتلن الیهود فلتقتلنهم حتى یقول الحجر یا مسلم هذا یهودي فتعال فاقتلـه : «آلـه  و علیه اهللا صلىقال 

  وهذا یشمل مرتی الوعد فی افسادیهم العالمیین.

تقاتلکم الیهود فتسلطون علیهم حتى یقول الحجر یا مسلم هذا الیهـودي مـن   : «آله و علیه اهللا صلىوقال 

  2».ورائی فاقتله

طـراف  ثم لیستعملن علیکم الیهود والنصـارى حتـى تنفـوا ـ یعنـی الـى ا      : «السالم علیهوقال علی 

رجالً منا اهل البیـت یمألهـا عـدالً      لیبعثن اللّه  إال بآنافکم ثم واللّه  األرض ـ ثم ال یرغم اللّه 

  3».وقسطا کما ملئت ظلما وجورا

إلسالمی لمثناه االستثمار واالستعمار الیهودي النصرانی وال واقع لهذه الملحمۀ طول التاریخ ا

إال عند احتالل فلسطین بما تناصرا وتعاضدا ـ وتخاذل المسلمون ـ حیث نفی الفلسـطینیون    

الى اطراف األرض، ومن ثم سائر المسلمین بـین منفیـین عـن أراضـیهم او عـن سـلطاتهم       

ثـم السـلطۀ اإلسـالمیۀ علیهمـا مرتـان       اإلسالمیۀ، عائشین تحت السلطۀ الصهیونیۀ الصلیبیۀ،

اخراهما هی العالمیۀ الکبرى الدائبۀ، کما اإلفساد الثانی عالمی، وهذه الخطبـۀ تبشـر بالثانیـۀ،    

  5او تخص الثانیۀ. 4وسائر ما ننقله من المالحم شاملۀ لهما.

» عبـادا لنـا  «وکما اآلیات األولى انذرت بالمرة األولى فی االفسـاد العـالمی ثـم بشـرت ان     

  یجوسون خالل الدیار کذلک هذه الثانیۀ تنذر أشد من األولى وتبشر ببشارة فوقها.

  إنذارات وتبشیرات جزاء وفاقا والعاقبۀ للتقوى:

                                                        
 .١٧١: ٢والبخاري  ١٨٨ص  ٨. صحیح مسلم ج ١
 
٢

 .٣٢٥. سنن الترمذي ص 
 
٣

 یقول وھو على المنبر:... السالم علیھعن شیخ من النخع سمعت علیا  ١٥٧ص  ٢. الكني للدوالبي ج 
 
٤

حتى یقاتل  ةال تقوم الساع: «آلھ و علیھ هللا صلى) عن النبي ٤١٧: ٢ما رواه احمد في مسنده ( ٢و ١الى ما مضى في الرقم  ة. ومنھا اضاف
ھ�ذا   ء الیھودي من وراء الحجر والشجر فیقول الحجر او الشجر ی�ا مس�لم ی�ا عب�دّهللا  المسلمون الیھود فیقتلھم المسلمون حتى یختبى

 ».یھودي خلفي فتعال فاقتلھ..
 
٥

تعالى یتوارى   كر الدجال وقتل المسیح لھ قال: فال یبقى شيء مما خلقھ ّهللا فذ آلھ و علیھ هللا صلىـ غر خطب الرسول  ٢١٩: ٢. في الفائق 
فانھا من شجرھم  ةالمسلم ھذا یھودي فاقتلھ اال الغرقد  فیقول یا عبدّهللا  ةذلك الشيء ال شجر وال حجر وال داب  بھ یھودي اال انطق ّهللا 

 ».في فم الحنش فال یضره ةحتى یُدخل الولید ةكل داب ةُ فال تنطق، وال ترفع الشحناء والتباغض وتنزع ُحم
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  ـ وجعلناکم.. 4ـ وامددناکم..  3ـ ثم رددنا..  2ـ لتفسدن،  1ار: فمربع االنذ

  ـ ولیتبروا.. 4ـ ولیدخلوا المسجد،  3ـ لیسؤوا وجوهکم،  2ـ فجاسوا،  1ومربع: 

  الى نفسه ثالوثا من اإلنذار؟.  ورحمته، فترى کیف یضیف اللّه  هذا مربع التبشیر بفضل اللّه

المبعوثـون مـن   » عبـادا لنـا  «حیث یکرون على   رادة اللّهعله حتى ال یقال أنهم غالبون على أ

ال یحول دون ثالوثهم جبرا علیهم فی حـولهم وحـیلهم حیـث الـدار دار       ، ذلک بان اللّه اللّه

االختیار ولیس اإلجبار، ومجرد أنه ال یحول بینهم وبین کرتهم هـذه یسـمح بهـذه اإلضـافۀ     

»الشیاطین على الکافرین تؤزهم أزاإنا ارسلنا «وکما فی اضرابها: » رددنا..«
1

وکذلک جعلنا فی «

»کل قریۀ أکابر مجرمیها لیمکروا فیها
»وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین اإلنس والجـن « 2

3 

  ال تشریعی حیث األمور کلها راجعـۀ الـى اللّـه    4إرسال وجعل تکوینی فی اختیار دون اجبار

  ال فی خیر وال فی شر.  ادرة عنه، وکما یلیق بساحۀ قدسه دون تغلب ألحد على اللّهوص

ونبلـوکم  «إن اإلمهال االلهی لعمال اإلفساد إمتهان واستدراج للمفسدین وامتحان للمـؤمنین:  

  5.»بالشر والخیر فتنۀ وإلینا ترجعون

تقللهم   علها لیست أل» عبادا لنا«وتلکم الکرة األخیرة على  نهم یتساهلون فی نضالهم. وإنمـا ـل

فی عدتهم وعدتهم، وتعلل من تتوجب علیهم نصرتهم من مسـلمی الـبالد مـن ناحیـۀ، ثـم      

                                                        
١

 .٨٣: ١٩. 
 
٢

 .١٢٣: ٦. 
 
١١٢: ٦. ٣. 
 
٤

، فان كان خیرا فاالذن في مثلث: التشریعي ـ التكویني توفیقا  یر فیھ اذٌن من هللاّ فكل اثر وتاث  . فاذال مؤثر في الوجود إال ّهللا 
، وان كان شرا فاالخیر فقط، بعدما قدم المكلف كل حولھ وقوتھ ولم یبق من مقدمات ةالتام ةوالتكویني في الجزء االخیر من العل

ا مجبورا في ترك الشر، وان اذن حیث یجعل المكلف مجبورا في فعلھ اال اذنھ تعالى تكوینا، فان لم یاذن اذا اصبح المكلف مسیر
، فھو ةالمختار بما قدم من مقدمات اختیاری ةمشیئ ةفعل الشر كان ظلما، والعدل العوان بین ذلك ھو أن یكون اذنھ تعالى بعد تكمل

من مقدماتھ یعتبر  ةاعل وان كان واحدا بالمائ، وما دام الفعل مسنودا الى اختیار من الفةالتام ةتعالى یاذن ھنا كجزء من اجزاء العل
 ذلك الفعل اختیاریا، وان كان العقاب والثواب حسب درجات االختیار فان افضل االعمال احمزھا.

وانھ اذن لھ اخیرا » ویذرھم في طغیانھم یعمھون«شرا الى نفسھ ال یعني إال سلبا وایجابا: انھ لم یحل بین العبد وشره   فاذ ینسب ّهللا 
فاعال لشره وال معاونا لھ شریكا في شره. وانما لم یمنع اجبارا واذن لھ اختیارا: اذن في   في فعلھ تكوینا ال ینافي االختیار، فلیس هللاّ 

 ».یرید ظلما للعباد  وما هللاّ «اختیاره السوء ان یتحقق ما یریده باختیاره السوء، 
 
٥

 .٣٥: ٢١. 
 



 212

أخرى اإلنتفاضۀ العامۀ من الصهیونیۀ المتبقیۀ خالل الدیار، بمـن یسـتجیب لهـم مـن سـائر      

ة ویضاف الـى اإلفسـاد   الکفار، حیث یجند الشیطان جنده ویحزب حزبه للمرة الثانیۀ واالخیر

العالمی من الصهیونیۀ العالمیۀ علو کبیر، حیث اإلفساد فی األرض مرتان والعلو مـرة واحـدة   

ال علوین، وهو فـی االفسـاد   » لتفسدن فی األرض مرتین. ولتعلن علوا کبیرا«وهی فی الثانیۀ: 

  »!.أکثر نفیرا«الثانی، اذ هم فیه 

ان العالمیـان والعلـو العـالمی فـی االخیـر، وهـم        وترى کیف بامکان الیهود هذان اإلفسـاد 

ۀ ومسـکنۀ،      مضروب علیهم بالذلۀ والمسکنۀ؟ وهل الدولۀ القویۀ والسیطرة العالمیـۀ بعـد ذـل

تعالى یبعد المسلمین فی تصـریحه    وهم ممدود لهم بأموال وبنین وهم بعد اکثر نفیرا؟! واللّه

  1؟.»کم األدبار ثم ال ینصرونلن یضروکم إال أذى وإن یقاتلوهم یولو«قاطعۀ: 

لـن  «وحبـلٍ مـن النـاس، و     بلى! إنهم مضروب علیهم بالذلۀ حیث ما ثقفوا إالّ بحبل من اللّه

یا ایها الذین آمنـوا إن  «:  وکما قال اللّه  ولکن شریطۀ تحقیق شروط من اللّه» یضروکم إالّ اذى

فقـد هـدي     کم کافرین * .. ومن یعتصم باللّـه تطیعوا فرقا من الذین کفروا یردوکم عن ایمان

حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسـلمون *    الى صراط مستقیم * یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللّه

جمیعا وال تفرقوا.. * ولتکن منکم أمـۀ یـدعون إلـى الخیـر ویـأمرون        واعتصموا بحبل اللّه

* وال تکونوا کالذین تفرقـوا واختلفـوا   بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون 

من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم.. * کنتم خیر أمۀ أخرجت الناس تأمرون 

.. * لن یضروکم إالّ اذى وإن یقاتلوکم یولّـوکم   بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللّه

وحبـل مـن النـاس      إالّ بحبل من اللّه األدبار ثم ال ینصرون * ضُربت علیهم الذلۀ أینما ثقفوا

ویقتلـون    وضُربت علیهم المسکنۀ ذلک بأنهم کانوا یکفرون بآیات اللّه  وباءوا بغضب من اللّه

  2.»األنبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون

اء بغیـر حـق   وقتلهم األنبی  فهناك ذلۀ بترك الحبلین ومسکنۀ على ایۀ حال لکفرهم بآیات اللّه

                                                        
١

 .١٠٨: ٣. 
 
٢

 .١٠٩: ٣. 
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ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، فلو أنهم تمسکوا بـالحبلین لزالـت عـنهم الذلـۀ والمسـکنۀ      

لزالـت عـنهم    1تماما، أو انهم تمسکوا بحبل واحد وکما هم متمسکون اآلن بحبلٍ من النـاس 

الذلۀ على حد تمسکهم وتماسکهم مع بعض، ثم المسکنۀ هی حالۀ اإلحتیاج وان کـانوا فـی   

  غنى ظاهریۀ اقتصادیا وکما هم لزامهم هذه الحالۀ وان ملکوا ثروات العالم.

قۀ اآلیـات الصـابغۀ لهـم    انما هم المخـاطبون بسـاب  » لن یضروکم«ثم المسلمون المخاطبون 

جمیعا وهو اإلعتصام بالحبلین جمیعا   ـ ویعتصموا بحبل اللّه  2ـ اال یطیعوا الکفار   1بصبغۀ : 

ـ وال   6ـ وتکن فیهم أمۀ داعیۀ آمـرة ناهیـۀ     5  ـ ویعتصموا باللّه  4حق تقاته   ـ ویتقوا اللّه  3

  یتفرقوا!.

فر، التارکون للحبلین، ام ماذا؟ ممـا خوطبـوا   واما المسلمون المستسلمون أمام اإلستعمار الکا

فالمتمسک بحبـل واحـد وان کـانوا هـودا     » لن یضروکم«به فی هذه اآلیات فال یصدق لهم 

یتغلب على تارك الحبلین وان کانوا مسلمین، وکما انتصرت اسرائیل على المسلمین العـرب  

حبل مـن النـاس فیمـا    المستسلمین حیث انتکس هؤالء عن حقیقۀ إسالمهم وتمسک الیهود ب

بینهم انفسهم بتدعیم الوحدة بینهم وسائر المستعمرین شرقا وغربا، فلم یکن ذلـک االنتصـار   

وتأسیس دویلۀ العصابات، وتلکم اإلنتکاسۀ مـن المسـلمین العـرب ال جـزاء وفاقـا ألوالء      

یجـز   لیس بامانیکم وال أمانی أهل الکتاب من یعمل سـوء «من وراء القصد ف   وهؤالء واللّه

  2.»به..

رجوعـا علـیهم بتغلـب    »: عبادا لنا«کرة للصهیونیۀ العالمیۀ على » ثم رددنا لکم الکرة علیهم«

وأمددنکم بأموال وبنین «أشد من األولى وأنکى، حیث العدة والعدة لهم فی هذه المرة اقوى: 

دهم بـاموال وبنـین وجعلهـم    : منهم، ومنکم فی المرة األولى ولیس إمدا»وجعلناکم اکثر نفیرا

ایحسـبون انمـا   «اکثر نفیرا حیث تسببا رد الکرة علیهم، إال مسارعۀ لهم فی إساءة وجـوههم:  

                                                        
١

اثره وجاه تارك الحبلین   ، ولكن لحبل من الناس متحلالً عن حبل ّهللا  . وان كان حق التمسك بحبل من الناس ان یتبنى حبالً من ّهللا 
 تماما.

 
٢

 .١٢٣: ٤. 
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»نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل ال یشـعرون 
وإال إمـالء لهـم لیـزدادوا     1

إنما نملی لهم لیزدادوا إثما ولهـم  وال یحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم خیر ألنفسهم «اثما: 

  2.»عذاب مهین

لیس إال إمالء لهم وامالال، وکل ذلک امتهانا » عبادا لنا«کما وان جعلهم اکثر نفیرا فی حربهم 

وألنهم قلّوا واولئک کثروا، وأنهم تخلى عـن مناصـرتهم مسـلموا    » عبادا لنا«لهم، وامتحانا ل 

ال یغرنک تقلب الذین کفروا فی البالد. متـاع  «کثر من المرة األولى والبالد، واولئک تماسکوا أ

  3.»قلیل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد

ا لـردح قلیـل مـن      » عبادا لنا«ثم ورد الکرة علیهم ال یعنی القاء الحاسم على  مـ وانما قضـاء

لوا دون الکبیر، حفاظا علـى  الزمن، حیث العلو الکبیر یختصهم فال یبقی لهؤالء األکارم إال ع

کیانهم، وتحلُّالً عن السیطرة اإلسالمیۀ على المعمورة کلها، عکس ما مضى فی المرة األولـى،  

حیث الجوس فی البالد ما عنى القضاء الحاسم على الصهیونیۀ، فلذلک تراها تنبو بعد ذلـک  

  وتنموا حتى ترد الکرة علیهم.

مهما قضی نحبه الـبعض  » عبادا لنا«خرة، راجع الى فی وعد المرة اآل» لیسوءوا وجوهکم«ثم 

» عبادا لنا«منهم وخلفه آخرون من اجناسهم دون اشخاصهم، فهذه الدولۀ الحقۀ التی یؤسسها 

فی المرة األولى سوف تبقى ومن ثم تضعف برد الکرة ردحا مـن الـزمن، وتتصـل بالدولـۀ     

کأنى بقـوم قـد خرجـوا بالمشـرق     : «السـالم  علیهاألخیر المهدویۀ وکما یشیر الى ذلک باقر العلوم 

یطلبون الحق فال یعطونه فاذا رأوا ذلک وضعوا سیوفهم على عواتقهم فیعطون ما سـألوا فـال   

یقبلونه حتى یقوموا وال یدفعونها إال الى صاحبکم قتالهم شهداء أما إنی لـو ادرکـت ذلـک    

  4».الستبقیت نفسی لصاحب هذا األمر

                                                        
٥٦: ٢٣. ١. 
 
٢

 .١٧٨: ٣. 
 
٣

 .١٩٧: ٣. 
 
٤

 .السالم علیھابو خالد الكابلي عن االمام محمد علي الباقر  ـ ١٤٥النعماني ص  ة. غیب
العظمى المرعشي باب یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمھدي سلطانھ:   ّهللا  ةملحقات احقاق الحق شرح آلی ٢٢١ص  ٣وفي ج 

لّھم ھؤالء الثوار المخلصون الذین یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمھدي یعني سلطانھ اقول: وع آلھ و علیھ هللا صلى  قال رسول ّهللا 
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 1وقد ینطبق تماما على ثورتنا اإلسالمیۀ المجیدة المظفرة فی ایران حیث قمنا ثـالث قومـات  

وفی الثالثۀ اقمنا الجمهوریۀ المبارکۀ اإلسالمیۀ بقیادة القائد االعظم نائب االمـام السـید روح   

لرایۀ المظفـرة إال الـى صـاحبنا صـاحب     بقاءه، وسوف ال ندفع هذه ا  الخمینی اطال اللّه  اللّه

وسالمه علیه وستأتیکم روایات کهـذه وأوضـح     األمر الحجۀ بن الحسن المهدي صلوات اللّه

  تعالى.  فی انباء ومالحم غیبته ان شاء اللّه

ـ السـالم  علیـه حیث یفسر آیۀ الکرة بقیام القـائم   آلـه  و علیه اهللا صلىوقد یناسبها ما یروى عن الرسول  ر ، ویفس

وعـل دمـج    2بسلمان الفارسی ومن کان مثله ممن یوالی القـائم بحقیقـۀ المعرفـۀ   » عبادا لنا«

المرتین ببعض هنا وهناك یشیر الى قلۀ الفصل بینهما، وان األولى: افسادا او اصالحا، لتعبیـد  

  عجل لنا الثانیۀ بما تعبده فی األولى.الطریق إلى الثانیۀ، اللهم 

  3.».. إِنْ أَحسنتُم أَحسنتُم الَنفُسکُم وإِنْ أَسأْتُم فَلَها..«

احسـنتم النفسـکم حیـث ال یقفـى     » دون افساد وعلـو «فی هذه الفترة من الکرة. ان احسنتم 

                                                                                                                                                         
 في ایران. ةاالسالمی ةالمبارك ةویناسب الثورالسالم علیھیعبِّدون الطریق للمھدي 

الحمویني في فرائد  ةوالعالم ٥١٩ص  ٩القزویني في سنن المصطفى ج  ةمن االعالم منھم الحافظ وابن ماج ةرواه جماع
السیوطي  ةوالعالم ةالقدسي بالقاھر ةمكتب ٣١٨ص  ٧ي بكر في مجمع الزوائد ج السمطین مخطوط والحافظ نور الدین علي بن اب

محمد بن عثمان البغدادي في المنتخب من صحیحى البخاري ومسلم   ابو عبدهللاّ  ةوالعالم ةط القاھر ٦٠في الحاوي للفتاوى ص 
ط مصر والحافظ  ةلقرطبي في التذكرا ةط مصر والعالم ٤٢٠ص  ٣النبھاني في الفتح الكبیر ج  ةمخطوط والعالم ١٨٣ص 

ط  ٩٨ابن حجر الھیتمي في الصواعق ص  ةط النجف والعالم ٣١٤الكنجي الشافعي في البیان في اخبار آخر الزمان ص 
بمصر  ةالمیمن ٢٩ص  ٦المولى على المتقي الھندي في منتخب كنز العمال المطبوع بھامش المسند ج  ةعبداللطیف بمصر والعالم

 مخطوط. ٥٧٢لشیخ عبدالنبي بن احمد القدوسي الحنفي في سنن المھدي ص ا ةوالعالم
 
١

من  حیث سقط من جرائھ عشرات اآلالف ١٣٤١خرداد  ١٥. القیام االول ـ في ھذا الوجھ ـ كان في الثاني عشر محرم الحرام ـ 
حین استشھد نجل نائب االمام السید مصطفى الخمیني واستشھد اآللف، والثالث حین انتقل نائب  ١٣٥٦القتلى، والثاني في عام 

، ولكن ةمسؤلی ةاالمام من النجف الى باریس واضطر محمد رضا بھلوي الى تسلیم االمر الیھ ثم یبقى ھو على عرشھ دون ای
نائب اإلمام  ةبقیاد ةاالسالمی ةحیث فر الشاه ومن ورائھ رئیس وزرائھ واسست الجمھوری ةالثالث ةوراالمام لم یقبل منھ حتى ثار الث

 الخمیني.  روح ّهللا 
 
باسناده الى محمد بن خلف الطاھري عن زادان عن  ةـ ابو جعفر محمد بن جریر في مسند فاطم ٤٠٦: ٢. كما في تفسیر البرھان ٢

ثم قال یا سلمان انك   الحسن الھادي المھدي الناطق القائم بحق هللاّ االثني عشر، ثم محمد بن  ةباألئم آلھ و علیھ هللا صلىسلمان ـ في تعریفھ 
! واني مؤجل الى آلھ و علیھ هللا صلى  كثیرا ثم قلت یا رسول هللاّ   قال سلمان فشكرت ّهللا  ةالمعرف ةمدركھ ومن كان مثلك ومن توااله بحقیق

قال سلمان: فاشتد بكائي وشوقي ثم قلت یا رسول » علیھم.. ةكم الكرفاذا جاء وعد اوالھما.. ثم رددنا ل«عھده ثم قال یا سلمان اقرء 
وكل من ھو مني ومعنا  ةوالحسن والحسین والتسع ةالذي ارسل محمدا بالحق مني ومن علي وفاطم  بعھد منك فقال: اي وّهللا   ّهللا 

لكفر محضا حتى یوخذ بالقصاص یا سلمان ولیحضرن ابلیس وجنوده وكل من محض االیمان محضا ومحض ا  وفینا اي وهللاّ 
 .»ونرید ان نمن على الذین استضعفوا في االرض...«: ةواالوتار واالثوار وال یظلم ربك أحدا وتحقق تأویل ھذه اآلی

 
٣

 .٧: ١٧. 
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وأفسدتم » وان اسأتم«دا مستسلمین، علیکم إن احسنتم فاصبحتم عدوال مسلمین، ام بقیتم هو

  ».یسؤوا وجوهکم«لکم بمرصاد صارم ف » عبادا لنا«حیث » فلها«فی األرض بعلو کبیر 

إنه لیس الحسنى بالتی تحسن حالۀ طائفۀ فحسب دون أخرى، او السیئۀ تسـیء جماعـۀ دون   

اإلنسـان کلـه لـه     آخرین، فالضابطۀ العامۀ التی ال تتغیر فی الدنیا واآلخرة، والتی تجعل عمل

ان احسنتم احسنتم «دون سواه، بکل ثماره ومخلفاته، وتجعل الجزاء ثمرة طبیعیۀ للعمل، انها 

  دونما استثناء.» النفسکم وان اسأتم فلها

ةٍ ولیتَبرُوا ما .. فَإِذَا جاء وعد االْخرَةِ لیسوءوا وجوهکُم ولیدخُلُوا الْمسجِد کَما دخَلُوه أَولَ مرَّ«

  1.»علَوا تَتْبِیر

وعد اآلخرة، وما یدریک ما وعد اآلخرة؟ إنها لیست اآلخرة فی االخرى. بل هی اآلخـرة مـن   

مرتی اإلفساد فی الدنیا: األرض کلها، حیث تجمع الصهیونیۀ العالمیـۀ بـین اإلفسـاد والعلـو     

، اذ تتـذرع   ؟؟ من بنی اإلنسان المتخلفین عن شرعۀ اللّـه الکبیر العالمی بأذنابها الکفار أمن ذا

بثالوثها لتجعل األرض فاسدة کاسدة ال تصلح فیها حیاة انسانیۀ إال على تخوف وحذر. ثم ال 

فـی  » عبادا لنا«یطول فسادهم العالمی اال ردحا من الزمن حیث تتفجر الجماعات البشریۀ ب 

  النکال واإلصالح: لیسؤوا ولیدخلوا ـ ولیتبروا!. وجه الظلم والطغیان، ولیحققوا مثلثا من

وأصحابه ـ  السـالم  علیهوهذه هی المرة الثانیۀ واألخیرة من دولۀ الباطل حیث یقضى علیها بالمهدي 

وعلى طول الخط ـ کما قضی علیها بأضرابهم ردحا من الزمن، وعلّ الدولتین متصلتان علـى   

ث یحققهـا زعـیم الدولـۀ اإلسـالمیۀ األخیـرة      فترة فی ضعف بینهما لألولى وهنا أوامـر ثـال  

  ».األرض قسطا وعدالً بعدما ملئت ظلما وجورا  فبه یمأل اللّه«بأصحابه االکارم 

مـن  » عبادا لنا«کما اسأتم وجوه اإلنسانیۀ وأفسدتم وجه الحیاة، ف »: لیسوءوا وجوهکم«ـ   1

ابهم وهـم اقـوى واهـدى    تبقّى من المرة األولى ومن یستحصل حتى المرة الثانیۀ مـن أضـر  

أن یواجهوهم کل الوجوه وبکـل الوجـوده،     سبیالً، هؤالء األکارم مبعوثون مرة ثانیۀ بمر اللّه

  استئصاالً لنائرتهم، واسودادا لوجوههم وسیادة لوجوه المؤمنین واشراقۀ دائبۀ ال تنقضی.

                                                        
١

 .٧: ١٧. 
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ـ فقط ـ اذ یتبقى مـنهم     قتالً وتشریدا وتنکیالً وتذلیالً، ولیس قتل اإلبادة» لیسوءوا وجوهکم«

وألقینـا بیـنهم   «جماعۀ ال حیلۀ لهم وال حول وال قوة، عائشین حیاة الذل والعداء فیما بیـنهم:  

ویسـعون فـی األرض     العداوة والبغضاء الى یوم القیامۀ کلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اللّـه 

»ال یحب المفسدین  فسادا واللّه
یعنی سعی الفسـاد مـنهم إال لحـد المـرة     وهذه للیهود، وال  1

الثانیۀ من إفسادیهم العالمیین، وسائر إفسادهم لهذا الحد، حیث هم کـإخوانهم النصـارى ال   

ومن الذین قالوا إنا نصارى أخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا بـه  «قوة لهم فی هذه الدولۀ: 

»بمـا کـانوا یصـنعون     ینبـئهم اللّـه   فأغرینا بینهم العداوة والبغضاء إلى یوم القیامـۀ وسـوف  
2 

فالطائفتان باقیتان على قلۀ من عدة وعدة الى یوم القیامۀ، عائشـتان العـداوة والبغضـاء فیمـا     

بینهم، ولکنهم تساء وجوههم فی افسادهم الثانی، فال تضر عداءهم فی بینهم الدولۀ اإلسالمیۀ 

  العالمیۀ.

ولیدخلوا المسـجد  «ـ   2نهارت شکوتهم وعلوهم الکبیر: وبعدما ساءت وجوههم وشاهت وا

المسجد األقصى دخوال الخروج عنه، حیـث یصـبح   » عبادا لنا«یدخل »: کما دخلوه أول مرة

جاسوا خـالل  «حیث » کما دخلوه أول مرة« السـالم  علیهمقرا لزعیم الدولۀ اإلسالمیۀ القائم المهدي 

  ، واین مرة من مرة؟!»الدیار

مرتی اإلفساد التی ـ علّنا ـ نعیشها اآلن سوف ندخل المسجد االقصـى ونبقـى     فاول مرة من 

مرة ثانیۀ وعلى طـول   السالم علیهفیه مسیطرین ردحا من الزمن، ثم نخرج فنرجع الیه زمن المهدي 

  الخط اللهم عجل فرج صاحب األمر.

ال یـذر وتـرا مـن    والتبر هو اإلهـالك الکبیـر حیـث ال یبقـی و    » ولیتبروا ما علوا تبتیرا«ـ   3

المفسدین ولیس هو هالك عمال الفساد فحسب، فانه هالك فسادهم أیضا: تبارهم بفسـادهم  

»وکال ضربنا له األمثال وکال تبرنا تتبیرا«ومن تبار العمال: 
ان هـؤالء متبـر مـا    «ومن األعمال:  3

                                                        
٦٤: ٥. ١. 
 
٢

 .١٤: ٥. 
 
٣

 .٧: ١٧. 
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»هم فیه وباطل ما کانوا یعملون
  ون على اصنام لهم.وهؤالء هم العاکف 1

واصحابه هـو تبـار استئصـال لهـم بفسـادهم       السـالم  علیهوتبار الصهیونیۀ فی هذه المرة بالمهدي 

کـذلک یعنـی    2کم یعنـی علـوهم  » ما علو«وعلوهم الکبیر، هالك کبیر لعالین وعلو کبیر، ف 

  أشخاصهم فی علوهم استئصاالً للشرور والشریرین.

فقد یستأصل الشر بآثاره والشریر باق یجدده، وقد یستصل الشـریر والشـر بـاق بمختلفاتـه،     

مستأصالً للشر والشـریر معـا   » تتبیرا«لیس تتبیرا ألحدهما واآلخر باق وإنما » ولیتبروا ما علوا«

  ودولته. السالم علیهحیث ال یجدد ابد اآلبدین ودهر الداهرین، وکذلک تکون ثورة المهدي ب

ثم هؤالء الصهاینۀ الجرمون بمن معهم من أوتارهم واذنابهم وأحزابهم، انهـم یقتسـمون فـی    

تبارهم أقساما، فمنهم من یقتل ومنهم من یتوب، ومنهم عوان بین ذلک: ال یقتـل وال یتـوب،   

ل شره وافساده، فال تبقى عدائهم إال فیما بینهم کما مضت آیۀ إلقاء العداوة بـین  وانما یستأص

  الیهود وإغرائها بین النصارى الى یوم القیامۀ، ثم ال یعودون ولن الى إفساد عالمی:

فالرحمۀ المرجـوة   3.»راعسى ربکُم أَنْ یرْحمکُم وإِنْ عدتُم عدنَا وجعلْنَا جهنَّم للْکَافرِینَ حصی«

لهم تشمل رحمۀ الغفران باالیمان، ثم رحمۀ االبقاء لهم بال ایمان وال إفساد، فان عـادوا فـی   

سـجنا  »: وجعلنا جهـنم للکـافرین حصـیرا   «االفساد عاد لهم التبار الهالك هنا ثم فی اآلخرة 

  یحصرهم.

  الفصل بین االفسادین:

  ن بالدولۀ اإلسالمیۀ طائل ام ماذا؟وترى هل الفصل بین االفسادی

حیث توحی بالتراخی ثم ال تراخـی لإلفسـاد   » ثم رددنا لکم الکرة علیهم..«عله طائل لمکان 

فبین الوعـدین بـون متـراخ للدولـۀ اإلسـالمیۀ      » فاذا جاء وعد اآلخرة..»: «ف«الثانی لمکان 

                                                        
١

 .١٣٩: ٧. 
 
٢

: لیتبروا الذین علوا ةھي موصول لیتبروا علوھم ـ وكذلك ةوالنتیج» علّوھم«تؤول مدخولھا الى المصدر  ةھنا مصدری» ما«. و
 التي علوا ـ تتبیرا وھما معا ھنا معنیان: تتبیرا لھم على علوھم ولفسادھم. ةفي الدرج

وانھم اراذل » ما«فلتكن  ةكما الموصول ةھنا معنی ة؟ المرین: أن المصدری»َمن«وذووا العقول یتطلبون » من«دون » ما«وانما 
 الخاص بذوي العقول.» من«قون لحد البھائم بل ھم اصل فال یستح

 
٣

 .٨: ١٧. 
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إلفسـاد الثـانی، فیهـا فتـور     االولى التی نعیشها، والدولتان متصلتان على فترة قصیرة حیـث ا 

للدولۀ األولى، وقوة لإلفساد الثـانی اقـوى مـن األول، وکمـا یسـتفاد مـن احادیثنـا حـول         

  االفسادین والدولتین.

  وترى کیف تجتمع الدولۀ اإلسالمیۀ األولى مع اإلفساد العالمی الثانی فی فترته القصیرة؟

 السـالم  علیـه بقیۀ الباقیۀ من جنود المهـدي  انها تبقى لحد الحفاظ على اصل کیانها، ولکی تحصل ال

  وأصحاب ألولیته.

أقوى وأسمى وأشمل دولۀ الهیۀ طول تـاریخ الرسـاالت کـذلک     السالم علیهوکما أن دولۀ الهدي 

أصحاب ألویته هم سالالت وحصاالت الرسـاالت، مـن أنبیـاء وأولیـاء وأصـحاب الرسـل       

  وأفضل من تربى فی حجور الرساالت.

  ود وسلیمان ودانیال ام من ذا؟فمن الرسل دا

ومن أصـحاب محمـد    السالم علیهومن اصحاب الرسل یوشع وصی موسى وشمعون وصی عیسى 

  سلمان الفارسی ومالک األشتر النخعی وابو دجانۀ االنصاري ام من ذا؟ آله و علیه اهللا صلى

  وهم خمسۀ وعشرون رجالً.» ومن قوم موسى امۀ یهدون بالحق وبه یعدلون«

  م وکم هم من قوم عیسى؟ ال ندري..ومن ه

علهم أو انهم اکثـر االمـم، ویستحصـلون طـول      آله و علیه اهللا صلىثم ومن هم وکم هم من امۀ محمد 

  .السالم علیهالرسالۀ اإلسالمیۀ حتى قیام القائم 

  وقد یکون قائد ثورتنا اإلسالمیۀ السامیۀ فی ایران منهم ومن أفاضلهم بعد انبیاءهم وأئمتهم.

یث اللواء لغویا هو قائد الجیش ومتصرف اللواء، فهؤالء الثالثمائۀ والثالثۀ عشرا هم قـواد  وح

فاذا اجتمعت له هذه العـدة مـن اهـل االخـالص     «الجیش ومتصرفوا ألویۀ الدولۀ اإلسالمیۀ، 

  1».اظهر امره

                                                        
١

 قال قلت لمحمد بن علي بن موسى...ـ ك: السناني عن االسدي عن سھل عن عبدالعظیم الحسني  ١٠ج  ٢٨٣: ٥٢. بحار االنوار 
اني الرجو ان تكون القائم من اھل السالم علیھعن عبدالعظیم الحسني قال قلت لمحمد بن علي بن موسى  ٧٠٣: ٢البحار  ةوفي سفین

عز وجل   قائم بامر ّهللا  الذي یمأل االرض قسطا وعدالً كما ملئت ظلما وجورا فقال: یا ابا القاسم ما منا إالّ  آلھ و علیھ هللا صلىبیت محمد 
بھ االرض من اھل الكفر والجحود ویمألھا عدالً وقسطا ھو الذي یخفي على الناس   وھاد الى دینھ ولكن القائم الذي یطھر ّهللا 

لھ كل  وكنیھ وھو الذي تطوى لھ االرض ویذل آلھ و علیھ هللا صلى  والدتھ ویغیب عنھم شخصھ ویحرم علیھم تسمیتھ وھو سمي رسول ّهللا 
اینما تكونوا یات «عز وجل:   عشر رجالً من اقاصي االرض وذلك قول ّهللا  ةوثالث ةاھل بدر ثلثمائ ةصعب یجتمع الیھ اصحابھ عد

 ةمن اھل االخالص اظھر امره فاذا كمل لھ العقد وھو عشر ةفاذا اجتمعت لھ ھذه العد» على كل شيء قدیر  جمیعا ان هللاّ   بكم هللاّ 
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واصول الجیش بدایۀ هذه الدولۀ هم عشرة آالف، قلوبهم کزبر الحدیـد یعطـى لکـل واحـد     

منهم قوة أربعین رجالً، ثم الالحق الملتصق بهم ال ندري عدتهم وعدتهم، ولکنهم کمجموع 

ش فی تاریخ الرساالت واإلنسان وعـدة ایمانیـۀ وحربیـۀ عادلـۀ،     ـ هم دون ریب ـ اقوى جی 

  اللهم اجعلنا منهم.

  .»انباء الدولۀ اإللهیۀ وابنائها فی الکتاب«

یعنی عامۀ التورات ال خاصـتها، فهـی   » وقضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب«عل الکتاب فی 

بتوراتهـا کأصـل وبسـائر     کعامۀ تشمل العهد العتیق کله، بما فى کتابـات الـوحی التـوراتی   

أسفارها کفروع لها، ام وکتابات الوحی االنجیلی ایضا اصوالً وفروعا، حیث الشرعۀ التوراتیـۀ  

واإلنجیلیۀ شرعۀ واحدة اللهم إال شذرا مما فی االنجیل من تحلیل للـبعض ممـا حـرم علـى     

  ل القرآن.اسرائیل من محرمات ابتالئیۀ مؤقتۀ، او یعنی الکتاب مطلق کتابات الوحی قب

ومما تبقّى من هذه األنباء هی التی تؤکد قیام صاحب األمر استئصاالً لجذور الظلـم والطغـان   

ولقـد  «داود مرارا وتکرارا کما فی تصریحۀ قرآنیـۀ:   ما جاء فی زبور 1»ولیتبروا ما علوا تتبیرا«

کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان األرض یرثها عبادي الصالحون. إن فـی هـذا لبالغـا لقـوم     

  2.»عابدین وما أرسلناك اال رحمۀ للعالمین

الثـانی،  هناك حیث یرثون األض بعـد إفسـادها   » عبادا لنا«هنا، هم من » عبادي الصالحون«و

حیـث تـذکر نفـس البشـارة بشـتى      » التـوراة «فانه بعد الـذکر:   السـالم  علیهوالزبور هو زبور داود 

  تعالى هذه البشارة االسرائیلیۀ من عتیقها وجدیدها.  العبارات، ولقد کتب اللّه

  تتکرر هذه البشارة کالتالی: 34ـ  1: 37ففی الزبور 

) ... أمـا اآلثمـۀ   10الرب فإنهم یرثـون األرض (  فان األشرار یستأصلون وأما الذین یرجون«

). والصدیقون یرثون األرض ویسـکنونها الـى االبـد    29فیعاقَبون وذریۀ المنافقین تُستاصل (

                                                                                                                                                         
 عز وجل...  حتى یرضى ّهللا   عز وجل فال یزال یقتل اعداء ّهللا   باذن هللاّ  آالف رجل خرج

 
١

تجد فیھ تفاصیل ما جاءت في كتابات الوحي منذ خمسین  ٢٧٠ـ  ٢٥) من ة. راجع الى كتابنا (رسول االسالم في الكتب السماوی
 قرنا.

 
٢

 .١٠٦: ٢١. 
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  )».34) انتظر الرب واحفظ طریقه فیرفعک لترث األرض عند استئصال المنافقین تنظر (43(

دولۀ الحقـۀ األخیـرة وقـد یکـون مـن      واآلیۀ االخیرة بشارة لداود أنه من ورثۀ األرض فی ال

  الثالثمائۀ والثالثۀ عشر أصحاب األولویۀ ویحق له!.

  »:القائم فی اشعیا تصطلح فی ملکه السباع«

) 1): ویخرج قضیب من جذریسـی وینمـى فـرع مـن أصـوله (     10ـ   1: 11کما فی (اشعیاء 

العلـم وتقـوى   ویستقر علیه روح الرب روح الحکمۀ والفهم وروح المشـورة والقـوة وروح   

) ویتنعم بمخافۀ الرب وال یقضی بحسب رؤیۀ عینیه وال یحکم بحسب سماع أذنیـه  2الرب (

) بل یقضی للمساکین بعدل ویحکم لبائسی األرض بإنصاف ویضرب األرض بقضیب فیه 3(

) 5) ویکون العـدل منطقـۀ حقویـه والحـق حـزام کشـحیه (      4ویهلک المنافق بنفس شفتیه (

مل ویربض النمر مع الجدي ویکون العجـل والشـبل والمعلـوف معـا     فیسکن الذئب مع الح

) ویلعب المرضع على حجر األفعى ویضع الفطیم یده فـی نفـق   6واألسد یاکل التبن کالثور (

ء من معرفۀ الـرب   ) ال یسیؤون وال یفسدون فی کل جبل قدسی ألن األرض تمتلى8األرقم (

صل یسیء القائم رایۀ للشعوب ایاه تترجى االمـم  ) وفی ذلک الیوم ا9کما تغمر المیاه البحر (

  ).10ویکون مثواه جیدا (

ی داود      هذه اآلیات تفسرها التی سلفت من الزبور، دالۀ على أن القضـیب مـن جذریسـی اـب

لیس هو داود، فان داود من أصحاب الویته فی دولته، ثم ولم یعهد اصطالح البهائم وامـتالء  

الشر فی اي زمن رسالی على طـول الخـط وال اي ملـک    األرض من معرفۀ الرب واستئصال 

من جذریسی حیث ینتسب من ناحیۀ األم الى » القائم«الهی، اللهم إال ما وعدناه ونرجوه زمن 

  ویضرب األرض بقضیب فیه حیث یقوم بالسیف فی آخر الزمن!. 7یسی ابی داود

دهم بالتبـار وانتقـال   تندید شدید ببنی اسـرائیل الفسـادهم ویهـد    25ـ   11: 65وفی اشعیاء 

  فی االسراء:» عبادا لنا«وهم » عبیدي«دولتهم الى 

وأنتم الذین ترکوا الرب ونسوا جبل قدسی الذین یهیؤون المائـدة لجـد ویعـدون المـزوج     «

) فأعینکم للسیف وتجثون جمیعکم للذبح. ألنی دعوت ولم تجیبوا. تکلمـت ولـم   11لمناه (

) لذلک هکذا قال السید الرب: هـا  12ا لم أشأ إیاه آثرتم (تسمعوا وصنعتم الشر فی عینی وم
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) عبیـدي یفرحـون   13إن عبیدي یاکلون وأنتم تجوعون. عبیدي یشـربون وأنـتم تعطشـون (   

وأنتم تحزنون. عبیدي یرنِّمون من طیب القلب وأنتم تصرخون من کآبۀ القلـب وتولـون مـن    

لسید الرب ویدعو عبیده باسـم آخـر   ) وتخلفون اسمی لمختاري ویقتلک ا14أنکسار الروح (

) فالذي یتبارك بهذا اإلسم على األرض یتبارك بآله الحق والذي یقسم به علـى األرض  15(

) ألنـی هاءنـذا أخلـق    16یقسم بآله الحق الن المضائق االولى قد نُسیت وسترت عن عینی (

) بـل تهلّلـوا   17سماوات جدیدة وأرضا جدیدا فال تُذکر السـالفۀ وال تخطـر علـى البـال (    

) وابـتهج  18وابتهجوا الى األبد بما أخلق فإنی هاءنذا أخلق اورشلیم ابتهاجا وشعبها سرورا (

) ال یکـون  19باورشلیم وابشر بشعبی وال یسمع فیها من بعد صوت بکاء وال صوت صراخ (

ء  ىهناك طفل أیام وال شیخ لم یستکمل أیامه ألن الصبی یموت وهو ابن مائۀ سـنۀ والخـاط  

) ال 21یلعن وهو ابن مائۀ سنۀ ویبنون بیوتا ویسکنون فیها ویغرسون کروما ویأکلون ثمرهـا ( 

یبنون ویسکن آخر وال یغرسون ویأکل آخر ألن ایام شعبی کأیام الشجر ومختـاري یتمتعـون   

بأعمال أیدیهم ال یتبعون باطالً وال یلدون للرعب ألنهم ذریۀ مبارکی الرب وأعقـابهم معهـم   

) الذئب والحمل یرعیان معا واألسـد کبقـر   24بل أن یدعوا أجیب وفیما یکلمون أستیجب (ق

  )».25یأکل التبن. أما الحیۀ فالتراب یکون طعامها، ال یضرون وال یفسدون فی جبل قدسی (

 1هذه االنباءات هی آتیۀ فی أنباء اإلسالم للدولۀ المهدویۀ حذو النعل بالنعل والقـذة بالقـذة،  

  وکما اجمل عن نبأهم فیآیات اإلسراء ـ تأمل.

): وفی ذلک الزمان یقوم میکائیل الرئیس العظیم القائم لبنـی شـعبک   3ـ   1: 12وفی (دانیال «

کانت أمۀ إلى ذلک الزمان. وفی ذلک الزمان ینجو شعبک کـل   بکون وقت ضیق لم یکن منذ

) وکثیرون من الراقدین فی تراب األرض یستیقظون بعضـهم  1من یوجد مکتوبا فی الکتاب (

) ویضیء العقالء کضیاء الجلَد والذین جعلوا 2للحیاة األبدیۀ وبعضهم للعار والرذل األبدي (

  )».3بد (کثیرین أبرارا کالکواکب الى الدهر واأل

                                                        
 ةالسباع ـ اقل االعمار مائ ةاحادیثنا: ینزل المھدي الى بیت المقدس ـ تخرج لھ االرض افالیذ ـ افالذ كبدھا ـ تصطلح في مك. في ١

 من نسلھ ـ یستاصل الفساد عن االرض. ةنسم ةحتى ان الرجل لیرى مائ ةسن
 آلھ و علیھ هللا صلىوانتقال الملك بالمھدي من آل محمد  آلھ و علیھ هللا صلىبمحمد  ةوھناك انتقاالن من بني اسرائیل الى بني اسماعیل ـ انتقال الشریع

 .ةراجع رسول االسالم في الكتب السماوی
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السـالم  علیهوفیها تصریحۀ الرجعۀ العامۀ وکما فی الصادقی 
وانت اذهـب الـى   ) «13ثم فی اآلیۀ ( 1

وعلّها اشارة الى کونه کـداود مـن   » اإلنقضاء وستستریح وتقوم فی قرعتک الى انقضاء األیام

  الثالثمائۀ والثالثۀ عشر رجالً. السالم علیهأصحاب ألویۀ اإلمام المهدي 

  

  أنباء ومالحم غیبته فی الروایات اإلسالمیۀ:

  حول مستقبل الفتن: السالم علیهمن خطبۀ قصیرة لعلی امیر المؤمنین 

، فتن کقطع اللیل المظلم، ال تقوم لها قائمۀ، وال تـرد لهـا رایـۀ، تـأتیکم مزمومـۀ مرحولـۀ      «

  ویحفزها قائدها، ویجهدها راکبها، أهلها قوم شدید کلَبهم، قلیل سلَبهم، یجاهـدهم فـی اللّـه   

قوم أذلۀ عند المتکبرین، فی األرض مجهولون، وفی السماء معروفون، فویل لـک یـا بصـرة    

ال رهج له وال حس، وسیبتلى أهلک بالموت األحمر والجوع   عند ذلک من جیش من قم اللّه

  2».األغبر

وأهل مدینۀ تسـمى الـزوراء. تبنـى فـی آخـر الزمـان       «...  السالم علیهویروى عن جعفر بن محمد 

  3».یستشفون بدمائنا ویتقربون ببغضنا یوالون فی عداوتنا ویرون حربنا فرضا وقتالنا حتما

من وقعۀ الخوارج اجتاز بالزوراء فقال: إنها الـزوراء فسـیروا    السـالم  علیهلما رجع امیر المؤمنین «و

  4».وجنبوا عنها فإن الخسف أسرع إلیها من الوتد فی النخالۀ

لکأنی انظر الى ضلیلٍ قد نعق بالشام وفحص برایاتـه فـی ضـواحی    : «... السالم علیهومن خطبۀ له 

کوفان، فاذا فغرت فاغرته واشتدت شکیمته، وثقلت فی األرض وطأته، عضت الفتنۀ أبناءهـا  

وبدا من األیام کلوحها، ومن اللیالی کـدوحها، فـاذا أینـع    بأنیابها، وماجت الحرب بأمواجها، 

زرعه وقام على ینعه، وهدرت شقاشقه، وبرقت بوارقه، عقدت رایات الفتن المعضلۀ، واقبلن 

                                                        
١

 یرجع من االموات من محض االیمان محضاً من محض الكفر محضا. السالم علیھ. عنھ 
 
 .السالم علیھللسید الشریف الرضي لھ عن علي  ةمن نھج البالغ ١٠١ ة. الخطب٢
 
٣

 البحار للمحدث القمي نقال عن بحار االنوار للمجلسي لھ والزوراء ھي بغداد. ةسفین ٥٦٧ص  ٢. ج 
 
٤

 قمي نقال عن بحار االنوار للمجلسي لھ والزوراء ھي بغداد.البحار للمحدث ال ةسفین ٥٦٧ص  ٢. ج 
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کاللیل المظلم والبحر الملتطم، هذا ـ وکم یخـرق الکوفـۀ مـن قاصـف، ویمـر علیهـا مـن         

  1».لمحصودعاصف، وعن قلیل تلتف القرون ویحصد القائم ویحطم ا

التـی  » عبـادا لنـا  «وقبیلها ب  السالم علیهوعل القرون الثانیۀ هی القرون اإلسالمیۀ فی دولۀ المهدي 

یحصد ما زرعته الصهیونیۀ العالمیۀ من إفسـاد المعمـورة، ویحطـم مـا      السالم علیهنعیشها، فالقائم 

  دته ـ اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه.حص

غرة قد تنطبق على ثورتنا اإلسالمیۀ المجیدة ضد فورة العمالۀ الصدامیۀ  السـالم  علیهوقد تروى عنه 

ایها الناس سـلونی قبـل ان تفقـدونی،    : «السالم علیهانه قال  2الصهیونیۀ. فی حدیث سلسلۀ الذهب

 4فتنۀ شـرقیۀ تطـأ فـی خطامهـا،     3فإن بین جوانحی علما جما، فسلونی قبل ان تشغر برجلها

وسائقها والمتحرز فیها، فکم عنـدها مـن رافعـۀ ذیلهـا یـدعو       ملعون ناعقها ومولِّیها وقائدها

بویلها دجلۀ أو حولها، ال مأوى یکنها وال أحد یرحمها، فاذا اسـتدار الفلـک قلـتم مـات أو     

ثـم رددنـا لکـم الکـرة     «توقعوا الفرج وهو تأویل هذه اآلیۀ:  فعندها 5هلک، وبأي واد سلک،

ء النسمۀ لیعیش اذ ذاك ملوك نـاعمین، وال یخـرج الرجـل     والذي فلق الحبۀ وبرى» علیهم...

                                                        
١

 .السالم علیھللسید الرضي عن علي  ةنھج البالغ ١٠٠ ة. من الخطب
 
٢

امیر المؤمنین  عن جعفر بن محمد عن ابیھ عن جده قال قال ةبن صدق ةفي تفسیر العیاشي عن مسعد ١٣٩: ٣. تفسیر نور الثقلین 
 في خطبتھ:... السالم علیھ
 
٣

ھي . شغر الكلب برجلھا لیبول بال ام لم یبل، وشغر الرجل رجلھ للنكاح ـ شغرت االرض لم یبق بھا احد یحمیھا ویضبطھا ف
فیھا،  ةأحٍد لخلوھا والتفرق ة، ال تمنع من غارة، والشغر االخراج والبعد، وشغر البلد بعد من الناصر، وارض شاغرةشاغر

 وشغرت الناس برجلي علوت الناس.
 
٤

 . الخطام كخطاب موضع الزمام من أنف البعیر ام ماذا.
 
٥

 ةقال: للقائم منا غیب المالس علیھعن آبائھ عن امیر المؤمنین  السالم علیھعن عبدالعظیم الحسني عن ابي جعفر  ٧٠٢: ٢البحار  ة. سفین
یجولون جوالت النعم في غیبتھ یطلبون المرعى فال یجدونھ اال فمن ثبت منھم على دینھ لم یقس قلبھ  ةامدھا طویل كأني بالشیع

 ..».ةامامھ فھو معي في درجتي یوم القیام ةلطول أمد غیب
  ا ابا خالد! لیأتین فتن كقطع اللیل المظلم ال ینجو اال من اخذ ّهللا ی السالم علیھوفیھ عن ابي خالد الكابلي قال قال لي علي بن الحسین 

 ةكاني بصاحبكم قد عال فوق نجفكم بظھر كوفان في ثالثمائ ةمظلم ةمن كل فتن  میثاقھ اولئك مصابیح الھدى وینابیع العلم ینجیھم ّهللا 
قد نشرھا ال یھوي بھا  آلھ و علیھ هللا صلى  رسول هللاّ  ةمعھ رایعشر رجالً جبرئیل عن یمینھ ومیكائیل عن شمالھ واسرافیل امامھ  ةوبضع

 عز وجل.  لى قوم اال اھلكھم ّهللا 
والذي بعثني بالحق بشیرا لیغیبن القائم من : «آلھ و علیھ هللا صلىعن آبائھ قال قال النبي  السالم علیھوفي نفس المصدر عن ابي الحسن الرضا 

ویشك آخرون في والدتھ، فمن ادرك زمانھ  ةفي آل محمد من حاج  یقول اكثر الناس: ما ّ� ولدي بعھد معھود الیھ مني حتى 
  من قبل وان هللاّ  ةفلیتمسك بدینھ وال یجعل للشیطان علیھ سبیالً بشكھ فیزیلھ عن ملتي ویخرجھ من دیني فقد اخرج ابویكم من الجن

 ».عز وجل جعل الشیاطین اولیاء للذین ال یؤمنون
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منهم فی الدنیا حتى یولد لصلبه الف ذکر، آمنین من کل بدعۀ وآفۀ والتنزیل، عاملین بکتـاب  

  ».اآلفات والشبهاتوسنۀ رسوله، وقد اضمحلت علیهم   اللّه

  الفتنۀ الشرقیۀ:

علها او أنها الفتنۀ الصهیونیۀ الشرق أوسطیۀ البادئۀ من اسرائیل فی احتالل فلسطین والقـدس،  

  المتعلقۀ بحبل من الناس النسناس شرقیا وغربیا.

  ومن أذنابها العمالء الفتنۀ الصدامیۀ العفلقیۀ من بغداد وما حولها، کما نعیشها اآلن.

  »جلها ـ تطأ فی خطامهاتشغر بر«

فتنۀ شاغرة بارض شاغرة من مفتتنین شاغرین، وکأن أصلها إنسانۀ مجنونۀ تتخبط فی مشیتها، 

حیث تمشی مکبۀ على وجهها، ذ ترفع هذه اإلنسانیۀ الحیوانـۀ برجلهـا، وبـدل أن تطـأ فـی      

ـ   ارة أحـد  أرضها تطأ فی عرضها ـ فی خطامها: أنفها الذي هو موضع زمامها، فال تتمنع من غ

  ألرضها لخلوها ممن یحمیها والتفرقۀ فیها.

ترفع برجلها لتحتل ارضا او اراضٍ أخرى، فاذا هی بوطئها خطامها تثبت فی موضعها وتحتـل  

أرضها ویهتک عرضها، وألنها رفعت رجلها الى غیر حقها، متخبطۀ فی وطئتها، ماشـیۀ مکبـۀ   

  سیۀ لعنتها:على وجهها، فال تطأ وتذل إال أنفها، فتبتلى بخما

  ».ملعون ناعقها ومولیها وقائدها وسائقها والمتحرز فیها«

الذي ینعق ویعربد لهذه الفتنۀ هو صدامها الصهیونی البعثی حیـث اخـذ یعربـد    » ناعقها«کأن 

لحرب وحشیۀ شعواء عشواء على الجمهوریۀ اإلسالمیۀ لصالح الصهیونیۀ العالمیـۀ، کـأنحس   

  رق وال یحرق إال نفسه.ذنب عمیل من أذنابها، یرعد ویب

الذي یولیها ویتوالها کأصل لها هی نفس الصهیونیۀ فی اسرائیل ثم سـواها، حیـث   » مولیها«و

  تتولى هذه الحرب بأرذل وأطول أذنابها فی البدایۀ، ثم إلى أذنابها الشرقیۀ والغربیۀ األخرى.

الصهیونیۀ، وهی هی مـن  هو االمبریالیۀ األمریکیۀ حیث تقود هذه الفتنۀ لصالح » قائدها«وعل 

  عمالها األقویاء، ومن ثم اإلمبریالیۀ السوکیتیۀ ام ماذا؟.

حیث تسـوق هـذه الفتنـۀ    » صدام«الذي یسوقها هو العمالۀ البعثیۀ العفلقیۀ بناعقها » سائقها«و

  الشاغرة العارمۀ فی جِنَّۀ وتخبط.
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یۀ وتحرز الفرار عن بـأس  تحرز الحفاظ على کیانه من بأس الثورة اإلسالم» المحترز فیها«ثم 

البعث الصدامی، علّها عدید من دویالت الخلیج وأضرابها التی هی ویـالت علـى اإلسـالم،    

دة، تقویـۀ      ة والعـد والمتحرزین فیها من شیوخ الخلیج وملوکها اإلشذرا حیث یقـدمون بالعـ

  لمطلق الکفر أمام مطلق اإلسالم.

امشیۀ عند الفتنۀ األم، ترفع ذیلهـا فـرارا دون قـرار    فتن جزئیۀ ه» فکم عندها من رافعۀ ذیلها«

دجلـۀ أو  «الفتنـۀ األم وذریاتهـا   »: یدعو بویلها«لتنجوا من بأسها وبؤسها والت حین فرار إذ: 

من بـالد عراقیـۀ ثـم دویـالت مـن      » او حولها«عاصمۀ الفتنۀ الزوراء » بغداد«فدجلۀ » حولها

ل النداء اإلعالم مستصرخۀ مستغیثۀ قـوات الکفـر   اذ ینادي بکافۀ وسائ» یدعو بویلها«الخلیج 

حتى ال یبقى کنٌ وال راحم مـن جنـود الشـیطان    » ال مأوى یکنها وال أحد یرحمها«اجمع ف 

فـال  » عبادا لنا جاسوا خالل الدیار وکان وعدا مفعوالً«لهذه الفتنۀ، اال مخذولۀ مرذولۀ، حیث 

مسیطرة على دویـالت الکفـر فـی ویـالت لهـا      تبقى لهم باقیۀ، فهنالک تتم الدولۀ اإلسالمیۀ 

  وویالت.

ثم یستدیر الفلک برد الکرة علیهم فاستضعاف هذه الدولۀ الکریمۀ ردحا من الـزمن، فیجـیء   

  وعد اآلخرة لیسوءوا وجوههم:

أو هلـک  «صاحب األمـر  » قلتم مات«وأصبح الیاس بالشدة جارفا لحد: » فاذا استدار الفلک«

»: فعند ذلک توقعـوا الفـرج  «موجود هنا وقریب منا فکیف ال ینصرنا واذا هو » باي واد سلک

  1النهائی الدائب، بعد الفرج البدائی الذاهب...

                                                        
 ةـ وباسناده عن اسحاق یرفعھ الى االصبغ بن نبات ١٦٧ج  ٢٧٢: ٥٢اخرى كما في البحار  ةبصور ة. اقول: قد رویت ھذه الخطب١

للناس: سلوني قبل ان تفقدوني ألني بطرق السماء اعلم من العلماء وبطرق االرض اعلم من  یقول السالم علیھقال سمعت امیر المؤمنین 
العماء، انا یعسوب الدین، أنا یعسوب المؤمنین وامام المتقین، ودیان الناس ی�وم ال�دین ـ ال�ى قول�ھ ـ اال ایھ�ا الن�اس س�لوني قب�ل ان 

وتط�أ ف�ي ِخطامھ�ا بع�د موتھ�ا وحیاتھ�ا وتش�ب ن�ار  ةش�رقی ةرجلھ�ا فتن�تفقدوني فان بین جوانحي علما جما فسلوني قبل ان تش�غر ب
ذیلھا تدعو یا ویلھا لرحلھ ومثلھا فاذا استدار الفلك قلتم مات او ھلك باي واد سلك فیومئذ  ةباحطب الجزل من غربي االرض. رافع

 ..».ةثم رددنا لكم الكر« ةتاویل ھذه اآلی
تجنیدا  ةالشرقی ةتؤجج نیران الحرب في ھذه الفتن ةغربی ةاالرض، مساعدات حربیھنا تضاف شب نار بالحطب الجزل من غربي 

 لمطلق الكفر من شرق االرض وغربھا ضد مطلق االسالم.
 .ةالشرقی ةلھذه الفتن ةالتي یؤتى من الغرب تقوی ةالفتاك ةوالحطب الجزل ھو الیابس الغلیظ العظیم منھ والكثیر وكانھ االسلح

، وفي سیر ةاالیرانی ةاالسالمی ةمن الجمھوری ة، وھي تدعو یا ویلھا من مدفعیات جبارةھا الطائرات الحربیعل» ذیلھا ةرافع«و
فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس الى المغرب ورواه مثلھ  ة: اما اؤل الشراط الساعآلھ و علیھ هللا صلى  قال رسول هللاّ  ٢٩٧: ٢االعالم 

تبعث نار تسوق الناس من مشارق االرض الى «وفي االخیر:  ٤٥٨: ٤ومستدرك الحاكم  ١٣٢ ةصر التذكرفي مخت آلھ و علیھ هللا صلىعنھ 
 .ةصدامی ةصھیونی ةشرقی ةاقول: ونرى صدق ھذه اإلنباتات حیث ظھرت نار وفتن» مغاربھا
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صـیلم  وال بد من فتنۀ صـماء  «ما ـ عله ـ یشیر الى هذه الفتنۀ    السـالم  علیهویروى عن اإلمام الرضا 

والفتنۀ الصـدامیۀ ـ    1»یسقط فیها کل ولیجۀ وبطانۀ وذلک بعد فقدان الشیعۀ الثالث من ولدي

کذنب للفتنۀ الصهیونیۀ ـ هی اصم فتنۀ طول تاریخ الفتن حیث ال اُذن لهـا یسـمع الحـق او     

یستمع الیه، صماء عن کل قائـل إال قولـۀ الصـهیونیۀ عمالـۀً مجنونـۀ لصـالحها، والصـیلم:        

صـماء  «م انها المستأصل الشدید، هی الفتنۀ التی تنحو منحى استئصال الحق عن بکرته. ورغ

ناعقهـا ومولیهـا   «هـو  » بطانۀ«و» المتحرز فیها«هو » ولیجۀ«یسقط فیها کلُّ من لها من » صیلم

  فی دولتهم اإلسالمیۀ المبارکۀ!.» عبادا لنا«ثم ال تبقى اال » وقائدها وسائقها

ـ      السـالم  علیهویروى عنه  نائـب   ایضا فی قائد الدولۀ المظفرة اإلسـالمیۀ قبـل المهدویـۀ العالمیـۀ 

رجل من اهل قم یدعو الناس الى الحق، تجتمع معه قوم کزبر الحدیـد، ال  : « اإلمام نصره اللّه

یتوکلـون والعاقبـۀ     تزلهم الریاح العواصف وال یملون من الحرب، وال یجبنـون وعلـى اللّـه   

  2».للمتقین

تبنته هذه الحـوزة المبارکـۀ   » من أهل قم«یۀ تتبناه کافۀ البطوالت والرجوالت اإلسالم» رجل«

اذ خذله مخالفوه » یدعو الناس الى الحق«حیث األهلیۀ هنا هی اهلیۀ تلکم الرجولۀ ال الوالدة 

تجتمع معـه قـوم   «وحمته ـ ال فحسب لفظا باللسان، وانما باالنفس والنفائس وبسیول الدماء  

الستئصال الفسـاد العـالمی الصـهیونی األول:    المبعوثون » عبادا لنا«وهم علَّهم » کزبر الحدید

التی تصعف شرقا وغربا حیـث  » ال تزلهم الریاح العواصلف«ـ   1لهم مربع الطاقات الجبارة: «

وال «ـ   2هم مؤمنون حقا والمؤمن کالجبل الراسح ال تحرکه العواصف وال تزیلـه القواصـف   

ـ   4مـن استشـهاد ام مـاذا؟    » نوال یجبنـو «ـ  3حیثما بلغت بهم نائرتهـا  » یملون من الحرب

  دون سواعد شرقیۀ او غربیۀ او مساعدات من هنا وهناك:» یتوکلون  وعلى اللّه«

                                                                                                                                                         
 
١

ك عن احمد بن زكریا قال قال لي الرضا  ٣٨في ذلك یج ـ یج  السالم علیھباب ما جاء عن الرضا  ٧٠٣ص  ٢البحار ج  ة. سفین
 ...ةتناین منزلك ببغداد قلت: الكرخ ـ قال اما انھ اسلم موضع وال بد من ف السالم علیھ
 
٢

 .٤٤٦ص  ٢البحار ج  ة. سفین
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وهـم اوالء   1الدولۀ العاقبۀ لدولتهم ـ االخیرة فی دول التـاریخ ـ للمتقـین    »: والعاقبۀ للمتقین«

الخمینی یعبدون الطریـق لدولتـه المبارکـۀ     السـالم  علیهبتاسیسهم دولۀ الحق بزعامۀ نائب المهدي 

  العالمیۀ التی تبقى مع الزمن حتى القیامۀ الکبرى.

  حیث یقول فیها: السالم علیهین وقد تعنى معناه خطبۀ ألمیر المؤمن

علیها عبدا عسـفا:    ال بد من رحى تطحن فاذا قامت على قطبها، وثبتت على ساقها بعث اللّه«

(عنیفا) خامالً اصله، یکون النصر معه، اصحابه الطویلۀ شـعورهم، واصـحاب السـبال، سـود     

لکأنی انظر الـیهم والـى     ثیابهم، اصحاب رایات سود، ویل لمن ناواهم یقتلونهم هرجا، واللّه

علیهم بال رحمۀ، فیقتلونهم   افعالهم، وما یلقى من الفجار منهم واالعراب الجفاة، یسلطهم اللّه

  2».ء الفرات البریۀ والبحریۀ جزاء بما عملوا وما ربک بظالم للعبید هرجا على مدینتهم بشاطى

اصله علّه هو نائب اإلمام حیث کـان خـامالً طـول     والعبد العسف: العنیف ضد الظلم الخامل

عمره، وبدا اشتهاره وبدء منذ قیامه، واصحابه الطویلۀ شعورهم اصـحاب السـبال کمـا نـرى     

الکثیر من االنقالبیین معه کذلک.. ولعل الرایات السود هی التی ترتفع عند موته او استشـهاده  

فجاسـوا خـالل   «  حتى یحققوا امر اللّهحیث یرفعها اصحابه وینتصرون فی حربهم ضد الکفر 

  »!.الدیار وکان أمرا مفعوالً

لنا اآلخرة على الدنیا وان   .. انا اهل بیت اختار اللّهآلـه  و علیه اهللا صلى  وقد یعنیه ما یروى عن رسول اللّه

اهل بیتی سیلقون بعدي بالء وتشریدا وتطریدا حتى یأتی قوم من قبل المشرق معهم رایـات  

سألون الخیر فال یعطونه فیقاتلون فینصرون فیعطون ما سألوا فال یقبلونه حتى یدفعوها سود فی

الى رجل من اهل بیتی فیمالءها قسطا کما ملؤوها جورا فمن ادرك ذلک منکم فلیأتهم ولـو  

  3حبوا على الثلج.

                                                        
١

 ةفي عالم التكلیف للمتقین، ولیست الحیا ةالخیرا ةاو الدول ة، تعني الحیاةاو الدول ةلمحذوف ھي الحیا ةصف ةفي ھذه اآلی ة. العاقب
 فحسب وان كانت منھا:... ةاآلخر

 
٢

 .٢٣٢: ٥٢. البحار 
 
٣

عن یزید بن ابي زیاد ع�ن اب�راھیم بن ھشام ثنا علي بن صالح  ةثنا معاوی ةحدثنا عثمان بن ابي شیب ٥١٧. سنن المصطفى ص 
اغرورق�ت عین�اه  آل�ھ و علیھ هللا صلىمن بني ھاشم فلما رآھم النبي  ةاذا اقبل فتیآلھ و علیھ هللا صلى  قال: بینما نحن عند رسول ّهللا   عبدّهللا  ةعن علقم

 وتغیر لونھ قال: ما نزال نرى في وجھك شیئا نكره فقال:...
مع بعض الزوائد ھناك، ولعل الرایات  ١٤٠في نقل غیبھ النعماني ص  السالم علیھا مر عن االمام الباقر اقول: وھذا الحدیث یواطي م
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  :السالم علیهقیام البهلوي من قزوین من عالئم ظهور المهدي 

: السـالم  علیـه فـی تفصـیل عالمـات ظهـور المهـدي       آلـه  و علیـه  اهللا صـلى من المالحم المرویۀ عن الرسول 

بـی  ، فـداك ا آلـه  و علیـه  اهللا صـلى   فعندها یتکلم الروبیضۀ ـ فقال سلمان: وما الروبیضۀ یا رسول اللّه «...

: یتکلم فی امر العامۀ کل قوم أال أنها خارت فی نـاحیتهم فیمکثـون مـا    آلـه  و علیه اهللا صلىوامی؟ قال 

فقـد جـاء   «ثم ینکثون فی مکثهم فتلقى لهم األرض افالذ کبدها... فهذا معنى قوله:   شاء اللّه

  1»».اشراطها

هنا اال بعنوان مشـیر:   آلـه  و علیه اهللا صلىا فی لغۀ ولذلک لم یفسرها الرسول والرویبضۀ علها ال معنى له

بـاختالف ترتیـب حروفهـا، وال ینافیـه مـا فسـره هـو        » رضـا بهلـوي  «وهی هی » یتکلم...«

  فانه حقا تافه. 2»الرجل التافه«فی روایۀ اخرى ب آله و علیه اهللا صلى

ـ قد طال هذا االمر حتى متى ـ الـى     السالم علیهه: ـ اإلمام علی  وعن محمد بن الحنیفۀ قال قلت ل

ان قال ـ: انى یکون ذلک ولم یقم الزندیق من قـزوین فیهتـک سـتورها، ویکفـر صـدورها،       

ویغیر سورها، ویذهب ببهجتها من فر منه ادرکه ومن حاربه قتله، ومـن اعتزلـه افتقـر، ومـن     

والزنـدیق هـو    3»لى دینه وباك یبکـی علـى دنیـاه   باك یبکی ع«تابعه کفر حتى یقوم باکیان: 

  وصدقت علیه االفتعاالت.وقد کان قیامه من قزوین  4البهلوي

                                                                                                                                                         
حیث قاموا الخذ حق االسالم من الشاه المعدوم واسترجاع  ٤١خرداد  ١٥محرم  ١٢في  السالم علیھالسود ھي رایات عزاء الحسین 

 ذریعا فیھم. المرجع الدیني االعلى من السجن فلم یكن اال قتالً 
 
١

ثم اقبل الینا  ةباب الكعب ةالوداع فاخذ بحلق ةحج آلھ و علیھ هللا صلى  ّهللا  بن عباس، قال حججنا مع رسول  . تفسیر القمي باسناده عن عبدّهللا 
: م�ن اش�راط آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لىفق�ال   وكان ادنى الناس منھ یومئٍذ سلمان فق�ال: بل�ى ی�ا رس�ول ّهللا  ةاال اخبرك باشراط الساع«بوجھ فقال: 

 »... الى أن قال...ةالساع
 
٢

یكذب  ةیقول: ان بین یدي القائم سنین خّداع السالم علیھسمعت علیا ني باسناده عن ابن نباتھ قال  ١٢٤ح  ٢٤٥: ٥٢. كما في البحار 
 ةق�ال الج�زري ف�ي ح�دث اش�راط الس�اع ةفیھا الصادق ویصدق فیھا الكاذب ویقرب فیھا الماحل وفي حدیث وینطق فیھا الرویبض�

 .ةھ ینطق في امر العام؟ فقال: الرجل التاف یا رسول ّهللا  ةـ قیل وما الرویبض ةفي امر العام ةوان ینطق الرویبض«
 .ةالتاء للمبالغ ةالعاجز الذي ربض عن معالي االمور وقعد عن لبھا وزیاد ةاذا تصغیر الرابض ةاقول: فالرویبض

 : التافھ ـ ورضا بھلوى حسب تألیف حروفھا!.ةثم اقول: ما اجمع الجمع بین المعني من الرویبض
 
٣

غط الفضل عن ابن ابي نجران عن محمد بن سنان عن ابي الج�ارود ع�ن  ٦١ح  ٣١٢ص  ٥٢ج  ةالجدید ة. بحار االنوار الطبع
 .ةمحمد بن بشر عن محمد بن الحنفی

 
٤

 . في مجمع التبحرین: الزندیق ھو البھلوي.
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یخرج بقزوین رجل اسمه اسم بنی یسرع الناس الـى طاعتـه المشـرك    : «آلـه  و علیه اهللا صلىوعن النبی 

االمام الرضـا  آله و علیه اهللا صلى بنَی الرسول» رضا«هو » ابن«تصغیر » بنی«و 1»والمؤمن یمألالجبال خوفا

  .السالم علیه

وشمول اهل العراق خوف ال یکون معـه  «فی استعراض عالئم الظهور  السالم علیه  وعن ابی عبداللّه

  2».قرار

وفی کالم لعلی امیر المؤمنین یتحمل االیحاء الى الحالۀ الموجودة بیننا بین البعثیۀ الصـدامیۀ  

  الکافرة.

ال یقوم القائم حتى تفقأ عین الدنیا وتظهر الحمرة فی السماء وتلک دموع حملـۀ  : «السـالم  علیهقال 

هم یدعون لولدي وهـم بـراء مـن    العرش على اهل األرض، وحتى یظهر فیهم قوم ال خالق ل

ولدي، تلک عصابۀ ردیئۀ ال خالق لهم، على االشـرار مسـلطۀ وللجبـابرة مفتنـۀ، وللملـوك      

مبیرة، یظهر فی سواد الکوفۀ، یقدمهم رجل اسود اللون والقلب، رث الـدین، ال خـالق لـه،    

المطر فی سـنۀ    مهجن زنیم عتل، تداولته ایدي العواهر من االمهات من شر نسل السقاها اللّه

اظهار المتغیب من ولدي صاحب الرایۀ الحمراء والعلم االخضر، اي یوم للمخیبین بین االنبار 

وهیت ـ ذلک یوم صیلم االکراد والشراة، وخراب دار الفراعنـۀ، ومسـکن الجبـابرة، ومـأوى      

ـ     ۀ اللّـه الوالة الظلمۀ، وام البالء واخت العار، تلک ورب علی یا عمر بن سعد بغـداد، اال لعن

على العصاة من بنی امیۀ وبنی فالن الخونۀ الذین یقتلون الطیبین من ولدي وال یراقبون فـیهم  

  3فیما یفعلونه بحرمتی...  ذمتی، وال یخافون اللّه

                                                        
 انھ قال:... آلھ و علیھ هللا صلىغط ردي عن النبي  ٢١٣. بحار االنوار... ص ١
 
٢

قی�ام  قال سمعتھ یقول: یزجر الناس قبل السالم علیھ  شا. الحسین بن زید عن منذر الجوزي عن ابي عبدّهللا  ٨٥ج  ٢٢١: ٥٢. البحار 
 القائم...

