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  الرحمن الرحيم  بسم هللاّ 
  

  عىل محمد وآله الطاهرين.  مل� وصىل هللاّ رب العا  الحمد �ّ 
هذا هو الجزء الثا� من الحاكمية القرآنية، تضم بحثا ظريفا طريفا حول القرآن يف حاكميته العاليــة 
منذ البعثة املحمدية اىل يوم الدين، بحثا في� يجب عىل كافة املكلف� حول الحكم، العلــم والظــن، 

ورى وما اشبه من األمور التــي ترجــع اىل مــا يتوجــب علــيهم تجــاه التكليف، االجتهاد والتقليد والش
القرآن العظيم، حيث �حوره وتؤصله يف كافة االحكام الربانية، إستأصاالً لغ� القرآن م� يزعم كونــه 

  من وراء القصد.  دليالً ترشيعيا أو رشعيا، إالّ ما يوافقه، وهللاّ 
  

  محمد الصادقي الطهرا�
  
  
  
  
  

  عاملية حكومة قرآنية
  

الِحاِت لَيَْستَْخلَِفنَّهُْم يف األرِض كََ� اْستَْخلََف الَّذيَن ِمْن قـَـبْلِِهْم    َوَعَد هللاّ « الَّذيَن آمنوا ِمنُْكْم َوَعِملُوا الصَّ
لَنَّهُْم ِمْن بَْعِد َخّوِفِهْم أْمنا يَعْ  بُُدونَني ال يُْرشِكُوَن � َشيْئا َوَلُ◌�َكِّنَنَّ لَُهْم دينَُهُم الَّذي ارْتَىض لَُهْم َولَيُبَدِّ

  ١.»َوَمْن كََفَر بَْعَد ذلِك فَأولئَك ُهُم الَفاِسُقونَ 

                                                        
 .٥٥: ٢٤). ا���ر:      ١
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نرى إج�الً من هذا الوعد الصدق يف آية مكية حين� األخطار حادقة واألرشار مسيطرة عىل عاصمة 
ف   التوحيد، فدين هللاّ  ال يأمنون عىل أنفسهم شــيئا، واملـرشـكون مســيطرون يف تقية والديِّنون يف تخوُّ

ن يُجيــُب «وعاصمة اإلسالم، نراها تَِعد املضطرين املستضعف� الداع� خالفَة األرض:   عىل بيت ّهللا  أمَّ
وَء َويَْجَعلَُكْم ُخلَفاَء األرِْض ءإلٌه َمَع هللاّ  »ُرونَ قَليالً ّما تـَـَذكَّ   املُْضطَرَّ إذا َدعاه َويَْكِشُف السُّ

ولكــنهم مــا  ١
  ملسوا يف العهد امل� طرفا من ذلك الوعد!

املضطر «عىل تبّدل ل ـ » َوَعد«ثم نرى يف هذه املدنية تفصيالً لذلك الوعد، علّه يش� إىل الوعد امل� 
ؤمن� العــامل� وفــيه� ملحــة بــاهرة أن اضــطرار املــ »الذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات«بـ ـ » إذا دعاه

ال فقط يف املقال، فإنه واقع لهــم عــىل أيــة حــال » إذا دعاه«الصالحات ينتهي إىل خالفة األرض رشَط 
دون واقع لوعدهم، بل ويف الحال واألع�ل أن يصبحوا دعاًء: إ�انا َحَركيا وعمالً صالحا َحرَكيا يزعزع 

األرض، و�كينا للدين املرتَىض وأمنا بعد  عروش الضاللة ويتبنى عرش الحكم الحق، فاستخالفا لهم يف
  خالصة دون إرشاك.  الخوف، وعبادًة �ّ 

ذلك هو اإل�ان النشــيط البنـّـاء إذ يســتغرق النشــاطات اإلنســانية بأرسهــا، إخراجــا لهــا عــن أرسهــا 
قــا ، وتحقي وحرصها، وتحريرا لها، إعالنا وإذاعة شاملة يف مختلف صور األعــ�ل، جهــادا يف ســبيل هللاّ 

: �يــول الفطــرة  عىل األرض، دون إبقاٍء عىل ما تهوى األنفس إالّ هواه، متجها بكله إىل هللاّ   لخالفة هللاّ 
  وأشواق القلب ولََفتات الروح قضاًء عىل كافة الفلتات.

ا مكيا ومدنيا يف تخوف وإضطراب وإضطرار، تصربُّ  آله و عليه هللا صىللقد قىض املسلمون األولون عهدي الرسول 
عىل كل أذًى ولظى يف مكة، وخائف� يف املدينة ُ�سون يف السالح ويصبحون يف السالح، فصربوا عــىل 

! أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يــا�  ، ثم إن رجالً من الصحابة قال: يا رسول هللاّ  ذلك ما شاء هللاّ 
لن تصربوا إالّ يســ�ا حتــى يجلــس : «آلـه و ليهع هللا صىل  علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السالح؟ فقال رسول ّهللا 

نبيــه عــىل جزيــرة   هذه اآلية فــأظهر هللاّ   وأنزل هللاّ »! الرجل منكم يف املإل العظيم ليست فيه حديدة
نا والرفعــة والــدين  آله و عليه هللا صىلملا نزلت قال «و ٢العرب فأمنوا ووضعوا فيه السالح. برش هذه األمة بالسَّ

                                                                                                                                                         

 
 .٦٢: ٢٧). ا����      ١
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  ١».والنرص والتمك� يف األرض فمن عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا � يكن له يف اآلخرة من نصيب
فهل اآلية تعني ـ فقط ـ تلك الفرتة القص�ة بعد فتح مكة حيث وضــعوا الســالح وأمنــوا يف الجزيــرة 

  هم يف األرض، ال ـ فقط ـ يف أرض الجزيرة!العربية؟ وهي واعدة استخالف
إذ  »ك� استخلف الذين من قبلهم«إنها تعنيها في� تعنيه من خالفة املؤمن� عىل درجاتها، وتشهد له 

� تسبق يف األرض كلها خالفة وسلطة إ�انية إالّ زمن النبي� داود وسلي�ن و� تشمل كل املعمــورة، 
  !وخالفة ذي القرن� كذلك األمر

خالفة اإل�ان وسلطته عىل أرض كلها فضالً عن األرض كلها تتطلب رشوطا ليست هي ـ فقط ـ اإل�ان 
وعمل الصالحات، بل هي برشوطه� ورشوٍط آفاقيــة ال تتحقــق إالّ برشــطي صــلوح اإل�ــان والعمــل 

كــت�الً يف ِعــَدة الصالح الحركي�، وإجابة إلهية لهؤالء املضطرين، وال ظرف صالحا لهــذه اإلجابــة إالّ إ
  !»وأن ليس لإلنسان إالّ ما سعى«وُعدة لكتلة اإل�ان: 

مذخور لكل قائم عىل رشوط اإل�ان والعمل الصالح من هذه األمة إىل يوم القيامة، وإ�ا   إن وعد هللاّ 
ء النرص واإلستخالف واألمن والتمك� يف األرض لتخلُّــف رشط أو رشوط يف جانــب مــن جنباتــه  يبطى
يحة، أو يف تكليف من تكاليفه الضخمة حتى اذا انتفعت األمة بالبالء وجازت اإلبتالء وتطلبــت الفس

تحقيقــا  »للذين آمنوا وعملوا الصالحات«ـ بعد توفية الرشوط ـ فهنالك اإلجابة التامة   مضطرة إىل هللاّ 
  ملربع الوعد كقوائم أربع لعرش الحكومة اإلسالمية العاملية!

: عــىل القــادة »إ�ا عليه ما حّمل وعلــيكم مــا حملــتم«ف » طاعة معروفة«نوا إالّ ليس عىل الذين آم
ــل مــن فــرائض اإل�ــان، فهنالــك  لوا، فإذا تحمل كٌل مــا حمِّ لوا وعىل املسلم� ما حمِّ املسلم� ما حمِّ

  وخرس هنالك املبطلون.  يتحقق النرص بإذن هللاّ 
َونُِريــُد أَْن َ�ـُـنَّ َعــَىل «ئبٌة طيلة الرســاالت وكــتالت اإل�ــان: يف وعده ـ هذه ـ املؤمن�، دا  إن إرادة ّهللا 

نُِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن الَِّذيَن اْستُْضِعُفوا ِيف اْألَرِْض َونَْجَعلَُهْم أَِ�ًَّة َونَْجَعلَهُْم الَْواِرثِينََوُ�َكَِّن لَُهْم ِيف اْألَرِْض وَ 
  ٢.»ْحَذُروَن َوُجنُوَدُهَ� ِمنْهُْم َما كَانُوا يَ 

ولكن� املصداق األهم واألتم لذلك الوعد إ�ا يتم ويطمُّ يف األمة اإلسالمية ك� تعنيهم آية النور هذه، 
ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحون* إِنَّ ِيف َهَذا لَبَالَغا «وآية األنبياء: 

»ابِِديَن* َوَما أَرَْسلْنَاَك إِالَّ َرْحَمًة لِلَْعالَِم�َ لَِقْوٍم عَ 
يورثها من يشاء من عباده   إن االرض �ّ «وآية األعراف  ٣

                                                        
� وا�� ��دو�� وا���� �� وا������ �� ا������ �� ا�� �� ��� ��ل: ��� ـ ا��ج ا�� ٥٥: ٥). ا��ر ا�����ر      ١
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  ١.»والعاقبة للمتق�
لفاعليات والقابليات، ولكن� الخالفة يف طيَّات الرساالت اإللهية انتصارات بدرجاتها للمؤمن� حسب ا

املطلقة يف األرض للذين آمنوا وعملوا الصــالحات، ووراثتهــا وســلطتها وتحقيــق أمنهــا وزوال خوفهــا 
بتمك� الدين املرتىض � يتحقق لحد اآلن، اللّهم إالّ يف مستقبل من� حيث يقوم حفيد البش� النذير، 

القصــوى لهــذه الرســالة والرحمــة العامليــة، فهنالــك الحيــاُة فيحقق باملؤمن� معه الصــالح� البغيــة 
مه� كانت حياة السلطة قبلها لغ� املتق�، وهنالك تتحقق رحمة الرسول محمــد » العاقبة للمتق�«

الصالحون، وهنالك تتم إرادة   للعامل� يف شاسعة عا� التكليف، وهنالك يرث األرَض عباُد هللاّ  آله و عليه هللا صىل
  ن الشامل للذين استضعفوا يف األرض وتطم ح� يجعلهم أ�ة األرض ويجعلهم الوارث�!امل

إن املصداق الصادق املك� األم� لذلك الوعد ليس إالّ يف ذلك املستقبل املن� وك� استفاضت الرواية 
  .السالم عليهموعرتته الطاهرين  آله و عليه هللا صىلفيه عن الرسول 

ذلك اليوم حتى ييل رجل   لو � يبق من الدنيا إالّ يوم لطول هللاّ «قوله:  آله و عليه هللا صىللقد ثبت عن الرسول 
  ».من عرت� إسمه إسمي �أل األرض عدالً وقسطا ك� ملئت ظل� وجورا

النطالقه لقتال أهل الفارس ح� تجمعوا للحــرب  السالم عليهوالخليفة عمر ملا يستش� اإلمام أم� املؤمن� 
الــذي أظهــره وجنــده   إن هذا األمر � يكن نرصه وال خذالنه بك�ة وال بقلة وهو ديــن ّهللا «ول له: يق

تعــاىل حيــث قــال عــز   الذي أعزه وأيده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع ونحن عىل موعود من هللاّ 
  ٢».»الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات...  وعد ّهللا «اسمه 

وال ـ فقط ـ آلـه و عليه هللا صىلليسواهم ـ فقط ـ مؤمني زمن الرسول  »الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات«ان 
واهم، فــإن عمــوم اللفــظ يــا� اإلختصــاص! فضالً عن س السـالم علـيهموخلفاءه املعصوم�  آله و عليه هللا صىلالرسول 

وذويه يفوق هكذا تعب�! وهكذا جزاء لكامل اإل�ان والعمــل الصــالح  آلـه و عليه هللا صىلوالتعب� عن الرسول 
» مــنكم«ال املسلم� أجمع، فإن  ٣يعم كتلة اال�ان أيا كانت وأيان، فالوعد إذا يعم املجموعة املؤمنة

                                                        
 .١٢٨: ٧). ا����اف:      ١

 
���� و��ه و���� ���ه و���ن ا���ّ� �� ا�ٕ����م   و����� ��� ا��ٓ��: وا��ّ� ا����م ��������� ��� ). ���� �� ��� ا�     ٢

���ن ا����م �� ا���ز ��ن ا���� ا����م ���ق ورّب ����ق �ـ� ����ـ� وا��ـ�ب ا��ـ�م وان �ـ���ا ����ـ�ً��� ���ـ�ون 

� دو�� ��ر ا���ب ���� ان ���� �� ��ه ���ٕ����م ����ون ��������ع ��� ���� وا���ر ا���� �����ب وأ���

ا��ٔرض ����� ���� ا���ب �� أ��ا��� وأ���ر�� ��� ���ن �� ��ع وراءك �� ا���رات ا�ّ� ا��� ��� ��� ���� 

و��ن �� آن ���ٔ���م ان ����وا ا��� ��ا �����ن: ��ا ا�� ا���ب ��ذا ������ه ا����� ����ن ذ�� أ�� ������ 

 �� �� ذ��ت �� ��د�� ���� �� ����� ���� ��� ������ة وا��� ��� ����� ������ وا������.���� و����� ���، ��

 
���������� �� «��� �� ا����� ��أ آ��  �� ����� ا������ ان ٣٢٨: ١٣). �����ت ا���ق ا���      ٣

ذ�� ��� ��� �� ر�� ��� و�� ���ي ��ه ا��ٔ��، و��� ��   �� ����ن ا�� ا���� ���� ا��ّ�  ��ل: وا��ّ�»ا��رض

�� و��� �� ا���� ا����م ������ل: ��ه ا��ٓ�� ���� �� ا����� ا����ي  ا����م ������ ا����م ز�� ا�������   ا���ق �� ��� ا��ّ�
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 دون ســواهم، ســواًء آمــن و� »الذين آمنوا وعلملوا الصــالحات«تبعِّض املخاطب� املسلم� إىل جميع 
  يعمل ك� يصلح، أو عمل و� يؤمن ك� يصلح، أو ترك حقه� إىل ضئالة ال تتحرك أماذا؟

ـــة األرض:  ولخالفـــة األرض »أن األرض يرثهـــا عبـــادي الصـــالحون«هـــذه املجموعـــة الصـــالحة لوراث
�ــن يقــودهم مــن الرســول وعرتتــه املعصــوم�، ومــن حــذى حــذوهم مــن الــوالة » ليستخلفنهم..«

ــض الصالح�، هم جميع هم ال بد لهم من يوم تتحقق فيهم هذه الوعود األربع، ففيه رجعة مــن محَّ
  اإل�ان محضا، ورجعة هؤالء األكارم لتحقيق القواعد األربع لعرش الخالفة اإلسالمية الكربى:

يف أرضــه؟ وال   فيها، أن يخلفــوا ّهللا   أترى ما هذه الخالفة؟ أهي خالفة هللاّ  »لَيَْستَْخلَِفنَُّهْم ِيف األرِْض «ـ  ۱
بهذا املعنى وال نائب ينوبه فإنه دائم يف ربوبيته يف س�واته وأرضــه! وال بــد بــ� الخليفــة   خليفة �ّ 

واملستخلف عنه من مسانخة يف ذات او صفات وأفعال، فيخلفه يف شأن من شؤونه إذا مات او عجز 
ل، وال عزل أو إنعزال لشأن من شؤون وخلقه عىل أية حا  أو انعزل أو عزل نفسه، وال مسانخة ب� هللاّ 
  األلوهية حتى تصح الخالفة عنه أليٍّ كان!

اذ جعلــه   كال منه� الخلَف بعد سلَفه، فكل رسول خليفــة هللاّ   أم خالفة النبوة أو اإلمامة إذ يقرر ّهللا 
بهــذا املعنــى   كذلك؟ وليس املؤمنون املوعودون خلفاء هللاّ   خليفة َمن سبقه، وكل إمام خليفة هللاّ   ّهللا 

إالّ الرسول واال�ة املعصوم� أصالة، والوالة الصالح� تحت إمرتهم! و� تكن للرســل الســابق� هــذه 
  السلطة العاملية حتى يخلفهم الرسول وعرتته املعصومون!

إنها خالفة األرض عمن سيطروا عليها طول الزمان وعرض املكان من سلطات الجور ووالته، سلبا لهذه 
  لطات الزور والغرور، وإثباتا للسلطة اإل�انية للذين آمنوا وعملوا الصالحات كٌل عىل قدره وحّده.الس

فقيادة الرسول مكان مناو� الرسالة، وقيادة اال�ة من آل الرسول مكان املغتصب� طول حياتهم وزمن 
ال تبقى ســلطة جــائرة إالّ الغيبة، وسائر القيادات واملكانات لسائر املؤمن� الصالح� مكان سواهم، ف

ويخلفها سلطة عادلة، فاملؤمنون ـ إذا ـ كلهم مستخلفون عمن سواهم، وك� هم يرثون األرض عمن 
فــال يبقــى دور وال كــور إالّ للصــالح�، حســب القابليــات »أن االرض يرثها عبادي الصــالحون«سواهم 

�ن معه من أصحابه الخصوص من  السالم عليهوالفاعليات، وحسب الضوابط دون الروابط، فاإلمام املهدي 
يف األرض   الثلث�ئة والثالثة عرش، والعموم من العرشة آالف، ومن سائر الصالح� معه، يستخلفهم هللاّ 

عىل درجاتهم وقابلياتهم لخالفة األرض، فاملهدي(عج) يخلف كــل زعــ�ء التــاريخ، وأصــحاُب ألويتــه 
وجنوده يخلفون كل الجنود يف التــاريخ، وكــل ذي منصــب يخلفون سائر أصحاب االلوية يف التاريخ، 

  يخلف مثيله الباطل يف سائر الزمن. السالم عليهحتى زمن املهدى 
تنظ� لهم �ن قبلهم عىل سواء؟ و� تسبق خالفة إ�انية عاملية  »ك� استخلف الذين من قبلهم«وهل 

ن للذين آمنوا وعملوا الصالحات من قبلهم قبلهم! إنه ال يعني إالّ أصل الخالفة دون قََدرها، فك� كا
  دور الخالفة اال�انية، كذلك تكون لهم، ولكن أين خالفة من خالفة؟

ورضــيت لكــم اإلســالم «دينهم املرتىض لهم هو اإلســالم:  »َوَلُ◌�َكِّنَنَّ لَُهْم ِدينَُهْم الَّذي اْرتَىض لَهُمْ «ـ  ۲

                                                                                                                                                         

 ������ا����مط ا������ل وروى �� ا����� وا���دق  ٤٢٥ا���� ���� �� �����ن �� ا����� ��� �� �� ا������� ص 

 أ��� ���� �� ا����� وا�����.

 



 8

»دينا
كلــه تــام مكــ� ولكــن�   ال نراه إالّ هنا دون سائر القرآن لسائر األمــم، فــدين ّهللا  و�ك� الدين ١

التمك� يعني تثبيته دون تزعزع، ال يف أصله نسخا او تحريفا، وال يف سلطته وتطبيقه، فمن مخلفات 
ما ذلك اإلستخالف للذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، �ك� دينهم املرتىض لهم ليحكموا بــه صــار 

  قاطعا ثابتا ال يتخلف وال يُتخلف عنه.
وك� مطلق اإلستخالف يف األرض يقتيض اإلستخالف املطلق دون ســلطة أخــرى أمامــه، كــذلك �كــ� 

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق «الدين، لحد ال يبقى سواه دين، وك� ُوعده الرسول األم�: 
»ليظهره عىل الدين كله ولو كره املرشكون

٣و ٢
»شهيدا  .. وكفى با�ّ «

فعند ذلك ترتفع فتنة اإلختالف يف  ٤
وقاتلوهم حتــى ال تكــون فتنــة «الدين وكل فتنة ولكنه بحاجة إىل جهاد ودفاع صارم ومقاتلة دا�ة: 

»له الدين واصبا«وعند ذلك يكون  ٥» ويكون الدين كله �ّ 
»الدين الخالص  أال �ّ « ٦

وهنالك يقام الدين  ٧
  ٨.»أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه«دون تفرُّق عنه وال فيه: 

لَنَُّهْم ِمْن بَْعِد خَ «ـ  ۳ أمٌن صارم بعد خوف عارم، وتقية دا�ة طول الرساالت اإللهيــة،  »ْوِفِهْم أْمناَولَيُبَدِّ
والديِّن�، داخل املجموعة املؤمنة مــن جهــل او فســق أو نفــاق وأي   فبعد خوٍف دائب عىل دين هللاّ 

خالف وتخلف هو لزام كل أمة، وخارج املجموعة املؤمنة من الذين يرتبصون بهم دوائر السوء، نرى 
ا خالصا ال خوف فيه، حيث الخالفة الوحيدة اإل�انية، والدين املمّكن املرتىض، َضيَّقا كــلَّ مجالــة أمن

من مجاالت التقية والتخوف، فهنالك تزول التقية إىل مجاالت التقوى املطلقة، فال عذر ألي عــاذر يف 

                                                        
 .٦: ٥). ا�����ة      ١

 
 .٣٣: ٩). ا�����      ٢

 
 .٩: ٦١). ا���      ٣

 
 .٢٨: ٤٨). ا����      ٤

 
 .٣٩: ٨ل ). ا�����     ٥

 
 .٥٢: ١٦). ا����      ٦

 
 .٣: ٣٩). ا����      ٧

 
 .١٣: ٤٢). ��رى      ٨
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قية اّماذا من علٍل يلجــأ من جهل، حيث العلم يحلِّق عىل األجواء، ومن خوف وت  تخلُّفه عن دين هللاّ 
  إليها العاذرون!

هنالك يتبدل خوف اإل�ان إىل أمنه، أمن اإل�ان وخوف الالّ ا�ان، وال نجد األمن املطلــق إىل �كــ� 
  للدين مطلق وإىل استخالف يف األرض مطلق إالّ هنا دون سائر القرآن وسائر األمم!

لــيس   عبــادة خالصــة ّ� »َمْن كََفَر بَْعَد ذلَِك فَأولئَك ُهُم الفاِسُقونَ يَْعبُُدونَني ال يُْرشِكُوَن � َشيْئا وَ «ـ  ۴
»إالّ وهم مـرشـكون  وما يؤمن أك�هم با�ّ «فيها أية شائبة من أي رشٍك، رغم سائر العصور إذ 

فمهــ�  ١
صور التقية، فال رشك يف ذلــك كان هناك رضوب من الرشك قصورا أو تقص�ا، إختيارا أو إضطرارا يف ع

ــع إالّ �ّ   ، وال يف عبــادة ّهللا  إذ ال حاكم فيه إال كتــاب هللاّ   العرص املن�، ال يف حكم هللاّ  ويف   وال أي تخضُّ
، توحيدا صارما يحلِّق عىل كافة الجنبات وكافة األجواء �ثلث الخالفة التمكــ� األمــن املطلقــة!..  ّهللا 

عن »  ومن كفر«سقا، أو نكرانا فكفرا، وأعالم الحق ظاهرة، وسلطته قاهرة! ف كفرانا فف» ومن كفر«
الحكم اإللهي الوطيد الوحيد بزوال كل سلطة وكــل ديــن وكــل » بعد ذلك«خالص التوحيد إىل سواه 

ــد ـ  ــالص التوحي ــن خ ــف ع ــاذرة يف التخل ــة ع ــة وال أي ــى تقي ــ� ال تبق ــة ح ــم «خوف ــك ه فأولئ
بينــة!   ، وبواعث خالص اإل�ان كائنــة، ودوافعــه زائلــة، وآيــات هللاّ  ّهللا  الخارجون عن طاعة»الفاسقون

  فسق عارم ال يربره أو يخفف عن وطأته أي مربر، فهو الدرك األسفل من الفسق.
فالناس إذا ب� مؤمن مخلص وهم األك�ية الساحقة املطلقة حينذاك، وب� فاسق أو كافر وهم القلة 

  من اإلفساد وتكدير الجّو، إالّ تقية عن خالفة اإل�ان! القليلة ال يقدرون عىل يشءٍ 
نرى كالً من الوعود الثالثة األَول يف بُعدين من التاكيد: الم التاكيد ونون التاكيد، ناحيًة منحى سيادة 

وُعود أربع منقطعــة النظــ� يف تــاريخ الرســاالت، فمهــ�  »يعبدونني ال يرشكون � شيئا«الدين الحق 
ستخالفهم يف األرض الذين ِمن قــبلهم يف أصــله، فــال مشــاركة يف الثالثــة الباقيــة، وهــذه شاركهم يف ا

األربعة هي قواعد عرش الخالفة اإلسالمية آخر الزمن بقيادة القــائم املهــدي مــن آل محمــد علــيهم 
ها ومغاربهــا زُِويت يل األرض فأريُت مشارق« آلـه و عليـه هللا صىلآالف الصلوات والتحية! وعىل حد قول الرسول 

كلمــة   ال يبقى عــىل األرض بيــت مــدر وال وبــر إال أدخلــه هللاّ «ف  ٢»وسيبلغ ملك أمتي ما زوي منها
  ٣».أهلها وإما أن يذلهم فيدينون بهافيجعلهم من   اإلسالم بعز عزيز أو ذل ذليل إما أن يعزهم هللاّ 

وا�ا هــو يــوم املهــدي  ٤فضالً عن الثالثة السالم عليهوال أيام عيل  آله و عليه هللا صىلذلك اليوم ليس من أيام الرسول 

                                                        
١٠٦: ١٢). ����      ١. 