 
٣

 ..السالم علیھفي باسناده عن عمر بن سعد عنھ  ٩٠ج  ٢٢٦ السالم علیھ  . عن ابي عبدّهللا 
البعث  ةوعمیلھا، بعدما یصف عصاب ةاخیرا لعمر بن سعد جد صدام عامل ھذه الفتن السالم ھعلیومن الطریف جدا خطاب االمام 

علیھ یسواد اللون والقلب ـ وقد جمعھما ـ وانھ رث الدین مھجن زنیم عتل تداولتھ   هللاّ  ةالعفلقي التي یقودھا صدامھا، ثم یصفھ لعن
 ةوماوى الوال ةمسكن الجبابر ةوخراب دار الفراعن ةم االكراد والشراایدي العواھر من االمھات من شر نسل، ثم وعدا بیوم صیل

 وام البالء واخت العار تلك ورب علي یا عمر بن سعد! بغداد!: ةالظلم
ط حیدر اباد  ٢٦١ص  ٧المولى على المتقي الھندي في كنز العمال ج  ةملحقات احقاق الحق عن العالم ٣١٤ص  ١٣وفي ج 

وذلك بعد زمان   قوي یحكم بحكم هللاّ   ولیكونن من یخلفني في اھل بیتیرجل یامر بامر ّهللا «لھ  ةفي خطب لسالما علیھالدكن روى عن علي 
المر حزبھ یحملھ  ةء دلج رجالً من شاطى  مكلح مفصح یشتد فیھ البالء وینقطع فیھ الرجاء، ویقبل فیھ الرشا فعند ذلك یبعث ّهللا 
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  کتابات کما انه من آیات اقتراب الساعۀ ونبیه نبی الساعۀ.

حیث توحی بان هناك قرآنا أو قرائین أخـرى،  » هذا القرآن«وترى لماذا هنا وفی عدید غیرها 

  والقرآن هو القرآن؟» القرآن«وفی عدید اخرى 

هو جنس المقرو بالوحی کتابا علـى المکلفـین، شـامالً کتابـات الـوحی        من اللّه» قرآن«ألن 

فـی  » هـذا «لیدل على حاضره دون غـابره، و » هذا«کلها، وأفضلها هذا القرآن، فقد یعرف ب 

  وقد تدل على عمومه لسائر الوحی: 1موارده کلها یتضمن میزة او میزات له عن سائر القرآن

»ه..قال الذین ال یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا أو بدلّ«
وقال الذین کفروا لن نـؤمن بهـذا   « 2

  3.»القرآن وال بالذي بین یدیه

ولقد آتیناك سبعا مـن المثـانی   «»العظیم«او » هذا«إذا فال بد من تعریف به لیمیزه عن غیره ب 

»والقرآن العظیم
تسألوا عنها حـین   وان«او تعریف الالم عهدا الى حاضره حیث یخاطبهم به:  4

»ینزل القرآن تبدلهم..
»وما تکون فی شـأن ومـا تتلـوا منـه مـن قـرآن..      «او بضمیر یعرفه: 5

او  6

»تلک آیات الکتاب وقرآن مبین«وصف:
هـذا  «ام ماذا من إشارة تمیزه عـن سـواه ویخـتص     7

                                                                                                                                                         
وغطاء فیقتل قوما وھو علیھم غضبان شدید الحقد حران في سنتھ بختنصر یسومھم خسفا  الحقد على سفك الدماء قد كان في ستر

ویسقیھم سوط عذاب وسیف دمار ثم یكون من بعده ھنات وامور مشتبھات اال من شط الفرات الى النجفات بابا القطقطانیات في 
ح الخزائن ویجمع االمم ینفدھا شخص البصر وطمح آیات وآفات متوالیات یخدش شكا بعد یقین یقوم بعد حین یبني المدائن ویفت

 النظر وعنت الوجوه وكشف البال حیت یرى مقبالً مدبا فیا لھفى على ما اعلم.
 
١

نحن نقص « ٣٧: ١٠»  وما كان ھذا القرآن یفترى من دون هللاّ « ١١٩ـ  ٦» اوحي الي ھذا القرآن النذركم بھ ومن بلغ«ك . 
قل لئن اجتمعت االنس « ٤١: ١٧» ولقد صرفنا في ھذا القرآن لیذكروا« ٣: ١٢» علیك احسن القصص بما اوحینا ھذا القرآن

ان ھذا « ٣٠: ٢٥» وقال الرسول رب ان قومي اتخذوا ھذا القرآن مھجورا« ٨٨: ١٧» والجن على ان یأتوا بمثل ھذا القرآن
 ..٣١: ٣٤» وقال الذین كفروا لن نؤمن بھذا القرآن وال بالذي بین یدیھ« ٧٦: ٢٧» القرآن یقص على بني اسرائیل..

 
٢

 .١٥: ١٠. 
 
٣

 .٣١: ٣٤. 
 
٤

 .٨٧: ١٥. 
 
١٠١: ٥. ٥. 
 
٦

 .٦١: ١٠. 
 
٧

 .١: ١٥. 
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من قوامات الوحی وقیامات صاحب الـوحی  » میهدي للتی هی أقو«هنا بما یعرفه أنه » القرآن

  والمکلفین به.

مع کل ذلک علم لهذا القرآن، لم یسم به غیره من قرآن وان کان یشمله جنسه، وهـو  » قرآن«و

  أفضل واکثر أسماء القرآن.

ثم هنا هاد ومهدي ومهدي له وبشارة لمن یهتدي وإنذار على مـن ال یهتـدي، فالهـادي هـو     

طبیعته وحالته وصیاغته ألعلى قمم الهدى، دون ابقاء على هـدى ممکنـۀ   القرآن حیث الهدى 

  إال وهو یهدي لها غیر قاصر وال ضنین.

والمهدي هو على اإلطالق کل مکلف بحاجۀ الى هدى، وبامکانه أن یهتدي بال حـدود مـن   

  ۀ.والهدى االلهیۀ فی القرآن کاملۀ شامل  زمان أو مکان أو اقوام وأجیال فانه هدى اللّه

؟.. ثـم  »اهـدنا الصـراط المسـتقیم   «ام دون جارٍ ك » إلیه«دون » له«والمهدي له، وترى لماذا 

بحذف الموصوف المتردد بـین عدیـد ك: الطریقـۀ ـ الشـریعۀ ـ الملـۀ ـ الرسـالۀ ـ           » التی«

  الوالیۀ ام ماذا؟ وال یحذف الموصوف اال المعلوم لحد ال یحسن ذکره بل ویحسن حذفه؟.

:  ، وفی أخرى للّه إال هنا لکتاب اللّه» یهدي له«ی القرآن فی هذا المثلث، ولیس نجد الهدایۀ ف

یهدي للحق أفمن یهدي إلى الحـق أحـق     قل هل من شرکائکم من یهدي الى الحق قل اللّه«

»أن یتبع أمن ال یهدي إال ان یهدى فما لکم کیف تحکمون
  ثم ال ثالـث لهمـا، فإنمـا اللّـه     12

  بقرآن المبین.  خاصۀ باللّه» الهدایۀ له«یهدي له ال سواه، فلتکن   وکتاب اللّه

قـد  «وإن کان یهدي بالقرآن من ابتع رضوانه سبل السالم ویهدیهم الى صراط مستقیم:   ثم اللّه

من اتبع رضوانه سبل السـالم ویخـرجهم مـن      نور وکتاب مبین یهدي به اللّه  جاءکم من اللّه

»م الى صراط مستقیمالظلمات الى النور ویهدیه
هدایۀ إیاه وهدایۀ الیه، إال ان أیـا منهمـا ال    3

                                                        
١

 .٣٥: ١٠. 
 
٢

 ةسؤال تعنُّت، واخراھا لكاف» شركائكم«اوالھا   لغیر ّهللا » یھدي الى الحق«تتوسط   باّ�  ةالخاص» یھدى للحق«. ومن الطریف ان 
» ل�ھ«مجرد تفنُّن التعبیر وانما لخصوص المعن�ي م�ن  ةالھدای ةفلیس تغییر صیغ» یھدي الى الحق«الى الحق حیث تجمعھم  ةالھدا

 ».الیھ«و
 
٣

 .١١٦: ٥. 
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داللۀ الى الهدى اآلفاقیـۀ البعیـدة   » الى«یشمل مطلق الهدى، والهدایۀ له تشمله کله، فالهدایۀ 

عن المهدي اذ هی خارج ذاته، او االنفسیۀ البعیدة عنها کاآلفاقیۀ لمـن احتجـب عـن نفسـه     

والهدایۀ ایاه ایصال الى المقصود  آفاقیۀ وانفسیۀ او یقارب االیصـال لمکـان القـرب     1بعیدا،

والهدایۀ له تشمل االیصال والداللـۀ الـى االنفسـیۀ     2بین المهدي والمهدي له لحد االتصال.

واآلفاقیۀ قریبۀ وبعیدة، داللۀ الى ما فی النفس من هدى العقل والفطرة ام ماذا؟ وایصـاالً الـى   

وایصاالً إلیها فالهدایۀ له ـ اذا ـ اتـم    حقها وواقعها، وداللۀ إلى ما فی اآلفاق تکوینا وتشریعا 

وعن الداللۀ » یهدي ایاه«فما الطفه التعبیر عن الهدایۀ المطلقۀ ب  3واطم من الهدایۀ إلیه وإیاه

الشاملۀ لکافۀ مراحـل  » یهدي له«وعن مجموع الهدایات ب » یهدي الیه«المؤثرة وسواها ب 

  الهدایۀ مستغرقۀ لها کلها!.

الهـدى کلهـا، داللـۀ وایصـاالً      وألن هذه اآلیۀ هی الفریدة فی نوعها للهدایۀ الشاملۀ فلتشمل

للهدى أنفسیۀ فی هدایۀ العقل والفطرة، وآفاقیۀ فی هدایۀ التکوین والتشریع، فـالقرآن نسـخۀ   

  من اتبع رضوانه سبل السالم.  کاملۀ للهدى کلها حیث یهدي به اللّه

حـق   إنه هدى للکافرین کما للمؤمنین داللۀ، وهدى للمتقین فی مزید الداللۀ ثم االیصال الى

  الهدى، ثم وهو هدى لإلنسان وأضرابه آفاقیا وأنفسیا.

بحذف الموصوف فلالیحاء باطالق المهدي له، دون خصوص الملـۀ او الطریقـۀ   » التی«واما 

  4او الرسالۀ او النبوة او الوالیۀ اماهیه؟.

لإلنسان وأضرابه کأفضل ما یمکن وأکمله فی عالم الفطـرة  فانه هدى بکل بنودها ومتطلباتها 

والعقل، وفی التنسیق بین ظاهر اإلنسان وباطنه وبینه وبین ربه فی عالقۀ المعرفـۀ والعبودیـۀ،   

                                                        
١

 عن المھدي:... ةلیست بعید ةتوحي لفصل بین المھدي والمھدي الیھ، والھدى االنفسی» الى«ن . ال
٢

لھ دون فصل بینھما، اما حققیا كما االیصال ویشارفھ كالقریب بین المھدى والمھدى  ةعریق ةایاه توحي الى وحد ة. حیث الھدای
 القریب.

 
٣

ایاه ھي  ة، فالھدایةوأنفسی ةالھدى آفاقی ةواالیصال الخاص الى ماد ةلھ، والالم لالختصاص اعم من الدالئل الخاص ة. حیث الھدای
 .ةمراتب عد» لھ«وان كانت » لھ«كالھما  ةواألنفسی ةاآلفاقی ةكما الھدای» لھ«الیھ كذلك  ةوالھدای» لھ«
 
٤

ـ  ٨ـ واالس�الم  ٧ـ واالیم�ان  ٦والعقل  ةفطرـ واحكام ال ٥ ةـ والحیا ٤ـ واالخالق  ٣ ةواالنفسی ةـ واآلیات اآلفاقی ٢ـ كالسبل  ١. 
التي تدعو الیھا كتابات الوحي، فكل ھذه الموصوفات تصلح ان  ةـ مواد الھدای ١١ ةوالمعجز ةـ والمعرف ١٠ ةـ والزھاد ٩والتقوى 

 من الھدى إالّ وھي تشملھا. ةتكون للتي ھي اقوم دون ابقاء على ماد
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وبینه وبین الناس فی عالقۀ العشرة، وفی کافۀ زوایا الهدى ومتطلباتها وتنسـیقاتها ومخلفاتهـا   

  الحاضرة والمستقبلۀ.

کلها قویمۀ قیمۀ ال عوج فیها وال قصور، ولکنهـا مؤقتـۀ زمنـا،      فکتابات اللّه» قومللتی هی ا«

محدودة بالمتطلبات المرسومۀ لزمنها، واإلستعدادات لطالبیها فیها، وأما القـرآن فهـو یهـدي    

منذ بزوغه ما طلعت الشمس وغربت، فشمسـه ال   1للتی هی اقوم: قیمۀ وقوامۀ واستقامۀ وقیاما

تغرب وما یحتاجه المهتدون به ال یعزب، فال یقعد عن هدایته، وال یفشـل عـن اسـتقامته وال    

  ینقص عن قیمته وقوامته ألنه کتاب الزمن کله.

قل إننی هدانی ربی إلى صـراط مسـتقیم   «اما وقیاما: من غیرها على اإلطالق قو» هی أقوم«ف 

»دینا قیما..
فیه کافۀ القوامات والقیامات لحد القیامۀ الکبـرى، ال أفـول لشمسـه وال انقطـاع      2

  لشرعته، ال کتاب بعد کتابه وال رسالۀ بعد رسالته، حیث األقوم یتطلب ختام الوحی بوحیه.

خاتمیۀ: شریعۀ ورسالۀ وکتابا، نجد تفاصیلها فی آیات اخـرى،  فهذه اآلیۀ اجمال عن مثلث ال

والتی هی اقوم یشمل هذا المثلث وما معها من ملۀ وطریقۀ ووالیۀ، والوالیۀ المطلقـۀ للقـرآن   

ونبیه وأهل بیته هی أقوم الوالیات طول الرساالت االلهیۀ، وهی کلهـا علـى هـامش الـوالى     

  3االلهیۀ.

ثم القرآن لیس لیهدي للتی هی اقوم هدایۀ المعرفۀ واإلیصال الى الحق إال لمن اتخذه دلـیالً  

وفق، ومن اتخذ قوله دلـیالً    ایها الناس انه من استنصح اللّه: «السالم علیهبحق وکما عن اإلمام علی 

  دلیل المعرفۀ والعمل الصالح ثم یبشره:»: للتی هی اقومهدي 

                                                        
١

 والقرآن یھدي للتي ھي اقوم في مثلثھ دون اختصاص باحدھا.، ةوالقیم ة. فاالقوم تتحمل كونھا من القوام والقیام
 
١٦١: ٦. ٢. 
 
٣

اق�ول: وھ�ي تش�مل  ةق�ال: یھ�دي ال�ى الوالی� ةف�ي تفس�یره اآلی� الس�الم علی�ھض�یل ب�ن یس�ار ع�ن اب�ي جعف�ر . في تفسیر العیاشي عن الف
االم�ام بیان�ا لثال�ث  ةوق�د یفس�ر بوالی� آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لىوالرس�ول   ّهللا  ةالتي ھ�ي ثال�ث مراتبھ�ا بع�د والی� ةاالئم ةالوالیات كلھا ومنھا والی

الذھب، یرویھ ابن بابویھ باسناده عن عیاش  ةالرسول، ومن ذلك ما في حدیث سلسل ةبوالی مصادیقھا النھ مختلف فیھا حتى یلحق
قال: االمام منا ال یكون اال السالم علیھبن یزید مولى زید بن علي، قال حدثني ابي قال حدثني موسى بن جعفر... وعن علي بن الحسین 

! فما معن�ى  آلھ و علیھ هللا صلى  یكون اال منصوصا فقیل لھ یا بن رسول ّهللا  فیعرف بھا فلذلك ال ةفي ظاھر الخلق ةمعصوما ولیست العصم
فاالم�ام یھ�دي ال�ى الق�رآن والق�رآن یھ�دي  ةھو الق�رآن ال یفترق�ان ال�ى ی�وم القیام�  وحبل ّهللا   المعصوم؟ فقال: ھو المعتصم بحبل ّهللا 

 ایضا. السالم علیھ  وروي تفسیره باالمام باسناده عن ابي عبدّهللا  »أقومان ھذا القرآن یھدي للتي ھي «عز وجل   االمام وذلك قول ّهللا 
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ومراتب الهدى القرآنیۀ آخذة من العلمیۀ الى العقیدیۀ الى العملیـۀ التطبیقیـۀ، واألخیـرة هـی     

  .»ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لهم اجرا کبیرا«المبشر لها 

واإلشارة واللطـائف والحقـائق فالعبـارة     على أربعۀ أشیاء على العبارة«ومراحل العلم القرآنی 

  1».للعوام واإلشارة للخواص واللطائف لألولیاء والحقائق لألنبیاء

  ومراتب العقیدة الیقین ثالث: علم الیقین ـ عین الیقین ـ حق الیقین.

  و مراتب العلم والیقین، کلما ازداد ازداد وکلما نقص نقص.ومراتب العمل تنح

والداللۀ القرآنیۀ ثالث: داللۀ التعبیر فی مراتبها، ثم داللۀ االهتداء، ثم اإلیصال الى المطلوب: 

الصراط المستقیم.. ومما توحیه آیۀ االقوم أن هذا القرآن هو المتن األعلى لإلسالم وما سـواه  

هامشه ان وافقه فلیکن متنـا متینـا مکینـا فـی الحـوزات العلمیـۀ        من احادیث لیس اال على

  اإلسالمیۀ وفی کافۀ الحقول.

ومن التی هی اقوم فی هدي القرآن إعجازها، حیث اآلیۀ الرسالیۀ فیه أقوم اآلیـات إذ تعـیش   

  الزمن ویعیشها الزمن دون حاجۀ إلى آیۀ اخرى.

على طول الزمن کمـا یقودهـا القـائم المهـدي     ومنها السیاسۀ القرآنیۀ التی تقود دولۀ عالمیۀ 

  فی آخر الزمن. السالم علیه

ومنها الحقوق القرآنیۀ التی تحلق على کافۀ الحقوق طـول التـاریخ، وتکفـی معونـۀ الحیـاة      

  المتوسعۀ المتداخلۀ المتشابکۀ المتشاکسۀ.

هابهین کی یکونـوا علـى   ومنها المالحم الغیبیۀ واإلنباءات المستقبلۀ التی توقظ النُوم وتنبه الن

  أهبۀ وحذر لبناء المستقبل المجید للدولۀ اإلسالمیۀ.

وأن لـیس  «ومنها اإلقتصاد القرآنی وقد تکفی حالً لمشکلۀ اإلقتصاد العضال آیۀ وحیدة منـه  

  ».لإلنسان اال ما سعى

لـو  على أن یأتوا بمثل هذا القرآن و«ومنها ومنها وقد تحدى القرآن فیما تحدى االنس والجن 

  طول الزمان وعرض المکان.»: کان بعضهم لبعض ظهیرا

                                                        
١

 .السالم علیھالبحار یرویھ االمام الحسین عن ابیھ علي امیر المؤمنین  ة. سفین
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  1.»ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا«

والیوم اآلخر وما بینهما على ضـوء القـرآن، ویعملـون الصـالحات التـی        یبشر من آمن باللّه

آن، ویبشرهم قدر ما اهتدوا بـه  تصلح نتیجۀ لالیمان وتصلح الحیاة کل الحیاة على ضوء القر

ال ناقصا عما قـدموا فانـه عجـز وبخـل، وال     »: ان لهم اجرا کبیرا«وآمنوا وعملوا الصالحات 

مثالً لنا حیت یواتینا فی ثواب اعمالنا، وانما فضالً   مساویا مواتیا له فانه مثل بمثل، ولیس اللّه

هـو  » کبیـرا «الثواب أجـرا فضـالً عـن     اکبر مما قدموا وان کان تسمیۀ» اجرا کبیرا«واحسانا: 

ایضا اجر کبیر ولطف غزیر، حیث العبد ال یستحق بایمانه وعمله الصالح اجرا من ربـه، إذ ال  

یعود نفعه اال الیه ال الى ربه، اذا فاصل الثواب فضل وتسمیته اجرا فضل وصفته کبیرا فضـل،  

  مثلث الفضل فی قول فصل.

اآلخرة، وإن   ثم القرآن لمن لم یتخذه دلیالً ال  یزیده إال خسارا، وال سیما الذین ال یؤمنـون ـب

دون اآلخرة ال یلزم المؤمن به بمـا یلتـزم بـه المـؤمن       ، حیث االیمان باللّه کانوا مؤمنین باللّه

ا        بآخرته من عمل الصالحات، ومجرد االیمان باللّه دون عمـل ال ینفـع حتـى إذا کـان ایماـن

  باآلخرة ایضا:

أَنَّ الَّ« یماوذَابا أَلع منَا لَهتَدرَةِ أَعنُونَ بِاالْخؤْمینَ الَ ی2.»ذ  

  ال یؤمنون بالحیاة اآلخرة ودالئلها فی القرآن واضحۀ وفی اآلفاق واالنفس الئحۀ!.

واإلعتاد هو التهیئۀ، والعذاب األلیم یشمل ذوقه یوم الدنیا فی المعیشۀ الضنک وفـی البـرزخ   

ومن أعرض عن ذکرى فإن لـه معیشـۀ ضـنکا    «، ثم فی القیامۀ واقع أللیم العذاب: بوجه آکد

  عذابات معتدة فی مثلث الحیاة بما قدمته أنفسهم. 3:»ونحشره یوم القیامۀ أعمى..

  4.»ویدع االْءنسانُ بِالشَّرِّ دعاءه بِالْخَیرِ وکَانَ االْءنسانُ عجوالً«

                                                        
١

 .٩: ١٧. 
 
١٠: ١٧. ٢. 
 
٣

 .١٢٤: ٢٠. 
 
٤

 .١١: ١٧. 
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الخیر     تأنیب بهوى االنسان العجول الجهول التارك لهدي القرآن حیث یدعو بالشـر دعـاءه ـب

  فشتان شتان بین هدي القرآن وهدي اإلنسان.

  

  قانون تدرج الوحی القرآنی فی سیاسۀ الخطوة الخطوة

کَـذَلک لنُثَبـت بِـه فُـؤَادك ورتَّلْنَـاه      وقَالَ الَّذینَ کَفَرُوا لَوالَ نُزِّلَ علَیه الْقُرْآنُ جملَـۀً واحـدةً   «

  1.»تَرْتیالً

قالۀ ضالۀ مضللۀ من الذین کفروا عداء وإجراما بحق القرآن ونبیه، تأتی مـرة واحـدة یتیمـۀ    

هنا هم بین کتـابیین ومشـرکین، المتعـودین علـى کتابـات      » الذین کفروا«بإجابتین اثنتین: و

لـوال نـزل   «لۀ واحدة، فالقبیالن قد یعتبران وحی القرآن بـدعا مـن الـوحی    سماویۀ تنزل جم

  کما نزلت سائر کتابات السماء جملۀ واحدة؟» القرآن جملۀ واحدة

  ».لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیالً«ومختصر الجواب وعلّه محتصره: 

أم بنار عاتمۀ تتسـعر   والفؤاد هو القلب المتفئد بنور تشتعل فیه فتتصاعد کما القلوب الطاهرة،

»الموقدة. التی تطلع على االفئدة  ناراللّه«فیه: 
نارا على نار، کما هناك نور علـى نـور یهـدي     2

  لنوره من یشاء.  اللّه

أترى أن فؤادك: الرسول ما کان مثبتا لیحتاج إلى تثبیت بتنزیل القرآن مفرَّقا؟ ولواله لما نـزل  

  إلیه وحی القرآن!.

ت   » وقل رب زدنـی علمـا  «ما أن االفئدة النیرة درجات، کذلک لتثبیتها درجات: ک وکمـا تثبـ

فؤاده المنیر بوحی القرآن المحکم جملۀ واحدة فی لیلۀ القدر، کذلک یتثبت بـوحی القـرآن   

  المفصل نجوما عدة معرفیا وعملیا.

ذلک أفئدةُ المؤمنین:  وفی ذلک المکث من تنزیله یتثبت قلبه المنیر على مکث، وبأحوج إلى

                                                        
١

 .٣٢: ٢٥. 
 
٢

 .٧: ١٠٤. 
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  1.»وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مکث ونزلناه تنزیالً«

هنا تثبیت لفؤاد الرسول کما یناسبه إلى قمم الکمال ولتثبت رسالته إلى المرسل إلیهم کافـۀ،  

هم أن حیث هنالک تثبیت ألفئدة المؤمنین إیمانا ومزید إیمـان، ولکـیال یخیـل إلـى بسـطائ     

أعلم بمـا ینـزل قـالوا      وإذا بدلنا آیۀ مکان آیۀ واللّه«الرسول إنما یحدثهم عن نفسه وعقلیته: 

إنما أنت مفتر بل أکثرهم ال یعلمون. قل نزله روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا 

  2.»وهدى وبشرى للمسلمین

سیط، وتنزیله تدریجیا بذلک الوسـیط، تثبیتـا للـذین    فإنزال القرآن دفعیا لیلۀ القدر کان بال و

لتحور قلوب مؤمنـۀ حـول   » لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیالً«آمنوا، وأصل التدریج فی التنزیل 

محور فؤاده المنیر، إذاعۀ قرآنیۀ تذیع ما تسـتذیع، دون ظنَّـۀ وال تضـییع، ودون فـارق فـی      

  اإلستذاعۀ بینه وبین المرسل إلیهم!.

من الرسول والمرسل إلیهم فائدة وعائدة فی تنزیله مفرقا على نجومه، کلٌ کما یناسـب   فلکلٍّ

  حاجیته وحاله.

فکما فی قصص األنبیاء تثبیت لفؤاده، وعلى ضوئه أفئدة المـؤمنین فـی حمـل أعبـاء هـذه      

 وکالً نقص علیک من أنباء الرسل ما نُثَبت به فؤادك وجاءك فی هذه الحـق «الرسالۀ السامیۀ: 

  3.»وموعظۀ وذکرى للمؤمنین

کذلک فی تدرج نزوله ککل، أحکاما وأنباء غیبته أما هیـه، تثبیـت لفـؤآده المنیـر، رسـولیۀ      

  ورسالیۀ.

فترى قصص الماضین تقص طول العهدین: المکی والمدنی، حسـب الحـاالت والمناسـبات    

ء هذه الرسـالۀ، تخفیفـا عـن     ائشین عبالرسالیۀ والرسولیۀ، تثبیتا لفؤاد الرسول والمؤمنین الع

ر، اللّهـم إالّ قصـۀ      صـکواهلهم هنا وهناك، فتراه تتکرر فی مختلف الصور، وفی الطـول والق

                                                        
١٠٦: ١٧. ١. 
 
٢

 .١٠٢: ١٦. 
 
٣

 .١٢: ١١. 
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  یوسف حیث الحکمۀ اقتضت إفرادها فی مجالها المناسب.

لفظیا کممتاح لترتیل معنوي، تدرجا لنزول أمطار الوحی الغزیـر علـى افئـدة    » ورتلناه ترتیالً«

إذا قرأت القرآن فرتله ترتیالً وبینه تبیینـا، ال تنثـره   : «آله و علیه اهللا صلىمنین، وکما یروى عن النبی المؤ

نثر الدقل وال تهذّه هزَّ الشعر، قفوا عند عجائبه وحرکوا به القلوب وال یکـونن هـم أحـدکم    

  1».آخر السورة

فلتکون القلوب داعیۀ الحرکۀ بدوام البرکۀ، فتتفأد بأنوار المعرفۀ دائبۀ، فال تقف عجلۀ السـیر  

  ونزلناه نجوما.» رتلناه ترتیالً«فیها، لذلک 

فی الطول التاریخی والعرض الجغرافی، ولیقیم نظاما دائما قویمـا،   لقد نزل القرآن إلنشاء أمۀ

والتربیۀ بحاجۀ إلى تدرج فی موادها، وإلى حرکۀ تترجم التأثر واإلنفعال إلـى واقـع المـرام،    

  ولیست النفس البشریۀ لتتحول قفزة من الالّ شیء إلى کل شیء.

ین، وهی فـی طریـق نشـأتها ونموهـا،     لذلک ینزل القرآن منجما وفق الحاجات الحیۀ للعالم

  حسب اإلستعدادات الموهوبۀ فی ظالل المنهج التربوي الربانی الدقیق العمیق.

أوامر ونواهی یومیۀ، وإنباءات تلو بعضٍ فتُجدد الجانب المعرفـی والحالـۀ العملیـۀ، یتلقاهـا     

تلقیهـا، کمـا یتلقـى    المسلمون فی أحیانها المطلوبۀ فیها، المحتاج إلیها، لیعلمـوا بهـا فـور    

  الجندي فی ثکنته او فی خط النار لیطبق واجبۀ ساعۀ فساعۀ، ویوما فیوما.

لقد عاش ذلک القرآن العظیم والمعجز العمیم طول زمن الرسول، ولیکون على حجـۀ وبینـۀ   

دائبۀ على طول الخط، ولیعلم الناس أنه لیس من عنده، ولو کان لما انتظر فـی إجابـات عـن    

ولَ الوحی، ولیزداد هو والمؤمنون علما بعد علم، فیعیشوا نَظـرة الرحمـۀ اإللهیـۀ    سؤاالت نز

  دائبین ودونما انقطاع.

وأما أن کتابات الوحی السالفۀ إنما نزلت جملـۀ واحـدة ألنهـا نزلـت علـى أنبیـاء یقرئـون        

فـال  سـنقرئک  «ویکتبون، ولکن محمدا ما کان یکتب او یقرأ فقد ینساه، فیطارده قوله تعالى: 

                                                        
١

 السالم علیھواخرجھ العسكري في المواعظ عن علي  آلھ و علیھ هللا صلىعنھ  ـ اخرجھ الدیلمي عن ابن عباس مرفوعا ٢٧٧: ٦. الدر المنثور 
 .آلھ و علیھ هللا صلىعنھ 
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  1.»تنسى

ولئن سألت فما هو الفارق بینها وبین القرآن فی فرق التنزیل وجمعه؟ أولم یکن النبیـون مـن   

  قبل بحاجۀ إلى تثبیت فؤادهم فی ترتیل وحیهم، وهم أحوج منه بکثیر؟

فالجواب: أن الفارق األصیل هو أن القرآن آیۀ معجزة بنفسه دون سائر الوحی، فلیحشر زمـن  

سول على طول، لیعیش آیۀ رسالته مادام حیا دونما انقطاع، وکما یعیشها المکلفـون بعـده   الر

حتى القیامۀ الکبرى، وأنه کتاب معرفۀ خالدة زائدة على سائر الوحی، فلیثبت فـؤاد الرسـول   

وأفئدة المؤمنین بترتیله، وسائر الوحی أحکام ال تحمل إنباءات غیبیۀ إال نـذرا قلـیالً، ولـیس    

  سخ وهو کائن فی القرآن، فهو بمیزته فی منازل عدة یمتاز بنجومه... فی تنزیله.فیها ن

  وأن سائر الوحی تحمل احکاما تعبدیۀ بسیطۀ، تعبد الطریق للشرعۀ األخیرة الخالدة القرآنیۀ.

على سند الرسالۀ فی کل سـنِّیها، وتثبیـت لمزیـد العلـم     » لنثبت به فؤادك«وعلى الجملۀ ف 

، وتثبیت فؤاده على الدعوة به ترتیالً، وتثبیت وحیه أنه لیس منه، ولـو کـان لمـا    والمعرفۀ له

  ».ورتل القرآن ترتیالً«لک وللمرسل إلیهم: » ورتلناه ترتیالً«کان ینتظر الوحی دائبا 

لذلک فعلینا نحن العائشین بعد زمن الرسول أن نترتل فی القرآن رویدا رویدا، ونرتلـه علـى   

ن أن نترسل فی آیاته کغزیر الهاطل فنغرق فی خضـمها، أو نرسـل لطالبهـا    الناس ترتیالً، دو

  فإذا هم غارقون فیها.

یشارط من یتعلمون القرآن أن یتقنوه علما وعمالً شـیئا فشـیئا،    آله و علیه اهللا صلى  ولقد کان رسول اللّه

مواضـعه مـن العقـول    دون تسرُّع ال فی قرائته وال فی تعلُّمه، وإنمـا تـرتالً وتـرتیالً لیأخـذ     

والقلوب واألفئدة، فتثبت علیه األفئدة، وتتحرك به القلوب، فیصبح أمـۀ القـرآن فـی حرکـۀ     

  دائبۀ بترتیله.

  2.»وال یأتوننک بمثلٍ إالَّ جئناك بالحق وأحسن تفسیرا«

یمکث فـی  فأما الزبد فیذهب جفاء وأما ما ینفع الناس ف«لهم أمثال الباطل، ولنا تفسیر الحق، 

                                                        
١

 .٦: ٨٧. 
 
٢

 .٣٣: ٢٥. 
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  ـ  » األرض

فحجۀ القرآن البالغۀ محلِّقۀ على أمثالهم الباطلۀ، دارجۀ لها إدراج الریاح، دونما إبقاء لهـا إالّ  

  فی ارتتاج.

  1.»الّذین یحشرون على وجوههم الى جهنَّم أولئک شرٌ مکانا وأضلُّ سبیالً«

نیران الضالل واإلضالل، فیوم ذلک ألنهم بکل اتجاهاتهم ووجوههم حشروا یوم الدنیا تأجیل 

فهـو المهتـد ومـن      من یهداللّـه «القیامۀ یحشرون على وجوههم بنفس الوجوه جزاء وفاقا ف 

یضلل فلن تجد لهم أولیاء من دونه ونحشرهم یوم القیامۀ على وجوههم عمیا وبکمـا وصـما   

  .»مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا ذلک جزاءهم بما کفروا

  

  کافرین على المؤمنین محظورة منکورةوالیۀ ال

  2.»جمیعا    ةَ للّهالَّذینَ یتَّخذُونَ الْکَافرِینَ أَولیاء منْ دونِ الْمؤْمنینَ أَیبتَغُونَ عنْدهم الْعزَّةَ فَإِنَّ الْعزَّ«

إختصاصـا  » ون المؤمنینیتخذون الکافرین أولیاء من د«وهذه مواصفۀ أخرى للمنافقین أنهم 

أنهـم ال یختصـون   » مـن دون المـؤمنین  «لمواالتهم الکافرین ومعاداتهم المؤمنین، فقد تعنی 

مواالتهم بهم فإنما یستبدلون الکافرین بالمؤمنین، وأما الموالة العوان بین هؤالء وهؤالء فهی 

  . ت من عبادة اللّهمواالت مشرکۀ ال تُعتبر من مواالة اإلیمان، کما العبادة المشرکۀ لیس

وألهـل  » جمیعا  فإن العزة للّه»! «أیبتغون عندهم العزة«وماذا یبتغون من هذه المواالة الکافرة؟ 

  3.»العزة ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین ال یعلمون  للّه«، ف  اللّه

یمـان، فـال معارضـۀ بـین     على ضوء اإل  فإنها من اللّه  فعزة الرسول والمؤمنین راجعۀ الى اللّه

  وتعمیمها للرسول والمؤمنین.  آیتی إختصاص العزة باللّه

ورسوله والمؤمنین هی کلها عزة وإعـتالء، فکیـف یعتـز المـؤمن       ووالیۀ اللّه  إن عبودیۀ اللّه

                                                        
٣٤. ١. 
 
٢

 .١٣٩: ٤. 
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  ال یکفیه عزةً أم هو ذلیل وأعداءه أعزة.  ، وکأن اللّه بمن یکفر باللّه

شأن من شؤون الکفـار إهتـزاز فـی اإلیمـان وإبتـزاز منـه، بـل         فاإلعتزاز بأیۀ مواالة فی أي

فظـاهرة  » إالّ أن تتقـوا مـنهم تقـاة   «ومواالتهم محرمۀ على أیۀ حال إعتزازا وسواه من غایات 

ال یتخـذ المؤمنـون الکـافرین أولیـاء مـن دون      «الوالیۀ ـ فقط ـ والضرورات تقدر بقدرها:   

نفسـه    فی شیء إالّ أن تتقوا منهم تقاة ویحذرکم اللّه  المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللّه

»المصیر  وإلى اللّه
  وقد فصلنا القول حول والیتهم والتقیۀ منهم على ضوء هذه اآلیۀ فلتزاجع. 1

ویسـتهزءون أو یمنعـون     ذلک، ومن مواالتهم أال تقعدوا معهم حـین یکفـرون بآیـات اللّـه    

  فینتهون:

»نَزَّلَ ع قَداللّهو اتآی تُمعمتَابِ أَنْ إِذَا سی الْکف کُملَی      م هـعوا مـدا فَالَ تَقْعزَأُ بِهتَهسیا وکْفَرُ بِهی

ی جهـنَّم      حتَّى یخُوضُوا فی حدیث غَیرِه إِنَّکُم إِذا مثْلُهم إِنَّ اللّه رِینَ فـالْکَافینَ وقنَافالْم عامج

  2.»جمیعا

وإذا رأیـت  «من ذي قبل کما فی األنعام المکیۀ ـ وهذه مدنیۀ ـ:   » قد نزل علیکم فی الکتاب«

ا ینسـینک        الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم حتى یخوضـوا فـی حـدیث غیـره وإمـ

  3.»الشیطان فال تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین

»وکنا نخوض مـع الخائضـین  «ائضین هو من شیمۀ الکفافرین: فکما الخوض مع الخ
کـذلک   4

إنکـم إذا  «القعود معهم حیث تتأثر بخوضهم أم ال تؤثر فی ترکهم ساکتا فیحسبونه مـنهم ف  

  مهما اختلف خائض ومشارك معه، وقاعد ساکت عنه، فإنهم ثالوث الدرکات.» مثلهم

د علیهم فی مجلسهم، أو المحاولۀ فیه حیث تسـمعهم مـا   ذلک، إالّ أن یعنی القعود معهم الر

رد علـى کفـرهم       یقولون ثم تخلوا بالمؤمنین العارفین لکی تدبر اإلجابۀ عـن شـطحاتهم واـل

                                                        
١

 .٢٨: ٣. 
 
١٤٠: ٤. ٢. 
 
٣

 .٦٨: ٦. 
 
٤

 .٤٥: ٧٤. 
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  وإستهزاءهم.

  دون سائر القعود. 1فإنما محظور الحضور معهم هو قعود المقاعدة المجاراة والمسایرة

والجلوس فی مجـالس الظلـم هـو مـن      2ذلک والصغی الى المعاصی ککل هو من المعاصی

أیـا کـان الظلـم، فکمـا     » فال تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین«الظلم، إال أن تمنع أهلها، 

  ظلم درکات، فاإلصغاء إلیه والقعود مع الظالم فی ظلمه أیضا درکات.ال

فال یختص المحظور بالجلوس على مائدة یشرب علیها الخمر، بل کل موائد العصیان والظلم 

  وکل مجالسۀ محظورة مهما اختلفت درکاتها.

م وفیه فت وإن فی نفاق القعود معهم ساکتین حیث یخیل إلیهم وفاقک» إنکم إذا مثلهم«أجل 

مهمـا  »جامع المنافقین والکافرین فـی جهـنم جمیعـا     إن اللّه«لعضد اإلسالم وثلَّم فی ساعده 

    اختلفت درکاتهما کدرکات کل منهما، وقعود المؤمن معهم ساکتا هو أخـف درکـا فـأطف

  مماثلۀ.

مـؤمنین   هم کل المسـلمین » قد نزل علیکم.. إذا سمعتم.. فال تقعدوا.. إنکم«والمخاطَبون فی 

فـی األصـل   » إنکم إذا مثلهم«ومسلمین سذَّج ولما یدخل اإلیمان فی قلوبهم والمنافقین، ثم 

  هم المنافقون الرسمیون، وعلى هامشهم اآلخرون.

وعلـى هامشـهم المنـافقون القاعـدون معهـم المسـایرون       » الکـافرون «فهنا أصـل الضـاللۀ   

  السذَّج الذین یقعدون معهم أحیانا.المصایرون، ثم بسطاء المسلمین ومن ثم المؤمنون 

یعنی المنافقین الرسمیین، دون القسمین اآلخرین الذین » جامع المنافقین والکافرین  إن اللّه«و

                                                        
١

في قول  السالم علیھ  بن محمد عن شعیب العقرقوفي قال سألت أبا عبدهللاّ  من أصحابنا عن أحمد ةعن الكافي عد ٥٦٤: ١. نور الثقلین 
فقم من عنده وال  ةإنما عنى بھذا الرجل یجحد الحق ویكذب بھ ویقع في االئم«فقال: » وقد نزل علیكم في الكتاب..«عز وجل   ّهللا 

 ».تقاعده كائنا من كان
قال: إذا سمعت الرجل یجحد الحق ویكذب بھ  ةفي اآلی السالم علیھلحسن الرضا وفیھ مثلھ عن العیاشي عن محمد بن الفضل عن أبي ا

 ویقع في أھلھ فقم من عنده وال تقاعده.
 
ففرض على السمع أال تصغى بھ  ةفیفي وصیتھ البنھ محمد بن الحن السالم علیھ. المصدر فیمن ال یحضره الفقیھ قال أمیر المؤمنین ٢

 ».وقد نزل علیكم في الكتاب..«الى المعاصي فقال عز وجل: 
للكافرین   ولین یجعل هللاّ «جل جاللھ   في قول هللاّ  السالم علیھبسند متصل عن أبي الصلت المروي عن الرضا  ٤٢٣: ١تفسیر البرھان 

تعالى عن كفار قتلوا نبیھم بغیر   ولقد أخبر ّهللا  ةللكافرین على المؤمنین حج  ولن یجعل هللاّ «قال فإنھ یقول » على المؤمنین سبیال
 ».لھم على أنبیاءه سبیالً   الحق ومع قتلھم إیاھم لم یجعل ّهللا 
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ا      ال یعنون بقعودهم معهم نفاقا مهما کانت عملیتهم من النفاق أو مـن ضـعف اإلیمـان أم لمـ

  یدخل اإلیمان فی قلوبهم.

ال لنا وال علینا، فإذا ترکـوا  » حتى یخوضوا فی حدیث غیره«هو والقعود المحظور معهم إنما 

  الخوض المحظور فال محظور من هذه الناحیۀ.

  وألن القاعدین معهم درجات، فکذلک المماثلۀ والجمع فی الجحیم درکات.

إن المنافقین فـی الـدرك األسـفل مـن     «فالمنافق القاعد معهم هو مثلهم تماما أو هو أنحس: 

کما کانوا یوم الدنیا فی الکفـر  » جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا  اللّه إن«ف » النار

  واإلستهزاء بها جمیعا.  بآیات اللّه

قـدر المحظـور مـن    » مـع الکـافرین  «القاعدین اآلخرین دونما عذر عاذر » جامع  إن اللّه«ثم 

  م یثوبوا.قعودهم وجمعهم معهم، فقد یکتفى لهم بنار البرزخ إذا لم یتوبوا ول

قَالُوا أَلَـم نَکُـنْ معکُـم وإِنْ کَـانَ للْکَـافرِینَ         الَّذینَ یتَرَبصونَ بِکُم فَإِنْ کَانَ لَکُم فَتْح منْ اللّه«

ـ    نَصیب قَالُوا أَلَم نَستَحوِذْ علَیکُم ونَمنَعکُم منْ الْمؤْمنینَ فَاللّه ی نَکُمیب کُمحلَـنْ   یۀِ و امـیالْق مو

  1.»للْکَافرِینَ علَى الْمؤْمنینَ سبِیالً   یجعلَ اللّه

فإن کان لکـم فـتح مـن    «سجال الحرب » الذین یتربصون بکم«هؤالء المنافقون المصلحیون 

فـی  » معکم قالوا ألم نکن«وهم أوالء غیر فاتحین وال متفتحین معکم فی جبهات القتال »  اللّه

  اإلیمان.

مـن الحـرب   » وإن کـانَ للکـافرین نصـیب   «إذا فلنا نصیب من غنیمۀ الفتح کما لکم نصیب 

إسـتحفاظا  » ألـم نسـتحوذ علـیکم   «لهـم  » قـالوا «تأییدا لهم   ولیس فتحا أیا کان، وال من اللّه

ـ        » ونمنعکم من المـؤمنین «لغَلَبکم علیهم  ا نوصـلکم مـن أخبـارهم منعـۀ لکـم ع ن بمـا کنـَّ

  أوضارهم؟.

وذلک من لقاء النفاق العارم، أنهم یلقون کالًَّ من المؤمنین والمنافقین بوجـه إمسـاکا للعصـا    

من وسطها، وتلویا وتلونا کالدیدان والثعابین مذبذبین بین ذلک ال الى هؤالء وال الى هـؤالء،  

                                                        
١

 .١٤١: ٤. 
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  إنتفاعا من الجانبین وتحذُّرا عن بأس الجانبین.

معیۀ بقلوبنا، أم ومعیۀ فـی نفـس المعرکـۀ، فقـد کـانوا      » لم نکن معکمأ«ففی فتح المؤمنین 

یخرجون إلیها أحیانا تخلخالً للصفوف وإظهارا للوجود فیها مع کل حائطۀ على أنفسهم کیال 

.قتلوا أو یصابوا بشیءی  

» ونمنعکم من المـؤمنین «أن غلبناکم من ذي قبل » ألم نستحوذ علیکم«وفی نصیب الکافرین 

رناکم واوزرناکم بحمـى ظهـورکم وتخـذیل المـؤمنین لصـالحکم إذ تخللنـا فـی        حیث آز

صفوفهم لصالحکم والتجسس والتحسس لکم، حیث اإلستحواذ هو الغلبۀ، وقد تعنی ـ فیمـا   

عنت ـ أن البعض منکم هممتم الدخول فی اإلسالم ونحن حذَّرناکم عنه فغلبنـاکم علـى مـا     

  من غَلَبکم علیهم ألن لنا شطرا من ذلک الغَلَب. هممتم فغلبتم علیهم، فهاتوا نصیبنا

فهم أوالء األنکاد البعاد بطنوا فی قلوبهم السم ضد المؤمنین وعلـى ألسـنتهم الـدهان لکـی     

  ینتفعوا من الجانبین ویأمنوا الضر من الناحیتین.

  .»یحکم بینکم یوم القیامۀ  فاللّه«

لدنیا شرعیا وبعض الواقع قـدر مـا ال یـزول    واقعیا ال حول عنه وال تحویل، مهما حکم یوم ا

  اإلبتالء من البین، ثم

  .»للکافرین على المؤمنین سبیالً  ولن یجعل اللّه«

سلب بـات لواقـع الجعـل    » لن یجعل«فالکافر أیا کان وأینما کان ال سبیل له على المؤمن، و

  وشرعته، شرعیا یوم الدنیا، وواقعیا فی النشآت الثالث.

ون بکافۀ اآلیات الربانیۀ آفاقیۀ وأنفسیۀ، وبکافـۀ الحجـج الفطریـۀ والعقلیـۀ     فالمؤمنون مزود

والکونیۀ والشرعیۀ، وال حجۀ للکافرین علیهم مکافحۀ، إال تسویالت إبلسیۀ ال سبیل لها الـى  

وال أیـۀ   1»مـن طریـق الحجـۀ   » «للکافرین على المؤمنین سـبیالً   لن یجعل اللّه«المؤمنین، ف 

  بالغۀ وحجۀ الکافرین دامغۀ.  محجۀ ومبلجۀ، فحجۀ المؤمنین بما جعل اللّه

                                                        
١

 السالم علیھخرج عبدالرزاق والفریاني وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر والحاكم وصححھ عن علي ـ أ ٢٣٥: ٢. الدر المنثور 
وھم یقاتلون فیظھرون ویقتلون؟ فقال: أدنھ أدنھ ثم قال » للكافرین على المؤمنین سبیالً   ولن یجعل ّهللا « ةأنھ قیل لھ: ارأیت ھذه اآلی

 ».للكافرین على المؤمنین سبیالً   جعل هللاّ ولن ی ةیحكم بینكم یوم القیام  فاّ� «
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ـ   1یحکم بینکم یوم القیامۀ  وألن اللّه افرین علـى المـؤمنین   فلیست الحرب السجال بغلَـبِ الک

  سبیالً لهم علیهم حیث یجبر کل کسر لهم منهم یوم القیامۀ.

،  ثم إن ذلک الغَلَب هو بین محنۀ لهم ومهنۀ، محنۀ حین لم یقصروا فـی واجـبهم تجـاه اللّـه    

ترفیعا لدرجاتهم، ومهنۀ حین یقصرون کما فی أحد، ولن یضیع حق المؤمن بشرف اإلیمـان  

  أینما کان.

المؤمنون سبیالً للکافرین علیهم فی سلطۀ زمنیۀ أماهیه، فلـیس ذلـک مـن جعلـه      فحین یجد

مـا  «ولکـن  »  کل من عند اللّـه «سبحانه فی شرعۀٍ له أو تکوینا منه کما من عنده، فصحیح أنه 

  شخصیا أو من أنفس اآلخرین.» أصابک من سیئۀ فیمن نفسک

، والسـلطۀ   کرتهـا فـی شـرعۀ اللّـه    فالسلطۀ الشرعیۀ للکافرین على المؤمنین مستأصلۀ عن ب

، فإنما هی لقلۀ الهمم اإلیمانیۀ أماهیه من  الزمنیۀ لهم علیهم کما الشرعیۀ لیست من شرعۀ اللّه

ال تهنوا أو ال تحزنوا وأنتم األعلـون إن  «مالبسات قضیتُها أن یتسلطوا علینا ردحا من الزمن و

»کنتم مؤمنین
 3،»وإن یقـاتلوکم یولـوکم األدبـار ثـم ال ینصـرون      لـن یضـروکم إالّ أذى  «و 2

لـم    ذلک بأن اللّـه «والمخاطَبون هنا هم المؤمنون المحققون شرائط اإلیمان فردیا وجماعیا، و

  4.»یک مغیرا نعمۀ أنعمها على قوم حتى یغیروا ما بأنفسهم

حیث الحجۀ الربانیۀ بالغـۀ   5سبیالً منهم علیهمولیس قتل الکافرین األنبیاء واالئمۀ والصالحین 

                                                        
١

 السالم علیھن علي ـ أخرج عبدالرزاق والفریاني وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر والحاكم وصححھ ع ٢٣٥: ٢. الدر المنثور 
وھم یقاتلون فیظھرون ویقتلون؟ فقال: أدنھ أدنھ ثم قال » للكافرین على المؤمنین سبیالً   ولن یجعل ّهللا « ةأنھ قیل لھ: ارأیت ھذه اآلی

 ».للكافرین على المؤمنین سبیالً   ولن یجعل هللاّ  ةیحكم بینكم یوم القیام  فاّ� «
 
٢

 .١٣٩: ٣. 
 
٣

 .١١١: ٣. 
 
٥٣: ٨. ٤. 
 
٥

في سواد  آلھ و علیھ هللا صلى  یا بن رسول هللاّ  السالم علیھفي عیون األخبار عن أبي الصلت الھروي قال قلت للرضا  ٥٦٤: ١. نور الثقلین 
السماء كما رفع  بن أسعد الشامي وأنھ رفع الى ةلم یقتل وأنھ ألقي شبھھ على حنظل علیھماالسالمقوم یزعمون أن الحسین بن علي  ةالكوف

ولعنتھ   فقال كذبوا علیھم غضب ّهللا  »للكافرین على المؤمنین سبیالً   ولن یجعل هللاّ « ةویحتجون بھذه اآلی علیھماالسالمعیسى بن مریم 
وما منا إال مقتول  المعلیھماالسوقتل من كان خیرا من الحسین وأمیر المؤمنین والحسن بن علي  آلھ و علیھ هللا صلى  وكفورا بتكذیبھم لنبي ّهللا 

عن رب  السالم علیھأخبره بھ جبرئیل  آلھ و علیھ هللا صلى  لمقتول بالسم بأغتیال من یغتالني أعرف ذلك بعھد معھود إلّي من رسول ّهللا   وإني وهللاّ 
 ».سبیالً  السالم علیھملھم على أنبیاء   لن یجعل ّهللا «فانھ یقول:  »للكافرین على المؤمنین سبیالً   ولن یجعل ّهللا «العالمین عز وجل وأما قولھ 
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إال عدم المنعۀ التکوینیۀ عن هذه المظلمات، وقـد یمنـع     على هؤالء الظالمین، ولیس من اللّه

، وفی لیلۀ المبیـت لرسـول   السـالم  علیهأحیانا کما فی نار إبراهیم ومالحقۀ موسى وإغتیال المسیح 

وکلٌّ حسب الحکمۀ العالیۀ الربانیۀ فی أصلین أصیلین، أصـل اإلختیـار وأصـل     آلـه  و علیه اهللا صلى  اللّه

  الحفاظ على الرساالت.

هم المغلوبـون بسـبیل القتـل علـیهم؟ وقـد رفعـت درجـاتهم          وترى الشهداء فی سبیل اللّه

  روح فهو الغالب.بالشهادة الکریمۀ والمغلوب هو القاتل الظالم إذ لم یقتل إالَّ الجسد وأما ال

فلیس ألسنۀ الظالمین ورماحهم نصیب إالّ األبـدان ولـألرواح التعـالی وإرتفـاع الـدرجات،      

  :السالم علیهوأحسن بما أنشد فی حق سید الشهداء واإلمام الحسین 

  قد غیر الطعن منهم کل جارِحۀسوى المکارم فی أمنٍ من الغیر

لن یجعل سبیالً للکـافرین    مع اإلنشاء، فکما اللّه تعم فی الشرعی منه اإلمضاء» لن یجعل«ثم 

على المؤمنین فی أي حقل من الحقول فردیۀ وجماعیۀ، أحکامیۀ وزمنیۀ، کذلک لن یمض ما 

  یجعله المؤمن على نفسه للکافر.

فال والیۀ للکافر على المؤمن أصیلۀ وال فرعیۀ، ومن فروعها عـدم والیـۀ األب الکـافر علـى     

  ».وصاحبهما فی الدنیا معروفا«هم إالّ مصاحبۀ معه معروفۀ الولد المؤمن اللّ

ال «ومنها نعدم جواز نکاح المؤمنۀ بالمشرك لعدم جواز طاعته علیها والیۀ، إضافۀ الـى نـص   

»هن حل لهم وال هم یحلون لهن
  2.»وال تنحکوا المشرکین حتى یؤمنوا« 1

والمالکیۀ أماهیه من سلطات وسبل لهم علـى المـؤمنین منفیـۀ    فسلطۀ الوالیۀ وسلطۀ الملکیۀ 

منهیۀ، فلیس للکافر أن یشتري عبدا مؤمنا، وال یقتل مـؤمن بکـافر ذمیـا وسـواه، وال یملـک      

  الکافر مال المؤمن بغنیمۀ وسواها إالّ أن تکون تجارة عن تراض أماهیه من تعامل مشروع.

على المـؤمنین بهـم، فهـل المنـافقون وسـائر       وترى حین تختص السبیل المسلوبۀ للکافرین

  المسلمین الذین لما یدخل اإلیمان فی قلوبهم، هل للکافرین علیهم سبیل؟.

                                                        
١

 .١٠: ٦٠. 
 
٢

 .٢٢١: ٢. 
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المنافقون هم مثل الکافرین بحکم المماثلۀ المنصوصۀ فی اآلیۀ إال فیما خرج بقاطع البرهـان  

ون فی المـؤمنین فقرینـۀ   کظاهر األحکام اإلسالمیۀ التی تعم کافۀ المسلمین، ثم الباقون داخل

  قرنهم بالکافرین والمافقین.

مؤمنی أهل الکتاب وسائر الموحدین، فکیف ال تشـمل  » یا أیها الذین آمنوا آمنوا«فحین تعم 

غیر المنافقین الرسمیین، الذین آمنوا بهذه الرسالۀ السامیۀ مهما کانوا فیه » المؤمنین«هنا طلیق 

  درجات!.

  افرین على المؤمنین بهذه الرسـالۀ سـبیالً، کـذلک لـن یجعـل اللّـه      للک  فکما لن یجعل اللّه

للکافرین بسائر الرساالت على المؤمنین بها سبیالً، ولن یجعل للمشـرکین والملحـدین علـى    

  الموحدین سبیالً، ضابطۀ عامۀ روعیت فیها رجاحۀ اإلیمان على أیۀ حال.

على درجاتهم ـ بهذه الرسـالۀ السـامیۀ،    المؤمنون ـ  » المؤمنین«ذلک! فالقدر المعلوم هنا من 

فکما ال سبیل للکافر علیهم، کذلک ال سبیل للمنافق علیهم مثالن ال یتفارقان إالّ فی الـبعض  

من المظاهر المنافقۀ، فال یجوز تزویج المؤمنۀ بمنافق وال منافقۀ بمؤمن حیث الغایۀ المجوزة 

لیس مؤمنا، وکذلک کافـۀ األحکـام التـی     والمنافق» حتى یؤمنوا وحتى یؤمنَّ«فی آیۀ البقرة 

ا    موضوعها اإلیمان ال تشمل المنافقین والمنافقات، مهما شملت المسلمین والمسـلمات ولمـ

  یدخل اإلیمان فی قلوبهم.

، یستأصل کل سـبیل للکـافرین والمنـافقین علـى      فهذا وعد یحمل کل إنشاء واخبار من اللّه

نین لیست إال من خلفیات ثغرات فی إیمانهم، فی شعورهم المؤمنین، فالهزائم الالحقۀ بالمؤم

  أو عملهم.

فال یعنی إنهـزامهم  » وأعدوا لهم ما أستطعتم من قوة..«فحین یؤمر المؤمنون باتّا ال حول عنه 

  أحیانا عن الکفار إالّ إنهزامهم عن ذلک اإلعداد المستطاع.

، نجدها کلها من مخلَّفات ثغـرات، ففـی   ولئن تتبعنا الهزائم اإلسالمیۀ طول التاریخ اإلسالمی

  أحد ثغرة ترك الطاعۀ لقائد القوات المسلمۀ الرسولیۀ.

ویوم حنین إذا أعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم األرض بما رحبت ثـم  «

  ».ولیتم مدبرین
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ی ینتبهوا ثـم  بهزیمۀ وقتیۀ لک  فإعجاب المؤمنین بکثرتهم ثغرة فی محکم إیمانهم، یبتلیهم اللّه

  فی مواطن کثیرة ویوم حنین.. ثم أنـزل اللّـه    لقد نصرکم اللّه«نصرهم بإیمانهم لما انتبهوا ف 

سکینۀ على رسوله وعلى المؤمنین وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلـک جـزاء   

  1.»غفور رحیم  من بعد ذلک على من یشاء واللّه  الکافرین. ثم یتوب اللّه

والهزیمۀ اإلبتالئیۀ للمؤمنین کما فی حنین وکذلک هزیمۀ البالء کما فی أحد، کانـت هزیمـۀ   

ظاهریۀ حملت معها قوة فی نفوس المؤمنین، حیـث تبعـث الهمـۀ وتـذکی الشـعلۀ وتُبصـر       

لمزالق وتکشف عن األخطاء وعن طبیعۀ المعرکۀ، فإنها تقدمات للغَلَب بعـد الهزیمـۀ مهمـا    

  طال الطریق.

تقرر إنتصار الـروح اإلیمانیـۀ علـى مـدار     » للکافرین على المؤمنین سبیالً  لن یجعل اللّه«ف 

  الزمن، غالبین فی المظاهر أو مغلوبین.

هم أعزة ال یـذلون وال یـذلُّون مـا هـم       عزیز غالب على أمره، کذلک المؤمنون باللّه  فما اللّه

قتـه، فحقیقتـه فـی التصـور والعقیـدة      مؤمنون، فهناك فرق بین دعوى اإلیمان ومظهره وحقی

والعمل ال تُغلب أبدا، ولکن دعواه دون مظهر، أو مظهر دون حقیقۀ، إنها بطبیعۀ الحال تُغلـب  

  کما یغلب سائر من ال حقیقۀ له.

اس     إنَّ المنافقین یخادعون اللّه« وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصالة قاموا کسالى یـراءون النـَّ

  2.»إالَّ قلیالً  هوال یذکرون اللّ

کمـا  » وهو خـادعهم «یعاملون معه عمل المخادع کأنه ـ وعوذا به ـ یخادع   »:  یخادعون اللّه«

والذین آمنوا ومـا یخـدعون إال     یخادعون اللّه«هم یخادعونه، ولکن أین مخادعۀ من مخادعۀ 

»أنفسهم وما یشعرون
  4».ع ولکنه یجازیهم جزاء الخدیعۀعز وجل ال یخاد  إن اللّه«ف  3

                                                        
١

 .٢٧: ٩. 
 
١٤٢: ٤. ٢. 
 
٣

 .٩: ٢. 
 
٤

ـ إلى أن قال ـ..  السالم علیھفي عیون األخبار عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبیھ قال سألت الرضا  ٥٦٥: ١. نور الثقلین 
وعن قولھ عز وجل »  ومكروا ومكر ّهللا «وقولھ تعالى » ء بھم یستھزى«وعن قولھ » منھم  سخر ّهللا «عز وجل   وسألتھ عن قول ّهللا 
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قاموا حال أنهم کسـالى وهـم   » الصالة قاموا کسالىوإذا قاموا الى «  ذلک ومن مخادعتهم اللّه

ء  وعـب » وإنهـا لکبیـرة إالّ علـى الخاشـعین    «فی کل أحوالهم فی القیام الى الصالة کسـالى  

  وحمل ثقیل على الذین ال یؤمنون.

  حتى فی قشر الصالة، فلوال الناس لترکوها کما ترکوا باطنها.» یراءون الناس«

ذکرا قلیالً، و قلیالً منهم، فال یذکرونه بقلوبهم ال کثیرا » إالّ قلیالً«هم بألسنت»  وال یذکرون اللّه«

 1 بألسنتهم کثیرا فهو قلیل فـی میـزان اللّـه     وال قلیالً ألنهم ال یؤمنون، ثم وحتى لو ذکروا اللّه

  حیث الذکر إنما هو بالعدة الباطنیۀ ال بالعدة الظاهریۀ إال إذا صاحبها الباطن.

  فذلک الثالوث بشأن الصالة هو الشأن الشائن الفاتن للمنافقین.

إالَّ   ون الصالة بل یقومون الى الصالة کسـالى یـراءون النـاس وال یـذکرون اللّـه     فهم ال یقیم

فی الصالة لفظا باللسان فیما یجهر فیه إذا کانوا مع المؤمنین ثم یترکـون    قلیالً، فیذکرون اللّه

  سائر الذکر واجبا أو راجحا إذ ال یؤمنون.

إذا لزم األمر لمصـلحیۀ النفـاق، فـذکرهم    متجاهرین إالّ   کما وفی غیر الصالة ال یذکرون اللّه

المخصوص بألسنتهم قلیل فی قلیل، قلیل مهما کان کثیرا إذ لیس له معنى فی القلب، وقلیـل  

فی ظاهر اللسان إذ لیس إالّ إذا لزم األمر، وقلیل فی إخفاته باللسـان إذ لـیس کـذلک إالّ إذا    

  لمؤمنین مهما کان قلیل المظاهر.لزم األمر، قالت ثالث وهی بثالوثها قلیلۀ بجنب ذکر ا

فالصالة حالۀ الکسل حالۀ منافقۀ وإن حصلت للمؤمنین بفارق أن حال المنافقین فـی حقـل   

  الصالة کلها کسل، والمؤمن قد تتفق له تلک الحالۀ البئیسۀ.

وهم یراءون الناس فی کل عباداتهم ومظاهر أفعالهم ولیس کذلک بسطاء المؤمنین فضالً عن 

  أو الکملین.وسطائهم 

                                                                                                                                                         
ء وال یمكر وال یخادع ولكن�ھ ع�ز وج�ل یج�ازیھم ج�زاء  عز وجل ال یسخر وال یستھزى  فقال: إن ّهللا » وھو خادعھم  یخادعون ّهللا «

 تعالى عما یقول الظالمون علوا كبیرا. ةوجزاء اإلستھزاء وجزاء المكر والخدیع ةالسخری
 
كثیرا إن المنافقین كانوا   د ذكر ّهللا عز وجل في السر فق  من ذكر ّهللا  السالم علیھفي أصول الكافي قال أمیر المؤمنین  ٥٦٦. المصدر ١

 إالّ قلیالً.  عز وجل: یراءون الناس وال یذكرون هللاّ   وال یذكرونھ في السر فقال ّهللا  ةعالنی  یذكرون ّهللا 
المنافق  ةك صال: تلآلھ و علیھ هللا صلى  ـ أخرج مسلم وأبو داود والبیھقي في سننھ عن أنس قال قال رسول هللاّ  ٢٣٧: ٢وفي الدر المنثور 

 فیھا إالّ قلیالً.  یجلس یرقب الشمس إذا كانت بین قرني الشیطان قام فنقر أربعا ال یذكر هللاّ 
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على أیۀ حال إال قلیالً، والمؤمنون قد یذکرونه کثیرا وأخرى قلـیالً، ثـم     وهم ال یذکرون اللّه

  وذکر المؤمن کأصل هو بکال القلب واللسان وذکر المنافق ال یتجاوز اللسان.

أجل وهؤالء المنافقون لیسوا من الکافرین ـ بفارق مظاهر اإلیمان ـ ولیسوا مـن المـؤمنین ـ      

ذ هم فی قلوبهم کافرون ـ ولیسوا من المسلمین ـ ولما یدخل اإلیمـان فـی قلـوبهم، إذ ال      إ

ینتظر منهم إیمان حیث تعرَّق الکفر فی قلـوبهم ـ یظهـرون اإلیمـان ویصـیرون الـى الکفـر        

  1. والتکذیب لعنهم اللّه

ته وللکسـالن  وللمنافق ثالث عالمات یخالف لسانُه قلبه وفعلُه قولـه وعالنیتُـه سـریر   «ذلک 

ثالث عالمات یتوانى حتى یفرط ویفرط حتى یضیع ویضـیع حتـى یـأثم، وللمرائـی ثـالث      

  3وینشط إذا کان الناس عنده ویتعرض فی کل أمر للمحمدة. 2عالمات یکسل إذا کان وحده

 4»ال تقم الى الصالة متکاسالً وال متناعسا وال متثاقالً فإنهما من خالل النفـاق «فیا أیها المؤمن 

  5».من حسن الصالة حیث یراه الناس وأساءها حیث یخلو فتلک إستهانۀ إستهان بها ربه«ف 

مثـل المنـافق   «و 6على أیۀ حال فشل، إن فی أمر اآلخرة فلها وإن فی أمر الدنیا فلهـا  والکسل

                                                        
١

فكت�ب إل�ي: إن  ةأس�ألھ ع�ن مس�ألالس�الم علیھالحسن في أصول الكافي عن محمد بن الفضیل قال كتبت إلى أبي  ٥٦٥: ١. نور الثقلین 
المنافقین ـ إلى ـ فلن تجد لھ سبیالً لیسوا من الكافرین ولیسوا من المؤمنین ولیسوا من المسلمین یظھ�رون اإلیم�ان ویص�یرون إل�ى 

 . الكفر لعنھم ّهللا 
 
٢

إذ قال لھ رجل من الجلساء جعلت فداك یا بن  السالم علیھ  بن سنان قال كنا جلوسا عند أبي عبدهللاّ   . وفیھ عن معاني األخبار عن عبدّهللا 
أخاف علي أن أكون منافقا فقال: إذا خلوت في بیتك نھارا أو لیالً ألیس تصلي؟ فقال: بلى فقال: فلمن تصلي؟  آلھ و علیھ هللا ىصل  رسول هللاّ 

 عز وجل ال لغیره؟.  عز وجل فقال كیف تكون منافقا وأنت تصلي ّ�   فقال: �ّ 
 
٣

یعرف بھا ویشھد علیھا ـ إلى قولھ  ةقال قال لقمان البنھ یا بني لكل شيء عالم السالم علیھ  ي كتاب الخصال عن أبي عبدّهللا . المصدر ف
 ـ وللمنافق...

 
٤

عز   ... وقد نھى ّهللا ةحدیث طویل یقول فیھ: وال تقم إلى الصال علیھماالسالمعن أبي جعفر  ةإلى زرار. المصدر في كتاب العلل بإسناده 
قاموا كسالى یراءون الناس  ةوإذ اقاموا إلى الصال«وھم سكارى یعني من النوم وقال للمنافقین  ةوجل المؤمنین أن یقوموا إلى الصال

 .»إالّ قلیالً   وال یذكرون ّهللا 
 ني من النوم بیان ألخف المصادیق للسكر وأخفاھا فإن أصل السكر من الخمر.أقول: یع

 
٥

 :...آلھ و علیھ هللا صلى  ـ أخرج أبو یعلى عن ابن مسعود قال قال رسول ّهللا  ٢٣٥: ٢. الدر المنثور 
 
قال: من كسل عن طھوره وصالتھ فلیس فیھ خیر ألمر آخرتھ ومن كسل عما یصلح بھ أمر  السالم علیھ  . المصدر عن أبي عبدهللاّ ٦

 لما ازدوجت ازدواج الكسل والعجز فنتجا بینھما الفقر.إن األشیاء  السالم علیھمعیشتھ فلیس فیھ خیر ألمر دنیاه، وفیھ قال أمیر المؤمنین 
اعترض قلت یا بن  ةإن المنافق ینھى وال ینتھي ویأمر بما ال یأتي وإذا قام إلى الصال«قال:  علیھماالسالموفیھ عن علي بن الحسین 

لعشاء وھو مفطر ویصبح وھمھ النوم ولم یسھر وما االعتراض؟ قال: االلتفات فإذا ركع ربض یمسى وھمھ ا آلھ و علیھ هللا صلى  رسول هللاّ 
 ».وإن حدثك كذب وإن ائتمنتھ خانك وإن غبت اغتابك وإن وعدك اخلفك
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مثل جذع أراد صاحبه أن ینتفع به فی بعض بنیانه فلم یستقم له الموضـع الـذي أراد فحولـه    

وإذا رأیتهم تعجبک أجسـامهم  « 1»:فی موضع آخر فلم یستقم فکان آخر ذلک أن أحرقه بالنار

وإن یقولوا تسمع لقولهم کأنهم خشب مسنَّدة یحسبون کل صیحۀ علیهم هم العدو فأحذرهم 

  2.»أنَّى یؤفکون  قاتلهم اللّه

  3.»فَلَنْ تَجِد لَه سبِیالً   مذَبذَبِینَ بینَ ذَلک الَ إِلَى هؤُالَء والَ إِلَى هؤُالَء ومنْ یضْللْ اللّه«

  الذي سبق من إیمان وکفر.» مذبذبین بین ذلک«حالۀ جامعۀ جامحۀ للمنافقین 

ذبۀ الساعۀ غیـر المسـتقرة علـى حـال، وقـد      والذبذبۀ هی الحرکۀ الدائبۀ وتنقُّلۀ مستمرة کذب

فکلما یمیلون الى جانب یذبون عنه الى آخـر، فألنـه مکـرور    » ذب ـ ذب «تکون مرکبۀ من 

تفسـر تلـک   » ال الى هؤالء وال الـى هـؤالء  «ثم » مذبذبین بن ذلک«منهم دون ثبات فهم إذا 

  الذبذبۀ الحائرة المائرة:

اطن، فقـد     » وال الى هؤالء الکافرین«هر، المؤمنین باطناً الى ظا» ال الى هؤالء« ظـاهرا الـى ـب

اقتسموا إسرارهم وإعالنهم بین الفریقین، یعتذرون الى کلٍّ إن عرفوا حالهم أنهم لَمنهم فإنما 

  یسایرون عدوهم مستهزئین، وذلک هو الضالل المبین.

ولمـا  «الهدى:  الى» فلن تجد له سبیالً«بما ضل هو نفسه عن سواء الصراط »  ومن یضلل اللّه«

فلن تجـد لـه   «بأن ذبذبهم   فقد ذبذبوا أنفسهم بین ذلک فأضلهم اللّه »قلوبهم  زاغوا أزاغ اللّه

  وبال أمرهم.  حیث أذاقهم اللّه» سبیالً

ذلک والذبذبۀ بین الحق والباطل هی نفاق عارم على أیۀ حـال، مهمـا تسـربت الـى بعـض      

  المؤمنین البسطاء دون الفضالء والوسطاء.

ـ    « ؤْمنینَ أَتُرِیـدونَ أَنْ تَجعلُ ونِ الْمـنْ دم اءیلرِینَ أَوذُوا الْکَافنُوا الَ تَتَّخینَ آما الَّذها أَیوا للّـه ی    

                                                                                                                                                         
 
 : مثل المنافق...آلھ و علیھ هللا صلى  قال قال رسول ّهللا  السالم علیھ  . المصدر عن سعید بن یسار عن أبي عبدّهللا ١
 
٢

 .٤: ٦٣. 
 
٣

 .١٤٣: ٤. 
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  1.»علَیکُم سلْطَانا مبِینا

مـن  آلـه  و علیه اهللا لىص  لقد کان لألنصار بالمدینۀ فی بنی قریظۀ رضاع وحلف ومودة فقالوا لرسول اللّه

  2نتولى؟ فقال: المهاجرین، فنزلت اآلیۀ.

ل هـم أوالء أکفـر مـنهم وأضـل سـبیالً         » الکافرین«و هنا تعم المنافقین وسـائر الکـافرین ـب

  یمۀ.لتجسسهم فی نفاقهم على المؤمنین واضاللهم بسطاءهم فی عشرتهم اللئ

وهـذا سـلطان     فإتخاذ الکافرین أولیاء من دون المؤمنین هو إتخاذ للشیطان ولیا من دون اللّه

  على هؤالء.  مبین للّه

  3.»إِنَّ الْمنَافقینَ فی الدرك الْأَسفَلِ منْ النَّارِ ولَنْ تَجِد لَهم نَصیرا«

فکما للجنۀ درجـات حسـب درجـات المـؤمنین،      الدرك هو الهابط کما الدرج هو الصاعد،

»لها سبعۀ أبواب لکل باب منهم جزء مقسـوم «کذلک للنار درکات حسب درکات الکافرین: 
4 

لکل باب منهم جـزء  «وقد تکون أبوابها عمودیۀ فوق بعض فأسفلها هو الدرك األسفل فألن 

سـحۀ واحـدة ال تخلِّـف مختلـف     فلیست النار فسحۀ واحدة فإن مختلف أبـواب ف » مقسوم

  العذاب، فهی ـ إذا ـ أبواب سبعۀ سفل بعضِ أسفلها جحیم المنافقین.

»   قَـدةِ ودوبِـالْم هِمتُلْقُونَ إِلَی اءیلأَو کُمودعي وودذُوا عنُوا الَ تَتَّخینَ آما الَّذها أَیا   ی کَفَـرُوا بِمـ

قِّ ینْ الْحم کُماءنُوا بِاللّهجأَنْ تُؤْم اکُمإِیولَ وونَ الرَّسـی      خْرِجـادا فجِه تُمخَرَج إِنْ کُنتُم کُمبر

  و لَنـتُمـا أَعمو تُما أَخْفَیبِم لَمأَنَا أَعةِ ودوبِالْم هِمرُّونَ إِلَیی تُسرْضَاتم غَاءتابی وبِیلس   لْـهفْعنْ ی مـ

نْکُمبِیلِ مالس اءوضَلَّ س 5.»فَقَد  

مالمح هذه اآلیۀ وما بعدها، ومصارحها أیضا، تشهد أنها نزلـت تندیـدا بـبعض المهـاجرین     

                                                        
١

 .١٤٤: ٤. 
 
٢

 والسبب فیھ أن األنصار... ٨٦: ١١. تفسیر الفخر الرازي 
 
١٤٥: ٤. ٣. 
 
٤

 .٤٤: ١٥. 
 
٥

 .١: ٦٠. 
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الذین اخرجوا من دیارهم وأموالهم وأهلیهم، وظلت نفوسهم مشدودة عالقۀ إلى بعـض مـن   

اضـون بـوالیتهم الحفـاظ علـى     خلفوا هناك من األهلین، فاتخذوا مشرکی مکـۀ أولیـاء، یعت  

أهلیهم، ومنهم ـ کحاطب بن أبی بلتعۀ ـ من ألقى الیهم بـالمودة، فلـم یکتـف هـذا الـذلیل        

الیهم بالمودة، یتسـقطهم  آله و علیه اهللا صلىالهزیل اإلیمان بموادتهم، فقد تخطاها إلى إلقاء أسرار النبی 

بالمودة شـیء آخـر یتطلـب مفعـوالً بـه      أسراره ذات الخطورة، فإلقاء المودة شیء، واإللقاء 

کما وأن نفس اإللقاء إیحـاء   1وکما تقول الروایات، آلـه  و علیه اهللا صلىمحذوفا، وما هو إال أسرار النبی 

  بکیان هذه الوالیۀ، أنها ملقاة مفصولۀ عن القلب، بمکتوب أو سواه بعث لهم سرا.

تقتضیان أدبیا أن جماعۀ مـنهم ألقـوا إلـى    » تُسرُّون الیهم بالمودة«و» تلقون الیهم بالمودة«ف 

کما یفضح المنـافقین، ألنهـم اعتملـوا      سرار، وقد فضحهم اللّهالمشرکین مسرِّین شیئا من األ

عملیۀ النفاق، وإن لم یکونوا منافقین، ولکنه ضالل عـن سـواء السـبیل، فمـا دور األرحـام      

واألوالد بجنب اإلیمان إال دور األغارب البعیدین سواء، فلماذا االعتیاض بإلقاء األسرار بهـم  

  ؟.»أعلم بما أخفیتم وما أعلنتم وأنا«بالمودة؟ إعالنا أو إسرارا 

یقف اإلنسان هنا حائرا من فعلۀ حاطب وأضرابه، وهو مسلم مهاجر، فیا للنفس البشـریۀ مـن   

منحنیات عجیبۀ، قد یحتمی لمن یعانده حفاظا على قرابته وأحمئته، وبینه وبین الـذین یلقـی   

یخرجـون  » «من الحـق  کفروا بما جاءکم» «عدوي وعدوکم«الیهم بالمودة ثالوث المفارقات: 

  ». الرسول وإیاکم أن تؤمنوا باللّه

إذ کذبوه، وکفروا بالحق الذي جاءکم  آلـه  و علیه اهللا صلىإذ أشرکوا به، وعادوا الرسول   إنهم عادوا اللّه

ومحبـۀ    ، وأخرجوا الرسول والمؤمنین مغبۀ إیمـانهم باللّـه  آله و علیه اهللا صلى  یحمله رسول اللّه  من اللّه

                                                        
١

وابن  ةـ أخرج أحمد والحمیدي وعبد بن حمید والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو عوان ٢٠٣: ٦. الدر المنثور 
قال: بعثني رسول  السالم علیھحاتم وابن مردویھ والبیھقي وأبو نعیم معا في الدالئل عن علي حبان وابن جریر وابن المنذر وابن أبي 

معھا كتاب فخذوه منھا فائتوني بھ، فخرجنا  ةخاخ، فإن بھا ظعین ةأنا والزبیر والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روض آلھ و علیھ هللا صلى  ّهللا 
، فقلنا، اخرجي الكتاب، قالت: ما معي كتاب، قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقین الثیاب، فأخرجتھ ةفإذا نحن بالظعین ةحتى أتینا الروض

یخبرھم ببعض أمر النبي  ةإلى اناس من المشركین بمك ةفإذا فیھ: من حاطب بن ابي بلتع آلھ و علیھ هللا صلىمن عقاصھا فأتینا بھ النبي 
 : ما ھذا یا حاطب؟ قال: (تجد الجواب في المتن).آلھ و یھعل هللا صلى، فقال النبي آلھ و علیھ هللا صلى

  وكانت قریش تخاف أن یغزوھم رسول هللاّ  ةوكان عیالھ بمك ةقد أسلم وھاجر الى المدین ةوروى القمي أن حاطب بن أبي بلتع
؟ فكتبوا الى حاطب ةرید أن یغزو مكفصاروا الى عیال حاطب وسألوا أن یكتبوا الى حاطب یسألوه عن خبر محمد ھل ی آلھ و علیھ هللا صلى

فوضعتھ في قرونھا  ةتسمي صفی ةیرید ذلك، ودفع الكتاب الى امرأ آلھ و علیھ هللا صلى  یسألوه عن ذلك، فكتب الیھم حاطب: إن رسول هللاّ 
 ...السالم علیھأمیر المؤمنین  آلھ و علیھ هللا صلى  وأخبره بذلك، فبعث رسول ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلى  ومرت، فنزل جبرئیل على رسول ّهللا 
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إن کنـتم خـرجتم   «ال تتخـذوهم أولیـاء   » ربکـم   أن تؤمنوا باللّه«خالهم فی الکفر کما هم: إد

من شـروط اإلیمـان الـذي یـدفعکم       فمفاصلۀ أعداء اللّه» جهادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی

  . وابتغاء مرضاة اللّه  للخروج عن األموال واألهلین جهادا فی سبیل اللّه

المنتسبون الیه الذین یحملـون    المودة أسرارا، من هم رجال اللّهفکیف یوادهم ویلقی الیهم ب

شارته فی هذه األرض المغبـرة، ویمثلـون شاشـۀ الحـق فـی مصـارح ومسـارح المجتمـع         

المتصارعۀ؟.. إنه لیس إال ضعف اإلیمان ولما ینضج، وإنـه مـن عقبـات رواسـب األواصـر      

ا  القریبۀ، والعصبیات الصغیرة، والقرابات التافهۀ،  التی یجب أن تذوب فی بوتقۀ اإلیمان ولمـ

  تذب!.

وأعداء المؤمنین فکیف باإلمکان مواالتهم واإللقاء   ولئن سأل سائل: إذا کان هؤالء أعداء اللّه

الیهم بالمودة، والقلب ال یتحمل المتناقضین؟ فالجواب: ان المواالة هنا لیسـت هـی القلبیـۀ،    

اهدا علیه ـ إضافۀ إلى شاهد اإللقاء ـ ترجی المودة فـی    وإنما ظاهریۀ دفاعا ن شرٍّ یزعم، وش

  .»أن یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودة  عسى اللّه«المستقبل إذا زال الکفر: 

ثم هذه اآلیات وإن کانت تندیدا شدیدا من زاویۀ بمن اعتمل هذه العملیۀ النکـراء الخائنـۀ،   

لمستغلین، ومربیۀ البعض مـن المـؤمنین الضـالین    ولکنها من زوایا اخرى بین محذرة الکفار ا

  هنا سواء السبیل.

فهنالک نقف مرة اخرى وقفۀ الحائرین أمام عظمۀ العطف الربانی بشـأن هـؤالء إذ یخـاطبهم    

خطاب المؤمنین، ال المنافقین، رجاء رجوعهم عما فعلوا، وندمهم عما افتعلـوا کمـا فعلـوا،    

عطف الربانی بخلقۀ العظیم إذ ال یعجل بحاطب حتى وکذلک العطف النبوي المعطوف إلى ال

یسأل: (ما حملک على ما صنعت؟) بکل رحابۀ صدر وحنان، فلما صارحه بما قصـد مجیبـا   

! إنی کنت امرءا ملصقا من قـریش ولـم    : (ال تعجل علی یا رسول اللّهآله و علیه اهللا صلىعتاب الرسول 

قرابات یحمون بها أهلیهم وأمـوالهم بمکـۀ،    أکن من أنفسها، وکان معک من المهاجرین لهم

فأحببت إذ فاتنی ذلک من النسب فیهم أن أصطنع الیهم یدا یحمون بها قرابتـی، ومـا فعلـت    

ما نافقت وال غیرت وال بدلت، وإنی أشد   یا رسول اللّه  ذلک کفرا وال ارتدادا عن دینی واللّه
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  1حقا).  وأنک رسول اللّه  أن ال إله إال اللّه

: (صدق، ال تقولوا إال خیرا)، ولینتهضه من عثرتـه مـن   آلـه  و علیه اهللا صلىهنا یکف الصحابۀ عنه بقوله 

  فوره، دون مطاردة ومشاردة.

فـی   ونجد خالف هذا الحزم فی الخلیفۀ عمـر، إذ ینظـر إلـى العثـرة ذاتهـا، دون أن یفکـر      

ورسوله والمؤمنین، فدعنی أضرب عنقه)، فأین عالج من عـالج    عالجاتها: (إنه قد خان اللّه

  فیه کل فجاج وحراج!

اطلـع    أجاب عمر: (إنه شهد بدرا، وما یدریک لعل اللّـه  آله و علیه اهللا صلىوفی أحادیث عدة أن النبی 

 یوافق االصـول اإلسـالمیۀ ال   على أهل بدر فقال: اعلموا ما شئتم فقد غفرت لکم)، ولکنه ال

کتابا وال سنۀ، فمن أعجب العجاب أن یرفع قلم التکلیف عمن أتى بواجب الجهاد! وال یرفع 

ومـن  «عن النبی الذي کلُّ حیاته جهاد! ومن أقرب ما یعارض هذه الفریۀ الفاتکۀ نفس اآلیـۀ:  

  .»یفعله منکم فقد ضلّ سواء السبیل

یجعل من هذا المؤمن الجاهل الضعیف مؤمنـا عارفـا قویـا     ثم هذا الخطاب اللطیف العتاب

  نادما على ما افتعل، وینبه سائر المؤمنین أال یفعلوا فعلته، مبینا مع اآلیات التالیۀ أخطارها:

»و وءبِالس منَتَهأَلْسو مهیدأَی کُمطُوا إِلَیسبیو اءدأَع کُونُوا لَکُمی ثْقَفُوکُمتَکْفُرُونَإِنْ ی وا لَود2.»و  

إن عداء هؤالء األعداء لکم مرکوز فی کیانهم وقلوبهم المقلوبۀ، مهما تظاهروا بـالوالء، بغیـۀ   

، ولکنه یظهر لکم ببسـط أیـدیهم   آلـه  و علیه اهللا صلىمساندتکم إیاهم، إلقاء بالمودة لهم أسرار الرسول 

یظهروا علـیکم، وهـذه الصـیغۀ المضـارعۀ بعـد أداة      »: إن یثقفوکم«وألسنتهم بالسوء الیکم 

تشیر الى التحذیر من مستقبل الثَّقف الـذي یعـده المـؤمن علـى نفسـه بجهالـۀ       » إن«الشرط 

 وا«التصرفات الفوضى، کما أن مضیقدیما فی نفوسهم ـ دون  » ود ق هذا الودالى تعم إیحاء

امتناع مدخولها، تکافح هذا الخطر الکامن، مـا دام  الدالۀ على » لو«رباط بشرط الثقف، إال أن 

  المؤمنون متمسکون بعروة اإلیمان.

                                                        
١

 في تفسیر القمي. ةاالولى في الدر المنثور، والثانی ة. الفقر
 
٢

 .٢: ٦٠. 
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وبما أن البسط مقابل القبض، فبسط األلسن هو إظهار الکالم السیء، فـیهم بعـد زم األلسـن    

عنهم، فیکون الکالم کالشیء الذي بسط بعد انطوائـه واظهـر إن المفاصـلۀ بـین المسـلمین      

املۀ، ثم بینهم وبین المستسلمین المنافقین قلبیۀ فحسـب، ثـم بیـنهم وبـین     والکفار قاطعۀ ش

  فرقاءهم فی اإلیمان مواصلۀ شاملۀ دون أیۀ مفاصلۀ، والمودة الموعودة تشمل المواصلتین.

ان حرمۀ الموادة تترکـز علـى المعـادین المحـاربین، دون الکفـار المسـالمین، فعاشـروهم        

  ؤمنون:بالمعروف وأقسطوا إلیهم علّهم ی

رُّوهم          الَ ینْهاکُم اللّه« أَنْ تَبـ ارِکُم یــنْ دم ـوکُمخْرِجی لَـمینِ وی الـدف لُوکُمقَاتی ینَ لَمنْ الَّذع

  1.»یحب الْمقْسطینَ   وتُقْسطُوا إِلَیهِم إِنَّ اللّه

من أُسس شرعۀ الحق والعـدل، ان األصـل    فهؤالء، برهم، واألقساط إلیهم غیر محظور، وانها

للمسلم مع من سواه البر والخیر والعدل إال مـع المحـاربین المعتـدین، دفاعـا عـن الحـق،       

  وحفاظا على الحقوق.

عنْ الَّذینَ قَاتَلُوکُم فـی الـدینِ وأَخْرَجـوکُم مـنْ دیـارِکُم وظَـاهرُوا علَـى           إِنَّما ینْهاکُم اللّه«

  2.»إِخْرَاجِکُم أَنْ تَولَّوهم ومنْ یتَولَّهم فَأُولَئک هم الظَّالمونَ

إنها مقاتلۀ فی الدین وتشرید ومظاهرة على إخراجکم فـی الـدین، هـی التـی تمـنعکم عـم       

وال أیۀ مقاتلۀ وال  3موادتهم، وتفرض علیکم عداءهم، ال أصل الکفر وکما تشهد له الروایات،

قاتلک الکافر على نفسه وماله وحقه، وأخرجک من داره التی اغتصبتها، فـال  أي إخراج، فلو 

  علیک وال لک معاداته، وال تحرم لک مواالته.

انه نظام سیاسی ثابت صامد للمسلمین ما عاشوا، دون اختصاص بمـن مضـى مـن مشـرکی     

ـ  الم، بـدأتا  العرب، فهناك کانت امبراطوریتان قویتان الفارسیۀ والرومانیۀ تحیطان بأرض اإلس

                                                        
١

 .٨: ٦٠. 
 
٢

 .٤: ٦٠. 
 
ـ أخرج الطیالسي وأحمد والبزاز وأبو یعلي وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في تاریخھ  ٢٠٥: ٦ . الدر المنثور٣

بنت عبدالعزى ابنتھا أسماء بنت أبي بكر بھدایا  ةبن الزبیر قال: قدمت قتیل  والحاكم وصححھ والطبراني وابن مردیھ عن عبدّهللا 
  أن سلي عن ھذا رسول هللاّ  ةء أن تقبل ھدیتھا أو تدخلھا بیتھا حتى أرسلت إلى عائشفأبت أسما ةضباب واقسط وسمن وھي مشرك

 ، فامرھا أن تقبل ھدیتھا وتدخلھا بیتھا.ةإلى آخر اآلی »عن الذین لم یقاتلوكم في الدین  ال ینھاكم ّهللا «:  فسالتھ فانزل هللاّ  آلھ و علیھ هللا صلى
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تجمعان له، إذ تشعران بخطورته، تؤلبان علیه اإلمـارات العربیـۀ وسـواها، مـن مسـتعمراتها،      

کذلک واضرابها من الدول المستعمرة المعادیۀ لالسالم طول التاریخ، فلم یکن بد من تطهیـر  

المعسکر اإلسالمی من أعدائه الجهال أو المعاندین، وتخلیصه مـن المرتزقـۀ، ولکـی تکـون     

  هی العلیا وکلمۀ الذین کفروا هی السفلى.  لمۀ اللّهک

ال فحسب الرجال فی عسکر اإلسالم هـم الـذین وجـب امتحـانهم، فامتهـانهم وتـأنیبهم أو       

  تأدیبهم، بل النساء کذلک یدخلن فی هذه البوتقۀ.

*       *       *  

ـ « هم نَاتؤْمالْم کُماءنُوا إِذَا جینَ آما الَّذها أَینَّ اللّـه  ینُوهتَحفَـام هِنَّ فَـإِنْ       اجِرَاتان بِإِیمـ لَـمأَع

ا  علمتُموهنَّ مؤْمنَات فَالَ تَرْجِعوهنَّ إِلَى الْکُفَّارِ الَ هنَّ حلٌّ لَهم والَ هم یحلُّونَ لَهنَّ وآتُ مـ موه

مِ الْکَـوافرِ      أَنفَقُوا والَ جنَاح علَیکُم أَنْ تَنکحوهنَّ صــکُوا بِعسالَ تُمنَّ وهور نَّ أُجـوهتُمإِذَا آتَی

یم حکـیم * وإِنْ      یحکُم بینَکُم واللّـه    واسأَلُوا ما أَنفَقْتُم ولْیسأَلُوا ما أَنفَقُوا ذَلکُم حکْم اللّه لـع

شَى إِلَى ا فَاتَکُم اجِکُمونْ أَزم ـا أَنفَقُـوا      ءثْـلَ مم ـمهاجوأَز ـتبینَ ذَهفَآتُوا الَّذ تُماقَبلْکُفَّارِ فَع

الَّذي أَنْتُم بِه مؤْمنُونَ * یا أَیها النَّبِى إِذَا جـاءك الْمؤْمنَـات یبایِعنَـک علَـى أَنْ الَ        واتَّقُوا اللّه

ینَ       شَیئا والَ   یشْرِکْنَ بِاللّه بـ فْتَرِینَـهتَـانٍ یهینَ بِبـأْتالَ ینَّ و هـالَدقْتُلْنَ أَوالَ یینَ وزْنالَ یرِقْنَ وسی

غَفُور رحـیم *     إِنَّ اللّه   أَیدیهِنَّ وأَرجلهِنَّ والَ یعصینَک فی معرُوف فَبایِعهنَّ واستَغْفرْ لَهنَّ اللّه

ا أَیاللّهی بما غَضا قَولَّونُوا الَ تَتَوینَ آما الَّذـنْ     هم الْکُفَّار سئا یرَةِ کَمنْ االْخوا مسئی قَد هِملَیع

  1.»أَصحابِ الْقُبورِ

ء بامتحـانهن وتحـرِّي أسـباب هجـرتهن، أال      أحکام عدة بشأن المؤمنات المهاجرات، تبتدى

ن وراء حب فردي فی دار اإلسالم، أو تخلصا عن زواج مکـروه فـی دار الکفـر، وإنمـا     تکو

مبـایعتهن،  آلـه  و علیـه  اهللا صـلى   ، وتنتهی بشـرط قبـول رسـول اللّـه     ، خالصۀ فی دین اللّه هجرة فی اللّه

  وبذلک یکمل إیمانهن.

ى أال یأتیـک منـا   تقول الروایات إن هذه اآلیات نزلت بعد صلح الحدیبیۀ الذي جاء فیه: (عل

                                                        
١

 .١٣ـ  ١٠: ٦٠. 
 



 259

أو إذا  1أحد وإن کان على دینک إال رددته الینا) زعما من المشرکین أنه یشمل النساء أیضـا، 

بردهن الى الکفـار فیـرجعن کـافرات! فلمـا کـان الرسـول        آله و علیه اهللا صلىشملهن یرضى الرسول 

مؤمنات یطلبن االنضمام إلـى دار  ـ والمسلمون معه ـ بأسفل الحدیبیۀ، جاءته نساء    آلـه  و علیه اهللا صلى

اإلسالم فی المدینۀ، فجاءت قریش تطلب ردهن، زعم تنفیذ المعاهدة، فنزلت اآلیتان تمنعـان  

رد المهاجرات المؤمنات بعد االمتحان والعلم بإیمانهن کیال یکنَّ منافقات فترجـع هجـرتهن   

  بالخسار على دار اإلسالم.

ولیس امتحانـا، فإنـه محنـۀ وال     2ه اإلقرار بالشهادتین؟وکیف اإلمتحان؟ هل ان»: فامتحنوهن«

موضوعا للهجرة قبـل   محنۀ فی لفظۀ القول، وقد أقرّ بهما المنافقون، ثم النص تفرض اإلیمان

قـل  «، والشهادتان من أقل اإلیمان ! لحد قد ال تسمیان إیمانا »إذا جاءکم المؤمنات«االمتحان 

  ».لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا

أو انه التحقق من واقع الشهاتین فی قلوبهن؟ فهذا حق، ولکنه کیف یتحقق؟ فهل باالشـتراط  

یسرقن وال یـزنین وال یقـتلن أوالدهـن وال یـأتین ببهتـان       شیئا وال  أال یشرکن باللّه«علیهن: 

فذلک حق کلـه وهـی مـن اصـول     » یفترینه بین أیدیهن وأرجلهن وال یعصینک فی معروف

اإلیمان العملی الذي یدل على تعرُّق اإلیمان فی قلوبهن، ولکن مجرد قبول الشرط ال یکفـی  

  شاهدا على االلتزام به وبواقعه!.

ن فی أمثال هذه عملیا بعد االشتراط، لیجمـع بـین عمـل اإلیمـان وعقیـدة      إذا فلیکن االمتحا

فـإن  «للمـؤمنین بـه:     اإلیمان، طالما ال یحصل منه الیقین، وإنما العلم العادي، وقد اکتفى اللّه

  یعلم:  دون أن یحملنا العلم الحقیقی کما اللّه» علمتموهن مؤمنات

                                                        
١

بن أبي  ةإال رد الرجال دون النساء، ولم یجر للنساء ذكر، وأن ام كلثوم بنت عتب ة. عن الجبائي: لم یدخل في شرط صلح الحدیبی
: إن الشرط آلھ و علیھ هللا صلىردھا علیھما، فقال  آلھ و علیھ هللا صلى  وسأال رسول ّهللا  ةالمدین فجاء أخواھا الى ةمن مك ةمھاجر ةمعیط جاءت مسلم

ـ أخرج ابن سعد عن ابن شھاب ـ مثلھ ـ وفیھ: جاء  ٢٠٦: ٦بیننا في الرجال ال في النساء فلم یردھا علیھما، وفي الدر المنثور 
 ... هللاّ  أخوھا یریدان أن یخرجاھا ویرداھا الیھم، فانزل

العھود من لم ینقضوھا،  ةللنساء ولكنھا تخالف جوھر االسالم الذي یفرض رعای ةنسخ العقد بالنسب  ان هللاّ  ةأقول: وفي أحادیث عد
لى تعا  ھكذا، ویمضیھا هللاّ  آلھ و علیھ هللا صلى، فكیف یعاھدكم الرسول ةوفردی ةجماعی ةوان رد النساء المؤمنات خالف المصالح اإلسالمی

 ، إذ تلمح بانھ حكم ثابت على طول الخط....» ذلكم حكم هللاّ : «ةثم ینقضھا؟ رغم التصریح في اآلی
 
٢

وأن   ـ أخرجھ ابن مردویھ عن ابن عباس قال: كان امتحانھن أن یشھدن أن ال إلھ إال هللاّ  ٢٠٧: ٦. خالفا لما في الدر المنثور 
 محمدا عبده ورسولھ..

 



 260

  »:أعلم بإیمانهن  اللّه«

ان هذا هی العلم بأنهن ما خرجن طامعات، وإنما مؤمنات، فلیرکز االمتحان إن حصیلۀ االمتح

مـا    ما خرجت من بغض زوج، وباللّـه   ـ أیا کان ـ على رکیزة الهجرة، امتحان الحلف: (باللّه 

ما خرجت إال حبـا    ما خرجت التماس دنیا، وباللّه  خرجت رغبۀ عن أرض إلى أرض، وباللّه

بامتحانهن عملیا فیما هی شریطۀ قبول بیعتهن، فقبل البیعۀ بشـروطها ال  ورسوله) ثم یتمم   للّه

  یمکن العلم بإیمانهن، إذا:

  :»فال ترجعوهن الى الکفار ال هن حلّ لهم وال هم یحلُّون لهن..«

إن رجع المؤمنات المهاجرات، بعـد العلـم بإیمـانهن، إنـه محـرَّم علـیکم وعلـیهن وعلـى         

ب رجوعهن الى الکفر، وعلیهن کذلک، وألنه سبیل للکافر على أزواجهن، علیکم ألنه قد یسب

المؤمن، وعلیهم إذ انقطعت الصلۀ بینهم وبینهن، والزوجیۀ حالۀ اندماج فاستقرار، وال اندماج 

بین الکفر واإلیمان فال استقرار، فال الشرع یسمح بهکذا رجع، حفاظا على صالح اإلیمان، وال 

  اطمئنان بین المؤمن ومن لیس له إیمان.الواقع یجاوبه إذ ال سکن وال 

وهل الکفر المانع من زواج المؤمنۀ هو الشرك فحسب؟ کما المشرکون فقط هم شأن نـزول  

أو کفـرا    اآلیۀ، إذ کانوا هم فقط فی مکۀ المکرمۀ، أم إن الکفر هو المانع إطالقا، کفـرا باللّـه  

إلـى  «فلـم یقـل   » هن إلـى الکفـار  فال ترجعو«باإلسالم، کما هو موضوع الحکم بالحرمۀ هنا 

  ، وهو کالصریح فی موضوعیۀ مطلق الکفر، وشأن النزول ال یخص اآلیۀ بنفسه.»المشرکین

اولئـک یـدعون إلـى    «وتدل علیه آیۀ البقرة أیضا، إذ تعلل حرمۀ نکاح المؤمنۀ للمشرك ب: 

لـى مطلـق الکـافر    فعموم الکفار هنا وفعلۀ الدعوة الى النار فی المشرك، المعممۀ لـه ا » النار

أیضا، یثبتان عموم التحریم علـى الکـافر مشـرکا أم کتابیـا، فسـبیل الکـافر علـى المـؤمن،         

الممنوعۀ، ودعوته الزوجۀ المؤمنۀ الى النـار، یسـاندان عمـوم التحـریم علـى الکفـار، دون       

المؤمن والکتابیۀ، إذ تعکس بینهما الدعوة والسـبیل، وآیـۀ المائـدة تسـمح بـزواج الکتابیـۀ       

  للمؤمن، دون زواج الکافر بالمؤمنۀ کما یأتی.

وهل ان المؤمنۀ المهاجرة أو غیر المهاجرة، غیر العریقۀ فی اإلیمان، السـاقطۀ فـی اإلمتحـان،    

هل یحل رجعها الى الکفار، أو زواجها به بدوا؟ هنا اآلیۀ ال تحرّم، وعلّـه للظـروف الخاصـۀ    
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م عن عناصر غیر صالحۀ، حفاظا على صالح السیاسیۀ آنذاك، التی تتطلب تخلیص دار اإلسال

الدولۀ اإلسالمیۀ، إالأن رجعها الى الکافر ال یجوز مبدئیا، بسند دلیل الدعوة والسبیل، وعموم 

آیۀ البقرة فی تحریم المؤمنۀ على الکافر، إذ تشمل کافۀ مراتب اإلیمـان، کمـا تشـمل کافـۀ     

لتحریم، آیـۀ الممتحنـۀ فـی خصوصـها     مراحل الکفر، وال أقل من نسخ آیۀ البقرة فی عموم ا

على المؤمنات الممتحنات، ولنا إلقاء خصوصیۀ اإلمتحان وکما اإلیمان لألدلۀ المسـبقۀ، وأن  

ففـی رجـع   » ال ترجعوهن إلى الکفار«حکم مستقل عن » ال هن حلٌّ لهم وال هم یحلون لهن«

  1قد تؤیده السنۀ.الممتحنۀ حرمۀ مغلَّظۀ، وفی رجع غیرها من المؤمنات حرمۀ عادیۀ، و

إذا فال تحلُّ المسلمۀ ـ وحتى المقرَّة بالشهادتین فحسـب ـ علـى الکـافر، وحتـى الکتـابی         

.الموحد، ال استدامۀ، وال ابتداء  

وإذ ال یحلُّ رجعهن إلى الکفار فکیف یجبر خسارهم فیما أنفقوا، فهل تذهب أزواجهـم بمـا   

  إن اإلسالم أعدل من هذا ولو بالنسبۀ للکفار المعاهدین:أخذن منهم هدرا؟ کال! 

سواء أنکحتمـوهن أم ال، مـا أنفقـوا فـی أصـل الـزواج، دون النفقـات        »: وآتوهم ما أنفقوا«

االخرى، فقد أخذوا حقوقهم منهن مضاجعۀ وسواها بدل ما أعطوا من هذه النفقـات، وإنمـا   

  وما هو دور نکاحهن: على المسلمین رجع نفقات الزواج الى األزواج، ثم

ال محظور فـی نکـاحهن شـرط أن    »: وال جناح علیکم ان تنکحوهن إذا آتیتموهن اجورهن«

تؤتوهن اجورهن، دون أن تحاسبوا علیهم ما آتیتم أزواجهن من اجورهن، فإنه زواج ثـانٍ ال  

  یحکم علیه بحکم األول وقد مضى.

د عدة الطالق، أم عـدة الوفـاة، أم ال   إن إیمان زوجۀ الکافر یفصلها عنه دون طالق، فهل تعت

  عدة وإنما تریثٌ الستبراء رحمها، أم وال تریثَ إطالقا؟

إن آیات العدد وفاةً وطالقا مختصۀ بهما، ال تتخطاهما الى غیرهما إال بحجـۀ قاطعـۀ، وآیتنـا    

ـ   دم هذه تنفی الجناح عن نکاحهن شریطۀ المهر دون ذکر عدة وال تریث، إذا فال عدة هنـا لع

                                                        
١

عل�ى دینن�ا ول�یس عل�ى دینن�ا  ة: ان المرأت�ي اخت�ا عازم�الس�الم علی�ھ  . في الكافي بإسناده عن الفضیل بن یسار ق�ال: قل�ت ألب�ي عب�دّهللا 
كف�ار ال ھ�ن فال ترجعوھن إل�ى ال«عز وجل یقول:   ، ان ّهللا ة: ال ـ وال نعمالسالم علیھإال قلیل، فإن زوجھا ال یرى رأیھا، قال  ةبالبصیر

 ».حل لھم وال ھم یحلون لھن
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»واوالت األحمال أجلهن أن یضعن حملهن«الحجۀ، اللهم إال الوالت األحمال منهن: 
اللهـم   1

إال أن یختص الحکم بالمطلقات، ألن اآلیۀ بما قبلها، فی بیان أحکام الطالق، ثم التریث أیضا 

ال یخـتلط أمـر    ال دلیل علیه، إال أن لحوق الولد بالفراش أقل ما یفرضه هنا هو التریث، لکی

الولد بین الزوجین، طالما ال حرمۀ للزوج الکافر تعتد هی ألجلها، ففی العدة حکَم عدة، منها 

حرمۀ الزوجیۀ وقد انتفت هنا، ومنها عدم اختالط المیـاه، والحفـاظ علـى النسـب، ویکفیـه      

  التریث للتعرُّف الى کونها حامالً أم ال.

إضافۀ الى أنه من اآلحاد، یخـتص بالنصـرانی، فـال یـنهض      2والخبر الدال على عدة الطالق،

  حجۀ إلثبات حکم ال یالئم القرآن، إال أن األحوط هنا األخذ بأقل العدد: عدة الطالق.

وکما ان المرأة المؤمنۀ تنفصل عن الکافر دون طالق، کذلک الکـافرة تنفصـل عـن المـؤمن     

  دون طالق، النفصام العالقۀ هنا وهناك:

فال یحل إمساك نساءکم الالتی بقین على الکفر، والعصمۀ مـا  »: سکوا بعصم الکوافروال تم«

یعتصم به، وهى بین الزوجین علقـۀ الزوجیـۀ الحاصـلۀ بالعقـد، ف: ال تقیمـوا علـى نکـاح        

الکافرات وخالطهن کأزواج، بعد ما انقطعت عصمۀ اإلیمان وعلقته بینکم، بإیمانکم وبقائهن 

  على الکفر.

ء ـ   مساك بعصمۀ الکافرة ـ وقد کانت زوجۀ ـ تتخطاه إلى حرمـۀ النکـاح البـادى     وحرمۀ اإل

  وأحرى ـ فال تحل الکافرات للمؤمنین على أیۀ حال، بدایۀ واستدامۀ.

وهل ان الکافران هنا المشرکات، کما اآلیات نازلۀ فیهن وفی المشرکین؟ أم هن والکتابیـات،  

ال خصـوص  » الکافر«إنما المتبع فیها عموم اللفظ: ألن شأن النزول ال یخص اآلیۀ بموردها، و

؟ وجهان أشبههما ثانیهما، فال تحل ـ إذا ـ نکاح الکتابیـات علـى أیـۀ      »المشرکات«المورد: 

  حال لعموم هذه اآلیۀ.

                                                        
١

 .٤: ٦٥. 
 
٢

ول لنصراني أسلمت أیتزوجھا المسلم؟  ةفي ام السالم علیھحمران عن الباقر  ٢٧٤ص  ٢والتھذیب ج  ١٣٣ص  ٢ع الكافي ج . فرو
قروء، فإذا انقضت عدتھا فلیتزوجھا إن شاءت، ورواه الشیخ  ةثالث ةالمطلق ةالحر ةقال: نعم، وعدتھا من النصراني إذا أسلمت عد

 بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثلھ.
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اللهم إال أن آیۀ البقرة تخص الحرمۀ بالمشرکات، فعلّها ناسـخۀ عمـوم الکـوافر هنـا، وآیـۀ      

ات، فهی ناسخۀ آیۀ الکوافر، ومؤکدة ان المشرکات فـی البقـرة ال   المائدة تصرح بحلّ الکتابی

تعم الکتابیات، أو إذا عمت بما تعلِّل فهی أیضا منسوخۀ بآیۀ المائدة، فتحل الکتابیـات علـى   

المؤمنین، وتبقى حرمۀ المؤمنات على الکافرین مشرکین أم کتابین، على قوتهـا، فـی عمـوم    

  آیتی الممتحنۀ والبقرة.

مشـرکین  » فـال ترجعـوهن إلـى الکفـار    «متحنۀ حرمت المؤمنـات علـى الکـافرین:    فآیۀ الم

کذلک فإن موضـوع  » وال تمسکوا بعصم الکوافر«وکتابیین، وحرمت الکافرات على المؤمنین 

  الحرمۀ فیها هو الکفر ال خصوص الشرك، رغم أنه مورد نزولها.

وال تنکحـوا المشـرکات   «کفر: ثم آیۀ البقرة، وإن کانت تختص الحرمۀ بالشرك دون مطلق ال

حتى یؤمن وألمۀ مؤمنۀ خیر من مشرکۀ ولو أعجبتکم وال تنکحـوا المشـرکین حتـى یؤمنـوا     

یـدعوا إلـى الجنـۀ      ولعبد مؤمن خیر من مشرك ولو أعجبکم اولئک یدعون إلى النار واللّـه 

  1.»والمغفرة بإذنه ویبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون

الغایۀ التی تزیل الحرمۀ: (حتـى یـؤمن.. حتـى یؤمنـوا) إنهـا تضـم الکتـابیین        هذا ـ ولکن  

والکتابیات إلى جماعۀ الشرك، إذ لم یؤمنوا ولم یؤمن، واحتمال ان اإلیمان هنا هو الخـروج  

اولئک یدعون إلى «عن الشرك فیعم الکتابی، انه ـ على بعده ـ تدفعه حکمۀ الحکم أو علته:   

ار الدعوة بین المشرکین والکتابیین، وعلّ اختصـاص المشـرك بالـذکر    مهما اختلفت ن» النار

  بحساب أنه األصل فی الحرمۀ، التی ال عالج لها وال استثناء فیها، دون الکتابی.

وأخیرا تأتی آیۀ المائدة ـ وهی آخر ما نزلت، ناسخۀ غیر منسـوخۀ ـ تـأتی ناسـخۀ لعمـوم       

مؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتـاب  والمحصنات من ال«الحرمۀ فی الکتابیات فقط: 

»من قبلکم إذا آتیتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین وال متخذي أخدان..
فصدرها یدل  2

الیوم أُحلّ لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکـم وطعـامکم   «على سابق الحرمۀ: 

                                                        
١

 .٢٢١: ٢. 
 
٢

 .٥: ٥. 
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  .»حل لهم والمحصنات

لکتابیات، على شروط فصلت فی الروایـات دون الکتـابیین   فإنما خرجت عن حرمۀ الزواج ا

على المؤمنات، فهم باقون على قوة الحرمۀ بعمومها فی آیۀ الممتحنۀ، وبما یقرب النص فـی  

فسیطرة الزوج على الزوجۀ فـی مختلـف فـی مختلـف     » اولئک یدعون إلى النار«آیۀ البقرة: 

ها تـأثیرا، دون العکـس، إال بالمغریـات    الطاقات واإلمکانیات والمتطلبات تجعل لدعوته إیا

والملهیات، فدعوة إلى النار لها زوجها المؤمن، أو ولدها، فهذا الزواج أیضا محظـور، وکمـا   

  تؤیده الروایات.

وما ألطف التشریع فی هذه اآلیات الثالث، ان االولى تعم الحرمۀ فی الکافرات، مشـرکات أم  

المشرکین والمشرکات، مع التلـویح ـ لمکـان الغایـۀ     کتابیات، والثانیۀ تعتبر موضوع الحرمۀ 

والتعلیل ـ إلى حرمۀ الکتابیات، والثالثۀ الناسخۀ تحلل الکتابیات، وتبقی الکتابیین فی عمـوم   

التحریم، والروایات الناظرة إلى اآلیات، والمفسرة لها متضاربۀ، بین ما یوافق هذه اآلیات وما 

  أو مردودة إلى أهلها. 2أو ال توافقها، أو تخالفها فمضروبۀ عرض الحائط 1فی مجراها فمقبولۀ

لیسـت بـالتی تنسـخها آیـۀ     » اولئک یدعون إلى النار«قرة وحکمۀ الحرمۀ أو علتها فی آیۀ الب

المائدة أو أي ناسخ، وإنما تنسخ أصل الحرمۀ کضابطۀ عامۀ، مـع بقـاء الحرمـۀ فـی مـوارد      

الدعوة إلى النار، فال تحل الکتابیۀ التی تدعوه للضاللۀ أو أوالده، وال تزویجها على مسـلمۀ،  

                                                        
١

المحكم والمتشابھ نقالً عن تفسیر النعماني باسناده عن  ةعلي بن الحسین المرتضى في رسال ٦ج  ٤١٣ص  ٢ ب ١٤. الوسائل 
وال «فقولھ تعالى:  ةفي العزیم ةقال: وأما اآلیات التي نصفھا منسوخ ونصفھا متروك بحالھ وما جاء من الرخص السالم علیھعلي 

نوا ینكحون في أھل الكتاب من الیھود والنصارى وینكحونھم حتى نزلت ھذه وذلك ان المسلمین كا»تنكحوا المشركات حتى یؤمن
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من «: ةالمائد ةنھیا أن ینكح المسلم من المشرك أو ینكحونھ ثم قال تعالى في سور ةاآلی

على حالھ لم  »وال تنكحوا المشركین حتى یؤمنوا«مناكحتھن بعد ان كان نھى وترك قولھ:   فاطلق هللاّ »الذین اوتوا الكتاب من قبلكم
لمنع نكاح الكتابیات كما  ةینسخھ. أقول: وھو مقبول على تأمل في سابق حل الكتابي ذكرا وأنثى. ومما یالئم اآلیات األحادیث المعلل

أن  ةمخاف ةوال النصرانی ةیتزوج الیھودی في حدیث قال: وما أحسب للرجل المسلم أن السالم علیھ  بن سنان عن أبي عبدّهللا   رواه عبدّهللا 
 یتھود ولده أو ینتصر.

فما  ةفقال: إذا أصاب المسلم ةوالنصرانی ةفي الرجل یتزوج الیھودی السالم علیھ  بن وھب وغیره جمیعا عن أبي عبدهللاّ  ةوما رواه معاوی
لیمنعھا من شرب الخمر وأكل لحم الخنزیر، واعلم أن ؟ فقالت لھ: یكون لھ فیھا الھوى، قال: إن فعل فةوالنصرانی ةیصنع بالیھودی

 .ةعلیھ في دینھ غضاض
 
٢

ب�ن أع�ین ق�ال: س�ألت أب�ا جعف�ر  ةع�ن زرار ٤١٠ص  ١٤، فف�ي الوس�ائل ج ةالممتحن� ةبآی� ةمنس�وخ ةالمائد ة. كما ورد في أن آی
وال تمس�كوا بعص�م «بقول�ھ:  ةفق�ال: ھ�ي منس�وخ »والمحص�نات م�ن ال�ذین أوت�وا الكت�اب م�ن ق�بلكم«ل: ع�ز وج�  عن ق�ول ّهللا  السالم علیھ

 وھي من اولیات المدنیات؟. ةالممتحن ةآخر ما نزلت، وإال فكیف تنسخ بآی ة، ألن المائدةوناسخ ةخاص ةالمائد ة، وآی»الكوافر
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وال أن  1فی حقوق الزوجیـۀ، وتسـویۀ بینهمـا فیهـا،    فإن لزامه سبیل الکافرة علیها بالمشارکۀ 

فلو أمـن کـل    2یتزوج مسلمۀ على کتابیۀ وهی ال تعم ألنه مس من کرامتها، اللهم إال برضاها،

وإال التـی یرجـى إسـالمها     3ذلک جاز نکاحها على کراهیۀ، إال البله المستضعفۀ، فال کراهیۀ،

فراجح أو واجب، والضابطۀ العامۀ هی حرمۀ نکاح المشـرکین والمشـرکات إطالقـا، وکـذا     

اولئک یـدعون  «الکتابیین، وحلّ الکتابیات کحکم ثانوي على الشروط المسبقۀ، وعلۀ الحرمۀ 

تتخطى غیر المسلمین إلى فساق المسلمین الذین یدعون إلى الفسـق، أو ال یـؤمن   » النارإلى 

علیهم، ففی الحرمۀ هنا وهناك مراتب عدة حسـب مراحـل األخطـار التـی یجلبهـا الـزواج       

  المتخلف.

وبعد إجراء هذه التفاریق بین المؤمن والکافر فی الزواج یـأتی دور إجـراء التعـویض علـى     

  لمساواة:مقتضى العدل وا

فیرد على الزوج الکافر قیمۀ ما أنفق مـن المهـر علـى    »: واسألوا ما أنفقتم ولیسألوا ما أنفقوا«

زوجته التی فارقته إلیمانها، کما یرد على الزوج المؤمن قیمۀ ما أنفق من المهر علـى زوجتـه   

للکـافرین،   بعیدا عن الجور حتى بالنسبۀ  التی ظلت کافرة أو ارتدت، وهکذا یکون حکم اللّه

  .»علیم حکیم  یحکم بینکم واللّه  ذلک حکم اللّه«ضامنا للعدل حتى مع الظالمین: 

وفیما إذا لم یدفع الکافر مثل نفقۀ زوجۀ المؤمن ـ الفائتۀ ـ الیه، فعلى الدولـۀ اإلسـالمیۀ أن      

  تدفع وال سیما إذا أراد الزواج:

»شَى إِنْ فَاتَکُمإِلَ و اجِکُمونْ أَزم ا أَنفَقُـوا  ءثْلَ مم مهاجوأَز تبینَ ذَهفَآتُوا الَّذ تُماقَبى الْکُفَّارِ فَع

                                                        
  . عون أبي عبدهللاّ ةعلى المسلم ةوالنصرانی ةقال: ال تتزوج الیھودی السالم علیھـ محمد بن مسلم عن أبي جعفر  ٤١٨. المصدر ص ١

 ةن رضیت المسلمقال: یفرق بینھما ویضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصفا، فإ ةعلى مسلم ةفي رجل تزوج ذمی السالم علیھ
 ضرب ثمن الحد ولم یفرق بینھما.

 ١٩الفرقان ـ 
 
٢

ولو  ةمسلم ةحر ةونصرانی ة: فإن تزوج علیھا یھودیالسالم علیھـ أبو بصیر المرادي في حدیث عن أبي جعفر  ٤٢٠. المصدر ص 
ثم دخل بھا فإن لھا ما أخذت من المھر، فإن شاءت أن تقیم بعد معھ أقامت، وإن شاءت أن تذھب  ةویھودی ةنصرانی ةم أن لھ إمرأتعل

قبل  ةوالنصرانی ةأشھر حلت لألزواج، قلت: فإن طلق علیھا الیھودی ةحیض أو مرت لھا ثالث ةإلى أھلھا ذھبت، وإذا حاضت ثالث
 لیھا سبیل أن یردھا الى منزلھ؟ قال: نعم.، لھ عةالمسلم ةأن تتفضي عد

 
٣

: إني أخشى أن ال یحل لي أن أتزوج ممن یكن على أمري، فقال: السالم علیھقال قلت ألبي جعفر  ةـ عن زرار ٤١٤. المصدر ص 
 لبلھ؟ قال: ھن المستضعفات من الالتي ال ینصبن وال یعرفن ما أنتم علیھ.وما یمنعك من البلھ؟ قلت: وما ا
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  1.»الَّذي أَنْتُم بِه مؤْمنُونَ   واتَّقُوا اللّه

فقد تفوت زوجات المؤمنین إلى الکفار بانفالتهن الیهم کافرات، أو أسرهن عندهم مؤمنات، 

، فعلى اآلخرین ـ ممـن بأیـدیهم أزمـۀ امـور المسـلمین ـ أن یعوضـوا         ثم تحصل المعاقبۀ

  المحرومین عما أنفقوا مثل ما أنفقوا، فما هی المعاقبۀ؟ وممن هی؟

إنها قد تکون معاقبۀ الزواج لمن فاتتهم أزواجهم، فإنها الوصول إلى عقبى الشیء وهـی هنـا   

معـاقبتهم  أو  2: (أن یتـزوج اخـرى)،  لسـالم ا علیـه زواج بعد االولى تعقبها، وکما عن اإلمام الرضـا  

أزواجهم دون أن یقدروا على رجعهن، أو معاقبتهم ـ بسائر جنود اإلسـالم ـ الکـافرَ، ولکـی     

  یحصلوا على ما أنفقوا ولم یحصلوا.

ولفظ اآلیۀ یتحملها جمعاء، والقدر المتیقن منها وجوب إنفاق ما انفق، إذا لـم یحصـل علیـه    

ن منهم شیئا أم لم یغنموا، والمتـیقن مـن   من الکفار، وأراد معاقبۀ الزواج، سواء غنم المسلمو

عدمه أو عدم جوازه من بیت المال، ما إذا حصل على ما أنفق ولم یرد الزواج، وأمـا إذا لـم   

  یرد الزواج ولم یحصل على حقه ففیه تردد، وإطالق المعاقبۀ یشمله فیؤتى من بیت المال.

هم وغیـرهم حسـب المحـتمالت،    یعم» فعاقبتم«لألزواج، والثانی » فاتکم«ثم الخطاب األول 

یخص غیرهم، فان اإلنسان ال یـؤتی نفسـه وال یعـوض عـن نفسـه، ومـزج       » فآتوا«والثالث 

  الخطاب هنا وهناك یوحی بأن المسلمین إخوة ال یفرق بینهم أي فارق.

  ثم یأتی مرة ثانیۀ مکملۀ لالولى، دور المؤمنات فی تفاصیل البیعۀ وموادها األساسیۀ:

مهاجرات وغیر مهاجرات، مجیئـا إلیـک لغایـۀ     3»:بی إذا جاءك المؤمنات یبایعنکیا أیها الن«

                                                        
١١: ٦٠. ١. 
 
٢

قال قلت: رجل لحقت امرأتھ بالكفار وقد  السالم علیھ  . وفي علل الشرائع بإسناده عن یونس عن اصحابھ عن ابي جعفر وأبي عبدّهللا 
ما معنى  »وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذین ذھبت أزواجھم مثل ما أنفقوا«عز وجل في كتابھ:   قال هللاّ 
اخرى غیرھا فعلى  ةاخرى غیرھا یعني تزوجھا، فإذا ھو تزوج امرأ ةھھنا؟ قال: إن الذي ذھبت امرأتھ فعاقب على امرأ ةالعقوب

، فسألتھ: فكیف صار المؤمنون یردون على زوجھا المھر بغیر فعل منھم في ذھابھا؟ وعلى ةاالمام ان یعطیھ مھر امرأتھ الذاھب
على زوجھا ما انفق علیھا مما یصیب المؤمنین؟ قال: یرد االمام علیھ أصابوا من الكفار أم لم یصیبوا، ألن على المؤمنین ان یردوا 

وإن بقي بعد ذلك شيء قسمھ بینھم  ةتنوبھ قبل القسم ةفلھ ان یسد كل نائب ةاالمام ان یجبر حاجتھ من تحت یده وإن حضرت القسم
 وإن لم یبق لھم شيء فال شيء لھم.

 
٣

أمر عمر بن الخطاب فقال: قل آلھ و علیھ هللا صلى  ـ أخرج ابن جریر وابن مردویھ عن ابن عباس أن رسول ّهللا  ٢١١: ٦. الدر المنثور 
وال یسرقن، قالت ھند:  في النساء، فقال عمر: قل لھن ةشیئا، وكانت ھند متنكر  یبایعكن على أن ال تشركن با�ّ   لھن ان رسول هللاّ 

؟ في نقل آخر: فتبسم عمر بن الخطاب لما ة، فقال: وال یزنین، فقالت: وھل تزني الحرةإني الصیب من مال ابي سفیان الھن  وّهللا 
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  المبایعۀ اإلیمانیۀ، المسرودة الیهن موادها األصیلۀ مسبقا:

لهـا هنـا سـلبیۀ    کحلقۀ اولى من مقومات الحیاة الجدیدة، وهـی ک »:  على أن ال یشرکن باللّه«

توحی بأن لترك المنکرات عقائدیۀ وعملیۀ سبقا على فعل واجباتهمـا، فتلـک تزکیـۀ وهـذه     

  تحلیۀ، واالولى هی أساس للثانیۀ.

  األموال والنفوس واألعراض، من أزواجهن وسواهم.» وال یسرقن«

إمـالق أم  کما کان من دأب الجاهلیۀ وأد البنات مخافۀ العار أو خشـیۀ  » وال یقتلن أوالدهن«

  ماذا؟

من حمل عن زنـا یحملنـه أزواجهـن زورا    »: وال یأتین ببهتان یفترینه بین أیدیهن وأرجلهن«

وافتراء، فقد کانت المرأة فی الجاهلیۀ تبیح نفسها لعدة رجال شـهوة وتجـارة، فـإذا حملـت     

رة إذا یخـتص بإزالـۀ البکـا   » بین أرجلهن«ألحقته بمن تهواه وهی تعلَم من أبوه، وعلّ بهتان 

  کانت بغیر زوجها، ثم هی تفتریها على زوجها.

فـی  «هنا تصریح وتلمیح، تصریح للرسـول خاصـۀ، ف   » ك«ف »: وال یعصینک فی معروف«

،  قید توضیحی، فان کل أوامره معروفۀ، فال یتقید أمره بشیء ألنه یصـدر عـن اللّـه   » معروف

ـ        وکما للّه ۀ مطلقـۀ وألولـی األمـر    طاعۀ مطلقـۀ دون شـرط، اصـالۀ، کـذلک للرسـول طاع

  الصادرین عنه دون قصور أو تقصیر، رسالۀ عنه. السالم علیهمالمعصومین 

والرسول وأُولی األمر، الذین یحکمون بین المسـلمین، فـال     ثم وتلمیح الخطاب یعم غیر اللّه

، وهذا الشرط هو أحد القواعد األساسیۀ فی نظام اإلسـالم: ان  »فی معروف«تجب طاعتهم إال 

  ، إال فـی اللّـه    طاعۀ عمیاء ألحد على المسلمین إال فی العروف الذي تقـرره شـریعۀ اللّـه   ال

  ورسوله وآله، فطاعتهم مطلقۀ إذ ال خطأ وال جهل وال جور فیها إطالقا.

وإن کانـت طاعـۀ   »  ال یعصون اللّـه «  دون اللّه» ال یعصینک«وإنما نسب العصیان الى الرسول 

                                                                                                                                                         
أیدیھن  فقال: وال یقتلن أوالدھن، قالت ھند: أنت قتلتھم یوم بدر، قال: وال یأتین ببھتان یفترینھ بین ةجرى بینھ وبینھا في الجاھلی

 وأجلھن...
على النساء حین بایعھن ان ال ینحن، فقلن  آلھ و علیھ هللا صلىوأخرج عبدالرزاق في المصنف وأحمد وابن مردویھ عن انس قال: أخذ النبي 

: ال إسعاد في االسالم وال شطار لھآ و علیھ هللا صلىأفنسعدھن في االسالم؟ فقال النبي  ة، ان نساء أسعدتنا في الجاھلیآلھ و علیھ هللا صلى  یا رسول هللاّ 
 وال عقر في االسالم وال خبب وال جنب، ومن انتھب فلیس منا.
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، ألن طاعۀ الرسول تعنـی مـا سـنّه،    » ومن یطع الرسول فقد أطاع اللّه«  الرسول هی طاعۀ اللّه

لـتحکم بـین   «  تعنی ما فرضه فی کتابه، فللرسول أوامر بالوالء بما خوله اللّه  کما أن طاعۀ اللّه

ر، بحجـۀ مـن   فیما یأمر أو ینهى کولی األم آلـه  و علیه اهللا صلىفال یطلب الرسول  1» الناس بما أراك اللّه

مهما اختلفت کیفیۀ الصـدور    ، والکل راجع إلى اللّه ، ألن سنته حجۀ بعد کتاب اللّه کتاب اللّه

  2. عن اللّه

کما تناسبک، (وقد قالت ام حکـیم، یـا رسـول    » فبایعهن«ومن ثم، إذا أکملن هذه الشروط: 

عک؟ قال: إننی ال اصافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل یده ثـم أخرجهـا   ! کیف نبای اللّه

  3فقال: أدخلن أیدیکن فی هذا الماء).

  بایعهن حتى یستقبلن حیاةً جدیدة طاهرة زاهرة، وأما بالنسبۀ لما مضى:

ـ حیث یشـفع باسـتغفار     آلـه  و علیه اهللا صلىفالستغفار الرسول »: غفور رحیم  إن اللّه  واستغفر لهن اللّه«

ولـو أنهـم إذ ظلمـوا أنفسـهم     «:  شفعا عزیزا ال یـرده اللّـه  المذنبین ـ أثر عظیم فی الغفران،   

  4.»توابا رحیما  واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللّه  جاءوك فاستغفروا اللّه

  وهنا السورة تنتهی بما بدأت به من النهی الشدید عن تولی المغضوب علیهم:

علَیهِم قَد یئسوا منْ االْخرَةِ کَما یئس الْکُفَّار منْ    وما غَضب اللّهیا أَیها الَّذینَ آمنُوا الَ تَتَولَّوا قَ«

  5.»أَصحابِ الْقُبورِ

علَّ القوم المغضوب علیهم هنا هم الیهود وکما فی آیات عدة، وقد یشهد لـه تنظیـرهم فـی    

                                                        
١

 .١٠٥: ٤. 
 
٢

: م��ا ذاك آل�ھ و علی��ھ هللا ص��لى  ، فق��د س��ألت ام حك��یم رس��ول ّهللا  . ل��ذلك ذك��رت ف��ي األحادی��ث م��ن المع��روف ھن��ا م��ا ال یع��رف م��ن كت��اب ّهللا 
أن ال نعصیك فیھ؟ قال: ال تلطمن خدا وال تخمشن وجھا وال تنتفن شعرا وال تشققن جیبا وال تسودن ثوب�ا   المعروف الذي أمرنا ّهللا 

 على ھذا.آلھ و علیھ هللا صلى  وال تدعین بویل... فبایعن رسول ّهللا 
بن سنان قال: سألت أبا   ه عبدهللاّ بھ، كما روا  لما أمر ّهللا » وال یعصینك«لیدل على شمول   وفي بعضھا أضیف البعض من أوامر هللاّ 

 وما أمرھن بھ من خیر. ةوالزكا ةعلیھن من الصال  قال: ھو ما فرض ّهللا » وال یعصینك في معروف«  عن قول ّهللا  السالم علیھ  عبدّهللا 
 
٣

بایع الرجال ثم جاءت النساء یبایعنھ،  ةمك آلھ و علیھ هللا صلى  قال: لما فتح رسول ّهللا  السالم علیھ  . في الكافي بإسناده عن ابان عن ابي عبدّهللا 
 .»یا أیھا النبي إذا جاءك المؤمنات یبایعنك...«عز وجل:   فأنزل ّهللا 

 
٤

 .٦٤: ٤. 
 
٥

 .١٣: ٦٠. 
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المشرکون الناکرون لآلخـرة، ولقـد    یأسهم من اآلخرة بیأس الکفار من أصحاب القبور، وهم

حرّم تولیهم على المسلمین ألنهم تماشوا المشرکین فی نکران یوم الدین، أو عدم المباالة به: 

  قل إن کانت لکم الدار اآلخرة عند اللّـه «من ثوابها بما قدمت أیدیهم: »: قد یئسوا من اآلخرة«

ولن یتمنوه أبدا بمـا قـدمت أیـدیهم    خالصۀ من دون الناس فتمنوا الموت إن کنتم صادقین. 

علیم بالظالمین. ولتجدنَّهم أحرص الناس على حیاة ومن الذین أشرکوا یود أحدهم لـو    واللّه

  1.»بصیر بما یعملون  یعر ألف سنۀ وما هو بمزحزحه من العذاب أن یعمر واللّه

ب، وهو أشبه بیأس الکفار من فهذا یأس بحساب عدم الثواب، ولهم یأس آخر بنکران الحسا

أصحاب القبور، إذ یئسوا من حیاتهم ومن حسـابهم بعـد مـوتهم، فکمـا یـئس المشـرکون       

الناکرون لحیاة الحساب من أصحاب القبور کذلک الیهود یئسوا من اآلخرة، رغـم أن المعـاد   

  من اصول دینهم.

  

  وقایۀ جماعیۀ مفروضۀ هی سیاسۀ جماعیۀ

کـونهن نسـاءه إال أن یکـنَّ قانتـات عبـادات صـابرات        آلـه  و علیه اهللا صلىی وکما ال یجدي نساء النب

  مجاهدات، کذلک المؤمن ال یکفیه إیمانه ما لم یقه وأهلیه نارا:

ا مالَئکَـۀٌ  « هـلَیةُ عارجالْحو ا النَّاسهقُودنَارا و یکُملأَهو کُمنُوا قُوا أَنفُسینَ آما الَّذها أَیـالَظٌ   یغ

  2.»ما أَمرَهم ویفْعلُونَ ما یؤْمرُونَ   شداد الَ یعصونَ اللّه

إن وقایۀ اإلیمان ال تکفی کعقیدة، إال بانضمام وقایۀ عمل اإلیمان، ال للمؤمن نفسه فحسـب،  

ـ   » أهلیکم«فلألهلین أیضا » قوا أنفسکم«وإن وجب کمبدء:  ه، وإن ألنه مکفل بهـم کمـا بنفس

کان األهلون أیضا یؤمرون بوقایۀ أنفسهم، فـإنهم مکلفـون، إال أن نقصـهم وقصـورهم فـی      

تکفلهم أنفسهم هنا یجبر بوقایۀ وقیادة حکیمۀ ممن یأهلهم ویرعاهم ف (کلکـم راع وکلکـم   

  مسئول عن رعیته).

                                                        
١

 .٩٦: ٢. 
 
٢

 .٦: ٦٦. 
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  لألنفس واألهلین، أن (تأمروهم بما یحبه اللّـه  1والوقایۀ هنا تشمل المعرفیۀ العقائدیۀ والعملیۀ

المعروف       فأبواب الجهاد 2)، وتنهوهم عما یکره اللّه والـدفاع والموعظـۀ واإلرشـاد واألمـر ـب

والنهی عن المنکر، هی کلها تعنی الوقایۀ الجماعیۀ، وکما األمۀ مـأمورة بالوقایـات الفردیـۀ،    

  سواء.

ثم األهلون ال تختص بالزوجۀ واألوالد للزوج والوالدین، إنه یشمل کل مقود لقائـده، وکـل   

بین، الى العائلـۀ أجمـع، وإلـى الزعامـۀ الدینیـۀ      مسوس لسائسه، من الجو العائلی، الى األقر

  والزمنیۀ سواء.

، فالوقود هو الزناد والصالء، والناس الوقود لهـذه النـار   »قوا... نارا وقودها الناس والحجارة«

»إن الذین کفروا... اولئک هم وقود النار«الزناد هم اصول الکفر من النسناس 
3

فاتقوا النار التی «

»ها الناس والحجارة أُعدت للکافرینوقود
کما ویوحی بذلک قـرن الحجـارة بالنـار، وهـی      4

»حصـب جهـنم أنـتم لهـا واردون      إنکم وما تعبدون من دون اللّـه «األحجار التی یعبدونها: 
5 

  6.آله و علیه اهللا صلىحجارة معبودة وأُخرى غیرها یعرِّفها الرسول 

وأما الناس المؤمنون المقصرون عقیدة او عمالً، فهم إنما تمسهم نار هؤالء الکفار على قـدر  

  ویخرجون أخیرا من النار. تخلفهم، ثم تشملهم رحمۀ الغفار

غالظ على الکفار، شداد فی تعذیبهم بالنـار، یخففـون عـنهم وال    » علیها مالئکۀ غالظ شداد«

  یرحمون؛ ألنهم هکذا یؤمرون، عذابا فوق عذاب:

                                                        
١

 ، قال: علموا أنفسكم وأھلیكم الخیر وأدبوھم.ةفي اآلی السالم علیھعلي ـ عن  ٢٤٤: ٦. الدر المنثور 
 
أھلنا نارا؟ قال: ... فقالوا: كیف نقي  ةھذه اآلی آلھ و علیھ هللا صلى  ـ عن زید بن أسلم قال: تال رسول هللاّ  ٢٤٤: ٦. أخرجھ في الدر المنثور ٢

جلس رجل من المؤمنین یبكي ویقول: أنا عجزت عن  ة: لما نزلت ھذه اآلیةمع زیاد السالم علیھوفي الكافي مثلھ عن االمام الصادق 
 : حسبك أن تأمرھم بما تأمر بھ نفسك وتنھاھم عما تنھى عنھ نفسك.آلھ و علیھ هللا صلىنفسي وكلفت أھلي! فقال 

 
١٠: ٣. ٣. 
 
٤

 .٢٤: ٢. 
 
٥

 .٩٨: ٢١. 
 
٦

ان الحجر منھا لو وضع على جبال الدنیا لذابت منھ، وان مع كل إنسان منھم حجرا أو  آلھ و علیھ هللا صلىعنھ  ٢٤٤: ٦المنثور . في الدر 
 أعلم.  شیطانا، وّهللا 
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هنـاك    فهم غالظ شداد فی تنفیذ أوامـر اللّـه  » ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون  ال یعصون اللّه«

  سایرة وال مهادنۀ.بحق المجرمین، دون م

، الناس فیها کالحجارة سواء الکمیۀ والکیفیۀ وما معهمـا مـن نعـم     فیا لها من نار متسعرة اللّه

هنا هو عالمی زمن القیادتین اإلسرائیلیتین منذ » العالمین«خاصۀ منقطعۀ النظیر بین العالمین، و

هی أعظم القیادات على اإلطالق فیها کل الحقول  آلـه  و علیه اهللا صلى، حیث القیادة المحمدیۀ السالم علیهآدم 

  والحلقات.

، ومـنهم زمنیـا   السـالم  علـیهم فمن ملوك بنی إسرائیل روحیا رسالیا وزمنیا یوسف وداود وسـلیمان  

  طالوت، ومنهم روحیا سائر رسلهم مهما کانت لهم سلطات زمنیۀ جزئیۀ.

جعلکـم  «شملت قیادات زمنیۀ، و جعلٌ خاص للنبوات اإلسرائیلیۀ مهما» جعل فیکم أنبیاء«ف 

تعم کافۀ السلطات اإلسرائیلیۀ بدرجاتها ومختلف ظروفها، فکل شخص یملک نفسـه  » ملوکا

وال یملک هو ملک، وإذا ملک غیره فهو أملک حتى یملک طلیق الملک على کافۀ النـاس أم  

  ومن سواهم.

أعم من المالک مهمـا اشـتهر فـی    هنا جمع الملک والمالک، أم إن الملک » ملوکا«فقد تعنی 

  الملک الخاص.

دلیـل شـمول الملـک للمرسـوم المعـروف وغیـره،       » جعل فیکم«دون » جعلکم ملوکا«وهنا 

من أسر السلطۀ الفرعونیۀ فملکوا أنفسهم بعد مـا کـانوا مملکـوکین ال      وحیث أخرجهم اللّه

ن یملـک الحـر مـا سـواه     دور لهم وال کور، وأصل الملوکیۀ هو الحریۀ الشخصیۀ، ومن ثم أ

  ومن سواه، روحیا أو زمنیا أم کلیهما.

  1مثلث الملک، شخصیا أم جماعیا، روحیا أو زمنیا.» جعلکم ملوکا«إذا فقد تعم 

فقـد آتینـا آل إبـراهیم الکتـاب والحکمـۀ      «ذلک، وقد تسمی القیادة الروحیۀ ملوکیـۀ کمـا   

تشمل ملوکهم الخصوص کیوسـف وسـلیمان،   » جعل فیکم أنبیاء«ثم » وآتیناهم ملکا عظیما

الملوکیۀ المرسومۀ الزمنیۀ، فکیـف  » جعلکم ملوکا«أن لیس المعنی من فهی قرینۀ قاطعۀ على 

                                                        
١

د بن كتب َملِكا، وفیھ عن زی ةوإمرأ ةقال: كانت بنو إسرائل إذا كان ألحدھم خادم وداب آلھ و علیھ هللا صلىعن النبي  ٢٦٩: ٢. الدر المنثور 
 : من كان لھ بیت وخادم فھو ملك.آلھ و علیھ هللا صلى  أسلم قال قال رسول ّهللا 
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والملوك الرسمیون فیهم منذ یعقـوب إلـى المسـیح    » جعلکم ملوکا«یصح خطابهم ککلٍّ ب 

لم یکونوا إالّ نذرا قلیالً واألنبیاء کثیر، فلو عنی الملوك الرسمیون لکـان حـق التعبیـر     السالم علیهم

  الشاملۀ لهم کلهم!.» جعلکم ملوکا«، دون »عل فیکم أنبیاءوج«عطفا على » وملوکا«

هذا، فأنعم النعم الروحیۀ لهم تبدل السلطۀ الخانقۀ الفرعونیۀ علیهم بالسلطۀ الرسالیۀ، وتبدلهم 

عن تلک العبودیۀ والرقیۀ الذلیلۀ بأن ملکوا أنفسهم، حیث السلطۀ العادلۀ ال تستعبد الشـعوب  

ۀ لهم وتجعلهم أحرارا فی مسیر الصـالح ومصـیر اإلصـالح،    وتستخدمهم بل هی المستخدم

فالشعب الفاقد للحریۀ الصالحۀ تحت القیادة الصالحۀ هو أفقر شعب وأقفره، والـذي یملـک   

األمرین هو أغنى شعب وأعمره وأبهره، ومالک أحدهما هو عوان بینهمـا، والمحـور األصـیل    

  صلحۀ حیث تصلح لصالح هذه الحریۀ.بین هذه األمرین هو الحریۀ الصالحۀ والقیادة الم

ذلک، وقد ینعم المکلفون کافۀ بأرقى النعم المحلقۀ على کافۀ حیویاتهم زمن صاحب األمـر  

  تعالى فرجه وسهل مخرجه.  عجل اللّه

اتخذتهم الفراعنۀ عبیدا فساموهم سـوء العـذاب، وجرّعـوهم    «بعد أن » وجعلکم ملوکا«أجل 

  1».ذلک الهلکۀ وقهر الغلبۀ المرار، فلم تبرح الحال بهم فی

دخـوالً فـی األرض     بنو إسرائیل هنا یذکرون ببارع النعم الربانیۀ علیهم حتى یلینوا ألمر اللّـه 

  المقدسۀ التی لهم فیها سیادة أخرى رجوعا إلى عاصمۀ الرسالۀ اإلسرائیلیۀ.

لزمن األخیر من الرسالۀ اإلسـرائیلیۀ، أم یخصـان   وقد یحلق هذان الجعالن منذ یعقوب حتى ا

  فأضیق دائرة بکثیر. علیهماالسالممنذ یعقوب حتى موسى 

إن السلطۀ الروحیۀ والسلطۀ الزمنیۀ والحریۀ الشخصیۀ والجماعیۀ هی من النعم الناعمـۀ التـی   

ل وهو اختص بها بنو إسرائیل بین العالمین، أن جعل من الالّ شیء لهم کل شیء، ومن کل ذ

  »!.إذ جعل فیکم أنبیاء وجعلکم ملوکا..«ان تحت نیر الذل الفرعونی 

فیما یرجع إلى عودهم إلـى عاصـمۀ الرسـالۀ اإلسـرائیلیۀ:       إذا فأحرى بهم أن یطیعوا أمر اللّه

لهم، ولکن إسرائیل هی إسرائیل، المجبولۀ على جبلۀ الجـبن    األرض المقدسۀ التی کتب اللّه

                                                        
١

 .٩٠/٣/٣٦٩ ةالخطب ة. نھج البالغ
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یۀ والنکوص على األعقاب واإلرتداد على األدبار وإساءة األدب مع الرسـل  والتمحل واألریح

  تعالى!.  ومع اللّه

  1.»لکم وال ترتدوا على أدبارکم فتنقلبوا خسرین  یقوم ادخلوا األرض المقدسۀ التی کتب اللّه«

لقـدس المبـارك،   ما جاءت فی القرآن إالّ هذه المرة بنفس الصیغۀ، وهی ا» األرض المقدسۀ«

»إلى المسجد األقصى الذي بارکنـا حولـه  «  وال نعرف من قدسیتها وبرکتها إال ما عرفنا اللّه
ـ   2

»وأورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق األرض ومغاربها التـی بارکنـا فیهـا   «
والبرکـۀ   3

ثوا فیها ودفنوا، إذا فهـی المبارکـۀ بقدسـیۀ    العظمى هی الروحیۀ المتمثلۀ فی األنبیاء الذین بع

العاصۀ الرسالیۀ ومنطلقها إلى ما حولها من القرى، وکما فی مکۀ المکرمۀ ـ وهی أعلـى مـن    

  ».لتنذر أم القرى ومن حولها«القدس ـ 

أنتم، وهی محتلۀ بأیدي الوثنیین، وهـذه الکتابـۀ   » لکم  األرض المقدسۀ التی کتب اللّه«تلک 

ۀ وأخرى تکوینیۀ شرطَ المحاولۀ المستطاعۀ، ال تکوینیۀ طلیقۀ وإال لمـا احتلـت   کتابۀ تشریعی

» فتنقلبوا خاسـرین «خوفۀ من المحتلین » ادخلوا.. وال ترتدوا على أدبارکم«ف   رغم کتابۀ اللّه

وإرتدادا عنه، أو وعن بغیتکم المکتوبۀ لکم، وکمـا    حاسرین عن إیمانکم تشککا فی أمر اللّه

ئهین فی التیه أربعین سنۀ واآلیۀ تحتمل المعنیین، واإلرتداد على األدبار منـه ـ وهـو    انقلبوا تا

  أهمه ـ االرتداد عن الدین شکا بعد الیقین، فتکونوا کالمقهقر الراجع والمتقاعس الناکص.

فکتابۀ دخول األرض المقدسۀ تکوینیا هی مشروطۀ بتحقیق الکتابۀ الشرعیۀ، فلما تخلفوا عـن  

ء ثـم  هـؤال  4أمروا تخلف عنهم الدخول وهذا هو المعنی من البداء فی دخـولهم  دخولها کما

                                                        
١

 .٢١: ٥. 
 
٢

 .١: ١٧. 
 
٣

 .١٣٧: ٧. 
 
التي  ةادخلوا األرض المقدس«  انھ سئل عن قول هللاّ   عن ابي عبدّهللا  ةبن صدق ةعن تفسیر العیاشي عن مسعد ٦٠٦: ١. نور الثقلین ٤

ھي  ةالممحو ةأقول: الكتاب» ما یشاء وعنده أم الكتاب  كتبھا لھم ثم محاھا ثم كتبھا ألبناءھم فدخلوھا یمحو ّهللا «قال:  »لكم  كتب هللاّ 
ولم یكن التحریم  ةاإلسرائیلی ةھي لألم ةإذ لم یقوموا بشرائطھا ثم أثبتھا للقائمین بشروطھا، والكتاب ةوالتكوینی ةالتشریعی ةمجموع

 إال لردح من الزمن ثم أحلت، سواء للذین بقوا من المخاطبین أوالً أم غیرھم.
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ونرید أن على الذین استضعفوا فی «کما  1القضاء لدخول أبناءهم وذراریهم فإنه من المکتوب

»األرض األرض ونجعلهم أئمۀ ونجعلهم الوارثین. ونمکن لهم فی
وقد عـرَّفهم موسـى مـن     2

  واصـبروا إن األرض للّـه    قال موسى لقومه اسـتعینوا باللّـه  «شرط تحقیق هذه اإلراءة الربانیۀ: 

یورثها من یشاء من عباده والعاقبۀ للمتقین. قالوا أوذینا من قبل أن تأتینا ومن بعـد مـا جئتنـا    

»ی األرض فینظر کیف تعلمـون قال عسى ربکم أن یهلک عدوکم ویستخلفکم ف
وأورثنـا  «ـ   3

القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق األرض ومغاربها التی بارکنا فیها وتمـت کلمـۀ ربـک    

»الحسنى على بنی إسرائیل بما صبروا
.. أدخلوا األرض المقدسۀ التـی  «والکلمۀ الحسنى هی:  4

  لذلک الدخول بشرطه الصالح الفالح. تحقیقیا حقیقا »لکم..  کتب اللّه

هذه التوراتیۀ فلیسـت    فیهما شرطُ بقاء شرعۀ اللّه  ثم وهذه الوراثۀ والکتابۀ لهم بعد شرط اللّه

وعد أهـل القـرآن بـدخول القـدس مـرتین عنـد         لهم بعد نسخها کما نسخت بالقرآن واللّه

م ـ إذا ـ ال یملکون األرض المقدسۀ   إفسادیهم العالمیین، بعد المرة األولى بدایۀ اإلسالم، فه

  على مدار الزمن إال فی ردح الرسالۀ اإلسرائیلیۀ، وشرط شروط مسرودة.