 
 زو��... (اي ����..). آ�� و ���� ا��� ����� ��ا�� ا����� ��ل  ٢٢٧ح  ٦٢١: ٣). ��ر ا������      ٢

 
 ��ل:... آ�� و ���� ا��� ���). ا����ر ��� روى ا����اد ���      ٣

 
ده ا�� ���� ا������ ��� ا�� �� ���ب ���ل ا���� و���ل ا����� ����� ٢١٩ح  ١٦٧). ا����ر ص      ٤

�� ���� ���� ���� ��� ا���ء ��ح و���� و���ل ��� و���� ا����� ���� ���� ا��م ����� ����ح ا��� ا����م ����  ���ا��ّ�
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وهل يوجــد  ١»دين نبيه عىل يديه عىل الدين كله ولو كره املرشكون  هللاّ يظهر «املنتظر املنترص حيث 
عداوة والبغضاء ب� اليهود والنصارى تثبتان تداوم ال ٢يف ذلك اليوم غ� من أسلم؟ آيتا اإللقاء واإلغراء

إىل يوم القيامة، إذا فهم موجودون إىل يوم القيامة، إذا فهم موجودون يوم القائم دون سلطة، فإنهم 
  ـ إذا ـ تحت السلطة اإلسالمية، ال دور لهم إال حالة الذمة والتقية، وهالة الذلة العارمة.

�انية، دون زوال الكفر عن آخره،  وا�ــا زوال ســلطته، فــ� وال تدلنا آية الوعد إالّ إىل سلطة عاملية إ 
دام اإلختيار باقيا ودوافع الشهوات آفاقية وأنفسية باقية، ثم ال حمل وتسي� عــىل الهــدى، ال يُعقــل 

»لجمعهم عىل الهدى..  ولو شاء هللاّ «اجت�ع الناس جميعا عىل الهدى 
  ذ لــيس هللاّ إســتحالَة الجمــع، إ  ٣

ليحملهم عىل الهدى، ثم هم ال يهتدون جميعا ما دامت عوامل الضاللة باقية، مه� شــملت عوامــل 

                                                                                                                                                         

�� ���� و����ا ا�����ن �� ا���ر ��ر��اد �� ���� ����� ����� �� ا����� ا���� ���� ����� ا����ق اذا أ���ا 

��ن ��ه  آ�� و ���� ا��� ���  وا������ وا���� ا������ �� ��� ا����� ��ل ا���� ���� �� �� ر��ل ا��ّ� ���������ف

���ب ا������ ���   ���ل: �� ���ي ا��ّ� ا����م ����ا���ا�� ���� ان ��ه ا��ٓ�� ���� �� ا�� ��� و��� و����ن و��� 

��ر ا���� �� ا���� وذ��ب ا���ف �� ������ وار���ع ا��� �� ور���� ������ ����  ��ن ا���� ا��ي ار���ه ا��ّ�

�� ار��اد ا������� وا���� ا��� ���� ���ر �� ا�����  ا����م ������ور�� �� ��� وا�� �� ����ء و�� ��� ��� 

 وا���وب ا��� ���� ���� ا���� ��� ا����ر و�����.

 
���� ���� ���ل ���... و����ب ا����  ا����م ������ ���ب ا������ج �� ا��� ا�������  ٢٢١). ا����ر ح      ١

ّ  »ا���� آ���ا...  و�� ا��ّ�«�� ����� �����   ا��� ا��ي ���� ا��ّ� ا��� و�� ا���آن إ��ّ  وذ�� اذا �� ��� �� ا�����م إ��

ر��� و��ب ���� ا���� �����ح ا���ر �� �� ذ�� ������ل ا����� ��� ا����ب ��� ���ن ا��ب ا���س ا��� ا�� 

�� ا�� ���ن  ٤٧٣: ١٤و�� �����ت ا�����ق » ����د �� ��و�� و���� د�� ����..  ��اوة �� و��� ذ�� ����ه ا��ّ�

�� ����د ��ل   ا�� ��� �� ���� ا����ازي �� ر���� ا������د �� ���ا��ّ� ��ل ٢٠٧ا�������� �� ا���ق ا���� 

ا���� آ���ا... ���� آدم وداوود و������ ���   ا��� ا������ �� ا���آن ����ث ـ ا�� ���� ـ و���� ��� ��ل: و�� ا��ّ�

ا��� �� ا������ ����و��� �� د���� ا��ي ار��� ��� ���� ا�����م و�������� �� ��� ����� ا��� ���� ا�� ��� 

�����ن �� ���� و�� ��� ��� ذ�� ���� ������ ��� �� ا�� ���� و������ ��و��� �� ا������ن، وا����� 

و��  آ�� و ���� ا��� ��������ده �� ا�� ���س ��ل: ���� ��ه ا��ٓ�� �� آل ����  ٤١٢: ١ا������� �� ��ا�� ا������ 

 �� ���� ���ل: �� ��� ا�� ا����.  �ا��ّ�ا����� �� ��ف ��ل ���� ��

 
وأ����� ����� ا���اوة وا�����ء «) ٦٤: ٥( »وأ����� ����� ا���اوة وا�����ء ا�� ��م ا������«). ��� ���� �����:      ٢

 ).١٤: ٥( »ا�� ��م ا������

 
 .٣٥: ٦). ا��ٔ���م      ٣
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  الهداية الباهرة مشارق األرض ومغاربها.
اللّهم وضاعف صلواتك ورحمتك وبركاتك عىل عرتة نبيك العرتة الضــائعة الخائفــة املســتذلة، بقيــة «

وأعــل كلمــتهم وأفلــح حجــتهم، واكشــف الــبالء والــالّواء وحنــادس  الشجرة الطيبة الزاكية املباركــة،
األباطيل والغم عنهم وثبــت قلــوب شــيعتهم وحزبــك عــىل طــاعتهم ونرصــتهم ومــواالتهم، وأعــنهم 
وامنحهم الصرب عىل األذى فيك، واجعل لهم أياما مشهودة وأوقاتــا محمــودة مســعودة توشــك منهــا 

 ضمنت ألوليائك يف كتابك املنزل فإنك قلت وقولك الحق: فرجهم، توجب فيها �كينهم ونرصتهم، ك�
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم يف األرض ك� استخلف الذين من قبلهم   وعد هللاّ «

  ١».وليمكنن لهم دينهم الذي ارتىض لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ال يرشكون � شيئا
مذكورة �يِّزاته السالم عليهوهنالك بشارات يف كتابات النبي� بشان الوعود األربعة تحقيقا يف القائم املهدي 

  واليكم منها �اذج عدة: ٢»رسول اإلسالم يف الكتب الس�وية«الخاصة ودولته املباركة، رسدناها يف 
� آْز إهبُوْح إْل َعميم سافاْه بَرورا لِيَقروا كُوالم بِِشْم يِهُواه «عن االصل العربا�  ۹: ۳يف كتاب صفيناه 

  ».لَعابُْدوا ِشِخْم اِحادْ 
  ».نقية ليدعوا جميعهم بإسم الرب وليعبدوه بكتف واحد أل� أجعل للشعوب شفة) «۹(

، إالّ يف ذلــك املســتقبل املرشــق حيــث  و� يأت حتى األن هكذا دور تجتمع فيه األمم عىل عبادة ّهللا 
  »!أرشقت االرض بنور ربها«

ِ�ْ أّ� إل َوإن  بَنُو إَىل َوهيوا َشعُو كُل أِفْص أرْض «عن االصل العربا�:  ۲۳ـ  ۲۲: ۴۵ومثله ما يف أشعياء 
  ».ُعوذ� نيشَعني يا صايبي َصداقاه داباْر ِواليا ُشوْب � يل يتجّرع كُل بِرِْخ يتَشابعِ كُل ال ُشونْ 

وليس آخر. بذا� أقسمت ومن فمــي خــرج   توجهوا اّيل فأخلصوا يا جميع أقايص األرض فإ� أنا هللاّ «
  ».� سيقسم كل لسانالصدق كلمة ال ترجع: أنها ستجثوا كل ُركبة يل و 

ويخرج قضيب من جذر ييسَّ وينمو فرع من أصوله ويستقر عليه روح الرب « ۱۰ـ  ۱: ۱۱ويف أشعياء 
روح الحكمة والفهم وروح املشورة والقوة وروح العلم وتقوى الرب* ويتنعم �خافة الرب وال يقيضــ 

دل ويحكم لبائيس األرض بحسب رؤية عينيه وال يحكم بحسب س�ع أذنيه* بل يقيض للمساك� بع
بإنصاف ويرضب األرض بقضيب فيه ويهلك املنافق� بنفس شفتيه* ويكــون العــدل منطفــة حقويــه 
والحق حزام كشحيه* فيسكن الذئب مع الحمل ويربض النمر مع الجــدي ويكــون العجــل والشــبل 

األسد ياكل الت� واملعلوف معا وصبي صغ� يسوقها* ترعى البقرة والُدب معا ويربض أوالده� معا و 
كالثور* ويلعب املرضع عىل ُجحر األفعى ويضع الفطيم يده يف نفق األرقم* ال يسيئون وال يفسدون 

ُء من معرفة الرب ك� تغمر املياه البحر* ويف ذلك اليوم أصل ييسَّ  يف كل جبل قديس ألن األرض �تىل
  ».القائم راية للشعوب إياه ترتجى األمم ويكون مثواه جيدا*

                                                        
 .ا����م ����  ا������ �� ز��رة ا����� ا���و�� �� ا�� ���ا��ّ�). �� ����ح ���      ١

 
 ، ���ي ��ه ا�����ت ���رات ������ ا����ت �� ����� �����ت ا����ء ��ا��.٢٥٨ـ  ٢٠٥). ص      ٢
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  وهذه اآليات تحمل اختصاصات للقائم املهدي(عج) باسمه ولدولته دون حاجة إىل ايضاحات!
يف ذلك الزمان يقوم ميكائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك ويكون وقت « ۱۳ـ  ۱: ۱۲ويف دانيال 

 ضيق � يكن منذ كانت أمة إىل ذلك الزمان ويف ذلك الزمان ينجوا شعبك كــل مــن يوجــد مكتوبــا يف
) وكث�ون من الراقدين يف تراب األرض يستيقظون بعضهم للحياة األبدية وبعضــهم للعــار ۱الكتاب (

) ويُيضء العقالء كضياء الجلد والذين جعلــوا كثــ�ين أبــرارا كالكواكــب إىل الــدهر ۲والرذل األبدي (
ء إن كثــ�ين ) وأنت يا دانيــال أغلــق عــىل األقــوال واخــتم عــىل الكتــاب إىل وقــت اإلنقضــا۳واألبد (

) ۱۳)... طو� ملن ينتظر ويبلغ إىل ألف وثال�ائة وخمســة وثالثــ� يومــا (۴يتصفحون ويزداد العلم (
  ».وأنت إذهب إىل اإلنقضاء وستسرتيح وتقوم يف قرعتك إىل األبد

وينجو من يوجد مكتوبا يف «يقوم يف أضيق األوقات التي مرت عىل البرشية منذ تكونها » القائم«هنا 
يرجع من «من الصالح�. ويرجع عن املوت بعضهم للحياة وبعضهم للعار، وك� يف أحاديثنا » تابالك

  ».محَّض اإل�ان محضا ومن محَّض الكفر محضا
َدهاْب ِدكالِْب َوهاْب ِدناِطر َهــْل خرتـْـا « ۲۸ـ  ۴۶: ۲رؤيا يوحنا الالّهو� ك� يف األصل الرسيا� «ويف 

) ۲۷) َوبِْت ماْرِعي لُوْن بُِخطـْـرا َوأْخ َمــْن ِدكـُـوَز چــي (۲۶ قَثُوه ُهْكَم َهْل طايبي (لِبْلَِخني ِدىَّ بِْت يَِ�ْ 
  »:بِْت طُوْخِطني أْخ ِدأوْب أنَا قُوبيلِّ ِمْن بَبي َوبِْت يَِ�ْ قَثِي لَِكْوكَْب ِدَمْورِس

ا من حديد وكآنيــة ومن غلب وحفظ أع�يل إىل املنتهى فا� أوتيه سلطانا عىل األمم. ف�عاهم بعص«
من خزف يتحطمون. ك� أوتيته من خالقي وأعطيه كوكب الصبح. مــن لــه أذن فليســمع مــا يقولــه 

هو قيام صاحب األمر بالسيف، اللهم عجــل فرجــه » يرعاهم بعصا من حديد«ف ». الروح للكنائس
  وسهل مخرجه واجعلنا من أصحابه وانصاره.

  
  
  
  
  
  

  القرآن
  تبيان لكل يشء

  
ٍة َشِهيدا َعلَيِْهْم ِمْن أنُْفِسِهْم َوِجئنَا بَِك َشِهيَدا َعَىل هؤالِء َونَزَّلْنـَـا َعلَيْــَك الِْكتَــَويَْوَم « اَب نَبَْعُث يف كُلِّ أمَّ

  ١.»تِبْيَانا لُِكلِّ َيشٍء َوُهَدًى َوَرْحَمًة َوبُْرشَى لِلُْمْسلِِم�َ 
ة، حيث يبعث يــوم البعــث مــن كــل امــة شــهيدا، وهــو جنســه هي طليق» شهيد«و» امة«و» يوم« 

الشامل لعديد الشهيد، حيث يحمل االع�ل والنيات واألقوال والحاالت القلبية عــن حضــور عنــدها 

                                                        
 .٨٩: ١٦). ا����      ١
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  تعاىل، ام هو نفس االع�ل بقريناتها.  باحضار هللاّ 
  ».نزلنامن أنفسهم وجئنا بك ـ و «ثم هنا زيادة منقطعة النظ� يف كل آيات الشهادة هي 

ك� تحتمل الجنس، فالشهيد ـ اذا ـ من جنس املشهود عليهم، كذلك تحتمل » من انفسهم«يف » ِمن«
ٌء مــن انفســهم، واملعنيــان معنيَّــان حيــث تحمــالن كافــة الشــهادات  النشوء واإلبتداء، فهو إذا نــاىش

ب� كلها ناشئة من أنفــس املرسودة يف الذكر الحكيم، فشهادة األعضاء واألجواء والنبي� والكرام الكات
املشهود عليهم، دون اختالق، وال بينة قابلة للكذب او الخطإ، وال است�ع ام رؤية دون حيطة علمية 

  طابق النعل بالنعل، دون زيادة وال نقصان.» من انفسهم«بحق االع�ل، بل 
لإلنس والجن للجن، ومن الشهداء َمن هم ِمن جنس املشهود عليهم كنبيِّ كل امة او امامها، فاإلنس 

»لتكونوا شهداء عىل الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا«نبيا او اماما ك� تدل عليه آية البقرة 
وآية  ١

  ٢.»وليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء عىل الناس«الحج: 
ن � يكونــوا مــن جــنس املشــهود علــيهم، ولكــنهم ناشــئون يف ثم سائر الشهداء كــالكرام الكــاتب� وا

شهاداتهم عن انفس املشهود عليهم دون اي وسيط يحتمل الخطأ، اللهم اال الوسيط االصيل املعصوم 
وإحضاره لهم كــل الحقــائق الصــادرة مــنهم دون إبقــاء، وأفضــل مــن مجــرد   العاصم وهو إشهاد ّهللا 

ن الخطأ اذ قد يختلف املر� واملبرص عن واقع األمر، خطــأً مــن الس�ع والرؤية وأم�، حيث يحتمال 
  السمع والبرص، ام خبأً الحقيقة عن املسموع واملبرص.

وبعثه، هي بطبيعة الحال شهادة عاصمة كل مــا يحصــل، معصــومة   فتلك الشهادة اإللهية بإلقاء هللاّ 
يــة كــل امــة تــدعى اىل كتابهــا اليــوم وترى كل امة جاث«:  ع� � يحصل، وكلها مشمولة الستنساخ هللاّ 

  ٣.»تُجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
وما تكون يف شأن وما تتلوا منه من قرآن وال تعملون من عمل إال كنا عليكم شــهودا اذ تفيضــون «اذ 

ثقال ذرة يف األرض وال يف الس�ء وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب فيه وما يعزب عن ربك من م
  ٤.»مب�

ثم بعث الشهداء يختلف حسب نــوعيتهم، فشــهيد االعضــاء واألرض والفضــاء، هــو صــورة االعــ�ل 
ث كانــت وصوت االقوال، وحالــة االحــوال قلبيــا ويف النيــة، وبعثهــا هــو اظهارهــا بعــد خفاءهــا حيــ

وكل انسان الزمناه طائره يف عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ «مستنَسخة مسجلة: 

                                                        
 .١٤٣: ٢). ا����ة      ١

 
 .٧٨: ٢٢). ا���      ٢

 
 .٢٩: ٤٥). ا������      ٣

 
٦١: ١٠). ����      ٤. 
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»كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا
»يومئذ تحدث اخبارهــا. بــان ربــك اوحــى لهــا«ـ  ١

فــاالع�ل  ٢
ق ويف األرض بفضاءها تخرج يوم القيامة عن كمونها وتحرض حيث يحرش عاملوها: املسجلة يف االعنا

  ٣.»يوم تجد كل نفس ما عملت من خ� محرضا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا«
قــال مــن الحيــاة الربزخيــة وبعث املالئكة واالنبياء واالولياء ليس كبعث املشهود عليهم، وا�ا هو انت

ونفخ يف الصــور «قفزة دون موت عنها اىل الحياة األخرى، حيث ليسوا من املصَعق� يف قيامة اإلماتة: 
 ٤،»ثم نفخ فيه اخرى فاذا هــم قيــام ينظــرون  فصعق من يف الس�وات ومن يف األرض إال من شاء هللاّ 

  قوا بصعقة املوت الج�ه�ي.أال يصع  وهم ممن شاء هللاّ 
وا دون إبقاء وال إخفاء  مــن   وهللاّ «فالشهود إذا يف مثلث من البعث يجمعها الحضور للشهادة ك� تلقَّ

  ثم:»... ورائهم رقيب
ــن هــم مــن » هؤالء«و »وجئنا بك عىل هؤالء شهيدا« هنا ال تخص املشهود عليهم من امــة اإلســالم امَّ

مية اىل يوم القيام، فان من املشهود عليهم شهداء عىل امم ك� دلــت آيــة املكلف� منذ الرسالة االسال 
وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء عىل النــاس ويكــون «البقرة والحج انهم هم االمة الوسط: 

»الرسول عليكم شهيدا
الرســل واملرســل وعّل الناس هنا هم كافة الناس طيلة التــاريخ الرســايل، مــن  ٥

اليهم، فهم امة وسط ب� هذا الرسول وكل الناس، ثم الرسول شهيد عليهم ك� هو شهيد ـ وباحرى ـ 
  عىل الناس.

ه و عليـه هللا صـىلهنا هم كل امة بشهيدها، ومنهم امة االسالم بشهداءها األ�ــة، فهــو » هؤالء«اذا فـ  شــهيد آـل
مقامات ومسئوليات رسالية أما هيه للشهداء عليهم،  الشهداء، شهادة عىل اع�ل الناس، واخرى عىل

عىســ ان يبعثــك ربــك «فهو يف اعىل قمة من الشهادة يوم يقوم األشهاد وذلك مــن مقامــه املحمــود: 
  ١.»فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك عىل هؤالء شهيدا«ـ  ٦.»مقاما محمودا

                                                        
 .١٤: ٤٧). ا����اء      ١

 
 .٥: ٩٩). ا����ال      ٢

 
 .٣٠: ٣). آل ���ان      ٣

 
 .٦٨: ٣٩). ا����      ٤

 
 .١٤٣: ٢). ا����ة      ٥

 
 .٧٩: ١٧). ا����اء      ٦
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ثم وال فحسب انك انت شهيد الشهداء، م� يربهن عىل موقفك الرسايل القمة مــن اإلمامــة املطلقــة 
عىل كافة اال�ة رسالً وسواهم، بل وكذلك كتابك القرآن العظيم، حيث يحلِّق عىل كل كتابات الس�ء، 

  ك� تحلِّق انت عىل كل رساالت الس�ء:
جئنا بــك عــىل «ذلك الكتاب تبيان لكل يشء دون إبقاء، فك�  »..ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل يشءٍ «

فانت تعرف به كــل  »ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل يشء«فانت شهيد الشهداء، كذلك  »هؤالء شهيدا
  تعاىل.  يشء غ� املختصمة با�ّ 

جئنا بك عــىل هــؤالء و «ولك املقام املحمود يف االخرى » تبيانا لكل يشء«فلك املقام املحمود يف االوىل 
  !»شهيدا

وأرشقــت األرض بنــور ربهــا ووضــع «وقد يذكر الكتاب رَْدَف الشهداء بعد النبي� يوم يقــوم االشــهاد: 
الكتاب وجيء بالنبي� والشهداء وقيض بينهم بالحق وهم ال يظلمون. ووفِّيت كل نفــس مــا عملــت 

»وهو اعلم �ا يفعلون
كان الكتاب هنا يعم كتاب االعــ�ل وكتــاب الرشــعة، ولكــن القــرآن هــو وان  ٢

املحور االصيل، وهو امليزان الذي توزن به االع�ل، ويشهد عىل ميزانه الشهود، وترى ما هو كل يشٍء 
  الذي يكون له القرآن تبيانا؟ وهنا يشء كث� ال نجد له يف القرآن أثرا وال بيانا!

وضوع ـ هو اليشء الذي يناسب كتاب الرشعة والهدى، فهو ـ اذا ـ كل هدى انه ـ �ناسبة الحكم وامل
، محلِّقا  ، لكل متحٍر عن سبيل هللاّ  : آفاقيا وانفسيا، تكوينيا وترشيعيا، فهو اليشء السبيل اىل ّهللا  من ّهللا 

جتثــا كــل ، م عىل كافة سبل الهدى، معلقا عىل كافة سبل الردى، مستغرقا كل درجات الســبل اىل هللاّ 
  . دركات الضالالت الصادَّة عن سبيل هللاّ 

،  هنا ب� محتمالت عدة صالحة وطالحة، ومن الثانية اليشء الغيب الخــاص علمــه بــا�ّ » وكل يشء«
، واليشء الب� الــذي ال يحتــاج اىل تبيــان، فــان تبيانــه تحصــيل  املستحيل ان يعلمه او يعلِّمه غ� هللاّ 

  للحاصل.
، وعــىل  و يشء الهدى فاملعني منه أصالًة ما ليس للعامل� اليه سبيل لــوال وحــي هللاّ والن اليشء هنا ه

هامشه ما له سبيل ولكنه قليٌل سواء أكان من املعرفيات ام املخرتعــات واملكتشــاف، فتبيــان القــرآن 
 للهدى االوىل رصيح، مه� كان بصورة ضابطة يرجــع اليهــا يف املتفرعــات، وللثانيــة بــ� رصيــح وغــ�

  رصيح، لكيال يلزم تعطيل الطاقات املكتشفة عنها الهادية اليها.
فلو كان القرآن بيانا رصيحا ملا يتمكن االنســان مــن الحصــول عليــه �حــاوالت ميســورة لديــه لــزمن 
مستقبل طال ام قرص، لكان يف ذلك تعطيل للطاقات الفكرية واملحاوالت املندوب اليها، ولكنَّه يش� 

بتنى للحصول عىل تلك املعلومات املرغوبة لإلنسان، ام يرصح مــا ســوف يصــل اليــه ام يذكر اصوالً تُ 
عىل ركب العلم الدائب يف مس�ه اىل مص�ه، وليعلموا انــه كتــاب الــوحي ولــيس مــن اخــتالق برشــ 

                                                                                                                                                         
 .٤١: ٤). ا����ء      ١

 
 .٧٠ـ  ٦٩: ٣٩). ا����      ٢
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  وسواه، وال سي� يف تلك الظروف القاحلة الجاهلة يف الجزيرة العربية.
الوحي عىل خاتم رجاالت الوحي، فهو الحاوي الصول املعارف والن القرآن هو الوحي االصيل واصيل 

ولكــن ال   ما من امر يختلف فيه اثنان إال وله أصل يف كتاب هللاّ «مبدأً ومعادا وما ب� املبدء واملعاد و
ونزلنــا «وا�ا يعرف تفريع الفروع عىل اصوله من خوطب به، وك� تلمــح لــه  ١».تبلغه عقول الرجال

ال يقتيض ان يكون تبيانا لكــل احــد، والقــدر املتــيقن املفــروض انــه » تبيانا لكل يشء«فكونه » عليك
  ».ا�ا يعرف القرآن من خوطب به«تبيان لكل يشء ملن عليه بيان كل يشء وك� يروى 

� إىل يوم القيامة هو ال محالة يف القرآن كائن، ب� ظاهر وكــامن بــ ٢كل يشء تحتاج اليه األمةاجل، و 
عىل اربعــة اشــياء عــىل العبــارة واإلشــارة   ان كتاب هللاّ «بطون وتأويالت، ومآخذ الحقايق واألحكام، و

  ٣واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام واإلشارة للخواص واللطائف لالولياء والحقائق لألنبياء.
وكتبنا له يف االلواح من كل يشء موعظًة وتفصيالً «هناك التورات وهو اعظم كتب الس�ء بعد القران 

»لكل يشء
».. جئتكم بالحكمة وألب� لكــم بعــض الــذي تختلفــون فيــه«ـ ثم االنجيل  ٤

وهنــا القــرآن  ٥

                                                        
 :....ا����م ����  �� ا��ل ا����� �� ا����� �� ���� ��ل ��ل ا�� ���ا��ّ� ٧٥: ٣). ��ر ا������      ١

 
���رك و����� ا��ل �� ا���آن ����ن   ��ل: ان ا��ّ� ا����م ����  ). ا����ر �� ا��ل ا����� �� ��ازم �� ا�� ���ا��ّ�     ٢

�� ��ك ���� ����ج ا��� ا����د ��� �� ������ ��� ���ل �� ��ن ��ا ا��ل �� ا���آن ا�� و�� ا����   �� ��ء ��� وا��ّ�

���رك و����� �� ��ع ���� ����ج ا���   ��ل ����� ���ل: ان ا��ّ� ا����م �������، و��� �� ��� �� ��� �� ا�� ����   �ّ�ا�

و��� ��� ��ء ��ا و��� ���� د����ً و��� ��� �� ���ى ذ�� آ�� و ���� ا��� ���ا��ٔ�� إ�� ا���� �� ����� و���� ������ 

  : اذا ������ ���ء ����ٔ���� �� ���ب ا��ّ�ا����م ������ ا���رود ��ل ��ل ا�� ���� ا��� ��ا، و��� �� ا����� �� ا

��� �� ا���� وا���ل و���د ا���ل و���ة ا���ال ���� �� ���� ر��ل  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل �� ��� �����: ان ر��ل ا��ّ�

�� ��� �� ���� �� ���ا�� ا�� �� ا�� ����� او «��و�� ���ل:   ��ّ�؟ ��ل: ان ا ا�� ��ا �� ���ب ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

�� ���ٔ��ا �� أ���ء «و��ل:  »��� �����  و�� ����ا ا�����ء ا��ا��� ا��� ��� ا��ّ�«و��ل:  »���وف او ا���ح ��� ا���س

 .»ان ������ �����

 
 .ا����م ������ ا��� ا��� ا�������  ا����م ����). ����� ا����ر �� ا����م ا�����      ٣

 
 .١٤٥: ٧). ا����اف      ٤

 
 .٦٣: ٤٣). ا����ف      ٥
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وأنزلنــا إليــك «وهذه قضية خلوده وخا�يته وهيمنته عىل كتابــات الــوحي كلهــا:  ١»يشء تبيانا لكل«
  ٢.»الكتاب بالحق مصدقا ملا ب� يديه ومهيمنا عليه

 ٣ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم.. فلو سألتمو� لعلَّمتكم: «السـالم هعليـوم� يروى عن اإلمام عيل 
... اعلم ذلك ك� انظر اىل  وانا اعلم كتاب هللاّ   لقد ولد� رسول هللاّ : «السالم عليهدق وعن حفيده اإلمام الصا

  ٤.»فيه تبيان كل يشء«يقول:   كفي ان هللاّ 
ه اصول وفروع، فاصوله يف وحي القرآن، وفروعه فيــه وهو هنا يشء الهداية اإللهية، ل» كل يشء«ثم 

 آلـه و عليـه هللا صـىلويف السنة، ام ان الكتاب هو مطلق كتاب الوحي الشــامل للكتــاب والســنة، ام ان الرســول 
ء بالفروع ح� أُلقي اليه االصول، لِصق بعٍض وتلَو بعٍض، مع العلــم بــالبطون والتأويــل، وكــذلك  نبى

  .السالم عليهم األ�ة من آل الرسول
يختص �ن عليه بيان كل يشء، دون كافة املسلم� وال بعضهم حيث نصــيبهم » تبيانا لكل يشء«ف 

عىل قدر تبيانه لهم » هدىً «ـ » هدى ورحمة وبرشى للمسلم�«عىل ضوء ذلك التبيان ببيان الرسول 
برشــى للنبــي  عىل قدر رحمته، ولكن كل هدى وكل رحمة وكل» وبرشى«عىل قدر هداه » ورحمة«

  وسائر املعصوم�، حيث املعروف عىل قدر املعرفة.

                                                        
����ـ�   �ـ�ل ا��ّـ� ا����م ����  �� ا����� ��ل ��ل ا�� ���ا��ّ�  �� ����� ا������ �� ���ا��ّ� ٧٣: ٣). ��را������      ١

���ـ�� ��ـ� ا�ـ�ي «�����   ������ ا�� �� ���� ����� ا���ء ���، و��ل ا��ّ� »و����� �� �� ا��ٔ��اح �� �� ��ء«

 ».و���� �� ����ا ��� ����ء و����� ���� ا����ب ������ ��� ��ء: «آ�� و ���� ا��� ��� �����  و��ل ا��ّ� »������ن ���

 
 .٤٨: ٥). ا�����ة      ٢

 
ا���  ا����م ������ل ��ل ا��� ا�������  ا����م ����  ). ا����ر �� ا��ل ا����� �� ����ة �� ���� �� ا�� ���ا��ّ�     ٣

���� �� �� ا���� ا��و�� و����� ا��ي ���رك و����� ار�� ا���� ا����ل ـ ا�� ان ��ل ـ ���ء�� �  ا���س ان ا��ّ�

��� ���� و����� ا����ل �� ر�� ا���ام ذ�� ا���آن ��������ه و�� ���� ��� ا����� ��� ان ��� ��� �� ��� 

 و��� �� ��ٔ�� ا�� ��م ا������ و��� �� ����� و���ن �� ا����� ��� ������ن ��� ��ٔ������ ��� �������.

 
  ���ل �� و����� ر��ل ا��ّـ� ا��ـ��م ����  ). ا����ر �� ا����� �� ��� ا����� �� ا��� ��ل ���� ا�� ���ا��ّ�     ٤

و��� ��ء ا���� و�� �� ���� ا�� ��م ا������ و��� ��� ا��ـ��ء و��ـ� ا�ـ�رض و��ـ�   وأ�� ا��� ���ب ا��ّ� آ�ـ� و ���� ا��� ���

 ا���� و��� ا���ر و��� �� �� ���� ا��� ذ�� ��� ا��� ا�� ���.

�� �� ا����وات ����   : ��� وا��ّ�ا����م ����  و��� �� ����� ا������ �� ����ر �� ���د ا����م ��ل ��ل ا�� ���ا��ّ�

  و�� �� ا��ٔرض و�� �� ا���� و�� �� ا���ر و�� ��� ذ��، ��ل: ����� ا��� ا��� ���ل: �� ���د! ان ذ�� �� ���ب ا��ّ�

 ��� ����ن �� ��ء.  آ�� �� ���ب ا��ّ�» و��م ����...«���ث ��ات ـ ��ل: �� ��� ��ه ا��ٓ��: 
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ه هللا صـىلتعم خصوص الرســول » تبيانا لكل يشء«ثم  ، يف شــموليتها نصــا السـالم علـيهموذويــه املعصــوم�  آلـه و علـي
وظاهرا واشارة ولطيفة وحقيقة: بطونا وتاويالت، وكذلك سائر َمن بإمكانه تفهُّم القرآن قبل اســالمه 

  وبعده.له 
سواء البدائي� كالذين اقروا بالشهادت� وملَّا يؤمنوا قصورا » هدى ورحمة وبرشى للمسلم�«ومن ثم 

  ١.»وقالت االعراب آمنا قل � تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا وملا يدخل اال�ان يف قلوبكم«دون تقص�: 
ك�ل اال�ان القمة، فانهم الُوسطاء يف اإلسالم، او الــذين اســلموا او الذين آمنوا وملَّا يسلموا تسلي� ب

بعد اال�ان وهو نتاج قمة اال�ان، دون الذين اسلموا منافق� فانه ليس لهم ال هــدى وال رحمــة وال 
  برشى، بل ضالل ونقمة وإنذار.

دى اال�ــان ثم هذه الثالث درجات حسب درجات االسالم، فهداه للمسلم غ� املؤمن قصورا هــي هــ
وللمسلم  »والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم«بعد اإلسالم، وللمؤمن مزيٌد يف هدى اال�ان: 

  بعد اال�ان مزيد يف هدى االسالم.
  للمسلم�.  تعم الرح�ت يف مثلث النشآت، ك� البرشى تعم ما وعد هللاّ » ورحمة«ثم 

القرآن، بيان كل يشء من القــرآن الهــل بيــت » كل يشءٍ تبيانا ل«ويا له ملتقى عالية غالية ان يجتمع 
  لنوره من يشاء.  القرآن، نور عىل نور يهدي هللاّ 

  
  
  
  
  
  

  القرآن
  بيان لجميع الناس

  
  ٢.»َهَذا بَيَاٌن لِلّنَّاِس َوُهدًى َوَمْوِعظٌَة لِلُّمتَِّق�َ «

وهــدًى «لهم كلهم، ثــم » بيان«دون خفاٍء وال غطاٍء » للناسبيان «البيان » هذا«القرآن، وهنا » هذا«
فمه� كان هدى داللية للناس كلهم، فليس هدًى واقعية إالَّ للمتقــ�، الــذين إذا » وموعظة للمتق�

  ُوقوا ببيان اتقوا وإذا هدوا اهتدوا.
ل بالحق، او خفــاء ومن الفارق ب� البيان والهدى واملوعظة، ان البيان ليس إال عن خفاء، خفاء الجه

                                                        
 .١٤: ٤٩). ا����ات      ١

 
 .١٣٨: ٣). آل ���ان      ٢
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التجاهل عنه، ام خفاء التصديق به، فالبيان أيا كان يفيد إزالة الشبهة، والهدى بيان لطريــق الرشــد، 
واملوعظة بيان ملحاظ� طريق الرشد، فاملتقي إ�ا يحتاج اىل الهدى ـ حيث يتحرى عنها ـ فيتبعها، ثم 

   بيان حتى يجتاح جهله او تجاهله.إىل املوعظة فيتحرز ع� يوعظ به، وغ� املتقي يحتاج اىل
فال اثر للبيان ما � يكن التقوى، إال أن من البيان ما يبعث عىل التقــوى، ألن غــ� املتقــي جاهــل �ــا 

  يحرضه عىل التقوى.
»ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل يشءٍ «فالقرآن بيان للناس ككل، ملن تب� به: 

ء ملــا يف موعظــة وشــفا«و ١
»الصدور

فلــيكن » هذا بيــان للنــاس«وإذا كان  ٣،»هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون«ف  ٢
تفهمه ميسورا لهم كناس، فاملعتذرون عن فهمه او تفهمه سواٌء يف كونهم من النســناس الخنــاس، أم 

قــالوا «، ام كــانوا ممــن السـالم علـيهمغال� تقص�ا يف تفهمه، وانه خاص باملعصــوم� كانوا من املؤمن� به امل
  إنهم ليسوا عن فهمه �عذورين.»بكفرهم  قلوبنا غلف بل لعنهم هللاّ 

ما تبينوا، بيان يف ظواهره ومظاهره، ثــم يف إشــاراته ولطائفــه، مهــ� اختصــت » بيان للناس«فالقرآن 
  .»نفسا إال وسعها  ال يكلف هللاّ «، ف السالم عليهمص بالرسول وعرتته املعصوم� حقايقه تأويالً لغ� ما اخت

  
  
  
  
  
  

  القرآن
  نور وكتاب مب�

  
ُ لَُكْم كَِث�ا ِم�َّ كُنْتُْم تُْخُفوَن ِمَن الِْكتــِب َويَْعُفــوا َعــ« ن كَِثــ� قـَـْد يَا أَْهَل الِْكتَِب قَْد َجآءَكُْم رَُسولُنَا يُبَ�ِّ

ِبْ�* يَهِْدي بِِه هللاّ    َن هللاّ َجآءَكُْم مِّ  َن الظُّلَُمِت إَِىل    نُوٌر وَكِتٌَب مُّ لَِم َويُْخرُِجهُْم مِّ َل السَّ َمِن اتَّبََع رِْضَوانَُه ُسبُ
ْستَقيمٍ    ٤.»النُّوِر بِإِذْنِِه َويَهِْديِهْم إَىل ِرصَاٍط مُّ

                                                        
 .٨٩: ١٦). ا����      ١

 
٥٧: ١٠). ����      ٢. 
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مفردا يلمح أوالً أن التوراة واإلنجيل يحمالن رشعــة واحــدة فــال مزيــد يف والكتاب » يا أهل الكتاب«
اإلنجيل إالّ أنظمة ُخلُقية عالية تحتاجها اليهود القساة العصات، ونــزرا مــن تحليــل مــا حــرم علــيهم 

  عقوبة وإبتالًء.
يف العمــق واملرسل إلــيهم، وحــدة   وثانيا أن كتب الس�ء كرساالت الس�ء هي سلسلة واحدة ب� هللاّ 

واإلتجاه مه� اختلفت فيها طقوس عملية قضيَة اإلبتالء واإلكت�ل، ومن ثم فالكتــاب جــنس يشــمل 
  كل كتاب.

جاءكم أوالً ألنكم أهــل الكتــاب، عــارفون لغــة الكتــاب وطبيعتــه، فــأنتم أحــرى » قد جاءكم رسولنا«
  بتصديقه من األمي� الذين ال يعرفون وحي الكتاب.

تعب� قاصد إىل أمــرين هــام� يتبنيــان كيــان » محمد«أو » الرسول«أو » رسويل«دون » رسولنا«وهنا 
  ١.آله و عليه هللا صىلهذه الرسالة األخ�ة، ولذلك � تأت هذه الصيغة إالّ لرسولنا 

هذه الرسالة األخ�ة هي حصيلة الجمعية الربانية يف صفاته فجمعية الصيغة تعني جمعية الصفات، ف
الحسنى، فهي تحمل بالغا جامعا لجمعية الربانية اإللهية املنبثة يف سائر الرساالت وزيادة هي قضية 

  خلودها.
ثم إفراد الرسول يف هذه الجمعية يلمح بأنه هو الرسول فقط، فسائر الرســل هــم يعبِّــدون الطريــق 

أيضا تختصه دون سواه، ووحيه أمام سائر النبي� كأنه الوحي ال » رسوله«السامية، ك� ولهذه الرسالة 
رشع لكم من الدين «: آله و عليه هللا صىلسواه ح� يقرن بسائر الوحي، حيث أتت بصيغة الوصية ِوجاه وحيه 

لدين وال تتفرقوا ما وىص به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموىس وعيىس أن أقيموا ا
  ٢.»فيه..

  قد تعني: قد جاءتكم كل الرساالت الربانية �جيء هذا الرسول.» قد جاءكم رسولنا«إذا ف 
بيانا سلبيا ملا حرَّفتم من كتابات الوحي، حيث السلب مقدم  »يب�ِّ لكم كث�ا م� تخفون من الكتاب«

يعم إخفاء أصــل مــن الكتــاب أم معنــى » ما تخفون«سائر التطه�. وعىل اإليجاب يف سلك الهداية و 
منه، فقد أخفى النصارى توحيد الحق وحق التوحيد بسائر الكرامات الربانية والرسالية واألحكامية، 
وأخفي اليهــود ـ كمزيــد ـ شــطرا مــن أحكــام التــوراة مصــلحيَة الحفــاظ عــىل مصــالحهم املاديــة أو 

عا يدا واحدة البشارات املحمدية يف التــوراة واإلنجيــل، تحريفــا لفظيــا أو الروحية!، وك� أخفوا جمي
  تأويالً معنويا إخفاًء لهذه الرسالة السامية.

فهو بقرآنه املب� وبرهانه املت� يب� كث�ا م� كنتم تخفون من الكتاب، ويعف عــن كثــ� مــ� كنــتم 
لة، فإن اإل�ان الصالح كفارة ع� سلف قبل تخفون من الكتاب، أو وِمن ذنوبكم إذا آمنتم بهذه الرسا

  اإل�ان.

                                                        
 ) �� �� ��ٔت ����ه.١٢: ٦٤و ٩٢و ١٩: ���٥ و�� (» ر�����«). ��� ��ء      ١
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  فالعفو هنا يعم العفو عن ذنوب إن آمنوا إىل جانب عدم البيان لقسم من إخفاءهم من الكتاب.
الذي يجدونه مكتوبا عندهم يف التوراة «فالبشارات املخفية غ� املبينة يف هذه الرسالة نصا تتب� �ثل 

»واإلنجيل
»يعرفونه ك� يعرفون أبناءهم«و ١

  فه� وأمثاله� كصورة عامة. ٢
  ٣.»ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره«ومن الخاصة 

كام، نجد يف القرآن بيانا له ترصيحا وم� أخفوه غ� البشارات يف شؤون التوحيد والنبوة واملعاد واألح
أو تلويحا، فالقرآن مهيمن عىل ما ب� يديه من كتاب، يب� تحريفه ويبــ� واجــب الرشــعة والديانــة 

  ٤الربانية بأصولها وشطر شط� من فروعها.
لــه أي عفــو مــن هــذا  عفوا بيانيا رصاحا، ال عفوا عن ذنب إخفاًء، فإنه ليس» ويعف عن كث�«ذلك 

القبيل ال جليل وال قليل، فبدالً من أن يب� كل ما أخفوه، يب� كث�ا منه رصاحا وكث�ا بسائر التلمــيح 
ككل اآليات التي تب� حقائق ال تتبدل فطريا أو عقليا أو واقعيا أو علميا حفاظا عــىل بيانــه الرســايل 

خفوه، فقــد تكفــيهم حجــًة بيــاُن كثــ� مــ� عن تطويل دون طائل، ومن فضح أهل الكتاب بكل ما أ 
أخفوه، ثم تبيان غ�ه بتلميح ليعرفوا ترصفاتهم الخيانية يف كتب الوحي ف�جعوا ـ رضوريا عن غيهم 

  ـ إىل هذا النور املب�.
إن هذا القرآن يقص عىل بني إرسائيل أك� الــذي هــم «يف أخرى » أك�«هنا و» كث�ا«أترى تضادا ب� 

  ٥.»فيه يختلفون
كالّ ألمور شتى، منها التبي� هنا والقصُّ هناك وهذا أعم من ذاك، ومنها أن الذي هم فيه مختلفــون 

  كث�ان إثنان واملب� منه� أك� م� عفي عنه تبيينا.

                                                        
 .١٥٧: ٧اف ). ا����     ١

 
 .١٤٦: ٢). ا����ة      ٢

 
 .٢٩: ٤٨). ا����      ٣
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لنا عليك الكتــاب وما أنز «أم وترى تضادا ب� بيان الكث� األك� وطليق التبي� ملا اختلفوا فيه يف ثالثة: 
  ١.»إالّ لتب� لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون

كال ثم كالّ! حيث الذي اختلفوا فيه هنا غ� ما هناك، فهنــا املختلــف فيــه بــ� املـرشـك� وهــو مــادة 
 القرآن أك� الذي هم اإلرشاك مه� شمل موادا ألهل الكتاب، وهناك مختلقات أهل الكتاب، وقد ب�

فيه يختلفون رصاحا، ثم الكث� معروف من تبي� حقائق ناصعة مرسودة يف الــذكر الحكــيم، فــاملبّ� 
االّول يتبنَّى أهم املختلفات املختلقات من إخفاء الكتاب يف مثلث التحريف لفظيا بزيادة أو نقصان، 

  سائر ما أخفوه.والتحريف معنويا بتفس� خالف املقصود، والثا� يتبنى 
غ� املعني من الكتاب، » نور«وقضية العطف هنا أن املعني من  »نور وكتاب مب�  قد جاءكم من هللاّ «

»رساجا من�ا«النور، ك� وتدل عليه » رسولنا«فهو 
»وأنزلنا إليكم نورا مبينا«مه� كان القرآن معه نورا  ٢

٣ 
فهــ� كــالظرف  »لنــوره مــن يشــاء  نور عىل نــور يهــدي هللاّ «ولكنه مع القرآن نور ك� القرآن معه نور 

  واملجرور إذا إجتمعا إفرتقا وإذا إفرتقا إجتمعا.
د القرآن من  نور ترشــق بــه كينونتــه فتشــفُّ وتخــفُّ » نور«فال أصدق تعب�ا عن قرآن محمد ومحمَّ

) ۶۸مه، وهكذا نجد وفقا ب� عديد ذكر النور والقرآن يف القرآن وهــو (وترفُّ ويرشق به كل يشء أما
  مرة!.

نور، نور يف عقليته، نور يف حاله ومقاله وفعاله، نــور » كتاب مب�«ك� أن » نور«هو » رسولنا«ثم إن 
  يف إتجاهاته وتوجيهاته، فلذلك مثِّل به يف آية النور:

زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح املصباح يف «
 »لنوره من يشاء  زيتونة ال رشقية وال غربية يكاد زيتها ييضء ولو � �سسه نار نور عىل نور يهدي هللاّ 

أن ترفع ويذكر فيها إسمه يســبح لــه فيهــا بالغــدوِّ واآلصــال.   يف بيوت أذن هللاّ «فأين هو مثل نوره؟: 
  ٤.».. تجارة وال بيع عن ذكر هللاّ رجال ال تلهيهم 
وما علمنــاه «قد تعني كال الكتاب� وهكذا » كتاب مب�«هنا كال النورين، ك� » نور«ذلك، وقد تعني 

»الشعر وما ينبغي له إن هو إال ذكر وقرآن مب�
آن فالرسول هنــا قــرآن مبــ�، مــ� يؤكــد كــون القــر  ٥
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الرسول مع القرآن الكتاب، وكون النور القرآن مع الرسول، فرقدان ال يتفارقان في� يحويه القــرآن إالّ 
  يف خلود القرآن حارضا دون الرسول.

وم� يبينه ذلك الكتاب النور أن ما جاء به هو نور رسايل من خالق النور وباعثها، » نور وكتاب مب�«
  بقاء.ك� ويب� كل رشائع الدين دون إ 

  »:كتاب مب�«ومن مواصفات 
» نــور«وهي سبل اإلسالم الذي قضيته السالم، وكــ� أن  »من اتبع رضوانه سبل السالم..  يهدي به هللاّ «

تعني بالرســول وبالكتــاب، فالرســول » به«تشمل الرسول النور والكتاب النور وكذلك الكتاب، كذلك 
  ».بإذنه«يهدي بالكتاب والكتاب بالرسول، وكاله� 

تحلِّق عىل كل من يتحرى عن الحق وإن كان ملَّا يصــل إليــه، فــأوىل مراحــل » من اتبع رضوانه«وهنا 
  ».هدًى للمتق�«التتبع عنه معرفيا ثم عقيديا وعمليا، فهي عبارة أخرى عن   إتباع رضوان ّهللا 

وألنهــا ال تخلــوا  يف عديدها ومديدها يف مختلف شؤون الحياة،  هي السبل إىل هللاّ » سبل السالم«ثم 
ــا، لــذلك  عن ظل�ت آفاقيــة وأنفســية، قصــورا أو تقصــ�ا تتحمــل اإلنحــراف أو الوقفــة عــىل حــدٍّ مَّ

ويهديهم إىل رصاط «نور واحد ليست فيها ظل�ت هذه السبل، ثم  »ويخرجهم من الظل�ت إىل النور«
ظالم فيه مهــ� كــان هــو أيضــا ، فإنه نور مطلق مطبق ال  هو آخر املطاف للسالك� إىل هللاّ  »مستقيم

 ».. ويخرجهم.. ويهــديهم إىل رصاط مســتقيم يهدي به هللاّ «درجات، ك� وهدي القرآن هنا يف درجات 
  .»فبأي آالء ربك� تكذبان«زوايا ثالث من هدي النور القرآن بإذن الرحيم الرحمن 
 »ات مــن الهــدى والفرقــانهدًى للنــاس وبينــ«ثم هدي القرآن درجات، أوالها طبيعة الهدى الداللية 
وثالثتها واقعها املتكامــل ملــن » هدى للمتق�«وثانيتها واقع الهدى تحريا عنها فوصوالً إىل القرآن فـ 

 آلـه و عليـه هللا صـىلاملرســود فيــه، مبينــا لســنة الرســول »من اتبع رضوانه  يهدي به هللاّ «اهتدى بالقرآن فهو هنا 
  ة أيضا مثلثة الدرجات متتابعة تلو بعض ولِصق بعض:ثم وهذه األخ� » يهدي.. سبل السالم«
  
ـ ويهــديهم إىل رصاط  ۳ـ يخــرجهم مــن الظلــ�ت إىل النــور بإذنــه  ۲ـ  ســبل الســالم و  ۱يهــدي.. «

هي سيدة املوقف صلة لهــا، فلــوال إذنــه تكوينــا » بإذنه» «يهدي«وهنا يف هذا املثلث من » مستقيم
، كــذلك ـ  ح الداللة إليها، فك� الرسول يهدي بالقرآن بإذن هللاّ استحالت الهدى، ولواله ترشيعا � تصل

وبأحرى ـ غ�ه، فال يسمح اليٍّ كان أن يهدي بالقرآن إالّ عىل ضوء العلم والعمــل بــالقرآن، أن يصــبح 
  هو بنفسه كأنه القرآن ثم يهدي به:

هذه السبل، سالم يحلِّــق عــىل  مسكوب يف  سالم من هللاّ » السالم«  ـ فسبل السالم أوالً هي سبل هللاّ  ۱
الحيوية اإل�انية كلها من سالم الفطرة والسجية والعقلية وسالم الصدر والقلب واللب والفؤاد، سالم 
يف حياة فردية وأخرى ج�عية، سالم يف القال والحال والفعــال، وســالم يف كــل يشٍء يبــدء مــن هــدي 

وهو الجهاد املعني من:   بحاجة إىل اتباع رضوان ّهللا القرآن عل� وعمالً صالحا فالهدي إىل سبل السالم 
  ١.»ملع املحسن�  والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن ّهللا «

                                                        
 .٦٩: ٢٩). ا������ت      ١
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»دار السالم«ومن السالم اآل� ذكره يف القرآن 
»وتحيتهم فيها سالم« ١

»ادخلوها بسالم آمن�«و ٢
والحياة  ٣

بكل   إسالم الوجه �ّ » اإلسالم«السالم يف األوىل هي حياة السالم يف األخرى، والجامع للسالم ككل هو 
  الوجوه.

ومن املؤسف جدا أن القرآن البيان التبي� الهادي إىل سبل السالم أصبح مرتوكا بــ� األمــة اإلســالمية، 
فقد تركه أهل السنة إذ تركوا قرينه املب�ِّ لرموزه: الثقل األصغر، فآل إىل تركه نفسه، وتركــه الشــيعة 
مه� خيِّل إليهم أنهم �سكوا بأهل البيت إذ تركوا الثقل األكــرب الــذي هــو مصــدرهم فــآل إىل تــرك 

نقطعت كث�ا عــن القــرآن، القرآن، ويكأنهم أجمعوا عىل رفض القرآن، و النتيجة أن العلوم اإلسالمية ا
فقد نظمت بأيدي اثيمة وأخرى جاهلة تنظي� بحيث كأنه ال حاجة لها إىل القرآن، فبإمكان املــتعلم 
علوم الدين أن يتعلمها جميعا ويتظلع فيها وهــو � يرجــع إىل القــرآن يف أصــل وال فــرع، فلــم يبــق 

وقال الرسول يا «، وأرواُح األحياء منها خالية: للقرآن إال التالوة واإلستخارة واإلهداء إىل أرواح األموات
  ».رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

ذكــر «إذن ترشيعي حيث يهتدي بهــدي الرســول ف  »ويخرجهم من الظل�ت إىل النور بإذنه«ـ ثم  ۲
وإذن تكويني يف ذلك اإلهتداء وصــوالً إىل حــق النــور، ففــي ســبل الســالم » بالقرآن من يخاف وعيد

�ت تُظلم عىل السالك سلوكه املسبَّل، وهنا اليد الرحيمة تأخذ بأيدي هؤالء السالك� سبَل السالم ظل
  فتصبح السبل كلها نورا موصالً إىل سليم السالم.