ا   « قالوا یموسى إنَّ فیها قوما جبارین وإنّا لن نَّدخُلها حتَّى یخرجوا منها فإن یخرجوا منهـا فإنـَّ

  5.»داخلون

رض المقدسۀ وال یخافون من التخلُّف عن أمـر  نراهم هنا یخافون من جبارین ظالمین فی األ

اللَّهـم إال إذا خـرج منهـا    » وإنا لـن نـدخلها  «الجبار العدل الحکیم، بل ویحیلون طاعتهم له: 

جبارون دون محاربۀ، وهذه األریحیۀ الحمقاء کانت منهم غباء وبالء فأدخلتم فی التیه أربعین 

  عاما.

                                                        
١

وق�ال لنس�لك أعط�ى ھ�ذه «ـ أن�ھ لم�ا م�ر إب�راھیم ب�أرض الكنع�انیین ظھ�ر ل�ھ ال�رب  ٧: ١٢. في سفر تكوین المخلوقات للت�ورات 
 ».األرض

 
٢

 .٦: ٢٨. 
 
١٢٩: ٧. ٣. 
 
٤

 .١٣٧: ٧. 
 
٥

 .٢٢: ٥. 
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  علیهما أمر الدخول اإلمر فی حسبانهم:  م اللّهذلک، وقد فسر لهم رجالن من الذین أنع

علیهما ادخلوا علیهم البـاب فـإذا دخلتمـوه فـإنّکم       قال رجالن من الّذین یخافون أنعم اللّه«

  1.»فتوکَّلوا إن کنتم مؤمنین  غلبون وعلى اللّه

ق فلـو    خوفَهم من جبارین فیها قضیۀَ  تحتمل إلى خوفهم من اللّه» یخافون«هنا  حذف المتعلـَّ

لذکر، أم الجبارین لذکروا، ثم سـابق ذکـر جبـارین یـدخلهم فـی نطـاق         کان ـ فقط ـ اللّه  

، فقد امتاز هذان الرجالن مـن   یضیف إلى خوفهم خوف اللّه»  أنعم اللّه«خوفهم، والحق ذکر 

علیهمـا    ، فأنعم اللّه هویرجون أالَّ یخافوا إالّ اللّ  الذین یخافون الجبارین أن کانوا یخافون اللّه

  . من بینهم أن حصرا خوفهما باللّه

منه کل شیء ومن لـم یخـف     أخاف اللّه  من خاف اللّه«أحدا، ف   فجعلهما ال یخافان مع اللّه

الخوف مـن العمالقـۀ الجبـارین ولکنهمـا     » یخافون«وقد یعنی » من کل شیء  أخافه اللّه  اللّه

یتغلب على خوفهما، أم أصـبحا ال    بخوف من اللّه» علیهما  هأنعم اللّ«یمتازان عمن سواهم أن 

  . یخافان هؤالء، فإنما یخافان اللّه

مـن  «وقد یصح عدهما من النقباء اإلثنی عشر من بنی إسرائیل السابق ذکرهم، فإذاً قد تعنـی  

بیـنهم بنعمـۀ    مـن » علیهمـا   أنعم اللّـه «دون سواه،   هؤالء النقباء الخائفین اللّه» الذین یخافون

  ال سواه.  اللّه» یخافون«علیهما معهم حیث الکل   خاصۀ، أو أنعم اللّه

أنعـم  «قـد  » من الذین یخافون«صفۀ لها بعد صفۀ، فهما رغم أنهما » علیهما  أنعم اللّه«ذلک، و

إنـا لـن   «فقلّ خوفهم عن الجبارین أم زال، ولم یکونـوا مـن القـائلین الغـائلین     » علیهما  اللّه

  . بل هما من الذین یخافون ککل، ولکنه خوف تغلبت علیه نعمۀ اللّه» ها..ندخل

وهنا أقل محتد روحی للرجلین أنهما من الصالحین الکُمل، وقد یحتمل کونهم من الشهدا أو 

والرسول فأولئک مع الـذین    ومن یطع اللّه«أو النبیین حیث هم من المنعم علیهم:  2الصدیقین

                                                        
١

 .٢٣: ٥. 
 
٢

یر العیاشي عن أبي جعفر عن تفس ٦٠٦: ١ما في نور الثقلین  السالم علیھ. مما قد یصدق أنھما كانا من الصدیقین من خلفاء موسى 
 أحدھما یوشع بن نون ووكال بن یاخثا كالب بن یافنا وھما ابن عمد.» قال رجالن« علیھماالسالم
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  1.»رفیقاعلیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئک   أنعم اللّه

ا مـع    » من الذین یخافون«و» رجالن«ولکن  قد تبعدانهم عن منصب النبوة، ثم وال نعـرف نبیـ

فـی    موسى غیر هارون، فهما على أیۀ حال کانا فی قمۀ من قمم اإلیمان والتکالن علـى اللّـه  

علـیهم البـاب   أدخلـوا  «مثل ذلک الموقف الحرِج المرِج، بذلک األمر الرشید الجريء اإلمر: 

إذا دخلتم باب البلدة المقدسۀ إنهزموا فال یبقى منهم نافخ نـار  »: فإذا دخلتموه فإنکم غالبون

  وال ساکن دار.

، فصاحب الحـق   وذلک درس یحلِّق على کافۀ األمثال لهذه الهجمۀ المؤمنۀ المتوکلۀ بأمر اللّه

حال یتأکـد نجاحـه فـی مثـل هـذه      یأمره أن یأخذ حقه، إنه بطبیعۀ ال  وقد احتُل مرکزه واللّه

أمرهم بالدخول فی األرض المقدسـۀ    الهجمۀ القویۀ، فلو أنهم ال ینجحون الستحال على اللّه

لهم: ضابطۀ ثابتۀ فی علم القلوب وتکتیک الحروب: أقدموا واقتحمـوا، فمتـى     وقد کتبها اللّه

قدر ما تقوى قلـوبکم  دخلتم على القوم فی عقر دورهم انکسرت قلوبهم وضعفت معنویاتهم 

وعلـى  «وتعلو معنویاتکم، فهم یشعرون بهزیمۀ عظیمۀ تفشل بها طاقاتهم مهما کانوا جبارین 

  ».فتوکلوا إن کنتم مؤمنین  اللّه

ذلک ولمجرد الهجمۀ المفاجئۀ وإن کانت بدائیۀ ظالمۀ، لها دورها فی الغلبۀ، فضالً عما هـی  

  . وهی بأمر اللّه  لّهدفاعیۀ إلسترجاع حق مغتصب ومن مؤمنین بال

وإذا کانت الحروب الناریۀ هکذا قضیۀ انحالل الشخصیۀ والتصمیم مـن المهـاجمین، فمـاذا    

ب صـاحب الحـق علـى       ترى الحروب الباردة فی حقول الحجاج اللجاج، فال ریبۀ فـی تغلـُّ

صاحب الباطل، وال سیما حین یقدم المبطل فی عرض دعواه فیهاجمه المحق فی أسود نقطۀ 

  نُقَط، فیتهدر المبطل عن بکرة أبیه. من

بالدفاع أو الجهاد دون ضمان للغلبۀ حیث الحـرب سـبحال، وبـین أن      ففرق بین أن یأمر اللّه

  لهم.  یأمر بالدخول فی األرض المقدسۀ المحتلۀ وقد کتبها اللّه

یـب، فـال   یکون النجاح مضـمونا دون ر » فتوکلوا  .. ادخلوا.. وعلى اللّه کتب اللّه«ففی مثلث 

                                                        
١

 .٦٩: ٤. 
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وکتابۀ النجاح فیه، ثم ال تکفی الکتابۀ والدخول إالّ بالتوکل علـى    یکفی الدخول إالّ بأمر اللّه

جعل التوکل مفتاح اإلیمان واإلیمان قفل التوکل، وحقیقۀ التوکـل اإلیثـار وأصـل    «، فقد  اللّه

رین فـإن آثـر   اإلیثار تقدیم الشی بحقه، وال ینفک المتوکل فی توکله من إثبات أحـد اإلیثـا  

  1».معلول التوکل وهو الکون حجب به، وإن آثر علۀ التوکل وهو الباري سبحانه بقی معه

  2.»هب أنت وربک فقتال إنَّا ههنا قعدونقالوا یموسى إنَّا لن نَّدخلها أبدا ما داموا فیها فاذ«

کأنـه ـ فقـط ـ ربـه ال      » فاذهب أنت وربک«وذلک أسوء تعبیر عن القدیر اللطیف الخبیر أن 

ا یؤمنـوا     وربهم، ثم وهو بحاجۀ إلى مناصرة فی مقاتلۀ الجبارین، مما یدل صارخۀ أنهـم لمـ

فین بأنـه رب السـماوات واألرض ولـه الملـک!     وحتى قدر إیمان المشرکین به، المعتر  باللّه

إن «وألنهم کانوا من المشبهۀ المجسمۀ کما هـو صـریح آیـات اختلقوهـا فـی التـورات ك       

بهـذه    فصرعه فأخذ برکۀ النبوة لنفسه عوضا عن العیص ثم خلّـص اللّـه    إسرائیل صارع اللّه

ا ذا  » یا حوا أین أنتما ال أراکمـا کان یمشی فی الجنۀ قائالً: یا آدم   إن اللّه«أو » المعاوضۀ أمـ

  من تجسیم جسیم حسیم لساحۀ الربوبیۀ المقدسۀ!.

، فـدخوالً   ویا له من تخاذل أمام الجبارین عن نصر الحق وتوهین الباطل، وتجاهل أمام اللّـه 

  فی التیه.

وهکذا یکون دور المتخاذلین هودا أو نصارى أو مسلمین دون إختصاص بطائفۀ دون أخـرى  

  أضراب هؤالء الیهود قائالً: السالم علیها خاطب علی أمیر المؤمنین وکم

أیها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم یطمـع فـیکم مـن    «

لیس مثلکم ولم یقو من قوي علیکم لکنکم تهتم متاه بنی إسرائیل ولعمري لیضعفن لکم التیه 

  3».راء ظهورکم وقطعتم األدنى ووصلتم األبعدمن بعدي أضعافا خلفتم الحق و

وضمانه للغلبۀ، ذلک مظهـر مـن     فنفس الهجوم على العدو وال سیما بطمأنیۀ اإلیمان وأمر اللّه

                                                        
 جعل... »فتوكلوا إن كنتم مؤمنین  وعلى ّهللا «في كالم طویل وقال عز وجل  السالم علیھقال الصادق  ة. مصباح الشریع١
 
٢

 .٢٤: ٥. 
 
٣

 .السالم علیھللسید الشریف الرضي عنھ  ةعن نھج البالغ ٦٠٩: ١. نور الثقلین 
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لیه مهما کان أقوى منه، فإنـه یـزدادك   مظاهر القوة القاهرة للداخل الهاجم، فیهابه المهاجم ع

قوة وینقصه عن قوته، فالضربۀ األولى هی القاضیۀ على المضروب، سادة علیه کـل الـدروب   

  للفرار عن النکسۀ، أو القرار للتغلب.

  وهکذا یکون دور الحجاج أن الغلبۀ األولى قاضیۀ وإن لم تکن حقۀ فضالً عن الحاقۀ.

فی حواره أقسى الضربات حتى یربح أقصاها، ومن تکتیکـات   فعلى الُمحاور المحق أن یقدم

الحوار الناجحۀ أن تصغی إلى محاورك فتعرف کل ما عنده من حجۀ، ثم تبتدر فـی اإلجابـۀ   

  عنه أضعف نقطه فترکز علیها بضربۀ قاسیۀ قاضیۀ، وبذلک تنجح على مدار الحوار.

ـ   ا کأحسـنهما وأقواهمـا أجمـع    فشکلیۀ الحوار هی قد تکون أهم من مادتها، والجمـع بینهم

وأقوى فی النضال، وکما تعرَّفنا إلى کل صـنوف الجـدال علـى أضـواء القـرآن فـی سـرده        

  وأنبیاءه.  محاورات اللّه

ذلک الجهل الکافر والتخلف العاهر من بنی إسرائیل ونحن نقول یـا رسـول الهـدى محمـد     

لذي بعثک بالحق لو ضربت أکبادها إلـى بـرك   وا«: ال نقول کما قالت بنو إسرائیل.. آلـه  و علیه اهللا صلى

  1».الغماد التبعناك

ن ویفزعون من الخطـر أمـامهم فیرفسـون بـأرجلهم کـالحمر      وهکذا یحرج الجبناء فیتوقحو

ورسـوله وهـم فـی      المستنفرة فرت من قسورة، بل یرید کل امـريء مـنهم أن یخدمـه اللّـه    

  أریحیتهم عائشون.

وهذه هی نهایۀ المطاف بموسى فی رسالته الملیئۀ بالعقاب والعقوبات والنکرانات وإحتمـال  

آت مـن بنـی إسـرائیل، نکوصـا عـن األرض المقدسـۀ،       کل الرذاالت واإلنحرافات واإللتوا

وإرتدادا إلى أدبار الجاهلیۀ والوخزة الفرعونیـۀ، فمـاذا یصـنع ـ إذا ـ بهـؤالء وقـد وصـل         

  النکران إلى ذلک الحد القاحل الجاهل؟.

                                                        
١

لما سار إلى ب�در استش�ار المس�لمین  آلھ و علیھ هللا صلى  ـ أخرج أحمد والنسائي وابن حبان عن انس أن رسول ّهللا  ٢٧١: ٣. الدر المنثور 
ال نق�ول كم�ا قال�ت بن�و «ق�الوا  آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لى  ل ّهللا فأشار علیھ عمر ثم استشارھم فقالت األنصار ی�ا معش�ر األنص�ار إی�اكم یری�د رس�و

 ».إسرائیل لموسى إذھب أنت وربك فقاتال إنا ھھنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضرب أكبادھا...
وھو  آلھ و علیھ هللا صلى  وفیھ عن ابن مسعود قال لقد شھدت من المقداد مشھدا ألن أكون أنا صاحبھ أحب إلي مما عدل بھ آتى رسول هللاّ 

ال نقول كما قالت بنو إسرائیل... ولكن نقاتل عن یمینك وعن یسارك ومن  آلھ و علیھ هللا صلى  یا رسول ّهللا   یدعو على المشركین قال وّهللا 
 یشرق لذلك وَسر بذلك. آلھ و علیھ هللا صلى  بین یدیك ومن خلفك فرأیت وجھ رسول ّهللا 
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  ماذا؟ إالّ أن یلتجیء إلى ربه داعیا ملتمسا أن یفرق بینه وبینهم وقد فعل:

  1.»الَّ نفسی وأَخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقینقال رب إنّی ال أملک إ«

دعوة ملیئۀ باآلالم واألسقام مع اإلستسالم، دعوة الفراق بینه وبـین هـؤالء اللئـام، فـإلى مـن      

  حیث یعلم مـن اللّـه    الملک العالّم، یشکو بثه وحزنه ونجواه إلى اللّه  یشکو حاله إالّ إلى اللّه

انه ال تربط بهم بعد ذلک النکول الکافر أیۀ رابطۀ صالحۀ، ال نسب وال تـاریخ   ما ال یعلمون،

وقد فشلت وشلَّت، متقطعـا عـنهم     وال جهد سابق، فإنما الرباط فیما بین کان الدعوة إلى اللّه

من کل وشائج األرض حین تنقطع العقیدة الصالحۀ، فما هی الجدوى ـ إذا ـ فی کونه معهـم    

  ئل الزمن الرسالی إالَّ بعدا، اللّهم إالَّ قلۀ قلیلۀ منهم.ولم یعمل فیهم طا

؟ وهناك معه رجالن مـن الـذین   »ال أملک إالَّ نفسی وأخی«من  السالم علیهوترى ماذا عنى موسى 

علیهما، ومعهما سائر النقباء وسواهم من الذین یخـافون، وقـد أدوا رسـالۀ      یخافون أنعم اللّه

  ۀ؟.موسى فی هذه الحالۀ المحرج

أنها جنس األخ، شاملۀ إلخوته فی اإلیمـان إلـى أخیـه هـارون فـی      » أخی«فهل نتوسع فی 

  »!.إخوتی«النسب والرسالۀ؟ وصالح التعبیر عن هذه الجمعیۀ 

فی نفاذ الدعوة الرسالیۀ على ضـوء الوالیـۀ المطلقـۀ الشـرعیۀ إالّ نفسـی وإال      » ال أملک«أم 

ومن قوم موسى أمـۀ  «علیهم:   خافون وأنعم اللّهأخی؟ فکذلک األمر! حیث نفذت فی الذین ی

»یهدون بالحق وبه یعدلون
وأوحینـا إلـى   «حیـث یتلوهـا:    السـالم  علیـه وذلک فی زمـن موسـى    2

  ».موسى..

؟ فکـذلک األمـر!   »أخـی «ال یملک کذلک » و«فی تطبیق أمرك » إالَّ نفسی«أنا » ال أملک«أم 

مـع أنهمـا ملکـا أمـر     »! إنی وأخی ال نملک إالّ أنفسـنا «ـ   إضافۀ إلى أن صالح التعبیر ـ إذا 

  الوالیۀ الشرعیۀ وقد أثرت فیمن أثرت.

قد تعنی ملک تطبیق الرسالۀ فی هؤالء الفاسقین، فلـه ملـک   » إنی ال أملک إالَّ نفسی وأخی«

                                                        
١

 .٢٥: ٥. 
 
٢

 .١٥٩: ٧. 
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ـ   تحت  الرسالۀ األصلیۀ وألخیه ملک الرسالۀ الفرعیۀ ـ وهو الوالیۀ المطلقۀ الشرعیۀ الرسولیۀ 

هنا نسبیۀ أمام هؤالء الفاسقین، وأما ملک هذه الرسـالۀ بالنسـبۀ   » ال أملک«ملکته الرسالیۀ، ثم 

» رجالن مـن الـذین یخـافون..   «للمؤمنین القلۀ معه فهو أمر واقع ال مرد له کما فی نص اآلیۀ 

مضارعۀ » ملکال أ«فقد یعنی بقوله إنی وأخی، نفضنا أیدینا عن بالغ الرسالۀ کما أمرنا، وهنا 

تعنی حاله ومستقبله دون ماضیه حیث أثرت دعوته مهما کانت فی قلۀ قلیلۀ، فألن الرسالۀ ال 

تعنی بدورها إالّ تحقیقها وقد تحققت فی هؤالء القلۀ، ثم تجمدت أمام هؤالء الکثرة الفاسـقۀ  

ال یـرى  فال طائل ـ إذا ـ تحت تبقیۀ الرسول وقد نفض یدیه عن الوحی بالغا وإبالغـا، ثـم     

إلستمرایۀ بالغه بینهم إالّ مزیدا لفسقهم أو کفرهم، وهکذا تکـون أدوار الحیـاة الرسـولیۀ أن    

الرسول حین ینفض یدیه عن کامل الوحی الرسولی بالغا وإبالغا ثم ال یرى بعد فتـرة تـأثیرا   

ا وأ » فـافرق بیننـا  «فی دعوته، أن بقاءه بعد فیهم لیس تحته طائل، إذا یصح دعـاءه:   خـی  أـن

فـافرق بیننـا وبـین القـوم     «کرسولین، وسائر المؤمنین نقباء وسواهم کأعضاد هذه الرسـالۀ،  

، إذ کلت الدعوة وما أثرت إالَّ نکوصا ونکوالً، وما خلفت فیهم إالَّ نکاالً، فال تعنی »الفاسقین

یخلصه طلبا لفرْقه عن أصل الرسالۀ أم عن دعوتها، بل هو تطلب لموته أما أشبه بما » فافرق«

ـ حسب المفهوم من آیات لم یستجب دعاءه فی موتـه إن کـان      عن هذه الورطۀ، ولکن اللّه

هو المطلوب، بل حول إستجابته إلى تحریم األرض المقدسۀ علیهم کأصـل، وتحـریم سـائر    

ذا «البالد علیهم کفرع فلقد راعى موسى األدب الرسالی فلم یترك الحوزة الرسالیۀ خالفـا ل  

دون تعیـین لمصـداق لـه تأدبـا،     » فـافرق «بل التجاء إلى الـدعاء:  » هب مغاضبا..النون إذ ذ

إنهـا محرمـۀ   «فی فرق صالح بینه وأخیه، وبـین القـوم الفاسـقین فـی       فی اللّه  فإستجابۀ اللّه

  ال وعلیهما، فقد کنا نزور القدس خالل هذه األربعین.» علیهم

بفرْق صالح دونما موت   الفَرَق وقد نجاه اللّهفالمطلوب فی دعاءه هو فرقُ ما ینجیه من ذلک 

أو عزل له عن الرسالۀ أم دعوتها، ونفس ذلک التیه فیه ما فیه من فرْق فیه لهم فَرَق یـرجعهم  

عما کانوا فیه من طیش، عذاب فارق بینهم وبینهما، ومن ثم فارق الموت بعد دخـولهم فـی   

  اتوا فی التیه.األرض المقدسۀ، کما فرق بینهما وبین جمع منهم م
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  1.»قال فإنَّها محرَّمۀٌ علیهم أربعین سنۀً یتیهون فی األرض فال تأس على القوم الفاسقین«

وهذا فراق بینهم وبـین األرض المقدسـۀ   » فإنها محرمۀ علیهم..«إجابۀ لدعوته   اللّه» قال«هل 

إشـارة إلـى   » فإنها«الفاء فی  ؟ علّ»فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین«دونه وإیاهم وقد تطلب 

فال تصـلح الفـراق بـین    » فافرق«تحریمها علیهم عقوبۀ وهی کافیۀ فی الحکمۀ التربویۀ، وأما 

بعدما عاش معهـم   2فی التیه السالم علیهرسول ومرسل إلیهم إالّ بموتهم أو موته، وهل مات موسى 

إذ مات خلیفته األولى هارون قبله، وقد یـروى أن   3ردحا فیه فخلفه یوشع بن نون فی رسالته

أدخلـوا  «ذلک ال تناسب اآلیات التالیۀ وال سیما  4ر من األرض المقدسۀ؟قبر موسى قذفۀ حج

  ».مصرا..

تجـاه األرض   وترى ما هی وأین هی أرض التیه؟ إنهـا بطبیعـۀ حـال خـروجهم عـن مصـر      

المقدسۀ هی بینهما وقد تاهوا فیها، ونحن تائهون فی تعایشهم أربعین تیه اللَّهـم إالّ مـا بینـه    

وقطعناهم عشرة أسباطا أممـا وأوحینـا   «لنا من ماءهم فیه وغذاءهم وتظلیل الغمام علیهم:   اللّه

شرة عینا قد علم إلى موسى إذا استسقاه قومه أن إضرب بعصاك الحجر فانبجست منه إثنتا ع

کل أناس مشربهم وظللنا علیهم الغمام وأنزلنا علیهم المن والسـلوى کلـوا مـن طیبـات مـا      

»رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا أنفسهم یظلمون
وإذ استسقى موسى لقومـه فقلنـا اضـرب    « 5

شـربوا مـن   بعصاك الحجر فانفجرت منه إثنتا عشرة عینا قد علم کل أناس مشـربهم کلـوا وا  

وال تعثوا فی األرض مفسدین. وإذ قلتم یا موسى لن نصبر على طعام واحـد فـادع     رزق اللّه

                                                        
١

 .٢٦: ٥. 
 
٢

یوم السبت مفجوعا  السالم علیھمات داود النبي  آلھ و علیھ هللا صلى  ل ّهللا قال قال رسو السالم علیھ  في الكافي عن أبي عبدّهللا  ٦٠٨: ١. نور الثقلین 
 في التیھ فصاح صائح من السماء مات موسى وأي نفس ال تموت؟. السالم علیھفأظلتھ بأجنحتھا ومات موسى 

 
٣

تب�ارك   ح�دیثا ط�ویالً یق�ول فی�ھ: ان ّهللا علیھماالس�المعن أبي جعفر  ةباسناده إلى أبي حمز ةالنعم. المصدر في كتاب كمال الدین وتمام 
 التي تاه فیھا بنو إسرائیل. ةوتعالى ارسل یوشع بن نون إلى بني إسرائیل من بعد موسى بنبوتھ بدؤھا في البری

 
٤

إلیھ أن اضرب بعصاك الحجر   ـ أخرج عبد بن حمید عن الحسن قال لما استسقى موسى لقومھ أوحى هللاّ  ٢٧٢: ٢. الدر المنثور 
إلیھ قلت لعبادي معشر الحمیر وإني قد حرمت علیكم   عینا فقال لھم موسى ردوا معشر الحمیر فأوحى ّهللا  ةفانفجرت منھ إثنتا عشر

لو رأیتم قبر موسى لرأیتموه من األرض : «آلھ و علیھ هللا صلى  حجر فقال رسول ّهللا  ةقال یا رب فاجعل قبري منھا قذف ةرض المقدساأل
 ».بحجر ةقذف ةالمقدس

 
٥

 .١٦٠: ٧. 
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لنا ربک یخرج لنا مما تنبت األرض من بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون 

  1.»الذي هو أدنى بالذي هو خیر إهبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم..

وإذ قبل لهم أسـکنوا هـذه   «لهم:   ون مصرا وعلّها األرض المقدسۀ التی کتب اللّهفهکذا یدخل

القریۀ وکلوا منها حیث شئتم وقولوا حطۀ وأدخلوا الباب سجدا نغفر لکم خطایـاکم سـنزید   

المحسنین. فبدل الذین ظلموا قوالً غیر الذي قیل لهم فأرسلنا علیهم رجزا مـن السـماء بمـا    

  2.»کانوا یظلمون

أنه أسى على تیههم أربعین سنۀ، إذ ما کـان  » فال تأس على القوم الفاسقین«ذلک، وقد تلمح 

یستجیبه هکذا، فإنما فرقا بینه وبینهم، ال جمعا فی تیه العذاب، اللّهـم إالّ    یخلد بخلده أن اللّه

  ردحا منه قلیالً یسقی قومه بما ضرب عصاه الحجر وما أشبه.

ن والنقباء اإلثنى عشر ومعهم المؤمنون کانوا مع القوم فی التیه فقـد یبـرز   وألن موسى وهارو

  دعاء موسى على نفسه کما على قومه؟.  هذا السؤال، کیف یستجیب اللّه

والجوائب أن تیه األربعین کان علیهم عذابا لم یسأله موسى، ولم یکن له عذابا إذ لـم یکـن   

سـهل علـى رعیـل      ثـم اللّـه  » ها محرمۀ علـیهم فإن«دخول األرض المقدسۀ محرما إال علیهم 

تظلیـل الغمـام وانفجـار العیـون بمـا       السالم علیهاإلیمان ما لم یسهل على الفاسقین، ومنه لموسى 

ضرب موسى عصاه، وإنزال المن والسـلوى، آیـات ثـالث ربانیـۀ کانـت لصـالح الرسـالۀ        

  الموسویۀ علّهم یؤمنون.

بینه وبینهم بموته دون عزله عن الرسـالۀ فإنـه عضـل، وال      فقد فرق اللّه» فافرق..«فأما دعاءه 

فرقه عنهم حیا فإنه إنعزال ال یجوز فی سنۀ الرسالۀ مهما کان المرسل إلیهم عزَّل عن اإلیمان 

  وعضَّل، ومن الفرق هو فارق العذاب لهم فی التیه دونه وهارون والمؤمنین معهما.

فور دعاءه قبل التیه، تیه فی القول حیث کـان انبجـاس   فرق بینهم وبین القوم   والقول إن اللّه

وهم فی التیه، إذ ال حاجۀ إلـى   السـالم  علیهالعیون وتظلیل الغمام وما أشبه، آیات ربانیۀ بید موسى 

                                                        
١

 .٦١: ٣. 
 
٢

 .١٦٢: ٧. 
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  ذلک اإلستسقاء الجمعی وتظلیله إالَّ فی التیه.

» محرمـۀ علـیهم   فإنهـا «فلقد تاهوا فی تلک التیهاء ال یهتدون من أي إلى أي، وقد ال تعنـی  

حرمۀ تعبدیۀ إذ هم لم یکونوا یتعبدون بسلب وال إیجاب، بل هی محرمۀ علیهم حتى إن لـم  

عنها فظلوا فی التیه إذ ضـلوا عـن األرض المقدسـۀ فیـه       یکن فیها جبارون حیث أتاهم اللّه

  أعلم بما فی التیه ومن فیه، بسالبه ومنفیه.  واللّه

فقـال  «تیه فی التیه، وإلیکم نصا من التوراة فـی سـبب التیـه:    هذا ما یقوله القرآن عن سبب ال

الرب لموسى وهارون من أجل أنکما لم تؤمنا بی حتى تقدسانی أمـام أعـین بنـی إسـرائیل     

لذلک ال تدخالن هذه الجماعۀ إلى األرض التی أعطیتهم إیاه. هذا ماء مریبۀ حیث خاصم بنو 

  1».إسرائیل الرب فتقدس فیهم

ذلک، ولم یسبق هذا النص المزري بحق الرسولین الکـریمین إالّ قصـۀ إخـراج المـاء مـن      

ـ قال لهم إسمعوا أیها المردة. أمن هذه الصخرة نخرج لکـم مـاء.     10«حیث   الحجر بأمر اللّه

ـ ورفع موسى یده وضرب الصخرة بعصاه مرتین فخـرج مـاء غزیـر. فشـربت الجماعـۀ        11

  ».شیها. فقال الرب...وموا

حرم علیهم األرض المقدسۀ أربعین سـنۀ،    بإستجابته أن اللّه السـالم  علیهوحصیلۀ المعنی من دعاءه 

ولیس على موسى وهارون وسائر المؤمنین، فقد یلمح أنهما مع هؤالء کان لهم الدخول إلـى  

  األرض المقدسۀ خالل األربعین على أیۀ حال حتى إذا دخلوا مصرا.

فی التیه، ولم تکن إستجابۀ دعاءه فی الفرق بینـه وبیـنهم إالَّ    السالم علیهفلم یکن موت موسى إذا 

  ».علیکم«دون » فإنها محرمۀ علیهم«بفارق عذاب التیه حیث قال 

وهکذا تکون أدعیۀ الصالحین، غیر جازمۀ فیما یطلبون، وإنما حسب المصلحۀ الربانیۀ، ولـم  

فـافرق بیننـا وبـین    «وبناء علیه » ال أملک إال نفسی وأخی« یکن لحاضر موسى من العقدة إال

  وقد فرق بینهما وبینهم بما فرق.» القوم الظالمین

  إحتماالت عدة:» إنی ال أملک..«المتفرعۀ على » فافرق..«فهنا فی 

                                                        
١

 .١٣ـ  ١٢: ٢٠د . سفر اإلعدا
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بعزلی عن هذه الرسالۀ؟ وتطلُّب العزل عضل من رسول معصـوم وفریـۀ جهـل    » فافرق«ـ   1

  کأنه جهل صالحیۀ هذه الرسالۀ فلیعزله عنها حین ال یملکها!.تعالى   على اللّه

بترکی حوزة المسئولیۀ فی هذه الرسالۀ، إنعزاالً عن هؤالء المرسـل إلـیهم إلـى    » فافرق«ـ   2

فی الرساالت کلها، ولقـد  » عذرا أو نذرا«عزلۀ خالیۀ عن الدعوة؟ وتطلُّب اإلنعزال ال یناسب 

  !. حیث ترك حوزه الدعوة دونما إستئذان من اللّه.» إذ ذهب مغاضبا.«ظلم ذا النون 

بموتى حیث تم الوحی الرسالی وطم اإلنذار فال طائل بعد تحت هذه الرسـالۀ؟  » فافرق«ـ   3

  وال طائل تحت هذا الطلب ممن یعلم مدى صالح الدعوة الرسولیۀ!.

  .بموتهم؟ وهکذا األمر! وعلّ فیهم من یؤثر فیه کرور الدعوة» فافرق«ـ  4

بفارق العذاب الذي هو قضیۀ ذلـک التخلـف المتـواتر المتواصـل مـنهم فـال       » فافرق«ـ    5

  تشملنی وأخی والمؤمنین بذلک العذاب.

کما تراه صالحا؟ وهذا هو األدب الرسولی السـامی المرجـو مـن مثـل موسـى      » فافرق«ـ   6

  .السالم علیه

الحرمۀ أن یمنعوا عـن بـالد   ولیس قضیۀ خصوص هذه » قال فإنها محرمۀ علیهم أربعین سنۀ«

إتاهتهم عن غیرهـا کمـا عنهـا، والتیـه     » یتیهون فی األرض أربعین سنۀ«أخرى غیرها، ولکن 

  عذاب ألیم أیا کان، وال سیما فی غیر بلد وهم فی الصحراء ولیس لهم إالَّ طعام واحد وجـو

  واقع ال مرد له.إخبار عن » یتیهون«واحد، کلما یحاولون الوصول إلى مصر ال یسطعون فإن 

  حول التیه وما ورد فیه:

أتراهم وهم فی التیه ما حاولوا أن یدخلوا األرض المقدسۀ أم غیرها من البالد ولمـاذا وهـم   

  حائرون بائرون من تیه التیه؟.

تعنی حرمۀ واقعیۀ إلى حرمۀ شرعیۀ فلذلک لم یسطعوا أن یدخلوها، ثـم  » إنها محرمۀ علیهم«

عن واقع حرمانهم عن الدخول فی أیۀ بلدة إال بعد أربعین التیه، وقد نبأ » یتیهون فی األرض«

ورد فیه من اآلثار واألخبار ما فیه ما فیه، اللّهم إال ما یوافق الواقع المعقـول المقبـول، الـذي    
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  1یتلقاه المؤمن العاقل بالقبول.

  

  هل الحاکم الرسولی یستأذن فانه رئیس کل القوى

دوا بِـأَموالهِم وأَنفُسـهِم واللّـه    والْیومِ االْخرِ أَنْ یج   الَ یستَأْذنُک الَّذینَ یؤْمنُونَ بِاللّه« اهـ     ـیملع

بِهِم     بِالْمتَّقینَ * إِنَّما یستَأْذنُک الَّذینَ الَ یؤْمنُونَ بِاللّه یـی رف مفَه مهقُلُوب تتَاباررِ ومِ االْخوالْیو

  2.»یتَرَددونَ

والیوم اآلخر ال ینتظرون اإلذن فـی أداء فریضـۀ     ء، فالذین یؤمنون باللّه ضابطۀ ثابتۀ ال تخطى

، بل هـم   نفرا فی سبیل اللّه  وأکد لهم، فهم ال تلکأون فی تلبیۀ داعی اللّه  بعدما أمرهم اللّه  اللّه

سراع إلیها خفافا وثقاالً، طاعۀً ألمره ویقینا بلقاءه وإبتغاء مرضـاته دونمـا حاجـۀ إلـى حـثٍّ      

  فضالً عن اإلستئذان.  بعدما حثهم اللّه

فی ذلک الجهـاد، فضـالً     المؤکد بالجهاد باألموال واألنفس یستأذن رسول اللّه  أفبعد أمر اللّه

عن استئذانه فی ترکه، إذا فمجرد استئذانهم للقعود قعـود لهـم عـن اإلیمـان حـین یکـون       

                                                        
١

» ةادخل�وا األرض المقدس�«ق�ال لھ�م:  ةاألرض المقدس� قال: لما انتھ�ى بھ�م إل�ى علیھماالس�المعن أبي جعفر  ١٧٦: ١٣. بحار األنوار 
فراس�خ  ةعل�یھم فت�اھوا ف�ي أربع�  فلم�ا أب�وا أن ی�دخلوھا حرمھ�ا ّهللا » إذھب أنت وربك فقاتال إن�ا ھھن�ا قاع�دون، ق�ال رب...«قالوا: 

حیل فیرتحلون بالحداء والرجز حت�ى : وكانوا إذا أمسوا نادى منادیھم: أمسیتم الرالس�الم علیھقال » یتیھون في األرض...« ةأربعین سن
األرض فدارت بھم فیصبحون في منزلھم الذي ارتحلوا منھ فیقولون: قد اخطأتم الطریق، فمكث�وا بھ�ذا اربع�ین   إذا أسحروا أمر ّهللا 

في نحو من  ونزل علیھم المن والسلوى حتى ھلكوا جمیعا إال رجلین: یوشع بن نون وكالب بن یوفنا وابناءھما وكانوا یتیھون ةسن
 ».فراسخ فإذا أرادوا أن یرتحلوا ثبت ثیابھم علیھم وخفافھم... ةأربع
یا قوم ادخلوا األرض «عن قولھ:  علیھماالسالم  ألف... وعن أبي جعفر وأبي عبدّهللا  ة... وكانوا ستمائعلیھماالسالمعن أبي جعفر  ١٨٠وفیھ 

فلم یدخلوھا » ةادخلوا األرض المقدس«إن بني إسرائیل قال لھم  السالم علیھ  وعن أبي عبدّهللا » كتبھا لھم ثم محاھا«قال: ...» ةالمقدس
 حتى حرمھا علیھم وعلى أبناءھم وإنما دخلھا ابناء األبناء.

أي «أكان كتبھا لھم؟ قال: ...» ةادخلوا األرض المقدس: « قال قلت لھ: اصلحك هللاّ  السالم علیھ  وعن إسماعیل الجعفي عن أبي عبدّهللا 
یمحو ما یشاء ویثبت   كتبھا لھم ثم محاھا ثم كتبھا ألبناءھم فدخلوھا وهللاّ «قال:  السالم علیھوعنھ » لقد كتبھا لھم ثم بدا لھ ال یدخلوھا  وّهللا 

الرحیل الرحیل ویتَّھمم فكان إذا كان العشاء أخذوا في الرحیل ونادوا  ةعلیھم اربعین سن  فحرمھا هللاّ  السالم علیھوعنده أم الكتاب، وعنھ 
لألرض: دیري بھم فلم یزالوا كذلك   ألوحى ألوحى، فلم یزالوا كذلك حتى تغیب الشفق حتى إذا ارتحلوا واستوت بھم األرض قال هللاّ 

حتى إذا أسرحوا وقارب الصبح قالوا: إن ھذا الماء قد أتیتموه فأنزلوا فإذا أصبحوا إذا أبنیتھم ومنازلھم التي كانوا فیھا باألمس 
 ».لھم فدخلوھا وقد كان كتبھا لھم  فیقول بعضھم لبعض یا قوم قد ضللتم وأخطأتم الطریق فلم یزالوا كذلك حتى أذن ّهللا 

علیھ ولم یكن دخول بني   یقول: نعم األرض الشام وبئس القوم أھلھا وبئس البالد مصر أما إنھا سجن من َسخط هللاّ  السالم علیھوفیھ عنھ 
یعني الشام فأبوا أن » لكم  التي كتب هللاّ  ةادخلوا األرض المقدس«قال:   ألن ّهللا   منھم ّ�  ةسخط ومعصیإسرائیل مصر إال من 

وما كان خروجھم من مصر ودخولھم «، قال: ةفي مصر وفیا فیھا ثم دخلوھا بعد أربعین سن ةیدخلوھا فتاھو في األرض اربعین سن
 ».عنھم  الشام إال من بعد توبتھم ورضى ّهللا 

 ».ثم یدخلونھا بعد تحریمھ إیاھا علیھم ةكان في علمھ أنھم سیعصون  ویتیھون أربعین سن«قال:  ةفي اآلی آلھ و علیھ هللا صلىوفیھ عنھ 
 
٢

 .٤٥ـ  ٤٤: ٩. 
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إیاه، والطـاغین دون حاجـۀ إلـى    » متقینعلیم بال  واللّه«اإلستئذان للجهاد یشی بعدم اإلیمان 

استئذان منهم وعدم استئذان، فإنما ذلک البیان إعالن للرسول والذین معه لیعرفـوا المنـافقین   

  فی لحن القول.

فی الجهـاد فـإن ربنـا     آله و علیه اهللا صلىولقد کان أکابر المهاجرین واألنصار یقولون: ال نستأذن النبی 

فلمـاذا ـ إذا ـ اإلسـتئذان؟ وکـانوا بحیـث لـو أمـرهم الرسـول           ندبنا إلیه مرة بعد أخـرى، 

بأن یبقى فی المدینـۀ   آله و علیه اهللا صلىلما یأمره الرسول  السالم علیهبالقعود لشق علیهم. فترى علیا آله و علیه اهللا صلى

ـ آلـه  و علیه اهللا صلى  یشق ذلک علیه حتى یقول رسول اللّه ارون مـن  : أما ترضى أن تکون منی بمنزلۀ ه

  موسى.

واإلستئذان المنفی هنا ال یختص بالقعود، بل هو الظاهر فی الخروج، مما یـرجح أن جماعـۀ   

هـو مـن آخـرین اسـتأذنوه     » إئذن لی وال تفتنی«منهم إستأذنوه للخروج فأذن لهم، کما وأن 

علـى األمـرین، إذن فـی الخـروج وإذن فـی البقـاء،       » لم إذنت لهم«للبقاء، فقد یصح حمل 

  لیس من مسارح اإلذن سلبا وإیجابا.  هاد فی سبیل اللّهوالج

سواء أکان اسـتئذانهم  » والیوم اآلخر  ال یستأذنک.. إنما یستأذنک الذین ال یؤمنون باللّه«أجل 

والیـوم اآلخـر، فاإلسـتئذان فـی هـذا        للجهاد أم ترکه، وهو أحرى داللۀ على کفـرهم باللّـه  

ما هو ألولئـک الـذین خلـت قلـوبهم مـن اإلیمـان فهـم        المسرح ألي کان ومن أي کان، إن

  یتلمسون المعاذیر وهم فی ریبهم یترددون، استئذانا للخروج وآخر للقعود.

إلـى طائفـۀ مـنهم      فإن رجعک اللّـه «ذلک اإلستئذان کان للقعود وان استأذنوه بعد للخروج: 

القعود   فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معی أبدا ولن تقاتلوا معی عدوا  إنکم رضـیتم ـب

  1.»أول مرة فاقعدوا مع الخالفین

تلمیحۀ أنهم لم یستأذنوه ـ فقط ـ فـی القعـود، بـل وفـی الخـروج مـع         » ال یستأذنک«وفی 

هم الذین إستأذنوه لعدم » لم أذنت لهم«المجاهدین أیضا لیزیدوکم خباالً، ولکن المحور فی 

  ».ا له عدة..لو أرادوا الخروج ألعدو«الخروج حیث 

                                                        
١

 .٨٣: ٩. 
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إذ لو کان یعلمه لکان اسـتئذانهم إیـاه علمـا لـه      آلـه  و علیه اهللا صلىعلم حادث له » ال یستأذنک«وهنا 

  ».فأذن لم شئت منهم«بکذبهم، فال یرد أنه لم یکن مأذونا فی إذنهم حین أذن لهم وال یعمه 

بـین الخـروج   » تـرددون فهم فی ریبهم ی«فی الحق » إرتابت قلوبهم«إنهم أوالء األنکاد البعاد 

ومن تردد فی الریب سبقه األولون «والبقاء، وکالهما منهم خیانۀ وکید على الجماعۀ المسلمۀ 

فذلک عالمۀ أولى لکذبهم فـی اسـتئذانهم ثـم     1،»وأدرکه اآلخرون وقطعته سنابک الشیاطین

  ثانیا:

نْ کَـرِه اللّـه    ولَو أَ« لَکـةً ود عـ وا لَهدلَأَع وا الْخُرُوجادر         ع وا مـد یـلَ اقْعـقو مطَهفَثَـب ماثَه انْبِعـ

  2.»الْقَاعدینَ

إن إرادة الخروج، العازمۀ الحاسمۀ، قضیتُها الطبیعیۀ الواقعیۀ إعداد عدة له وإن بسـیطا، وهـم   

عدوا له أیۀ علهم  »: انبعـاثهم فثـبطهم    ولکن کره اللّـه «دة، إال کل عدة للتخلف عنه لم ی کسـ

وضعف رغبتهم فی اإلنبعاث کیال یخرجوا، فإن خروجهم مروج فیهم، فخـروج عـن صـالح    

الحرب إلى طالحها، فقد تطلَّبت منهم شرعۀ التکلیف أن یخرجوا، ثم ثبطتهم شرعۀ التکـوین  

قیلۀ من رؤوس النفـاق حیلـۀ، وقیلـۀ مـن     » اقعدوا مع القاعدین وقیل«بما تثبطوا فی أنفسهم 

لم یمنعهم عن هذه القیلۀ الحیلۀ الغیلۀ، وعن قعودهم بها، حیث   الشیطان الرجیم غیلۀ، ثم اللّه

»إنا أرسلنا الشیاطین على الکافرین تؤزهم أزا«
3

وقیضنا لهم قرناء فزینوا ما بـین أیـدیهم ومـا    «

»خلفهم
  ذلک و: 4

م  لَو خَرَجوا فیکُم ما زادوکُم إِالَّ خَباالً ولَأَوضَعوا خالَلَکُم یبغُونَکُم الْفتْنَۀَ وفیکُم سماعو« نَ لَهـ

  5.»علیم بِالظَّالمینَ   واللّه

                                                        
١

 .السالم علیھعن اإلمام علي أمیر المؤمنین  ة. نھج البالغ
 
٢

 .٤٦: ٩. 
 
٨٣: ١٩. ٣. 
 
٤

 .٢٥: ٤١. 
 
٥

 .٤٧: ٩. 
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لـو  «وقیل أقعدوا مع القاعدین   للّهإحالۀ واقعیۀ بما عزموا على عدم الخروج وبما ثبطهم ا» لو«

فسـادا واضـطراب رأي   »: مـا زادوکـم إالّ خبـاالً   «أنتم المـؤمنین الصـالحین   » خرجوا فیکم

تخلـالً فاسـدا کاسـدا بـین صـفوفکم      »: خال لکـم «أسرعوا فیها وفی أي فساد »: وألوضعوا«

ۀ لهم بخروجهم فـیکم إالّ  أن یطلبوکم إیاها، کأن ال بغی»: یبغونکم الفتنۀ«اإلیمانیۀ، حال أنهم: 

أذنا لکل کالم دونمـا تثبـت عنـه کالبسـطاء مـن المـؤمنین       » وفیکم سماعون للکذب«إیاها 

الضـالین والمضـلِّلین،   » علیه بالظالمین  واللّه«والذین اسلموا ولما یدخل اإلیمان فی قلوبهم، 

  ذلک:

»وا لَکقَلَّبلُ ونْ قَبتْنَۀَ ما الْفتَغَواب رُ اللّه ولَقَدرَ أَمظَهقُّ والْح اءتَّى جح ورونَ   الْأُمکَارِه مه1.»و  

بن أبی سلول بثلـث القـوم خـذالنا للنبـی       هنا منه یوم أحد حیث تخلف عبداللّه» من قبل«و

ـ    » وقلبوا لک األمور«وإضالالً للذین معه  آله و علیه اهللا صلى رب حیـث  التی کانـت مؤاتیـۀ لصـالح الح

نصـرة بعـد   »  حتى جاء الحق وظهر أمر اللّـه «عملوا دعایات مضادة لها بین صفوف المؤمنین 

مجیء الحق وظهور األمر، متربصین علیه دوائر السـوء، علـیهم دائـرة    » وهم کارهون«النکسۀ 

  السوء ولکنهم ال یعلمون.

  2.»الْفتْنَۀِ سقَطُوا وإِنَّ جهنَّم لَُمحیطَۀٌ بِالْکَافرِینَ ومنْهم منْ یقُولُ ائْذَنْ لی والَ تَفْتنِّی أَالَ فی«

: یا جد هـل لـک   آلـه  و علیه اهللا صلىهؤالء األنکاد األغباش، ومنهم جد بن قیس حین یقول له الرسول 

ى أخشـى إن     فی جهاد بنی األصفر؟ قال: أتأذن لی یا رسول اللّه فإنی رجل أحب النساء وإـن

وهو معرض عنه: قد أذنت لک،  آلـه  و علیه اهللا صلى  نا رأیت ساء بین األصفر أن افتتن، فقال رسول اللّهأ

بأنفسـهم المفتونـۀ   » أال فی الفتنۀ سـقطوا «ـ   3»ومنهم من یقول أئذن لی وال تفتنی«  فأنزل اللّه

بترك اإلذن لقعودهم ترغیبا فی بنات بنی األصفر خالف مـا   آلـه  و علیه اهللا صلىالفاتنۀ، فلم یفتنهم النبی 

                                                        
١

 .٤٨: ٩. 
 
٢

 .٤٩: ٩. 
 
٣

یقول لجد بن  آلھ و علیھ هللا صلى  قال سمعت رسول هللاّ   ـ أخرج ابن أبي حاتم وابن مردویھ عن جابر بن عبدهللاّ  ٢٤٧: ٣. الدر المنثور 
 قیس:...
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  1یروى.

ویا له من مشهد مرسوم یرسم لهم کأن الفتنۀ فیه هاویۀ وهم فیهـا سـاقطون، فهـم هنـا فـی      

وإن جهـنم  «جحیم الفتنۀ التی أججوها بذات أیدیهم ماقتون، ثم هم فیمـا أججـوه خالـدون    

بلى من کسـب  «فکفرهم وفتنتهم هما جحیمهم التی أججوها من ذي قبل: » بالکافرینلمحیطۀ 

  .»سیئۀ وأحاطت به خطیئته فأولئک أصحاب النار هم فیها خالدون

  هذه جهنم هنا وهناك تأخذ علیهم کل المنافذ والمتجهات فال یفلتون.

  ذلک ومن أحوالهم المزریۀ ضد هذه الرسالۀ السامیۀ:

» کبإِنْ تُص     م هـلَّـوا وتَویلُ و نْ قَبـ رَنَا مـأَخَذْنَا أَم قُولُوا قَدۀٌ ییبصم کبإِنْ تُصو مؤْهنَۀٌ تَسسح

  2.»فَرِحونَ

» وان تصـبک «ثم » تسؤهم«فی حرب وسواها، من غلبۀ وغنیمۀ وسواهما » إن تصبک حسنۀ«

مـن  «لصالحنا حیث قعدنا عـن الحـرب   » مرنایقولوا قد أخذنا أ«على أیۀ حال » مصیبۀ«رمیۀ 

  رغم أن المؤمنین هم قَرِحون!. 3»وهم فرحون«عن جنابکم إلى نوادیهم » ویتولوا«ثم » قبل

حاسبین السیئۀ شـرا  » یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا وهم عن اآلخرة هم غافلون«ذلک بأنهم 

ی کل حال، والحسنۀ خیرا بأي مجال، رغم أن الحیاة سجال بـین مختلـف الفـتن تمحیصـا     ف

  للمؤمنین وتقلیصا للکافرین، وهنا الجواب کلمۀ واحدة هی:

  4.»فَلْیتَوکَّلْ الْمؤْمنُونَ   لَنَا هو موالَنَا وعلَى اللّه   قُلْ لَنْ یصیبنَا إِالَّ ما کَتَب اللّه«

» لنـا   لن یصیبنا إالَّ ما کتـب اللّـه  «إلى جبهات القتال، إذا ف   فحیث نمشی ونمضی بأمر اللّه

، أم ألجل معلـق علـى القتـال فکـذلک      قتالً ألجل مسمى فال ضیر، بل هو خیر فی سبیل اللّه

                                                        
١

تغنم�وا بن�ات بن�ي األص�فر فق�ال ن�اس م�ن  ق�ال: اغ�زو آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لى. وفیھ أخرج الطبراني وابن مردویھ ع�ن اب�ن عب�اس أن النب�ي 
 .ةھذه اآلی  المنافقین انھ لیفتنكم بالنساء فانزل ّهللا 

 
٢

 .٥٠: ٩. 
 
٣

یخبرون عن النبي  ةقال: جعل المنافقون الذین تخلفوا بالمدین  ـ أخرج ابن ابي حاتم عن جابر بن عبدّهللا  ٢٤٨: ٣. الدر المنثور 
 آلھ و علیھ هللا صلىالنبي  ةدا وأصحابھ قد جھدوا في سفرھم وھلكوا فبلغتھم تكذیب حدیثھم وعافیأخباء السوء یقولون: إن محم آلھ و علیھ هللا صلى

 تعالى: أن تصبك...  وأصحابھ فساءھم ذلك فأنزل هللاّ 
 
٤

 .٥١: ٩. 
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همـا  ، فهو مجتمع أمریه تکوینا وتشـریعا کمـا األول، م   األمر، حیث علِّق على تحقیق أمر اللّه

ال سـواه  »  وعلـى اللّـه  «ال سـواه  » هـو موالنـا  «و  اختلف محتوم عن معلق حیث هما بأمر اللّه

  ، دون توکلّ فی أي من األمور على سواء. باللّه» فلیتوکل المؤمنون«

لنا، فمـا کتـب     یعم إصابۀ الحسنۀ والسیئۀ، وهما لنا حسنۀ حیث کتب اللّه» ما کتب لنا«وهنا 

هو شر أیا کان، فهـو ـ إذا ـ      خیر له أیا کان، وما یکتبه غیره مفارقا شرعۀ اللّهللمؤمن هو   اللّه

» علینـا «صـالحۀ تخـتص بالصـالحین و   » لنـا «علیه کما هو کتبه على نفسه، ف   مما کتب اللّه

  ».وأن لیس لإلنسان إالّ ما سعى«طالحۀ لسائر الناس الطالحین 

اشـترى مـن المـؤمنین      إن اللّـه «ین ومقتولین ف فالمؤمنون منصورون هازمین ومنهزمین، قاتل

فیقتلون ویقتلون وعدا علیـه حقـا فـی      أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنۀ یقاتلون فی سبیل اللّه

التوراة واإلنجیل والقرآن ومن أوفى بعهده فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به وذلـک هوالفـوز   

  1.»العظیم

کتـب  «أن کل المحاصیل بسوء اإلختیار إلى حسنه هی مما » لنا  کتب اللّهما «ذلک، فال تعنی 

ا    ما کان لنفس أن تموت إن بإذن اللّه«طالما الکتابۀ الربانیۀ تحلِّق علیها کلها، إذ » لنا  اللّه کتاـب

»مؤجالً
  فأین کتابۀ من کتابۀ؟. 2

فهی خیر لنا تکوینا إلى تشریع،   ق أمر اللّهوتحقی  هنا کتابۀ حسنۀ أو سیئۀ ونحن فی سبیل اللّه

وهناك کتابۀ حسنۀ أو سیئۀ وهم فی سبیل الطاغوت فهی شرٌ لهم فی تکوین، وشر لهـم فـی   

علیهم، وهنا یبرز ناصع الحق وناصحه   فهو مما کتب اللّه  تشریع، حیث خالفوا فیها شرعۀ اللّه

حقیقۀ وما بلغ عبد حقیقۀ اإلیمان حتى یعلم أن مـا   قال لکل شیء: «آله و علیه اهللا صلىمن قول الرسول 

  3».أصابه لم یکن لیخطئه وما أخطأه لم یکن لیصیبه

ین، وأنـتم  ، نعـیش إحـدى الحسـنی    ، المجاهدون فی سـبیل اللّـه   إذا فنحن السائلون إلى اللّه

                                                        
١١١: ٩. ١. 
 
٢

 .١٤٥: ٣. 
 
٣

 قال:... آلھ و علیھ هللا صلىـ أخرج أحمد عن ابي الدرداء عن النبي  ٢٤٩: ٣. الدر المنثور 
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  السالکون إلى الطاغوت المجاهدون فی سبیله تعیشون إحدى السؤتین:

بِعذَابٍ منْ عنْده    قُلْ هلْ تَتَربصونَ بِنَا إِالَّ إِحدى الْحسنَیینِ ونَحنُ نَتَرَبص بِکُم أَنْ یصیبکُم اللّه«

کُمعوا إِنَّا مصینَا فَتَرَبدبِأَی ونَ أَوصتَرَب1.»م  

إعالم عام هام فی هذه اإلذاعۀ القرآنیۀ من قبل المؤمنین بهذه الرسالۀ السامیۀ قبـال الـذین ال   

یؤمنون، من ملحدین أو مشرکین أو کتابیین أو منافقین من المسلمین، وکل الذین فی قلوبهم 

  م مصیبۀ سیئۀ فی هذه السبیل.، أن تصیبه مرض ولیست حیاتهم حیاة الجهاد فی سبیل اللّه

لمن جاهد فی سبیله ال یخرجه من بیته إال الجهاد فی سبیله وتصدیق کلمتـه    تکفل اللّه«وقد 

  2».أن یدخله الجنۀ أو یرجعه إلى مسکنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنیمۀ

  فما عند اللّـه   المسلم البريء منه الخیانۀ ینتظر إحدى الحسنیین، إما داعی اللّه وکذلک المرء«

  3».فإذا هو ذو أهل ومال ومعه دینه وحسبه  خیر، وإما رزق اللّه

، تکریسا محیصا لحیاتنا فی الحصـول   على ضوء کتاب اللّه آله و علیه اهللا صلى  ل اللّهوهکذا یؤدبنا رسو

  4».إحدى الحسنیین«على 

لقد تکرر ذکر الحسنى فی القرآن ثمانیۀ عشر مرة، المناسبۀ منها لما هنا تعنى الحیاة الحسـنى،  

للـذین  «منها تحلِّق علـى کافـۀ الحیویـات الحسـنى ف      وهی الطلیقۀ دون اختصاص بجانب

»استجابوا لربهم الحسنى
»وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسـنى « 5

فأمـا مـن أعطـى    « 6

                                                        
٥٢: ٩. ١. 
 
٢

 .السالم علیھعن اإلمام علي أمیر المؤمنین  ة. نھج البالغ
 
٣

 ... قال: تكفل ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلىعن النبي  ةوصح من حدیث أبي ھریر ١١٦: ١٠. تفسیر روح المعاني 
 
٤

ع�ن أبی�ھ ع�ن ج�ده: بینم�ا النب�ي  ة. المصدر أخرج الحاكم وصححھ وضعفھ الذھبي من طریق سعد بن إسحاق بن كع�ب ب�ن عج�ر
، ق�ال: م�الي آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لىن سرب فقال َمن القوم وأین تریدون؟ قال: قوم ب�دوا م�ع النب�ي بالروحاء إذ ھبط علیھ أعرابي م آل�ھ و علیھ هللا صلى

، ةوالجن ةتعالى لنا، الغلب  وإما أن نغلب فیجمعھما ّهللا  ةھیئتكم قلیالً سالحكم؟ قال: ننتظر إحدى الحسنیین أما أن نُقتل فالجن ةأراكم بذّ 
آخ�ذ مص�لحي ث�م ألح�ق، ق�ال: اذھ�ب إل�ى أھل�ك فخ�ذ مص�لحتك  ةلیست لي مصلح  لھ یا نبي ّهللا  قال: أین نبیكم؟ قالوا:ھا ھوذا، فقال

یوم بدر وخرج الرجل إلى أھلھ حتى فرغ من حاجتھ ثم لحق بھم ببدر فدخل في الص�ف معھ�م. فاقتت�ل  آلھ و علیھ هللا صلى  فخرج رسول ّهللا 
بعد أن انتصر فمر بین ظھراني الشھداء ومعھ عمر فقال: ھا یا عمر انك تحب  آلھ و یھعل هللا صلى  الناس فكان فیمن استشھد فقام رسول ّهللا 

 وأشرافا وملوكا وان ھذا یا عمر منھم. ةالحدیث وان للشھداء ساد
 
٥

 .١٨: ١٣. 
 
٦

 .٨٨: ١٨. 
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»واتقى. وصدق بالحسنى، فنیسره للیسرى
إنشـقاقا للحسـنى إلـى    » إحدى الحسـنیین «وإلى  1

اشترى من المؤمنین   إن اللّه«أم نُقتل: ف   لحسنى هنا، فإما نَقتل فی سبیل اللّهاثنتین، إنما هی ا

فیقتلون ویقتَلون وعدا علیـه حقـا فـی      أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنۀ یقاتلون فی سبیل اللّه

التوراة واإلنجیل والقرآن ومن أوفى بعهده فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به وذلک هو الفـوز  

  2.»ظیمالع

أن یقتلـوا أو یقتلـوا، وهمـا نسـبۀ إلـى        فالحسنیان بالنسبۀ آلحاد المجاهدین فی سبیل اللّـه 

واجـبهم کـان     المجموعۀ المجاهدة غالبین ومغلوبین، فحین یؤدي المجاهدون فی سبیل اللّه

  انهزامهم کهزیمتهم عدوهم على سواء.

فی حرب وسواها، فما داموا هم هنا وهناك فی سبیل  فسوءا أصابتهم سیئۀ أم اصابتهم حسنۀ

مـن حیـاة أو ممـات، مـن     » لنا  لن یصیبنا إال ما کتب اللّه«افهم یعیشون إحدى الحسنیین إذ 

  هزیمۀ أو انهزامۀ، ومن مختلف مالبسات الحیاة.

وذلک وقد یجمع بین الحسنیین فرادى وجماعات، فالمناضل الذي یقتل ثم یقتـل، والجـیش   

  ذي یهزم ویهزم، أما ذا من جمع بین الحیاتین اإلیمانیتین، هؤالء هم من مجامع الحسنیین.ال

فرغم أن أعداءنا یتربصون بنا کـل دوائـر السـوء غـالبین ومغلـوبین، هنـا یعبـر عنهمـا ب         

فإما إحداهما أم کالهما، فال نعیش نحن إالَّ حیاة سعیدة على أیۀ حـال مـا دمنـا    » الحسنیین«

تحقیقا لشرعته فی حیاتنا وکل حیویاتنا، مهما أنکر ناکرون، حیث الواقـع    ات اللّهنعیش مرض

مهما کان متربص العدو إصابتنا بقتل أو شبهه وهی السـوآئى الوحیـدة   » إحدى الحسنیین«لنا 

  دون أیۀ حسنى فضالً عن إحدى الحسنیین.

فی نفسه ـ أننـا صـامدون    فذلک اإلعالن مما یرتعش به العدو حیث یعرف ـ مهما کان ناکرا  

فی خط النار، غیر راجعین إالَّ بإحدى الحسنیین، فحین یعرف العدو مدى صـمودنا یحسـب   

حسابه أمامنا فیهدر وینحدر من علواءه وغلواءه إلى واقع حضیضه، فیفقد حظـه فـی جبهـۀ    

                                                                                                                                                         
 
١

 .٦: ٩. 
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  القتال.

نتـربص بکـم أن    نحـن «ذلک فی ضَفَّۀ اإلیمان على مدار حیاة اإلیمان، وأما حیاة الکفر ف : 

أن تُقتلـوا  » أو بأیدینا«هنا، أم بعد الموت فی البرزخ واألخرى » بعذاب من عنده  یصیبکم اللّه

أو تُغلبوا، فـنحن ـ إذا ـ منتصـرون غـالبین ومغلـوبین، وأنـتم معـذبون غـالبین ومغلـوبین           

  بکم إحدى السوءتین.» إنا معکم متربصون«بنا إحدى الحسنیین » فتربصوا«

نْ  قُلْ أَ« ـلَ مـأَنْ تُقْب مهنَعا ممینَ * وقما فَاسقَو کُنتُم إِنَّکُم نْکُملَ متَقَبکَرْها لَنْ ی عا أَوقُوا طَونف مه

م   وبِرَسوله والَ یأْتُونَ الصالَةَ إِالَّ وهم کُسالَى والَ ینف   نَفَقَاتُهم إِالَّ أَنَّهم کَفَرُوا بِاللّه هـقُـونَ إِالَّ و

اةِ الـدنْیا         کَارِهونَ * فَالَ تُعجِبک أَموالُهم والَ أَوالَدهم إِنَّما یرِید اللّه یــی الْحا ف بِهـ مهـذِّبعیل

منْکُم ولَکنَّهم قَوم یفْرَقُـونَ  إِنَّهم لَمنْکُم وما هم    وتَزْهقَ أَنفُسهم وهم کَافرُونَ * ویحلفُونَ بِاللّه

 ـزُكلْمنْ یم منْهمونَ * وحمجی مهو ها إِلَیلَّوخَالً لَودم أَو اتغَارم أً أَولْجونَ مجِدی ـی   * لَوف

ما إِذَا هنْها مطَوعی إِنْ لَمضُوا وا رنْهطُوا مفَإِنْ أُع قَاتدا     الص ضُـوا مـر ـمأَنَّه لَوخَطُونَ * وسی

راغبـونَ *     منْ فَضْله ورسولُه إِنَّا إِلَـى اللّـه     سیؤْتینَا اللّه   ورسولُه وقَالُوا حسبنَا اللّه   آتَاهم اللّه

هلَیینَ علامالْعینِ واکسالْمو لْفُقَرَاءل قَاتدا الصینَ    إِنَّمالْغَـارِمـی الرِّقَـابِ وفو مهؤَلَّفَۀِ قُلُوبالْما و

  1.»علیم حکیم   واللّه   وابنِ السبِیلِ فَرِیضَۀً منْ اللّه   وفی سبِیلِ اللّه

  2.»قل انفقوا طوعا أو کرها لن یتقبل منکم إنکم کنتم قوما فاسقین«

لـن یتقبـل   «کیف یعمل فـی أن  » طوعا«رد الفسوق وإن فی غیر مسرح اإلنفاق وهو وترى مج

إذا فشرط قبول اإلنفاق هو العدالۀ الطلیقۀ! أو العدالۀ فـی  » إنکم کنتم قوما فاسقین«ل » منکم

  ».من المتقین  یتقبل اللّه«اإلنفاق حیث 

قلـوب، حیـث المـورد هـو     هنا الفسوق محلِّق على کافۀ األعمال لمکان تحلیق الکفر على ال

المنافقون، ومن شروط قبول العبادة اإلیمانُ، فحتى إذا أنفقوا هؤالء طوعا ـ ولن یکـون ـ ف    

فکینونۀ الفسق ضاربۀ إلى أعماقکم، فاصـلۀ بیـنکم   » لن یتقبل منکم إنکم کنتم قوما فاسقین«

                                                        
١
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منـه؟! وقـد تبـین     وبین اإلیمان والمؤمنین، فکیف تتقبل أیۀ عبادة من کافر أو منافق هو أشر

  ذلک باآلیۀ التالیۀ:

م        وما منَعهم أَنْ تُقْبلَ منْهم نَفَقَاتُهم إِالَّ أَنَّهم کَفَرُوا بِاللّه« هـالَةَ إِالَّ و ـأْتُونَ الصـالَ یو هول بِرَسـو

  1.»کُسالَى والَ ینفقُونَ إِالَّ وهم کَارِهونَ

وبرسوله، وصالتهم وهم کسالى،   هو: کفرهم باللّه »أن تقبل منهم نفقاتهم«یمنع عن  هنا ثالوث

وإنفاقهم وهم کارهون، مهما تظاهروا أنه بطوع ورغبۀ، واألخیران منطویان فی األول، فهما له 

فطـالح   2»اإلیمان ال یضر معه عمل وکذلک الکفر ال ینفع معه عمل«لزامان ال ینفصالن، فکما 

ن استئصاالً وإحباطاً، وصالح العمل ال یثبت بالکفر، ضابطۀ ثابتـۀ  العمل ال یمحی صالح اإلیما

  ال تستثنى.

حصر لصالتهم بحالۀ الکسل وحسـر لهـا عـن النشـاط      »ال یأتون الصالة إال وهم کسالى«هنا 

وإذا قاموا إلـى الصـالة   «، والمنافق فی عمله کسالناً ومرائیاً:  العبودي، وهذه صفۀ الکافر باللّه

»یراءون الناسقاموا کسالى 
  والکسل یعم الجسم إلى الروح وألن کالً یؤثر على اآلخر. 3

ذلک فصالة الکسالن المرائی حابطۀ منافقاً کان أو مؤمناً، ولکن المنافق کـل أعمالـه حابطـۀ    

قضیۀَ عدم اإلیمان، فالمؤمن بشیء یضحی فی سبیله قدر إیمانه، فهال نصلی نحن فی ضـارة  

رة الحال، وربنا هو الذي دعانا وأمرنا أن نحضر معراجه، وسمح لنـا أن نکلمـه   الخاطر وحضا

بمحاویجنا، فالتثاقل التکاسل عن الصالة، أو إتیانها کسالناً، هو دلیل على عدم الهمامـۀ فیهـا   

؟ أو أن سائر الصالت أنفـع لنـا مـن     أحب إلینا من اللّه  ترجیحاً لسائر المهام، ویکأن غیر اللّه

  . ۀ باللّهالصل

                                                        
١

 .٥٤: ٩. 
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حدیث طویل  السالم علیھوفیھ عن كتاب اإلحتجاج عن أمیر المؤمنین  السالم علیھ  في الكافي مسنداً عن أبي عبد هللاّ  ٢٢٥: ٢. نور الثقلین 
وفیھ: فكل عمل یجري على غیر أیدي األصفیاء وحدودھم وعھودھم وشرایعھم وسننھم ومعالم دینھم مردود غیر مقبول وأھل 

فمن «ورسولھ   تعالى: وما منعھم أن تقبل منھم نفقاتھم إال أنھم كفروا با�ّ   م تسمع إلى قول ّهللا اإلیمان أل ةبمحل كفر وأن شملتھم صف
من  ةمع دفن حق أولیاءه وحبط عملھ وھو في اآلخر  لم یغن عنھ إیمانھ باّ�  ةلم یھتد لم یھتد من أھل اإلیمان إلى سبیل النجا

 الخاسرین.
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فلسنتجوب أنفسنا فی محکمۀ العقل واإلیمان، إن کان لنا إیمان، ولنتدرج فی درجات القرب 

والرضوان من الرحیم الرحمن حتى نصل لحد ال نرجح على حـال الصـالة حـاالً، وال علـى     

» وقـرة عینـی الصـالة   «أقوال الصالة أقواالً، وال على أفعلها وأفعاالً، وکما قال أول العابدین: 

أکبر أم لسائر اللقاء، فیا ویـاله إن کنـت تـرجح سـائر       جرب قلبک، هل إن شوقک للقاء اللّه

  . ، وسائر الصالت على الصالة للّه اللقاء على لقاء اللّه

خوشـا آنـان کـه    «ال یصطفون على حال الصالة حاالً، بل هم دائبون فی الصالة   إن أهل اللّه

  1.»صالتهم دائمونالذین هم على «»: دائم در نمازند

وألنها عمود الدین وعماد الیقین، لذلک نجدها من أجلى جلوات الشیاطین، وأسرع صـرعاته  

ضد المصلین، حیث یکرس کافۀ طاقاته بکل خیله ورجِله لیصرعهم فیهـا، ولکـی یصـرعهم    

  ».االصالة عمود الدین إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواه«فی سواها، ألن 

فقد یبعد عنک شیطانک فی شطر من صالتک فیجلو لک ما غاب عنک من حصـائل فکریـۀ   

مهما کانت حول غوامض من الکتاب والسنۀ، قضیۀ زوال الحجاب بینک وبینها، فیخیل إلیک 

الشیطان أن الصالة هی مجال الحصول على کل ضالّۀ فکریۀ ثمینۀ بعـد ضـآلتها، فیخرجـک    

فیها، فیجعـل صـالتک الفائضـۀ بالصـالة فاضـیۀ خاویـۀ عـن        بذك عن الحضور أمام ربک 

  الصالت.

فلو أنک تأملت فی نفسک، من أنت فعرفت أنک الفقر المجرد الالّشـیء عـن أي غنـى، ثـم     

تأملت فی مقام ربک من هو، فعرفت أنه مجرد الغنى وله کل شیء، ثم فکـرت فـی موقفـک    

حتک وحاجتـک دون حاجتـه   من صالتک أنک على فقرك دعیت إلى معـراج ربـک لمصـل   

سبحانه ومصلحته، لذُبت تخجالً من ذلک الشرف العظیم، وي إن ربی دعانی بل فرض علـی  

  أن أکلمه؟ وأنا عنه اله مفکر فی سواه.

ولکنک لما تصلی دون صلۀ، فارغاً قلبک عن الحضور بمحضره، ناسـیاً ربـک حاضـراً لمـا     

  سواه، کان علیک أن تموت خجالً.
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لکانت صلواتنا محرمۀ من الکبائر، ألنها هتک لسـاحۀ الربوبیـۀ     لصالة بأمر اللّهولو ال واجب ا

  حسابه، وال نحسب للصالة لدیه أي حساب!.  أن نحسب لکل غایۀ فیما سوى اللّه

ذلک ولنعرف أن إتیان الصالة حالۀ الکسل هو من عالمات النفاق ومن أسـباب عـدم قبـول    

اق الرسمی الذي تتحدث عنه هذه اآلیـۀ ومـا أشـبه مـن     اإلنفاق، مهما لم یصل إلى حد النف

آیات النفاق، وأقل تقدیر هنا أن إنفاق هؤالء وإن أسقط واجب تکلیف اإلنفاق ولکنه ال یقبل 

إلیـه یصـعد الکلـم الطیـب والعمـل      «کما یقبل سائر اإلنفاق رفعاً له إلى ساحۀ القبول حیث 

  .»الصالح یرفعه

یان الصالة الکسالى، واإلنفاق کارهاً، هذه درکات لیست تقف لحـد  ، وإت فالثالوث: الکفر باللّه

المرسوم منها، فمهما نزلت هذه اآلیۀ تندیداً بالمنافقین، فقد تمل الموافقین الذین لهم نصیب 

»إال وهم مشرکون  ما یؤمن أکثرهم باللّه«منها، ف
لـن تنـالوا   «، کما  توسع نطاق اإلشراك باللّه 1

إن «تسلب البر عما دون ما تحبون مهمـا لـم تکونـوا کـارهین، و     »ر حتى تنفقوا مما تحبونالب

تُخرج الصالة المأتی بها حالۀ الکسل عن حقـل الصـالة،    »الصالة تنهى عن الفحشاء والمنکر

  ».تنهى عن الفحشاء والمنکر«بل هی منکرة من المنکرات فکیف 

وکافـۀ القـاالت والحـاالت والفعـاالت، فـإن       ذلک فإصالح الصالة إصالح لکافۀ العبادات،

  الصالة عمود الدین وعماد الیقین، فتضییعها ـ إذاً ـ عمود الالّدین والخروج عن الیقین.