والرصــاط مــا يبتلــع الســالك أو يبتلعــه الســالك فــال  »ويهديهم إىل رصاط مستقيم«ـ ومرحلة ثالثة  ۳
  وهو الرصاط الذي نستدعي هديه يف صلواتنا ليل نهار.ينحرف عنه قيد شعرة أو ينجرف، 

ذلك التويل املخ�َّ غ�  » فاعلم أ�ا يريد هللاّ «إليك   عن حق الوحي وعن حكمك �ا أنزل هللاّ » فإن تولوا«
فل� زاغوا «ال يوفقهم لرتكه   بتلك اإلصابة، ذنبا يستجرُّ ذنبا ثم هللاّ  »أن يصيبهم ببعض ذنوبهم«ااملس�َّ 
إليه ليست خارجة عن   نبهة أن محاوالتهم الفاسقة وجاه ما أنزل هللاّ » فاعلم«وهنا  »قلوبهم  أزاغ هللاّ 

وال يحس� الذين كفــروا ســبقوا «وقوته، بل هو الذي يذرهم ـ هكذا ـ يف طغيانهم يعمهون   حول هللاّ 
»انهم ال يعجزون

ا حامل الرسالة األخــ�ة أن تحــزن، وال تجعــل إعراضــهم فال يحملنك تولِّيهم عنك ي ٤
ربك! وال أن يفتَّ عضدك أو يحوِّلك عن موقفك، فهم أوالء فقــط الــذين   تغلبا لهم عليك أو عىل ّهللا 

يصيبهم السوء بذلك اإلعراض، ال أنت كرسول وال ربك كمرسل، وال الصف املسلم، فإ�ا عليــك الــبالغ 

                                                        
 .١٢٧: ٦). ا�����م      ١

 
١٠: ١٠). ����      ٢. 

 
 .٤٦: ١٥). ا����      ٣

 
 .٥٩: ٨). ا�����ل      ٤
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  وعلينا الحساب.
  ق كل منافذ الشيطنات والعرقالت ومداخلها إىل النفوس املؤمنة.وبذلك يغل

حيث احتكموا إليه أوًال  آله و عليه هللا صىلتَكرُّر دعواهم اليه »  أحكم بينهم �ا أنزل هللاّ «ذلك، وقد يعني تكرار 
  ١يف ز� املحَصن ثم احتكموا إليه يف قتيل كان بينهم.

وذلــك الكثــ� »وقليــل مــن عبــادي الشــكور«فال يبقى إالَّ قليــل » وان كث�ا من الناس لفاسقون«ذلك 
دركات حسب دركات الفسوق، فك� املؤمنون يف األصل قلة ب� الكافرين، كذلك العدول في� بينهم 

  قلة بجنب فساقهم.
وحكــم   ن أيــة مواصــلة، فــالحكم إثنــان: حكــم هللاّ هذه هي املفاصلة ب� كتلتــي الكفــر واإل�ــان دو 

  الجاهلية دون وسط يف الب� بجعل البلد بلدين أو أخذ العصا من وسطها:
  ٢:»ُحْك� لَِّقْوٍم يِوقِنُونَ    أفَُحْكَم الَجاِهلِيَِّة يَبُْغوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن هللاّ «

أصالً وفصالً، ردحا قص�ا من الزمن أو كث�ا، فك� أن أحكام األهواء غ� الصادرة  ٣» ان الحكم إالَّ �ّ «ف 
السابقة املنسوخة بالالَّحقة، هي أحكام الجاهلية   هي من أحكام الجاهلية، كذلك أحكام هللاّ   عن هللاّ 

ده نسخا لها ف   هللاّ  يف االلتزام بها ـ ال يف أصلها لزمنها ـ لتخلفها ع� حدده الحكم حك�ن حكم «ومدَّ
أمــام حكــم   والقصد من حكــم ّهللا  ٤»حكم بحكم الجاهلية  وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم ّهللا   ّهللا 

حاليا، فمن الجاهلية تطبيق حكــم   الجاهلية هو الحكم الفعيل ال السابق املنسوخ إذ ال يرىض به هللاّ 
  . اليرىض به هللاّ 

  هــو مــن حكــم الجاهليــة مهــ� كــان مــن أحكــام هللاّ   الم ّ� أجل، فالحكم غ� املصبوغ بصــبغة اإلســ
  في� مىض.  مه� كان هو حكم ّهللا   السابقة، ألنه تخلُّف عن حارض حكم هللاّ 

، وعدم التسليم  املحكَّم عىل املكلف� هو خط املواصلة ب� املؤمن� با�ّ   إذا فالتسليم لحارض حكم هللاّ 
، هــو خــط املفاصــلة بــ� قبــييل اإلســالم  فضالً عن حكم غــ� هللاّ   م هللاّ له مه� كان تسلي� لغابر حك

  والكفر، مه� سمى الكافر نفسه يهوديا أو نرصانيا أو مسل�!.
يف زمن الرشعة األوىل هو التسليم لها، ثــم اإلســالم الثــا� اإلبراهيمــي والثالــث املوســوي   فاإلسالم ّ� 

                                                        
 .������ا����م��� ). ا����� و�� ا���وى �� ا�� �     ١

 
 .٥٠: ٥). ا�����ة      ٢

 
 .٥٧: ٦). ا�����م      ٣
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د بالرش  عة الحاكمة يف دورها الخاص، ومن ثم اإلسالم منــذ بــزوغ الرشــعة والرابع املسيحي، كلٌّ محدَّ
  القرآنية هو التسليم لها إىل يوم الدين.

فهنا ثالوث منحوس من حكم الجاهلية، قد تتمثل يف وثنية الرشك وأخرى يف انحراف كتا� وثالثة ب� 
  . املناحرة لحكم ّهللا » حكم الجاهلية«املسلم�، وقد تشملها 

  :»حك� لقوم يؤمنون  من هللاّ ومن احسن «
ة لكل أمة فرشع لكــلٍّ رشعــة مــن دينــه دون أيــة   لقد نظر هللاّ  إىل كل الحاجيات الحارضة واملستجدَّ

ات  نقيصة جليلة أو قليلة، ثم نظر إىل كافة املكلَّف� إىل يوم الدين فحاسب حسابات كافــة املســتجدَّ
رآن من الدين، حافلة لكافــة املســتجدات، كافلــة واملالبسات لهم ج�عات وفرادى، فرشع رشعة الق

  لكل الحاجات.
والغلطة الشه�ة ب� الناس أن توايل الرشائع هي من قضايا تقدم املكلفــ� يف تفهُّــم حقــائق الــدين، 
الفاسحة ملجال الخيال أن البرشية ـ وبعد أربعة عرش قرنا ـ بحاجة إىل رشعة جديــدة تصــلح للقمــة 

  قدمية لها!العقلية والعلمية الت
 »لكلٍّ جعلنا منكم رشعة ومنهاجا.. ليبلوكم في� آتاكم«إن هذه الغلطة تُرد إىل أصحابها بنص القرآن: 

  ال ليقدمكم في� فيه تتقدمون وإالَّ � يكن لتتابع الرشائع من أمد تقف عنده!.
وتطبيقهــا، فلــيس ذلك، وألن الجانب األحكامي من الرشائع ال يفرق بــ� العــا� والجاهــل يف تلقيهــا 

  التكامل العلمي والعقيل بالذي يسبب تكامل هذه األحكام العملية.
ثم الجانب العقيدي موزع عىل كافة اإلستعدادات، كلٌّ قَدرَه وإمكانيته، وتــرى أن الفالســفة األولــ� 

لعقيدي قبل نزول الكتب الثالثة وبينها وقبل نزول القرآن هم ما كانوا يأهلون لتفهم الجانب العقيل ا
  . من رشعة هللاّ 

نفســا إالَّ   ال يكلــف هللاّ «ذلك، واألصول الثالثة العقيدية واضحة يف أصولها، مسبَّلة يف الحصول عليها و
  .»وسعها

صحيح أن الرشعة القرآنية أكمل من كل رشائع الدين قبلها، ولكنها قضيُة خلودهــا، وكفالتهــا لكافــة 
ن، ال أن القوم اللُّدَّ من العرب الجاهيل كانوا يستحقون ذلــك الحاجيات عىل مدار الزمن إىل يوم الدي

و� يكن يستحقه النبيّون من ذي قبل، وال أمثال أفالطون وأرســطو مــن   الك�ل الخالد من رشعة هللاّ 
  أساط� العقل والعلم!.

أن تبقــى خالــدة يف ف� ذلك القول يف تكامل الرشائع إالَّ َغوالً فاغتياالً للرشعة القرآنية أنهــا ال �كــن 
  عصور التقدم والرقي التي ال نسبة بينها وب� القوم الذين نزل فيهم القرآن.

، وما الحكم هنا ك� يف غ�ه  ذلك، ف� هذا التوجيه غ� الوجيه إالَّ من أحكام الجاهلية عىل رشائع ّهللا 
  ؟ فالقوم الذين ال يوقنون با�ّ »بغون..ليبلوكم في� آتاكم فاستبقوا الخ�ات.. أفحكم الجاهلية ي«  إالَّ �ّ 

حكــ�   ومن أحسن من ّهللا «:  وبرشعته هم حكم الجاهلية يبغون، ثم املوقنون ال يبغون إالَّ حكم هللاّ 
ف� طنطنة تبديل بعض األحكام اإلسالمية إىل ما يناســب عرصــ التقــدم والرقــي ـ كــ�  »لقوم يوقنون

الخالدة، هي أيضا   قنون، ك� األحكام املصلحية! املعارضة ألحكام هللاّ يزعم ـ إالَّ من القوم الذين ال يو 
اهيه من أغطية، فإنهــا رشعــة  من أحكام الجاهلية، مها نقبوها بنقاب املصالح الحكومية اإلسالمية أمَّ
مختلقة خليعة تحكم عىل اصحابها بالكفر والفسق والظلم، ثالوث منحوس يتبنــى الحكــم بغــ� مــا 
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  !. أنزل ّهللا 
ــنُْكْم فَإنَّــُه يَا أيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخُذوا اليَهُوَد والنََّصاَرى أْولِيَاَء بَْعُضُهْم أَْولِيَاُء بَْعٍض َوَمــن يَتـَـَولَّ « هُم مِّ

  ١:»ال يَْهِدي الَقْوَم الظَّالِِم�َ    ِمنُْهْم إنَّ هللاّ 
أن «م هذه والثالث التالية لها، هل إنها نزلت يف حجة الوداع كسائر املائدة؟ وهنا نقف متسائل� أما

هو فتح مكة و� يكن بعُد فتح حتى يرتجى! كــ� » الفتح«يف التالية قد ال تناسبه حيث » يأ� بالفتح
 وأن شطرا م� ورد يف أسباب النزول ينحي نزول هذه األربع عن حجة الوداع إىل بداية العهد املــد�

  حيث الحروب األولية كبدر وأحد وما أشبه!.
ال تناسب بعد الفتح وقــد اضــمحلت كــل الــدوائر املرتبصــة » نخىش أن تصيبنا دائرة«ذلك، وك� أن 

  باملسلم� واكتسحت كل العراقيل.
بل فقد ال تتصل هذه األربع ـ كآية التبليغ ـ نزوالً مع السابقة عليها والالحقة بها، فآية التبليغ نازلة ق

آية إك�ل الدين وإ�ام النعمة ونراها بعدها بعرشات، مــ� يــدل عــىل إخــتالف ترتيــب التــأليف يف 
املائدة ترتيَب تنزيلها، ولكنه ال ينصدم به أن املائدة هي آخر ما نزلت، ناسخة غ� منســوخة، حيــث 

كامية، أو يقال: كذلك من األح» ال تتخذوا..«القصد األصيل هنا إىل خصوص اآليات األحكامية، ولكن 
إن املائدة برمتها األحكامية ناسخة في� خالفت غ�ها، غ� منسوخة بغ�ها، حتى يف آياتها التي نزلت 

  قبل حجة الوداع.
وعىل أية حال فاألصل الداليل بالنسبة لكيان اآليات هو اآليات أنفسها دون شؤون نزولهــا املتعارضــة 

  لجري والتطبيق أخرى.مع بعضها البعض أحيانا، وأنها من باب ا
هو فتح مكة حيث يستأصل كل دوائر السوء عــن الكتلــة » أن يأ� بالفتح«فالفتح املوعود يف التالية 

  املؤمنة الفاتحة للعاصمة، املستسلمة معهم جموع الكفار املعارض�.
ومن  إذا فهذه اآليات األربع هي متصلة األجزاء مع بعضها البعض، منقطعة ع� احتفت بها من قبل

  بعد، جعلت يف التأليف هنا لهامة تقتضيه وك� يف سائر التأليف القرآ�.
إىل جــوار رحمــة ربــه،  آله و عليه هللا صىلومن هذه الهامة صالح الرصخة األخ�ة القرآنية قرب إرتحال الرسول 

تصــا حيث تحذر املسلم� عن بأس اليهود والنصارى وبؤسهم، وعدا لفتح أو أمر من عنده ليســا ليخ
بفتح مكة مه� كان هو األوَّل، بل وهناك فتوح متــواترة للمســلم� مــا قــاموا برشــائط اإل�ــان دون 

  خشية عن الدوائر السيئة كيف� كانت.
تحمل صارم التحذير عــن إتخــاذهم أوليــاء كضــابطة تحلِّــق عــىل » ال تتخذوا اليهود والنصارى«فهنا 

  ىل يوم الدين.الطول التأريخي والعرض الجغرايف اإلسالمي إ
والوالية املنهي عنها طليقًة كأصل، تشمل والية السلطة ووالية التنارص والتحالف ووالية الحب، اللَّهم 

قدر قضية التقية يف  »إالَّ أن تتقوا منهم تقاةً «إالَّ ما يستثنى من والية دون الحب والسلطة عند التقية: 
ارب� منهم يف والية لها جاذبيــة التوجيــه إىل إ�ــانهم أم دوران األمر ب� األهم واملهم، أم مع غ� املح

عن الــذين � يقــاتلوكم يف الــدين و� يخرجــوكم مــن   ال ينهاكم هللاّ «صد العداء املتطرف الجارف ف 
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عن الذين قاتلوكم يف الدين   يحب املقسط�. إ�ا ينهاكم هللاّ   دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن هللاّ 
  ١٢.»دياركم وظاهروا عىل إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظاملونوأخرجوكم من 

الــذين «منها فيهم إالَّ تحلِّق عىل كل األحوال وال يستثنى  »ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء«فضابطة 
  :»نخىش أن تصيبنا دائرة..«وال ثالث كأن: »إالَّ أن تتقوا منهم تقاةً «وللمؤمن�  »� يقاتلوكم..

فلقد كانت والية املنارصة قضيَة املصالح واألوارص املتشابكة بينهم وب� أهل الكتاب يف العهد املد� 
عنها قضيَة الرزية العقيدية وما أشبه، نتيجَة   هاهم هللاّ وال سي� يف بدايته، وك� كانت قبل اإلسالم، فن

  هذه الوالية.
صحيح أن اإلسالم هو رشعة الس�حة مع أهل الكتاب، بل ومع املرشك� أيضا لحدٍّ ما، ولكنها ليست 
لحد الوالية حبا ومخالطة ومنارصة ومحالفة، إ�ا هي يف حقل املالطفة يف العرشة مع غــ� املعانــدين 

  منهم.
ومن البساطة والغفلة أن نظن بهم مواصلة معنا يف خط واحد أمام ســائر الكفــار وامللحــدين، ولقــد 

  جربناهم طول التاريخ إذا كانت املعركة ضد املسلم� أهم معهم أم مع سائر الكافرين.
الّ نعبــد تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أ «يأمرهم باملواصلة يف خط التوحيد الوحيد   صحيح أن هللاّ 

  ٣.».. وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون هللاّ   إالّ هللاّ 
ولكن هل وجدنا لهم أذنا صاغية اللّهم إالَّ قليالً منهم وىف لرعاية الحق فآمن أم كان عىل حياد، ولكن 

د الكتــاب� مهــ� تظــاهروا الضابطة يف اليهود والنصارى، الثابتة معهــم، أنهــم ال يحبِّــذون رشعــة بعــ
  باملحاباة، وإن كان النصارى أقرب مودة من اليهود ح� املقايسة بينه�.

وهــم الــذين كــانوا  »هؤالء أهدى من الــذين آمنــوا ســبيالً«كيف وهم أوالء الذين يقولون للمرشك� 
، وارتكبوا فضائع ينارصون املرشك� ضد املسلم� منذ البداية، ثم شنَّوا الحروب الصليبية طوال عام�

  األندلس، ورشدوا املسلم� أخ�ا من فلسط� ومن كل مكان لهم باالمكان.
هي قضية حقيقية ال تختص بزمــان دون زمــان أو مكــان دون مكــان، أو » بعضهم أولياء بعض«وهنا 

                                                        
 .٩ـ  ٨: ٦٠). ا�������      ١
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جيل منهم دون جيل، إنها قضية املفاصلة العقيدية منهم الخليطة بتحريفات وتجديفات، فهــم منــذ 
فهم ييل بعضهم بعضا ضد  »وال تكونوا أوَّل كافر به«د اإلسالم أصبحوا أوَّل املحارب� إياه حتى نُهوا: ول

ح إســمية الجملــة  ـــ عــىل إســمية » يتولــون«ـــ دون » أوليــاء«املسلم� يف كل فجاج األرض، وقد تلمِّ
  الحملة املتواصلة دو�ا انقطاع، ورسميتها عىل مدار التأريخ.

من تــوىل «ضابطة عامة تحلِّق عىل تويل الخ� إىل تويل الرش، ف  »هم منكم فإنه منهمومن يتول«ذلك 
مهم عىل جميع الناس �ا قدمتهم من قرابة رسول هللاّ  آله و عليه هللا صىلآل محمد  فهــو مــن آل  آلـه و عليـه هللا صىل  وقدَّ

  ا هو منهم بتولّيه.، ال أنه من القوم بأعيانهم، وإ�السالم عليهممحمد �نزلة آل محمد 
  
  
  
  
  

  يف كت�ن بيان القرآن
  لعنة

  من الرحيم الرحمن
  

  يَلَْعــنَُهم هللاّ  إنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أنْزَلْنَا ِمَن الْبَيِّنَاِت َوالُْهَدى ِمْن بَْعِد َما بَيَّنَاُه لِلنَّاِس يف الكتاب أولئَك «
  ١.»ويَلَْعنُهُم الَّالِعنُونَ 

الكت�ن هو السرت عىل ما يجب إفشاءه أم هو فاش، سئل عنه أم � يسأل، فا�ا هو هنا األمر املنــزل 
لكافة املكلف�، فانه لغويا: سرت الحديث، وهو يعم الحديث الفايش املستور بعد الظهور او الــذي ال 

الداعي إىل اظهاره، وهذا أخف  يُظهر، وهو بصيغة أخرى: ترك إظهار اليشء مع الحاجة إليه وحصول
هي » البينات«يعم نازل الوحي من كتاب، وسنة عىل ضوء الكتاب، و» ما أنزلنا«مراحل الكت�ن، ثم 

الحجج الباهرة، سواٌء أكانت بينات التوحيد او الرسالة واملعاد، أم بينات ملادة الرسالة، فهي عىل أيــة 
لرشعة مركبة ـ ككل ـ من بينات وهدًى، والثانية ناتجة حال بينات للهدى فانها مادة الرسالة، حيث ا

عن األوىل، فقد تُكتم البينات كإخفاء آليات الهدى تكوينية أو ترشيعية، أم تُكتم الهدى الناتجة عن 
  تلكم البينات كت�نا لداللتها عىل هداها، تأويالً لها إىل غ� معناها.

ينات وهدى بينــت لنــاٍس أم لكــل النــاس ثــم تُكــتم لها مرحلتان، من ب» من بعدما بيناه للناس«ثم 
  بتدجيل وتجديف، وتلك هي الدركة السفىل من الكت�ن.

ومن بينات وهدًى بينت لغرض أن تب�َّ للناس، فانها ليست ـ ككل ـ مبيَّنًة دون وسيط لكــل النــاس، 
ال يقــرؤن الكتــاب  ألنَّ منهم أمي� ال يعلمون الكتاب إال أما� فكيــف بيِّنــت لهــم؟ ومــنهم دارســون

فكيف بينت لهم؟ ومنهم من يتلون الكتاب وال يعرفون كل بيناته وهــداه، وهــم كلهــم مــن ضــمن 
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، فسواٌء ب�ِّ لناٍس دون وســيط، أم بــ�ِّ بوســيط »من بعد ما بيناه للناس«عنهم   الناس الذين يقول هللاّ 
ــم األرزاق قســم� ثــانيه ل تبيينُه لسائر الناس، وك� تُقسَّ � ان يـُـرزق املــرزوق �ــا يُنِفــق عليــه يحمَّ

، فقد تشمل اآليــة الكت�نــ�، كــ� تشــمل  تكوينا وترشيعا، فانه أيضا من رزق هللاّ   املنفقون بإذن هللاّ 
  ١الكا�� كتابيا ومسل�، كت�نا ألصول من الدين أم فروع منه.

يب� ما أنزل من البينات والهدى للرسول بيانا للناس، والرسول يبينه ملن يأهل تعل� لكلِّ ما أنزل   فا�ّ 
ن النازل ، وهم يعلِّمون العل�ء عىل مراتبهم، ثم يعلمون سائر الناس، أل السـالم عليهموهم أ�ة أهل البيت 

وأنزلنــا إليــك الــذكر «: »من بعد ما بيناه للناس«ليس ـ فقط ـ للرسول او اال�ة أو العل�ء، إ�ا   من ّهللا 
»لتب� للناس ما نزل إليهم

  ٣.»هذا بيان للناس وهدًى وموعظة للمتق�«و ٢
  وفــيهم قــال هللاّ » ا فسدوا وهم املظهــرون لألباطيــل، الكــا�ون للحقــائقالعل�ء إذ  رش خلق هللاّ «ف 

  ٤.»ويلعنهم الالعنون  اولئك يعلنهم ّهللا «
، كذلك يحرم عىل الجهال كت�ن انفسهم عن تعلُّم ما  ب كت�ن ما أنزل هللاّ وك� يحرم عىل عل�ء الكتا

، والحق األّول هو عىل العل�ء، فان من الجهال من يجهل انه يجهل، أم يعلم جهله ولكنه ال  أنزل هللاّ 
  أيٍّ كان.يجد سبيالً اىل التعلم، فعلم الدين كاملاء يجب إرساله اىل كل مكان لينتج نتاجه أيّا كان ويف 

وليس يجب تعليم الدين ـ فقط ـ ملن يسأل، بل ومن ال يسأل أم ال يعرف كيف يسأل، بل ه� أحرى 
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  من سئل من علم عنده فكتمــه ألجمــه هللاّ «ممن يسأل، والكت�ن يشمل موارد السؤال وسواها، ف 
بلجام من   الدين ألجمه هللاّ به الناس يف أمر   من كتم عل� م� ينفع هللاّ «، و»بلجام من نار يوم القيامة

ث به كمثل الذي يكنز الكنز فال ينفق منهمثل ال«و ١،»نار   ٢».ذي يتعلم العلم ثم ال يحدِّ
 أنــزل ، والعقَل، فــانه� مــ�»التي فطر الناس عليها  فطرَت هللاّ «ـ في� عنت ـ : » ما أنزلنا«وقد تعني 

  .»الذي أعطى كل يشٍء خلقه ثم هدى«من البينات والهدى، مشمولة ل   ّهللا 
فمن الناس من يكتم فطرته وعقليته، صدا عىل نفسه منافذ الهدى، وآخرون يصــدون عــىل آخــرين، 
وثالثة تجمع يف الكت�ن ب� بينات نفسه وهداها، وما لآلخــرين فطريــا وعقليــا، ثــم يكــتم البينــات 

  اها، فهو يف ثالوث اللعنة العصيان!.األخرى وهد
تشمل املنزل تكوينا وترشيعا، انفســيا كــالفطرة والعقليــة اإلنســانية وآفاقيــا ككــل » ما أنزلنا«إذا ف 

البينات الكونية والرشعية، والفرق ب� البينات وهي اآليات الربانية الباهرة والهدى، ان الثانيــة هــي 
داالت عىل الهدى يف كل حقول الدالالت، فمن يكتم البينات عن نتيجة األوىل ـ فاآليات البينات هي 

فكــّل ذلــك كــت�ن  »ويلعنهم الالعنون  أولئك يلعنهم ّهللا «دالالتها، أو الهدى بعد واقعها بتلك البينات 
مه� اختلفت دركاته حسب مختلف درجات البينات والهدى، ومختلف دركات الكت�ن قبل البيــان 

إبعادا عن رحمته يوم الدنيا ويوم »  يلعنهم هللاّ «الكا�ون » اولئك«التبيان. ف  وبعد البيان وصدا عن
ـــ إىل جنــب » الّالعنــون«عن رحمتيه، وقــد يشــمل   استبعادا لهم من هللاّ » ويلعنهم الالعنون«الدين 

.   ٣املالئكة والجنة والناس ـ الدوابَّ
هنا هم » الّالعنون«حق، وغُ� العن� الكا��، ف بحق، فان هناك العن� بغ� » الّالعنون«وطبعا هم 

تشــمل   ، فألن اللعنة الناتجة عن كت�ن مــا أنــزل هللاّ  وك� يلعن هللاّ   وبحكم ّهللا   الذين يلعنون مع هللاّ 
، فكأن الكا�� تحولوا بذلك الكت�ن اىل ملعنة ينصبُّ  املحروم� عنه، وتخلق جوَّ البعد عن رحمة هللاّ 

  من كل العن!.  اللعن من مصادره، ويتوجه إليها بعد هللاّ عليها 
ليس ـ فقط ـ إخبارا عن واسع اللعن، بل وهو انشاٌء أمرا ملن يأ�ر أن يلعن الكــا��، » ويلعنهم«ثم 

يف مثلث الجنان والقال والفعال، خلقا لجوِّ اللعنة عليهم حتى يحيدوا عــن غــيهم أم يــذبلوا بعــيِّهم، 
عنــد   للناس هو شهادة �ّ   س وأظلم الناس، قلوبهم آ�ة ويف بطونهم نار، ف� أنزل ّهللا فانهم ألعن النا

                                                        
:... و��� أ��ج ا�� ���� �� ���� ��ل ��ل آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر �� ا�� ���� ا���ري ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�     ١
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 ��ل:... آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر أ��ج ا����ا�� �� ا��و�� �� ا�� ����ة ان ر��ل ا��ّ�     ٢

 
�ر وا�� ا�� ���� �ـ� ا��ـ�اء �ـ� �ـ�زب �ـ�ل: ��ـ� �ـ� ـ أ��ج ا�� ���� وا�� ا��� ١٦٢: ١). ا��ر ا�����ر      ٣
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» ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من هللاّ «العامل� به: 
وال «وهو من إثم القلب الذي هو قلب اإلثم:  ١

»تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه
  وإذ أخــذ هللاّ «ميثاق العلــ�ء عــىل التبيــ�   وقد أخذ هللاّ  ٢

»ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيِّننَّه للناس وال تكتمونه
مــن الكتــاب   إن الذين يكتمون مــا أنــزل هللاّ « ٣

»رويشرتون به �نا قليالً اولئك ما يأكلون يف بطونهم إالّ النا
الذين يبخلون ويأمرون النــاس بالبخــل « ٤

  ٥.»من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا  ويكتمون ما آتاهم هللاّ 
، ويكفيه برهانا أن ليس بعــد بيــان مــن   وبيان ما أنزل هللاّ  واجب كفا� ليس عىل أعيان العل�ء ككلٍّ

أّي خفاء فال كت�ن، ولكن� الكفاية قلّــ� تتفــق أم ال تكــون إّمــا لعــدم قيــام َمــن فــيهم فيه الكفاية 
الكفاية، أم عدم الكفاية يف العل�ء الحضور، فيجب التعلم قدر الكفاية حتى �كن التعليم ممن فيه 

وكــذا الــذين الكفاية، ف� دام يف العا� جهَّــال، فــالعل�ء الســاكتون ـ غــ� املعــذورين ـ ال يُعــذرون، 
  بإمكانهم التعلُّم حتى يعلموا وال يتعلمون.