جرِّب نفسک فی کافۀ المصارع مع الشیطان فقد تطلـع قویـاً تصـرعه فیهـا، وقـراءة وذکـر       

إلیمـان واإلسـتعانۀ   صالحین یخرسانه ویصمانه، فأعمل جهدك لکی تصلح صالتک بسالح ا

  . باللّه

صل الصالة لوقتها الموقت لها، وال تعجل وقتها الفراغ، وال تؤخرها عـن وقتهـا الشـتغال،    «و

  2».وأعلم أن کل شیء من عملک تبع لصالتک

؟ الظاهر ال، لمکـان حصـر   »أنفقوا طوعا أو کرها«تناسب » ال ینفقون إالّ وهم کارهون«وترى 
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» کرهـا «هناك فی الکراهیۀ، وهنا بینها وبین الطواعیۀ، ولکنه نعم، إذ الواقع منهم هـو  إنفاقهم 

قد یعنی الطـوع المـدعى أم هـو    » کرها«ردفا ب » أنفقوا طوعا«فی إنفاقهم وکل طاعاتهم، و

واقع الطوع تحدیا أنه غیر واقع، فحتى لو وقع فال یقبل لکفرهم المحبط ألعمالهم، وکمـا أن  

  1حالۀً للقبول، تحلِّق على طوع إلى کَره لو اتفق طوع، ولکنه کَره على أیۀ حال.إ» لن یتقبل«

م مـن  ، أو إلـزا  دون إلزام من اللّه» طوعا«ذلک وفی طوعا وکرها وجوه أخرى مع ما ذکر ك 

  إلزاما هنا أو هناك.» کرها«رؤسائکم مصلحیۀَ الحفاظ على ظاهر اإلیمان، ف 

» لـن یتقبـل  «فإنفاقهم على أیۀ حال، وبکل معانی وحاالت الطوع، هو کالکَرة على سواء أنـه  

  أو رسوله أو المؤمنین النابهین.  تقبالً من اللّه» طوعا أو کرها«إحالۀ لقبوله 

فقین المناحرة لسیرهم، مظاهر خاویۀ من روح اإلیمان، خالیۀ مـن  وهذه نماذج من صور المنا

  التصمیم، وإنما خوف ومدارات بقلب منحرف، وعقل خَرِف، وضمیر مدخول منجرف.

  : فمهما تکن لهؤالء األنکاد من طائلۀ األموال واألوالد، فلیست هی بشیء بجنب اللّه

»الَدالَ أَوو مالُهوأَم کجِباللّهفَالَ تُع رِیدا یإِنَّم مه      مـهقَ أَنفُس تَزْهـا ونْیاةِ الدیی الْحا فبِه مهذِّبعیل

  2.»وهم کَافرُونَ

أیها الناظر، والرسول هنا خارج عن الدور إالّ بمعنى إیاك أعنی واسمعی یا » فال تعجبک«إذا 

یۀ لذلک اإلعجاب، وخطاب النبـی بخصوصـه أو بـین    جارة، أم تأکید للحرمۀ الفطریۀ والعقل

آخرین یعنی أن ذلک اإلعجاب محرم على الکل، ولیس النبی لنبوتـه ومحتـده مسـتثنى عـن     

ذلک، فإذا کان اإلعجاب محرما علیه فعلى غیره أحرى، فالنهی قد ینحو نحو المنکر المفعول 

محرما أم کـان محرمـا فطریـا     فنهی عن منکر واقع، فهو نهی عن المنکر، أم تشریع لما یکن

وعقلیا، فهذا تأکید وذاك إنشاء للحرمۀ، وهما ال یدالن علـى المخاطـب بـه مقتـرف لمـادة      

أن تجمعـوا  «اللَّهم إال فیما کان حالً ثم حرم ك  آلـه  و علیه اهللا صلىالنهی، وهکذا تکون مناهی الرسول 

أم سواه ال یـدل علـى أنـه اقتـرف      آلـه  و لیهع اهللا صلىوما أشبه، فمجرد ورود نهی للنبی » بین األختین

                                                        
١

 أئذن لي في القعود وھذا مالي أعینك بھ. آلھ و علیھ هللا صلى. قال ابن عباس: نزلت في جد بن قیس قال للنبي 
 
٢

 .٥٥٠: ٩ 
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  المنهى على حرمته، إنما هو تجذیر ذو احتماالت ثالث.

أن تحملک على عجب أو عجب کأن هذه األموال واألوالد » ال تعجبک أموالهم وال أوالدهم«

لیعـذبهم    هیرید اللّ«لیس إال » إنما«أراد فیها بهم خیرا   أعماد لحیاتهم بها یعیشون، ویکأن اللّه

عذابا فی الحصول علیهـا، وعـذابا فـی حفاظهـا، وعـذابا فـی ظالمـۀ        » بها فی الحیاة الدنیا

التصرفات وملتویاتها، مهما کانت لهم حظوة ظاهرة، ثم عذابا ـ من جراء الدنیا ـ فی اآلخرة،   

»من أعرض عن ذکرى فإن له معیشۀ ضنکا ونحشره یوم القیامۀ أعمى«ف 
ضنکها أنهـم  ومن  1

کارهین حیث یفقدون أموالهم وأوالدهم هنا وال یجدونها هناك إال عـذابا ف  » تزهق أنفسهم«

  ».تزهق وهم کافرون«

على عباد له شاکرین ألنعمه، مصلحین أنفسـهم    فاألموال واألوالد قد تکون نعمۀ یسبغها اللّه

ه، فـإذا هـم مطمئنـوا الضـمیر     ، دون أن تلهیهم عنه إلى سـوا  وذویهم، فمتجهین بها إلى اللّه

ساکنوا األنفس، واثقین فی ذلک المسیر حاصلَ المصیر، کلما أنفـق مـن أمـوال وأوالد فـی     

إستروح، وکلما أصیب إحتسب، فالسکینۀ النفسیۀ على أیۀ حال له غامرة، وطویتـه    سبیل اللّه

  عامرة.  بذکر اللّه

فسـادهم ودخَلهـم وإفسـادهم،    وأخرى تکون نَعمۀ ونقمۀ یصیب بها آخـرین حیـث یعلـم    

  وکسادهم عن اإلیمان ودجلهم، فإذا القلق على األموال واألوالد یحول حیاته جحیما وضنکا.

وهذه النَعمۀ النقمۀ فی المنافقین أبرز، حیث ینفقون من أمـوالهم، أو یؤخـذ مـنهم ضـرائب     

مـل ألصـحابه فـی    إسالمیۀ وهم کارهون، والکفر ملۀ واحدة فی ضنک المعیشـۀ، حیـث ال أ  

  مستقبل الحیاة، وهم فی صراع دائم بین أموال وأوالد وشئونات أخرى.

» تزهق أنفسـهم «تعنی العذاب األخیر من الحیاة الدنیا، ف » تزهق أنفسهم وهم کارهون«وهنا 

بکراهیۀ مزدوجۀ، أنهم یستدبرون هذه الثروات الرکام لغیرهم، وهم یستقبلون عـذاب األبـد،   

ین له حیاتَهم، حیث یکشف لهم الغطاء عنـد المکـوت. فبعـین یـرون الـدنیا      وإن کانوا ناکر

  حسرة وحزنا على ترکها، وبأخرى یرون األخرى خوفا على دخولها.

                                                        
١

 .١٢٤: ٢٠. 
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فإنـه  » تزهق أنفسهم وهم کـافرون «فقد یعنی تعذیبهم بأموالهم وأوالدهم فی الحیاة الدنیا أن 

علـى الحیـاة کلهـا فـی اللحظـۀ      عذاب یکسح وینسی کل ریاحۀ سلفت، وکفاه عذابا یمـر  

  األخیرة فیجعلها مرا مهما کانت حلوة.

کما ویعنی أوسع من ذلک إنفاقهم على کره فإنه عذاب فوق عـذاب النفـاق، حیـث النفـاق     

بنفسه عذاب یجعل اإلنسان حیران فی إزدواجیۀ شخصیۀ، دائم المراقبۀ على نفسه بین طرفـی  

  ۀ النفاق عذاب على عذاب.المخاصمۀ إیمانا وکفرا، ثم اإلنفاق حال

من أعرض عن ذکرى فـإن لـه   «وثالث هو أوسع منها تحلیقا على حیاة المنافق والکافر تعنیه 

إذ ال مولى له یرتکن علیه إالَّ دنیاه المزعزعۀ التی هی دوما على شُـرُف وشـفا   » معیشۀ ضنکا

السـتالب منصـبه   جرف هار من الزوال والسقوط واإلنهیار بأعداء له یتربصون کـل الـدوائر   

ه قلبـه دون تزعـزع:     وماله ونفسه، والمؤمن مواله هو اللّه تطمـئن    أال بـذکر اللّـه  «، مطمئنا ـب

  ».القلوب

  1.»إِنَّهم لَمنْکُم وما هم منْکُم ولَکنَّهم قَوم یفْرَقُونَ   ویحلفُونَ بِاللّه«

فـی  » ومـا هـو مـنکم   «إیمانا صالحا دون أي فارق وفَرَق » منکم«بکل تأکید » إنهم لمنکم«.. 

فرقا بین القلب والقالب فـی إیمـان، إیمانـا بألسـنتهم ومظـاهر      » ولکنهم قوم یفرقون«إیمان 

ک ألنهـم      » یفرقون«أعمالهم، وکفرا بقلوبهم، کما و فرقا بین المـؤمنین بمکائـد النفـاق، وذـل

من اإلیمان، یتظاهرون به، ومن الکافرین فیسـرُّون   فَرَقا، فَرِقین من المؤمنین فارغین» یفرقون«

وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شیاطینهم قالوا إنـا معکـم إنمـا    «إلیهم بالکفر: 

  فهم یعیشون ثالوث الفرْق والفَرَق، ومن فَرَقهم فی فرقهم أنهم: 2،»نحن مستهزئون

»أً أَولْجونَ مجِدی ونَ لَوحمجی مهو ها إِلَیلَّوخَالً لَودم أَو اتغَار3.»م  

یلجأون إلیه من أعباء ظاهر اإلیمـان  » ملجأً«ثالوثا: » یجدون«أنهم بثالوث فرْقهم وفَرَقهم » لو«

                                                        
٥٦: ٩. ١. 
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فیـه   متدخَّالً یتدخلون» أو مدخالً«بمداخل الجبال یغورون فیها » أو مغارات«وتکالیف النفاق 

أم بصـعوبۀ  » ملجـأً أو مغـارات  «مفلتا من واقعهم المرزي بسـهولۀ:  » لو یجدون«بتکلف، ف 

مسرعین بوجـه ال  »: وهم یجمحون«معرضین عن جو اإلیمان والمؤمنین » لولّوا إلیه» «مدخالً«

.رد وجوههم شیءی  

ـ   أمنون، أو مـدخل فیـه   فهم لُعناء جبناء، متطلعین أبدا إلى مخبأ فیه یختبون، أو مأمن إلیـه ی

وإذا «ثم ومـنهم  » إنهم لمنکم«  یدخلون، مذعورین مطاردین، ومن تخوفهم منکم حلفهم باللّه

ا معکـم   هنـاك بحلـف إذ ال یصـدقون، وهنـا دون حلـف إذ      » خلوا إلى شیاطینهم قالوا إـن

  یصدقون.

  1.»ها رضُوا وإِنْ لَم یعطَوا منْها إِذَا هم یسخَطُونَومنْهم منْ یلْمزُك فی الصدقَات فَإِنْ أُعطُوا منْ«

اللمز هو اإلعتیاب، والهمز اإلغتیاب، وقد یکون اللمـز همـزا إذا کـان اإلعتیـاب اغتیابـا، أو      

الهمز لمزا إذا کان اإلغتیاب إعتیابا، وقد ینفردان کاعتیاب دون إغتیاب فهو لمـز دون همـز،   

فـی الصـدقات   آله و علیه اهللا صلىاب دون اعتیاب فهمز دون لمز، والذین کانوا یلمزون الرسول أو اغتی

  »!.ویل لکل همزة لمزة«کانوا یعتابونه حضورا وغیابا، فهم ـ إذا ـ هامزون المزون، و

» أطعمـه   أنطعم من لو یشاء اللّه«هؤالء یلمزونک فی الصدقات أخذا وإعطاء، لماذا تأخذها: 

کمـا  » فإن أعطوا منها«کثیرا ثم هکذا تعطیها ونحن محرومون أم ناقصون فی العطیۀ  ام تأخذ

علیک، وهـؤالء  » إذاهم یسخطون«کما یهوون » إن یعطَوا منها«بظاهر الحال، و» رضوا«یهوون 

  أو یزیدون. 2هم ثلثا الناس

ولیس ذلک اللمز منهم فی الصدقات رعایۀ لعدل، أم حماسۀ لحق، أو غیرة على الدین، إنمـا  

فـإن  «ذلک التطاول مغبۀ أهواءهم ورغباتهم الغائلۀ الطائلۀ، وحماسـۀ لهوسـاتهم الجهنمیـۀ،    

                                                        
٥٨: ٩. ١. 
 
٢

: فإن عطوا منھا رضوا وان ةترى أھل ھذه اآلییا إسحاق كم  السالم علیھ  . في الكافي باسناده عن إسحاق بن غالب قال قال أبو عبدّهللا 
 لم یعطوا منھا إذا ھم یسخطون؟ قال: ھم أكثر من ثلثي الناس.

یقسمھا بینھم فلما وضعھا آلھ و علیھ هللا صلى  أنھا نزلت لّما جاءت الصدقات وجاء األغنیاء وظنوا أن رسول ّهللا  ةوفي تفسیر القمي في اآلی
ولمزوه وقالوا: نحن الذین نقوم في الحرب ونغزو معھ ونقوي أمره  آلھ و علیھ هللا صلى  في الفقراء تغامزوا رسول ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلى  رسول هللاّ 

عزَّ وجّل الصدقات لمن ھي وعلى   ، ثم فسر هللاّ ةاآلی  ثم یدفع الصدقات إلى ھؤالء الذین ال یعینونھ وال یغنون عنھ شیئا فأنزل ّهللا 
 .»إنما الصدقات للفقراء...«من یجب فقال: 
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  مهما کان عدالً.» ا هم یسخطونوإن لم یعطَوا منها إذ«مهما کان ظلما » أعطوا منها رضوا

إعدل یا «بهمزهم ولمزهم إیاه فی الصدقات ومن قاالتهم:  آلـه  و علیه اهللا صلى  ولقد اسخطوا رسول اللّه

هذه قسمۀ ما أریـد بـه وجـه    «أم  1»فقال: ویلک ومن یعدل إذا لم أعدل آلـه  و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

  2». اللّه

فـی تقسـیم صـدقۀ أماهیـه، إنهـا        وتلک السجیۀ المافقۀ اللعینۀ وهی عدم الرضى بحکم اللّه

فـی    درکات حسب درکات الحاالت والمجاالت، فحتى المـؤمن غیـر الراضـی بقَسـم اللّـه     

  حقل التندید قدر السخط فی ذلک قاالً وحاالً وأعماالً.تکوین أو تشریع داخل فی 

وإعطـاءهم منهـا   » إن اعطوا منها رضوا«وترى یجوز أن یدفع لمنافق صدقۀ؟ طبعا ال، فکیف 

  محظور؟.

  إعطاءهم منها کأصلٍ محظور، وأما إعطاءهم خوف إفسادهم فمحبور، وکما فعل رسول اللّـه 

آلـه  و علیه اهللا صلى
وهکذا األمر فی المؤلفۀ قلوبهم، فَعلَّ المنافق یصبح موافقا بتلک العطیـۀ أو یتـرك    3

  شرَّه وضَرَّه.

»ا آتَاهضُوا مر مأَنَّه لَواللّهو نَا اللّه   مبسقَالُوا حو ولُهسرینَا اللّه   وؤْتیا       س منْ فَضْـله ورسـولُه إِنـَّ

                                                        
التمیمي فقال:  ةیقسم قسما إذ جاءوه ذو الخویصر آلھ و علیھ هللا صلىعن أبي سعید الخدري قال: بینما النبي  ٢٥٠: ٣. الدر المنثور ١

: دعھ فإن لھ أصحابا یحقر أحدكم آلھ و علیھ هللا صلى  أئذن لي فأضرب عنقھ، فقال رسول ّهللا   اعدل... فقال عمر بن الخطاب: یا رسول ّهللا 
فینظر في قذذه فال یوجد فیھ شيٌء ثم ینظر  ةلرمیصالتھ مع صالتھم وصیامھ مع صیامھم یمرقون من الدین كما یمرق السھم من ا

في نضبھ فال یرى فیھ شيٌء ثم ینظر في نصلھ فال یوجد فیھ شيٌء قد سبق الفرث والدم آتیھم رجل أسود إحدى یدیھ ـ أو قال ـ ثدییھ 
» یلمزك في الصدقات...ومنھم من «من الناس، قال: فنزلت فیھم  ةتدرد یخرجون على حین فرق ةأو مثل البضع ةمثل ثدي المرأ

وأشھد أن علیا حین قتلھم وأنا معھ جيء بالرجل على النعت الذي  آلھ و علیھ هللا صلى  قال أبو سعید: أشھد أني سمعت ھذا من رسول ّهللا 
 .آلھ و علیھ هللا صلى  نعت رسول هللاّ 

 
٢

م�ا أری�د ب�د  ةغنائم حنین سمعت رجالً یقول: إن ھذه قس�م آلھ و علیھ هللا صلىعود قال: لم اقسم النبي . وفیھ أخرج ابن مردویھ عن ابن مس
وم�نھم م�ن » عل�ى موس�ى ق�د أوذي ب�أكثر م�ن ھ�ذا فص�بر ون�زل  ّهللا  ةرحم�«فذكرت ل�ھ ذل�ك فق�ال:  آلھ و علیھ هللا صلىفأتیت النبي   وجھ ّهللا 

 یلمزك في الصدقات.
أمرك   : تزعم أن هللاّ آلھ و علیھ هللا صلى  قال الكلبي قال رجل من المنافقین یقال لھ أبو الجواظ لرسول ّهللا  ٩٧: ١٦ازي وفي تفسیر الفخر الر

: ال أبا لك أما كان موسى راعیا آلھ و علیھ هللا صلى  أن تضع الصدقات في الفقراء والمساكین ولم تضعھا في رعاء الشیاه؟ فقال رسول ّهللا 
 : احذروا ھذا وأصحابھ فإنھم منافقون.آلھ و علیھ هللا صلىد راعیا فلما ذھب قال أما كان داو

 
قال لرجل من أصحابھ: ما علمك بفالن؟ فقال: ما لي بھ علم إال أنك تدنیھ في النجلس  آلھ و علیھ هللا صلىبكر األصم أنھ  . وفیھ روى أبو٣

: إنھ منافق أدارى عن نفاقھ وأخاف أن یفسد على غیره، فقال: لو اعطیت فالنا بعض ما تعطیھ، آلھ و علیھ هللا صلىوتجزل لھ العطاء، فقال 
یقسم  آلھ و علیھ هللا صلى  : إنھ مؤمن أكِلھ إلى إیمانھ وأما ھذا فمنافق أداریھ خوف إفساده، وفیھ قال الضحاك: كان رسول ّهللا آلھ و یھعل هللا صلىفقال 

علیھ وأما المنافقون فإن أعطوا كثیرا   من قلیل المال وكثیره وكان المؤمنون یرضون بما اعطوا ویحمدون هللاّ   بینھم ما آتاه هللاّ 
 یومئٍذ بتوفر الغنائم علیھم فسخط المنافقون. ةكان یستعطف أھل مك آلھ و علیھ هللا صلىا وإن أعطوا قلیالً سخطوا، وفیھ: قیل إن النبي فرحو
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  1.»راغبونَ   إِلَى اللّه

هنا ترج لما لم یحصل منهم أو لما یحصل، فالنص یقرر أن المنافقین علـى نفـاقهم لـو    » لو«

»  ما آتـاهم اللّـه  «ن بذلک الرضى فإنه قضیۀ اإلیمان، وهنا تعنی رضوا... ألصبحوا من المؤمنی

تکوینـا أو تشـریعا وال     تطبیقا رسالیا، إذ لیس الرسول مشارکا للّـه » ورسوله«تکوینا وتشریعا 

ال » راغبـون   إنـا إلـى اللّـه   «تقریرا » ورسوله«تقدیرا » من فضله  سیؤتینا اللّه«نائبا عنه، وهکذا 

  سواه.

  ، رجاء. ی أدیب أریب أن یرضى العبد بقسمۀ اللّهذلک أدب نفس

  

   ومجادلۀ فی اللّه  دعوة الى اللّه

»وه کبنُ إِنَّ رسأَح یی هبِالَّت ملْهادجنَۀِ وسظَۀِ الْحعوالْمۀِ وکْمبِالْح کببِیلِ رإِلَى س عاد  لَـمأَع 

  2.»علَم بِالْمهتَدینَبِمنْ ضَلَّ عنْ سبِیله وهو أَ

هنا القرآن یرسی قواعد الدعوة الى سبیل ربک، بالحکمۀ والموعظۀ الحسـنۀ، وحـین تفشـل    

الدعوة بصالبۀ المدعوین وصالتتهم، فلکی ال یتغلبوا على الحـق فیضـلوا اصـحابه فبقاعـدة     

مـع النـاس ـ المهتـدین      وهذه الثالث هی ارکان الحوار» وجادلهم بالتی هی احسن«واحدة 

  وسواهم ـ ال سواها.

فانما الجدال مع المنازع المکابر حتى یحید عن کیده وال یمید فی غیه واضالله، واما الـذین  

هم على الفطرة السلیمۀ، المتحرین عن الحقیقۀ بدرجاته، ام غیر المنـاوئین للحـق مهمـا لـم     

عملیۀ، أو الموعظـۀ الحسـنۀ، ام تکفـیهم    یتحرّوا عنه، فهم تکفیهم الحکمۀ عقلیۀ او علمیۀ او 

  هذه المجموعۀ االربع، فال یجادلون فی الحق حتى یجادلوا.

فال یفیقه ویصده عـن طیشـه اال جدالـه    » ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله«کل ذلک ل 

فال تهدیهم الى سبیل ربـک اال الحکمـۀ والموعظـۀ    » وهو اعلم بالمهتدین«بالتی هی احسن 

                                                        
١

 .٥٩: ٩. 
 
٢

 .١٢٥: ١٦. 
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  الحسنۀ.

الحسنۀ لیست صفۀ ـ فقط ـ للموعظۀ، حیث الحکمۀ احوج الى الحسنۀ من الموعظۀ التی    ثم

هی بطبیعۀ الحال حسنۀ، ومن حیث الضابطۀ األدبیۀ الـالم الداخلـۀ علـى الحسـنۀ موصـولۀ      

وتتحمل صلتها اإلفراد والتثنیۀ والجمع حسب القرائن الموجودة، متصلۀ ومنفصلۀ، ثم الحسنۀ 

موصول صفۀ على البدل ام جنس تشمل اکثر من واحدة، ولـو خصـت   مع غض النظر عن ال

الموعظۀ بالحسنۀ لتقدمت بوصفها على الحکمۀ، فکما الموعظۀ فی الدعوة مشروطۀ بالحسنۀ، 

کذلک وبأحرى الحکمۀ، فانها ان خلت عن الحسنۀ ما أثرت کما یرام، فلتکن الحکمـۀ علـى   

  لموعظۀ.أیۀ حال فی زوایاها الثالث حسنۀ لینۀ، کما ا

وانما یکتفی فیها بالحسنۀ وال یکتفی فی الجدال إال التی هی أحسن، ألنهما لیسـتا إال وجـاه   

الذین یهتدون فتکفیهم الحسنۀ وإن کانت الحسنى فبأحرى، ولکن الجدال فهی وِجاه المنازع 

  لۀ.المکابر، فال بد من کسره بالتی هی احسن حیث ال تبقی له رمقا وحیویۀ فی الدعایۀ الباط

فسبیل ربک هی السبیل القمۀ التی رباك ربک لها، فانت تدعو العالمین الى هذه السبیل التـی  

  تجتازها قبلهم الى الحق المرام.

فلیست هذه الدعوة إلیک فما انت اال رسوالً، وال الى ربک اذ ال یصـل الیـه احـد، وال الـى     

السـبیل  » الى سبیل ربـک «ئق، وانما بعدد انفاس الخال  سبیل رب العالمین فان السبل الى اللّه

ک       1التی رباك فیها ربک وهداك الیها وهی القمۀ التربویۀ الرسـالیۀ، فانـت السـبیل الـى رـب

  ألنها دعوة بالتی هی احسن. 2السنۀ الرسالیۀ لرسول القرآنفلتکن الدعوة بالقرآن وب

منفصل، الـذي فصـاله خـالف الحـق     والحکمۀ هی هیئۀ خاصۀ من الحکم وهو الوصل بین 

والتربیۀ اإللهیۀ، والحکمۀ الحسنۀ هی التی تُحکِّم عرى فطریـۀ او عقلیـۀ او علمیـۀ او عملیـۀ     

                                                        
١

حدیث طویل یقول فیھ: فاخبر انھ تبارك وتعالى اّول من دعا الى نفسھ ودعى الى  السالم علیھ  . المصدر في الكافي عن ابي عبدهللاّ 
یدعو الى دار السالم ویھدي من یشاء الى صراط مستقیم ثم ثنى برسولھ فقال: ادع الى   بنفسھ وقال: وهللاّ  طاعتھ واتباع امره فبدء

كما  ةالحسن ةوالموعظ ةوجادلھم بالتي ھي احسن یعني بالقرآن، اقول: بالقرآن متعلق بالحكم ةالحسن ةوالموعظ ةسبیل ربك بالحكم
 بالتي ھي احسن.

 
٢

وجادھم بالتي ھي «باتباعھ قولھ   نحن السبیل الذي امركم ّهللا   قال وّهللا  السالم علیھ  عن تفسیر القمي عن ابي عبدّهللا  ٩٥: ٣. نور الثقلین 
 قال: بالقرآن.» احسن
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منفصمۀ، فترجعها الى حالۀ حکمیۀ خارجۀ عن اي تفسخ وانفصام وعند ذلک تتجلى الحقیقۀ 

  کما هیه.

ثقـل علـیهم الحکمـۀ فتبـوء     ومن حسنۀ الحکمۀ رعایۀ أحوال المدعوین وظروفهم حتى ال ت

بالخسار والفصال اکثر مما فی الحال، فعل حسب القابلیات تؤثر حکیمـۀ الفاعلیـات فتسـود    

الدعوات، واذا زادت او نقصت نقضت، واذا سادت انتفضت، ولیکن الداعیۀ طبیبا دوارا بطبه 

  یضع الدواء حیث الحاجۀ الیه، بعد معرفۀ الداء والدواء.

صه الحکمۀ العقلیۀ فال تفیده غیرها، ام تنقصه الحکمۀ العلمیـۀ فـال تفیـده    فمن الناس من تنق

العقلیۀ، وکما منهم من تحکمت حکَمه کاملۀ عقلیۀ وعلمیۀ اما هیه، ولکـن تنقصـه الموعظـۀ    

  الحسنۀ، ام تحکمت عنده الموعظۀ ولکن تنقصه الحکمۀ.

  حتى تاتیه الشفاء. فلیکن الداعیۀ بصیرا بمواضع الحاجۀ فیضع الدواء حیث الداء

فالحکمۀ الحسنۀ تأخذ بازمۀ القلوب المهتدیۀ فهی لها شعار، وقد تکفیهـا هـدى اذا دخلـت    

شغافَها، وقد ال تکفیها فهی ـ إذا ـ بحاجۀ الى دثار الموعظۀ الحسـنۀ التـی تـدخل القلـوب       

ـ    ن برفق، وتتعمق المشاعر بلطف، دون اي زجر وتأنیب، وال بفضح األخطاء التـی تحصـل ع

جهالۀ، فان الموعظۀ الحسنۀ کثیرا ما تهدي القلوب الشاردة، وتؤلـف النـافرة المـاردة، فهـی     

بأحرى ان تلین القلوب المهتدیۀ التی ال تطمئن ـ فقط ـ بالحکمۀ الحسنۀ، لضعف العقلیـۀ او    

  العلمیۀ ام صالبۀ الطویۀ.

، خالیۀ عن الموعظۀ، فقـد  فمن القلوب ما تحتاج الى کلتا الحسنتین، ألنها خاویۀ عن الحکمۀ

تتقدم لها الحکمۀ الحسنۀ ثم الموعظۀ، ام تتقدم الموعظۀ الحسنۀ ثم الحکمۀ تربطها، حسـب  

  اختالف القلوب المهتدیۀ فی حاجیاتها الدعائیۀ.

فاذا کانت الحکمۀ او الموعظۀ سیئۀ انقلب الى اضل مما کانت، واذا کانت حسـنى الموعظـۀ   

لکنها لیست ضروریۀ، فبحسب الدعوة للمهتدین تکون الحکمـۀ  والحکمۀ، فهی قمۀ الدعوة و

  والموعظۀ الحسنۀ.

ثم إذا کان الحوار مع من ضل عن سبیل ربک، متعنتا ضـد الحـق، متفلتـا عنـه، متلفتـا الـى       

الضالل واإلضالل، فال الحکمۀ الحسنۀ تنجه، وال الموعظـۀ الحسـنۀ تکفیـه، هنـا یـأتی دور      
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السیء وال الحسن، والجدال هی المفاوضۀ على سبیل المنازعـۀ  الجدال بالتی هی احسن، وال 

والمغالبۀ وأصله من جدلت الحبل اي احکمت فتلـه، فکـأن المتجـادلین یفتـل کـل واحـد       

  مجادله عن رأیه.

  ام هی الصراع وإسقاط االنسان صاحبه على الجدالۀ وهی األرض الصلبۀ.

مر، ولم تؤثر الحکمـۀ والموعظـۀ الحسـنۀ    وال یسمح فی الجدال على أیۀ حال إال إذا لزم األ

األثر المرام، ثم ال یسمح فیه إالَّ بالتی هی أحسن، وطبعا إذا أثرت الحسنى، وإال فحربا حربا: 

  .»وال تجادلوا اهل الکتاب اال بالتی هی احسن اال الذین ظلموا منهم«

 یسـیء إلیـه، بـل    فلیطامن الداعیۀ أمام من ضل من حماسه واندفاعه، فال یتحامـل علیـه وال  

ویحسن کأحسن ما یرام حتى یطمئَن إلیه، ویشعر ان لیس هدفه القضاء علیه، فما هو میـدان  

مصارعۀٍ یصرع کلٌّ خصیمه بمختلف الحیل، وإنما الهدف فـی الحـوار کشـف القنـاع عـن      

  ».إنا أو إیاکم لعلى هدى أو فی ضالل مبین«الحق، سواء أکان مع الداعیۀ او المدعو ف 

النفس البشریۀ ـ وال سیما الضالۀ المعتدیۀ غیر المهتدیۀ ـ لهـا کبریاءهـا وعنادهـا، فهـی ال       ف

تتنازل عما ترتیه إال برفق، کیال تشعر فی صراعه بهزیمۀ، فانها ـ بطبیعۀ الحال ـ تعتبر التنازل   

تنازالً عن هیبتها وحرمتها وکیانها، والجدال بـالتی هـی احسـن تُطـامن مـن هـذه الکبریـاء        

والحساسیۀ المرهفۀ، وتُشعر المجادل أن حرمته مصونۀ، وقیمته کریمۀ محترمۀ وأن الـداعی ال  

  یقصد إال کشف الحقیقۀ التی هی احق منهما.

وألقل تقدیر فالجدال بالتی هی اسحن تُطامن من طیش المدعو فتخمد نـار دعوتـه الضـالۀ،    

اللُه أمام المهتدین، فیصد عن شره وضره، وان لم ینصدهو عن ضالله فی نفسه. ود  

فقد یحاور الداعیۀ ضاالً صامدا معاندا، فیزید فی عناده وعدائه بما یستعمل مـن طـرق سـیئۀ    

فی حواره، تجهیالً له، وسلبا لما یقدسه، وتهوینا لرأیه، وفی ذلک إماتۀ للحق وإحیاء للباطل، 

ه جـدال بـالتی هـی    وتحریض ألهله ان یکرسوا طاقاتهم وإمکانیاتهم ضد الحق وأهله، وهذ

  أسوء.

وقد یحاوره دون حسن وال سوء فهی جدال بالسوء، حیث ال تنفع وقـد تضـر، وهـی ألقـل     

  تقدیر تبقی الضال على ما کان، وذلک لغو وباطل من القول.
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وقد یحاوره بحسن لیس لیصده عن الدعایۀ الباطلۀ، وانما تخفِّف عن طیشه وال تجفف، فهی 

  وشره.حسنۀ ال تکفی صدا عن ضره 

فلتکن الجدال بالتی هی أحسن، فان تحقیق الحق وازهاق الباطل واجب حسـب المسـتطاع،   

  ».جادلهم بالتی هی أحسن«إذا ف 

وفی رجعۀ أخرى الى اآلیۀ ـ لنرى مدى الحسـنۀ فـی الحکمـۀ والموعظـۀ، واالحسـن فـی        

مر والنهـی  الجدال ـ أحکام حکیمۀ فی شرعۀ الدعوة والجدال، مسرودة فی آیات الدعوة واال 

  والجدال.

ومن حسن الحکمۀ ان یتصف بها الداعیۀ، وألقل تقدیر قدر الدعوة، فلیس لغیـر الحکـیم ان   

یدعوا بالحکمۀ، وکما ومن حسن الموعظۀ اتعاظ الداعیۀ قبل الدعوة والقـل تقـدیر قـدرها:    

»اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افال تعقلون«
یا ایها الذین آمنوا لم « 1

  2.»ان تقولوا ما ال تفعلون  تقولون ما ال تفعلون کبر مقتا عند اللّه

ومن الحسنى فی الجدال ان یتذرع بالحق الجلی إلبطال الباطل او تحقیق الحق، سـواء اکـان   

التـردد، ان کـان    حقا واقعا، ام اذا یرفضه محاوره ویفرض ما یعتقده، ان یتبنى اعتقاده بصیغۀ

  ما تقوله حقا فلیکن ما اقوله حقا، وان کان ما اقوله حقا فکذلک االمر.

فتبنِّی الباطل البطال باطل آخر او تحقیق حق، هو من اإلغراء بالجهل، سـلوکا لسـبیل وعـرة    

شاغرة، وهو من الجدال السیء، وأسوء منه استعمال الخناء والسب فی الجـدال الـى جانـب    

  إلبطال باطل آخر او إحقاق الحق.تبنی الباطل 

وتبنِّیحق یوجد أحق منه واوضح حجۀ، مع لین کالم هو من الجدال الحسن، وال یکتفـی بـه   

  فی اجتثاث جذور الهجمات الباطلۀ وهمجاتها.

ثم تبنّی احق الحق باوضحه حجۀ، وألینه محجۀ والطفه بیانا وتبیانا، مع اتصاف المجادل بمـا  

لمیا وعملیا، هو ابلج المناهج فی الجـدال، وهـی المقصـود بـالتی هـی      یحتج به عقائدیا وع

                                                        
١

 .٤٤: ٢. 
 
٢

 .٣٥: ٤٠. 
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احسن، وحین ال یستطیع المجادل ان یجادل بالتی هی احسن فلیتعلم، او یـات بمـن یعلـم،    

مطلق مطبق دون اختصاص بما یستطیعه المجادل، اللهم إال فی عسر » التی هی احسن«حیث 

تفی بما یسـتطیعه، إال إذا لـم تـؤثر جدالـه بغیـر      او حرج فال عسر ـ إذا ـ وال حرج، ان یک   

       ه، فهنالک السـکوت، حیـث القصـد مـن االحسـن سـدرام، او انقلب ضداألحسن األثر الم

  الثغرات وخفق النعرات والزمجرات ضد الحق.

فحین ال تفید الحکمۀ والموعظۀ الحسنۀ فهنا دور الجدال بالتی هی اسحن صدا لثغرة الباطـل  

ل شعاره، الن الداعیۀ حین ال یستطیع بحکمته وموعظته ان یهدي من ضل عن وسعاره، بمضلِّ

، فلیحاول بجداله سدا عن تضلیله، لیعرف کلیله وعلیله، وال یحسب له قـوة قـاهرة    سبیل اللّه

  على الحق واهله.

ثم اذا لم تفد جداله بالحسنى، وبدل االهتداء او السکوت یعتدي على اهل الحق، فهو داخـل  

  .»وال تجادلوا اهل الکتاب اال بالتی هی احسن اال الذین ظلموا«لذین ظلموا: فی ا

ظلما شخصیا على المجادل بالحسنى، ام ظلما جماعیا على المسلمین، فهنالـک دور الضـربۀ   

القاسیۀ القاضیۀ، نفیا لمادة الفساد قدر الضرورة ولحد القتال اذا انحصر بها العـالج وانحسـر   

  واللجاج.المضلل عن االضالل 

  1.»وإِنْ عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتُم بِه ولَئنْ صبرْتُم لَهو خَیرٌ للصابِرِینَ«

فمعاقبۀ المجادل الظالم، التی لم تنفعه بالحسنى، فضالً عن الحکمۀ والموعظۀ الحسنۀ، إنها ـ  

مسموحۀ ککل، إال اذا کان فـی ترکهـا خسـار وبـوار      کضابطۀ مطردة ـ معاقبۀ بالمثل، فهی 

متواصل ال یصده إال معاقبته فواجب، ام غیر مسموحۀ لو ان معاقبته تزید فـی طیشـه بضـره    

وشره، والصبر أمامه له منعۀ ـ وال اقل ـ مـن تطاولـه، ام راجحـۀ وهـی فـی غیـر الواجـب          

حال أم فی االکثریۀ المطلقۀ هـو  ، والصبر على أیۀ »ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین«والمحرم 

  ».لهو خیر للصابرین«مفتاح الفرج فراجح 

فهذه طرق اربع یتطرقها الداعیۀ فی سبیل الـدعوة وصـد الضـاللۀ، قـد تجتمـع فـی بعـض        

                                                        
١

 .١٢٦: ١٦. 
 



 308

المدعوین، وقد تنفرد، فمن الناس من تکفیه الحکمۀ، او الموعظۀ الحسنۀ، أو الجـدال بـالتی   

کلها، أو اثنتان منها، ام ثـالث، وذلـک حسـب مقتضـیات      هی احسن، أو المعاقبۀ، أو األربع

الظروف والمتطلبات فی سیاسۀ الدعوة لکل داعیۀ، فاألقسام تصبح اربعۀ عشر قسـما، فإنهـا   

  أربع وحدات وجمع االربع، واربع ثالثیات وخمسۀ اثنینات.

ع     تَک فی ضَیقٍ مما یمکُـرُونَ * إِنَّ اللّـه   والَ تَحزَنْ علَیهِم والَ   واصبِرْ وما صبرُك إِالَّ بِاللّه« مـ

  1.»الَّذینَ اتَّقَوا والَّذینَ هم محسنُونَ

على کل حال، أیها الداعیۀ فی دعوتک بالحکمۀ والموعظۀ الحسنۀ وجـدالک بـالتی   » واصبر«

ربع، وتنقالً عـن کـل مرتبـۀ    هی احسن، وفی معاقبتک لما عوقبت، تفکرا فی کل من هذه اال

فی کل منها الى أخرى، کما من کل الى اآلخر، صبرا فی کل سلب وایجاب، فـی کـل قـالٍ    

  بحـول اللّـه  »  اال باللّـه «فی هذه العقبات، والدوائر المتربصۀ بـک  » وما صبرك«وحال وفعال 

کما صـبر اولـوا العـزم    فاصبر «  والدفاع عنها، وبامر اللّه  وقوته وبغایۀ الحفاظ على شرعۀ اللّه

  ».عن الرسل

المحاظیرَ، واتقـوه  » مع الذین اتقوا  ان اللّه«خائفا عن مکرهم » والتک فی ضیق مما یمکرون«

  یصبرون فیما یحق لهم المعاقبۀ بمثل ما عوقبوا.» والذین هم محسنون«فی سبیل الدعوة الیه 

یغیر من اهدافه القدسیۀ، وال یدفعـه  فالصبر على الظلم، أال یتخاذل المظلوم أمام ا لظالم، وال 

الدفاع عن نفسه الى اعتداء اکثر مما اعتدي علیه، والى اصل الدفاع ایضا عـلَّ الظـالم ینـدم    

عما فعل فیصلح ما افسد، ام ال یزید ظلما، ام یقف عـن ظلمـه، فکـل ذلـک صـبر وتقـوى       

ه وعلـى اآلخـرین، فـذلک    للمظلوم وجاه طغوى الظالم، إال إذا أنتج الصبر تطاول الظالم علی

الصبر ظلم وصیم بحق نفسه وبحق اآلخرین، ولیس اال بالشیطان وللشیطان، والصـبر العـدل   

النه بحاجۀ الى مقاومۀ لالنفعال وضبط للعواطف وکبت للفطرة وحـبط    وللّه  والفضل هو باللّه

  للقدرة.

ـ      ا قـوة المسـلمین،   وعلّ رجاحۀ الصبر هنا هی قضیۀ الجو المکـی، صـبرا لـى الهجـرة وفیه
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فبإمکانهم المعاقبۀ بمثل ما عوقبوا، ولکنها رجاحۀ فیها وجاهۀ اسالمیۀ سلیمۀ على أیۀ حـال،  

اللهم اال فی قضایا استثنائیۀ تحرِّم ام تفرض المعاقبۀ، وال معنى للصبر عن الضـعف اال نَظـرة   

  القوة.

تکن اآلیۀ مدنیۀ وکما وردت بـه  على ان المعاقبۀ انما یسمح فیها ام ینهى عنها فیما امکنت، فل

  الروایۀ.

، والنصر مرهـون باتِّباعـه کمـا     ذلک هو دستور الدعوة للداعیۀ إیجابیۀ وسلبیۀ کما رسمه اللّه

  العزیز الحکیم.  وعدا وما النصر إال من عند اللّه  ، ومن أصدق من اللّه وعد اللّه

  

   استقامۀ فی الدعوة الى اللّه

»و عفَاد کذَلا أَنْزَلَ اللّهفَلبِم نْتقُلْ آمو مهاءوأَه الَ تَتَّبِعو رْتا أُمکَم متَقاس     ـرْتأُمتَابٍ ونْ کم

ع بینَنَـا   یج   ربنَا وربکُم لَنَا أَعمالُنَا ولَکُم أَعمالُکُم الَ حجۀَ بینَنَا وبینَکُم اللّه   الَعدلَ بینَکُم اللّه مـ

  1.»وإِلَیه الْمصیرُ

آیۀ یتیمۀ عدیمۀ النظیر تأمر صاحب هذه الرسالۀ السامیۀ إلى الـدعوة واإلسـتقامۀ کمـا أُمـر،     

ـ دعـوة    1وإلى عشرة کاملۀ من نواهی وأوامر هامۀ تتبناها الرسالۀ اإلسالمیۀ کأصول الدعوة: 

ـ   7» ربنـا..   اللّـه «ـ  6» وأمرت«ـ  5» وقل آمنت«ـ   4اءهم ـ وترکا فیها ألهو 3ـ واستقامۀ  2

  »!.وإلیه المصیر«ـ   10» یجمع..  اللّه«ـ  9» ال حجۀ بیننا..«ـ  8» لنا أعمالنا..«

وقد تشبهها آیۀ أخرى فی أصل اإلستقامۀ إضافۀ إلى من تاب معه وترکا للـبعض مـن هـذه    

  القضیۀ: العشرة قضیۀ الشرکۀ کما أضیفت أمور أخرى لنفس

فاستقم کما أمرت ومن تاب معک وال تطغوا إنه بما تعلمون بصیر. وال ترکنـوا إلـى الـذین    «

أؤلیاء ثم ال تنصرون. وأقم الصـالة طرفـی النهـار      ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللّه

یضـیع  ال   وزلَفا من اللیل إن الحسنات یذهبن السیآت ذلک ذکرى للذاکرین. واصبر فإن اللّـه 
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  1.»اجر المحسنین

ألجل ذلک التفت العارم بین األمم، والتحزبات المفرقۀ فی شرعۀ وشرعۀ، وکـذلک  »: فلذلک«

واحد والدین واحد والشرعۀ واحـدة کمـا الرسـالۀ، لـذلک       فی نفس کلِّ شرعۀ رغم أن اللّه

ـ   » فادع« رعۀ مـن الـدین   إلى وحدة الدین والشرعۀ، وشرعتک هی الدین کله، وهـی کـل ش

»ال تأتیه االطل من بین یدیه وال من خلفه تنزیل من حکیم حمیـد «قبلک، وإنها شرعۀ القرآن 
2 

إلى هذه الوحدة العریقـۀ  » فادع«یا قائد القیادة الجدیدة الحازمۀ الحاسمۀ المدیدة.. » فلذلک«

طیـدة دون لفتـۀ الـى االهـواء     فی هذه الدعوة الو» واستقم«الرفیقۀ الضاربۀ إلى أعماق الزمن 

المصطرعۀ حولک وحول دعوتک الموحدة اعالنا بجدید االیمان بقدیم الدین المتـین الـذي   

  للنبیین اجمعین.  شرعه اللّه

والنک النبیون أجمع تجمع کافۀ النبوات، وأن هذه امتهم امۀ واحدة، فالمکلفون أجمع أمتک 

  ».فلذلک فادع واستقم کما أمرت«أمۀ واحدة 

نالک دعوة تجمع دعوات الرساالت کلها، فاستقامۀ فی هذه الدعوة تجمع اإلستقامات کلها، ه

  کما أن نبوتک تجمع النبوات کلها، وشرعتک هی الدین کلُّه، وهی الشرائع کلُّها!.

إذ هی تهـوي إلـى هـواة الخالفـات والتحزبـات       »فادع واستقم کما أمرت وال تتبع أهواءهم«

أدع إلى سبیل ربـک بالحکمـۀ والموعظـۀ    «»: لذلک فادع«رف الهلکات المذهبیۀ، إلى شفا ج

الحسنۀ وجادلهم بالتی هی أحسن إن ربک هـو أعلـم بمـن ضـل عـن سـبیله وهـو أعلـم         

»بالمهتدین
لکل امۀ جعلنا منسکا هم ناسکوه فال ینازعنک فی األمر وداع إلـى ربـک إنـک    « 3

»لعلى هدى مستقیم
بعد إذا أنزِلَـت إلیـک وأدع إلـى ربـک وال       یصدنک عن ایات اللّه وال« 4

إلها آخر ال إله إالّ هو کل شیء هالـک إالّ وجهـه لـه      تکونن من المشرکین. وال تدع مع اللّه
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  1.»الحکم وإلیه ترجعون

  علـى   هنا یمنع شرعته عن کیان الشرك أن یقول: أنا على شرعتی وأنتم على شـرایعکم إبقـاء

التحزبات المذهبیۀ ـ ال! وإنما هذه الدعوة دعوة إلى توحید األمـم أن یتضـاموا تحـت رایـۀ      

  واحدة.

اُطلب القوامۀ: لزوم المنهاج القائم دون عوج وعرَج، طلبا من ربـک أن  » فادع واستقم« 2ـ   1

نصاف حلول، یقیمک کما أمر، ومن األمم أن یستقیموا کما أمر، دون موآربۀ وال مسایرة وال أ

»أن أقم وجهک للدین حنیفا وال تکونن من المشرکین«ومن استقامتک 
فاقم وجهک للـدین  « 2

»القیم
»إن هو إالّ ذکر للعالمین. لمن شاء منکم أن یسـتقیم «ف  3

حیـث اإلسـتقامۀ فـی هـذه      4

دون أن یحرفهـا حـارف أو یجرفهـا جـارف     الدعوة والداعیۀ والمدعوة، إنها کیانها وقوامها، 

  »:فلذلک فادع واستقم کما اُمرت وال تتبع اَهواءهم«

»ثم استقاموا فال خـوف علـیهم وال هـم یحزنـون      إن الذین قالوا ربنا اللّه«
5
.. تتنـزل علـیهم   «

کم فـی الحیـاة   المالئکۀ أالَّ تخافوا وال تحزنوا وأبشروا بالجنۀ التی کنتم توعدون. نحن أولیاء

الدنیا وفی اآلخرة ولکم فیها ما تشتهی أنفسکم ولکم فیها ما تدعون. نُزُالً من غفـور رحـیم.   

  6.»وعمل صالحا وقال إننی من المسلمین  ومن أحسن قوالً ممن دعا إلى اللّه

 لیالً، ثم الرسول محمد فلم یأتمروا إال ق» أن اقیموا الین وال تتفرقوا فیه«لقد اُمرت األمم قبلئذ

فقـد  » ومن تاب معـک «ومن ثم » واستقم کما أمرت«یؤمر أخیرا أن یحقق هذا األمر  آله و علیه اهللا صلى

حمل هو ومن معه تحقیق هذه الرسالۀ الموحدة وقد حقق کما حمل فـی دعوتـه الصـارمۀ،    
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ـ  ی الدولـۀ المبارکـۀ   وعلى الذین معه حمل هذه الرسالۀ حتى یحققوها کما وسوف تتحقق ف

  المهدویۀ علیه آالف التحیۀ والسالم.

 مالً علیه ثقیالً لحد1»قال: شمروا فمـا رؤي ضـاحکا  «ولقد کانت هذه الرسالۀ الجمۀ الهامۀ ح 

والشورى کبیرة أخواتها حیث تخصه آیتهـا  » شیبتنی هود وأخواتها: «آله و علیه اهللا صلىوکما یروى عنه 

فاسـتقم کمـا   «! فقال: ألن فیهـا  آلـه  و علیه اهللا صلى  : لم ذلک یا رسول اللّهآله و علیه اهللا صلىستقامۀ إذ قیل له باإل

فهی فی الشورى أعلى منها فـی هـود،   » کما اُمرت«ولم یذکر ومن تاب معک وإنما  2»اُمرت

إالّ على حدها، ألنهـا  آله و علیه اهللا صلىق اإلستقامۀ التی اُمر بها الرسول ولن تطیق األمۀ اإلسالمیۀ تحقی

الخروج من کافۀ المعهودات، والقیام بین یدي الحق على حقیقـۀ الصـدق المطلـق لتحقیـق     

  کافۀ الرساالت ولُبها فی العالمین.

ولکنمـا اإلسـتقامۀ   ـ ال سیما إذا کانت الرسالۀ العلیا ـ هو طبعا صـعب،      الدخول فی أمر اللّه

فیه أصعب فإنه التمکن فی المأمور به لحد یصبح المأمور راسخا فیما اُمـر بـه غیـر محتمـل     

مـا  «الزوال وال الخمول، وحتى یصبح هو هو األمر واإلستقامۀ فی األمر کمـا أمـر وقـد روي    

حیث تحمـل إثباتـات ونفیـا:     3»من هذه اآلیۀ آلـه  و علیه اهللا صلى  نزلت آیۀ کانت أشق على رسول اللّه

قل ال أتبع أهواءکم قد ضللت إذا ومـا  «:  وإنما هوى واحدة هی هدى اللّه» وال تتبع أهواءهم«

»انا من المهتدین
مـن ولـی     ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لک من اللّـه « 4

»وال نصیر
».. إنک إذا لمن الظالمین« 5

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسـدت السـماوات واألرض   « 6
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  1.»ومن فیهن

دون فرق فی هذا اإلیمان وإنما فی التطبیـق، حیـث   » من کتاب  وقل آمنت بما أنزل اللّه«ـ   4

وتصـدیق، ردا إلیمـان    الکتاب األخیر یحتل دور التطبیق فال یبقى بما أنزل قلبـه إالّ إیمـان  

  إن الذین یکفرون باللّـه «ورسله:   العالمین کلهم إلى أصل واحد، وردا على المفرقین بین اللّه

ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر بـبعض ویریـدون أن     ورسله ویریدون أن یفرقوا بین اللّه

ا مهینا. والذین آمنـوا  یتخذوا بین ذلک سبیالً. أولئک هم الکافرون حقا وأعتدنا للکافرین عذاب

غفـورا    ورسله ولم یفرقوا بین أحد منهم أولئک سـوف یـؤتیهم أجـورهم وکـان اللّـه       باللّه

  2.»رحیما

آمن الرسول بما انـزل إلیـه   «فالرسول یؤمن هکذا إیمان، ویأمر األمم أن یؤمنوا هکذا إیمان: 

»ورسله ال نفرق بین أحد من رسله..ومالئکته وکتبه   من ربه والمؤمنون کلٌ آمن باللّه
قولـوا  « 3

وما أنزل إلینا وما اُنزل إلى إبراهیم وإسماعیل وإسـحاق ویعقـوب واألسـباط ومـا       آمنا باللّه

أؤتى موسى وعیسى وما أوتی النبیون من ربهم ال نفرق بین أحد منهم ونحـن لـه مسـلمون.    

وهـو    وإن تولوا فإنما هم فی شقاق فسـیکفیکهم اللّـه  فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا 

  4.»صبغۀ ونحن له عابدون  ومن أحسن من اللّه  السمیع العلیم. صبغۀ اللّه

تعنی کال العدل والعدل، فقـد أمـرت الجعلکـم عـدل     » ألعدل» «واُمرت ألعدل بینکم«ـ    5

دونمـا تـرجیح لجماعـۀ علـى      بعض فی هذه الدعوة الموحدة، کأسنان مشـط علـى سـواء،   

  آخرین، وکذلک أن اعدل بینکم بحکمٍ عدل.

حیث توحی إلى بینونات فی هذه األمم، یؤمر الرسول أن یـدعو عـدالً ویحکـم    » بینکم«ف 

عدالً لکی یزیل هذه البینونات فیجعلهم اُمۀ واحدة، فیا لها من دعـوة عادلـۀ عاقلـۀ ال تتبنـى     

                                                        
١

 .١٧١: ٢٣. 
 
١٥٣: ٤. ٢. 
 
٣

 .٢٨٥: ٢. 
 
٤

 .١٢٨: ٢. 
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صبغۀ   ومن أحسن من اللّه  صبغۀ اللّه«إقلیمیۀ أم ماذا، اللّهم إالّ عنصریۀ أو قومیۀ أو طائفیۀ أو 

  1.»ونحن له عابدون

  دعوة إلى هذا اإلیمان.  إنها تسویۀ بین کتب إیمانیۀ، وتسویۀ بین عباد اللّه

یـۀ  ال أرباب متفرقون لکی نتفرق هنا وهناك وإنما هی إعالم عـام بربوب » ربنا وربکم  اللّه«ـ   6

قل یا أهل الکتـاب  «واحدة فعبودیۀ واحدة، فنحن کلنا کعبید سواء فی هذه الربوبیۀ الواحدة: 

وال نشرك به شیئا وال یتخذ بعضـنا بعضـا     تعالوا إلى کلمۀ سواء بیننا وبینکم أالّ نعبد إال اللّه

»فإن تولوا فقوا اشهدوا بأنا مسلمون  أربابا من دون اللّه
إعالن الربوبیۀ الواحدة تعلـن   .. وبعد 2

  فردیۀ التبعۀ:

ال ینفعنا صالح أعمالکم وال یضرنا طالح أعمـالکم، وکمـا ال   » لنا أعمالنا ولکم أعمالکم«ـ   7

تنفعکم أو تضرکم أعمالنا، فلیست هذه الدعوة الموحدة لنا تجـارة أو لکـم خسـارة، وإنمـا     

  3.»سالم علیکم ال نبتغی الجاهلینوقالوا لنا أعمالنا ولکن أعمالکم «»: سالم علیکم«

إنها لیست دعوة استثماریۀ لصالح هذه الشرعۀ األخیرة أو رسولها والمتشرعین لها، وإنما هی 

إنْ حسابهم إالّ على ربـی لـو   « »ذکر للعالمین لمن شاء منکم أن یستقیم«بسط الرحمۀ اإللهیۀ و

»تشعرون
  5.»من شیء وما من حسابک علیهم من شیءما علیک من حسابهم « 4

وترى وما هی الحجۀ المنفیۀ فی هذا البـین؟ وهـذه کلهـا حجـج     » ال حجۀ بیننا وبینکم«ـ   8

  إلهیۀ على هؤالء اإلنعزالیین!

أقول: إنها قد تعنی بعد هذه الحجج الموحدة للدین، التی سلفت، حیـث أزالـت البینونـات،    

أم وتعنی حجـۀ ـ بعـد    ».. ال حجۀ بیننا وبینکم«إلزالۀ البین إالّ بینت ف فلم تبق حجۀ الزمۀ 

                                                        
١

 .١٣٨: ٢. 
 
٢

 .٦٤: ٣. 
 
٥٥: ٣٨. ٣. 
 
٤

 .١١٣: ٣٦. 
 
٥

 .٥٢: ٦. 
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ذلک ـ تبین وتفرق.. فبأیۀ حجۀ نتفرق أیادي سبا إلى مسلمین وهود ونصارى، فقد استجیبت  

، فلـم تبـق ـ إذا ـ حجـۀ إالّ داحضـۀ:        وأسلم وجهـه للّـه    الحجۀ الموحدة لمن استسلم للّه

» ال حجۀ بیننـا وبیـنکم  «ف »من بعدما استجیب له حجتهم داحضۀ..  هوالذین یحاجون فی اللّ«

تنفی الحجۀ الحقۀ، سواء المثبتۀ لهذه الوحدة وقد تمت، أو المفرقۀ لیست اللهم إالّ داحضـۀ!  

مـن دیـن     أم وال حجۀ بیننا وبینکم تثبت رجاحۀ شرعۀ على شرعۀ حیث الکـل شـرائع اللّـه   

وبینکم، ولماذا نتخاصم والوحدة الئحۀ، اللهـم إالّ أن یخاصـم   ، أم وال خصوم بیننا  واحد للّه

  داعی الوحدة الدینیۀ دعاةَ التفرقۀ.

إله واحد یجمعنا بجمع واحد فی صعید واحد بحساب واحـد،  » یجمع بیننا وبینکم  اللّه«ـ   9

»قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا وهو الفتاح العلیم«
م ثم یمیتکم ثم یجمعکـم  یحییک  قل اللّه« 1

»إلى یوم القیامۀ
»یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن« 2

ـ هنـاك ـ یجمـع       اللّـه «وکما  3

إنه یجمع بیننا وبینکم لیـوم الجمـع   » وإنا إلیه راجعون  إنا للّه«إنه ربنا جمیعا ف » بیننا وبینکم

لیوم الفرق والتعاون، جمعا فی دینه وشرعته، وسوف یفـتح   التغابن کما جمع بیننا وبینکم هنا

  بیننا فیما کنا فیه مختلفین وهو الفتاح العلیم.

وإنـا الیـه     انـا للّـه  «إلیه وحده ال شریک له، ال إلى ارباب متفرقین، ف » وإلیه المصیر«ـ   10

  نتعارض؟شرعۀ واحدة ـ سیر واحد ـ إله واحد ومصیر واحد ففیم إذا نتباغض و» راجعون

منْ بعد ما استُجِیب لَه حجتُهم داحضَۀٌ عنْد ربهِـم وعلَـیهِم غَضَـب       والَّذینَ یحاجونَ فی اللّه«

یدشَد ذَابع ملَه4.»و  

قـد  الحجۀ هی الدلیل القاصد إلثبات أمر أو إبطاله، والمحاجۀ هی تبادل الحجۀ وتضـاربها، ف 

هـا أنـتم   «تکون حقا بالتی هی أحسن عن علم وحلم، أو تکون باطالً فیما لیس لهم به علـم:  

                                                        
١

 .٢٦: ٣٤. 
 
٢٦: ٤٥. ٢. 
 
٣

 .٩: ٦٤. 
 
٤

 .١٦: ٤٢. 
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  1.»هؤالء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم

قل أتحاجوننا فی «قد تکون فی کونه أو توحیده وکیانه، أو وحیه وشرعته:   والمحاجۀ فی اللّه

»بنا وربکم ولنا أعمالنا ولکم أعمالکم ونحن لـه مخلصـون  وهو ر  اللّه
فـإن حـاجوك فقـل    « 2

ومن اتبعن وقل للذین أوتوا الکتاب واألمیین ءأسلمتم فإن أسـلموا فقـد     أسلمت وجهی للّه

  3.»بصیر بالعباد  اهتدوا وإن تولوا فإنما علیک البالغ واللّه

األخیـرة، واعتبـرت     أن المحاجۀ کانت فـی شـرعۀ اللّـه   » جیب لهمن بعد ما است«هنا توحی 

اإلستجابۀ الصادقۀ له حجۀ قاطعۀ ال مرد لها وال حاجۀ معها إلى حجۀ أخرى، ال مثبتۀ حیـث  

  ثبتت باإلستجابۀ، وال نافیۀ فإنها عند ربهم داحضۀ.

وإلهیۀ! أم لهـذه   وترى أن استجابۀ جماعۀ لشرعۀ هی برهانٌ أنها إلهیۀ؟ فلتکن کل شرعۀ حقۀً

اإلستجابۀ شروط ومقومات، فما هی مقوماتها حیث کانت فی الشرعۀ األخیرة فـال محاجـۀ ـ    

  إذا ـ إالّ وهی داحضۀ؟!.

وألن الدحض هو الزلق، فالحجۀ الداحضۀ هی الزالقۀ، الضـعیفۀ غیـر الثابتـۀ وال متماسـکۀ،     

ء، وداحضـۀ   علـى الـوط  ء الذي تضعف قدمه فیزلق عن مستوى األرض وال یسـتمر   الواطى

بمعنى مدحوضۀ بنفسها أنها تدحض نفسها بنفسها لضعف سنادها ووهاء عمادها، فهـی هـی   

المبطلۀ لنفسها من غیر مبطل غیرها، لظهور أعالم الکذب فیها وقیام شواهد التهافـت علیهـا،   

وتسـمیته  وإنما اطلق تعالى إسم الحجۀ علیها وهی شبهۀ واهیۀ العتقاد المدلی بها أنها حجـۀ  

لها بذلک فی حال النزاع والمناقلۀ حیث یوردها موردهـا مـورد الحجـۀ، ویسـلکها طریقهـا      

  ویقیمها مقامها.

  حجج داحضۀ:

من حجج الیهود والنصارى أن التوراة أو االنجیل متفـق علیـه بیـنهم وبـین الـذین أسـلموا،       

                                                        
٦٦: ٣. ١. 
 
٢

 .١٣٩: ٣. 
 
٣

 .٢٠: ٣. 
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اإلسـتجابۀ للتـوراة   والقرآن مختلف فیه، فلیأت المسلمون لوحی القرآن ببرهان دوننـا حیـث   

  واإلنجیل تجمعنا دون القرآن.

فیقال لهم: إن هذه الحجۀ داحضۀ: باطلۀ زائلۀ فی میزان الحق ال تستحق إلفات نظر، نسـألهم  

اوالً ما هی ماهیۀ اإلتفاق بیننا وبینکم فی الکتابین؟ أألننا کلنا نؤمن بآله واحـد، فاسـتجابتکم   

نات رسوله تحملنـا علـى تصـدیقه، فعلـیکم کـذلک      بآیات صدقۀ وبی  لکتاب سابق من اللّه

  تصدیق القرآن الستجابتنا له بآیات کمثلها أو هی أحرى وأهدى سبیالً، إذا فحجتهم داحضۀ!

أم ألن القرآن المستجاب لنا ببینات صدقۀ القاطعۀ یحملنا على تصدیق الکتـابین دون حجـۀ   

لۀ عنها وهـی معجـزات موسـى    أخرى، حیث الحجۀ المصدقۀ لهما لیست فیهما، فإنها منفص

وعیسى حیث تحمل من شاهدها بتصدیق کتابیهما، إذا فاسـتجابۀ حجـۀ القـرآن هـی التـی      

تحملنا على تصدیق الکتابین فکیف تنقلب حجۀً علینا تتطلب حجۀ أخرى بعد المتفق علیهـا  

  وال حجۀ لنا إالّ هیه، إذا فحجتهم داحضۀ.

الذین یتبعون الرسول النبی «کتابین المبشرین به وبنبیه: ثم القرآن ال یحملنا إالّ على تصدیق ال

األمی الذي یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة واإلنجیل واتبعوا النور الذي أنزل معـه اولئـک   

ورسـوله النبـی     إلیکم جمیعـا.. فـآمنوا باللّـه     هم المفلحون. قل یا أیها الناس إنی رسول اللّه

الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کمـا  « 1،»اته وابتعوه لعلکم تهتدونوکلم  األمی الذي یؤمن باللّه

»یعرفون أبناءهم وإن فریقا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون
.. الذین خسروا أنفسهم فهم ال « 2

  3!.»یؤمنون

ر بنبینـا وبکتابـه، إذا   إذا فال نشارککم فی تصدیق الکتابین دون شروط، إنما نصدق الذي بشَّ

  4فحجتهم داحضۀ.

                                                        
١

 .١٥٨: ٧. 
 
١٤٦: ٢. ٢. 
 
٣

 .٢٠: ٦. 
 
٤

 وجاثلیق عظیم النصارى... السالم علیھ. وفي حوار بین اإلمام الرضا 
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ثم الذي یستندون إلیه فی استجابتهم لتورات او انجیـل لـیس إالّ معجـزات مـن الرسـولین      

شهدها من حضرها دونهـم، وإنمـا اسـتجابوهم دون حجـۀ حاضـرة، وإنمـا لحسـن الظـن         

فهم، والکتابان محرفان ال حجۀ فیهما وحتى قبل التحرُّف إذ ال معجزة فیهمـا، فهـذه إذا   بأسال

استجابۀ فاشلۀ، ولکنما المسلمون یستجیبون دعوة القرآن ألنـه معجـزة بنفسـه وهـو أوضـح      

برهان لرسالۀ رسوله، فقد استجابوا وعلى مر الزمن لوحی القرآن بحجۀ حاضرة غیـر محرفـۀ،   

والنصارى داحضۀ زائلۀ عند ربهم، إنْ فی اثبات وحی الکتـابین أو فـی رد   إذا فحجۀ الیهود 

وحی القرآن، فلما استجیبت دعوة القرآن بحجته الحاضرة لم یکن نکرانهم لما اسـتجیب لـه   

  »!.حجتهم داحضۀ عند ربهم وعلیهم غضب ولهم عذاب شدید«وآیاته، إذا ف   إالّ کفرا باللّه

  

  

  

   اللّهشارع الشرعۀ والقانون هو 

نَهم وإِنَّ      أَم لَهم شُرَکَاء شَرَعوا لَهم منْ الدینِ ما لَم یأْذَنْ بِه اللّه« یـب ى لِ لَقُضـۀُ الْفَصمالَ کَللَوو

یمأَل ذَابع مینَ لَهم1.»الظَّال  

شریک له ال فی الـدین وال فـی شـرع     ، ال ، والشارع من الدین کله هو اللّه إنما الدین کله للّه

ومؤسسـوا دولتـه تطبیقـا      وشرائعه، ومبلغوا شرعۀ اللّه  الدین، وإنما المرسلون حملۀ دین اللّه

  لها وذودا عن ساحتها وسماحتها.

هنا وهی لعطف اإلعراض؟ .. قد یکـون المعطـوف علیـه ممـا یلـی:      » أم«ترى ما هو موقف 

وإنما أوثانهم وطواغیتهم؟ أم هـم    إذ ال یعبدون اللّه  ین اللّهألیسوا هم بحاجۀ إلى شرعۀ من د

؟ أم لهم شرکاء شـرعوا لهـم مـن     أو ما لم یاذن به اللّه  شرعوا ألنفسهم من الدین ما أذن اللّه

فهـم إذا شـرکائهم ال     ؟ وشرکائهم هم الذین اتخـذوهم شـرکاء للّـه    الدین ما لم یاذن به اللّه

  . شرکاء اللّه

                                                        
١

 .٢١: ٤٢. 
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، ثم یشرع من دینه من سواه دون إذنه، تـدخالً عارمـا    المعقول أن الدین الطاعۀ للّهلیس من 

ال یملک شرعۀ من دینه فشرکائهم شرعوا لهم من الـدین مـا     ، ویکأن اللّه طاغیا فی طاعۀ اللّه

  !. لم یاذن به اللّه

کـون کلـه، یـدبره    وحده هو الشارع لعباده من دینه وطاعته، فإنه مبدئهم ومبـدعهم وال   فاللّه

بالنوامیس التکوینیۀ والتشریعیۀ سواء، ولیست الحیاة البشریۀ إالّ ترسا صغیرا فـی عجلـۀ هـذا    

الکون الشاسع الواسع، فلیتحکمها شرعۀ تتمشى مع تلکم النوامیس وتمشِّی اإلنسان إلى قمـم  

؟ وهـو   على اللّـه  ، أوِالیۀ من سوى اللّه  الکمال المعدة له فی هدیه، فکیف یشرع من دین اللّه

  الولی الحمید! أم حیطۀ على النوامیس ومتطلبات الحیاة؟ وال یحیطون بأنفسهم علما! أم ماذا.

مع وضوح هذه الحقیقۀ لحد البداهۀ فمن الحماقۀ والبالهۀ المحاوالت الطائلۀ لسنِّ القـوانین  

تـى المرسـلین،   إلدارة شؤون األفراد والجماعات حتى من أعقل العقالء وأعدل العـدول، وح 

، ثـم ال   فما هم بمشرعین من الدین، إنما هم رسل یحملون شرائع مـن الـدین شـرعها اللّـه    

  تدخُّل لهم فی أیۀ کبیرة أو صغیرة.

ولیس لمن یستنبط إالّ استنباط التشریعات الجزئیۀ المتجددة مع حاجیات الحیاة، علـى ضـوء   

صغیرة أو کبیرة مـن عنـد أنفسـهم، وإنمـا      القرآن والسنۀ الرسالیۀ والرسولیۀ، دون سنٍّ الفیه

  استنباط واجتهاد ألهله على شروطه.

ولـوال  «  یحق له القضاء الصارم من اللّـه   مما لم یاذن به اللّه  هکذا تدخُّل عارم فی شرعه اللّه

  کلمۀ التأجیل ألجل إلى الساعۀ، دون تعجیل قبل الساعۀ.»: کلمۀ الفصل لقضی بینهم

»هذا یوم الفصل الذي کنـتم بـه تکـذبون   «الفصل وإنما هو یوم األخرى:  یوم الدنیا لیس یوم
1 

»إن یوم الفصل میقاتهم أجمعین«
»هذا یوم الفصل جمعناکم واألولین« 2

إن یوم الفصـل کـان   « 3

                                                        
٢١: ٣٧. ١. 
 
٢

 .٤٠: ٤٤. 
 
٣

 .٣٧: ٧٧. 
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  1.»میقاتا

لیوم الفصل، کمـا تحملـه آیـات     کلمۀ الفصل تحمل میقات یوم الفصل، واإلمهال والتأجیل

اإلمهال والتأجیل إلى یوم الفصل، حیث یقضی بینهم ویفصل ففریق فـی الجنـۀ وفریـق فـی     

وهؤالء من أظلم الظالمین حیث یتدخلون فـی والیـۀ   » وإن الظالمین لهم عذاب ألیم«السعیر 

  . اللّه : أن شرع لهم شرکائُهم من الدین ما لم یأذن به بعد إشراکهم باللّه  اللّه

الحات فـی        « لُـوا الصـمعنُـوا وینَ آمذ تَرَى الظَّالمینَ مشْفقینَ مما کَسبوا وهو واقـع بِهِـم والـَّ

  2.»روضَات الْجنَّات لَهم ما یشَاءونَ عنْد ربهِم ذَلک هو الْفَضْلُ الکَبِیرُ

ن ما کسبوا على عنایۀ علَّهم ینجون وهو واقع بهم، ال جزاءه انتقامـا، بـل   ترى الظالمین وجِلی

إن ما کسبوا هو واقع بهم وقوع الشاهد القارع، حیث األعمال واألقوال تشـهد شـهادة ذاتیـۀ    

عینیۀ على عاملیها، ومن ثَم وقوعا لحقائقها التی تبرز یومها وال یظلمون نقیرا، حیـث ینقلـب   

  ال محید.عذابا ال مخلص منه و

والـذین آمنـوا وعملـوا    «هؤالء الظالمون المشفقون مما کسبوا، ومن ثـم مؤمنـون مشـفقون    

لها ما یشـاءون فیهـا   «مزید   کما قدموها بما کسبوا وعند اللّه »الصالحات فی روضات الجنات

»ولدینا مزید
»وهم فیها اشتهت أنفسهم خالدون«عما یشاءون،  3

یها ما تشتهیه األنفس وتلذ وف« 4

»األعین
  6.»ولکم فیها ما تشتهی أنفسکم ولکم فیها ما تدعون« 5

فهنـاك جنـات   »! وهو الفضل الکبیر«من روضات الجنات ولهم ما یشاءون عند ربهم » ذلک«

ـ  ا للـذین آمنـوا   هی لسائر أهل الجنۀ، وهنا روضات الجنات وهی البقاع الشریفۀ المتمیزة فیه

                                                        
١

 .١٧: ٧٨. 
 
٢

 .٢٢: ٤٢. 
 
٣

 .٣٥: ٥٠. 
 
١٠٢: ٢١. ٤. 
 
٥

 .٧١: ٤٣. 
 
٦

 .٣١: ٤١. 
 



 321

  1.»خلطوا عمالً صالحا وآخر سیئا«وعملوا الصالحات، ال الذین 

حتـى یکـون فضـالً      وترى ان ثواب الجنات بروضاتها لیس عن استحقاق فال یجب على اللّه

إلـى    کبیرا؟ أقول: نعم وکالّ.. کالّ حیث اإلیمان وعمل الصالحات ال یرجعان بفائدة إلى اللّـه 

الـذین آمنـوا     ووعد اللّـه » کتب على نفسه الرحمۀ«ین فال استحقاق ألجر، ونعم: حیث العامل

وعملوا الصالحات الجنۀ، فقد فرض على نفسه الفضل، حیث ال أصل الفضـل واجـب علیـه    

  وال کبیره، فهو فضل على فضل.

ـ    ذَلک الَّذي یبشِّرُ اللّه« لُوا الصمعنُوا وینَ آمالَّذ هادبرا إِالَّ     ع أَجـ ـهلَیع أَلُکُم قُـلْ الَ أَسـ اتحال

  2.»غَفُور شَکُور   الْمودةَ فی الْقُرْبى ومنْ یقْتَرِف حسنَۀً نَزِد لَه فیها حسنا إِنَّ اللّه

یسـألهم  آلـه  و علیـه  اهللا صـلى المؤمنین الصالحین، أترى أن الرسـول    بشارة عظمى بعطیۀ کبرى لعباد اللّه

على عنَت لدعوة بوعثاءها وأعباءها والبشارة بعقباهـا فـی أوالهـا وعقباهـا، أیسـألَهم علیـه       

  أجرا؟..

  !»قل ال أسألکم علیه أجرا إالّ المودة فی القربى«

الدائبۀ فی رسله أالّ یسألوا المرسل إلیهم أجرا، وال جزاء وال شکورا، ال مادیـا    وهذه سنۀ اللّه

أم تسألهم اجرا فهـم مـن   «، وهم لیس لهم أجورهم  ال معنویا، فأجرهم مضمون لهم عند اللّهو

  3.»مغرم مثقلون

وما أسألکم علیه من أجـر إن  «بالقول:   وهکذا نسمع الرسل منذ نوح یواجهون األمم بأمر اللّه

»أجري إالّ على رب العالمین
) 180) وشـعیب ( 164) ولـوط ( 145) وصـالح ( 127وهـود (  4

»اتبعوا من ال یسألکم أجرا وهـم مهتـدون  «ومن قبلهم وبینهم وبعدهم من المرسلین: 
کعامـۀ   5

                                                        
١

 .١٠٢: ٩. 
 