ثم البيان يف كل عرص ومرص يتطور حسب الحاجة واإلمكان، دون جمود عىل ســنَّة خاصــة متعــوَّدة، 
  فلكل حاٍل مقاٌل، ولكل مجاٍل حاٌل، ك� األدواء تختلف حسب مختلف الحال.

ى، ومنهم من تنقصه البينات وهو منجذب إىل فمن املجاهيل َمن هم بحاجة إىل كلتي البينات والهد
أدع اىل سبيل ربــك بالحكمــة واملوعظــة الحســنة «الهدى، ومنهم من تنقصه الهدى دون البينات، ف 

  ٦.»وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم �ن ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين
  ٧.»ُحوا َوبَيَّنُوا فَأولئَك أتُوُب َعلَيِْهْم َوأنَا التَّوَّاُب الرَِّحيمُ إالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوأْصلَ «

» وأصــلحوا«هنا استثناء عن اللعنة الناتجة عن الكت�ن بتوبة عنه، وال فقط قلبيٍة بينه وب� ربه، بل 
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نَهم، إذ كانوا كا�� أنهم كانوا كا��، فكل ما كتموا، ومنه كت�نُهم كت�» وبيَّنوا«ما افسدوا بكت�نهم 
من فسد وأفسد بكت�نهم البد وأن يصلحوه معرفيا وعمليا، فمن كان حيا فأصلحه وب� له فله، ومن 

عليه تختص �ا أصلح وب�، دون سواه: قارصا عنه� �وتــه   مات عىل فساد الكت�ن فعليه، وتوبة هللاّ 
  ية حال مقرص يف كت�نه وال عفو كليا إالّ إصالحه.أم مقرصا بتكاسله، فانه عىل أ 

فأولئــك أتــوب «فح� يتوب ويستطيع اإلصالح ع� كتم والبيان لحدٍّ يرجع املضلَّل ع� ضل بكت�نه، 
يف األوىل واألخرى، وح� يتوب »ويلعنهم الالعنون  اولئك يلعنهم هللاّ «وح� ال يتوب إطالقا ف  »عليهم

مكنته مقرصا، أم ال يتمكن لصمود املضلَّل عــىل ضــالله أم موتــه، فهــو عــوان  يب� عىل«وال يصلح او 
، وألن قبول التوبة رحمة مــن »كل امرٍء �ا كسب ره�«بينه�، فالتوبة درجات ك� الكت�ن دركات و

إال ك� كتب عىل نفسه، فهنا يسقط السؤال انه حــ� ال يقــدر   وحنان، فهي غ� مفروضة عىل هللاّ   ّهللا 
ىل اصالح ما افسد وال البيان ف� هو ذنبه يف قصور، حيث الجواب انه معاقب عىل ما قرصــ اللهــم ع

  إال في� َجرب، فهو بالنسبة ملا � يجرب من كت�نه مستحق اللعنة قرص أم قرصَّ مه� بان البون بينه�.
بامكانهم مــا هــو عنــه  وإذا � يستطع هو عىل اإلصالح بنفسه والبيان فليحاول فيه� بعل�ء رباني�

  قارص، حيث إن واجب اإلصالح ال يختص بنفسه دون وسيط.
فهؤالء املصلحون الذين بيّنوا بعد ما أفسدوا �ا كتموا، يفتح لهم القرآن هذه املنافذ املضيئَة الثالث، 
ذريعَة الخالص، يفتحها لهم فتنسم لهم نسمة األمل عــىل ضــوء جــادِّ العمــل، يف إعــالن صــارخ لكــل 

  .»وأنا التواب الرحيم«لتائب� املصلح�: ا
  فأما املرصون عىل كت�نهم فال يزدادون إالّ لعنات عىل لعنات:

اٌر اولئَك َعلَيِْهْم لَْعنَُة ّهللا « َكة َوالنَّاِس أْجَمِع�َ   إنَّ الَِّذيَن كََفُروا َوَماتُوا َوُهْم كُفَّ   ١.»َوالَْمالئِ
  
  
  
  
  
  
  

  املمسكون بالقرآن
  هم املصلحون

  
الََة إِنَّا الَ نُِضيُع أَْجَر الُْمْصلِِح�َ « كُوَن بِالِْكتَاِب َوأَقَاُموا الصَّ   ٢.»َوالَِّذيَن ُ�َسِّ
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هو كتاب الرشعة الربانية أيا كان وأيان، وكل� كان الكتاب أعىل محتدا وأغــىل قــدوة، » الكتاب«هنا 
  ن التمسيك به أوجب وأحرى كالقرآن العظيم.كا

والتمسيك الطليق هنا بطليق الكتاب يحلِّق عىل كل �سيك لواجب الحــق الحقيــق باإلتبــاع علميــا 
  وعقيديا وأخالقيا وعمليا وما أشبه.

  ك� ويحلق عىل التمسيك به باجتهاد طليق، أو تقليد إجتهادي سليم، أم عوان بينه� لفيق.
كة لكل محبور يف  »الذين«إذا ف  يشمل كافة املكلف� بكتاب الرشعة أن تكون لهم منه حظوة ممسِّ

  ، وعن كل محظور فيها. رشعة هللاّ 
أجل، وعىل الورثة املجتهدين أن يجّدوا الس� يف ذلك التمسيك ألنفسهم ولسائر املكلف�، ك� وعــىل 

تاب كأصــل أصــيل، ســائل� أهــل الــذكر ورثة الكتاب: القرآن، املقلدين أن يجيدوا تقليدهم تبنيا للك
ــول ّهللا  ــى وكــ� يق ــد أعم ــر دون تقلي ــات والزب ــاىل:   بالبين ــتم ال «تع ــذكر إن كن ــل ال ــألوا أه فاس

»تعلمون*بالبينات والزبر
سؤاالً بالبينات والزبر املعصومة الخالصة وحيا، وك� أن أهل الذكر ال أهلية  ١

  ملسؤولية إال بالبينات والزبر.لهم يف تلك ا
كون بالكتاب«بعد » أقاموا الصالة«وهنا  إشــارة إىل أن الصــالة وجــه الــدين حيــن� الــدين هــو » �سِّ

لكل يشٍء وجه ووجه دينكم الصالة فال يشينن أحــدكم «قوله:  آله و عليه هللا صىلالكتاب وك� يروى عن النبي 
  ٢».وجه دينه

فك� أن الوجه يعرف به جملة اإلنسان كذلك الصالة يعرف بها جملة الدين املستفادة من الكتــاب، 
  ألنها أظهر العبادات وأشهر املفروضات.

كون به كأصــل أصــيل بــ� كــل الفــروع واألصــول، إنهــم هــم  فورثة الكتاب، الدارسون ما فيه، املمسِّ
ان الكتاب الربا� أعىل محتدا، كان التمسيك به أغىل، وتركه أنحى وأن�، فإذا كان املصلحون، وكل� ك

لوا التوراة ثم � يحملوها كمثل الح�ر يحمل أسفارا« »َمثَل الذين ُحمِّ
ف�ذا يكون ـ إذا ـ مثل الذين  ٣

لوا القرآن ثم � يحملوه، أليس أشد وأمثل من مثل الح�   ر الحامل لألسفار؟!.حمِّ
كون«وهنا  فعالً، يدلنا عىل أن واجب ورثة الكتاب أن �سكوا أنفســهم » ُ�سكون«تفعيالً دون » �سِّ

وسائر األمة ـ يف حقل اإل�ان �واده الصادقة األصيلة الصافية ـ �ســكون كــل ذلــك بالكتــاب يف كــل 
ك�ة وتالحق، دون ترك له أو إهــ�ل إيــاه حقول املعرفة والعقيدة دون إبقاء، �سيكا مسيكا بوفرة و 

  وال لفرتة قص�ة.
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ك أهلوه يف الحق عن كل زَلة وَضلّة، ومــن أيــة تخلُّفــة وعلــة واخــتالف، إىل كــل  أجل، وبالكتاب ُ�سَّ
  تألُّف وصحة وائتالف.

وه وراءهــم بالــذين اختلفــوا عــن القــرآن ويف القــرآن، وتركــ السالم عليهوهنا يندد اإلمام أم� املؤمن� عيل 
وإنه سيأ� عليكم من بعدي «ظهريا، ممسك� بكل َمْمسك إالّ الكتاب، إالّ إذا فرس ك� يهوون قائالً: 

  ورسوله ـ  زمان ليس فيه يشٌء أخفى من الحق، وال أظهر من الباطل، وال أك� من الكذب عىل هللاّ 
ه، وال أنفق منــه إذا حــرف عــن وليس عند أهل ذلك الزمان ِسلعة أبور من الكتاب إذا تيل حق تالوت

  مواضعه، وال يف البالد يشء أنكر من املعروف وال أعرف من املنكر ـ
فقــد نبــذ الكتــاَب حملتـُـه، وتناســاه حفظتــه، فالكتــاب يومئــٍذ وأهلــه طريــدان منفيــان، وصــاحبان 

  مصطحبان يف طريق واحد ال يؤويه� مؤٍو ـ
يهم، ومعهــم وليســا معهــم، ألن الضــاللة ال توافــق فالكتاب وأهله يف ذلك الزمان يف الناس وليســا فــ

  الهدى وإن اجتمعا ـ
فاجتمع القوم عىل الُفرقة، وافرتقوا عن الج�عة، كأنهم أ�ة الكتاب وليس الكتاب إمامهم، فلم يبــق 
عندهم منه إالَّ إسمه، وال يعرفون إال خطه وَزبْره، ومن قبل ما مثلــوا بالصــالح� كــلَّ ُمثلــة، وســموا 

فرية، وجعلوا يف الحسنة عقوبة السيئة، وإ�ا هلك من كــان قــبلهم بطــول آمــالهم،   عىل هللاّ  صدقهم
وتغيُّب آجالهم، حتى نزل بهم املوعود الذي تُرد عنه املعذرة، وتُرفع عنه التوبة، وتَحُل معه القارعــة 

  ١».والنِّقمة
أم هو الكربى اعتبارا بالسنة وهي الصغرى وهي  آلـه و عليه هللا ىلصذلك والقرآن هو الخليفة الوحيدة للرسول 

ه و عليه هللا صىلقبضه «ال تعرف إال �وافقته، فقد  إليه كر�ا، وخلف فيكم ما خلفت األنبياء يف أممها، إذ �  آـل
، بغ� طريــق واضــح، وال َعلَــم قــائم ـ كتــاَب ربكــم، مبينــا حاللــه وحرامــه، وفرائ ضــه يرتكوهم ُهَمالً

ه، وِعــَربه وأمثالـَـه، ومرَســله ومحــدوده،  وفضائله، وناسخه ومنسوخه، وُرَخصه وعزا�ه، وخاصه وعامَّ
ــع عــىل العبــاد يف  ومحكمه ومتشابَهه، مفرسا ُجَملَه، ومبينا غوامضه، ب� مأخوذ ميثاق علمــه، وموسَّ

أو االطــالق) واجــب  جهله، وب� مثبَت يف الكتاب فرضه، ومعلوم يف السنة نسخه (وهو نسخ العموم
يف السنة أخذه، ومرَّخص يف الكتاب تركه (وهو ب� منسوخ بأصله أم يف عمومه وإطالقه) وب� واجب 
بوقته، وزائل يف مستقبله، ومباين ب� محارمه، من كب� أوعد عليه ن�انه، أو صغ� أرصد له غفرانــه، 

ع يف أقصاه   ٢».وب� مقبول يف أدناه، وموسَّ
ك بالكتاب ليس ليقبل ما يخالفه، فانه �سيك بغ� الكتاب لرفضه،  واتل ما أوحي إليك «ذلك، فاملمسِّ

»من كتاب ربك ال مبدل لكل�ته ولن تجد من دونه ملتحدا
فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك عىل «و ٣
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»رصاط مستقيم
»تَّبع إال ما يوحي إيلإن أ «و ١

وهــو خــ�   واتبع ما يوحي إليك واصرب حتى يحكم ّهللا « ٢
»الحاكم�

»وال تكن للخائن� خصــي�  إنا انزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم ب� الناس �ا أراك هللاّ «و ٣
٤ 

ذه من عساكر الرباه� القرآنية الدالة عىل أصالة القرآن، وانه ال ينســخ أو يخــالَف بأيــة وما أشبه، ه
  مخالفة بالحديث مه� كان متواترا.

فال يقبل من أي حديث أن ينسخ الكتاب بتباين كيل أو جز� مثل التعمــيم والتخصــيص، والتطليــق 
موم واإلطالق أم ظاهرين فيه�، اللّهم إالّ اذا والتقييد، سواء أكان العام واملطلق الكتابيان نص� يف الع

كانا مهمل� يف العموم واإلطالق، رصيح� يف اإله�ل أو ظاهرين فيه، لحدٍّ يُعلم أن هناك يف الكتاب 
ص أو يقيِّد ذلك العام واملطلق املهَمل�، املذكورين كضابطة من الضــوابط املرســلة،  أو السنة ما يخصِّ

قطوع التخصيص أو التقييد، بل ونستقبل مــا نعــرف بــإج�ل مــن تخصــيص أو فهنا ال مخالفة ب� م
  تقييد رشَط أن يكون معلوم الصدور عن مصدر الوحي، نقية عن التقية أما هيه من موهنات.

وهكذا ال نصدق حديثا يطارد ظاهر الوجوب من األمر وظاهر الحرمة مــن النهــي، وســائر الظــواهر 
ل ما يخالف موضوعات األحكام وسواها، توسيعا لها، أو تضييقا إياها، البواهر يف القرآن العظيم، كك

  أم إلقاًء لخصوصياتها، زيادة عليها أو نقيصة فيها.
دون ما سواها م� يف الكتاب، ليدل عىل أنها عمود الدين وعــ�د اليقــ�، » أقاموا الصالة«ذلك وهنا 

  ة تنهى عــن الفحشــاء واملنكــر ولــذكر هللاّ إن الصال «فالذين يقيمون الصالة حقا هم املؤمنون حقا ف 
  ٥.»أكرب

كون بالكتاب«ثم هذه الصيغة السائغة  تصوِّر لنا بالغ الصورة الصالحة للقبض عىل الكتاب بكل » �سِّ
لُّــٌع قوة وجدية ورصامة، خارجة عن كل هوة وعرامة يف غ� ما تعنُّت وال تزمُّت وتنطُّع، إ�ــا هــو تط

ــكون بغــ�  »إنا ال نضيع أجر املصــلح�«عىل ما فيه بكل إتقان وإيقان، دون تحميل عليه رأيا،  فاملمسِّ
الكتاب رفضا، أم فرضا عليه ما ينافيه، أو تحميالً عليه ما ال يوافيه، إنهم هم املفسدون مه� غربلــوا 

  .آراء من روايات وشهرات وإج�عات أم أي دليل يزعم من غ� الكتاب
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قال «ويف الحق إن الحوزات العلمية املس�ة باإلسالمية هي كلها مندٌد بها يف الطامة الكربى وههنا، إذ 
»الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

، أو ليس القرآن مهجورا يف حوزاتنا، فال هو مــ� ١
  خالف نصه العيل أو ظاهره الجيل!.لها وال هامش عىل متونها، لحد قد يفتى ب

  
  
  
  
  

  : القرآن تقوى االعتصام بحبل هللاّ 
  

  ٢.»َحقَّ تَُقاتِِه َوالَ َ�ُوتُنَّ إالَّ َوأنتُم ُمْسلُِمونَ   يَا أيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا ّهللا «
ة تحقيقا لكيانها وتأدية لــدورها، صــمودا يف وجــه ركيزة أوىل بعد اال�ان تقوم عليها الج�عة املسلم

حق تقاته واملوت مسل�، فبدون هذه الركيــزة تكــون األمــة فالتــة يف   أعداءها األلداء، هي تقوى هللاّ 
ع جاهل قاحل مه� ملكت من إدعاءآت وحملت من أس�ء براقة مرشقة ك     ».املؤمنون«تجمُّ

 »وال �وتن إالّ وأنتم مســلمون«ك� وكيفا  »حق تقاته  اتقوا ّهللا «ولكن كيف وكم وإىل أين؟ »  اتقوا هللاّ «
  مدًى وغاية، أن تصبح حياة اإل�ان تقوى حقة حقيقية بحذاف�ها يف كل صغ�ة وكب�ة.

حٌد يتصور، فكل� أوغل القلب يف هذه السبيل تكشفت له آماد وآفاق وجدت » حق تقاته«وليس ل 
   درجات فوق ما ارتقى.له أشواق، يف تيقظ من شوقه اىل

  ال يتقــي هللاّ «و ٣»ان يطاع فال يُعىص ويذكر فال يُنىســ«ـ » حق تقاته«وقد يروى عن أحق األتقياء يف 
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:  � ����ه و��� ا����ه ��� ���� ���� ���� ��ه ا��ٓ�� ��ل ا������ �� ���� ذ�� ��ٔ��ل ا��ّ�����ه و��� �����ه ��

 �� ا������.  �����ا ا��ّ�

ا�� ��� ��ر ا�������� » �� �����«ا��ل: �� ����، ���� ��� ا��ر�� ا������� �� ا����ى، ����ٓ�� ا������ ���ن ل 

 ��� ���� ��� ا�����م ����ى ا�����م.

 



 38

  ١».عبد حق تقاته حتى يعلم أن ما أصابه � يكن ليخطئه وما اخطأه � يكن ليصيبه
زق مــا فبادروا العمل وخافوا بغتة األجل فانه ال يرجى من رجعة العمر ما يرجى من رجعة الــر «إذا 

فات اليوم من الرزق رجي غدا زيادته وما فات أمس من العمــر � تــرج اليــوم رجعتــه، الرجــاء مــع 
  ٢.»حق تقاته وال �وتن إالّ وأنتم مسلمون  اتقوا هللاّ «الجا� واليأس مع املايض ف 

لِّقة عىل ظاهر التقي وباطنه ِعل� واعتقــادا وعمــالً صــالحا ارسارا وإعالنــا ف والتُقى الحقة هي املح
الدنيا كلها جهل إال مواضع العلم والعلم كله حجة إال ما ُعمــل بــه والعمــل كلــه ريــاء إال مــا كــان «

  ٣».مخلصا، واإلخالص عىل خطر حتى ينظر العبد �ا يختم له
حق تقاته وهو غ� مستطاع ألحد او مستحيل عىل كــل أحــد   وترى كيف يؤمر املؤمنون ان يتقوا هللاّ 

  وساير املؤمن�؟. السالم عليهمملعصوم� فضالً عمن دونه من ا آله و عليه هللا صىلحتى اّول العابدين محمد 
»نفسا إال وسعها  ال يكلف هللاّ «و ٤؟»ما استطعتم  فاتقوا هللاّ «فهل إنها منسوخة بآية اإلستطاعة: 

إال ما «و ٥
  ؟.»حق تقاته«وما � يؤتهم من الطاقة حتى يتقون  فكيف يكلفهم بغ� ما يستطيعون، ٦!»آتاها

منسوخة ـ ألن فيها نسخا للمحال باملمكن ـ أو مأولة �عنى التخصــيص، أنهــا خصــت  ٧فرواية النسخ
در املستطاع فحق تقاته من الرعيل األعىل، غ� املستطاع ممن دونهم، انه ال يكلف بآية االستطاعة بق
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حق «درجات، اليكلف منها أحد إال قدر استطاعته، فقد تحلِّق » حق تقاته«به من ال يستطيعه، فل 
انــه لــيس » حــق تقاتــه«بيــان ل » ما اســتطعتم«حسب املستطاع، و» تقاته«عىل كل مدارج » تقاته

  فاين النسخ او التخصيص اللهم إالّ التفس� والتوضيح.» تقاته«للسابق� يف  الحق االول
درجة مستحيلة عىل الكل وهي ك� يحق لســاحته تعــاىل، واخــرى مســتطاعة » حق تقاته«ذلك، فل 

إال » حــق تقاتــه«للرعيل األعىل غ� مستطاعة ملن دونهم، وثالثة مســتطاعة ملــن دونهــم، وال تعنــي 
   درجته حسب املستطاع.االخ�ين كال� يف

إال الحق املطلوب منهم، املستطاع لهم، كلٌّ عــىل قـَـَدره وقــْدرِه، فكــ� اال�ــان » حق تقاته«فال يعني 
درجات كذلك تقوى اال�ان درجات من أعالهــا كــ� ألول العابــدين اىل ادناهــا كــ� آلخــر العابــدين 

  وبينه� عوان من املتق�.
حــق جهــاده هــو   وجاهــدوا يف ّهللا «كــ� يف  السـالم علـيهموجــه اىل املعصــوم� وعلَّ الخطاب هنا يف أعاله م
  ١.»اجتباكم... ملة ابيكم ابراهيم

حق معرفته وعبادته حق عبادته، واما تقواه حق تقاته فك�   ثم املستحيل عىل العباد هو معرفة ّهللا 
ه كــل مراتــب » ع فال يعىص وان يُذكر فــال يُنىســان يُطا « آله و عليه هللا صىلقال الرسول  وهــذا يِطــم يف ِخضــمِّ

التقوى الحقة حسب مختلف القابليات والفاعليــات، شــاملة لحــق العدالــة والعصــمة، ثــم العــايص 
  املقرص خارج عن نطاق اآلية، واملعصومون هم يف قمتها العالية.

أبدا فانه غ� مستطاع إال للمعصوم� حيث أن املؤمن مأخوذ بذكره تعاىل » يذكر فال ينىس«وال يعني 
  الغفالت املُتاهة تخلّله، والشهوات املباحة تتوسطه، والنوم واإلغ�ء والتقية واملرض تحول دونه.

حق تقاته ك� يستطيعون، وليهابوا بلوغ أد� حدود املعصية، ويقفوا عن اوىل   فا�ا امروا أن يتقوا هللاّ 
ومن حام حوم الحمى أوشك ان يوقع   كيال يقرتفوها، فاملعايص حمى هللاّ  مراتب السيئة، فال يقرتبوها

فيها، فاجعل بينك وب� الحرام حاجزا من الحالل، فانك متى استوفيت جميع الحالل تاقت نفسك اىل 
  فعل الحرام، وكل� ك�ت الزواجر كانت عىل املعايص اردع، واىل فعل الطاعات أحوش واجذب.

بــه، وكــل   عنه دون مقارفة وال مقاربة، وأ� بجميع ما امــره ّهللا   ميع ما نهاه ّهللا ذلك ـ فمن جانَب ج
  حق تقاته.  ذلك قدر املستطاع دون إه�ل وال تقص�، فقد اتقى هللاّ 

اصــطفى لكــم   ان هللاّ «واملــوت مســ�َّ ال مخــ�؟ وكــ�  »وال �وتن إالّ وأنتم مسلمون«وترى بعُد كيف 
  ٢.»وانتم مسلمون الدين فال �وتن اال

حق تقاته، فال تكفي هــذه   هنا النهي موجه اىل املوت دون إسالم، ناظرا اىل عاقبة األمر ملن اتقى هللاّ 
التقوى الحقة لفرتة من حياة التكليف، بل واالستمرار فيها تكليف فوق تكليف، ومهــ� كــان املــوت 

ّ�، أن يستمر التقي يف تقواه، او تكون كل الحقة منه خ�ا مــن أواله، مس�ا، فاملوت حالة اإلسالم مخ
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  ، دون تنازل عن حدها املستطاعة وال وقفة عليه. تقدما عىل طول خط الحياة يف تقوى هللاّ 
ويف صيغة أخرى إن اإلنسان مكتوم عنه أجله ايا كان ملا يف كت�نه مــن مصــلحة تربويــة، فــال يعــرف 

أن �وت إال مسل� فقد ألزمه يف كــل حــال   عىل أي جنب رصعته، فح� ينهاه ّهللا متى تكون منيَّته، و 
  عىل ذلك االسالم، إذ ال يأمن عىل أية حال أن �وت عبطة او هرما.

ذلك ومن جملة ك�ل اسالم املؤمن التوبة واستدراك الذنوب الفارطة، فقد الزمــه ســبحانه �ــا أمــره 
ت وطاعاتهــا واجتنــاب محارمــه ومقبحاتــه ـ ان يســتدرك ماضــيه ونهاه ـ مع التمسك بفرائض األوقا

  بتوبته لكيال �وت إال وهو مقطوع باسالمه السليم.
إال «حق تقاته م� ييش بان التقوى أخص من اال�ــان، ومــن ثــم   ثم هنا خطاب املؤمن� ان يتقوا هللاّ 

ح أنه اإلسالم بعد ا» وأنتم مسلمون إل�ان بوسيط التقــوى، فلــيس هــو غاية لتقوى املؤمن� م� يوضِّ
خالصا مخلصا نتيجــًة لتقــوى اإل�ــان، إذا   اإلسالم قبل اال�ان وال مع اال�ان وتقواه، بل هو االسالم �ّ 

فاالسالم األول وهو االقرار باللسان ذريعُة اال�ان واال�ان ذريعة التقوى والتقوى ذريعة لالسالم الثا� 
  ونتيجة له�.فهو ذروة اال�ان والتقوى 

َعلَيُْكْم إذْ كُنْــتُْم أَْعــَداًء فـَـأَلََّف بـَـْ�َ قُلـُـوبُِكْم   َجميعا َوالَ تََفرَّقُوا َواذْكُُروا نِْعَمَة ّهللا   َواْعتَِصُموا بَِحبِْل هللاّ «
لَُكْم آياتِِه لََعلَُّكْم   َها كََذلَِك يُبَِ�ُ ّهللا فَأْصبَْحتُم بِِنْعَمتِِه إْخَوانا َوكُنتُْم َعَىل َشَفا ُجْفرٍَة ِمَن النَّاِر فَأنَقَذكُم ِمنْ 

  ١.»تَْهتَُدونَ 
جميعا، فبدونه ليســت هــي   إن ذلك اال�ان والتقوى واالسالم ال تصح إال أن تتبنَّى اعتصاما بحبل ّهللا 

  ها.عاصمة لحامليها وال معصومة عن االخطاء املوجهة اليها الهاجمة علي
والحبل حبالن: مادي ومعنوي، سمي به ألن املتعلق به ينجوا م� يخافه كاملتشبث بالحبل اذا وقع يف 
غمرة او ارتكس يف ُهوَّة، وكذلك الحبل العهد وثيقا حيث يُستانس بها من املخاوف، والحبال يستنقذ 

  بها من املتالف وهذا هو التشابه بينه�.
ينجــي املتمســك بــه مــن كــلِّ   وى فحبله أعصم وانجى، فحبل هللاّ فكل� كان صاحب الحبل أعلم واق

  َعطْب وهوَّة ويعصمه عن كل خوفة.
حق تقاته وال �وتن أال وهم مسلمون، فــال بــد ـ إذا ـ مــن   املؤمن� ـ ككل ـ ان يتقوا هللاّ   لقد امر هللاّ 

يحــب ان   فــان ّهللا حبل ربا� يعتصمون به يف حق تقاته، فالتقوى دون حبل هي قــد تكــون طغــوى 
  يُعبد ك� يحب.

، وعصــمة غــ�  واإلعتصــام هــو طلــب العصــمة وهــي درجــات ثــالث، عصــمة برشــية دون حبــل هللاّ 
  . ، وعصمة املعصوم� بحبل هللاّ  املعصوم� بحبل هللاّ 

فالن العصمة البرشية بالفطرة والعقلية والفكرة ال تكفي لها هديا اىل رصاط مســتقيم، ثــم العصــمة 
جميعــا حتــى يحصــلوا عــىل   قة خاصة باملعصوم�، لذلك يؤمر املؤمنون ان يعتصموا بحبــل هللاّ املطل

  ، كذلك َمن دونهم، كل عىل قَدره. عصمة دون الطليقة، فك� املعصومون يُعصمون علميا بحبل ّهللا 
ا، سياســيا جميعا يعصم املعتصم� فطريا وعقليا وفكريا، علميــا وعقيــديا وُخلقيــ  اإلعتصام بحبل هللاّ 

                                                        
 .١٠٣: ٣). آل ���ان      ١

 



 41

وحربيا واقتصاديا وسلطويا، فهذه العرشة الكاملة من العصمة فردية وج�عية مضمونة للمعتصم� 
  .»وأن ليس لالنسان إال ما سعى«عىل أقدارهم   بحبل هللاّ 

  وذلك االعتصام يعتمد عىل أركان: املعتِصم ـ املعتَصم به ـ املعتَصم عنه ـ واملعتَصم ألجله.
، وإىل أدنــاه وبيــنه� السـالم علـيهممنون عىل درجاتهم من أعىل اال�ــان كــ� املحمــديون فاملعتِصم هم املؤ 

حق تقاته، ومن حقها التقــوى الج�عيــة بعــد   متوسطون يف اإل�ان، حيث الكل مأمورون بتقوى ّهللا 
  الفردية.

  األصيل غ� الدخيل: القرآن العظيم.  ، وهو وحي هللاّ  واملعتَصم به هو حبل هللاّ 
  املعتصم عنه هو كافة املزالق يف الحياة الفردية والج�عية.و 

  يف معرفته وطاعته وعبادته.  واملعتصم ألجله الحصول عىل كامل مرضات هللاّ 
  وعىل هذه األركان االربع يبتنى عرش اال�ان الصالح الصامد.

جميعا، فــان   بحبل ّهللا رشوط ثالثة هي: االعتصام جميعا ـ للمعتصم� جميعا ـ   ولالعتصام بحبل ّهللا 
  العصمة العلمية الوحدوية. السالم عليهمتتعلق بهذه الثالث جميعا واقله لغ� املعصوم� » جميعا«
عىل وحدته تعم الحبل الرسويل اىل الحبل الرسايل، وحدة ثنوية وثنويــة وحدويــة، فــان »  حبل ّهللا «و

نفسه أطول وادوم واكمل واعظم من محمد محمدا هو القرآن والقرآن هو محمد، طاملا كان القرآن ب
يف نفسه، فه� وحدة مت�سكة متجاوبة يف كافة الحقول دو�ا اي أفول إالّ شــخص الرســول  آلـه و عليه هللا صىل
ولكن سنته باقية ك� القرآن، مه� ال تتب� إال بالقرآن ك� القــرآن يتبــ� بهــا تفســ�ا باطنيــا  آله و عليه هللا صىل

  وتأويالً.
ك� املعصوم بالروح القديس والعصمة الربانية يُعتصم علميا بالقرآن، كذلك سائر املعتصم� بالقرآن و 

  .»يجعل لكم فرقانا  ان تتقوا هللاّ «  يُعتصمون به عىل درجاتهم يف العصمة البرشية وفرقان من هللاّ 
صم� بــه تعصــمهم عــىل فالن القرآن هو طليق النور من نور الس�وات واالرض، فاإلستنارة به للمعت

  أقدار أنوارهم البهية املرضية.
فــال تفــتح »  أنزل بعلم ّهللا «ليس القرآن كتاب العلوم الرسمية التي تفتح أبوابها لكل شارد ومارد، إ�ا 

  . إالّ ألهل هللاّ   ابوابه غ� الظاهرية املعنية يف عناية هللاّ 
يجعل له مخرجــا ويرزقــه مــن حيــث ال   ق هللاّ ومن يت«وخ� املخارج عن املضايق هي مخارج اآليات 

  ١.»لكل يشٍء قدرا  يحتسب.. قد جعل ّهللا 
فإتقان اللغة واألدب واتقان التدبر والتفك� يف استفسار اآليات بعضــها بــبعض، إن ذلــك كلــه راحلــة 

  جل وعال.  لَسْفر القرآن، والزاد هو التقوى التي بها توَصل إىل مرادات هللاّ 
ثم وجميعا يف جمعية االعتصام نفسه تعني جميع الطاقات واالمكانيات التي تصلح لذلك االعتصــام 

  حيث تُصلحه.
فعىل كل مؤمن بالرسالة االسالمية تجميع كافة طاقاته يف مهام اوقاتــه واحســنها وانرضــها وانظرهــا، 

وان هذا رصاطي مستقي� «الحبال وك� قال:  ، تقد�ا له عىل سائر تكريسا لها كلها لإلعتصام بحبل هللاّ 

                                                        
 .٢: ٦٥). ا����ق      ١
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  .»فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
  امللك العالم.  ذلك واىل تدبر واسع حول آية االعتصام بحول هللاّ 

»  حبل ّهللا «جيدا جادا ل� نتمكن من االعتصام به جميعا وال نتفرق عنه او فيه؟ »  حبل هللاّ «ولنعرف 
»وحبل من الناس  بحبل من هللاّ « هذه اآلية اليتيمة، اللهم إالّ ال تحمله إالّ

»  حبل من ّهللا «وقد تعني  ١
  هنا مه� اختلفا محتدا يف رشيعتي القرآن والتوراة.  حبل هللاّ 

ال وسيط ـ منــذ بــزوغ  ، إذ فقد يخيل اىل البسطاء انه غ� مفرسَّ يف القرآن، والقرآن هو ككلٍّ حبُل هللاّ 
وب� املرسل اليهم إال القرآن كأصل ثابت ال عــوج لــه وال ِحــَول   االسالم حتى القيامة الكربى ـ ب� ّهللا 

تفس�ا له وتأويالً، وحبل القرآن اتم السالم عليهمعنه وال أفول لشمسه، ومن ثمَّ الرسول وذووه املعصومون 
ئم هو املحور االصــيل لواجــب اإلعتصــام عــىل مــدار زمــن وادوم واكمل واعظم، والحبل الظاهر الدا

  .السالم عليهمواال�ة من آل الرسول آله و عليه هللا صىلالتكليف، ك� انه الحبل للرسول 
عىل الخلق اجمع� والشهيد لرب العامل�، فمواصــفات   فهو الرصاط املستقيم والنور املب� وحجة ّهللا 

املت� وســببه األمــ� ال يعــوج فيقــام وال   ت منه تؤكد لنا انه حبل هللاّ القرآن يف نفسه بأس�ءه ويف آيا
  هــو حبــل هللاّ   كتــاب هللاّ «قولــه:  آلـه و عليـه هللا صىليزيغ فيستعتب، وك� يروى عن ثا� الحبل� رسول القرآن 

وطرفه بأيديكم فتمســكوا بــه   ان هذا القرآن سبب طرفه بيد هللاّ «و ٢»املمدود من الس�ء اىل االرض
من اتبعه كان عــىل   هو حبل هللاّ   ا� تارك فيكم كتاب هللاّ «و ٣»فانكم لن تضلوا ولن تضلوا بعده أبدا

  ٤».الهدى ومن تركه كان عىل الضاللة
الجليل، ثم الذين يحملون ذلك الروح   االصيل، ومن ثم الرسول البديل الدليل عىل هللاّ   ذلك حبل هللاّ 

اولنــا محمــد ـ اوســطنا محمــد ـ آخرنــا محمــد وكلنــا محمــد «الرسايل املعصوم، الذين يقــال عــنهم: 
وســنته الشــارحة   يف كتــاب هللاّ   محمد ك� محمــد صــادر عــن هللاّ فانهم هم الصادرون عن » آله و عليه هللا صىل

  يف رموزه.  لكتاب هللاّ 
أو حباله، ولكن محمدا   بإفراده يعني حبالً واحدا ال ثا� له، واإل لقال حبيل هللاّ »  حبل ّهللا «صحيح أن 

                                                        
 .١١٢: ٣). آل ���ان      ١

 
  ��� �� ا�� ���� ا���ري ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�ـ ا��ج ا�� أ�� ���� وا�� � ٦٠: ٢). ا��ر ا�����ر      ٢

 :...آ�� و ���� ا��� ���

 
 :...آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر ا��ج ا�� أ�� ���� �� أ�� ���� ا���ا�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�     ٣

 �� ا���آن.  �� ����: و��� ا��ّ� ا����م ����و�� ����� ا��ٔ���ر �� ا����د 

 
 ���ل: ا��... آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر ا��ج ا�� ا�� ���� وا����ا�� �� ز�� �� ار�� ��ل ����� ر��ل ا��ّ�     ٤

 



 43

وقــد أشــ� الــيه� قبــُل بعــَد  ١ن ال يفرتقــانفرقــدا آلـه و عليه هللا صىلهو القرآن ك� القرآن هو محمد  آله و عليه هللا صىل
م� يربهن ثنوية الحبل حــال وحدويتــه، وكــذلك اآليــات  »وفيكم رسوله  وانتم تتىل عليكم آيات ّهللا «

  مرصحة بهذه التثنية املوَحدة املوِحدة. آله و عليه هللا صىلاآلمرة باتباع الرسول 
ه و عليـه هللا صـىلاو حملة علــم الرســول  آلـه و عليه هللا صىللذلك ال يصدق أي حديث يروى عن الرسول  إالّ إذا وافــق  آـل

  ـ أم ألقل تقدير ـ � يخالفه، رشيطة اطمئنان بصدوره عنهم بوجه صالح دو�ا تقية.  كتاب هللاّ 
ه� الثقالن، احده� اطول ـ اكرب ـ   ان حبل هللاّ  آله و عليه هللا صىلفلذلك نجد يف الحديث املتواتر عن الرسول 

ه هللا صـىل  واآلخــر األصــغر هــم عــرتة رســول هللاّ   اول ـ اعظــم ـ وهــو كتــاب هللاّ  افضل ـ ــس آلـه و علـي رواه �خمَّ
االفضلية للكتاب الفريقان يف قمة التواتر من احاديث اإلسالم عن زهاء ثالث� مــن اصــحاب الرســول 

  ٢.آله و عليه هللا صىلونفر من الصحابيات عنه  آله و عليه هللا صىل

                                                        
�� أ��� ���� �� ����  ������ا����م�� ���ب ����� ا��ٔ���ر �����ده إ�� ���� �� ����  ٢٧٧: ١). ��ر ا������      ١

��ل: ا����م ��� �� ���ن إ�� ������ و���� ا����� ��  ا����م ������� أ��� ���� �� ��� �� أ��� ��� �� ا����� 

��� ���� ا�����م؟  آ�� و ���� ا��� ���  �� ���ن ا�� ������، ���� �� �� �� ر��ل ا��ّ����� ا����� ����ف ��� و���� 

�� ا���آن �� ������ن إ�� ��م ا������ وا�ٕ���م ���ي ا�� ا���آن وا���آن ���ي   و��� ا��ّ�  ���ل: �� ����� ���� ا��ّ�

 .»ان ��ا ا���آن ���ي ���� �� ا��م«  ا�� ا�ٕ���م وذ�� ��ل ا��ّ�

 
: إ�� ��رك ���� آ�� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا��� �� ز�� �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٦٠: ���٢ ا��ر ا�����ر  ).     ٢

��و�� ��� ���ود �� ��� ا����ء وا��ٔرض و����� أ�� ���� وا���� �� ������ ��� ��دا ��ـ�   ������� ���ب ا��ّ�

إ�ـ� �ـ�ط ��ـ� وا��ـ� واردون ��ـ� آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  ل ر��ل ا��ّ�ا���ض، و��� ا��ج ا����ا�� �� ز�� �� ار�� ��ل ��

��و��   ��ل: ا��ٔ��� ���ب ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا���ض �����وا ��� ������� �� ا������ ��� و�� ا�����ن �� ر��ل ا��ّ�

�� ������ ��� ��دا ��� ا���ض و���� ��ٔ����� ������ا �� و�� ����ا وا��ٔ��� ����� وا����   ��� ���� ��� ا��ّ�

و��ٔ�� ���� ذاك ر�� ��� �������� ������ا و�� �������� ������ ا��� ����، و��� ���� أ���� ا�ـ� �ـ�� وأ��ـ� 

 .آ�� و ���� ا��� ���ا����ا�� �� أ�� ���� ا���ري ��� 

�� ا���� ا���و��دي ����ً �� ا�����ت ا�� ا���  و�� ���� أ��د�� ا����� �����ذ�� ا��ٔ��ام ا��ٔ��� ا�����ر �� آ�� ا��ّ�

روى ���� ا������ ��� ���� �� ا������ �� ذ�� ا���ء �� وا�� ���� �� ا����� ا��ٔو�� إ�� ا������ ���، �� �� 

���� ���ا �� ����� ا�� ������ ر���ً �� ���ر أ���ر ا����� وا���� ���ذج �� ا������: ���� ��� �� أ�� ���� 

و����ن وأ�� ذر رواه  ������ا����ما���� ��� ���� �� ا��ٔ���� ��� ا����ي وا������، و���� ا���� �� ���  ما���� ����

ا��ٔ���ري   ���� ������، و���� ا�� ���س وأ�� ���� ا���ري رواه ����� ���� وأر���ن ر���ً، و���� ���� �� ���ا��ّ�

و����� �� آ�� و ���� ا��� ���  ���ن رواه ��� ���� وأ�� را�� ���� ر��ل ا��ّ�رواه ��� �����ن ر���ً، و���� ا�� ا����� �� ا��

ا����ن و����� �� ا���� ا���� ��� إ��ى و���ون ر���ً و����� �� ���� ذو ا����د��� روى ��� ���� وز�� �� 

���� �� ���� �����، و��اء �� ���� �����، و  ���� روى ��� ��� و���ون ر���ً، وأ�� ����ة روى ��� ��� و���ا��ّ�

ا������ و��� ا����� �� ��ف و��� �� أ�� و��ص و���و �� ا���ص   �� ��زب وا�� �� ���� و���� �� ���� ا��ّ�
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و��� �� ��� ا��ٔ���ري ����، و��ي �� ���� و���� �� ���� وأ�� ا��ب ا��ٔ���ري وأ�� ���� ا���ا�� وا�� 

ى ������ ا����� وا������ �� ا���ر ا����� �� ا��ا��� ا���� و���� �� ���� ��ا�� ا�����ري و����ة ا������، رو

وام ���� رواه ����� ��� وام ����  �����ا����م�� ���ة ����، و�� ����ء ا��وات ������ت ��� ا������ ا�����ة 

 رواه ���� ار���. ا����م ����ا�� ا����م ��� 

» �����ت ا���ق ا���«�ب ا���� ا������ ا����� �� ���ه ا����� ا��ل: و�� ذ�� ا����� ا����� ا���� ��

 و������� �������: ٢٧٦ـ  ٣٠٩ص  ٩أ���ء ��� ا��ج �� ����ء �� ج 

) وا��� �� ���� �� ١٩٤: ٢ـ ���� ا�� ���� ا���ري: روى ��� ����� ���� ا�� ��� �� ا�����ت ا����ى ( ١

) وا�� ا����ز�� �� ا������ وا�������ري �� ١٢٧وا����� ا����� ( )٧٢ا������ وا����ا�� �� ا����� ا����� (

) و��� ا���� ا����ي �� ١٠٤ا������ ا���ا��� �� ����� ا������ (����ط) و���� �� ا��� �� ���� ا����� (

� �� ) وا�����٢٣٢) وا������� �� ��ا�� ا������ (ا�����ط) وا��ر��ي �� ��� درر ا������ (١٥ذ���� ا����� (

) و�� ا��ر ا�����ر ـ ��� �����ه ١١١) وا������ �� ا���ء ا���� ا�����ع ����� ا�����ف (١٦٢: ����٩ ا��وا�� (

) وا������ �� ����ح ا���� ٧: ٧) وا�������� �� ا���ا�� ا������ (٣٤٢: ١ـ وا����� ا����ي �� ��� ا����ل (

) وا����وزي �� ������ ا���دة �١٢٢ع ����� ��ر ا��ٔ���ر ((ا�����ط) و���� ا����ن �� ا���ف ا��ا���� ا����

) وا�������ي �� را��ز ا��ٔ��د�� ٢٢٠: ٣) وز��� د���ن �� ا����ة ا������ ا�����ع ����� ا����ة ا������ (٢١(

 ).٤٢٥) وا������� �� ا��ٔ��ار ا������� (٢٢٦) وا��ٔ�����ى �� ار�� ا������ (١٤٤(

) وا������ ١٢٢: ٧) و���� �� ����� (٤٣١: ٢ه ��� ����� ���� ا��ار�� �� ���� (ـ ���� ز�� �� ار�� روا ٢

) وا��� �� ���� �� ١٤٨: ٣) وا�������ري �� ����ر�� (٢٠٠: ١٣) وا�����ي �� ����� (��١٦٤ ا������د (

� ا����ز�� �� ) وا�١١٢: ١٠) وا������ �� ا���� ا����ى (������١٢٧ (����ط) وا����ا�� �� ا����� ا����� (

) وا������ �� ������٢٠٥ (����ط) وا������� �� ا���� ��� ا������� (ا�����ط) وا����ي �� ������ ا���� (

) و��� ا���� ا����ي �� ١٢: ٢) وا�� ا��ٔ��� �� ا�� ا����� (١٨٧: ���١رق ا��ٔ��ار وا���ري �� ���� ا��ٔ��ل (

) وا������� �� ��ا�� ا������ (ا�����ط) ١٦٧ا��ال ا������ () وا�� ���ن �� ا������ �� ١٥ذ���� ا����� (

) وا�� ����ّ� �� ����ج ا���� ٤: ١) وا���زن �� �����ه (١٩٨وا�� ����د ا������ �� ا������ �� ���ة ا������ (

 ) وا�����٢٣١) وا��ر��ي �� ��� درر ا������ (٢٥٤) وا���� ��ا�� ا����ي: درر �� ��� ا����ب (١٠٤: ٤(

) وا��ٔزدي �� ����� ا�����ن ٤٢٦: ٥) و��� ا���در �� ����� ��ر�� ا�� ����� (١٤٨: ��٣ ����� ا�����رك (

) ٥٦٨) وا����� ا������ي �� ����ة ا������� (١١٤: ٩) وا�� ���� �� �����ه ا�����ع ����� ��� ا����ن (١٧٧(

�� �� ا���ء ا���� ا�����ع ����� ا�����ف ا�����ط) وا���� ١٨٨وا�����ي �� ��ح د��ان ا��� ا������� (

) و���� ١٩٠) وا��ٔ���� (١١٢) وا����� ا����� (٦٠: ٢) وا��ر ا�����ر (٢٦٦: ٢) و�� ا������ ا����ى (١١٠(

) ٢٢٦) وا�� ��� �� ا���ا�� ا������ (٥٥) وا����� �� ����ت ا�����ت (��٦٦ ����ن �� ا���ورات ا������ (

) و�� ����� ��� ا����ل ا�����ع ١٥٢: ١) وا����� ا����ي �� ��� ا����ل (١٦: ����١ل (وا������� �� ����� ا

: ٥) وا����� ا����ى �� ����� ا������ (٢٠٧) وا���� ���ي ا��ٔ�� ا�������� ار��ز�� (٩٥: �����٥ ا����� (

) ٣٠٨: �����٢ �����ل () وا���� ����ر �� ��� ا����ي �� ا���ج ا٩٧) وا����� �� ا������ ا�������� (١٠١



 45

                                                                                                                                                         

) وا������� �� ذ���� ا���ار�� ٨) وا������ �� ����ح ا���� (١٦٤: ١وا�� ���ة ا����� �� ا����ن وا������ (

) ٤٤٥: ٢ا����� �� ازا�� ا����ء (  ) و��ه و�� ا��٦�ّ) وا����اوي ا����ي �� ا�����ف ��� ا��ٔ��اف (٢١٥: ١(

) وا����دي ا����ي �� ��ا�� ا������ ��� �� �� ١٢١ع ����� ��ر ا��ٔ���ر (وا����ن �� ا���ف ا��ا���� ا�����

) وا�����ي ٥٦٥) وا���و�� ا����� �� ��� ا���ى (١٩١و ٢٥و ٣٠) وا����� �� ������ ا���دة (������٢٦ ا���دة (

ا����ة ا������  ) وز��� د���ن ا������ �� ا����ة ا������ ا�����ع �����٣٠٤و ��١٤١ ����� ا���� (ا�����ط 

) وا������� �� ا���� ا����� ٥٢) وا�ٕ�در��� �� ر�� ا���� وا�����ت (٢٩٢) وا�������� �� ��� ا��ٔ��ة (٢٢٠: ٣(

: ١) و�� ��ا�� ا����ر �� ����� ا���� ا�����ر (١٧) و�� ا���ف ا����� (٤٢٥) و�� ا��ٔ��ار ا������� (٢٥٢: ١(

) ٢٢٥) وا��ٔ�����ي �� ار�� ا������ (٤٦٢ا���اد �� ا���ل ا���� () و٧٠) وا������ �� ر��� ا���دي (٢٦١

 ).١٠) وا������ �� ا���� ا������ (٢: ١) وا����ي ا����� �� ر��ض ا���� (٢٥٨وا�����ر �� ا��وض ا��ٔز�� (

 ـ ���� ����� ـ ذ�� ������ �� ا������� أ��ج ���. ٣

 ـ ���� ز�� �� ���� ـ �� ���ة ����. ٤

 ���� �� ����� ����.ـ ����  ٥

 �� ���� ����. ا����م ����ـ ���� ���  ٦

 ).٤٠و��� ا���� ���� ا����وزي �� ������ ا���دة ( �����ا����مـ ���� �����  ٧

 ) وا����وزي �� ������ ا���دة.١٥ـ ���� ا�� ���س و��� ا���� ��� ا�� ا����ز�� �� ا������ ( ٨

 ).٢٠و��� ا���� ��� ا����وزي �� ������ ا���دة ( �م������ا���ـ ���� ا���� �� ���  ٩

 ).١٩١ـ ���� ا��، ا���� ��� �� ا������� ( ١٠

 ).٢٢٧ـ ���� ا�� را�� و��� أ���� ��� ا�������ي �� ار�� ا������ ( ١١

 .ا����م ����ـ ���� ا�� أ�� ا�����، و��� أ���� ��� ا�� ا����ز�� �� ����� ا��� ا�������  ١٢

 ).٢٤٦و ����٣١ ���� �� ���� و��� ا���� ��� ا����وزي �� ا������� (ـ  ١٣

) وا������ �� ا���ء ا���� ١٤٧: ��٣ ���� و��� ا���� ��� ا�� ا��ٔ��� �� ا�� ا����� (  ـ ���� ���ا��ّ� ١٤