٢

 .٢٣: ٤٢. 
 
٤٠: ٥٢. ٣. 
 
٤

 .١٠٩: ٢٦. 
 
٥

 .٢١: ٣٦. 
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قل ال أسألکم علیـه أجـرا إالّ المـودة    «المرسلین وحتى یوصل وبأحرى إلى خاتم المرسلین: 

قل ما سألتکم مـن  «بصیغۀ األجر:  ولیست هذه المودة ـ أیا کان ـ أجرا وإن کانت   »فی القربى

»وهو على کل شیء شهید  أجر فهو لکم إن أجري إالّ على اللّه
فهو إذا أجر ال یرجع بفائـدة   1

ى ربـه     «إالّ لهم فی سبیل اإلیمان بربه:  قل ما أسألکم علیه من أجر إالّ من شـاء أن یتخـذ اـل

»سبیالً
ال تاجرا تتعامل بـبالغ الرسـالۀ، والصـیغۀ    » إالّ مبشرا ونذیرا وما أرسلناك«بعد قوله:  2

قل ما أسـألکم علیـه مـن أجـر ومـا أنـا مـن        «المجردة فی سلبیۀ األجر ساریۀ دون تکلف: 

»التکلفین. إن هو إالّ ذکر للعالمین. ولتعلمن نبأه بعد حین
أم تسألهم أجـرا فهـم مـن مغـرم     « 3

4؟»مثقَلون
  5.»وما تسألهم علیه من أجر إنْ هو إالّ ذکر للعالمین«

سؤال األجر کاستمراریۀ للسنۀ الرسالیۀ، وثالث أخـرى تُعـالج    آله و علیه اهللا صلىآیات ثالث تنفی عنه 

وسـبیل إلـى ربکـم،    » هـو لکـم  «موقف المودة فی القربى أنها لیست فی الحق أجرا وإنمـا  

  الرسول من أبوابها المقررة لکم.ودخول إلى مدینۀ علم 

إذا فلتکن المودة فی القربى لصالحهم کمسلمین، وسبیالً إلى رب العالمین، فلتکن مودة فـی  

أبواب مدینۀ علم الرسول، واستمراریۀ لرسالۀ الرسول، ال مودة فی أقرباءه بسبب القرب سببیا 

  . زان اللّهأو نسبیا أم ماذا من القرابات التی ال یحسب لها حساب فی می

ومن المعلوم دون ریب أن وجهۀ الخطاب هم المؤمنون المبشر لهم بروضات الجنهات حیث 

آمنوا وعملوا الصالحات، دون الظالمین المشفقین مما کسبوا، إذ الناکرون ألصـل الرسـالۀ ال   

 ثـم » ال أسألکم علیه أجرا«یعقل طلب األجر منهم جزاء لهذه الدعوة وهم ناکروها حتى یقول 

  وهم ألد أعداءه حیث یسب آلهتهم. آله و علیه اهللا صلىیطلب منهم بدل األجر مودتهم له 

                                                        
١

 .٤٧: ٣٤. 
 
٢

 .٥٧: ٢٥. 
 
٨٨: ٣٨. ٣. 
 
٤

 .٤٠: ٥٢. 
 
٥

 .١٠٤: ١٢. 
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المؤمنین برسـالته أن یـودوه فـی قرابتـه مـنهم،       آلـه  و علیه اهللا صلىثم هل من المعقول سؤال الرسول 

ابتـه! أم  ولیسوا هم کلهم من قرابته، ولم یکونوا یعادونه بعد اإلیمان حتى یطلب وده نفسه لقر

  ماذا من تأویالت علیلۀ.

إالّ «زلفـى:    إن القربی هنا کما تقول آیاتها لیست إالّ القربى التی تقربهم المودة فیهم إلى اللّـه 

إذاً  »قل ما سألتکم من أجـر فهـو لکـم   «فإنما هی لهم ال له: » من شاء أن یتخذ إلى ربه سبیالً

التسـعۀ  «و 1تنزیالً» فاطمۀ والحسن والحسینعلی و«فهم األقربون إلى بیت الرسالۀ المحمدیۀ 

                                                        
ـ اخرج ابن المنذر وابن ابي حاتم والطبراني وابن مردویھ من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: لما  ٧: ٦. الدر المنثور ١

لداھما ورواه مثلھ احمد وو ةمن قرابتك ھؤالء الذین وجبت مودتھم؟ قال: علي وفاطم آلھ و علیھ هللا صلى  قالوا یا رسول هللاّ  ةنزلت ھذه اآلی
 ةوالثعلبي في تفسیره بسند صحیح عنھ وابراھیم الحمویني من اعیان علماء السن آلھ و علیھ هللا صلىبن حنبل في مسنده عن ابن عباس عنھ 

 عنھ ةاالبرار بسنده عن االعمش عن سعید بن جبیر عنھ والمالكي في كتاب الفصول المھم ةبسنده عنھ وابو نعیم صاحب حلی
 .آلھ و علیھ هللا صلى  بسنده عنھ ـ كل ذلك یرویھ ابن عباس عن رسول هللاّ  ةالطاھر ةفي العتر ةوصاحب المناقب الفاخر

مخطوط عنھ  ١١٢ابن المغازي في مناقبھ  ةمن أعالم القوم منھم العالم ةـ أخرج مثلھ جماع ١٠٦: ١٤وفي إحقاق الحق 
طرق اخبرنیھ الحاكم الوالد.. وأخبرنیھ أبو بكر  ةط بیروت بعد ١٣٠: ١ھد التنزیل ج ومنھم الحساكي في شوا آلھ و علیھ هللا صلى

الشیرازي.. وحدثنیھ أو حازم الحافظ من أصل سماعھ.... وأخبرنا أبو نصر المفسر... وأخبرنا   السكري... وأخبرناه أبو عبد هللاّ 
الحضرمي في  ةالحافظ.... وأخبرنا أبو سعد ابن علي... ومنھم العالم  الرزجاھي... وحدثنا الحاكم أبو عبد هللاّ   محمد بن عبد ّهللا 

الشیخ عبد القادر الشافعي السنندجي في تقریب المرام في شرح تھذیب  ةبدمشق، ومھم العالم ةالظاھری ةنسخ ٦٦المال ص  ةوسیل
 »!.وولداھما ةھم علي وفاطم« آلھ و علیھ هللا صلى  ببوالق، كل ذلك عن ابن عباس أم غیره عن رسول ّهللا  ةاألمری ةمطبع ٣٣٢األحكام ص 

ال یحفظ  ةآی» آلم حم«قال: فینافي السالم علیھبإسناد متصل عن علي  ١٤٢: ٢الحسكاني في شواد التنزیل ج  ةوفي المصدر عن العالم
ھلقام عن عبد الغفور فاسنده إلى ورواه أیضاً مصبح بن  »في القربى ةال أسألكم علیھ أجراً إال المود«مودتنا إال كل مؤمن ثم قرأ 

بدمشق من طریق ابي  ةالظاھری ةالمكتب ةنسخ ٦٥المآل ص  ةباكثیر الحضرمي في وسیل ة! وروى مثلھ العالمآلھ و علیھ هللا صلىالنبى 
 حیان والواحدي عن علي بعین ما تقدم.

في  ة: ال أسألكم علیھ أجراً إلى المودآلھ و علیھ هللا صلى  واخرج أبو نعیم والدیلمي من طریق مجاھد عن ابن عباس قال قال رسول ّهللا 
في القربى قال: قربي  ةالقربى ـ ان تحفظوني في اھل بیتي وتودوھم بي، واخرج سعید بن منصور عن سعید بن جبیر إال المود

عن ابن عباس وعلى  ةفي الجمع بین الصحاح الست آلھ و علیھ هللا صلى  وروى ما یعنیھ من ان القربى قربى رسول ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلى  رسول هللاّ 
انا ابن من السالم علیھبعد استشھاد ابیھ  السالم علیھللحسن بن علي  ةبن الحسین بن محمد االصبھاني في كتاب مقاتل الطالبین في خطب

اھل البیت، والمالكي عن السدي عن حبنا  ةوالحسن» نزد لھ فیھا حسنا ةومن یقترف حسن«مودتھم في كتابھ حیث قال:   فرض ّهللا 
وابن المغازلي الشافعي في كتاب المناقب  آلھ و علیھ هللا صلىآل محمد  ةھنا ھي مود ةان الحسن آلھ و علیھ هللا صلىابن مالك عن ابن عباس عنھ 

وآل محمد واھل البیت   والحسنین وفي قربى رسول هللاّ  ةبسنده عن الحكم بن ظھیر عن السدي مثلھ، اخرجھ كلھ في علي وفاطم
 السالم علیھم ةانھم ھم واألئمالسالم علیھم، ثم اخرج من طریق اھل البیت ٧٢الباب  ٣٩٦ـ  ٣٩٥الخصام ص  ةالسید ھاشم البحراني في كفای

 ةاترعشر حدیثا وكما اخرج في البرھان ونور الثقلین احادیث متو ةكلھم اثنین وعشرین حدیثا وكما الخرج من طریق اخواننا سبع
 في ھذا المعنى فراجعھا.

اسیرا فاقیم على درج دمشق قام رجل من اھل الشام فقال:  السالم علیھواخرج ابن جریر عن ابي الدیلم قال: لما جيء بعلي بن الحسین 
ل: ال ـ قال: اما قرأت: اقرأت القرآن؟ قال: نعم ـ أقرأت آلم حم؟ قاالسالم علیھالذي قتلكم واستأصلكم فقال لھ علي بن الحسین   الحمد �ّ 

في القربى؟ قال: فانكم ألنتم ھم؟ قال: نعم ورواه مثلھ الثعلبي في تفسیره عن ابي الدیلم مثلھ  ةقل ال اسألكم علیھ اجرا اال المود
 الثعالبي بسند متصل عن ابي دیلم مثلھ. ٢٥ح  ١٢٦: ٤مثلھ وفي تفسیر البرھان  ةوبسند آخر عن ام سلمی

 شعرا في حب آل البیت عن اإلمام الشافعي قائالً:  ٣٢ص  ٢٥تفسیره روح المعاني ج  وینقل اآللوسي في
 یا راكبا قف بالمحصب من من�واھتف بساكن خیفھا والناھض
 سحرا إذا فاض الحجیج الى من�فیضا بساكن خیفھا والناھض

 ان كان رفضا حب آل محمدفلیشھد الثقالن اني رافضي
تعالى خلق   ان ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلى  الباھلي قال: قال رسول هللاّ  ةالقاسم الحسكاني مرفوعا الى ابي اماموفي مجمع البیان باسناده الى 

لقاحھا والحسن والحسین ثمارھا  ةفانا اصلھا وعلي فرعھا وفاطم ةواحد ةاالنبیاء من اشجار شتى وخلقت انا وعلي من شجر
بین الصفا والمروى ألف عام ثم ألف   نجا ومن زاغ عنھا ھوى ولو أن عبداً عبد ّهللا واشیاعنا اوراقھافمن تعلق بغصن من أغصانھا 

في  ةقل ال أسألكم علیھ أجراً إال المود«على منخریھ في النار ثم تلى   عام حتى یصیر كالشن البالي ثم لم یدرك محبتنا أكبھ ّهللا 
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 1تأویالً، وکما أخرجه زهاء اثنین وخمسین من فطاحل إخواننا» المعصومون من ولد الحسین

                                                                                                                                                         
 .»القربى

 آلھ و علیھ هللا صلى  االنباري في المصاحف عن زید بن أرقم قال: قال رسول ّهللا  وأخرج الترمذي وحسنھ وابن ٧: ٦١وفي الدر المنثور 
حبل ممدود من السماء إلى األرض وعترتي أھل   أني تارك فیكم ما أن تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي أحدھما أعظم من اآلخر كتاب ّهللا 

وفیھ أخرج الترمذي وحسنھ والطبراني والحاكم والبیھقي  بیتي ولن یتفرقا حتى یردا علي الحوض فأنظروا كیف تخلفوني فیھما،
وأحبوا أھل بیتي لحبي   لما یغذوكم بھ من نعمھ وأحبوني لحب هللاّ   : أحبوا ّهللا آلھ و علیھ هللا صلى  في الشعب عن ابن عباس قال قال رسول ّهللا 

  في أھلھ بیھ، وأخرج ابن عدي عن أبي سعید قال قال رسول هللاّ آلھ و علیھ هللا صلىوأخرج البخاري عن أبي بكر الصدیق قال: أرقبوا محمداً 
 : من أبغضنا أھل البیت فھو منافق.آلھ و علیھ هللا صلى

من مات على حب آل ممد مات «: قولھ آلھ و علیھ هللا صلىوینقل الفخر الرازي في تفسیره الكبیر عن صاحب الكشاف أنھ یروى عن النبي 
ى حب آل محمد مات مغفوراً لھ، إال ومن مات على حب آل محمد مات تئاباً، أال ومن مات على حب آل شھیداً أال ومن مات عل

ثم منكر ونكیر، أال ومن مات على  ةمحمد مات مؤمناً مستكمل اإلیمان، أال ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجن
إال ومن مات على حب آل محمد فتح لھ في قبره بابان إلى  كما تزف العروس إلى بیت زوجھا، ةحب آل محمد یزف إلى الجن

 ة، أال ومن مات على حب آل محمد مات على السنةالرحم ةمزار مالئك  ، أال ومن مات على حب آل محمد جعلھ هللاّ ةالجن
من مات على بغض آل ، أال و ّهللا  ةمكتوباً بین عینیھ آیس من رحم ة، أال من مات على بغض آل محمد جاء یوم القیامةوالجماع

 .ةالجن ةمحمد لم یشم رائح
  وعلیاً والحسن والحسین كان التعلق بینھم وبین رسول هللاّ  ةوال شك أن فاطم«أقول: ثم یعلق الفخر الرازي على ھذا الحدیث قولھ: 

ً  آلھ و علیھ هللا صلى اختلفت الناس في اآلل قیل ھم األقارب  أشد التعلقات وھذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن یكونوا ھم اآلل، وأیضا
 فھم اآلل وأما غیرھم فھل یدخلون تحت لفظ اآلل فمختلف فیھ. ةوقیل ھم أمتھ فإن حملناه على القراب

 
أسانید والحاكم في المستدرك والزمخشري في الكشاف وأخطب  ةري في تفسیره بثالث. منھم أحمد بن جنبل في صحیحھ والطب١

في مطالب السؤال  ةوابن طلح ةخوارزم في مقتل الحسین وأبن االثیر في جامع األصول والرازي في تفسیره وابن بطریق والعمد
قبى بسندین والنسفي في تفسیره والحویني الطالب بسندین والبیضاوي في تفسیره والطبري في ذخائر الع ةوالكنجي في كفای

والنیسابوري في تفیسره وأبو حیان في البحر المحیط وابن كثیر في التفسیر بسندین والھیثمي في مجمع  ةوصاحب المناقب الفاخر
باغ المالكي في اسانید وابن ص ةالزوائد والمھایمي الھندي في تفسیر تبصیر الرحمان وابن حجر العسقالني في الكافي الشاف بثالث

اسانید وابن ھمام في  ةاسانید وفي احیاء المیت باربع ةاسانید وفي االكلیل بتسع ةوالسیوطي في الدر المنثور بثالث ةفصول المھم
اسانید والخطیب الشربیني في السراج المنیر والبركرى في األربعین والمیر  ةبثالث ةحبیب السیر وابن حجر في الصواعق المحرق

الشھداء وفي المواھب  ةوالمولى حسین الكاشفي في روض ةلح الترمذي في مناقب مرتضوي والمحلى في الحدائق الوردیمحمد صا
) واأللوسى في روح ٦والشوكاني في فتح الغدیر ( ٣اسانید والصبان في اسعاف الراغبین من  ةوالشبراوي في االتحاف بثالث

) والبرزندي والطبراني وابن حنبل في المناقب وابن ابي حاتم في ٨( ةیع المود) وارجح المطالب والقندوزي في یناب٤المعاني (
التفسیر والحاكم في المناقب والنیسابوري في الوسیط وابن جریر في جامع البیان والحقاني والشبلنجي في نور االبصار والسید 

صادي والتونسي في السیف المسلول والحداد في ال ة) والحضرمي في رشف٢المسائل ( ةالسائل في أادل ةصدیق حسن خان في ھدای
 ةنزول آی آلھ و علیھ هللا صلى  ) والخوارزمي في المقتل والطبري في ذخائر العقبي ھؤالء الفطاحل رووا عن رسول هللاّ ١٧القول الفصل (

 .السالم علیھم ةالطاھر ةذوي القربى في الخمس
كما ھنا بقولھ ومنھم الثعلبي في الكشف والبیان والخواجھ محمد پارسا  ٣یستدرك ما اخرجھ في  ٩٢: ٩وفي ملحقات االحقاق 

والطبراني  ١٠٦ ةوالقندوزي في ینابیع المود ١٣والبدخشي في مفتاح النجا  ٣٦٨البخاري في فصل الخطاب على ما في الینابیع 
واالمر تسرى في ارجح  ٤٠٢: ٣یره وابو نعیم االصبھاني في نزول القرآن مخطوط والزمخشري في تفس ١٣١في المعجم الكبیر 

 .٤٨٢: ١والحضرمي في القول الفصل  ٦٢المطالب 
وابن  ٢٥والطبري في ذخائر العقبى  ٥٧والخوارزمي في مقتل الحسین  ٦٤وعبد الكافي الحسیني في السیف الیماني المسلول 

والعسقالني  ١٢٣و ٣: ٧في المواھب اللدنى والقسطالني  ٢١٩: ٢والتفتازاني في شرح المقاصد  ٢٥٠: ٣ ةفي منھاج السن ةتیمی
والمیبدي  ١١٠والسیوطي في احیاء المیت  ٢٧٠: ٨ومحمد صدیق حسن خان ملك بھوپال في فتح البیان  ١٤٥في الكاف الشاف 

والشافعي في  ١٣و ٥والشبراوي في االستحقاق  ٢٢الصادي  ةفي شرح دیوان امیر المؤمنین مخطوط والخضرمي في رشف
 ٢٦١ ةمخطوط والبلخي في ینابیع المود ١٢والبدخشي في مفتاح النجا  ٥٧مخطوط واالمر تسرى في ارجح المطالب  ٧٠المناقب 

وفي  ٧٢والنبھاني في الشرف المؤید  ٤٤والقاضي بھجت افندي في تاریخ آل محمد  ٨واالدریسي في رفع اللبس والشبھات 
 ٢١٨ ةوابن حنبل في فضائل الصحاب ٢٦٥: ١٨مطبوع ذیل الفتح الرباني والساعاتي في بلوغ االماني ال ٤٣٣ ةاالنوار المحمدی

والرازي في  ٧٥و ١والخوارزمي في مقتل الحسین  ٤٠٢: ٣مخطوط وفي مسنده على ما في الینابیع والزمخشري في تفسیره 
والبیضاوي في  ٨لسؤول الطالب والشافعي في مطالب ا ةوالكنجي في كفای ٢٣ ةوابن بطریق الحلي في العمد ١٦٦: ٢٧تفسیره 
وابو حیان في البحر  ٣١: ٢٥والحمویني في فرائد السمطین والنیسابوري في تفسیره  ٩٥والنسفي في تفسیره  ١٢٣: ٤تفسیره 
: ٣والكوكتي في تفسیره تبصیر الرحمن  ١٠٣: ٩والبیھقي في مجمع الزوائد  ١١٢: ٤وابن كثیر في تفسیره  ٥١٦: ٧المحیط 

وخواندمیر في حبیب  ١١٠وفي احیاء المیت  ١٩٠وفي اكلیلھ  ٧: ٦والسیوطي في تفسیره  ةفصول المھموالصباغ في ال ٢٤٧
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واب مدینۀ علمه وهم الثقل الثانی: عترتـه،  ألنهم أب آله و علیه اهللا صلى  وکثیر من أصحابنا عن رسول اللّه

وهم خلفاءه فی أمته، کما تواترت بذلک الروایات من طریق الفریقین، مهما یهرف الهـارفون  

ویخرف الخارفون فی اختالق روایات تناقضها أو تـأویالت، حیـث القـرآن هـو المیـزان ال      

ـ «وال » للقربى«ال » المودة فی القربى«سواه، وهنا  ا     » ىمودة القرب حیـث القربـى جعلـوا مکاـن

، ال مودتهم والمودة لهم لکی یتخـذوا أصـوالً    للمودة، أن تتمکن المودة فیهم کسبل إلى اللّه

، إذا فلیس واجب المودة هنـا   واألدالد على مرضات اللّه  وأهدافا، ال! وإنما هم السبل إلى اللّه

  !. حیث توصلکم إلى اللّه» إال المودة فی القربى«

هی مؤنث األقرب کما وهی مصدر ـ وبطبیعۀ الحال ـ هی بمعنـى األقربیـۀ، وال     » القربى«إن 

ذي «وال تجد القربى مجـردة عـن    1تخلو فی سائر القرآن عن کونها فعلى التفضیل او مصدره

فـی  «إالّ هنا، حیث األقربیۀ الرسالیۀ هی المعنیـۀ دون ذویهـا، ولـذلک قـال     » ذوي ـ أولی ـ 

  ».القربى«أو » للقربى«ال » القربى

حیـث    فحاصل المعنی من المودة فی القربى إلى الرسول کمدینۀ علـم الرسـالۀ، فـإلى اللّـه    

فکانوا هم السبیل إلیـه  » ه سبیالًإالّ من شاء أن یتخذ إلى رب: «..  الرسالۀ تکرِّس ککلٍّ إلى اللّه

  والمسلک إلى رضوانه.

ممن سـواه وإن کانـت تشـملها کأصـل،       فلیست القربى إذا ـ فقط ـ أقربیۀ الرسول الى اللّه  

إذا اتخذوا إلـى مدینـۀ علمـه      ولکنما المودة فی القربى إنما تکون لهم کسبیل کاملۀ إلى اللّه

على یدیه یقول یا لیتنی اخذت مع الرسـول سـبیالً. یـا    ویوم یعض الظالم «سبیالً هی أبوابها: 

ویلتى لیتنی لم أتخذ فالنا خلیالً. لقد أضلنی عن الذکر بعد إذ جاءنی وکان الشیطان لإلنسان 

  2.»خذوالً

                                                                                                                                                         
والطبراني في المعجم  ٥والشبراوي في االتحاف  ٢٤٣: ٢والكاشفي في المواھب  ٤٩ ةالسیر والترمذي في المناقب المرتضوی

األولیاء والزرندي في نظم درر  ةفي الوسیط وابو نعیم في حلی الكبیر وابن ابي حاتم في تفسیره والحاكم في المناقب والواحدي
 ٩والطبري في جامع البیان وعبدالكافي الحسنى في السیف المسلول  ةالسمطین وابن حنبل في المناقب والحقاني في فلك النجا

 والحداد في القول الفصل.
 
١

 ».اولى القربى«و» ذا قربى«و» اولوا القربى«و» ذوي القربى«و» ذي القربى«عشر موضعا من  ة. كما في ست
 
٢

 .٢٩: ٢٥. 
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، فالسبیل مع الرسول لیس هو الرسول وإنما سبیل  هو أفضل السبل إلى اللّه آلـه  و علیه اهللا صلىفالرسول 

حتى یثنَّـى بسـبیل معـه؟ أم إن      ، هل ألن الرسول ال یکفی سبیالً إلى اللّه ع الرسول إلى اللّهم

السبیل معه هو القرآن؟ والقائل: یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیالً، ال ینقصـه إالّ سـبیلٌ مـع    

آن هو الرسول، وأما الرسول والقرآن فهما توأمان، حیث اإلیمان بأحدهما إیمان باآلخر، والقر

الدلیل لرسالته، فکیف یتخذ الرسول سبیالً دون القرآن، فالسبیل هنـا لـیس هـو الرسـول وال     

المـودة فـی   «، ولـیس إالّ   القرآن، وإنما هو سبیل إلى رسول القرآن وقرآن الرسول فإلى اللّـه 

ـ تتبـع    آلـه  و لیـه ع اهللا صلىاألقربین إلى الرسالۀ فإن مودتهم ـ ألنهم أبواب مدینۀ علم الرسول »: القربى

  ».أنا مدینۀ العلم وعلی بابها: «آله و علیه اهللا صلىاتخاذهم سبیالً مع الرسول وکما تواتر عنه 

وال أقربیتهم إلیه، لو تعنی قرابۀ نسـبیۀ   1ثم وال تعنی القربى ـ وبأحرى ـ أقربیۀ الرسول إلیهم  

أم ماذا من غیر الرسالیۀ، فإنها لیست لهم ولصالحهم فی اتخاذها سـبیالً إلـى ربـه، علـى أن     

المخاطَبین وهم المؤمنون برسالته آمنوا به لرسالته وهی قربى روحیۀ فهی أقرب وأحرى فـی  

  .المودة من القربى غیر الروحیۀ الرسالیۀ

فالمودة فی القربى ـ التی لها صلۀ بأجر الرسالۀ ولیست به فإنها لهـم، وهـی ممـن شـاء أن      

یتخذ إلى ربه سبیالً ـ إنها لیست هی الرسالۀ حیث صدقوها، ولیست أجرا لنفسها، اللهـم إال   

عترتــه » المــودة فــی القربــى«تعرُّفــا ســلیما إلــى الرســالۀ واســتمراریۀ لهــا ولــیس إالّ ب 

  األقربون إلیه فی معرفۀ الرسالۀ وحملها.آله و یهعل اهللا صلى

هنالک مودة فی الرسالۀ تجعلهم یتعلمون من الرسول ویطیعونه کمـا یسـتطیعون حسـب مـا     

وهذه المـودة   2» فاتبعونی یحببکم اللّه  قل إن کنتم تحبون اللّه«:  ویحبون اللّه  یودون رسالۀ اللّه

حیـث  » المودة فـی القربـى  «لۀ ومدینۀ علم الرسول، ولیست إالّ تتطلب مودة السبل إلى الرسا

  زلفى، ثم ال نجد قربى إالّ هیه، اللهم إالّ واهیـۀ، إالّ قربـى اللّـه     تقربهم إلى الرسول فإلى اللّه

                                                        
١

عباس قال قال لھم ـ اخرج ابن ابي حاتم والطبراني وابن مردویھ من طریق سعید بن جبیر عن ابن  ٦: ٦. كما في الدر المنثور 
التي بیني وبینكم ـ اقول وھذا  ة: ال اسألكم علیھ اجرا اال ان تودوني في نفسي لقرابتي منكم وتحفظوا القرابآلھ و علیھ هللا صلى  رسول هللاّ 

 .السالم لیھمعوخالف النقل المتواتر عن ابن عباس نفسھ وخالف اجماع اھل البیت  ةخالف المستفاد من القربى كما عرفناھا من اآلی
 
٢

 .٣١: ٣. 
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، وهم السبیل األعظم والصراط األقـوم، وهـم    ولیست لغیر المعصومین اللّهم إال سبالً إلى اللّه

وموضع الرسالۀ، ومهبط الوحی، ومعـدن الرحمـۀ، وهـم الـدعوة الحسـنى،      أهل بیت النبوة، 

، واألدالء علـى مرضـات    على أهل الدنیا واآلخرة واألولى، وهم الدعاة إلى اللّـه   وحجج اللّه

  . والتأمین فی محبۀ اللّه  ، والمستقرین فی أمر اللّه اللّه

ا هـی طلـب المزیـد مـن تصـدیق      فی الحق إن المودة فی القربى لیست أجرا للرسالۀ، وإنم

الرسالۀ بالمودة فی المالصقین األولین بالرسالۀ، ودا تحملهم على مالزمتهم فی األخذ عـنهم  

  أهل البیت، فأهل البیت أدرى بما فی البیت!.

فألن األجر هو أجر الرسالۀ ال أجر محمد إال کرسول، فلتکن المودة فی القربى هی فی قربـى  

إلیها من بیت الرسالۀ، ثم وهو لهم کمؤمنین بالرسالۀ وهو ممن شاء أن الرسالۀ: من هو أقرب 

یتخذ إلى ربه سبیالً، القرب محمد کسائر البشر إلیهم والقربهم إلیه، فـإن المـودة فـی هـذا     

  القرب وذاك لیست إسالمیۀ وال تمت بصلۀ لرسالته أم ماذا؟.

کـذلک هـی   » سألتکم من أجر فهو لکم قل ما«ثم المودة فی قرباه إلیکم لیست إالّ له ال لهم 

والمودة فی قرباهم إلیه لیست اتخاذ سبیل إلى الرب اللهم إالّ قربى الرسالۀ، سبیالً إلیها فـإلى  

  .آله و علیه اهللا صلىوهی األئمۀ من عترته   اللّه

أن تتقربـوا إلیـه   «  فلتکن هذه المودة فـی قـرب اللّـه     فلئن قلت ال قربى أقرب من قربى اللّه

، کذلک المـودة   تحملکم علیها ثم قربى بها إلى اللّه  قلنا: کما المودة فی طاعۀ اللّه 1؟»بطاعته

  ، فلوال معرفۀ الرسول والرسالۀ کاملۀً لم تعرفـوا طاعـۀ اللّـه    فی األدالّء ءلى الرسول فإلى اللّه

فلـو  »بیالًقل ال أسألکم علیه أجرا إالّ من شاء أن یتخذ إلى ربه س«زلفى   حتى تقربکم إلى اللّه

کان السبیل إلى الرب هی الطاعۀ المعروفۀ لکل أحـد فکیـف یسـألهم المـودة فیهـا کـأجر       

الرسالۀ، فإنما هذه سبیل جدیدة یعرِّفها لهم حیث هم یعلِّمونهم ما خفی عـنهم وعـزب عـن    

  .آله و علیه اهللا صلىعلمهم فهم أبواب مدینۀ علم الرسول 

زلفـى،    لهیۀ، وتذرعا بالمودة فی القربى إلیها فإلى اللّهتصدیقا للرسالۀ اإل» ومن یقترف حسنۀ«

                                                        
١

ـ اخرج احمد وابن ابي حاتم والطبراني والحاكم وصححھ وابن مردویھ من طریق مجاھد عن ابن عباس عن  ٦: ٦. الدر المنثور 
 وان تتقربوا الیھ بطاعتھ.  : قل ال اسألكم على ما اتیتكم بھ من البینات والھدى اجرا إالّ ان تودوا ّهللا ةفي اآلی آلھ و علیھ هللا صلىالنبي 
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إن «حسنا على حسنۀ نورا على نـور  » نزد له فیها حسنا«أم ماذا من حسنۀ عقائدیۀ أو عملیۀ؟ 

لمن یقترف » شکور«حیث التقصیر والقصور فی اقتراف حسنۀ لمن استغفر وأناب » غفور  اللّه

  1.»سیآتهم حسنات  ل اللّهیبد«حسنۀ، ولمن یتوب بعد السیئۀ وقد 

ولقد کانت هذه اآلیۀ الغُرة الیتیمۀ تذکرة لهم أمام مشهد روضات الجنات وحریـۀ المشـیآت   

فیها، وهی حصیلۀ الدعوة الرسالیۀ الصعبۀ الملتویۀ لیل نهار، ذکرى أنه ال یسألهم علـى هـذا   

  تخذ إلى ربه سبیالً.أجرا إالّ المودة فی القربى وهی لهم، وإالّ من شاء أن ی

لقد کان اإلستثناء منقطعا معنویا حیث المودة هذه لم تکن أجرا، وإن کان متصالً لفظیا حیـث  

سماها أجرا وما هی بأجر، ثم ولیس مجرد عدم تناول األجر بل ویتناولون هم أجـرا وزیـادة   

  را.! ثم ومن بعد األجر وزیادته غفرا وشک»ومن یقترف حسنۀ نزد له فیها حسنا..«

فخصیصۀ هذه المودة أنها لیست أجرا له، وهی لهم، وهی السبیل إلى ربهم، ولیسـت القربـى   

بعـد الرسـول معرفیـا وعبودیـا،       أشخاصا، وإنما هی األقربیۀ إلى الرسول رسالیا وإلـى اللّـه  

ا لنهتـدي  الذي هدانا لهذا وما کن  ، والحمد للّهالسالم علیهمالمتمثلۀ فی اإلئمۀ من عترته المعصومین 

  . لوال أن هدانا اللّه

الْباطلَ ویحقُّ الْحـقَّ     یخْتم علَى قَلْبِک ویمح اللّه   کَذبا فَإِنْ یشَأْ اللّه   أَم یقُولُونَ افْتَرَى علَى اللّه«

  2.»بِکَلماته إِنَّه علیم بِذَات الصدورِ

آلیۀ األجر إالّ کونها موضع ریبۀ لجماعۀ من المسلمین، کمـا القـرآن    هذه اآلیۀ ال تمت بصلۀ

کله عند الناکرین، قولۀ فی الجو اإلسالمی الذي لم یسلم تماما عن اإلنحـراف ممـن ثقلـت    

حیث قلبها بعضهم إلـى العـداوة کمـا عـادوا النبـی کالمنـافقین،        3علیهم المودة فی القربى

                                                        
١

 .٧: ٢٥. 
 
٢٤: ٤٢. ٢. 
 
٣

  یقول في قول ّهللا  السالم علیھر في تفسیر علي بن ابراھیم بسند عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعف ٨٢ح  ٥٧٦: ٤. نور الثقلین 
في القربى فان اخذوا اخذوا مفروضا وان تركوا تركوا  ةعلیھم المود  عز وجل: قل ال اسألكم علیھ اجرا.. الى ان قال: ففرض ّهللا 

: ما قال ةطائفمفروضا قال: فانصرفوا من عنده وبعضھم یقول: عرضنا علیھ اموالنا فقال ال ـ قاتلوا عن اھل بیتي من بعدي وقالت 
یختم على   فان یشاء ّهللا «ـ فقال عز وجل:  »كذبا  ام یقولون افترى على هللاّ «عز وجل:   وجحدوه وقالوا كما حكى ّهللا   ھذا رسول ّهللا 

انھ « آلھ و علیھ هللا صلىوالقائم من آل محمد  ةیعني باالئم» ویحق الحق بكلماتھ«یعني: یبطلھ » الباطل  ویمح ّهللا «قال: لو افتریت  »قلبك
 ».علیم بذات الصدور
  ـ اخرج الطبراني والخطیب من طریق ابي الضحى عن ابن عباس قال: جاء العباس الى رسول ّهللا  ٧: ٦وفي الدر المنثور 
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وآخرون مذبذبون عوانٌ دون عناد وال وداد إالّ مودة کسائر المسلمین أو هـی أعلـى دون أن   

  تتخذ إلى الرب سبیالً، ثم قلیل منهم متعهدون.

أم یقولون افتراه قـل فـأتوا بسـورة    «،  اللّهثم قولۀ لغیر المسلمین إن القرآن ککلٍّ مفترى على 

»مثله
».. فاتوا بعشر سور مثله مفتریات« 1

».. إن افترتیه فعلی إجرامی وأنا بريء مما تجرمـون « 2
3 

  4.»شیئا  .. إن افتریته فال تملکون لی من اللّه«

لقربى عند البعض من المسلمین، أم ماذا من غیـر المرغـوب   أو أن بعضه مفترى کالمودة فی ا

إئت بقرآن غیر هذا او بدله قل ما یکون لی أن أبدله من تلقاء نفسی إن «عندهم حیث یقولون:

»أتبع إال ما یوحى إلی..
ولو تقول علینـا بعـض األقاویـل.    «والجواب الحاسم هنا وفی الحاقۀ: 5

لقطعنا عنه الوتین. فما منکم مـن أحـد عنـه حـاجزین. وإنـه تـذکرة       ألخذنا منه بالیمین. ثم 

  6.»للمتقین

..»  أم یقولون افترى علـى اللّـه  «  هنا عطف إعراض عما ال یستحق الذکر کأن کذب اللّه» أم«و

، وهم مفضوحون إذ ال حجۀ لهـم ـ فیمـا     الکذب من غیر رسل اللّه  فهنالک مفترون على اللّه

دونمـا رسـالۀ إلهیـۀ أم      هضۀ، إالّ داحضۀ، وهم ال یصدقون فی صدقهم على اللّهیفترون ـ با 

  . ماذا، فکیف یصدقون فی فریتهم على اللّه

یستمر فـی رسـالته دون     ، ثم اللّه وأما أن رسوالً صادق الرسالۀ بآیاته یفتري الکذب على اللّه

ذه خیانۀ إلهیۀ ان یـأتمن الخـائن فـی    أن یأخذ منه بیمین القدرة ویقطع عنه وتین الرسالۀ، فه

                                                                                                                                                         
 او االیمان حتى یحبوكم. : ال یبلغوا الخیرآلھ و علیھ هللا صلىفقال: انك تركت فینا ضغائن منذ صنعت الذي صنعت فقال النبي  آلھ و علیھ هللا صلى

 
١

 .٣٨: ١٠. 
 
٢

 .١٣: ١١. 
 
٣

 .٣٥: ١١. 
 
٨: ٤٦. ٤. 
 
٥

 .١٥: ١٠. 
 
٦

 .٤٩. 
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  رسالته، وإضالل فی موقف الهدایۀ.

ال یرسل ویأتمن الخائن، ولـو اُرسـل مـن تتـاتى منـه الخیانـۀ       » إنه علیم بذات الصدور«ف 

فلیختم على قلبه، قلبا لقلب الرسالۀ ولسانها وأحوالهـا وآیاتهـا إلـى غیرهـا، حسـما لمـادة       

  مان جزاء بما خان.الخیانۀ، ثم قلبا إلى غیر االی

دائبۀ على محو الباطل وإحقاق الحق أیا کان ومن أي کان، فهال یمح الباطـل مـن     وسنۀ اللّه

ویحـق  «بکلماتـه  » الباطل  ویمح اللّه«رسول الحق، وهال یحق الحق فی رسول الحق؟ أجل: 

  ».الحق بکلماته إنه علیم بذات الصدور

ۀ یخـتم علـى     علمه بذات الصدورال یدعه یرسل الخَونۀ، ولو أرسل فألنه یعلم موضع الخیاـن

» الباطـل ویحـق الحـق بکلماتـه      یمـح اللّـه  «قلب الخائن، وألنه یعلم الحق والباطل ککـل،  

  ودالالته.

إنـه  «لیخفى علیه ما یدور بخلد الرسول قبل أن یرسله أو یقول، فکیف بما بعـده    فما کان للّه

  »!.علیم بذات الصدور

»ي یالَّذ وهینَ    وذ تَجِیب الـَّ سـیلُـونَ * وا تَفْعم لَمعیو ئَاتینْ السفُو ععیو هادبنْ عۀَ عبلُ التَّوقْب

یدشَد ذَابع مرُونَ لَهالْکَافو هنْ فَضْلم مهزِیدیو اتحاللُوا الصمعنُوا و1.»آم   

فلماذا القنوط من رحمته واللجاج فی معصیته او » التوبۀ عن عباده الذي یقبل«ال سواه » هو«و

، وقبـول التوبـۀ لمـن     اللجوء إلى سواه، فباب التوبۀ مفتوحۀ على مصراعیها لم تاب إلى اللّه

ثـم تـاب   «علیه لیقبلها عنـه:    ثم یتوب اللّه  على العاصی لیتوب إلى اللّه  أرادها، أن یتوب اللّه

»هو التواب الرحیم  اللّهعلیهم لیتوبوا إن 
»وأرنا مناسکنا وتب علینا« 2

والتوبۀ الصالحۀ هی بعد  3

»وأن استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه«اإلستغفار: 
ومن بعـد التوبـۀ اإلیمـان واإلهتـداء والعمـل       4

                                                        
١

 .٢٦: ٤٢. 
 
١١٨: ٩. ٢. 
 
٣

 .١٢٨: ٢. 
 
٤

 .٣: ١١. 
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»یتوب علیه  فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن اللّه«الصالح: 
وإنی لغفار لمن تـاب وآمـن   « 1

»وعمل صالحاً ثم اهتدى
2.  

وعصى آدم ربه فغوى * ثم اجتباه فتـاب علیـه   «وقد تنتهی التوبۀ إلى االجتناب کما فی آدم: 

»وهدى
علیه ثم هداه هدى ثانیۀ بعدما اهتدى فـی توبتـه     فتاب اللّه  فقد عصى فتاب إلى اللّه 3

  م اجتباه بالرسالۀ.ث

وترى العفو هنا عن السیآت بتوبۀ؟ وقبول التوبـۀ یشـمله! اَم دون توبـۀ    » ویعفو عن السیآت«

فکیف هو؟! إن السیآت هی ما دون الکبائر، والعفو عن السـیآت دون توبـۀ موعـود شـریطۀ     

»کریمـا  إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیآتکم وندخلکم مدخالً«اجتناب الکبائر: 
4 

  فمقترف الکبائر والسیآت دون توبۀ ال تعفى عنه السیآت دون توبۀ.

فیما دعـاهم إلـى دینـه والتوبـۀ إلیـه کمـا         اللّه» ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات«

» من فضله«فی استجابتهم إیاه واستجابته إیاهم » ویزیدهم«دعاءهم وتوبتهم   اللّه» ویستجیب«

إذ لم یستجیبوا لربهم فـال یسـتجیبهم ربهـم، ولهـم     » لهم عذاب شدید«، ف »الکافرون«وأما 

  عذاب شدید.

وقد تعنی التوبۀ هنا ـ واإلستجابۀ فیما تعنی ـ توبۀ من تقول علیه أنه افترى آیۀ القربـى علـى     

  5کذبا واستجابته.  اللّه

                                                        
١

. ٣٩: ٥. 
 
٢

 .٨٢: ٢٠. 
 
٣

 .١٢٢: ٢٠. 
 
٣١: ٤. ٤. 
 
٥

ب�ن   ثني عثمان بن سعید بن عمیر عن سعید بن جبی�ر ع�ن عب�دّهللا الثمالي في تفسیره حد ة. نور الثقلین في المجمع وذكر ابو حمز
فنقول لھ ان  آلھ و علیھ هللا صلى  واستحكم االسالم قالت االنصار فیما بینھم: نأتي رسول ّهللا  ةحین قدم المدین آلھ و علیھ هللا صلى  عباس عن رسول ّهللا 

ف�ي  ةق�ل ال أس�ألكم علی�ھ اج�را اال الم�ود«لی�ك ف�أتوه ف�ي ذل�ك فنزل�ت تعرك امور فھذه اموالنا تحكم فیھ�ا غی�ر ح�رج وال محظ�ور ع
فقرأھا علیھم وقال: تودون قرابت�ي م�ن بع�دي فخرج�وا م�ن عن�ده مس�لمین لقول�ھ فق�ال المن�افقون: ان ھ�ذا ش�يء افت�راه ف�ي » القربى

الیھم فتالھا علیھم فبكوا واشتد علیھم فأنزل  فارسل» كذبا  ام یقولون افترى على ّهللا «مجلسھ اراد ان یذللنا لقرابتھ من بعده فنزلت 
 فارسل في اثرھم فبشرھم وقال: ویستجیب الذین آمنوا ـ وھم الذین سلموا لقولھ. ةاآلی» ةعن عباد ةوھو الذي یقبل التوب«  ّهللا 
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 1.»درٍ ما یشَاء إِنَّه بِعباده خَبِیرٌ بصـیرٌ الرِّزقَ لعباده لَبغَوا فی الْأَرضِ ولَکنْ ینَزِّلُ بِقَ   ولَو بسطَ اللّه«

  ولکن:

»یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر إنه کان بعباده خبیرا بصـیرا «
إن االنسـان لیطغـى. أن رآه   «ف  2

  3.»استغنى

ـ   و بسـط فـی رزقهـم    فألنه تعالى بعباده خبیر ما هی طبیعتهم، وبصیر إلى ما تصیر حـالتهم ل

ککل، لذلک جرت سنته على أن ینزل من رزقه لهم بقدر: کمیۀ معینۀ معنیۀ، وهندسۀ خاصـۀ  

  مقضیۀ، من سعۀ وقدرٍ وعوان بین ذلک.

مزیـد مصـلحۀٌ لهـم إذ ال      فغزارة الحیاة األخرى للمؤمنین أن رزقهم کما یشتهون ولدى اللّه

  ضغانهم فهم صالحون.تنازع هناك وال طغوى وبغی حیث یخرج أ

ونزارة الحیاة الدنیا بجنب تلک الغزارة لحد ال تحسب بشیء، هذه النزارة مهندسۀ مقدرة لهم 

بقَدر، فإن الخیبر البصیر یعلم أن عباده کهؤالء البشر ال یطیقون الرزق إالّ بقدر، فهم صغار ال 

غیـر حسـاب لمـن    یملکون التوازن حیث هم فی بـالء األرض، فسـیبقى فیضـه المبسـوط ب    

ینجحون فی محنۀ الدنیا وابتالءها، وقد یبسط هناك لمن ال ینجحون ویبغـون بسـنن أخـرى    

حاکمۀ على هذه السنۀ، کسنۀ تعجیل العاجلۀ لمن کان یریدها دون اآلجلۀ توفیۀَ الجزاء فیهـا:  

ـ « یس لهـم  من کان یرید الدنیا وزینتها نوف إلیهم أعمالهم فیها وهم فیها ال یبخسون. اولئک ل

  4.»فی اآلخرة إالّ النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما کانوا یعملون

  5.»سنستدرجهم من حیث ال یعلمون. وأملی لهم إن کیدي متین«وسنۀ اإلستدراج واإلمالء: 

فسنۀ اإلصالح ککلٍّ بتقدیر األرزاق، سـنۀٌ ابتدائیـۀ عامـۀ تتبنـى صـالح المجموعـۀ، وسـنۀ        

                                                        
١

 .٢٧: ٤٢. 
 
٢

 .٣٠: ١٧. 
 
٧: ٩٦. ٣. 
 
٤

 .١٨: ١١. 
 
٥

 .١٨٢: ٧. 
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  اإلستدراج وتوفیۀ الجزاء، سنۀ هامشیۀ خاصۀ لمن یستحقونها.

إن من عبادي من ال یصلحه إال السـقم ولـو صـححته ألفسـده وإن مـن      «ففی حیث قدسی: 

عبادي من ال یصلحه إالّ الصحۀ ولو أسقمته ألفسده وإن من عبادي من ال یصلحه إالّ الغنـى  

إالّ الفقر ولو أغنیته ألفسده وذلک انی اُدبـر   ولو أفقرته ألفسده وإن من عبادي من ال یصلحه

  1».عبادي لعلمی بقلوبهم

لو فعل لفعلوا ولکن جعلهم محتاجین بعضهم إلى بعض واستعبدهم بذلک ولـو جعلهـم   «ف 

ولکن ینزل بقدر ما یشاء مما یعلم أنه یصلحهم فی دینهم ودنیا هـم إنـه بعبـاده    أغنیاء لبغوا 

  2خبیر بصیر.

لکـم مـن زهـرة الـدنیا       : إن أخوف ما أخاف علیکم ما یخرج اللّـه آله و علیه اهللا صلى  وقال رسول اللّه

أو یأتی الخیر بالشر؟ فقال إن الخیـر ال یـأتی بالشـر وإن      فقال له رجل یا رسول اللّه وزینتها

مما ینبت الربیع یقتل حبطا او یلم إالّ آکلۀ الخضـر فإنهـا کلـت حتـى امـتألت خاصـرتاها       

فاستقبلت عین الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن المال حلـوة خضـرة، ونعـم صـاحبها     

ومثل الذي یاخذه بغیـر حقـه کمثـل الـذي       وانفق فی سبیل اللّه المسلم هو ان وصل الرحم

  3».یأکل وال یشبع ویکون علیه شهیدا یوم القیامۀ

ثم اسـتمر فـی   » الرزق..  ولو بسط اللّه«جواب آخر هی هذه اآلیۀ  آله و علیه اهللا صلىخر عنه وفی نص آ

  4.آله و علیه اهللا صلىجوابه 

  

  حکم الرسول متبع لکافۀ المکلفین

                                                        
١

 . عن جبرئیل عن ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلىـ عن مجمع البیان روى انس عن النبي  ٥٧٩: ٤. نور الثقلین 
 
٢

 .السالم علیھعن الصادق  ة. المصدر في تفسیر عن علي بن ابراھیم في اآلی
 
٣

ـ اخرج احمد والطیالسي والبخاري ومسلم والنسائي وابو یعلي وابن حیان ع�ن اب�ي س�عید الخ�دري ق�ال ق�ال  ٩: ٦. الدر المنثور 
فرأین�ا ان�ھ ین�زل علی�ھ فقی�ل ل�ھ م�ا ش�أنك تكل�م  آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لى  ل السائل وجوابھ ـ فسكت عنھ رسول ّهللا وبین سؤا آلھ و علیھ هللا صلى  رسول ّهللا 
فجع�ل یمس�ح عن�ھ الرخص�اء فق�ال: ای�ن الس�ائل فرأین�ا ان�ھ حم�د  آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لى  وال یكلمك فسرى ع�ن رس�ول ّهللا  آل�ھ و علیھ هللا صلى  رسول ّهللا 

 فقال:...
 
٤

 قال:... آلھ و علیھ هللا صلى  ذكر لنا ان رسول ّهللا  ةفي اآلی ة. المصدر اخرج ابن جریر عن قتاد
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» ا آتَاکُمماتَّقُوا اللّهووا وفَانْتَه نْهع اکُما نَهمو ولُ فَخُذُوهقَابِ   إِنَّ اللّه   الرَّسالْع ید1:»شَد  

إذ کان یحـرم   آله و علیه اهللا صلىتوحی اآلیۀ بأن البعض من المسلمین ما کانوا یرضون بتقسیم الرسول 

أنـه  آلـه  و علیـه  اهللا صلىحسب ما یراه، وکما یروى عنه بعضا ویؤتی بعضا، وکان یزید بعضا على بعض 

قسم الفیء بین المهاجرین ونفر من األنصار المحاویج، فاعترضه الباقون وتسائلوه فی ذلـک،  

مفوض إلیه األمر فی دولۀ الحکـم ودولـۀ المـال     آلـه  و علیه اهللا صلىفصدرت ضابطۀ عامۀ أن الرسول 

السـالم  علیهموعن األئمۀ من آله  لهآ و علیه اهللا صلىوکما یروى عنه 
دون أن تختص اآلیۀ بإیتاء المال والنهی  2

  عنه، مهما نزلت بهذه المناسبۀ.

یقه مـن رسـول   ال سواه، وتطب  فهذه هی النظریۀ الدستوریۀ االسالمیۀ ان أصل القانون من اللّه

، ال سواه، خالف کافۀ النظریات الدستوریۀ الوضعیۀ طول التاریخ، التی تؤصـل األکثریـۀ    اللّه

فی سنّ القوانین، أو تحصر حق التقنین برئیس الدولۀ الـذي هـو بشـر کسـائر البشـر یخطـأ       

  ویسهو ویجهل ویمیل.

، وان مـا   یرا، أنها من سنۀ اللّهنحتج بهذه اآلیۀ فیما نحتج لحجیۀ سنۀ الرسول قوالً وعمالً وتقر

  . سنه لیس إال بما أراه اللّه

شـدید    إن اللّـه   واتقوا اللّه: « ثم تختم اآلیۀ بذیل یربط هاتین القاعدتین الرئیسیتین بتقوى اللّه

الدول على أیـۀ حـال، یؤتیهـا مـن یشـاء        تقوى فی دولۀ المال ودولۀ الحال، فللّه»: العقاب

ء، فدولۀ المال عامۀ لجمیع الشعوب حسب الحقوق والمساعی بمـا قررهـا   ویمنعها عمن یشا

الحـاملین المبلغـین رسـاالت      ولرُسل اللّه  ، ودولۀ الحال وهی الحکم بین الناس، إنها للّه اللّه

  حسیبا.  وکفى باللّه  ، وال یخشون أحدا إال اللّه اللّه

فیء تعمهما واألربعۀ الباقیـۀ، ثـم اآلیـۀ التالیـۀ     والرسول، وآیۀ ال  ثم آیۀ األنفال تختصها باللّه

تختص بالذکر الفقراء المهاجرین.. مما یوحی بتفـویض الرسـول فـی الفـیء واألنفـال، وأن      

                                                        
١

 .٨: ٥٩. 
 
٢

ھ على ما أراد ثم فوض إلیھ   : ان ّهللا السالم علیھالصادق   . الكافي باسناده إلى المیثمي عن أبي عبدهللاّ  عز وجل أدب رسولھ حتى قومَّ
 إلینا.إلى رسولھ فقد فوضھ   فما فوضھ ّهللا »ما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا«فقال عز ذكره 

 ).٢٨٤ـ  ٢٧٩: ٥ونور الثقلین ( ٣١٦ـ  ٣١٤: ٤آل البیت ـ راجع تفسیر البرھان  ةأقول: وھذا المعنى متواتر عن أئم
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  النسب لیس شرطا أصیالً فی استحقاقها:

والهِم یبتَغُـونَ   « أَمـ و میارِهنْ دوا مینَ أُخْرِجاجِرِینَ الَّذهالْم لْفُقَرَاءـنْ اللّـه   لانا     فَضْـالً مرِضْـوو

  1.»ورسولَه أُولَئک هم الصادقُونَ   وینْصرُونَ اللّه

  للّـه «کمـا الـالم تـوحی بـذلک     » الیتامى والمسـاکین وابـن السـبیل   «علّۀ بدلٌ عن » للفقراء«

ن ومسـاکینهم وأبنـاء   مهما کانوا مـن یتـامى الهاشـمیی   »: للفقراء..«وللرسول ولذي القربى و 

قسم فی بنی النضیر بـین   آله و علیه اهللا صلىسبیلهم، أم من المهاجرین واألنصار، کما یروى أن الرسول 

المهاجرین وثالثۀ من فقراء األنصار، مما یبرهن على عـدم اختصـاص الفـیء بالهاشـمیین،     

  وأُولی األمر فیه الخیرة. آله و علیه اهللا صلىوللرسول 

الذین أُخرجـوا مـن دیـارهم    «  الذین هاجروا أرض الوطن فی سبیل اللّه» مهاجرینللفقراء ال«

  من وظائفهم وأشغالهم ومصالحهم وأموالهم، ترکوها کلها حفاظا على شریعۀ اللّـه »: وأموالهم

ال یبتغون من غیـره جـزاء وال شـکورا،    » ورضوانا  یبتغون فضالً من اللّه: « بدافع اإلیمان باللّه

وهـو األصـل فیمـا    » ورضـوانا «أن یعید الیهم مسکۀ الحیاة الدنیویـۀ،  »  ضالً من اللّهف«وإنما 

بقلوبهم وسیوفهم فی أحرج الحاالت، ال ملجأ لهم سواه، وال جنـاب  »  وینصرون اللّه«یبتغون، 

اولئک هـم  «حیث یتبعونه فیما یفعل أو یقول، دون تحرُّج مما قضى » ورسوله«لهم إال حماه 

  ی إیمانهم دون شائبۀ وال عائبۀ.ف» الصادقون

فهؤالء الکرام لهم نصیب من الفیء، للفقر واإلیمان والجهـاد، وهـم أفضـل مـن یسـتحقون      

  الفیء، وکذلک من بوء لهم دار الهجرة، بواء المکانۀ والمکان قبل أن یهاجروا:

دورِهم   والَّذینَ تَبوءوا الدار واالْءیمانَ منْ قَبلهِم یحبو« ـی صـونَ فجِدالَ یو هِمرَ إِلَیاجنْ هنَ م

   ـکلَئفَأُو ه نَفْسـ وقَ شُـحنْ یمۀٌ واصخَص کَانَ بِهِم لَوو هِملَى أَنْفُسرُونَ عؤْثیا أُوتُوا ومۀً ماجح 

  2.»هم الْمفْلحونَ

المدینۀ المنورة، فإنها من أسمائها العشرة کما یروى عـن   دار الهجرة،»: والذین تبوءوا الدار«

                                                        
١

 .٩: ٥٩. 
 
٢

 .١٠: ٥٩. 
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آله و علیه اهللا صلىالرسول 
ى داره، واطمـأن   » اإلیمان«و 1 تبوءا لهما على سواء، فکما یطمئن اإلنسان إـل

هؤالء األماجد إلى إیمانهم الرصین الحصین واستوطنوه، وطنا ألیفا أمینا للـروح، کمـا الـدار    

  مأمن للجسم.

بوئه وهی منافاة األجزاء، فـالتبوء هـو   فالتبوء من البواء: مساواة األجزاء فی المکان، خالف التَّ

التکلف فی البواء للراحۀ والطمأنینۀ، سواء أکان بواء فی المکان والدار، أو المکانۀ واإلیمان، 

ف (اإلیمان بعضه من بعض وهو دار، وکذلک اإلسالم دار والکفـر دار کمـا فـی الصـادقی     

  2).السالم علیه

فهــؤالء األنصــار تبــوءوا مکانــا یناســب اإلیمــان، عمروهمــا وتهیئــوا الســتقبال الرســول  

والمهاجرین فیها، مکانا تتساوى أجزاؤه لهم وللوافدین المهاجرین، وهذه هی التبوئـۀ  آله و علیه اهللا صلى

مضطهدین کانوا بحاجۀ إلى هکذا بواء الذي فیه کل رواع الحقیقیۀ العادلۀ، فإن المهاجرین ال

قلبا وقالبا، بعدما اضطهدوا والقوا ما القوا من األذى طیلۀ المقـام بمکـۀ، فـإن أهلهـا کـانوا      

یدمرون الدار واإلیمان، فهاجروا إلى من یعمرون الدار واإلیمان، لهم ولمـن سـواهم سـواء،    

  3لدین إال الحب؟).ویملکونه (وهل ا  یملکهم الحب فی اللّه

حبا لهم واستقباالً عدیم النظیر فی التأریخ، فقد کانوا یتسابقون إلـى  » یحبون من هاجر الیهم«

مهاجرون یقترعون ألنفسهم لدور األنصـار، إذ کانـت   إیوائهم، واحتمال أعبائهم، لحد کان ال

هـم، مهمـا   »وال یجدون فی صدورهم حاجۀ مما أُوتـوا «مفتحۀ لهم األبواب أکثر من الحاجۀ 

کانوا محاویج فی متطلبات عیشتهم، وال سیما مع الضیوف: الواردین، ولکن نفوسـهم األبیـۀ،   

وا من بلغـۀ العـیش رغـم حـاجتهم     وصدورهم المنشرحۀ، لم تکن توجد فیها حاجۀ مما أُوت

الفقـراء  » ویؤثرون على أنفسـهم «المدقعۀ الیه، وال حاجۀ مما أُوتی المهاجرون من الفیء، بل 

حاجۀ مدقعۀ، والخصاصۀ فی األصل هی الفُرجـۀ، وهـم   »: ولو کان بهم خصاصۀ«المهاجرین 

                                                        
١

 ةعشر ة: للمدینآلھ و علیھ هللا صلى  عن زید بن أسلم قال قال رسول هللاّ  ةـ أخرج الزبیر بن بكار في أخبار المدین ١٩٥: ٦. الدر المنثور 
 وتبدد ویثرب والدار. ةومجبور ةبروجا ةومسكین ةوطاب ةوھي طیب ةأسماء ھي: المدین

 
٢

 في حدیث طویل یقول فیھ:... السالم علیھالصادق   . الكافي بإسناده الى أبي عبدّهللا 
 
٣

 . في حدیث: الدین ھو الحب والحب ھو الدین یعني الحب في ّهللا  السالم علیھ. محاسن البرقي بإسناده الى باقر العلوم 
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ختلۀ، هـؤالء األنصـار   لم یکن لهم ما یسد فرُج الحیاة، ورغم ذلک، ومع حیاتهم المعیشیۀ الم

المحاویج آثروا المهاجرین على أنفسهم مرتین: فیما أُوتوا من الفیء، وفی أموالهم الخاصـۀ،  

، واإلیثار على النفس، رغـم شـحها أو    تشجیعا لجنود الهجرة، وترغیبا للتضحیۀ فی سبیل اللّه

ظـروف الصـعبۀ الملتویـۀ،    حاجتها، إنه القمۀ العلیا من اإلنفاق، وقد بلغها األنصار فی تلک ال

بـل تـؤثرون الحیـاة الـدنیا     «وکم من بون بینهم وبین من یؤثرون الحیاة الدنیا وهـم أغنیـاء:   

  1.»واآلخرة خیر وأبقى

لألنصار: (إن شئتم قسمتم للمهاجرین من دورکم وأموالکم وقسمت  آلـه  و علیه اهللا صلىولقد قال النبی 

هم، وإن شئتم کان لهم الغنیمۀ ولکم دیارکم وأموالکم، فقـالوا:  لکم من الغنیمۀ کما قسمت ل

ویـؤثرون علـى   «  ال، بل نقسم لهم من دیارنا وأموالنا وال نشارکهم فی الغنیمـۀ، فـأنزل اللّـه   

  ».أنفسهم ولو کان بهم خصاصۀ

وهذه اآلیۀ تعم جمیع الذین یؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصۀ، إلـى یـوم الـدین،    

  2تصاص بمن نزلت فی شأنهم من األنصار وسواهم کما فی أسباب التنزیل.دون اخ

نفس، وهـو     » فاولئک هم المفلحون«بخل نفسه وتضیقها »: ومن یوقَ شح نفسه« فـإن شـح اـل

إنـه مـن اصـول     3النـاس، الحالۀ الردیئۀ التی تُبخل اإلنسان فی العطاء وتحرصه فیما بأیـدي  

وأحضـرت األنفـس   «موانع الفالح، فواقعه یفلج وزواله یفلح، وداؤه العضال حاضر األنفـس:  

ومن یـوق شـح نفسـه    «  وحاضر الداء هو دوما حاضر البالء، إال لمن توقى فوقاه اللّه 4،»الشح

  ».فلحونفاولئک هم الم

، یندد بمـن ال یـوقَ،    تعالى من یوقَ شح نفسه، بوقایۀ صاحبها وتأیید اللّه  وحینما یمدح اللّه

                                                        
١٦: ٨٧. ١. 
 
٢

 ، عن ابن عباس.٢٨٧: ٢٩. التفسیر الكبیر للرازي ج 
 
٣

أتدري من الشحیح؟ قلت: ھو البخیل، فقال:   السمندي انھ قال: قال لي ابو عبدهللاّ  ة. من ال یحضره الفقیھ روى الفضل بن أبي قر
الشح أشد من البخل، إن البخیل یبخل بما في یده والشحیح یشح بما في أیدي الناس وعلى ما في یده حتى ال یرى في أیدي الناس 

 . أن یكون لھ بالحل والحرام، وال یقنع بما رزقھ هللاّ شیئا إال تمنى 
 
٤

 .١٢٨: ٤. 
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المعـوقین مـنکم     قـل یعلـم اللّـه   «فهو شحیح على المؤمنین وعلى الخیر أینما حلّ وارتحل: 

الخوف رأیتهم  والقائلین إلخوانهم هلّم إلینا وال یأتون البأس إال قلیالً. أشحۀ علیکم فإذا جاء

ینظرون إلیک تدور أعیهم کالذي یغشى علیه من الموت فإذا ذهب الخوف سـلقوکم بألسـنۀٍ   

  1.»یسیرا  أعمالهم وکان ذلک على اللّه  حداد أشحۀ على الخیر اولئک لم یؤمنوا فأحبط اللّه

أداء الواجبـات مـن    وکما أن لشح النفس درکات، کذلک لوقایته درجات، منها أال تشح عن

کما وأن منها أال شح عن المندوبات کقري الضیف کما  2،السـالم  علیهزکاة وسواها، وکما عن علی 

ن أدى زکـاة مالـه وقـرى       ن کنَّ فیه فقد برى: (ثالث مآلـه  و علیه اهللا صلىعن الرسول  ء من الشـح: مـ

: آلـه  و علیـه  اهللا صـلى وکلمۀ الفصل عن الشح بصیغۀ شاملۀ قول الرسول  3الضیف وأعطى فی النوائب)،

ما محقَ اإلسالم) ،(قط شیء ها 4محقَ الشح شر ما فی الرجل شح)بن خالع)،ووإلـى   5لع وج

  6حول خطورة الشح. آله و علیه اهللا صلىغیر ذلک من کلماته 

وحد اإلیثار أن یتجاوز نصف ما عنده، فالنصف سواء ولیس إیثارا، فضالً عما دون النصـف،  

السالم علیهوکما فی الصادقی 
یطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیمـا  «وأرقى اإلیثار ما فعله من  7

                                                        
١

 .١٩: ٣٣. 
 
٢

 مالھ فقد وقى شح نفسھ. ةقال: من أدى زكا السالم علیھـ أخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب  ١٩٦: ٦. الدر المنثور 
 
٣

 یقول:... آلھ و علیھ هللا صلى  : سمعت رسول هللاّ  . المصدر ـ أحرج ابن مردویھ عن جابر بن عبدهللاّ 
 
:... وفي من ال یحضره الفقیھ: آلھ و علیھ هللا صلى  . المصدر ـ أخرجھ الحكیم الترمذي وأبو یعلى وابن مردویھ عن أنس قال قال رسول ّهللا ٤

 : إن لھذا الشح دبیبا كدبیب النمل وشعبا كشعب الشرك.آلھ و علیھ هللا صلىثم قال 
 
 .آلھ و علیھ هللا صلىعن النبي  ةوأبو داود وابن مردویھ والبیھقي عن أبي ھریر ة. المصدر ـ أخرجھ ابن أبي شیب٥
 
٦

قال: إتقوا الظلم  آلھ و علیھ هللا صلى  أن رسول ّهللا   ّهللا . كما في المصدر أخرج أحمد والبخاري في األدب ومسلم والبیھقي عن جابر بن عبد
 ، واتقوا الشح فإن الشح أھلك من كان قبلكم حملھم على أن سفكوا دماءھم واستحلوا محارمھم.ةفإن الظلم ظلمات یوم القیام

 
٧

قال: سألتھ فقلت: اخبرني عن حق المؤمن على المؤمن؟ فقال: یا ابان ! دعھ ال  السالم علیھ  . الكافي عن ابان بن تغلب عن أبي عبدّهللا 
فقال: یا ابان! ألم  تزده، قلت: بلى جعلت فداك، فلم أزل أرد علیھ، فقال: یا ابان! تقاسمھ شطر مالك، ثم نظر إلي فرأى ما دخلني،

عز وجل قد ذكر المؤثرین على أنفسھم؟ قلت: بلى جعلت فداك، فقال: أما إذا أنت قاسمتھ فلم تؤثره بعد، إنما أنت وھو   تعلم أن هللاّ 
 سواء، إنما تؤثره إذا أعطیتھ من النصف.

یومھ على من لیس عنده شيء، ویعطف من عنده عن الرجل لیس عنده إال قوت یومھ أیعطف من عنده قوت  السالم علیھوفیھ أیضا عنھ 
على نحو ذلك؟ أم ذلك كلھ الكفاف الذي ال یالم علیھ؟ فقال: ھو أمران أفضلكم فیھ أحرصكم على  ةقوت شھر على من دونھ؟ والسن

ال یالم على ، واألمر اآلخر »ةیؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاص«عز وجل یقول:   على نفسھ، فإن هللاّ  ةواالثر ةالرغب
 الكفاف، والید العلیا خیر من الید السفلى، وابدأ بمن تعول.
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  کما شرحناه فی سورة اإلنسان فی تفسیر الفرقان.» وأسیرا

تهلکـۀ ولـیس إیثـارا،    وال یعنی اإلیثار أن یترك اإلنسان نفسه وعیاله جیاعا عراة، فإن ذلـک  

: (خمس تمرات أو خمس قرص أو دنـانیر  آله و علیه اهللا صلىنقالً عن الرسول  السالم علیهوکما فی الصادقی 

أو دراهم یملکها اإلنسان وهو یرید أن یمضیها فأفضلها ما أنفقه اإلنسـان علـى والدیـه، ثـم     

م الرابعـۀ علـى جیرانـه الفقـراء، ثـم      الثانیۀ على نفسه وعیاله، ثم الثالثۀ على قرابته الفقراء، ث

لألنصاري، حین أعتـق عنـد موتـه     آله و علیه اهللا صلىوهو أحسنها أجرا)، وقال   الخامسۀ فی سبیل اللّه

خمسۀ أو ستۀ من الرقیق ولم یکن یملک غیرهم وله أوالد صغار: (لو أعلمتمـونی أمـره مـا    

  1لناس).ترکتکم تدفنوه مع المسلمین بترك صبیۀ صغار یتکففون ا

  2.»والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما«:  أجل، وکما قال اللّه

  3.»یا أَیها الَّذینَ کَفَرُوا الَ تَعتَذروا الْیوم إِنَّما تُجزَونَ ما کُنتُم تَعملُونَ«

»وال یؤذن لهم فیعتذرون«إنهم ال ینفعهم اإلعتذار، بل: 
فمـم یعتـذرون؟ هـل مـن أعمـالهم       4

إنمـا تُجـزون مـا کنـتم     «جـزاؤهم إال أعمـالهم!    النحسۀ التی أصبحت لزام ذواتهم؟ ولـیس 

فی صور األعمـال وأصـوات األقـوال، واإلنحرافـات النفسـیۀ التـی تتجلـى لهـم         »: تعملون

لقد کنت فی غفلۀ من هـذا فکشـفنا   «فیفضحون، وفی حقائقها التی تبرز لهم فهم بها یعذبون: 

  5.»عنک غطاءك فبصرُك الیوم حدید

المؤمن له اعتذار یوم الدنیا بتوبۀ نصوح، ویوم الدین بما یکفّرر له، فان کبـائر  هذا ـ ولکنما   

  الحسنات والسیئات فعالً وترکا تعذره عن صغائرها:

لَکُم تَوبۀً نَصوحا عسى ربکُم أَنْ یکَفِّرَ عنْکُم سیئَاتکُم ویدخ   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا تُوبوا إِلَى اللّه«

                                                        
١

یش�رح فی�ھ  الس�الم علی�ھالص�ادق   في حدیث طویل عن أب�ي عب�دّهللا  ةبن صدق ة. علي بن ابراھیم القمي عن ھارون بن مسلم عن مسعد
 .٢٨٨: ٥حدود اإلیثار واإلقتار نور الثقلین 

 
٢

 .٦٧ :٢٥. 
 
٧: ٦٦. ٣. 
 
٤

 .٣٦: ٧٧. 
 
٥

 .٢٢: ٥٠. 
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...ارا الْأَنْههتنْ تَحرِي متَج نَّات1.»ج  

إن التوبۀ النصوح هی البالغۀ فی النصح، أن یناصح فیها التائب نفسـه، ویبـذل مجهـوده فـی     

إخالص الندم، إزالۀ آلثار العصیان الغابر، والعزم على ترکه فـی المسـتقبل والحاضـر، فـان     

عن حجاب الذنب، إنـه درجـات، کمـا ان المعاصـی درکـات،        اللّه التوبۀ وهی الرجوع الى

فأفضل درجات التوبۀ هی النصوح: الناصحۀ للقلب المخلِّصـۀ لـه مـن رواسـب المعاصـی      

  وعکارها، الحاضّۀ للعمل الصالح بعدها، العائشۀ القلب مذکرة مکررة النصح بعدم العود:

ثم ال یعود الیه کما ال یعود اللبن الى   ى اللّه(أن یندم العبد على الذنب الذي أصاب فیعتذر ال

  وتُرى (أینا لم یعـد..؟) ولکـن (.. اللّـه    3(وأن یکون باطن الرجل کظاهره وأفضل)، 2الضراع)

  فأدنى النصوح فی التوبۀ هکذا تصمیم، وأعاله التطبیق. 4یحب من عباده المفتن التواب)،

ما تقـدم  »: عسى ربکم أن یکفر عنکم سیئاتکم«وفی هذه التوبۀ الحاسمۀ تکفیر للسیئات کلها 

منها وما تأخر، ما عشتم التوبۀ النصوح، إضافۀ الى تکفیر الکبائر التی تبتم عنها توبۀ نصـوحا،  

  ها حصول السیئات من بعد.وإلى منع

وتُرى کیف تکفر السیئات، وقد کتبها کتبۀ األعمال ویکتبونهـا، وقـد سـجلت فـی مختلـف      

ک وزمانـک؟: إنـه تعـالى (ینسـی       السجالت اإللهیۀ من أعضائک وفضائک وأرضک ومکاـن

ملکیه ما کتبا علیه من الذنوب، ویوحی الى جوارحه: اکتمی علیه ذنوبه، ویـوحی الـى بقـاع    

حین یلقاه ولیس علیه شیء یشهد علیـه    رض: اکتمی ما کان یعمل من الذنوب، فیلقى اللّهاأل

                                                        
١

 .٨: ٦٦. 
 
٢

النصوح؟  ة، ما التوب قال قال معاذ بن جبل: یا رسول هللاّ  عنھ هللا رضىـ أخرج ابن مردویھ عن ابن عباس  ٢٤٥: ٦. الدر المنثور 
: ھو الندم على الذنب آلھ و علیھ هللا صلىعنھ  قال:... وأخرج مثلھ ان ابي حاتم وابن مردویھ والبیھقي في شعب االیمان عن أبي بن كعب

 بندامتك عند الحاضر ثم ال تعود الیھ أبدا.  حین یفرط منك فتستغفر ّهللا 
، قال: یتوب العبد ةعن اآلی السالم علیھ  عن الكافي عن ابي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدهللاّ  ٣٧٤: ٥وفي معناه ما في نور الثقلین 

  یعود فیھ.من الذنب ثم ال
 
٣

 قال:... السالم علیھ  . نور الثقلین عن معاني األخبار عن ابي عبدّهللا 
 
٤

 وأینا لم یعد؟ فقال:...بعد التفسیر المسبق قلت:  ةفي اآلی السالم علیھ. فیھ عن القمي عنھ 
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  1بشیء من الذنوب).

وهذه التوبۀ من أنجح الوقایات عن النار بعد وقایۀ التقوى، تکفر السـیئات وتـدخل الجنـات    

ات     » ویدخلکم جنات تجري من تحتها األنهار« رات المکـررات طیـ إضافۀ الى سـائر المکفـِّ

  آیاتها.

وا معه نُورهم یسعى بینَ أَیدیهِم وبِأَیمانهِم یقُولُونَ ربنَـا  النَّبِى والَّذینَ آمنُ   ... یوم الَ یخْزِي اللّه«

  2.»أَتْمم لَنَا نُورنَا واغْفرْ لَنَا إِنَّک علَى کُلِّ شَیء قَدیرٌ

ا تکـون  هذه المکرمۀ اإللهیۀ للمؤمنین الواقین أنفسهم وأهلیهم نارا، التائبین توبۀ نصوحا، إنه

أن یسوي بینهم وسواهم، ویـا لـه مـن تکـریم     »: النبی والذین آمنوا معه..  یوم ال یخزي اللّه«

آمنـوا  «عظیم أن یضمهم الى نبیه فیجعلهما فی صف واحد فی المکرمۀ یوم الخـزي، ألنهـم   

إیمانهم من إیمانه، فالمعیۀ اإلیمانیۀ توحی بـدرجات عالیـۀ مـن إیمـان، مهمـا کـان       »: معه

روا أو       منون معه درجات، فإن اللّهالمؤ التائبین إلیه إذ کانوا من حزبـه معـه، مهمـا قصـ یضم

  قصروا، ما کان حیاتهم ـ کمبدء ـ ایمانیۀ تائبۀ آئبۀ.