 ).١٩٥: ٥وا�� أ�� ��� �� ���� ا��وا�� (

 ).٥٦٢) وا�������ي �� ار�� ا������ (�������٢٨ (ـ ���� ���ة  ا��ٔ���� و��� ا���� ��� ا����وزي ��  ١٥

 ).٢٨ـ ���� ��� �� ���� و��� ا���� ��� ا����وزي ( ١٦

 ).٢٢٧ـ ���� ا�� ذر و��� ا���� ��� ا�������ي �� ار�� ا������ ( ١٧

���� وا������ �� ا���ء ا ١٦٢: ٩ـ ���� ا�� ����ة و��� ا���� ��� ��� �� أ�� ��� �� ���� ا��وا��  ١٨

 ).٢٢٧) وا�������ي �� ار�� ا������ (٢٩) وا����وزي �� ������ ا���دة (١٢٢ا�����ع ����� ا�����ف (

 ).٢٢٧) وا�������ي �� ا��ٔر�� (٤٠ـ ���� ام ���� و��� ا���� ���� ا����وزي �� ا������� ( ١٩

 ).٢٢٨ـ ���� ام ���� و��� ا���� ��� ا�������ي �� ا��ٔر�� ( ٢٠

 ).����٢٤١ �� ���د... ( ـ ���� ٢١

������ ا��ٔ���ظ وا�����ر �� ا����� ا������ ���ب  آ�� و ���� ا��� ���وا�� ���ات ��� ا����ه �� ا���ب ا����ل 
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ه و عليه هللا صىلوقد يروى ان الخليفة عمر سأل الرسول  فقــد   ما كتــاب هللاّ وعرت� ـ ا  بعد ما يقول كتاب ّهللا  آـل
عرت� اهل بيتي وانهــ� لــن يفرتقــا حتــى يــردا عــيل «فقال:  آله و عليه هللا صىل  عرفناه فمن عرتتك يا رسول هللاّ 

  ١».الحوض
لة واويل األمر ووراثة الكتاب وأشباهها، وال ريب ان اهل بيته هم املعنيون معه يف آية التطه� واملباه

  عليهم اجمع�.  فهم اال�ة االثنى عرش املعصومون والصديقة الطاهرة سالم هللاّ 
فــانهم صــادرون   يعني انهم ليسوا حجة مضادة مفرتقــة عــن كتــاب هللاّ   وعدم افرتاقهم عن كتاب هللاّ 

ق عليهم.عنه، ف� يروى عنهم من خالف للكتاب نصا أو ظاهرا مستقر    ا ليس ليصدَّ
  ورسوله.  عنهم عام يف تأويله، خاص يف تفس�ه، فانهم معلموا الكتاب بعد هللاّ   وعدم افرتاق كتاب هللاّ 

هم الدعاة وهم النجــاة، « السـالم عليهوالثقل األصغر حسب ما يروى عن والدهم االكرب عيل ام� املؤمن� 
ن شجرة طاب فرعها وزيتونة طاب أصلها، نبتت من وهم أركان األرض، وهم النجوم بهم يستضاء، م

حرم وسقيت من كرم، من خ� مستقر إىل خ� مستودع، من مبــارك إىل مبــارك، صــفت مــن األقــذار 
واألدناس، ومن قبيح ما يأتيه رشار الناس، لها فروع ال تُنال، حرصت عن صفاتها األلسن، وقرصت عن 

ه هللا صـىل  وبالناس إليهم الحاجة، فأخلفوا رسول هللاّ بلوغها األعناق، وهم الدعاة وهم النجاة،  فــيهم  آلـه و علـي
بأحسن الخالفة فقد اخربكم أيها الثقالن أنه� لن يفرتقا هم والقرآن حتى يردا عيل الحوض فالزموهم 

  ٢».تهتدوا وترشدوا وال تتفرقوا عنهم وال ترتكوهم فتفرقوا أو �رقوا
                                                                                                                                                         

 . و�����، و�� أ����� أ����� أ��� أو أ��ل أو أ��� أو أ�� و�� ���ب ا��ّ�  ا��ّ�

) ���� ���� �� ���� ������١٥٠ ��� �� ا����ة ��ٔ�� ����� (������ة �� ذ��ه ا  و��� ا����ه �� ����� ��� ا��ّ�

 .» وا�����ا ���� ا��ّ�«�����:   ا��ي ��ل ا��ّ�  ��ل: ��� ��� ا��ّ� ������ا����م�� ���� 

) وا������� و��ل ا�ٕ���م ١٥) وا������ �� ر��� ا���دي (١٤٩وا��ج ���� ا������ �� ا���ا�� ا������ (

 ا������:

 � ا���س �� ذ�� �����ا���� �� ا��� ا��� وا����و��� رأ�

 �� ��� ا����و�� ا�� ��� ا������ ���� ا����  ر��� ��� ا�� ا��ّ�

 و�� و��ء����� �� ا���� ������� ������.  وا���� ��� ا��ّ�
 ). رواه ��� ا�� ������ �� ���ب ا����ص ��� ا����� ا��� ���.     ١

 
�� و��� ا��ـ��م ������ل: ����� �� ا��� ا�������  ٢٨٨ا�� ا���� ا���زرو�� ص ). ��ف ا���� ��ٔ�� ا�����ن      ٢

� ا��ـ� �ـ���������� ا���� ���وا ��� ��� �� ا����� و�� ���� �ـ� �ـ�ل: و�ـ��� �ـ� ���ـ� �ـ� ��ـ���  �ـ�  آ�ـ� و ��ـ�

 ������ �� �� ����ا، �� ا����ة...

) ���� ���� ١٢٠: ١ا������� �� ��ا�� ا������ () �� ا����� ٥٢٢ـ  ٥٢١: ١٤و�� �����ت ا���ق ا��� (

: �� ا�� ان ���� ����� ا����ة و������ �����وة ا����� و����� آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ������ ��� 

 ا����� ����ال ���� و��� �� �����اة �� و��ه.  ���� ا��ّ�

  وا�����ا ���� ا��ّ�«:  ��ل ا��ّ�  ��ل: ��� ��� ا��ّ� �ا����م�����و�� ��� آ�� روى �� ���� �� ���� 
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هو رأس الزوايــة يف الثقــل  آلـه و عليه هللا صىلوإذا كان الثقل األصغر هكذا فاالكرب ـ اذا ـ أنبل وأعىل، والرسول 
  االصغر وهم خليفته يف تعليم الثقل االكرب وتطبيقه.

 بد وان يكون �عتَصم حارض عىل مدار الزمن فهو القــرآن اوالً واخــ�ا ولــيس الثقــل وألن االعتصام ال
األصغر له دور إال دور البيان املعصوم والتطبيــق املعصــوم، وال ســبيل للوصــول الــيهم بعــدما قضــوا 

  نحبهم إال احاديثهم املروية عنهم، وال سبيل للتأكد من صدورها عنهم إال موافقتها للثقل األكرب.
طليــق يف كافــة الحقــول الحيويــة اال�انيــة والتقــى   ثم االعتصام ـ وهــو طلــب العصــمة ـ بحبــل هللاّ 

واإلسالمية فردية وج�عية، فطرية ـ عقلية ـ فكرية ـ ثقافية ـ عقيدية ـ ُخلقية ـ عمليــة ـ سياســية ـ 
  حربية واقتصادية.

ضالً عن سائر الحقول العرشة العش�ة فال تكفي العقلية االنسانية ان تعصم االنسان حتى يف نفسها ف
  لإلنسان يف حياته الفردية والج�عية.

والعصمة الطليقــة ال تحصــل إال بعصــمة املعصــوم بالحبــل املعصــوم، ثــم دونهــا بعصــمة معصــومة 
  تعاىل.  بالشورى مع تفك� صالح وتطبيق صالح ملرادات ّهللا 

، وليس فحسب اعتصاما شخصيا، ان  عتصام بحبل ّهللا فال عصمة يف مثلث اال�ان التقوى االسالم إالّ باال 
امــرهم شــورى «يف كــل حقولــه فــإن » جميعــا«يتقبَّع كلٌّ يف زوايته الخاصة يف اعتصامه بالقرآن، بــل 

  .»بينهم
ـ يف بُعدية ـ معصوم، واالعتصام باملعصوم عاصم، ولكن األخطاء العارضة يف ذلك   صحيح ان حبل ّهللا 
االك� إال بشورى اإلعتصام، فهنالك العصمة الكاملة الكافلة لحياة اسالمية سامية،  االعتصام ال تجرب يف

اللهم إال اخطاء قليلة ال محيد عنها للمعتصم� غ� املعصوم�، مه� جــربت الشــورى الصــالحة فيــه 
  قس� عظي� من تلكم األخطاء.

فإذا أقبلت عليكم الف� كقطع « آلـه و عليه هللا صىلوذلك دواء ألدواء الف� املقبلة علينا وك� يف خطبة للرسول 
» املت� وسببه األم� ال يعوجُّ فيقــام وال يزيــغ فيســتعتب  الليل املظلم فعليكم بالقرآن فإنه حبل هللاّ 

، تفرقا فيه، وتفرقا في� بينكم يف ذلك  يف ثالوثه املنحوس: تفرقا عن حبل هللاّ » واعتصموا.. وال تفرقوا«
  أو فيه.  حبل ّهللا االعتصام عن 

إىل روايات او نظرات او اج�عــات وشــهرات، او قياســات واستحســانات او   فاملتفرقون عن كتاب هللاّ 
  . املتمثلة ككل يف حبل هللاّ   استصالحات أّماذا من مصادر، هم متفرقون عن رشعة هللاّ 

سنة املباركة لزامه تبيينا وتفس�ا ـ وال  ك� املتفرقون عن الحبل الثا� زع� منهم انه حسبنا كتاب ّهللا 
  . وتأويالً ـ هم ـ كذلك ـ متفرقون عن رشعة هللاّ 

فاالعتصام الوحدوي بالحبل� هو العاصم، فرتك احد الحبل� اىل اآلخر تفرق عنه� جميعــا فــانه� ال 

                                                                                                                                                         

ا������� ����� ��� ���� �� ��ن ����� و�� ���� ��ن  ا����م ������������� ������ ��� �� أ�� ���� »�����...

 ��ر�� �� ا�����ن.

 ا����م ���������: و���� ��� �� أ�� ����   �ل ا��ّ���ل �� ������: � آ�� و ���� ا��� ���  وروى �� ا�� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

 ���� ��� د�� ���� أ�� �� ��ا��.
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كفهم انا انزلنــا او � ي«  هي كلمة حق اريد بها الباطل، حق ك� قال هللاّ »  حسبنا كتاب هللاّ «يفرتقان و
وباطل ح� يراد بها تنحية السنة الرسالية عن الكتاب، حيث الكتاب الذي  »عليك الكتاب يتىل عليهم

فقط، ك� التارك لــه   اآلخذ بكتاب هللاّ  آله و عليه هللا صىلهو حسبنا يامرنا باتباع الرسول، فالتارك لسنة الرسول 
، بفــارق ان »الــذين جعلــوا القــرآن عضــ�«ه� من املقتســم�  آلـه و عليه هللا صىلاآلخذ �ا يروى عن الرسول 

  ، مه� � يعرف تأويل الكتاب إالّ بالسنة. اآلخذ بالسنة أضل سبيالً فانها ال تُعرف إال بكتاب ّهللا 
فالذي يصدق بامل�، هو ـ بطبيعة الحال ـ يصدق بالهامش الذي كتبه املاتن نفسه، وليســت الســنة 

  هامشا بيانا من املاتن نفسه.االسالمية إالّ 
وان اختالف الهوامش عن املتون يف الكتابــات غــ� االلهيــة، هــو قضــية اخــتالف املــاتن واملحيشــ يف 

  النظرات العلمية، وأما م� الوحي وهامشه فال فرق بينه� إالَّ جملة وتفصيالً.
نسخ القانون، وا�ا ترشــحه لذلك ليست السنة لتخالف الكتاب او تنسخه، ك� التبرصة القانونية ال ت

حه، مه� كان من غ� املقنن، فضالً عن السنة االسالمية التي هي عبارة ثانية شارحة للمقنن!.   وتوضِّ
بشــطحات   اعتصاما لطائفة وتركا له ألخرى، واملتفرقون يف حبل هللاّ   ذلك وك� املتفرقون عن حبل ّهللا 

في� بينهم يف مادة االعتصام وكمه وكيفه، كــل اولئــك رشع اآلراء يف تفاس� شاردة ماردة، واملتفرقون 
  جميعا دون طليق التفرق عنه وفيه وب�، مه� اختلفت دركاته.  سواء يف تركهم االعتصام بحبل هللاّ 

واحد يف كافة شؤون الربوبية وكل تفرق بشأنه مارد عن توحيده، كذلك كتابه الكريم واحد   فك� هللاّ 
  بوية، فكل إلحاد فيه أو إرشاك به أو تفرق فيه او عنه، كل ذلك مارد شارد.يف كافة الشؤون الرت 

فربانية اإلعتصــام » وحبل من الناس  إال بحبل من هللاّ «فالذلة هي لزام املتفرق� يف حقل ذلك الحبل 
وهــم النــاس  ١هو ذو بعدين: الثقل االصــغر» وحبل من الناس«، ثم  هي التمسك الصالح بكتاب هللاّ 

النــاس املتعلمــون مــن الحبلــ� بجمعيــة املحــاوالت ، والكتلة املؤمنة ككل وهم  املعلمون لكتاب ّهللا 
  والشوراءآت يف ذلك اإلعتصام.

جميعا   فالعصمة االسالمية عن كل بأس وبؤس فردي وج�ه�ي مكفولة عىل ضوء اإلعتصام بحبل هللاّ 
عاصمة، مه� � تبلــغ هــذه   دون تفرق، حيث الحبل يف بعديه معصوم، وجمعية اإلعتصام بحبل هللاّ 

                                                        
  ���� �� ا��ا��� ا������� ا����وف ���� ز��� ���� ���� �� ���� �� ���ا��ّ� ٢٠٥: ١ا�����ن ). �����      ١

��ء�� ا�� ا���� ����ن ����� ����  آ�� و ���� ا��� ���ا�� ا���� ���ل ا����  آ�� و ���� ا��� ���  ا��ٔ���ري ��ل و�� ��� ر��ل ا��ّ�

��ل ��م ر���� ��� را�� ا������ ���� ا�����ر ���ج �� ����� أ��� ���� ����  �آ� و ���� ا��� ���  د���ا ��� ر��ل ا��ّ�

  و�� و���؟ ���ل: �� ا��ي ا���� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  و��� و��� ����� ������ ا���� �����ا �� ر��ل ا��ّ�

��� ��� �� ��ا  آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� �����ا �� »����� و�� �����ا  وا�����ا ���� ا��ّ�«��������م �� ���ل ��و�� 

و����� وا���� �� ا���س و��� �����ا   ������ �� ا��ّ�» و��� �� ا���س  ا�� ���� �� ا��ّ�«  ا����؟ ���ل �� ��ل ا��ّ�

�� ��� �� ���� �� أن ���ل ��� �� ���«���:   و�� و���. ���ل: �� ا��ي أ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �� ر��ل ا��ّ�

و��م ��� ا����� ��� ���� ���ل «���   ��ا؟ ���ل: �� ا��ي ���ل ا��ّ�  و�� ��� ا��ّ�  �����ا �� ر��ل ا��ّ�»  ��� ا��ّ�

 �� و��� وا����� إ�� �� ���ي...» �� ����� ا���ت �� ا����ل �����ً 
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مبلغ العصمة املطلقة للمعصــوم� ولكنهــا تبلــغ إىل أرشافهــا حيــث تقــل األخطــاء يف ذلــك العصمة 
  االعتصام املّرشف.

نعمــة «و »عليكم اذ كنتم اعداًء فألف ب� قلوبكم فأصــبحتم بنعمتــه اخوانــا  واذكروا نعمة ّهللا «ذلك 
تــألف العقــول والعلــوم،  هنا الوحيدة غ� الوهيدة هي الوحــدة اإل�انيــة بألفــة القلــوب، فقــد»  ّهللا 

والقلوب شتّى، والنص القرآ� هنا يعمد إىل مكمن املشاعر ـ االصيل ـ وهو القلب، تصــويرا للقلــوب 
  كحزمة مؤلفة متآلفة.

ب� قلوبهم بنعمة الوحدة اال�انية املرتابطة ف    فقد كانوا اعداًء متناحرين ال يأمنون لحياة فألف هللاّ 
باملؤمن� وألف ب� قلوبهم لو أنفقــت مــا يف األرض جميعــا مــا ألفــت بــ� هو الذي ايدك بنرصه و «: 

  ١.»ألف بينهم إنه عزيز حكيم  قلوبهم ولكن ّهللا 
بــ�   : قرآن محمد ومحمد القــرآن، فــانه� يؤلفــان بــا�ّ  هو حبل هللاّ   وعامل التأليف ب� قلوبهم با�ّ 

، تــارك� كافــة املفارقــات  يف ّهللا  »فأصبحتم بنعمته اخوانــا«،  ، الداعية إىل ّهللا  القلوب الداعية لذكر هللاّ 
  ٢واملنازعات.

، فــال تنفصــم بــأي  القلوب يف اعتصام ج�ه�ي بحبل هللاّ فكل وحدة وهيدٌة زهيدٌة إالّ ما كانت ب� 
  فاصم، وال تنقسم باي قاسم.

وشفا حفرة هو أرشافها، فان شفى اليشــء  »واذكروا.. اذ كنتم عىل شفا حفرة من النار فانقذكم منها..«
ذاالت حرفه وطرفه املائل اليه وقد كانوا عىل شفا ُحَفر الن�ان، يف جهاالت وشــهوات ولهــوات وكــل ر 

فشــفاها هــي الحيــاة الــدنيا الكــافرة،  ٣الحياة، فليست هذه النار ـ اذا ـ نار الدنيا، بل هي األخــرى،
هي النار الربزخية ومن وراءهــا األخــرى، ولــيس بــ� شــفاها وحفرتهــا إال فاصــل » حفرة من النار«و

املوت، وقد شبه هنا املشفي ـ بسوء عمله ـ عىل دخول النار، باملشفي ـ لزلة قدمه ـ عىل الوقــوع يف 
»من أسس بنيانه عىل شــفا جــرف هــار فانهــار بــه يف نــار جهــنمأف«النار، استعارة لطيفة ما الطفها: 

٤ 
                                                        

 .٦٣: ٨). ا�����ل      ١
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منهــا كلهــا، او ان   راجع اىل ثالوث: شفا ـ حفرة ـ من النار ـ إذ نّجــاهم هللاّ » منها«وضم� التأنيث يف 
املجتمع املبنــي تعم الناَرين، فاألوىل هي العقبات السوء اىل االسوء فاألسوء، حيث » حفرة من النار«

عىل شتات القلوب واألهواء ليس ـ عىل أية حال ـ إالّ يف نار هي شفا حفرة من نار هي أحّر وأشجى، 
  حتى يسقطوا يف هوات النار األخرى.

، إنها حياة رذيلة عىل أرشاف سقطات  فالحياة الالّ ا�انية، بل واال�انية غ� املعتصمة جميعا بحبل هللاّ 
  كذلك يبــ� هللاّ «و »وحبل من الناس  بحبل من هللاّ «جميعا   اللهم إالّ اعتصاما بحبل ّهللا  يف حَفر الن�ان،

  .»لكم آياته لعلكم تهتدون
ولقــد  ١فيالها نعمة ما اعظمها إن يخرجوا منها اىل غ�ها ويالها مصيبة إن � يؤمنوا بها ف�غبوا عنها،

هنــا  آلـه و عليـه هللا صىلتعاىل من نار الدنيا واآلخرة بحبله املت� املب� والرسول األم�، ولعمر محمد   أنقذنا هللاّ 
  مه� كان واردا يف واقع التأويل. ٢ظ التنزيليف لف» محمد«� تنزل 

شفا جرف هار فانهار به «و» شفا حفرة من النار«ميعا هي ج  فحياة التكليف غ� املعتصمة بحبل هللاّ 
  يف شطري الربزخ والقيامة. »يف نار جهنم

  
  قول فصل حول حديث الثقل�:

اولية الثقل األكرب وكونه افضل واكرب واعظم واتم وأطول من الثقل االصغر هي يف الكيان، وأطوليتــه 
  ».انك ميت وانهم ميتون«لثقل االصغر ميتون ف يف الزمان، واألخ�ة باهرة حيث ال افول للقرآن وا

  واما التفاضل يف الكيان فقد يُعنى منه معنيان:
وهو رأس الزاوية يف الثقل االصغر، هو قبل هذه العصمة اإللهية ُعِصــم بعصــمة  آلـه و عليه هللا صىلـ محمد  ۱

بقلبــه ومنفصــلة برشية، مزودة بهدي ربا� من روح القدس، ثم عصم بعصــمة ربانيــة قمــة متصــلة 
بحامل الوحي، ومن ثم بعصمة وحي القرآن والسنة، ووحــي القــرآن دون ريــب هــو أثقــل مــن كــل 

  الِعَصم التي تزود بها فانها كمقدمات وتهيآت والعصمة القرآنية هي الغاية القصوى.
�ا حوى قلبه القرآن بكل  آله و ليهع هللا صىلاألصغر، طاملا الرسول  آله و عليه هللا صىلإذا فالقرآن هو الثقل االكرب ومحمد 

  حلقاته وحقوله، هو اكرب من احد الثقل�، إالّ ان حديث الثقل� يعني املقارنة ب� الكيان�.
ـ ان العصمة اإللهية هي أثقل من العصمة البرشية يف كل دور من ادوارها، فضالً عن مثلثها، فهي  ۲

منه� ولكن الثقل االكرب ـ دون  مع الثقل� افضل من كلٍ ـ اذا ـ اكرب منها عىل أية حال، ومه� كان مج
  االصغر ـ ال ريب انه اطول وادوم.

                                                        
���� ���� ���ل ���: وأ�� ا��ٓ�� ا���  ا����م ��������� ). ا����ر �� ��� ا����� ���� ��ووس �� ا��� ا��     ١

 �����... ������...  �� ��� ا���ب ��� ����: واذ��وا ���� ا��ّ�

 
�� ا��ٓ��... ������� ���� ����� ���ا  ا��ـ��م ����  ). ا����ر �� رو�� ا����� ���� ���� �� ا�� ���ا��ّ�     ٢
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وانه� لن يفرتقــا «فال ملجأ زمن غيبة الثقل االصغر إالّ الثقل االكرب، ثم االصغر يعرف �وافقة االكرب، 
  ».حتى يردا عيل الحوض

ال باالكرب، وبالغه الرسايل ليس ـ يف االصل ـ فاالصغر لن يفرتق عن االكرب فان عصمته العلمية ليست إ 
إال عن االكرب، وسناده يف كل قليل وجليل ليس إال إىل االكــرب، وهــو يعــيش الثقــل االكــرب يف النشــآت 

  الثالث.
واطيعوا الرسول واويل االمر   اطيعوا هللاّ «واألكرب لن يفرتق عن االصغر حيث يامر بالرجوع اىل االصغر 

رف تأويالت ومآخذ أحكامه إال االصغر، وال يحكم به عاص� معصوما إال األصغر، وال وانه ال يع »منكم
  ينذر به ويذكر كأكمل ما يرام إالّ األصغر.

فليس يعني عدم افرتاق االكرب عن االصغر انه ـ ككل ـ ال يفهم إال بتفس� األصغر، النه بيــان للنــاس، 
ئق لتاويله هو األصغر، وح� ال يكون الثقل األصغر ثقًال فإ�ا األليق لتبيينه وتطبيقه والحكم به، والال 

  لو افرتق عن األكرب ف�ذا تكون أحوال سائر األمة املفرتقة عن الثقل االكرب.
إن افرتاق الحوزات اإلسالمية عن الثقل االكرب ملموس محسوس ككل، ثم املــدعون اتصــالهم بالثقــل 

: القــرآن،  االكرب، إذا فهم تــاركوا الحبلــ�، حبــل مــن ّهللا  االصغر خاوون فانه ال يعرف إالّ بالعرض عىل
  وحبل من الناس هم اهل بيت القرآن.

تحكم بضاللنا إذ تركنا التمســك بهــ� إىل مستمســكات أخــرى » ما ان �سكتم به� لن تضلوا ابدا«و
  هي ويالت عىل االمة اإلسالمية السامية.

الروحية الزمنية حيث ينــتقص بــزمن الغيبــة، ا�ــا هــو ليست لتعني افرتاقا يف السلطة » لن يفرتقا«و
افرتاق وحي الكتاب عن وحي السنة، فالسنة ال تفرتق عن الكتاب فانها الوحي الفرع الهامش املفرس 

  واملأول للوحي األصيل، وهي مستفادة من القرآن، فال تنسخه او تخالفه.
هو  آله و عليه هللا صىليف رموزه وتاويالته وأن الرسول  والكتاب ال يفرتق عن السنة النه الذي يأمر باتباع السنة

  .»فذكر بالقرآن من يخاف وعيد«املذكِّر بالقرآن 
صاحب الحبل�، فخلف عن االصغر ـ وهو نفسه ـ عرتتَه، وخلف عن األكرب  آله و عليه هللا صىللقد كان الرسول 

 األصيل الــذي يعرضــه املــوت دون القــرآن ـ وهو القرآن ـ نفَسه، إذ ال بديل عنه، وإ�ا البديل يف غ�
  الذي يجري كجري الشمس.