ال ـ نـور ـ    » یسـعى «الخاص بهـم بسـعیهم   » نورهم».. «نورهم یسعى بین أیدیهم وبأیمانهم«

اإلقتباس منه، وإال لم یختص بما بین األیـدي  فنورهم لیس ظاهریا منفصالً عنهم حتى یمکن 

ا نقتـبس   «واألیمان: نورا ضنینا ال یشمل!  یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروـن

»من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا...
فهو النور الذي حصله المـؤمن مـن ورائـه:     3

  4.»له نورا فما له من نور  ومن لم یجعل اللّه«عدوه حیاته الدنیا، وهو لزام ألله ال ی

».. قد جاءکم برهان من ربکم وأنزلنا إلیکم نورا مبینـا «إنه برهان ونور إلهی: 
وهـو اإلیمـان    5

                                                        
١

فستر علیھ   نصوحا أحبھ ّهللا  ةیقول: إذا تاب العبد توب السالم علیھ  بن وھب قال: سمعت أبا عبدّهللا  ة. فیھ عن الكافي بإسناده عن معاوی
 ف یستر علیھ؟ قال: ینسي...، فقلت: وكیةفي الدنیا واآلخر

 
٢

 .٨: ٦٦. 
 
١٣: ٥٧. ٣. 
 
٤

 .٤٠: ٢٤. 
 
٥

 .١٧٤: ٤. 
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»صدره لإلسالم فهو على نور مـن ربـه    أفمن شرح اللّه«الناتج عن نور البرهان 
وهـو العمـل    1

الصالح الذي ینتجه اإلیمان، ومن ثم هو نور الفرقان وتأیید الرحمان لناتج عـن مثلـث النـور    

  2.»یجعل لکم فرقانا  إن تتقوا اللّه«

ومربع النور ـ هذا ـ یتوحد فیصبح نورا واحدا یسعى بین األیـدي واألیمـان، فقسـم العمـل       

ن، فإن المؤمن یؤتى کتابه بیمینـه، وقسـم   الصالح واإلیمان والفرقان سوف یکون على األیما

من النبیین واألئمۀ، او أنهما یکونان فیهما کمـا    الهدایۀ یکون بین األیدي، ومنه الهداة الى اللّه

فالنور المربع باألیمان یعده للحساب الحاضر، وهو بین األیدي یبشره  3توحی له وحدة النور،

بالثواب المستقبل، فهناك للمؤمن حساب ثم ثواب، کما للکافر حساب ومن ثم عذاب، فإنه 

کان یسعى فی شماله (شـهواته) ووراء ظهـره (دنیـاه)،     یؤتى کتابه بشماله او وراء ظهره، إذ

طالما سعی المؤمن فی یمینه (إیمانه)، وبین یدیه (آخرته) فإنها إشارات لمختلف المسـاعی  

  والغایات، دون الجهات الظاهریۀ.

وأما الشمال ووراء الظهر فهما لغیر المؤمنین إذ یؤتون کتابهم فیهما، ثم ال إمام لهـم أمـامهم   

  ئمۀ الذین یدعون الى النار.إال األ

وهذا النور الساعیبین األیدي واألیمان ینیر لهم سبیلهم الى الجنۀ، وهم یستزیدون غیـر التـام   

من أقسامه، فالهدایۀ اإللهیۀ تامۀ ال تحتاج الى اإلتمام، وإنما مثلث النـور غیـر التـام یتطلـب     

  التام:

وهـذه هـی الشـفاعۀ األخیـرة      »کل شیء قدیریقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنک على «

التی قد تُشفع بشفاعۀ الشافعین المأذونین، بعد شفاعۀ الوقایۀ والتوبۀ النصـوح، وبعـد تـرك    

کبائر السیئات واإلتیان بکبائر الحسنات، فیصبح المؤمن نورا خالصا فینضم الى نـور األنـوار:   

  محمد وآله الطاهرین األبرار.

                                                        
١

 .٢٢: ٣٩. 
 
٢

 .٢٩: ٨. 
 
٣

بین  ةمؤمنین یوم القیامال ة، قال: یسعى أئمةفي اآلی السالم علیھ  . نور الثقلین عن القمي بإسناده الى صالح بن سھل عن ابي عبدّهللا 
 .٣٧٥: ٥ ةأیدیھم وبأیمانھم حتى ینزلوا منازلھم في الجن
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لک الدعاء، حین یلجم غیره عن کـل دعـوة ودعـاء، وذلـک اإللهـام      فهنالک یلهم المؤمن ذ

عالمۀ اإلستجابۀ، وإال فلماذا السماح به؟ وأنه من إکرامه، کما أن فی رده خزیه، فـالغفر عـن   

نقصان اإلیمان وما یتطلبه اإلیمان، إنه تتمیم لمثلث النور بین یدیه وعن یمینه، مهما کان نور 

  ى اإلتمام.الهدایۀ تاما ال یحتاج إل

  1.»یا أَیها النَّبِى جاهد الْکُفَّار والْمنَافقینَ واغْلُظْ علَیهِم ومأْواهم جهنَّم وبِئْس الْمصیرُ«

فإن المنافق والکافر نار حیثما دار، وإخماد النار واجب المؤمنین األحرار، ولکی تبقى الحیـاة  

  سلیمۀ أمینۀ.

جهاد المنافقین والکفار ـ وهو بذل الجهد فی إصالح األمر ـ هـو مـن مخلفـات الوقایـۀ        إن

لألنفس واألهلین، فالواجب على المؤمنین حمایۀ الَمحضن الذي تتم فیه الوقایۀ من النار، فال 

تُترك العناصر المفسدة تهاجم المسلمین من خارج کما الکفار، وال من داخل کما المنافقون، 

تلف الجهاد الحربی بینهما، دفاعا فی المنافقین، وحربا فی الکفار، فالکافر یحمل إمـا  مهما اخ

على اإلسالم اإلقرار، أو الجزیۀ أو لحرب، فإلى دار البوار، والمنافق یحمل علـى اإلیمـان أو   

دفع الشر، فان حارب حورب، دون جزیۀ وال حرب بدائیۀ بغیۀ اإلقرار، وفیما إذا طلـب أمـر   

بما یدفع شرهم ویخمد نارهم. وقـد  » واغلظ علیهم«للجماعۀ المسلمۀ الغلظ علیهما  اإلصالح

یکون الغلظ على المنافق أشد منه على الکافر، ألنه عدو من داخل، فخطورته أکثر، وکمـا أن  

ومأواهم جهنم وبـئس  «ـ » انَّ المنافقین فی الدرك األسفل من النار«عذابه أحیانا أشد وأوفر: 

  ».المصیر

  وأخیرا مثال واقعی للمؤمنین یطمئنهم فی اإلیمان، وللکافرین یخیب آمالهم:

نْ عبادنَـا صـالحینِ       ضَرَب اللّه« نِ مـیدبع تکَانَتَا تَح رَأَةَ لُوطامرَأَةَ نُوحٍ ومینَ کَفَرُوا الَّذثَالً لم

  2.»شَیئا وقیلَ ادخُالَ النَّار مع الداخلینَ   للّهفَخَانَتَاهما فَلَم یغْنیا عنْهما منْ ا

                                                        
١

 .٩: ٦٦. 
 
٢

 .١٠: ٦٦. 
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وعلى کل من له صلۀ النسـب أو   1ختام فیه تأنیب رعیب على زوجتی النبی المظاهرتین علیه،

  ، أنها ال تنفعهم ما لم یکونوا متقین. السبب، أم أیۀ صلۀ من الصالة بأولیاء اللّه

یعنـی بهـا   » کانتا تحت عبـدین مـن عبادنـا صـالحین    «فامرأة نوح وإمرأة لوط مثلٌ للکافر، و

  الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّـه «لقیامه علیها، وغلبته على أمرها  التحتیۀ فی المنزلۀ،

وکما یقال: فالن الجندي تحت یدي فالن األمیر، إذا کانمن شحنۀ عمله، » بعضهم على بعض

فـی کـل مـا      أو متصرفا على أمره، ثم المرأة ـ إضافۀ إلى ذلک ـ تحت الرجل بحکـم اللّـه    

ل الجنس واتباع أوامر الزوج لصالحها وصالح العائلۀ وصالح األمـۀ،  تتطلبه الزوجیۀ، ومنها عم

وهذه النحتیۀ التکوینۀ والتشریعۀ تقتضی تلون المرأة بلون صالح الزوج کما فی نوح ولـوط،  

ولکنهما خانتاهما، رغم کونهما عبدین صالحین، وفی ذکر الوصـفین بـدل اإلکتفـاء باشـارة     

لحۀ، وأن صالح الزوج ال ینفع الزوجۀ، ما لم تصـلح هـی   الضمیر تعظیم لمقام العبودیۀ الصا

  نفسها.

ترى ما هی الخیانۀ التی ارتکبتاها فارتبکتا فیهـا هنـا وفـی اآلخـرة؟ إن الخیانـۀ      » فخانتاهما«

خالف األمانۀ، والقدر المفهوم هنا منها الخیانۀ فی أمانات الزوجیۀ، وقد أوحـت إلـى مثلـث    

وهی وجوب کونهما تحت زوجیهما فـی متطلبـات   » لحینتحت عبدین من عبادنا الصا«منها 

الزوجیۀ دون نشوز عنها، حـافظتین ألماناتهـا وأسـرارها ومصـالحها، وأن تتصـبغا بصـالح       

  ».وأهلیکم نارا«.. العبودیۀ، ائتمارا بأمر الوقایۀ لألهلین 

حسب، وإنمـا  ثم إنها خیانۀ تدخل صاحبها النار، فلیست إذا نشوزا فی االمور البیتیۀ العادیۀ ف

فلـم ترضـیا إال   » وأهلیکم نـارا «التی تحقق جزاء النار من الکفر ومخلفاته، ومنها ثالث ثالثۀ: 

التخلف عن الوقایۀ، ومنها کشف السرِّ، وکما یروى فی امرأة لوط (أنها کانت تخرج فتصـفِّر،  

یعنی قومه، کما وان امرأة نوح کانت تسخر منه مـع السـاخرین،    2فإذا سمعوا الصفیر جاءوا)

                                                        
١

ان  ةوحفص ةسبحانھ لعائش  : مثل ضربھ ّهللا ةفي اآلی السالم علیھ  . تفسیر البرھان ـ شرف الدین النجفي قال روي عن أبي عبدهللاّ 
 وافشتا سره. آلھ و علیھ هللا صلى  على رسول هللاّ  تظاھرتا

 
٢

قیل لھ: كیف كان یعلم قوم لوط انھ قد جاء لوطا رجال؟ قال: كانت  السالم علیھ  هللاّ في علل الشرائع عن أبي عبد ٣٧٦: ٥. نور الثقلین 
 امرأتھ...
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  وتقول إنه لمجنون مع القائلین.

 آلـه  و علیـه  اهللا ىصلومن االولى نستطیع أن نحملهما کل شیء إال فاحشۀ الزنا، وکما یروى عن الرسول 

فبهـذا الثـالوث المنحـوس، وال سـیما أقنـوم       1ـ بعد نص القرآن ـ (ما بغت امرأة نبی قط)، 

  الکفر، استحقتا دخول النار رغم أن زوجیهما نبیان:

إال تقـوى    فال تعنـی مـن اللّـه   »: شیئا وقیل ادخال النار مع الداخلین  من اللّهفلم یغنیا عنهما «

، فقد دخلتا النار (فی البرزخ) وستدخالنها یوم القیامـۀ،   ، دون أواصر القربى مع أولیاء اللّه اللّه

» وقیـل «مع الداخلین، دون میزة وال کرامۀ، إنما مهانتین کسائر المهانین الیها، والقائل مجهول 

إشارة إلى أن القیل لهما کسائر القیل لسائر الداخلین، بـل إن مهانتهمـا أکثـر ممـن سـواهما      

یـا نسـاء   «ألنهما هتکتا ساحۀ النبوة ولوثتا جوها بإطالۀ ألسنۀ الناس على العبدین الصـالحین  

  2.»یرایس  النبی من یأت منکن بفاحشۀ مبینۀ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک على اللّه

شـیء،    وهکذا یکون دوما دور الکفر والخیانۀ الکافرة، ان ال یبررها وال یغنی عنهـا مـن اللّـه   

مهما کانت القرابات واألنساب واإلتصاالت لهم بالصالحین، کضابطۀ عامۀ ال تسد، فالنجسـۀ  

ـ    ا وأن الطـاهرة  األخالق والنحسۀ، ال یطهرها بیت النبوة، إال قدر ما تأخذ مـن طهارتهـا، کم

  الزکیۀ ال یدنسها بیت الکفر والفرعنۀ، بل وباإلمکان أن تمثل أهل بیت النبوة:

مثَالً للَّذینَ آمنُوا امرَأَةَ فرْعونَ إِذْ قَالَت رب ابنِ لی عنْدك بیتا فی الْجنَّۀِ ونَجنـی     وضَرَب اللّه«

  3:»جنی منْ الْقَومِ الظَّالمینَمنْ فرْعونَ وعمله ونَ

هنا تتقدم امرأة فرعون على مریم أُم المسیح، ال لسبق زمنی فحسب، بل ولکی یدلنا أن امومۀ 

تغنـی، فـامرأة     المسیح واخوة هارون وبنوة عمران ال تغنی عنها شیئا، وإنما هـی تقـوى اللّـه   

، ولکنها بتقواها فی جو الطغوى تستحلُّ مکانۀ علیـا،  فرعون متحللۀ نسبیا وسببیا عن کل ذلک

  .علیهاالسالملحد تقدمها فی الذکر على مریم 

                                                        
 ...آلھ و علیھ هللا صلى. الدر المنثور ـ أخرجھ ابن عساكر عن اشرس الخراساني یرفعھ إلى النبي ١
 
٢

 .٣٠: ٣٣. 
 
٣

 .١١: ٦٦. 
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أظنها اإلمرأة الوحیدة، فی مملکۀ عریضۀ، عند أعظم ملوك األرض وأقواهم وأطغـاهم، فـی   

غط قصر عدیم النظیر، تجد فیه المرأة کل ما تشتهیه، فهی فی هذه األوساط الکافرة، تحت ض

الملک والحاشیۀ والبالط، وضغط المجتمع السام، فی خضم هـذه الظلمـات الطاغیـۀ... إنهـا     

  منها.  وحدها ترفضها کلها وتعتبرها سجنا وشرّا ونحسا تستعیذ باللّه

تعالى أن یبنی لها بید األلوهیۀ بیتا فی الجنـۀ یعوضـها بـه عـن قصـرها، وأن        تطلب من اللّه

(فرعون) وهی ألصق الناس به! ومن عمله، وهی تعیش تحت رحمتـه!  ینجیها من شرّ الطاغیۀ 

  »!.ونجنی من القوم الظالمین«ومن آله وأتباعه: 

وإنها لنموذج عالٍ فی اإلستعالء على عرَض الحیاة وزهرتهـا فـی أجمـل صـورة وأزهرهـا،      

ویـۀ، ولتسـمح   من کافۀ الجواذب المتخلفۀ، والهواتف المضللۀ، والمعوقـات الق   والتجرُّد للّه

  لنفسها أن تطلبه هذا الطلب العظیم:

توحی باختصاصها بتربیۀ خاصۀ إلهیـۀ تنجیهـا   » رب«ف »: رب ابنِ لی عندك بیتا فی الجنۀ«

رفض لکل عامر مالئکی وسواه الـى معمـار الکـون أن    » ابنِ لی«عن هذه الورطۀ المهلکۀ، و

ی عندیۀ مکانیۀ فانه تعالى لیس لـه مکـان،   ال تعن» عندك«یبنی لها بیتا بمشیئته دون وسائط، و

  إنما عندیۀ المکانۀ أن یبنی بیتها فی أرفع مکان وأعلى مکانۀ فی الجنۀ حیث مسکن األنبیاء!.

الباطلین » من القوم الظالمین«الباطل و» وعمله«الجاهل » فرعون«ثم تطلب النجاة المثلث من: 

  الجاهلین.

الفرعونیۀ الـى حزبـه؟ فکیـف طلبـت أوالً أقـرب       ومتى تطلب؟ هل بعد أن تأخذها الورطۀ

، أن  ألقربین! کال! إنما تطلب نجاتها بالنزوح عن هذا الجو الطـائش الـى جـوار رحمـۀ اللّـه     

إلیه، وقد کانت فی اللحظات األخیرة من حیاتها تحت مختلـف ألـوان العـذاب      یقبضها اللّه

دیها ورجلیها وأضجعها على صدرها جعل الفرعونی، ومنها انه (وتد المرأته أربعۀ أوتاد فی ی

على صدرها رحى واستقبل بها عین الشمس، فکانوا إذا فرقوا عنها أظلَّتها المالئکۀ، فرفعـت  

فکشـف لهـا   » رب ابن لی عندك بیتا فی الجنۀ ـ الى ـ الظـالمین   «رأسها الى السماء فقالت: 
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  1عن بیتها فی الجنۀ فرأته).

»ا وهبر اتمبِکَل قَتدصنَا ووحنْ رم یها فَنَفَخْنَا فهفَرْج نَتصی أَحرَانَ الَّتمع نَتاب مرْیمو  کُتُبِـه

»وکَانَت منْ الْقَانتینَ
2  

أربع وثالثین مـرة، تکریمـا لهـا،     علیهاالسالمیردد ذکر مریم  رغم أن القرآن ال یذکر امرأة باسمها،

ولـد دون أب   السـالم  علیـه وذودا عن کرامتها التی مست بتُهم الیهود، وتـدلیالً علـى أن المسـیح    

مما لم تجتمع من غیرها من النساء مهما کانت البعض مـنهن أفضـل منهـا    » عیسى بن مریم«

ین دافعان مستقالن لذکرها، ولیسا من الفضائل الهامۀ للمرأة، وإنما ، فان األخیرعلیهاالسـالم کفاطمۀ 

  إبراز معجزة إلهیۀ ودفع تهمۀ إلتصقت بها عبر هذه المعجزة: (حملها دون زوج یعرف).

هذا، ولکن ترى کیف یذکر حفظ الفرج هنا وفی آیۀ اخرى فی عداد فضـائلها، ویفـرَّع علیـه    

والتـی أحصـنت فرجهـا فنفخنـا فیهـا مـن       «ا فی االخرى: نفخ الروح فیه، کما هنا، وفیها کم

»روحنا
مع أن حفظه ال یختص بها، وأنه من اولیات واجبـات اإلیمـان؟ ثـم تُـرى، مـا هـو        3

المنفوخ فیها وفی فرجهاأ وماذا حملت فی هذا النفخ؟ أروح المسیح، أم هی مـع جسـمه، أم   

  نطفۀ الرجولیۀ مع الروح، أم ماذا؟..

ا عظیمـا  «إن ذکر إحصان الفرج لدفع تهمۀ الیهود الفاجرة  فهل »وقولهم على مریم بهتاـن
یـا  « 4

ولدفع اختالق النصارى لها عشیقا  5؟»أُخت هارون ما کان أبوك امرَ سوء وما کانت أُمک بغیا

ا   مـن الـدوافع لـذکره،    خطیبا هو یوسف النجار، لتخفیف وطأة التهمۀ؟ فهذا وذاك وإن کاـن

  !. ولکن ال یتفرغ على إحصان الفرج ـ هذا ـ أن ینفخ فیه من روح اللّه

أو وألنها کانت معرَّضۀ للحملۀ الجنسیۀ، ولجمالها، وأنها نذرت لخدمۀ البیت فکانت فیه لیـل  

                                                        
١

 من األصحاب والتابعین. ةطرق عن عد ةمن عد ـ أخرجھ ٢٤٦: ٦. الدر المنثور 
 
٢

 .١٢: ٦٦. 
 
٩١: ٢١. ٣. 
 
٤

 .١٥٦: ٤. 
 
٥

 .٢٨: ١٩. 
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نهار، ولکنها غلبت على مختلف النوازع والعراقیـل قانتـۀ مجاهـدة رافصـۀ للجـنس حرامـه       

فلمـا  «ألنه ینافی وحریتها فی خدمۀ البیت، وقد نذرت أُمها ما فـی بطنهـا محـررا:    وحالله، و

وضعتها قالت رب إنی وضعتها أُنثى.. وإنی سمیتها مـریم وإنـی أُعیـذها بـک وذریتهـا مـن       

یت تقبلها ربها مریم کمـا سـم   1:»الشیطان الرجیم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا..

وهی: الغالبۀ، وتقبل إعاذتها وذریتها من الشیطان الرجیم، فهی إذا غالبۀ معوذة مـن الشـیطان   

، ومن غلبتها التغلب على النوازع الجنسیۀ وجواذبها وهـی   ، ونابتۀ نباتا حسنا عند اللّه عند اللّه

صان مما یتطلـب  لیل نهار، فهذا اإلح  فی عنفوانها، وهی بمعرض مختلف الرجال فی بیت اللّه

المنّان ومن أحسنه أن نفخ فی محل اإلحصان روحا منه، فقـد جمـع     إحسانا عالیا لها من اللّه

الى الدافعین األولین لذکر اإلحصان فی هذا الثالث فاکتمل لها مثلـث اإلحصـان فاختصـت    

لرسـول  ، ثم وعلى حد المـروي عـن ا  السـالم  علیهبکامل اإلحسان أن أصحبحت أُم السید المسیح 

  2فی الجنۀ. آله و علیه اهللا صلىسوف تکون من أزواجه  آله و علیه اهللا صلى

أجملت عن مدخل الحمل، » فنفخنا فیها من روحنا«.. ثم وماذا حملت؟ فطالما اآلیۀ االخرى 

فـالمرجع  » ه«تصریحۀ ان مدخله الفرج لمکان ذکـورة الضـمیر   » فنفخنا فیه من روحنا«فآیتنا 

ال هی نفسها، وال جیبها، رغم ما حاوله جمع، فانه کالم فـارغ، ألنهـا أحصـنت    » افرجه«إذا 

  فرجها، ال جیبها، والروح نفخت فی فرجها، ال فرج جیبها!.

نتعرف الى کیان هـذه    فمن کون اآللۀ التناسلیۀ النسائیۀ هی المنفخ المدخل هنا لروحٍ من اللّه

ن رجـلٍ، فلـم یکـن حملهـا المسـیح بمقاربـۀ       الروح وهذا اللقاح، أن ناب لقاح الرجـل دو 

کالعادة، بل بالنفخ واإللقاء اإللهیین فی فرجها، فان المسیح وهو الروح والکلمۀ الملقـاة الـى   

»وکلمته ألقاها إلى مـریم وروح منـه    إنما المسیح عیسى بن مریم رسول اللّه«مریم 
فـالروح   3

                                                        
١

 .٣٧: ٣. 
 
٢

م�ریم بن�ت  ةزوجن�ي ف�ي الجن�  : إن ّهللا آل�ھ و علی�ھ هللا صلى  قال قال رسول ّهللا  ةـ أخرج الطبراني عن سعد بن جناد ٢٤٩: ٦. الدر المنثور 
 فرعون وأخت موسى. ةعمران وامرأ

 إذ ال تحتاج الى زواج جدید. آلھ و علیھ هللا صلىفي زواجھ  ةقاء بعض أزواجھ مثل خدیجأقول: وھذا ال ینافي ب
 
٣

 .١٧: ٤. 
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لى کونها جسما ما، وعلَّها کانت مع النطفۀ الرجولیـۀ  نفخت من المجرى التناسلی، مما یدلُّ ع

المعبر عنها بالکلمۀ الملقاة، فباإلقاء هذا تمکنت النطفۀ إلى عمق الرحم فتزاوجت مع النطفـۀ  

  .السالم علیهاالنوثیۀ، فأصبحتا جنینا، ثم انضمت إلیها الروح فها هو المسیح عیسى ابن مریم 

» روحنـا «  نسانیۀ فی الجوهر وأنها مخلوقۀ، وإضافتها الى اللّهثم الروح هذه کسائر األرواح اإل

او   تشریفیۀ تشرفها وتفضلها على کثیر من األرواح، ولیست جنسیۀ تعنی أنها جـزء مـن اللّـه   

فـإذا سـویته ونفخـت فیـه مـن      «من روحه، وکما الروح المنفوخۀ فی آدم تملک هذه النسبۀ 

»روحی
ثم سواه ونفـخ  «على غیره، وکذلک المنفوخۀ فی بنی آدم کلهم:  مما یفضل روح آدم 1

  2.»فیه من روحه وجعل لکم السمع واألبصار واألفئدة

فأرواح بنی آدم تمتاز عن غیرهم من ذوي األرواح کما هنا، وأرواح المـؤمنین مـنهم تمتـاز    

) 171: 4سیح على غیـره ( ) والم15: 40) وأرواح النبیین على سواهم (22: 58علس سواهم (

فیهـا کلهـا     )، فاإلضـافۀ الـى اللّـه   52: 42ثم روح خاتم النبیین تمتاز علـى األرواح کلهـا (  

  !. ! وسبحان اللّه تشریفیۀ ال تعنی أنها بعض من ذات اللّه

وقد وافیناکم بتفصیل هذا الحمل المبارك فی طیات آیاتها المفصلۀ کالسورة المسماة باسـم  

  .سالمعلیهاالمریم 

ثم اآلیۀ تبین بعد فضیلۀ اإلحصان، تصدیقها بکلمات ربها وکتبه، وأنها کانـت مـن القـانتین:    

تـذکیر لنـا أن القنـوت فـی الرجـل      » القانتات«دون » القانتین«المطیعین، وتذکیر الضمیر فی 

ل، یتغلب على ما فی النساء عدةً وعدةً، فکان من األفضل أن تعد فی قنوتها من عـداد الرجـا  

  رجولۀ فی قنوطا وبطولۀ فی تصدیقها.

*           *           *  

  

  

                                                        
١

 .٢٩: ١٥. 
 
٢

 .٩: ٣٢. 
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  کونوا مع الصادقین اشخاصا وجماعات 

  فی عبادات وسیاسات

  1.»وکُونُوا مع الصادقینَ   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللّه«

م وسواها من قاالتهم وحـاالتهم وفعـاالتهم،   الصادقون هنا هم الصادقون فی إیمانهم بأیمانه

  صدقا طلیقا حقیقا بصالح اإلیمان.» علیه..  من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه«ف 

  ، وهنا مدارج ثالث: فالکون مع الصادقین فی کینونۀ الصدق هو من معارج تقوى اللّه

عملیا کمـا آمنـتم     مان هو تقوى اللّهفمن کمال اإلی» ـ کونوا مع الصادقین   آمنوا ـ اتقوا اللّه «

 2، ثم من کمال التقوى هو الکـون مـع الصـادقین    لفظیا وقلبیا، تقوى عن کل ما ال یرضاه اللّه

وکمـا تظـافر بـه     3وهم أئمۀ المؤمنین المتقین الصادقین، فهم ـ ألکمل مصداق ـ أئمۀ الدین  

                                                        
١

 .١١٩: ٩. 
 
٢

علیكم بالصدق فإن الصدق یھدي إلى البر وان البر : «آلھ و علیھ هللا صلى  عن ابن مسعود قال قال رسول هللاّ  ٢٩٠: ٣. في الدر المنثور 
صدیقا وإیاكم والكذب فإن الكذب یھدي إلى الفجور وإن الفجور یھدي إلى   وإن الرجل لیصدق حتى كتب عند هللاّ  ةالجنیھدي إلى 

خطب فقال: ما یحملكم على  آلھ و علیھ هللا صلى  وفیھ عن أسماء بنت یزید أن رسول ّهللا » كذابا  النار وإن الرجل لیكذب حتى یكتب عند هللاّ 
حرب أو إصالح بین  ةكذب كما یتتابع الفراش في النار كل الكذب یكتب على ابن آدم إال رجل كذب في خدیعأن تتبایعوا على ال

قال: الكذب مجانب لإلیمان، وعن سعد بن أبي  آلھ و علیھ هللا صلى  اثنین أو رجل یحدث امرأتھ لیرضیھا، وعن أبي بكر أن رسول ّهللا 
قال: الكذب آلھ و علیھ هللا صلىعن النبي  ةوالكذب، وعن أبي برز ةیطبع المؤمن على كل شيء إال الخیانقال:  آلھ و علیھ هللا صلىوقاص عن النبي 

في  آلھ و علیھ هللا صلىالتي ھیأتھا فأدخلتھا على النبي  ةعائش ةعذاب القبر، وعن أسماء بنت عمیس قالت كنت صاحب ةیسود الوجھ والنمیم
 آلھ و علیھ هللا صلى  فاستحیت منھ فقلت: ال تردي ید رسول هللاّ  ةلبن فتناولھ فشرب منھ ثم اولھ عائشفما وجدنا عنده قرى األقداح من  ةنسو

فأخذتھ فشربتھ ثم قال: ناولي صواحبك فقلت ال نشتھیھ فقال: ال تجمعن كذبا وجوعا فقلت إن قالت إحدانا لشيٍء تشتھیھ ال نشتھي 
 آلھ و علیھ هللا صلى  سمعت رسول ّهللا  علیھماالسالم، وعن الحسن بن علي ةتكتب كذیب ةالكذیب أیعد ذلك كذبا فقال: إن الكذب یكتب كذبا حتى

: في آلھ و علیھ هللا صلى  ، وعن ابن عباس قال قال رسول هللاّ ةوإن الكذب ریب ةیقول: دع ما یریبك إلى ما ال یریبك فإن الصدق طمأنین
 آلھ و علیھ هللا صلىكاذب ذلك ومن طرائق اإللتزام بالصدق ما یروي أن واحدا جاء إلى النبي اللسان ال  عند هللاّ  ةخطبتھ: إن أعظم الخطیئ

لي  ةوالكذب والناس یقولون إنك تحرم ھذه األشیاء وال طاق ةوقال: إني رجل أرید أن أؤمن بك إال أني أحب الخمر والزنا والسرق
: أترك الكذب فقبل ذلك ثم أسلم فلما خرج من عند آلھ و علیھ هللا صلىفقال على تركھا بأسرھا فإن قنعت مني بترك واحد منھا آمنت بك 

عن شربھا وكذبت فقد نقضت العھد، وإن صدقت  آلھ و علیھ هللا صلىعرضوا علیھ الخمر فقال: إن شربت وسألني الرسول  آلھ و علیھ هللا صلىالنبي 
وقال: ما أحسن ما آلھ و علیھ هللا صلى  فعاد إلى رسول ّهللا  ةر فتركھ وكذا السرقأقام الحد علي فتركھا ثم عرضوا علیھ الزنا فجاء ذلك الخاط

 فعلت لما منعتني عن الكذب انسدت أبواب المعاصي علي وتاب عن الكل.
 
٣

وأخرج ابن عساكر ع�ن  الس�الم علیھقال: مع علي بن أبي طالب  ةعباس في اآلی ـ أخرج ابن مردویھ عن ابن ٢٩٠: ٣. الدر المنثور 
 أبي جعفر مثلھ.
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  الحدیث نفسه، وال یحفظوا منهجهم فیالمواطن التی تحضر فیها نهجه، إقتداء به وإتباعا ألثره.

رین، فهـم أهلوهـا   ذلک، وهم الذین تبنَّوا هذه الحرکۀ المبارکۀ اإلسـالمیۀ بمناصـرة المهـاج   

  األقربـون، فهـم بهـا ولهـا ولهـذا الـدین الجدیـد کـأس وأثـافی، فقـد آووا رسـول اللّــه           

ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فباتوا یمثلون القاعدة الصـلبۀ الرصـینۀ   آله و علیه اهللا صلى

لضـاربۀ مـن حـول    المتینۀ لإلسالم فی الجزیرة کلها، وإلى کل المعمورة، وکـذلک القبائـل ا  

المدینۀ منذ أسلمت وباتت تؤلف الحزام الخارجی للقاعدة، فهـؤالء وهـؤالء لـیس لهـم أن     

  وال أن یرغبوا بأنفسهم عن نفسه فی صالح اإلسالم ودولته. آله و علیه اهللا صلى  یتخلفوا عن رسول اللّه

  ون آخرین.ذلک، ولکنه لیس یختص بهم حیث التکالیف اإلیمانیۀ عامۀ ال تختص بفریق د

فیما یفعل أو یقول، والرغبۀ فیه، تحلقـان علـى کـل عصـر      آله و علیه اهللا صلىفقد تحلق طاعۀ الرسول 

ومصر من ساکنی القصور إلى ساکنی األکواخ، حیث التکلیف رسالی تعم کل زمـان ومکـان   

  وأیا کان من المکلفین إلى یوم الدین وأیان.

قود األمۀ إلى کل خیر وهو السباق إلیه، ومن قولـه فـی السـرایا    ی آله و علیه اهللا صلىولقد کان الرسول 

  1».والذي بعثنی بالحق لوال ضعفاء الناس ما کانت سریۀ إال کنت فیها«التی کان یترکها: 

إالَّ التخلف عن أمره، فإذا نهى عن الخروج معه کـان    ذلک، وال یعنی التخلُّف عن رسول اللّه

  الخروج معه تخلفا عنه، کما أن عدم الخروج معه حین یأمر به تخلف عنه.

تعنی ال تحجبهم أنفسهم بمشتهیاتها ورغباتها أن یرغبوا لهـا  » نفسه ال یرغبوا بأنفسهم عن«ثم 

فالباء هنا للسببیۀ والمصاحبۀ: ال تکن أنفسهم سببا للرغبۀ عنه وال مصاحبۀ لهـا،   آلـه  و علیه اهللا صلىعنه 

  ». من یطع الرسول فقد أطاع اللّه«بل علیهم أن یقدموا رغباته على رغباتهم ف 

مهمـا کـان قعـودا، کمـا      آله و علیه اهللا صلىوإنما اإلئتمار بأمره  آله و علیه اهللا صلىبالقتال معه ولیست اآلیۀ لتأمر 

للقاصرین والعجز وغیر المحتاج إلى حضورهم، أم خروجا وهو لقدر الکفاءة، فال تنافی آیـۀ  

  النفر ـ التالیۀ ـ حتى تنسخ بها.

أو یرغب بنفسه عن نفسـه، وذلـک     للّههذا، وذلک التألیب والتأبیب بمن یتخلف عن رسول ا

                                                        
١

زل�ت ھ�ذه ق�ال: لم�ا ن آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لى  ـ أخرج ابن أبي حاتم من طریق عمرو بن مالك عن أصحاب رس�ول ّهللا  ٢٩٢: ٣. الدر المنثور 
 :..آلھ و علیھ هللا صلى  قال رسول ّهللا ..» ةما كان ألھل المدین« ةاآلی
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التشجیع بطاعته ووالیته الطلیقۀ، کل ذلک یرجع إلى صالحهم أنفسهم کمؤمنین بهذا الـدین،  

  ف:

ـ وال   4  ـ مخمصـۀ فـی سـبیل اللّـه      3ـ نصـب وال    2ـ ظمأ وال   1ذلک بأنهم ال یصیبهم «

  ب لهم به عمل صـالح إن اللّـه  ـ وال ینالون من عدو نیالً إال کت  5بطاءون موطئا یغیظ الکفار 

  ».ال یضیع أجر المحسنین

تعبـا ناصـبا، ومخمصـۀ فـی       فی الهاجرة الحارقۀ، ونَصب فی سبیل اللّـه   فظمأٌ فی سبیل اللّه

فـی سـبیل     موطئا یغیظ الکفار، ونیال من عدو اللّه  جوعا مدقعا، وطأة فی سبیل اللّه  سبیل اللّه

  فی مخمسه.» کتب لهم به عمل صالح«فی نفس أو نفیس، کلُّ   اللّه

فـی  » ـ وال یقطعـون وایـا    7«  فی سبیل اللّـه » ـ وال ینفقون نفقۀ صغیرة وال کبیرة  6«ومن ثم 

أحسن مـا کـانوا   «بهذه الوفرة الغالیۀ »  لیجزیهم اللّه«به عمل صالح » إال کتب لهم«  سبیل اللّه

  . لکین إلى اللّهوهو هنا هذه السبعۀ المبارکۀ لهؤالء السا» یعملون

ولقد أثر ذلک البالغ البالغ فی قسم من المؤمنین لحد عزموا على ولیس، وقد یعدو ـ إضـافۀ   

وهـم تـارکوا الصـالة والزکـوة وکـل      » اقتلـوا «إلى ذلک ـ أن أهل الکتاب غیر داخلین فی  

  الواجبات اإلسالمیۀ؟ فکیف یقتل المسلم لترکه إیاهما؟.

لمرجو من غیره کتابیا وسواه، إال أنـا نجـدد السـؤال بالنسـبۀ     ولکن المرجو من المسلم غیر ا

لمن هو مسلم یقیم الصالة ویؤتی الزکوة ثم یترکهما فهل یقتل بـذلک؟ ودون إثباتـه خـرط    

  القتاد!.

اإلعتقـاد بوجـوب الصـالة    » تـابوا «بعـد أن  » وأقاموا الصالة وآتوا الزکـوة «ذلک، وقد یعنی 

اإلعتقاد، فالذي یتوب عن اإلشراك ثم ال یقیم الصـالة وال  والزکوة، ثم وتطبیقهما دلیل ذلک 

یؤتی الزکوة، ال یعلم منه أنه ـ حقا ـ تاب، إذ لیست لفظۀ التوبۀ هی التوبۀ، إنما هی الرجـوع    

عن عقیدة اإلشراك، ثم یعلم ذلک الرجوع بإمارة هامۀ لتلک العقیدة هی إقام الصـالة وإیتـاء   

  اإلیمان عملیا.الزکوة کرأسین أصلیین لزوایا 

فقصارى المستفاد من اآلیۀ وجوب قتال المشرکین، ومن تاب عن إشـراکه هـو خـارج عـن     

ال » بإقـام الصـالة وإیتـاء الزکـوة    «المشـروط  » فخلوا سـبیلهم «فال قتل إیاه، ثم » المشرکین«
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خذوهم واحصروهم واقعدوا لهـم  «یختص بالتخلیۀ من قتلهم، بل وسائر المذکورات معه ك 

فهذه الثالثۀ األخیرة هی أعم فی التائب التـارك للصـالة والزکـوة، مـن القتـل،      » کل مرصد

فیستثنى القتل لخروجه عن اإلشراك، ویبقى الباقی لترك العمودین، حیـث المفـروض أخـذ    

خلوا «تارکهما بکل مأخذ وحصره وقعود کل مرصد له حتى یقیم الصالة ویؤتی الزکوة، فإنَّ 

حتـى تخـتص التخلیـۀ بتـرك     » ال تقتلوهم«کل ما ذکر، فلم یقل تعنی تحریرهم عن » سبیلهم

  قتلهم، إنما هو تحریرهم طلیقا، ولیس یحرَّر طلیقا تارك الصالة والزکوة أیا کان.

ثم وهذا النص قصاراه أنه کان یواجه واقعا متمیزا فی مشرکی الجزیرة یومـذاك، فمـا کـان    

ال وهـو یعنـی اإلیمـان باإلسـالم کلـه، إذا      أحدهم لیعلن توبته ویقیم الصالة ویؤتی الزکاة إ

فالتارك لهذین العمودین ـ حینذاك ـ مع ظاهرة التوبۀ، لم یک یعرف منه صالح التوبۀ، فقـد    

  یکون نفاقا أم وفاقا غیر صالح.

إذا فاألشبه أن ترك الصالة والزکوة دون هذه المالبسات التی تدل على نکرانهما ال یبرِّر قتل 

ال، وما یروى من قتال تـارکی الصـالة والزکـاة محمـول علـى مواضـع       تارکهما على أیۀ ح

  النکران لهما، دون ترکهما على إیمان وتصدیق تساهالً فیهما وتکاهالً.

ذلک، ثم المشرکون األفراد الذین ال یجمعهم تجمع جاهلی تصدیا لإلسـالم وتعرضـا بأهلـه    

کفل لهم األمن ترغیبا لهم لیسمعوا قتالً أم إضالل، ال یتصدى لهم اإلسالم حرب إبادة، بل وی

سـبحانه رسـوله بمثـل      ثم یبلَغوا مأمنهم ترویا یمنعهم عن التردي، وکما یأمر اللّـه   کالم اللّه

  األمر التالی:

ک بِـأَنَّهم    ثُم أَبلغْه مأْمنَـه    وإِنْ أَحد منْ الْمشْرِکینَ استَجارك فَأَجِرْه حتَّى یسمع کَالَم اللّه« ذَلـ

  1.»قَوم الَ یعلَمونَ

هنا إستجارة المشرك المرفوع عنه األمان عند المالحقۀ للقتال هی موضوع لواجب اإلجـارة،  

حیث اإلستجارة قد تلمح بأنه متجرٍّ عن الحق المرام، »  حتى یسمع کالم اللّه«ال فحسب، بل و

عند أهلیه وربعه، وطبعا فی غیر المعسکر المعادي فإنـه  » نهثم أبلغه مأم«وال فحسب أیضا بل 

                                                        
١

 .٦: ٩. 
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بـأنهم قـوم ال   «المثلث من الرحمـۀ الرحیمـۀ للمشـرکین المسـتجیرین     » ذلک«لیس مأمنا، و

فعن جهل هم مشرکون وان کان جهالً مقصرا، والجهل القاصـر المطلـق ال یتصـور    » یعلمون

»أن یشرك به ویغفر ما دون ذلک لمـن یشـاء  ال یغفر   إن اللّه«ولذلک   فی اإلشراك باللّه
ثـم   1

غیر مغفور هناك وال معذور » جحدوا بها واستیقنتها أنفسهم ظلما وعلوا«الجهالۀ العامدة ممن 

حیث اإلجارة هنا إجارة لعاند عامد ال یرجى منه خیـر، اللَّهـم إالَّ   » إستجارك«هنا فال یشمله 

  یر ـ دفع شره، فهو أیضا داخل فی اإلجارة.إذا احتمل خیره أم ـ وألقل تقد

وحین تجب إجارة أحد من المشرکین عند إستجارته، فبأحرى إستجارة المجموعۀ الشـرکیۀ،  

  ».ثم أبلغه ما منه  أجره حتى یسمع کالم اللّه«طلیقۀ، فکذلک » إستجارك«وألن 

هـم إالَّ بأکیـد الکیـد    فال تفتکر أنه قد یخدعک باستجارتک کاذبا فال تأجره، بـل تأسـره، اللَّ  

الخطر اللعین المکین، حیث یعنی خطرا على الصف المسلم، فاألصـل ـ إذا ـ هـو اإلجـارة      

  باإلستجارة، إال فیما یستثنى حفاظا على األهم من صالح المجموعۀ المسلمۀ.

أیا کان، وهو فی إجارة قیادة القوات المسـلحۀ، ال یخشـى منـه    » أحد من المشرکین«ولکن 

لى فرد فضالً عن المجموعۀ، فلکی تکون حجۀ الحق هی العلیا قد نجیره لما یستجیر، خطرٌ ع

حیث الموضـوع هـو طلیـق اإلسـتجارة فلـه طلیـق       » أبلغه مأمنه«آمنین عن کیده ومیده، ثم 

  اإلجارة وإبالغ المأمن.

ذلک، فاحتمال أن أحدا من المشرکین یستجیر لکی یستنیر یمنع عن مالحقته، حیـث القـص   

نها دفع نائرة الفتنۀ القاطعۀ، فحین یرجى زوالها جـرا إلـى اإلیمـان والرحمـۀ فلمـاذا بعـد       م

بل وإذا ال نحتمل فعلَّ الواقع الخارج عـن اإلحتمـال یحتمـل تحرِّیـه أو      2استمرار المالحقۀ،

  شرَّ.تنبهه، بل وإذا نتأکد أالَّ خیر فیه وال 

قد تفسر المعنی من هذه اإلستجارة أنها تقصد التحري عن الحق »  حتى یسمع کالم اللّه«وهنا 

                                                        
١

 .٤٨: ٤. 
 
٢

: إن أردنا السالم علیھنقل عن ابن عباس انھ قال: إن رجالً من المشركین قال لعلي بن أبي طالب  ٢٢٦: ١٥. في تفسیر الفخر الرازي 
یقول:   : ال ـ إن ّهللا السالم علیھأخرى فھل نقتل؟ فقال علي  ةأو لحاج  بعد انقضاء ھذا األجل لسماع كالم ّهللا  ھآل و علیھ هللا صلىأن نأتي الرسول 

 ».وإن أحد من المشركین استجارك فأجره..«
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  لیس جزاء للشرط، إنما هو من الغایات الصالحۀ للجزاء.» حتى یسمع«المرام، ولکن 

ـ   » ثم أبلغه مأمنـه «ال ینتظر منه فور اإلیمان، بل   ثم إذا یسمع کالم اللّه د لیجیـد التفکـر ویعی

النظر إجالۀ له دون عجالۀ حتى یرتکن اإلیمان فی قلبه، وهذه العنایۀ األدبیـۀ هـی غایـۀ مـا     

یمکن رعایته منها، تحریا عن مواضع اإلسترشاد فالرشاد، دون رفـض للمسـتجیر زعـم أنـه     

فـأجره حتـى   «کاذب أو محتال، فاألصل ـ على حائطه ـ صدق المستجیر، مـا فیـه محتَملـه      

  ». یسمع کالم اللّه

؟ أم ومن یخلفه فی القیادة الحربیۀ؟ أم تعـم کـل   آلـه  و علیه اهللا صلىوهل هذه اإلجارة تختص بالرسول 

  المؤمنین المحاربین حتى تکون اإلجارة صالحۀ ال تحمل خطرا على جیش اإلسالم.

بعد خطابات جامعۀ تصلح خطابا لکل فرد فرد من المؤمنین وکما یـروى عـن النبـی    » أجره«

النسـاء  «حتـى   2»یجیـر علـى المسـلمین أدنـاهم    «و 1»من استجارکم فأجیروه«قوله:  آله و لیهع اهللا صلى

  3».والعبید

الـذي  »  کالم اللّـه «الطلیق فی صیغته، ال یعنی طلیقا منه فی محتواه، إنما هو »  کالم اللّه«وهنا 

رك، إنمـا  ، فتالوة آیات الطالق والعدة وما أشبه لیست لتنفع المش یهدیه هدیا صالحا إلى اللّه

وصدق هذه الرسالۀ، حاملۀ الحکمۀ والموعظۀ الحسنۀ، فـإن    هی اآلیات المبرهنۀ لتوحید اللّه

  لکلِّ مجال مقاالً ولکل مقالٍ مجالٌ.

وخصـتها بالمعانـدین   » أقتلوا المشرکین حیـث وجـدتموهم  «فقد خصصت هذه اآلیۀ ـ آیۀ:  

ا هم فاتنون ضـالون مضـللون صـادون    تحریا عن الحق، فإنم  الذین لیسوا لیسمعوا کالم اللّه

قـاتلوهم حتـى ال   «حیث یبغونها عوجا، وألن الفتنۀ أکبر وأشد مـن القتـل ف     عن سبیل اللّه

  وعلى ضوء هذه اآلیۀ تعرف الحقائق التالیۀ: 4» تکون فتنۀ ویکون الدین للّه

                                                        
 .٩٩نقال عن حم ـ ثان ص  ة. مفتاح كنوز السن١
 
٢

 .٣٣٩، قد ـ ص ٤٦٩، ھش ـ ص ٢٥٠، خامس ص ١٩٧، رابع ص ٣٦٥و ٢١٥. المصدر عن حم ـ ثان ص 
 
٣

، ٥٨ب  ١٧، م�ى ـ ك ٢٦ب  ١٩، ت�ر ـ ك ١٥٥ب  ١٥، بد ـ ك ٩ب  ٥٨عن بخ ـ ك  »النساء والعبید ةإجار«. المصدر بعنوان 
 .٢١ص  ٨عد ـ ج 

 
٤

 .١٩٣: ٢. 
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، ممـا یـدل علـى حجـۀ     للتحري عن الحق یکفى حجۀ للحـق   ـ السمع الصالح لکالم اللّه  1

القرآن البالغۀ، الدالۀ على ربانیۀ آیاته، وأنها دون أي مساعد آخر یرشد السـالکین المتحـرین   

عن الحق إلیه، فقیلۀ أن القرآن ال یفهم إالّ بداللۀ وتفسیر السنۀ کأصل، إنها غیلۀ وحیلۀ علـى  

لى القیادة الحربیـۀ إسـماعه   القرآن الذي هو بیان للناس، وألن المعدات والقابلیات مختلفۀ فع

  لحد یقنعه تماما دون أي خفاء لکیال یبقى له عذر فی رفض الحق.  کالم اللّه

ـ اإلستجارة لسمع الحق تفرض على أهله عندها اإلجارة الصالحۀ له، وإتاحۀ الفرصۀ بعـده    2

لـى أن  المراخیۀ إلبالغـه مأمنـه ـ ممـا یبـرهن ع     » ثم«حتى یتروى فیما سمع ـ کما تشیر له  

معرفۀ أصول الدین لیست إالّ باإلجتهاد قدر الجهد واإلمکانیۀ الذاتیۀ، ثم اإلستعانۀ اإلستجارة 

بمن یعرف الحق بصورة مقنعۀ، فال تعنی اإلستجارة هنا فقط فسـح المجـال بـین المسـتجیر     

لمکان القصور الذاتی أو الحالی للبعض من المسـتجیرین، فعلـى أهـل      وبین سماع کالم اللّه

  قدر ما یقنع المستجیر.  أن یبینوا کالم اللّه  اللّه

مجرد السماع لمجرد الکالم وإن لم یفهـم  »  حتى یسمع کالم اللّه«ـ وبطبیعۀ الحال ال تعنی   3

معناه ومغزاه کالذي ال یعرف لغۀ القرآن، أو یعرفها ولکنه ال یعرف مغازي الکالم لحد تنتجـه  

  صالح النتیجۀ.

تحمل فرضا فطریا عقلیا صالحا للدعوة الربانیۀ الصالحۀ التی ال مـرد لهـا   ـ وألن هذه اآلیۀ   4

 »ال إکراه فی الدین قد تبین الرشـد مـن الغـی   «وال حول عنها، لذلک فال تتحمل النسخ حیث 

قاتلوا المشـرکین کافـۀ کمـا یقـاتلونکم     «وال مالحقۀ قبل بیان الحجۀ وتمامها، فلیست أمثال 

  یۀ.مما تنسخ هذه اآل» کافۀ

فقد نتلمح قـرن البیـان   » إستجارك فأجره«فی  آله و علیه اهللا صلىـ وألن الخطاب هنا یخص الرسول   5

ممـا یفـرض   » وأنذر بالقرآن من یخـاف وعیـد  «الرسولی إلى بیان القرآن، الرسالی، ولمکان 

ي کـان  ، دون مجرد الکالم أیا کان ومـن أ  المحاولۀ الصالحۀ المقنعۀ لکامل السمع لکالم اللّه

یبلغ إلـى شـغاف أنفسـهم،    » وقل لهم فی أنفسهم قوالً بلیغا«مهما یحمل کل القرآن، إنما هو 

فعلى قیادة الجیش اإلسالمی هذه الرعایۀ الشاملۀ الکاملۀ الکافلۀ إلسماع حجـۀ الحـق علـى    

  . ضوء کالم اللّه
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ال والمالحقۀ من ، فکذلک فی بدء القت تفرض السماح لسماع کالم اللّه» استجارك«ـ وألن   6

الـذین لـم یسـمعوا    » إن أحد المشرکین«المفروض الدعاء الحق قبله بما یقنع ثم القتال، ف 

، أم سمعوا والتهوا، أم على أیۀ حـال لـم یقتنعـوا أم تمنَّعـوا عـن سـماعه ثـم         إلى کالم اللّه

وعلى أیۀ حـال،  بدایۀ أم نهایۀ   حیث القصد من القتال توجیههم إلى اللّه» فأجره..«استجاروا 

  ».ال یجر منکم شنآن قوم على أالَّ تعدلوا ءعدلوا هو أقرب للتقوى«ف 

ذلک، فمجرد إحتمال أن المشرك فی طریق التحـري، لـیس فقـط لیحـرم مالحقتـه قـتالً أو       

» واهجرنـی ملیـا  «حصرا، بل ویسمح لإلستغفار له وکما فعله إبراهیم لمـا سـمع آزر یقـول    

مـا کـان للنبـی والـذین آمنـوا أن      «مهلۀ للتفکیر فاسـتغفر لـه، ف   فاستفاد من ذلک أنه یعنی 

یستغفروا للمشرکین ولو کانوا أولی قربى من بعدما تبین لهم أنهم أصحاب الجحیم. وما کـان  

  1.»تبرء منه..  استغفار إبراهیم ألبیه إال عن موعدة وعدها إیاه فلما تبین أنه عدو للّه

؟ » حتى یسمع کالم اللّـه «لمکان   ستجارة بما تعنی سماع کالم اللّهذلک، وهل تختص هذه اإل

یطلقها إلى غیر هذا المعنى، فقد یعنی ذلک اإلطالق اغتنام الفرصۀ فی هذا » استجارك«طلیق 

  ، حیث اإلضطرار یحمل الناکر للحق أیـا کـان لیسـمع کـالم اللّـه      المجال إلسماعه کالم اللّه

ثـم  «سمع التـدبر ال اإلدبـار     من إستجارته، فإذا سمع کالم اللّهحفاظا على صالحه المقصود 

ن سـمعٍ ال یغنـی    » یسمع«إذ ال یعنى من » أبلغه مأمنه إالّ سمع التفکر واإلهتداء دون سواه مـ

  سامعه شیئا حیث ال یعنی االستنارة به.

سـواء أکانـت   »  حتى یسمع کالم اللّه«فالمشرك المستجیر عند المالحقۀ یجار على أیۀ حال 

المتفقه فی الدین أشد على الشـیطان مـن ألـف    «استجارته لذلک أم لسواه، فإنما القصد هنا 

  3».لکل شیء عماد، وعماد هذا الدین الفقه«و 2»عابد

ع      اللّـه یا أَیها الَّذینَ آمنُوا قَاتلُوا الَّذینَ یلُونَکُم منْ الْکُفَّارِ ولْیجِدوا فیکُم غلْظَۀً واعلَموا أَنَّ« مـ

                                                        
١١٤: ٩. ١. 
 
٢

 :..آلھ و علیھ هللا صلى  غوالي اللئالي قال رسول ّهللا  ٢٤٥. المصدر 
 
٣

 .سالمال علیھبصائر الدرجات عن أبي جعفر  ٢٤٥. المصدر 
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  1.»الْمتَّقینَ

ن یلـونکم والبعیـدین   تعم الذی 2» قاتلوهم حتى ال تکون فتنۀ ویکون الدین کله للّه«صحیح أن 

عنکم، إالَّ أن القدر المستطاع قبل قیـام صـاحب اإلمـر بالدولـۀ اإلسـالمیۀ العالمیـۀ، لـیس        

وکما اإلنذار والدعایۀ اإلسالمۀ آخذان فی خطواتهمـا   3المستطاع قبله إال قتال الذین یلونکم

من األقربین المالصقین، کذلک القتال، فهما الحد األدنـى والخطـوة األولـى مـن النـاحیتین      

  سلبا للکفر وإیجابا لإلیمان. السلبیۀ واإلیجابیۀ الممثلۀ لکلمۀ التوحید،

تحذروهم ـ أوالء وسواهم من الکفار ـ عن النیل منکم، فال بـد    » ولیجدوا فیکم غلظۀ«ذلک 

وأعدوا لهم ما استطعتم «:  للمؤمنین إضافۀ إلى واقع القتال قوة إرهابیۀ عادلۀ ترهب أعداء اللّه

فی القتال والغلظۀ، إتقاء عن اإلفـراط والتفـریط،   » مع المتقین  واعلموا أن اللّه«ثم  4،»من قوة..

  ، وبصورة جادة. کما أمر اللّه  مشیا على معتدل الجادة فی سبیل اللّه

تعالى فرجه الشـریف، فـال علیهـا      فحین تشکَّل دولۀ إسالمیۀ بغیاب صاحب األمر عجل اللّه

ن المفسدین، إتقاء عن التجاوز عـنهم  وال لها إالَّ أن تقاتل جیرانها األقربین من الکفار المقاتلی

إلى اآلخرین، حیث الکفر ملۀ واحدة، فقد یجنِّد جنوده دفعۀ واحدة وحملۀ فـاردة الجتثـاث   

  الدوالۀ اإلسالمیۀ التی غایۀ قوتها الحفاظ على نفسها من بأس الذین یلونهم من الکفار.

عثرون فی المعمـورة، فعلـیهم   ال تختص بالدولۀ اإلسالمیۀ، وهم مب» الذین آمنوا«ذلک، وألن 

القتال الدائب قدر المستطاع بصورة متواصلۀ سوما للعذاب على الکفار المفسدین الخَطـرین  

  العالمیۀ. السالم علیهعلیهم، حتى تُعبد الطریق لدولۀ المهدي 

                                                        
١

 .١٢٣: ٩. 
 
٢

 .٣٩: ٨. 
 
٣

قال: یجب على كل قوم أن یقاتلوا ممن یلیھم ممن یقرب من بالءھم وال یجوزوا  ةفي تفسیر القمي في اآلی ٢٨٥: ٢. نور الثقلین 
 ك الموضع ـ .ذل

انھ سئل عن قتال الدیلم فقال: قاتلوھم  علیھماالسالمـ أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشیخ عن جعفر بن محمد  ٢٩٣: ٣وفي الدر المنثور 
 تعالى: قاتلوا الذین یلونكم من الكفار، وفیھ ابن مردویھ عن ابن عمر انھ سئل عن غزو الدیلم فقال سمعت  فإنھم من الذین قال ّهللا 

 قال: الروم.» قاتلوا الذین یلونكم من الكفار«یقول:  آلھ و علیھ هللا صلى  رسول هللاّ 
 
٤

 .٦٠: ٨. 
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الـذین  «فهنالک للمجموعۀ المسلمۀ مثلث من الجهاد فی مثناه: دعائیا وحربیا، فالضـلع األول  

لکل دولۀ أو دویلۀ أو مجموعۀ أو منظمـۀ إسـالمیۀ سـلیمۀ، والثـانی أن     » یلونکم من الکفار

تتعاون کافۀ المجموعات اإلسالمیۀ فی شتى أنحاء المعمورة، مترابطین مـع بعضـهم الـبعض    

وإذ تأذن ربکم لیبعثن علیهم إلى یـوم القیامـۀ مـن یسـومهم     «تعالى:   ومرابطین وکما قال اللّه

والثالث واألخیر ـ وهو من حصائل ذلک الجهاد اإلسالمی المتکافل وفصـائله    »..سوء العذاب

ـ هو تأسیس الدولۀ اإلسالمیۀ العالمیۀ بقیادة صاحب األمر وولی العصـر حجـۀ بـن الحسـن     

تعالى فرجه وسهل مخرج، وأما الحرب الباردة الدعائیۀ فال حـد لهـا إال     العسکري عجل اللّه

  ، أن نحاربها بألسنتنا وأقالمنا.کافۀ الدعایات الکافرة

هـی وصـف   » کافۀ«منسوخۀ بأن » قاتلوا المشرکین کافۀ«وقیلۀ القائل الغائل إنها منسوخۀ ب 

فلتکن مقاتلـۀ کافَّـۀ بأسـهم عـن المسـلمین، تکفهـم عـنهم        » قاتلوا«للمقاتلۀ المستفادة من 

نکم جـوار المکـان   یلـو » الذین یلـونکم مـن الکفـار   «وتجعلهم فی أمن منهم، فهم ـ إذا ـ   

والحدود الجغرافیۀ، أم ویلونکم جوار البأس مهما کانوا بعیدین، وهما لیسا إالَّ قتال الـدفاع،  

  دون هجوم بدائی أیا کان.

أنـذر عشـیرتک   «هکذا فی خطوات، مـن   آلـه  و علیه اهللا صلىولقد کانت سنۀ الحروب للقائد الرسولی 

تبنیا ألعضاء الدولۀ وأعضادها فـی المدینـۀ، وإلـى    فی العهد المکی حربا عقیدیۀ، » األقربین

حرب المشرکین المدنیین ثم المکیین ثم سائر الجزیرة وإلى الشام والروم، حیث الجمع بـین  

کل األعداء فی حرب واحدة منذ البدایۀ، إنسحاق ألصل الدعوة بمجموعتها الدینین، مـا لـم   

  اه!.یفعله قائد القوات الرسولیۀ فی زمنه فضالً عمن سو

فلمحاربۀ األعداء األقربین، وال سیما الدخالء الداخلیین، تقدم حسب کل التکتیکات الحربیۀ، 

  کما وهی أقل مؤنۀ وأکثر معونۀ وأوجب دفعا للخطر الحادق الحاذق.

إن کانوا أقویاء، کان تعرُّضهم لـدار اإلسـالم أکثـر وتبـرزهم     » الذین یلونکم من الکفار«ثم 

م أولى بالدفع ممن سواهم، وإن کانوا ضعفاء کان إسـتیالءهم علـیهم   أخطر من البعیدین، فه

أسهل، وإبقاءهم على حالهم إشتغاالً بالبعیدین یخلق لهم مجاالً لإلستعداد، وعلى أیـۀ حـال   

  والیـوم اآلخـر وذکـر اللّـه      أسوة حسنۀ لمن کان یرجوا اللّه  لقد کان لکم فی رسول اللّه«ف 
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»کثیرا
بتدأ فی کال الغزو والدعوة باألقربین، مراعیا سیاسۀ الخطوة الخطوة حتـى ملـک   فقد إ 1

الجزیرة بکاملها، ثم إلى غیر الجزیرة من الـروم ومـا أشـبه، سـنۀ سـارت علیهـا الفتوحـات        

اإلسالمیۀ. تواجه من یلون دار اإلسالم مرحلیا، فلما أسلمت الجزیرة أو کادت، ولـم تبـق إال   

طاقۀ خطرة بعد فتح مکۀ، کانت غزوة تبوك علـى أکنـاف الـروم، ثـم     فلول منعزلۀ ال تؤلف 

انساحت الجیوش اإلسالمیۀ إلى الروم وفارس إلى أن وحدت الرقعـۀ اإلسـالمیۀ وتواصـلت    

حدودها ببعضها البعض، فإذا هی کتلۀ ضخمۀ شاسعۀ األرجـاء، واسـعۀ األنحـاء، متماسـکۀ     

ۀ المختَلقۀ المتخلِّفۀ بین دیار اإلسـالم فأصـبحت   األطراف، ثم لم تمزقها إالَّ الحدود المختلف

  دویالت فشکلت ویالت على المسلمین أجمع.

تعنی الخشونۀ والفظاظۀ التی تنافی فـی صـالح الـدعوة؟    » ولیجدوا فیکم غلظۀ«ذلک، وترى 

إنها غلظۀ رهیبۀ فی القوات المسلحۀ وسائر اإلستعدادات أمام المحـاربین دون سـائر الکفـار    

منکرةً، الغلظۀ التی ال بـد منهـا أمـام المعانـدین، فـال      » غلظۀ«المؤمنین، فقد تعنی فضالً عن 

ال تجادلوا أهل الکتاب إالّ بالتی هی أحسـن  «تنافى اللینۀ فی الدعوة والرحمۀ فی الدعایۀ ف 

»االّ الذین ظلموا منهم
ـ      2 ث فحین ال تؤثر الرحمۀ إالّ زحمۀ فهنالـک الغلظـۀ أمـام غلظـۀ، حی

الرحمۀ أمام الظالم المعاند العامد، إنها زحمۀ وقسوة على المظلوم، فهی ـ إذا ـ غلظـۀ أمـام     

حتـى ال تکـون فتنـۀ ویکـون     «غلظۀ، بال هوادة وال تمیع وال تراجع، إنها قوة وصالبۀ ومهابۀ 

  ». الدین کله للّه

لک الغلظـۀ فـی محالهـا    ، کذ ذلک، وکما أن الرأفۀ والرحمۀ فی الدعوة الربانیۀ من تقوى اللّه

إلـى    ، فالرأفۀ مکان الغلظۀ کما الغلظۀ مکان الرأفۀ هما خارجتان عن تقوى اللّه من تقوى اللّه

  . الطغوى على حکم اللّه

إن : « ولقد کانت الحروب اإلسالمیۀ بقیادة القائد الرسولی أو الرسالی، مبنیۀ علـى تقـوى اللّـه   

  .فال یحب الطاغین» یحب المتقین  اللّه

                                                        
١

 .٢١: ٣٣. 
 
٢

 .٤٦: ٢٩. 
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إذا أمر األمیر على جیش أو سریۀ أوصاه فـی خاصـته بتقـوى     آلـه  و علیه اهللا صلى  ولقد کان رسول اللّه

، قـاتلوا مـن    ، فی سبیل اللّـه  تعالى ومن معه من المسلمین خیرا ثم قال: إغزوا باسم اللّه  اللّه

فـإذا لقیـت عـدوك مـن      ، إغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثِّلوا وال تقتلوا ولیـدا،  کفر باللّه

المشرکین فادعهم إلى ثالث خصال، فإن أجابوك فاقبل منهم وکف عنهم، ثـم أدعهـم إلـى    

التحول من دارهم إلى دور المهاجرین، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلک فلهـم مـا للمهـاجرین    

 وعلیهم ما علیهم، فإن أبوا أن یتحولوا منها فأخبرهم أنهم یکونون کأعراب المسلمین یجـري 

تعالى الذي یجري على المؤمنین، وال یکون لهم مـن الغنیمـۀ شـیء إالَّ أن      علیهم حکم اللّه

یجاهدوا مع المسلمین، وإن هم أبوا فسلهم الجزیۀ، فإن أجابوك فاقبل مـنهم وکـف عـنهم،    

  1».تعالى علیهم وقاتلهم...  فإن أبوا فاستعن باللّه

إذا فال تعنی الغلظۀ إالَّ فی ضوء التقوى، ولیست هی الوحشیۀ والبربریۀ مع األطفـال والنسـاء   

ع الحرکـۀ وال تفسـح      والشیوخ وسائر العجز غیر المحاربین، إنما  هی الخشـونۀ التـی ال تمیـ

أرحم الراحمین فـی  «ـ    مجاالً ألعداء الدین أن یهاجموا المؤمنین، فهذا الدین ـ کما هو اللّه 

  ».موضع العفو والرحمۀ وأشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمۀ

وهی الدعائیۀ بعد ذلک، وأحرى من الدفاع و الحرب الحارة الحارقۀ، الدفاع والحرب الباردة 

  تقدیم البراهیم البینۀ الدعائیۀ.

وهنا خطوات أوالها واَوالها الدعوة الداخلیۀ بمختلف واجهاتهـا، کـیال ینصـدم المسـلمون     

بدعایات مضلِّلۀ یحملها المتظاهرون باإلسالم، ومن ثم سـائر المهـاجمین علـى المقدسـات     

                                                        
١

ق��ال: لعلك��م تق��اتلون قوم��ا آل��ھ و علی��ھ هللا ص�لى  أن رس��ول ّهللا  ةو داو ع��ن رج��ل م��ن جھین��. أخرج��ھ مس��لم وأب��و داود والترم��ذي، وأخ��رج أب��
 فتظھرون علیھم فیتقونكم بأموالھم دون أنفسھم وذراریھم فیصالحونكم على صلح، فال تصیبوا منھم فوق ذلك فإنھ ال یصلح لكم.

خیبر ومعھ من معھ من المسلمین وكان صاحب خیبر رجالً  ةقلع آلھ و علیھ هللا صلى  قال: نزلنا مع رسول ّهللا  ةوعن العریاض ابن ساری
  فقال: یا محمد! لكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب رسول ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلىماردا متكبرا فأقبل النبي 

فاجتمعوا ثم صلى بھم ثم قال  ةحل إالّ لمؤمن وإن اجتمعوا للصالال ت ةوقال: یا ابن عوف إركب فرسك ثم ناد: إن الجن آلھ و علیھ هللا صلى
تعالى لم یحرم شیئا إال ما في القرآن، أال وإني قد وعظت وأمرت ونھیت   فقال: أیحسب أحدكم متكئا على أریكتھ، قد یظن أن هللاّ 

لكتاب إال باذن وال ضرب نسائِھم وال أكل ثمارھم إذا لم یحل لكم أن تدخلوا بیوت أھل ا  عن أشیاء، إنھا لمثل القرآن أو أكثر وإن هللاّ 
 أعطوا الذي علیھم.

  قتلوا بین الصفوف فحزن حزنا شدیدا فقال بعضھم: ما یحزنك یا رسول ّهللا  ةـ بعد إحدى المواقع ـ إن صبی آلھ و علیھ هللا صلىورفع إلیھ 
، أو لستم أبناء ةوقال ما یعني: إن ھؤالء خیر منكم، إنھم على الفطر آلھ و لیھع هللا صلىللمشركین، فغضب النبي  ةوھم صبی آلھ و علیھ هللا صلى

 المشركین، فإیاكم وقتل األوالد إیاكم وقتل األوالد.
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  اإلسالمیۀ السامیۀ.

هم ثقات اإلسالم وحصونه، الذین یصدون الهجمـات    لحدود اللّه فهؤالء الربانیون الحافظون

  الهمجات المضلُّلۀ للمسلمین.

ا  وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنْهم منْ یقُولُ أَیکُم زادتْه هذه إِیمانا فَأَما الَّذینَ آمنُوا فَـزَادتْ « هم إِیماـن

م     وهم یستَبشرُونَ * وأَ هـاتُوا و مـو هِم سـسا إِلَـى رِجرِج متْهفَزَاد رَضم ی قُلُوبِهِمینَ فا الَّذم

»کَافرُونَ
1  

إذا مـا أنزلـت   «رجعۀ فی نهایۀ السورة إلى تتمات من مواصفات المنافقین والکافرین، أنهـم  

والجـواب الحاسـم   » هـذه إیمانـا   أیکـم زادتـه  «یتساءلون هازئین أنفسهم والمؤمنین » سورة

ببشـائرها  » وهم یستبشـرون «على إیمانهم » فأما الذین آمنوا فزادتهم إیمانا«القاصم ظهورهم 

» إلـى رجسـهم  «بمزید کفـرهم  » فزادتهم رجسا«وریبۀ رجِسۀ » وأما الذین فی قلوبهم مرض«

للمؤمنین وال یزیـد   وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۀ«ـ: » وماتوا وهم کافرون«من کفرهم 

  .»الظالمین إالّ خسارا

أجل وقضیۀ إختالف القلوب سعۀ وضیقا هی اختالف إنعکاس القرآن علیها، فالطاهر القلـب،  

المنشرح الصدر، المتحري عن الحق یزیدهم القرآن إیمانا کلما نزلت آیاته البینات أو تلیـت  

وبهم وإذا تلیـت علـیهم آیاتـه زادتهـم     وجلت قل  إنما المؤمنون الذین إذا ذکر اللّه«علیه، ف 

  2.»إیمانا وعلى ربهم یتوکلون

 ورجسا إلى رجسـه:  والضیق الصدر یزداد به ضالالً 3والنجس القلب ورجِسه الضال الشاك،

أن یهدیه یشرح صدره لإلسالم ومن یرد أن یضله یجعل صـدره ضـیقا حرَجـا      فمن یرد اللّه«

  4.»الرجس على الذین ال یؤمنون  کأنما یصعد فی السماء کذلک یجعل اللّه

                                                        
 .١٢٥ـ  ١٢٤: ٩. ١
 
٢

 .٢: ٨. 
 
٣

یقول: شكا إلى » رجسا إلى رجسھم«في  السالم علیھبن أعین عن أبي جعفر  ةفي تفسیر العیاشي عن زرار ٢٨٦: ٢. نور الثقلین 
 شكھم.

 
٤

 .١٢٥: ٦. 
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تعنی ضالالً على ضاللهم، حیث سمی الضـالل هنـا رجسـا، وهـو     » رجسا إلى رجسهم«ف 

بتمام اإلیمان دخل المؤمنون الجنۀ، وبالزیادة فی اإلیمان تفاضل المؤمنـون  «رض القلب، ف م

  اإلیمان یبدو لمظۀ ـ نقطۀ بیضاء ـ .«و 1»، وبالنقصان دخل المفرطون النار بالدرجات عند اللّه

  2.»تَابوا وأَقَاموا الصالَةَ وآتَوا الزَّکَاةَ فَإِخْوانُکُم فی الدینِ ونُفَصلُ االْیات لقَومٍ یعلَمونفَإِنْ «

فطالما األخوة فی الدین هی التی بین المؤمنین، فقد تشمل هؤالء المشرکین شـریطۀ التوبـۀ،   

ا من ذي قبل، وهی األخرى بین المـؤمنین وأدعیـائهم   وإقام الصالة وإیتاء الزکوة کما فصلناه

.. وما جعل أدعیاءکم أبناءکم.. ادعوهم آلباءهم فإن لم تعلموا آبـاءهم  «غیر المعروف آباءهم: 

»فإخوانکم فی الدین وموالیکم..
ثم ال رابع إالّ الیتامى ولکنهم ألنهم صغار غیر مکلفـین لـم    3

ویسألونک عن الیتامى قل إصالح لهم خیـر وإن تخـالطوهم   «ین: یصرح لهم باألخوة فی الد

»فإخوانکم..
ولکن نسبتهم إلى المؤمنین فی األخوة قد تجعلهم إخوة فی الدین، مـا تتطلبـه    4

هذه األخوة وراء التکالیف الخاصۀ بالمکلفین، فعلیهم أن یراعوهم بأخوة فی الـدین، ولـیس   

ی حقل األخوة الدینیۀ، اللَّهم إالَّ ما یفرض على أولیـاءهم مـن   علیهم أوالء لصغرهم فرض ف

  تأدیبهم وتدریبهم على الدین.

تثبـت بـین    وحتى بالنسبۀ للقاصرین فهـالّ  5وحین تثبت األخوة فی الدین بین المؤمنین ککل

فریقی المسلمین شیعۀً وسنۀً أماهیه من الفرق، وهم ککل حاصلون على هذه الثالثـۀ، وحتـى   

التارکین منهم للصالة والزکوة، المصدقین لهما، هم غیر خارجین عن هـذه األخـوة الشـالمۀ    

ربع اإلیمان، فقد تثبت حرمۀ اغتیابهم بعضهم بعضا بنص آیۀ الحجـرات منضـمۀ إلـى هـذه     

وال یغتب بعضکم بعضا أیحب أحدکم أن یأکل لحـم أخیـه   «و» إنما المؤمنون أخوة« اآلیات

                                                        
١

 . في أصول الكافي عن أبي عمرو الزبیري عن أبي عبدّهللا  ٢٨٥: ٢. نور الثقلین 
 
٢

 .١١: ٩. 
 
٥: ٣٣. ٣. 
 
٤

 .٢٢٠: ٢. 
 
٥

 یعني فإن آمنوا فإخوانكم في الدین.» فان تابوا« علیھماالسالم. في تفسیر العیاشي جابر عن أبي جعفر 
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  ».میتا فکرهتموه

ا اللّـه     فقیلۀ حلیۀ اغتیاب أهل السنۀ غیلۀ على وحدة األخوة اإلسالمیۀ، وحیلۀ لوهدتها أعاذـن

  ».نفصل اآلیات لقوم یعلمون«من سوء الفهم والعصبیۀ الجاهلۀ العمیاء!، فإنما 

صبح المؤمنون الجدد ـ على سوابقهم المزریۀ ـ ثم األدعیاء غیر المعـروف آبـاءهم،      فحین ی

حین یصبح هؤالء وهؤالء ومعهم یتاماهم إخوانا لهم فی الدین، أفال یکون سـائر المسـلمین   

إخوانا لنا نحن الشیعۀ اإلمامیۀ، زعم أن اإلیمان فاألخوة اإلیمانیۀ تختص بنـا، ویکـأن آیـات    

یمان واألخوة اإلیمانیۀ تخاطبنا فحسب دون سوانا؟! وهکذا الغلطۀ المغلَّظـۀ بـین   اإلسالم واإل

  جمع من إخواننا السنۀ حیث یرفضون أخوتنا اإلیمانیۀ، أم ویفضلون الیهود والنصارى علینا!.

وهکذا نزغ شیطان اإلستعمار واألستحمار بیننا لحد جعلنا شذر مذر، تارکین لوحدة اإلعتصام 

، عاملین على بث الخالفات وحثِّها فیما بیننـا،   هابطین لوهدة اإلنقسام عن حبل اللّه  بحبل اللّه

  وهذه هی بغیۀ أعداءنا لکی یکونوا علینا ـ المتفرقین المفترقین ـ ظاهرین قاهرین!.

والقول إن إخواننا فاسقون فی عقیدة الدین متجاهرین، فهم ممن یحل اغتیـابهم؟ غـول مـن    

متجاهر به فی حقل حلّ اإلغتیاب هو الذي یعترف صاحبه بأنـه فسـق،   القول، حیث الفسق ال

ثم ال یبرَّر سائر الفسق المستور أن یغتاب فاسد العقیدة فیه، واألکثریۀ المطلقـۀ مـن إخواننـا    

قاصرون وإن کان عن تقصیر، فلیسوا هم یعاندون الحق فینکرونه لعنـادهم، بـل هـم حسـب     

أن یـدعوهم بالحکمـۀ     لعقائـد، وعلـى الـدعاة إلـى اللّـه     بیئتهم ومالبساتهم ظلوا فی تلکم ا

  والموعظۀ الحسنۀ ویجادلوهم بالتی هی أحسن.

ولو حلت الغیبۀ بین فرق المسلمین لفرقت بینهم أکثـر ممـا هـم متفرقـون، وهـم مـأمورون       

جمیعا دون تفرق وتمزق، فکیف یجوز اغتیـابهم    بالوحدة قدر المستطاع، إعتصاما بحبل اللّه

م غیر متجاهرین من فسوق، أم هم غیر مقتنعین أنه فسوق، فمن شروط األمـر والنهـی   فیما ه

ثم جواز اإلغتیاب، أن یکون الواجب والمحرم واضحین للمأمور والمنهی وضح النهار، فـإن  

وجهـار فـی     تخلف بعد فأمر أو نهی، ثم إن أصر وجاهر فإصرار فی الحمل على شرعۀ اللّـه 

  عرض مآسیه علیه ینتهی.

م الَ أَ « ۀَ الْکُفْرِ إِنَّهـملُوا أَئفَقَات کُمینی دنُوا فطَعو مهدهع دعنْ بم مانَهمإِنْ نَکَثُوا أَیو   م انَ لَهـ مـی
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  1.»لَعلَّهم ینتَهونَ

بـالیمین  هنا نکث الیمین والطعن فی الدین یردفان عطفا مما یدل على أن ذلک العهد المؤکد 

کان على المحایدة تجاه الدین، أال یحارِبوا المؤمنین فی الدین، وال یطعنوا طعنۀ أخـرى فـی   

» فقاتلوا أئمۀ الکفر«الدین کالدعایۀ ضده أو مظاهرة عدو على المؤمنین، فعند نکثهم وطعنهم 

ألقل تقـدیر  عن کفرهم، أم ـ  » لعلهم ینتهون«قاتلوهم » إنهم ال أیمان لهم«الناکثین الطاعنین، 

  ـ عن نکثهم وطعنهم.

وهنا تبرز من مالمح الحرب اإلسالمیۀ أنها فقط حرب دفاعیـۀ أمـام الهجمـۀ الکـافرة علـى      

نفوس المؤمنین أم على عقائدهم وسائر نوامیسهم، فحین ینتهون عن الطعن فـی الـدین فـال    

  قتال، کما ال قتال حین ال یقاتلونکم.

فی الدین بین جموع الکافرین، هو من أئمۀ الکفـر دون  وألن األصل فی نکث الیمین والطعن 

وطبعا بمن یساندهم من هـؤالء األتبـاع األغبـاش    » فقاتلوا أئمۀ الکفر«المأمومین لهم، لذلک 

والقصد األصیل فی ذلک القتال لیس هو اإلنتقـام، بـل اإلنتهـاء عـن النکـث      » لعلهم ینتهون«

  الکفر.والطعن فی الدین، ثم علیاه هی اإلنتهاء عن 

ـ جریا ـ کل من یحمل رایۀ الضاللۀ والمتاهـۀ کأصـحاب الجمـل     » أئمۀ الکفر«وقد تشمل 

  2ومن أشبه حیث یشکِّلون على اإلسالم خطرا علَّه أخطر ممن سواهم من الکفار الرسمیین.

                                                        
١٢: ٩. ١. 
 
٢

یقول: دخل علي أناس من أھل المالس علیھ  في قرب اإلسناد للحمیري عن حنان بن سدیر قال سمعت أبا عبدّهللا  ١٨٨: ٢. نور الثقلین 
لما صف الجمل ق�ال ألص�حابھ ال  ةیوم البصر السالم علیھالكفر، إن علیا  ةوالزبیر فقلت لھم: كانوا من أئم ةفسألوني عن طلح ةالبصر

حك�م؟ ق�الوا: ال،  ھل تجدون علي جورا ف�ي ةوبینھم فقام إلیھم فقال: یا أھل البصر  تعجلوا على القوم حتى أعذر فیما بیني وبین ّهللا 
في دنیا أخذتھا لي وألھل بیتي دونكم فنقمتم علي فنكثتم بیعتي؟ قالوا: ال، قال: فأقمت فیكم  ةقال: فحیفا في قَسم؟ قالوا: ال، قال: فرغب

أج�د إال غیري ال تنكث، إني ضربت األمر أنفھ وعین�ھ فل�م  ةالحدود وعطلتھا في غیركم؟ قالوا: ال، قال: فما بال بیعتي تنكث وبیع
وإن نكث�وا إیم�انھم م�ن بع�د عھ�دھم وطعن�وا ف�ي «تبارك وتعالى یقول في كتابھ:   الكفر أو السیف، ثم ثنى إلى أصحابھ فقال: إن ّهللا 

واص�طفى  ةوب�رء النس�م ة: وال�ذي فل�ق الحب�الس�الم علی�ھ، فق�ال أمی�ر الم�ؤمنین »الكفر إنھم ال إیمان لھم لعلھم ینتھون ةدینكم فقاتلوا أئم
أق�ول: الس�الم علی�ھوم�ا قوتل�وا من�ذ نزل�ت، ورواه العیاش�ي ع�ن حن�ان ب�ن س�دیر عن�ھ  ةإنھم ألصحاب ھ�ذه اآلی� ةبالنبو آل�ھ و علیھ هللا صلىدا محم

 ولكن المالبسات منعت اإلمام عن القیام بالسیف أمامھم. ةھم من أھل ھذه اآلی ةمغتصبوا الخالف
والزبیر على قتالھ:  ةحین خرج طلحالسالم علیھني قصي قال سمعت علي بن أبي طالب وفي أمالي المفید باسناده عن بي عثمان مؤذن ب

، ورواه العیاشي ةوالزبیر، بایعاني طائعین غیر مكرھین ثم نكثا بیعتي من غیر حدث أحدثتھ ثم تال ھذه اآلی ةمن طلح  عذرني هللاّ 
ورواه الشیخ في أمالیھ عن أبي عثمان المؤذن وأبي الطفیل  في تفسیره عن أبي عثمان المؤذن وأبي الطفیل والحسن البصري مثلھ،

فقال:  علیھماالسالموالحسن البصري مثلھ، ورواه الشیخ في أمالیھ عن أبي عثمان المؤذن وفي حدیثھ قال بكیر: فسألت عنھا أبا جعفر 
على ھذا المنبر  السالم علیھن أبي طالب صدق الشیخ ھكذا قال علي ھكذا كان وفیھ عن العیاشي عن الحسن البصري قال: خطبنا علي ب

ثم قال: یا أیھا  آلھ و علیھ هللا صلى  وأثنى علیھ وصلى على رسول ّهللا   ، صعد المنبر فحمد هللاّ ةوالزبیر وعائش ةوذلك بعدما فرغ من أمر طلح
  لقد عھد إلّي رسول ّهللا   أما وهللاّ » ثوا إیمانھم..وإن نك«یقول:   ، إن هللاّ  تركتھا في كتاب هللاّ  ةما قاتلت ھؤالء إال بآی  الناس وهللاّ 
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ذلک، ففرض قتال ائمۀ الکفر طلیق على أیۀ حال، فإنهم بطبیعۀ حالهم الشریرة یؤمون الکفـر  

یجابیۀ لنفسه، قتالً لألنفس وطعنا فی الدین بکل ما یملکونه أو بکل بنوده السلبیۀ لإلیمان واإل

  یملکون من طاقات وإمکانیات فی مؤاتیۀ المجاالت.

فالقادة األئمۀ هم بین أئمۀ اإلیمان وأئمۀ الکفر، فال بد ألئمۀ اإلیمان بربعهم أن یقـاتلوا أئمـۀ   

ذو فضـل علـى     األرض ولکن اللّهالناس بعضهم ببعض لفسدت   ولوال دفع اللّه«الکفر بربعه: 

»العالمین
عبارة قاصدة لموضوعیۀ إمامـۀ  » فقاتلوهم«هنا ظاهرة بدیل ضمیر: » أئمۀ الکفر«ف  1

  الکفر لفرض القتال مهما لم یکن نکث ألیمان وسواها.

وسـائر  تعنی ـ ألقل تقدیر ـ عن إمامۀ الکفر فتنۀ وإفسادا على المؤمنین   » لعلهم ینتهون«وهنا 

  المستضعفین، ثم إنتهاء عن أصل الکفر، وإذا فهم إخوانکم فی الدین.

تعبیر قاصد إلى أن أیمانهم لم تکن أیمانـا قاصـدة   » إن نکثوا أیمانهم«بعد » ال أیمان لهم«ثم 

صادقۀ، فإن طبیعۀ حال األیمان هی الوفاء دون النکث، فاألیمان المنکوثۀ لیست فـی الحـق   

  التها دون حالتها وفعالتها، وصرف القالۀ فی الیمین قالۀ غائلۀ.بأیمان، وإنما هی ق

هؤالء أئمۀ الکفر وهم درکات، کما وأئمۀ االیمان درجـات علیاهـا األئمـۀ مـن آل الرسـول      

ال یزال اإلسالم عزیزا إلى إثنى عشـر  : «آله و علیه اهللا صلى، األعزة عند الرسول على حد تعبیره آله و علیه اهللا صلى

  3».األئمۀ من المهاجرین«و 2»کلهم من قریش خلیفۀ

تختص واجب قتال أئمۀ الکفـر ـ فقـط ـ بمـا إذا نکثـوا وطعنـوا، فغیـر         » نکثوا.. إن«وترى 

تکفی دلـیالً أن لهـا الموضـوعیۀ    » قاتلوا«موضوعا ل » أئمۀ الکفر«المعاهد الطاعن ال یقاتَل؟ 

التامۀ الطامۀ فی حکم واجب القتال، فسواء فی ذلک المعاهد الناکث وغیـر المعاهـد مـا دام    

ن بإمامۀ الکفر قائما، فذلک ـ إذا ـ حکم یحلق على کافۀ أئمۀ الکفر الطاعنین   الطعن فی الدی

                                                                                                                                                         
 .ةالمارق ةوالفئ ةالناكث ةوالفئ ةالباغی ةوقال: یا علي لتقاتلن الفئ آلھ و علیھ هللا صلى

 
١

 .٢٥١: ٢. 
 
٢

، خ�امس ص ٤٠٦ق�ا  ٣٩٨وح�م أول ص  ٤٦ب  ٣١وت�ر ـ ك  ١٠ـ  ٥ح  ٣٣وم�س ـ ك  ٥١ب  ٩٣بخ ـ ك  ة. مفتاح كنوز السن
 .١٢٧٨و ٧٦٧وط ـ ح  ١٠٨و ١٠٧و ١٠٦و ١٠١و ١٠٠و ٩٩و ٩٨و ٩٧و ٩٦و ٩٥و ٩٤و ٩٣و ٨٧و ٨٦

 
٣

 .٢١٣٣و ٩٢٦. المصدر ط ـ ح 
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  فی الدین للطول التأریخی والعرض الجغرافی.

ذلک، ومن أبرز النکث لإلیمان فالطعن فی الدین هو نکث یمین اإلیمان المدعى إرتدادا عنه 

سـطاء المـؤمنین أنـه    جاهرا، مما یفت عضد الدین ویضعف ساعد الیقین حیث یخیل إلـى ب 

ارتدوا عنه بما وجدوا فیه من خلل فجحدوه لهذه العلل وما نجدوا، وهـو طعـن فـی الـدین     

وقلوب الدینین، طعنا عملیا یعمل فی إضالل البسطاء سـراعا، ودلـیالً بـاهرا علـى الشـمول      

التوبـۀ،   فهو فی األصل نکث بعـد » فإن تابوا..«هنا بعد » نکثوا«إضافۀً إلى ظاهرة العموم، أن 

ثم یشمل کل نکث، ثم کل إمامۀ للکفر، وقد سبق ذلک النکـث مـا یعممـه تمامـا، فسـابق      

  مرتین، دلیل باهر لذلک التعمیم.» إن تابوا«مع » کیف یکون للمشرکین عهد«

بمن یطعنون فی الدین وهم کفار جاهرین، بل وأنحس وأنکى مـنهم  » أئمۀ الکفر«فال تختص 

ن اإلیمان مضمرین الکفر ثم یرتـدون، وذلـک کـاف فـی زعزعـۀ      کبراء بزعم الناس، یظهرو

  إیمان البسطاء المستضعفین.

إذا فنکث األیمان یشمل نکث اإلیمان ـ وبأحرى ـ ألنه أیضا یمین من األیمان، بل وأحـرى    

بنقض األیمان والطعن فی الدین هی وجـوب  » أئمۀ الکفر«مما سواه من أیمان، فقضیۀ طلیق 

مشعل الضاللۀ والطعن فی الدین، ملحدا أو مشرکا أو کتابیـا أم ومسـلما   قتال کل من یحمل 

یحمل ما یحملون بل هو أخطر وأنکى، فأصحاب البـدع الجـاهرة، الـذین یبـدعون خـالف      

الضرورة من شرعۀ الحق هم من أئمۀ الکفر، وترى إذا انتهى المرتد عما فعل وأبرز اإلیمـان،  

حیث تُنهـی قتـالهم لغایـۀ إنتهـاءهم، دلیـل نفیـه       » ینتهون لعلهم«فهل یثبت قتاله بعد أم ال؟ 

  عندئذ، اللَّهم إالَّ أن یدل قاطع الدلیل على إستثناء المرتدین.

إنهـم ال  «حیث النکث لها دلیل واقعهـا؟ أم ال ـ ل    » نکثوا أیمانهم«وهل للکافر یمین لمکان 

ا ال نتأکد کذبه فقد نعامله صادق ؟ إن لهم یمینا ما لم ینکثوا، فحین نسمع منه یمین»أیمان لهم

  الیمین على حذر ألنهم ـ کأصل ـ ال أیمان لهم، إذ ال مولى لهم به یحلفون.

   ونَهم فَاللّهأَالَ تُقَاتلُونَ قَوما نَکَثُوا أَیمانَهم وهموا بِإِخْرَاجِ الرَّسولِ وهم بدءوکُم أَولَ مرَّةٍ أَتَخْشَ«
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  1.»نْ تَخْشَوه إِنْ کُنتُم مؤْمنینَأَحقُّ أَ

هذه اآلیۀ بما بعدها تواجه ما حاك فی نفوس ضغیفۀ لم یتعرض اإلیمان بعد فیها، مـن تـردد   

وتهیب لإلقدام على هذه الخطوة الحاسمۀ الجاسمۀ القاصمۀ، ومن تعلل ورغبۀ وتَعلَّۀ فـی أن  

م دون اللجوء إلـى القتـال الشـامل، ومـن خـوف علـى       یفیء المشرکون الباقون إلى اإلسال

  نفوسهم ومصالحهم، رکونا إلى أیسر وسائلهم فی مسائلهم.

فالقرآن یواجه هذه المشاعر بمالبساتها الملبسۀ على أصحابها، والتعالّت والمخاوف الملحقـۀ  

نقض          علیها، استجاشۀ لقلـوب المـؤمنین بـذکریات وأحـداث ورغبـات صـالحۀ، تـذکرة ـب

  والذین معه.آله و علیه اهللا صلىلمشرکین عهودهم بعد إبرامها وسائر ما افتعلوه فحق الرسول ا

» وهموا بإخراج الرسول«ـ » نکثوا أیمانهم«وهنا سرد مختصر غیر محتصر لثالوث أئمۀ الکفر: 

وکل واحدة من هذه الثالثۀ تکفـی فـی فـرض قتـالهم فضـالً عـن       » وهم بدءوکم أول مرة«

  .الثالوث کله

إستفهام إنکاري ممن یتهاون وال یتعاون فی قتال هؤالء الناکثین البـادئین فـی   » أال تقاتلون«و

مما یدل على مدى تعرق الکفـر فـی نفوسـهم النحیسـۀ     » هموا بإخراج الرسول«الحرب وقد 

  البیئسۀ.

بنی إن «مع الرسول ـ کما هو شیمتهم الشنیعۀ ـ: نقضا لعهد الحدیبیۀ ف   » نکثوا أیمانهم«ـ   1

بکر الذین کانوا دخلوا فی عقد قریش وعهدهم وثبنوا على خزاعۀ الـذین دخلـوا فـی عقـد     

 آلـه  و علیه اهللا صلىوکان  2..»آله و علیه اهللا صلى  وعهده لیالً.. فقاتلوهم للضغن على رسول اللّه آله و علیه اهللا صلى  رسول اللّه

  قد قبل من شروطهم ما حسبه الخلیفۀ! عمر قبوالً للدنیۀ!.

وخاسوا به بعـد عـامین ألول    آله و علیه اهللا صلىثم وفى لهم أحسن الوفاء وأدقَّه، ولکنهم نقضوا عهده 

  فرصۀ سانحۀ.

                                                        
١

 .١٣: ٩. 
 
٢

قاذال كان في صلح  ةكم والمسور بن مخرمـ أخرج ابن إسحاق والبیھقي في الدالئل عن مروان بن الح ٢١٥: ٣. الدر المنثور 
وعھده دخل فیھ ومن شاء أن  آلھ و علیھ هللا صلىبینھ وبین قریش إن من شاء أن یدخل في عقد النبي  ةیوم الحدیبی آلھ و علیھ هللا صلى  رسول هللاّ 

 بفقالوا: ندل في عقد محمد وعھده، وتواثی ةیدخل في عھد قریش وعقدھم دخل فیھ فتواثبت خزاع
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الفراش التی انتهـت  مرات عدة، یوم الندوة، ویوم الشعب، ولیلۀ » وهموا بإخراج الرسول«ـ   2

إلى الهجرة، ثم وکل أیامهم کانت تحمل هما بالغـا قـاالً وحـاالً وفعـاالً إلخـراج الرسـول       

عن عاصمۀ الدعوة، وذلک أنحس وأنکى ما حصل منهم طول همومهم بخصوصـهم   آله و علیه اهللا صلى

یضـا عـن   وعمومهم، ثم ولم یکونوا یکتفون إحراجه بإخراجه عن مکۀ، بل وهموا بإخراجه أ

المدینۀ لما أقدموا علیه من المشورة واإلجتماع على قصـده بالقتـل، فهمهـم إلحراجـه فـی      

  المدینۀ هم لهم إلخراجه عنها کما أخرجوه عن مکۀ المکرمۀ.

بدء بالقتال والنکال منذ بزوغ الدعوة، ومن ثم بعد الهجرة خالل » وهم بدءوکم أول مرة«ـ   3

  أصبحت خالف قصدهم ـ بادرة القوة االسالمیۀ ضدهم.بضع أشهر، فی حرب بدر التی 

ه فـی    آلـه  و علیه اهللا صلىالذي یأمن فیه القاتل والسارق، فمحمد   فلقد بیتوا علیه فی بیت اللّه ال أمان ـل

ذلک البیت األمین ألنه یدعو إلى الهدى، ویردهم عن الردى، بیتوا علیه علـى حریتـه واراقـۀ    

م، وبکل تهرُّج، حتى أخرجوه عن مکۀ بعد کـل مـا أحرجـوه، ثـم     دمه دونما تحرُّج وال تذم

أصروا على إبادته فى مهجره بقیادة أبی جهل فی بدر، ثم قاتلوهم بادئین فی أحد والخنـدق،  

وال یزالون یقاتلونکم حتى یـردوکم عـن   «:  ثم جمعوا لهم فی حنین وال یزالون وکما قال اللّه

  عۀ الشرکیۀ النکدة اللئیمۀ.مما یبین الطبی »دینکم إن استطاعوا

  ء بالقتال یحق قتاله على أیۀ حال. وکما هم بدءوکم فی قصۀ خزاعۀ، والبادى

إن «فأتمروا بأمره »أحق أن تخشوه  فاللّه«أنتم » أتخشوهم«هؤالء األنکاد البعاد؟ » أاال تقاتلون«

  1.»وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن کنتم مؤمنین«به » کنتم مؤمنین

، فـال  »من کـل شـیء    أخافه اللّه  منه کل شیء ومن لم یخف اللّه  أخاف اللّه  من خاف اللّه«و

  الذي یأمرنا أن نسلک سبیله دون خوف ممن سواه.  أي مخیف إال اللّه  یخاف فی سبیل اللّه

ذْهب  بِأَیدیکُم ویخْزِهم وینْص   قَاتلُوهم یعذِّبهم اللّه« یـینَ*ونؤْممٍ مقَو وردص شْفیو هِملَیع رْکُم

»علیم حکیم   علَى منْ یشَاء واللّه   غَیظَ قُلُوبِهِم ویتُوب اللّه
2  

                                                        
١

 .٣:١٣٩. 
 
٢

 .١٥و  ٥٩:١٤. 
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ککـل، ممـا یلمـح    » صدور المـؤمنین «أو » صدورکم«دون » یشف صدو ر قوم مؤمنین«هنا 

ناقضی عهد الحدیبیۀ حیث إن بنی بکر وثبوا علـى خزاعـۀ الـداخلین فـی     بنزول اآلیۀ بشأن 

  واثخنوهم قتالً جرحا وتشریدا. آله و علیه اهللا صلى  عقد رسول اللّه

القویـۀ باإلیمـان، وقلـوبکم    » بأیدیکم  یعذبهم اللّه«أوالء الناقضین، وبالنتیجۀ » قاتلوهم«أجل 

بصورة قاطعـۀ  » وینصرکم علیهم«یقا من المؤمنین کما أخزوا فر» ویخزهم«الندیۀ باإلیمان ثم 

» ویـذهب غـیظ قلـوبهم   «مظلومین مهضومین » یشف صدور قوم مؤمنین«ال قبل لهم بها، ثم 

مـنکم مقـاتلین ومـن    » على من یشـاء   ویتوب اللّه«الغائطۀ على تلک الحالۀ المخزیۀ المزریۀ 

عمـا نقضـوا     قد یتوبـون إلـى اللّـه    هؤالء المظلومین المقتص لهم، ثم ومن الناقضین الذین

ورسوله حین یرون نصرا کمؤمنین، إحساسا لهم أنهم منصـورون بغیـر ظـاهرة      وأبغضوا اللّه

  القوة الحربیۀ، فتفتح بصیرته على الهدى.

» علـیم «بکل ما حصل ویحصل وما هو صـالح أم طـالح لکـم ولمـن سـواکم      » علیم  واللّه«

» حکـیم «فیما یأمر وینهى ویقضـی ویقـدر،   » حکیم«قدمات، بالعواقب المخبوءة وراء هذه الت

  یقدر نتائج األعمال والحرکات والنیات.

ذلک، فطبیعۀ الحال تقضی بأن المؤمنین تغیظ قلوبهم بما یلمسـون مـن مثـل ذلـک الکبـت      

الشدید والنقض العنید، فذلک العذاب بأیدیکم المؤمنۀ والخزي للناقضین ونصرتکم علـیهم،  

  ء لصدورهم عما جرحت وضیقت وحرجت، وإذهابا ـ بالنتیجۀ ـ لغیظ قلوبهم.إن فیها لشفا

ولقد تجري هذه اآلیۀ فیمن یدعی اإلسالم، وهو ناقض لعهده مفض یدیه منـه حیـث یعامـل    

  1المسلمین کما یعامل الکافرون.

                                                        
١

فقال: ابشروا  السالم علیھ  على أبي عبد ّهللا  عن أبیھ قال: دخلت أنا والمعلى ةعن تفسیر العیاشي عن علي بن عقب ٣:١٩٠. نور الثقلین 
» ویش�ف ص�دور ق�وم م�ؤمنین«  صدوركم أذھب غیظ قلوبكم وأنا لكم على عدوكم وھو قول ّهللا   أنكم على أحدي الحسنیین شفى ّهللا 

، وفیھ عنھ أبي األغر الیمني قال: إني المالس علیھولعلي  آلھ و علیھ هللا صلىالذي رضیھ لنبیھ   وإن مضیتم قبل أن یروا ذلك مضیتم على دین ّهللا 
 ةالس�الح عل�ى رأس�ھ مغف�ر وبی�ده ص�فیح¨ بن الحارث بن عب�د المطل�ب ش�اٍك ف ةلواقف یوصفني إذا نظرت إلى العباس ابن ربیع

فى بسیفھما وھو على فرس أدھم إذ ھتف بھ ھاتف من أھل الشام یقال لھ عرار بن أدھم یا عباس ھلم إلى البراز، قال: ثم تكا ةیمانی
ملیّا من نھارھما ال یصل واحد منھما إلى صاحبھ لكم�ال ألمت�ھ إل�ى أن الح�ظ العب�اس وھی�ا ف�ي درع الش�امي ف�أھوى إلی�ھ بالس�یف 

ارتج�ت لھ�ا األرض فس�معت ق�ائالً یق�ول:  ةفانتظم بھ جوانح الشامي وخّر الشامي صریعا بخ�ده وأّم ف�ي الن�اس وكب�ر الن�اس تكبی�ر
» عل�ى م�ن یش�اء  بأیدیكم ویخزھم وینصركم علیھم ویشف صدور قوم مؤمنین ویذھب غیظ قلوبھم ویت�وب ّهللا   قاتلوھم یعذبھم ّهللا «

 .ةوالحدیث طویل أخذنا منھ موضع الحاج السالم علیھفالتفت فإذا ھو أمیر المؤمنین 
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حسـاب   وان الدنیا دار عمـل وال  »لیعذبهم وأنت فیهم  وما کان اللّه«ال تنافی » یعذبهم«وترى 

  واآلخرة دار حساب وال عمل؟.

العذاب المسلوب کما قدمناه هو عذاب استئصال وما أشبه بید القـدرة الربانیـۀ دون وسـیط    

اإلنسان، ثم العذاب هنا لیس حسب الحساب المخصوص باألخرى، إنما هو شطر ضئیل منها 

  هی العلیا وکلمۀ الذین کفروا السفلى.  تتقدم هنا لتکون کلمۀ اللّه

لقتل والحصر والتشرید وما أشبه، کما الحدود والتعزیرات، هی عذابات مأمور بهـا بأیـدي   وا

  تأدیبا لهم وتأنیبا وردعا وتقلیالً للفساد.  المؤمنین على المتخلفین عن شرعۀ اللّه

هذا قد یمتد أمره إلى فتح مکۀ التی تجمع کـل هـذه المواصـفات، فسـائر     » وقاتلوهم«ذلک 

تکن تحمل منها إال یسیرا قصیرا، وإنما فتح مکۀ هو الذي حمل کل هذه الحروب الفاتحۀ لم 

  المواصفات لقبیل اإلیمان.

فی إذهابه رحمۀ علیهم خروجا لقلوبهم عن التغیظ التشیق بما أصیبوا من » غیظ قلوبهم«وهنا 

مکائد الکفار، فهی رحمۀ صالحۀ لهم، وهناك غیظ آخـر فـی ذهابـه رحمـۀ علـیهم وعلـى       

ومـا  : «آله و علیه اهللا صلىذین یجب کظم الغیظ عنهم لکونهم مؤمنین، وهذا مجال قول النبی اآلخرین ال

  1». من جرعۀ غیظ فی اللّه  من جرعۀ یتجرعها اإلنسان أعظم أجرا عند اللّه

نزعاج، وتـرك إتبـاع نـوازع    والقصد من جرعۀ الغیظ هنا الصبر عند اإلهتیاج، واللظم عند اإل

النفس إلى ما تدعوا إلیه فی تلک الحال من شفاء غیظ، أو تنفیس کرب، و إطالق عقـال، أو  

تلک الحال بالجرعـۀ، کـأن   آلـه  و علیه اهللا صلىسبحانه تنجزا، واحتجازا عن عقابه، فشبه   فعل مراقبۀ اللّه

  ساغ منها حرارة.اإلنسان بالکظم لها والصبر علیها قد ضاق بها مرارة، وأ

والَ رسـوله     الَّذینَ جاهدوا منْکُم ولَم یتَّخذُوا منْ دونِ اللّه   أَم حسبتُم أَنْ تُتْرَکُوا ولَما یعلَم اللّه«

»خَبِیرٌ بِما تَعملُونَ   والَ الْمؤْمنینَ ولیجۀً واللّه
2  

                                                        
١

 .٩٦للسید الشریف الرضي  ة. المجازات النبوی
 
٢

 .٩:١٦. 
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»کم عبثا وأنکم إلینا ال ترجعونأفحسبتم أنما خلقنا«
أم حسبتم أن تدخلوا الجنۀ ولما یـأتکم  « 1

مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسولُ والـذین آمنـوا   

»قریب  أال إن نصر اللّه  متى نصر اللّه
2
الـذین    اللّـه  أم حسبتم أن تـدخلوا الجنـۀ ولمـا یعلـم    «

  3.»جاهدوا منکم ویعلم الصابرین

الذین جاهـدوا    ولما یعلم اللّه«لحاکم دونما ابتالء وإمتحان وتمحیص » أم حسبتم أن تترکوا«

علْما وعالمۀ بواقع الجهاد الذي هو عالمۀ النجاح، کما أن ترکه عالمۀ السقوط، فلهـذه  » منکم

یقولـون  «منها تمیز المجاهدین الواقعیین عن المدعین الجهـاد  المجاهدات المفروضۀ أبعاده، 

  ».فی المجالس کیت وکیت فإذا جاء الجهاد فحیدي حیاد

الطلیقۀ هنا تعم الجهاد األنفسی إلى اآلفاقی واآلفاقی إلى األنفسی، وجهاد الـنفس  » جاهدوا«و

قتـل الـنفس األمـارة    هو أعظم، وهو أتم مهاد لجهاد سائر األعداء، وال یعنـی جهـاد الـنفس    

بالسوء، إنما هو جعلها سلیمۀ أمام العقلیۀ اإلیمانیۀ، خارجۀ عن طیشها وعیشها المتخلف عن 

  ، فتفسیر جهاد النفس بقتل النفس غلط رائج دارج ال یعبأ به!. شرعۀ اللّه

وال رسـوله وال    مـن دون اللّـه  «أیۀ ولیجۀ تلج فی صفوفکم وصنوفهم » جاهدوا ولم یتخذوا«

فالولیجۀ الربانیۀ هی المعرفۀ التقیۀ، والتقوى المعرفیۀ أماهیـه، الوالجـۀ فـی    » ؤمنین ولیجۀالم

، ومـن ثـم    قلوبهم الحاکمۀ فی صفوفهم، ثم من الولیجۀ الرسولیۀ تقبل قیادته العلیا من اللّـه 

الولیجۀ اإلیمانیۀ ولوج المؤمنین بعضهم فی بعض، مندغمین مع بعضهم البعض صـفا کـأنهم   

  واللّـه «الذین جاهدوا منکم إالّ علما ال علما   ن مرصوص، ولیس ذلک اإلمتحان لیعلم اللّهبنیا

  ».خبیر بما تعملون

وال تأتوا الرؤوساء، دعوهم حتى یصیروا أذنابـا، ال تتخـذوا     یا معشر األحداث اتقوا اللّه«ف 

                                                        
١١٥: ٢٣. ١. 
 
٢

 .٢١٤: ٢. 
 
٣

 .١٤: ٣. 
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إیاکم والوالیج فإن کل ولیجۀ دوننـا فهـی   «و 1»خیر لکم  أنا واللّه  الرجال والیج من دون اللّه

  2».طاغوت ـ ند

وألن  3»جۀ وبدعۀ وشبهۀ منقطع إالّ ما أثبتـه القـرآن  فان کل سبب ونسب وقرابۀ وولی«وهکذا 

، السـالم  علـیهم درجات فأولج الوالیج منهم وأبهج المناهج هم والة األمـر المعصـومون   » المؤمنین«

  4بینهم. آله و علیه اهللا صلىکیان الرسول فإنهم استمراریۀ کاملۀ شاملۀ ل

کذلک الولیجۀ الرسالیۀ بعده ولوجا قیادیا بینهم » رسوله«فکما الولیجۀ الرسولیۀ هی ـ فقط ـ   

، ومن ثم الدرجات التنازلیۀ لسائر المؤمنین قضیۀ صـالح  السـالم  علیهمإالّ خلفاءه المعصومین لیسوا 

  المالبسات والمناسبات.

فمما ال مریۀ فیه أن اإلنسان أیا کان ال یقدر أن یعیش عیشـۀ صـالحۀ بشخصـه مهمـا کـان      

صرا لیکون على بصـیرة  شخیصا محیصا، اللَّهم إالَّ بولیجۀ ربانیۀ تلج قلبه وفکره، مرشدا أو منا

  ومسیرة فمیصرة صالحۀ ألمره فی حیاته.

فالمجاهدون من المؤمنین فی مختلف حقول الجهاد هم الذین ال یتخذون ولیجۀ فی جهادهم 

ـ کـاإلخالص لـه فیـه ـ دائبـۀ ال         فولیجـۀ اللّـه  » ـ ورسوله ـ والمؤمنین   اللّه«وجهودهم إالّ 

لولیجۀ الرسولیۀ منفصلۀ بانفصاله عنـا ولکنهـا الولیجـۀ    تنفصل إال بانفصال اإلیمان، وطالما ا

، السـالم  علـیهم واآلخر المتمثـل فـی عترتـه     آلـه  و علیه اهللا صلىالرسالیۀ مستمرة معنا، فی کیانه الرسالی بسنته 

وسنۀ رسـوله، فمختلفـۀ الـوالیج مـن       ومن ثم الولیجۀ اإلیمانیۀ من المؤمنین على کتاب اللّه

الصالحۀ منها مفروضۀ، ولتکون هذه الوالیج النیـرة الربانیـۀ زادا صـالحا    المؤمنین مرفوضۀ، و

راحلتهم التـی  »  فی سبیل اللّه«فی هذه السفرة الشاقۀ البعیدة الملیئۀ باألشالء والدماء، کما أن 

  ترحلهم.

                                                        
١

 یقول:.. ثم ضرب بیده إلى صدره. السالم علیھ  في تفسیر العیاشي عن ابن أبان قال سمعت أبا عبدّهللا  ١٩١: ٣. نور الثقلین 
 
 :..علیھماالسالم. المصدر عن أبي الصباح الكنائي قال قال أبو جعفر ٢
 
٣

 :..علیھماالسالم. المصدر عن أصول الكافي عن أحمد بن محمد بن خالد مرسالً قال قال أبو جعفر 
 
٤

 لم یتخذوا الوالیج من دونھم. السالم علیھم ةیعني بالمؤمنین األئم ةفي اآلی علیھماالسالم. المصدر عن أصول الكافي عن أبي جعفر 
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، محسور عما سواها وسواه، کذلک ولیجته فـی   فکما أن جهاد المؤمن محصور فی سبیل اللّه

ابتغاء رضاه ورجاء لطفه تعالى فی غناه، ثم ومـا یرضـاه مـن الرسـول       ولیجۀ اللّهجهاده هی 

فـی زادهـم     والمؤمنین، وذلک هو الجهاد الصالح دون سواه، فقد انتقشت کلمۀ ال إله إالَّ اللّه

  ال سواها.» و..  ولیجۀ اللّه«ال سواه، وراحلتهم »  فی سبیل اللّه«

یا أیها الذین آمنوا ال تتخذوا بطانۀ مـن دونکـم ال   «ف » نۀبطا«هی » ولیجۀ«وعبارة أخرى عن 

یألونکم خباالً ودوا ما عنتُّم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفی صدورهم أکبر قـد بینـا   

  1.»اآلیات إن کنتم تعقلون

بعـده  عن المنافقین بما أخبرك ووصفهم بما وصفهم به لک، ثم بقـوا    وقد أخبرك اللّه«ذلک 

الزور والبهتـان، فولـوهم األعمـال، وجعلـوهم       فتقربوا إلى أئمۀ الضاللۀ والدعاة إلى النار ـب

حکاما على رقاب الناس، فأکلوا بهم الدنیا، وإنما الناس مع الملوك والـدنیا إال مـن عصـم    

  2». اللّه

  ، وفی کیف یجاهد؟ أن یتزود فی قلبه ونیته ولیجۀ اللّه فعلى المؤمن

  

  االیمان الصامد غالب غیر مغلوب

وترى بإمکان الفاسقین منهم ان یضروا خیر أمۀ اخرجت للناس، المتـوفرة فیهـا المواصـفات    

  السابغۀ السابقۀ؟ کال!:

  3.»أَدبار ثُم الَ ینْصرُونَلَنْ یضُرُّوکُم إِالَّ أَذى وإِنْ یقَاتلُوکُم یولُّوکُم الْ«

األذى هی دون الضرر او الضرر األدون وإالّ لتناقض المستثنى منـه إال بانقطاعـه منـه، وعـلَّ     

القصد منها ما یقولونه بألسنتهم تعریضا بکم وتعییرا لکم، دون واقع االصطدام بایقاع الغلـیظ  

  المکروه الشدید.

                                                        
١١٨: ٣. ١. 
 
٢

 .السالم علیھعن اإلمام أمیر المؤمنین  ٢٠٨ ةالخطب ة. نھج البالغ
 
٣

 .١١١: ٣. 
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اح والقتل بدنیا إن یقاتلوکم، دون ضرر الغلبۀ بحجۀ أم سلطۀ عسـکریۀ  أم وأذى الجراح والقر

حیـث إن تلـک األذى هـی بالنسـبۀ لتلـک      » لن یضروکم«من » أذى«أماهیه، فحسن استثناء 

لن یضروکم اال ضـررا  «االضرار کأنها ال تضر إذ ال تؤثر عمیقا وال تجحف، فحاصل المعنى 

  ».قلیالً

ان «رآن إالّ فی قلیل الضرر اللّهم إال إذا أفردت بذکر، فعامتـه ك  ولم تذکر األذى فی سائر الق

  .»ورسوله لعنوا فی الدنیا واآلخرة  الذین یؤذون اللّه

ذلک ومتى بلغ األمر الى المدافعۀ والمقاتلۀ وانتهى الوعید إلى المواقعۀ کان المؤمنون أقـوى  

أکثـر اسـتدبارا، وذلـک مـن     ظهورا وأشدا استظهارا، والکفار أنقض ظهورا وأضعف عمادا و

مالحم الغیب ودالئل صحۀ هذه النبوة السامیۀ وکما رأینـا فـی ماضـی تاریخنـا المجیـد أن      

الیهود لم یقاتلوا المسلمین إال منحوهم وأجزروهم لحومهم کبنی قریظۀ وبنی قینقاع، ویهـود  

  خیبر وبنی النضیر وکم لهم من نظیر!.

وهم فسـقۀ اهـل الکتـاب وافسـقهم     » یضروکم«هنا  لها دور اإلحالۀ لمدخولها وهو» لن«ف 

هؤالء بحذافیرهم أي ضرٍّ بأنفسکم وعقائدکم وکل کیانکم اإلسـالمی  » لن یضروکم«الیهود و

  علیکم.» وان یقاتلوکم یولوکم األدبار ثم ال ینصرون«وهو دون ضرٍّ » إال أذى«السامی 

لواقـع الملمـوس طـول القـرون     أترى بعد أن تلک اإلحالۀ تعم کافۀ المسلمین وهو خالف ا

  اإلسالمیۀ حتى اآلن؟.

ـ حیـث     کالَّ، فإنها خاصۀ بمن خوطبوا من ذي قبل بتحقیق شروط السـیادة: إعتصـاما باللّـه   

حق تقاته، وأن یعیشوا علـى طـول الخـط      وفیهم رسوله ـ وبتقوى اللّه   تتلى علیهم آیات اللّه

وال یتفرقوا، وتکن منهم أمۀ داعیـۀ آمـرة ناهیـۀ،     جمیعا  ، وأن یعتصموا بحبل اللّه مسلمین للّه

أنـتم المخـاطبون بهـذه    »لن یضـروکم «وأخیرا یصبحوا من خیر أمۀ أخرجت للناس، إذا ف 

لن یضروکم إالّ أذى وإن یقاتلوکم یولـوکم األدبـار ثـم ال    «األوامر، المحققون لها کما أمرتم 

  !.»ینصرون

ذا ـ منقطع، أو هو الضرر القلیل الضـئیل فمتصـل،    فألن األذى هی دون الضرر فاإلستثناء ـ إ 

وعلى أیۀ حال فالنص یبشر باستحالۀ الضرر من فسقۀ أهل الکتـاب علـى هـؤالء المـؤمنین     
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  القائمین بشرائط اإلیمان، المسرودة من ذي قبل.

فاإلنهزامات العقیدیۀ والثقافیۀ والعسکریۀ أماهیه لمن یسمون مسلمین لیست إال من خلفیـات  

  ».وان لیس لإلنسان إالّ ما سعى«زامات اإلیمانیۀ االنه

إنها لیست صیغۀ اإلسالم واإلیمان هی العاصمۀ لحاملیها عن الشر والضر، الکافلۀ للخیـر، وال  

أن صیغۀ التهود والتنصر هی القاضیۀ على حاملیها، إنما الکافل هو اإلیمان الصـامد ایـا کـان    

ولیـا    ن یعمل سوء یجزیه وال یجد له من دون اللّهلیس بأمانیکم وال امانی أهل الکتاب م«ف 

  »وال نصیرا

  

  دعائم أربع فی سیاس الحفاظ على المؤمنین

  1.»لَعلَّکُم تُفْلحونَ   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اصبِرُوا وصابِرُوا ورابِطُوا واتَّقُوا اللّه«

کـل شـروطات االیمـان المفلـح فردیـا وجماعیـا،        تلحیقۀ ختامیۀ لهذه السورة تحلق علـى 

کنموذجۀ شاملۀ کاملۀ عن ناجح االیمان وفالحه وکـل صـالحه، حیـث یحـافظ علـى کافـۀ       

  المصالح االیمانیۀ السامیۀ.

هنا یدعم مفلح االیمان على دعائم اربع: الصبر ـ المصابرة ـ المرابطـۀ ـ التقـوى، والنتیجـۀ:       

  ».لعلکم تفلحون«

فـی کـل     ال سواه، کما الزاویۀ الرابعۀ هـی تقـوى اللّـه     کلها مربوطۀ بسبیل اللّهوهذه االربع 

  شروطات االیمان وال سیما الصبر والمصابرة والمرابطۀ.

فی األفراح واالتراح، فی البأساء والضراء، فی تکالیف االیمان ایجابیۀ وسلبیۀ، » إصبروا«ـ    1

ـ     ی هـذه الـدعوة الطائلـۀ الشـاقۀ، الحافلـۀ      فالصبر ـ وهو رأس االیمان ـ هو زاد الطریـق ف

بالعقبات والحرمانات والشهوات والرغبات، وعلى تنفَّج الباطـل ووقاحـۀ الطغیـان وفاحشـۀ     

وتـرك    العصیان ووساوس الشیطان، وعلى الجملۀ الصبر فی کل عسرة ویسرة على طاعۀ اللّه

والتکاسـل والتغافـل فـی حقـول     ، فال یعنی صـبرَ التخـاذل    ، والقوامۀ لشرعۀ اللّه معصیۀ اللّه

                                                        
١

 .٢٠٠: ٣. 
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  االیمان فانه من الشیطان.

والن واجب الصبر ـ فقط ـ شخصیا ال یفی بصالح الجماعۀ المؤمنۀ وحـده او صـالح عامـۀ      

  الشرعۀ االلهیۀ فلذلک:

صابروا فی مختلف طاقاتکم ورغباتکم صیانۀ عن تفلُّتها او تلفُّتهـا فـی غیـر    »: وصابروا«ـ   2

الحق وتواصـیا بالصـبر،      صالح، وصابروا مع إخوا نکم تعاونا على البر والتقـوى، وتواصـیا ـب

ا      تکریسا لکل الطاقات لحمل بعضکم بعضا على الصبر کما تحملـون انفسـکم علیـه، تعاوـن

وتآزرا فی التصابر، وصابروا على شـهوات المـؤمنین ونقصـهم وضـعفهم وجهلهـم وسـوء       

  م.تصورهم وانحراف طبائعهم وأثرَتهم وغرورهم والتوائه

وصابروا على تنفج الباطل وتبلُّجه عند اهله، وعلى انتفاش الشر والضر، وقلۀ الناصـر، وکثـرة   

  الغادر.

وصابروا على مرارة الجهاد وما تثیره فـی الـنفس مـن مختلـف االنفعـاالت، فـی االنتصـار        

  واإلنهزام سواء.

لون جاهـدین ان  وصابروا أعداء اإلیمان فی سباق الصمود على العقیدة، حیث األعداء یحـاو 

یقل صبر المؤمنین فیفلَّ، فال ینفذ صبرکم على طول الجهاد، فذلک رهان فـی الصـبر بیـنکم    

وبین أعداءکم، یبرزون فیه ویبارزون لمقابلۀ الصبر بالصبر واإلصرار باإلصرار ثم تکون لکـم  

ـ    ق ان عاقبۀ األشواط، فاذا کان الباطل یصر ویصبر ویمضی قدما إلى األمام، فمـا أجـدر الح

  یسبق فی رهان الصبر.

ین طاقـاتکم الجماعیـۀ ومنهـا الصـالة      » ورابطوا«ـ   3 رباطا بین طاقاتکم الشخصیۀ، وآخر ـب

واخیرا فی معارك الشرف والکرامۀ رباطا فی الحرب ورباطـا فـی المحـراب، فـی      1الجماعۀ

  وحیا.الحروب الباردة الدعائیۀ، وفی الحروب الحارة، حفاظا على ثغور االسالم زمنیا ور

وبعد النبی،   فی کل ذلک مع قیاداتکم الزمنیۀ والروحیۀ المتمثلۀ فی اإلمام، بعد اللّه» رابطوا«و

                                                        
١

بھ الخطایا ویرفع   قال: أال اخبركم بما یمحو ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلىعن النبي  ةعن ابي ھریر ةـ اخرج جماع ١١٤: ٢. الدر المنثور 
فذالكم الرباط فذالكم الرباط فذالكم  ةبعد الصال ةالخطا الى المساجد وانتظار الصال ةلوضوء على المكاره وكثرالدرجات، اسباغ ا

 الرباط.
 



 378

هو االعلى والنبی هو االوسـط، والربـاط مـع      فی هذه الثالث واللّه 1فاإلمام هو الرباط األدنى

  2. القائد یشملهم على مراتبهم متوحدة فی سبیل اللّه

ولقد کانت الجماعۀ المؤمنۀ ال تغفل عیونها أبدا، وال تستسلم للرقاد، فما هادنا أعـداءها قـط   

       لوهـا فلـم یحملوهـا فاصـبحوا غثـاءممنذ أن نودیت لحمل أعباء الدعوة، اللَّهم إال مـن ح

  اذ لم یلتزموا بشرعۀ الناس، وطاعۀ إله الناس. للنسناس

فال بد من مرابطۀ دائمـۀ فـی الثغـور العقیدیـۀ واألخالقیـۀ والعلمیـۀ الثقافیـۀ، والسیاسـیۀ،         

واالقتصادیۀ والحربیۀ، حیث الکل هی میادین السباق بـین الکتلـۀ المؤمنـۀ والزمـۀ الکـافرة،      

  کما هم قواد فی سائر الحقول. فالعلماء الربانیون مرابطون فی الحقول الروحیۀ

والجیوش اإلسالمیۀ مرابطون فی الحروب الدامیۀ الحامیۀ المستمرة بین فریقی الحق والباطل، 

  واألغنیاء األثریاء المؤمنون مرابطون فی الحقول االقتصادیۀ.

  والساة االزکیاء االذکیاء مرابطون فی میادین السیاسۀ بکل حراسۀ وکیاسۀ.

بطون یترابطون فیما بینهم لتنسیق الوحدة ووحدة التنسیق، حتى یصبحوا یدا وکل هؤالء المرا

  واحدة على من سواهم، تسعى بذمتهم أدناهم.

فـی  »  واتقـوا اللّـه  «،  فی الصبر والمصابرة والمرابطۀ أال تنفلَّت عن سبیل اللّه»  واتقوا اللّه«ـ   4

                                                        
١

یقول عن المعاصي » اصبروا: «ةفي اآلی السالم علیھ  عن ابي عبدّهللا  ةبن صدق ةعن تفسیر العیاشي عن مسعد ٤٢٥: ١. نور الثقلین 
لنا  ةیقول ائتمروا بالمعروف وانھوا عن المنكر ثم قال: واي منكر انكر من ظلم االم»  واتقوا هللاّ «الفرائض  على» وصابروا«

وخلقھ ونحن الرباط األدنى فمن جاھد عنا فقد جاھد عن النبي   ونحن السبیل فیما بین ّهللا   یقول في سبیل ّهللا » ورابطوا«وقتلھم ایانا 
قال: المقام مع امامكم.. وفیھ عن » ورابطوا«السالم علیھاخرى عنھ  ةوفیھ في روای» لعلكم تفلحون«  بھ من عند ّهللا  وما جاءآلھ و علیھ هللا صلى

اصبروا على  ةفي اآلی السالم علیھ، وفي المعاني عن الصادق ةیعني االئم» ورابطوا« ةیعني التقی» وصابروا« علیھماالسالمابي جعفر 
 ورابطوا على من تقتدون بھ. ةالمصائب وصابروھم على الفتن

 
صبروا على الصلوات : یا ایھا الذین آمنوا اآلھ و علیھ هللا صلى  ـ اخرج ابو نعیم عن ابي الدرداء قال قال رسول ّهللا  ١١٤: ٢. الدر المنثور ٢

یقول: كل میت  آلھ و علیھ هللا صلىبن عبید سمعت النبي  ة، وفیھ عن فضال الخمس وصابروا على قتال عدوكم بالسیف ورابطوا في سبیل ّهللا 
ب�د ق�ال خ�رج القبر، وفیھ عن ابن عا ةویأمن فتن ةفانھ ینمو عملھ الى یوم القیام  یختم على عملھ اال الذي مات مرابطا في سبیل ّهللا 

فانھ رجل فاجر فالتفت  آلھ و علیھ هللا صلى  رجل فلما وضع قال عمر بن الخطاب ال تصل علیھ یا رسول ّهللا  ةفي جناز آلھ و علیھ هللا صلى  رسول ّهللا 
  في سبیل ّهللا  ةحرس لیل  نعم یا رسول ّهللا : ھل رآه احد منكم على االسالم؟ فقال رجل آلھ و علیھ هللا صلىإلى الناس قال  آلھ و علیھ هللا صلى  رسول ّهللا 

، وق�ال ةوحثى علیھ التراب وقال: اصحابك یظنون انك من اھل النار وانا اشھد انك من اھل الجنآلھ و علیھ هللا صلى  فصلى علیھ رسول ّهللا 
  عن ابي بن كعب قال قال رسول ّهللا  ةبن ماج، وفیھ اخرج اةیا عمر انك ال تسأل عن اعمال الناس ولكن تسأل عن الفطر آلھ و علیھ هللا صلى
 ةوأعظم أج�را م�ن عب�اد  المسلمین محتسبا من غیر شھر رمضان أفضل عند ّهللا  ةمن وراء عور  لرباط یوم في سبیل ّهللا  آلھ و علیھ هللا صلى
واعظم اجرا   مضان افضل عند ّهللا المسلمین محتسبا من شھر ر ةمن وراء عور  صیامھا وقیامھا، ورباط یوم في سبیل ّهللا  ةسن ةمائ

وتكتب لھ الحسنات ویجري لھ اجر الرباط إلى یوم  ةالى اھلھ سالما لم تكتب لھ سیئ  صیامھا وقیامھا فان رده ّهللا  ةالفي سن ةمن عباد
ال�دینار  ةونفق� ةص�ال ةخمس�مائ الم�رابط تع�دل ةق�ال: ان ص�ال آل�ھ و علی�ھ هللا ص�لى  ان رس�ول ّهللا  ة، وفیھ اخرج البیھقي عن ابي امام�ةالقیام

 دینار ینفقھ في غیره. ةوالدرھم منھ افضل من سبعمائ
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  أعداء االیمان. کل حرکات الحیاة وسکناتها، وفی کل ثکناتها الحربیۀ ضد

فالتقوى والتقوى فقط هی الحارسۀ الیقظۀ فی کل کارثـۀ سـلبیۀ او ایجابیـۀ، فهـی هـی زاد      

  ».لعلکم تفلحون«الطریق وراحلتها 

  وهذه التفاصیل هی قضیۀ اإلطالق فی هذه القواعد األربع ـ ف:

بـین ـ مـع ـ      »ورابطوا«بین ـ فی ـ ل ـ على...    » وصابروا«فی ـ على ـ ل ـ من....    » اصبروا«

فـی سـبیل الرحمـان کمـا     » لعلکم تفلحـون «فی هذه وسواها »  واتقوا اللّه«على ـ فی ـ ل...   

  »!.فبأي آالء ربکما تکذبان«تفلجون سبیل الشیطان 

فی کل حقولها هی السیاج الصارم للمجموعۀ المؤمنـۀ عـن     اجل وان المرابطۀ فی سبیل اللّه

ا المرابطۀ فی الثغور العقیدیۀ ومن ثم الثغـور الجغرافیـۀ،   التفلت والتفکک واإلنهیار، وال سیم

  وعلى ضوءها سائر الثغور: السیاسیۀ واالقتصادیۀ والثقافیۀ أماهیه.

  فی فضل المـرابطین تعمـم المرابطـۀ فـی سـبیل اللّـه       آلـه  و علیه اهللا صلىوالروایات الواردة عن النبی 

  ئر الثغور اإلسالمیۀ.وافضلها سبیل الحفاظ على العقیدة وعلى ضوءها سا

فکل ثغر من الثغور االسالمیۀ بحاجۀ إلى مرابطۀ ممن یأهل لهـا ویقومـون بحقهـا وحاقهـا،     

، دفاعا عن الحرمـات االیمانیـۀ    ـ ککل ـ هم المرابطون فی سبیل اللّه    فالحافظون لحدود اللّه

  بألسنتهم وأقالمهم وسائر جهادهم وجهودهم ما لزم األمر.

هو االیثاق، فالمرابطۀ هی المواثقۀ، ایثاقا من الجانبین فیما یحتاجه للحفـاظ  فالربط فی أصله 

للکتلـۀ المؤمنـۀ بیـنهم، ورباطـا     » مع«و» ل«، و»فی«ورباطا » بین«على کیان المسلمین، رباطا 

  لهم على اعدائهم.» على«

آیـۀ  ذلک واآلیات فی الترابط الجماعی بین المؤمنین کثیرة ومن اوضحها بـین النـاس کافـۀ    

یا ایها الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثـى وجعلنـاکم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن      «التعارف: 

»أتقاکم  أکرمکم عند اللّه
نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الـدنیا ورفعنـا   «وآیۀ السخري:  1

                                                        
١

 .١٣: ٤٩. 
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  1.»بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا

إنمـا المؤمنـون إخـوة    «و »جمیعـا وال تفرقـوا...    واعتصموا بحبل اللّـه «نون خاصۀ وبین المؤم

»فاصلحوا بین اخویکم
»وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا علـى االثـم والعـدوان   « 2

وال « 3

  4.»تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم

یأمرون بـالمعروف وینهـون عـن المنکـر واولئـک هـم       ولتکن منکم امۀ یدعون الى الخیر و«

  5.»المفلحون

فالمسئولیۀ اإلیمانیۀ مزدوجۀ ولیست فردیۀ انعزالیۀ، فانها صـناعۀ لَبنـات بنایـۀ اإلیمـان، ثـم      

صناعۀ البنایۀ بهذه اللبنات، أن یصنع کل واحد نفسه مسلما ثم یحاول فـی صـنع اآلخـرین،    

فی تحسین وتحصین بنایۀ رصینۀ متینۀ إسالمیۀ ال تتهـدم أمـام أي    محاولۀ جماعیۀ جماهیریۀ

قصف من أي قاصف، وال تتهدر من اي عصـف ألي عاصـف، فـال تحرکـه العواصـف وال      

  تزیله القواصف.

لذلک نرى ان االسالم یؤکد على التجمعات اإلیمانیۀ کأصل ایمـانی وحتـى فـی العالقـات     

الة والحـج ومـا أشـبه، فانهمـا کافضـل النمـاذج       والصالة الشخصیۀ بین المسلم وربه کالص

الجماعیۀ فی العبادات تربطان المؤمنین بعضهم ببعض فی صفوف متراصۀ من کـل صـنوفهم   

وال سیما فی مؤتمر الحج العالمی الذي یهدف ـ فیما یهدف ـ توحید الدولۀ االسالمیۀ علـى    

الجماعۀ لمن ظل وحده فأهله وولده فی  عن صالة آلـه  و علیه اهللا صلىمدار الزمن، وفیما یسأل الرسول 

  6».المؤمن وحده جماعۀ«الشغل، یقول: 

                                                        
١

 .٣٢: ٤٣. 
 
٢

 .١٠: ٤٩. 
 
٢: ٥. ٣. 
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؟ ق�ال: نع�م ـ ق�ال ق�د ةانا اؤذن واقیم وورائي أھلي وولدي ھل نحن جماع آلھ و علیھ هللا صلى. مضمون الحدیث فیما اذكر ان قرویا یسألھ 
: ق�ال: نع�م ةقال: وتذھب اھل�ي واظ�ل وح�دي ھ�ل ل�ي جماع� ؟ قال: نعم ـةیذھب ولدي الى الشغل فتبقى معي أھلي فھل نحن جماع

 .ةالمؤمن وحده جماع
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حق وحدة األلوهیۀ ووحدة الحب إلهیا لنفسـه، هنـا یقـرر حـق التشـریع لـه         بعد ما بین اللّه

  وحده، مناحرا لما کان یفعله المشرکون من تحلیل او تحریم ال یرجع الى دلیل:

ه لَکُـم عـدو      یا أَیها النَّاس کُلُوا « یطَانِ إِنـَّ مما فی الْأَرضِ حالَالً طَیبا والَ تَتَّبِعوا خُطُـوات الشـَّ

  1.»مبِینٌ

  

   لِّ مقابل العقد، فالشیء غیر المعقود وال المحظور حـالل، سـواءلِّ والحالحالل فَعال من الح

مما فی األرض سابق حضـر کأصـل، إالّ انـه    سبقه عقد الحظر ام لم یسبقه، ولیس للمأکول 

، وهو یحله فی أمثال هذه اآلیـۀ کأصـل وضـابطۀ عامـۀ      ، فال یحل اکله إالّ بمرضات اللّه اللّه

  تُحلُّ الحظر عما یؤکل.

والطیب ـ هنا ـ هو کل ما تستطیبه النفس أکالً، وطبعا النفس الباقیـۀ علـى الطبـع اإلنسـانی       

، المنجرف الى درکات الحیونۀ الوحشیۀ التی تستطیب أکل کل ما األولى، دون المنحرف عنه

  یمکن ابتالعه، مهما کان حشرة، کما فی الطباع األوروبیۀ المنحرفۀ عن إنسانیتها.

ثم هی النفوس ککل، دون کل نفس، فقد یسـتطاب أکـل شـیء عنـد أشـخاص خصـوص       

ۀ الجماهیریۀ بالطبـاع األولیـۀ،   متخلفۀ عن الجماهیر، ام یستقذر کذلک، والمعیار هو اإلستطاب

  حیث األحکام الشرعیۀ یراعى فی تشریعها جمهرة الناس دون الخواص.

حـالالً  «تبعیض لمأکوالت األرض، أن: کلوا بعض المـأکوالت، ثـم   » مما فی األرض«أترى 

؟ »کلـوا «ام مفعـوالن ل  » ممـا فـی األرض  «بیان لذلک البعض؟ فهما ـ إذا ـ حاالن ل   » طیبا

  بما تعرفناه!.» طیبا«إذ لم یبین الحالل مهما عرف » حالالً«ـ إذا ـ مجملۀ بالنسبۀ ل فاآلیۀ 

فلنعرف خصوص الحالل مما فی األرض، الطیب، حتى یسمح لنا أکله، فحین نشک فی حلِّه 

هـو الـذي   «الخاص ال یحل أکله، وهذه هی أصالۀ الحظر، المطرودة بنصوص کقولـه تعـالى   

»میعاخلق لکم ما فی األرض ج
  وقد تنافی ـ ایضا ـ سماحۀ هذه الشرعۀ وسهولتها!. 2
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تبعیض لما فی األرض، فان منه مأکوالً ومنه غیر مـأکول، ولـم یقیـد    » مما فی األرض«أم إن 

یشـمل  » مـا فـی األرض  «بالمأکول، حتى یبعض بأداته، فمطلق النص » ما فی األرض«النص 

  بالبعض المأکول. تبعضه» من«کل ما فی األرض، ثم 

همـا  » حـالالً طیبـا  «سماح عام ألکل کلِّ مـا یؤکـل، فهـل إن    » کلوا مما فی األرض«إذا ف 

تقییدا لسماح األکل؟ فکذلک األمـر! حیـث اآلیـۀ ـ إذا ـ      » کلوا مما فی األرض«مفعوالن ل 

صـرة  الحا» انمـا حـرم..  «دون قید الحل، و» کلوا من طیبات ما رزقناکم«مجملۀ فی الحلِّ، ثم 

الحرمۀ فیما حصرت مهما کان نسبیا هما ال تساعدان على أصالۀ الحظر، أم إجمال اآلیۀ فـی  

  الحلِّ!.

أکالً حالالً طیبـا، ممـا فـی األرض حـالالً     » کلوا«کما ل » مما فی األرض«أم انهما حاالن ل 

ألکـل  طیبا، حالًّ عاما کضابطۀ ألصل الجواز، وطیبـا تقییـد لـذلک الحـل کـاول مـا یقیـد ا       

حـال لواقـع األکـل    » حـالالً «إذا ف » کلوا من طیبات ما رزقنـاکم.. «والمأکول، وکما تؤیده 

یخرجه عن إطـالق  » حالالً«حال ثان او وصف تقییدي ل » طیبا«والمأکول على أیۀ حال، ثم 

ـ  » حالالً«لها دور » طیبا«الحلِّ، أم إن  ی بیانا ألصالۀ الطیب، أالَّ یسمح باستقذار مأکولٍ ممـا ف

أوسع مجاالً مما کان تقییدا، إذا فیکفـی  » طیبا«األرض إالَّ ما ترفضه الطباع اإلنسانیۀ، فتصبح 

  فی حلِّ المأکول عدم استقذاره نوعیا واقعیا، ال واستطابته کذلک.

فکلـوا ممـا غنمـتم    «»: مما غنمـتم «و» ما رزقناکم«وقد یقید األکل عن حلِّه العام بعد طیبا ب 

»حالالً طیبا
»حالالً طیبا  فکلوا مما رزقکم اللّه« 1

ال «تقییدا للحل بکونه مما ملکته من مشروعه:  2

بٍ     3.»تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إالّ أن تکون تجارةً عن تراض منکم إذا فکـل مـأکول طیـ

کل مادة او مدة، کمـا او کیفـا،   یحل أکله بغیر باطل، کضابطۀ عامۀ، إالّ ما استثنی من حل األ

فالمشکوك جواز أکله داخل فی ضابطۀ الحل إالّ ما ثبت الحظر عنـه بـدلیل مـن کتـاب أو     
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  سنۀ.

وکخطـوة اإلسـراف   » وال تتبعـوا خطـوات الشـیطان   «ومن القیود العامۀ لحل األکل فی آیتنا 

یـل للمحظـور أکلـه،    والتبذیر فانهما من الشیطان، وخطوة التحریم لغیر المحظور أکله والتحل

وکخطوة أصالۀ الحظر، مهما اختلفت هذه الدرکات فی الخطوات، وعلـى أیـۀ حـال فاتبـاع     

  خطوات الشیطان هو اإلنجذاب فی قیادة، ان تکونوا سیقۀً للشیطان فیما یخطوه.

وسائله  وألن الخطوة هی ما بین القدمین من المسافۀ حالۀ المشی، فقد تعنی خطوات الشیطان

، فلیس الشیطان لیورد اإلنسـان   واإللحاد فی اللّه  عه الى بغیته األخیرة وهی اإلشراك باللّهوذرائ

إلى أخیرة المهالک إالّ بخطوات من صغیرة الى کبیرة الى کبرى، فعند ذلک الطامـۀ الکبـرى   

  : وکما قال اللّه

»ما الَ تَعلَمونَ   ى اللّهإِنَّما یأْمرُکُم بِالسوء والْفَحشَاء وأَنْ تَقُولُوا علَ«
1  

» ما ال تعلمون  أن تقولوا على اللّه«فالسوء هنا هو ما دون الفحشاء، کما الفحشاء هنا هی دون 

هـی أقـبح انـواع الفحشـاء،     » وأن تقولـوا «وبصیغۀ أخرى الفحشاء هی أقبح أنـواع السـوء،   

فسها ام الى غیر العاصی، ام تجمعهمـا، ثـم   فالفحشاء هی المعصیۀ المتجاوزة حدها إما فی ن

  العقیدة السیئۀ، والفاحشۀ هی أفحش من عملیۀ السوء.

   ا سواه من أفعـال وتـروكفاتباع خطوات الشیطان محظور فی کل الحقول، أکالً کما هنا، أم

یا أیها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۀ وال تتبعوا خطوات الشـیطان إنـه لکـم عـدو     «کما: 

»ینمب
وال تتبعوا خطوات الشیطان إنه لکم   ومن األنعام حمولۀ وفرشا کلوا مما رزقکم اللّه«ـ   2

»عدو مبین. ثمانیۀ ازواج.. قل ءآلذکرین حرم أم..
  ـ وعلى أیۀ حال: 3

الفحشـاء  یا أیها الذین آمنوا ال تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر ب«

                                                        
١٦٩: ٢. ١. 
 
٢

 .٢٠٨: ٢. 
 
٣

 .١٤٣: ٦. 
 



 384

وان «، هنـا  »مـا ال تعلمـون    انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علـى اللّـه  « 1:»والمنکر..

، وأفحـش منـه    فی تحریم او تحلیل ما لـم یـأذن بـه اللّـه      هی قولۀ الفریۀ على اللّه» تقولوا..

  . ل مهما حرم اللّه، أم أحلِّ ، أننی أحرم مهما أحل اللّه المشاقۀ الصریحۀ لحکم اللّه

وقبلهما سوء وفحشاء علی وعقیدي، فمن سوء عملی أکل الحرام الخفیف مادة وحرمۀ، ومنه 

،  ، ومن فحشاء الحرام المغلظ والعقیـدي منـه فریتـه علـى اللّـه      عقیدیا تحلیله افتراء على اللّه

عقیدي بالذکر بعد والسوء والفحشاء العقیدیان هما أسوء وأفحش منهما عملیا، فلذلک یفرد ال

  ».وان تقولوا..«مطلق السوء والفحشاء: 

فقد یعصی العاصی معترفا انه عاصٍ، وأخرى محلالً له تقصیرا فی التفتیش عن دلیـل، فتـوى   

بمصـارحۀ أننـی أحلـل وأحـرم،       بمعارضۀ الدلیل، ام مشاقۀ للّه  بغیر علم، ام افتراء على اللّه

ما ال   وان تقولوا على اللّه«وس بدرکاته الثالث قد تعمه ، وذلک ثالوث منح رغم ما حکم اللّه

  ام قد یفلت األخیر من نصها داخالً فی األولویۀ.» تعلمون

بغیر علم ـ بدرکاته ـ هو أسوء من السوء وأفحش مـن الفحشـاء العملیـین،        فالقول على اللّه

ـ  ام الثالـث مـن الناحیـۀ    مهما کان القسم األول من الثالوث سوء أمام الثانی، وهذا فحشاء أم

  العقیدیۀ.

فمن السوء عملیا فی ظالل آیتنا ترك أکل ما لم تثبت حرمته، اللّهم إالّ حائطۀ ثابتـۀ بـدلیل،   

  ومنه عقیدیا أصالۀ الحظر.

کما من الفحشاء عملیا أکل الثابت حرمته، ومنها عقیدیا القول بحلیته دون علم، ثم بعلم، ثـم  

، ام  محرمات الکثیرة الکبیرة، وعقیـدیا تحلیلهـا افتـراء علـى اللّـه     فوقهما عملیا التورط فی ال

، وکما منه اإلستناد الى القیاس واإلستحسـان أمـا شـابه لـیس دلـیالً       مشاقۀ علنیۀ لحکم اللّه

شرعیا، بل األدلۀ الشرعیۀ تعارضه، کـل هـذه تشـمله ثـالوث خطـوات الشـیطان بمختلـف        

  درکاتها.

الشیطان، فانه ال یحمل المؤمن المتقی على ثالثۀ الـدرکات   فحذار حذار من ویالت خطوات
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إال أن یخطو به أوالها ثم ثانیتها، عملیا او عقیدیا، حتى یورده فی مسیره الى مصـیر الهـالك   

  ».جهنم یصلونها وبئس المصیر«األخیر 

ولیست وراءهـا خطـوة، وهـی بـین آفاقیـۀ عملیـۀ:       » إنما«وإنها ثالوث الخطوات فی حصر 

  قوالً بغیر علم!.» وان تقولوا«وأخرى انفسیۀ: » وء والفحشاءالس«

الخیر! إنَّ أمـره بغیـر          أترى الشیطان یأمر ـ فقط ـ بالسوء و..؟ ونراه قد یأمر ـ فیما یـأمر ـ ـب

السوء هو فی الحق أمر بالسوء فأمر سوء، إذ یتذرعه إغراء إلـى سـوء، کمـن یـأمره بقـراءة      

فه ویصرفه عن أحکامه فیصـبح صـاحبه تالیـا للقـرآن والقـرآن      القرآن، ثم یجمده على حرو

  یلعنه.

ففی الحق ال یأتی من الشیطان إالّ عملیۀ الشیطنۀ وعقیدتها مهما أمر فی ظاهر الحـال بخیـر،   

ثم ال یتمکن الشیطان ـ ام أي کان ـ أن یأمر بسوء وفحشاء بمقـدمات کلهـا شـریرة، وإنمـا      

: السـالم  علیـه و بدء وقوع الفتن کما یروى عن قاطع الفـتن علـی   یخلط حقا بباطل وباطالً بحق وه

ویتولّى علیهـا رجـالٌ     إنما بدء وقوع الفتن أهواء تُتَّبع وأحکام تُبتدع یخالَف فیها کتاب اللّه«

رجاالً فلو أن الحق خلص لم یکن للباطل حجۀ ولو أن الباطل خلص لم یکن اختالف ولکن 

غثٌ ومن هذا ضمزجان فیجیئان معا فهنالک اسـتحوذ الشـیطان علـى    یؤخذ من هذا ضغثٌ فی

  ».الحسنى  اولیاءه ونجى الذین سبقت لهم من اللّه

ونبلوکم بالخیر والشـر  «فخیر الشیطان شرٌّ إذ یبوء الى شر، وشر الرحمن خیر إذ یبوء الى خیر 

  1.»فتنۀ والینا ترجعون

إلى الفاضل لیتذرع به إلخراجه الى غیر الفاضل وإلـى   وقد یجرّ الشیطانُ اإلنسانَ من األفضل

  الشر، أم یجره من الفاضل األسهل الى األفضل األشق لیشق علیه فیترك الفضل عن بکرته!.

آباؤُهم الَ یعقلُـونَ   قَالُوا بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَینَا علَیه آباءنَا أَولَو کَانَ   وإِذَا قیلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنزَلَ اللّه«

  2.»شَیئا والَ یهتَدونَ
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فی حکمه بحکـم اآلبـاء     وذلک هو الدرك األسفل من الخطوات العقلیۀ اإلبلیسیۀ، مشاقَّۀُ اللّه

القدامى التقلیدیین، معارضۀ الدلیل بالتقلید الخاوي عن الـدلیل، وقبلـه خطـوة الحکـم غیـر      

بغیر علم دون أیۀ حجۀ من کتـاب أو اثـارة     ، وقبله القول على اللّه للّهالتقلیدي خالف حکم ا

ع   من علم قیاسا او استحسانا أما شابه، وقبله الفتوى دون تفتیش صالح عن دلیل، درکات ارـب

  عقائدیۀ فی خطوات الشیطان، وقبلها او معها خطوات عملیۀ من سوء إلى فحشاء.

إتباعا عملیـا وعقیـدیا، فـی    » ما ألفینا علیه آباءنا«إلى   ل اللّهرفض التِّباع ما أنز» قالوا بل«هنا 

  ».أو لو کان آباءهم ال یعقلون شیئا وال یهتدون«تقلید جاهل قاحل 

  