فالحبــل األّول هــو الحبــل »وحبل من الناس  إالَّ بحبل من هللاّ «وإن الذلة مرضوبة عىل كل أمة رسالية 
ته، ثم ومن ثم عرت  آله و عليه هللا صىل  ، والثا� هو الرسويل الذي يحمله رسول هللاّ  الرسايل الذي يحمله وحي هللاّ 
  .»أمرهم شورى بينهم«املؤمنون بالرسالة حيث كان 

  فال حياة صالحة إ�انية إال باالعتصام بالحبل� الرباني�، ونحن تركناه� إىل حبال متفرقة متشتتة!.
فاالعتصام بغ� املعصوم مأثوم، واإلعتصام باملعصوم بقسمة العض� مأثوم، واالعتصــام باحــد الثقلــ� 

،  ، واالعتصام بالثقل� دون جمعية فيه ويف الج�عة املسلمة ك� يف جمعية حبل هللاّ دون اآلخر مأثوم
جميعا دون أي تفرق عنه أو فيه أو ب�   مأثوم، فا�ا االعتصام العاصم املعصوم هو االعتصام بحبل هللاّ 

يا عن مرادات يجمع املعتصم� به وال يفرق، إذا اعتصموا به ك� يحق، ت  املعتصم�، فإن حبل هللاّ  حرِّ
  ، دون تحميل وال تدجيل. ّهللا 

يف ســتة مواضــع: يــوم عرفــه عــىل ناقتــه القصــوى ويف  آلـه و عليه هللا صىللقد روى حديث الثقل� عن الرسول 
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مسجد خيف ويف خطبة يوم الغدير يف حجة الوداع ويف خطبته عىل املنرب ويف بيته عند وفاته، وعند 
  ١ن مواضع هامة عامة تضم الغف� من املسلم�!.رجوعه عن سفر له، ويا لها م

انه قال: ا� اوشك ان ادعى فاجيب وا� تارك  آله و عليه هللا صىلعن ا� سعيد الخدري عن النبي «ومن الفاظه 
حبل ممدود من الســ�ء إىل األرض وعــرت� أهــل بيتــي وإّن    كتاب هللاّ وعرت�  فيكم الثقل� كتاب هللاّ 

  اللطيف الخب� أخرب� أنه� لن يفرتقا حتى يردا عيل الحوض فانظروا كيف تخلفو� فيه�.
نحــن يف يف مرضــه الــذي تــويف فيــه و  آلـه و عليـه هللا صـىل  قال: خرج علينا رسول ّهللا  آله و عليه هللا صىلومنها ما رواه عنه 

عز وجل وســنتي فاســتنطقوا القــرآن بســنتي فانــه لــن   صالة الغداة فقال: ا� تركت فيكم كتاب هللاّ 
  تعمى ابصاركم ولن تزل اقدامكم ولن تقرص ايديكم ما أخذتم به� ثم قال: اوصيكم بهذين خ�ا.

يف تلكــم املجــامع آلـه و عليه هللا صىلولقد بلغت األهمية الكربى الرسالية يف حديث الثقل� لحد يكرره الرسول 
الستة أخ�تها يف خطبته يوم وفاته ثم يف بيته، ونحن نعلم انه � يكتب يف يشء من مهــام الــدين إالّ 
بعض كتاباته إىل االمراء وامللوك دعوة إىل االسالم، ثم نراه يطلب ان يكتب عند وفاته ك� تواتر عنــه 

الوفات ويف البيت رجال فيهم عمــر بــن الخطــاب قــال النبــي  آله و عليه هللا صىل  ملا حرض رسول هللاّ : «آله و عليه هللا صىل
: هلم اكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده فقال عمر: إن النبي قــد غلــب عليــه الوجــع وعنــدكم آله و عليه هللا صىل

 ، فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقــول: قربــوا يكتــب لكــم النبــي القرآن حسبنا كتاب هللاّ 
كتابا ال تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلــ� اكــ�وا اللغــو واالخــتالف عنــد النبــي آله و عليه هللا صىل

                                                        
��م ����  آ�� و ���� ا��� ���  ان ا��ي ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ����). ��� �� ا������ �� ���ب ���� �� ��� ��ل ���      ١

��� ����� ا����ى و�� ���� ��� و��م ا����� و��م ��� �� ����� ��� ا����ـ� ا��ـ� ا��ـ�س ا�ـ� ���ـ� �ـ��� 

وا��ٔ��� ����� ا�� ���� وان ا����� ا����� ��� ا�ـ�   ا������ �� ����ا �� ������ ���� ا��ٔ��� ����� ���ب ا��ّ�

و�ـ� ا��ـ�ظ  ٢٥٤ا���� �� ������ ��� �ـ�دا ��ـ� ا��ـ�ض ��ـ���� وأ�ـ�ر ����ـ������... و�ـ� ����ـ�ت ا����ـ�ق 

��م ��� ا��داع ���ل: إ�� ����� ��� ا���ض وا���  آ�� و ���� �ا�� ���  ا������، رواه ز�� �� ار�� ��ل: ا��� ر��ل ا��ّ�

���� وا��� �����ن ان ��دوا ��� ا���ض ��ٔ��ٔ��� �� ����� ��� �������� ����� ��ـ�م ر�ـ� �ـ� ا���ـ����� 

� ����ـ� و���� ��ٔ����� ������ا ��، وا��ٔ�ـ�  ��� ���� ��� ا��ّ�  ���ل: �� ا�����ن؟ ��ل: ا��ٔ��� ����� ���ب ا��ّ�

��� ������� و�� ����و�� « آ�� و ���� ا��� ���  ��� ا����� ����� وا��ب د���� ������ص ��� ���ا او ��� ��ل ر��ل ا��ّ�

و�� ����وا ���� وا�� ��ٔ�� ��� ا����ـ� ا����ـ� ��ٔ��ـ��� ان �ـ�دوا ��ـ� ا��ـ�ض ��ـ���� وأ�ـ�ر �����ـ�����، 

 .٣٢٧: �����٩ت ». ���� ا�� وا�� ��و��� �� ��و������� ا�� ���� و��ذ���� ا�� ��ذل وو�

ا�� ��� َ�َ�ط وا��� واردون ��� ا���ض �����وا  آ�� و ���� ا��� ���  وا��ج ا����ا�� �� ز�� �� ار�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

  �� و�� ���� ��� ا��ّ�  ���ل: ا��ٔ��� ���ب ا��ّ  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ������� �� ا������ ���: و�� ا�����ن �� ر��ل ا��ّ�

و���� ������� ������ا �� �� ��ا��ا و�� ����ا وا��ٔ��� ����� وا���� �� ������ ��� ��دا ���� ا���ض و��ٔ�� ���� 

 ذ�� ر�� ��� �������� ������ا و�� �������� ������ ا��� ����.

�� ���س �� ��ض و���� ������ ����� ��� ��� ���  ��� ��� وا���� آ�� و ���� ا��� ���و�� ���� ���� ��ل ا�� ا���� 

 . ا����� ���ل: ا��� ا���س �� ���� ���� �� ان ������ �� �� ����ا ���ب ا��ّ�
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  ١».قوموا: «آله و عليه هللا صىل  قال لهم رسول هللاّ  آله و عليه هللا صىل
لبيت غاص �ن فيــه يف مرضه وا آله و عليه هللا صىل  قال: ملا ثقل رسول هللاّ  السالم عليهومن حديث ام� املؤمن� عيل 

يرفعه� عن  السالم عليهقال: ادعو يل الحسن والحس� فجاؤوا فجعل يلثمه� حتى أغمي عليه فجعل عيل 
ففتح عينيه وقال: دعه� يتمتعا مني وا�تع منه� فستصيبه� بعدي أثَرة ثم  آله و عليه هللا صىل  وجه رسول هللاّ 

تعاىل كاملضيع   وسنتي وعرت� اهل بيتي فاملضيع لكتاب هللاّ   قال: ايها الناس قد خلفت فيكم كتاب هللاّ 
  ٢».لسنتي واملضيع لسنتي كاملضيع لعرت� أما إن ذلك لن يفرتق حتى اللقاء عىل الحوض

ـ وقــد يف مرضه الذي قبض فيه يقــول:  آله و عليه هللا صىلقالت سمعت أ�  عليهاالسالمومن حديث فاطمة الزهراء 
امتألت الحجرة من أصحابه ـ أيها الناس يوشك أن أقبض قبضا رسيعا وقد قدمت إليكم القول معذرة 
اليكم أال إ� مخلف فيكم كتاب ر� عز وجل وعرت� أهل بيتي ثم أخذ بيد عيل فقال: هذا عيل مــع 

  ٣».�القرآن والقرآن مع عيل ال يفرتقان حتى يردا عيل الحوض فأسألكم ما تخلفو� فيه
رجع من سفر لــه وهــو متغــ� اللــون فخطــب خطبــة  آلـه و عليه هللا صىل  ومن حديث ابن عباس ان رسول هللاّ 

وعرت� وارومتــي ولــن يفرتقــا   بليغة وهو يب� ثم قال: ايها الناس قد خلفت فيكم الثقل�: كتاب هللاّ 
وإ� أسألكم يوم القيامة يف ذلك عنــد الحــوض أال وإنــه حتى يردا عيل الحوض أال وإ� أنتظره� أال 

سرتد عيل يوم القيامة ثالث رايات من هذه االمة راية سوداء فأقول: من أنتم فينسون ذكري فيقولون 
نحن أهل التوحيد من العرب فأقول: أنا محمد نبي العرب والعجم فيقولون: نحن من أمتك فــأقول: 

� فيقولون: أما الكتاب فضيعنا وأما عرتتك فحرصنا عىل أن نبيدهم كيف خلفتمو� يف عرت� وكتاب ر 
فأوّيل عنهم فيصدرون عطاشا قد اسودت وجوههم، ثم ترد راية أخرى أشد سوادا مــن األوىل فــأقول 
لهم: من أنتم؟ فيقولون كالقول األّول نحن من اهل التوحيد فإذا ذكرت إسمي قالوا: نحن من امتك 

وعرت�؟ فيقولون: أما الكتاب فخالفناه، وأما العرتة فخذلنا   يف الثقل� كتاب هللاّ  فاقول: كيف خلفتمو�

                                                        
) ٢٢: ��١ـ� () و�� ��ـ�ب ا�٥: ٤). ا���� ا����ري �� ��ب ��ل ا�����: ����ا ���، ���ب ا����� (     ١

و��� ا����اء ا���� �� ����� وا���� ���� �� آ�� ا������ �� ����� ورواه ا��� �� ���� ا�� ��ـ�س 

�� ���� �� ����د �� ا��   �� ���ا��ّ�  �� ����ه و���� ���� ا���ب ا���� و��� ا����ري ���ا: ا�� ����ا��ّ�

) ��ل ����� ����ـ� ا�ـ� ٧: ��٢د وا���� �� ����� (���س، وروى ا����ري �� ��ب ��ا�� ا���� �� ���ب ا��

��م ا����� و�� ��م ا����� �� ��� ��� «����� �� ����ن ا��ٔ��ل �� ���� �� ���� �� ا�� ���س ا�� ��ل: 

و��� ��م ا����� ���ل: ا����� ����ب ا��� ��� �����  آ�� و ���� ا��� ���  ��� د��� ا�����ء ���ل: ا��� ����ل ا��ّ�

� ا��ـ� �ـ��  � ����ا ���ه ا��ا ����ز��ا و�� ����� ��� ��� ���زع �����ا: ��� ر��ل ا��ّ�� � ا��ـ� �ـ���ـ�ل  آ�ـ� و ��ـ� د�ـ���  آ�ـ� و ��ـ�

 ����ي ا�� ��� ��� ��� ������ ا���.

 
 .٣٥٢). ا����ر      ٢

 
 .٣٥٤). ا����ر      ٣
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ومزقناهم كل ممزق فأقول لهم: إليكم عني فيصدرون عطاشا مسودة وجوههم، ثم ترد رايــة أخــرى 
 آلـه و عليـه هللا صـىلتلمع نورا فأقول: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل كلمة التوحيد والتقــوى نحــن أمــة محمــد 
 آلـه و عليـه هللا صـىلونحن بقية أهل الحق حملنا كتاب ربنا وأحللنا حالله وحرمنا حرامه وأحببنا ذرية محمــد 

فنرصناهم من كل ما نرصنا به انفسنا وقاتلنا معهم وقتلنا من ناواهم فاقول لهم: ابرشوا فانا نبــيكم 
ض فيصدرون روآء أال وان جربئيل اخرب� بان ولو كنتم ك� وصفتم ثم اسقهم من حو  آله و عليه هللا صىلمحمد 

  عىل ما قاتله وخاذله ابد الدهر.  امتي تقتل ولدي الحس� بارض كرب وبالء اال ولعنة هللاّ 
ه هللا صىليف خطبة له قال خطب جدي  عليه�السالمومن حديث الحسن بن عيل  يوما فقال بعد ما حمد   آلـه و علـي

وعرت� اهــل بيتــي   إ� ادعى فأجيب، وا� تارك فيكم الثقل� كتاب ّهللا  واثنى عليه، معارش الناس  ّهللا 
ان �سكتم به� لن تضلوا وانه� لن يفرتقا حتى يردا عيل الحوض فتعلّموا منهم وال تعلِّموهم فإنهم 
أعلم منكم وال تخلوا األرض منهم ولو خلت النساخت بأهلها ثم قال: اللّهم إنك ال تخيل األرض مــن 

عىل خلقك لئال تبطل حجتك وال تضل أولياءك بعد إذ هديتهم أولئك األقلون عددا واألعظمون حجة 
تبارك وتعاىل أن يجعل العلم والحكمة يف عقبي وعقب عقبي   عز وجل ولقد دعوت هللاّ   قدرا عند هللاّ 

  ١».ويف زرعي ويف زرع زرعي إىل يوم القيامة فاستجيب يل
واال�ة من آل الرسول هم مجمع الثقل� فهم ـ اذا ـ افضل من احــده� وكــ�  آله و عليه هللا صىللرسول والن ا

افضــل لكــم السالم عليهوعيل بن ا� طالب   إ� تارك فيكم الثقل� كتاب هللاّ : «آله و عليه هللا صىل  يروى عن رسول هللاّ 
  ٢». النه مرتجم لكم عن كتاب هللاّ   من كتاب هللاّ 

املــؤمن كالجبــل «هذا الثقالن ه� املثقالن املعتصم� به� جميعا عن كــل خفــة واســتخفاف فكــ� 
جميعا،   كذلك ـ وبأحرى ـ االمة املعتصمة بحبل هللاّ » الراسخ ال تحركه العواصف وال تزيله القواصف

  وهو الثقالن، ال يستخفها مستخف.
  
  
  
  
  

  لقرآنتدبرات يف ا
  

  ٣.»لََوَجُدوا ِفيِه اْختِالَفا كَِث�ا  أَفَالَ يَتََدبَُّروَن الُْقرَْءاَن َولَْو كَاَن ِمْن ِعنِد َغْ�ِ هللاّ «

                                                        
 .٣٥٧). ا����ر      ١

 
 .٢٨: ١). ����� ا�����ن      ٢

 
 .٨٢: ٤). ا����ء      ٣
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بــاإلعراض عــنهم، فقــد آله و عليه هللا صىلتنديدة شديدة موجهة اىل هؤالء املتخلف� يف مثلثه، بعد أمر الرسول 
وليعرفوا الطاعة الصالحة غ�  آله و عليه هللا صىلهم اإلحتكام اىل القرآن نفسه بعدما عارضوا الرسول يُعرض علي

املفرَّقة، وذلك من الرباه� الواضحة عىل أصالة القرآن وفرعية السنة أوالً، وعىل إمكانية تفهُّم القرآن 
  حتى لهؤالء الثالث فضالً عن املؤمن� الواقعي�.

دبر يف القرآن عام يشمل كافة املكلفــ� بــه رشيطــة معرفــة لغتــه وإمعــان النظــر يف ذلك! فحكم الت
  معانيه ومغازيه.

وم� ينتجه التدبر يف القرآن هو ربانية آياته البينات بأرسها ملكــان الــتالئم التــام بينهــا دون تفــاوت 
  لفظيا وال معنويا وال واقعيا وال يف أي حقل من حقول الحق املُرام.

ناسق الطليق الرفيق الرقيق والعميق هو الظاهرة الباهرة التي ال يخطئها من يتدبر القــرآن أجل والت
ولــو «كقرآن، مه� اختلفت العقول يف إدراك مداها، ولكنا ككلٍّ تدرك �اما أنها يف تناسق وتوافق تام 

  .»لوجدوا فيه إختالفا كث�ا  كان من عند غ� هللاّ 
أيا كان هي التدرُّج يف الكــ�ل    وال كث�ا، وطبيعة الحال يف َمن سوى هللاّ وال إختالف يف القرآن ال قليالً

  وعدم الحيطة املطلقة عىل الحقائق عىل أية حال.
فالقرآن النازل طيلة الحياة الرسولية يف مختلف الحاالت الحرجة واملجــاالت املرجــة، يف العهــد املــ� 

وال يوجد يف آياته أي إختالف يف قمة الفصاحة والبالغة،  املتضيق والعهد املد� الرفيق، ثم منذ الفتح،
وال يف املعا� املرادة، وال بينها وب� الحق الواقع، وال الفطــرة وال العقليــة الصــالحة غــ� املزيجــة وال 

  املريجة.
ذلك الكتاب ال ريب فيه أنه من رب العامل�، فك� الشمس هي دالة بنفسها عــىل نفســها بإرشاقهــا، 

موس اآليات القرآنية هي بأنفسها براه� ساطعة عىل أنها ربانية املصدر والصــدور، دون أي كذلك ش
  ١تدخل ألية عقلية َخلقية.

أفال يتدبرون القرآن «فتاركه مْقفل القلب مغّفل:  وهنالك آيات مع هذه تأمرنا بالتدبر يف القرآن حقه،
»أم عىل قلوب أقفالها

  ٣.»كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبَّروا آياته وليتذكر أولوا األلباب«ـ  ٢
�هــا أوعاهــا، وال فالقلب املتدبر واللب املتذكر ه� اللذان يتدبران القــرآن، وإن القلــوب أوعيــة فخ

  يتحدد القرآن �عارفه الجمة بساذجة األفكار، فإ�ا لكل قلب قدُر وعيه.

                                                                                                                                                         

 
�ـ�  ٢٤٠ـ  ٢٣٦ص  �١ـ� ج » �ـ�م ا�ٕ����ـ�ف ��ـ�«). را�� ����� ����ة ��م ا�ٕ�����ف ��� ���ان      ١

 ا�����ن.

 
٢٤: ٤٧). ����      ٢. 
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بْر، وهو يف القرآن جعُل كلِّ آية دَبْر نظ�تها وَدبَْر ما حوتها، ك� هي َدبْر التفكر  ل من الدَّ والتدبر تفعُّ
الكتــاب «يــة آيــة، حيــث الصالح فيها، ليحصل من هذه الثالث حق املعنى وواقع املغــزى مــن كــل آ 

  ١».يصدق بعضه بعضا وأنه ال إختالف فيه
عن إرص كل أرس من أفكار سابقة  وتدبُّر ثان هو تواتر التفكر يف القرآن بعد ذلك التدبر الثال�، تحلالً

  تعاىل دو�ا تحميل لعالقة اآلراء.  حاصلة من غ� القرآن، بنظرة تجردية تعني استنباط مرادات ّهللا 
» إختالفــا«بصيغة طليقة دون متعلَّق خاص م� يستغرق السلب يف أصل اإلختالف، فهــو » إختالفا«و

ك�ل منه بعد نقص وكل أكمل منه بعد كامل، فال تجد  من و إىل: بداية ونهاية يف الك�ل، أن يأ� كل
  فيه سنة التكامل بأرسه.

يف آياته مع بعضها البعض يف بالغة العبارة وفصاحة التعب�، أن يبدوا فيها القمم والسفوح » إختالفا«و
  والتوفيق والتع�ُّ والتحليق والهبوط والرفرفة والثقلة، واإلرشاق واإلنطفاء.

حاق الحق الثابت الذي ال ِحَول عنه، وعن الواقع والصالح لحيوية املكلف� كأكملها، عن » إختالفا«و
  وعن قضية الفطرة السليمة والعقلية غ� الدخيلة، وعن متطلَّبات كل زمن إىل آخر زمن التكليف.

التــام فيها ب� السنن املرسودة فيه بتضاد أو تناقص أو تناقض، بل هو اإللتيام واإللتحــام » إختالفا«و
  بكل وفق ووئام.

  ف�دة اإلختالف بأي معنًى كان ويف أي حقل من حقوله مسلوب عن القرآن بصورة مستغرقة طليقة.
مهــ� كــان مــن   وسلبية واحدة من هذه اإلختالفات هي مستحيلة بالنسبة ملا كان من عنــد غــ� ّهللا 

  بية الطليقة.أعلم العباقرة يف أي حقل من حقول العلم واملعرفة، فضالً عن السل
ومه� كانت األنظار واألفكار يف تفهُّم معا� القرآن درجات، ولكنها تلتقي يف أظهر املظــاهر القرآنيــة 

  وهي ظاهرة عدم اإلختالف فيه لو أعطوا التدبر فيه حقه.
وكل ما يخيَّل اىل القارصين أو املقرصين بحق القرآن من تهافت وإختالف، إنه يذبل ويــزول بــالنظر 

  م اىل القرآن نفسه دون حاجة اىل توجيهات خارجية وتكلفات.السلي
ذلك مع أن القرآن ناظر اىل كافة الحقائق جلية وخفية، وعىل ضوء تقدم العلم نراه ال إخــتالف فيــه 

  ب� هذه الحقائق وال قيد شعرة، م� ال يستطيع عىل طرف منها أي عبقري!.
القيد توضيحي ولــيس إحرتازيــا يعنــي أن يف القــرآن إختالفــا ، ف هو لزام كالم غ� هللاّ » إختالفا كث�ا«و

  قليالً، كال ال قليالً وال جليالً، م� يوكِّد ربانيته، دون أي إحت�ل لتدخُّل العلم غ� الربا� يف إصداره.
وصنع من سواه بــ�ِّ كالشــمس يف رايعــة النهــار، كــذلك الفــرق بــ� كالمــه   وك� الفارق ب� صنع ّهللا 

ى به وكالم الخلق، والقرآن متحدٍّ بكل أبعاده لفظيا ومعنويــا كــلَّ كتابــات األرض مــن عبــاقرة املتحدّ 
الكتاب النوابغ، و� يأت حتى اآلن ولن، من يسامي كالُمه كالَمه، أو يستطيع إنتفاضه أو إنتقاصــه يف 

  أدب اللفظ أو حدب املعنى.
الكائنات كلها، يظهر فيــه ســاطع الربوبيــة وحقا إنه ال نجد مظهرا من مظاهر التكوين والتدوين يف 

                                                        
  و�� ��ن �� ��ـ� ��ـ� ا��ّـ�«�� ��� ا������ ��ل: وذ�� أن ا����ب.. ���ل ������  ٥٢٢: ١). ��ر ا������      ١

 .»����وا ��� إ������ ����ا
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عــىل مــدار   اإللهية كمثل املظهر القرآ� العظيم، فال يساوى وال يسامى يف أية ظــاهرة مــن آيــات هللاّ 
الكون بأرسه ـ ال تكوينيا وال ترشيعيا ـ فال دليل عىل ربانيته الوحيدة غ� الوهيدة كمثل القرآن، وقد 

  : ألنه أنزل بعلم ّهللا   ل عىل هللاّ عرَّف نفسه بأنه شهادة قمة تد
شهيد بيني وبينكم وأوحي إيلَّ هــذا القــرآن ألنــذركم بــه ومــن بلــغ   قل أي يشٍء أكرب شهادة قل هللاّ «

إلها آخر قل ال أشهد قل إ�ا هو إلــه واحــد وإننــي بــريٌء مــ� تـرشـكون.   أئِنكم لتشهدون أن مع هللاّ 
»فون أبناَءهم الذين خرسوا أنفسهم فهــم ال يؤمنــونالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ك� يعر 

أنزلــه « ١
»شهيدا  بعلمه واملالئكة يشهدون وكفى با�ّ 

شــهيدا بينــي وبيــنكم ومــن عنــده علــم   قل كفى باّ� « ٢
»الكتاب

  ٤.»شهيدا  ى ودين الحق ليُظهره عىل الدين كله وكفى با�ّ هو الذي أرسل رسوله بالهد«ـ  ٣
وهكذا نسمع ربنا يجعل القرآن شهادة عىل ربانيته كأفضل شــهيد، وكأنــه هــو تعــاىل يظهــر بنفســه 

ظهر بذاته لخلقه مــا كــان أظهــر مــ� أظهــر ربانيتــه بقرآنــه   املقدسة عند خلقه، ويف الحق لو أن هللاّ 
  املجيد وفرقانه الحميد.

  
  
  
  
  
  

  والرسول  طاعة هللاّ 
  

ا بِا�ّ « ا ثُمَّ يَتََوىلَّ فَِريٌق ِمنُْهْم ِمْن بَْعِد ذَلَِك َوَما أُْولَِئَك بِالُْمؤِْمنِ�َ    َويَُقولُوَن آَمنَّ   ٥.»َوبِالرَُّسوِل َوأَطَْعنَ
ل، إ�ا هو  تكيُّف يف النفس إنطباعا يف القلب، حالًة واقعية تظهر ليس اال�ان لعبة يتلهى بها يف مقا

يف مقال ويف اع�ل، فاما القول ـ آمنا ـ فقط فهــو لفــظ اإل�ــان دون واقعــه، وامــا عقــد القلــب دون 
                                                        

 .٢٠: ٦). ا�����م      ١

 
 .١٦٦: ٤). ا����ء      ٢

 
 .٤٣: ١٣). ا����      ٣

 
 .٢٨: ٤٨). ا����      ٤

 
 .٤٧: ٢٤). ا���ر      ٥
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ظهور يف عمل فهو حال اال�ان وملّا يستكن يف القلب وإالّ فاين عمل اإل�ان؟ فإن له صــورة الظــاهرة 
  ة الباطن.ك� له س� 

يف محكــم كتابــه   هللاّ » واطعنــا« ١الــذي ارســله» وبالرســول«وحده ال رشيك لــه »  ويقولون آمنا با�ّ «
� ارسل به من سنته الجامعة غ� املفرقة، املستفاد من رموز قرآنية، فهم يدعون في» واطعنا الرسول«

فريق مــنهم «بعد تلك املقالة » ثم يتوىل«ولكن » واطعنا«مثلث اال�ان املستخلص يف ثالث اضالعه: 
والرسول يكــذب   حيث التويل عن طاعة هللاّ » باملؤمن�«املتولون » وما اولئك«الدعوى » من بعد ذلك

دعوى اال�ان، فإ�ا اال�ان هو الطاعة عىل درجاتها، ثم ال يكون إالّ دعوى اال�ان! بنفــاق، ام ارتيــاب 
عــىل حــد » ما اولئك باملؤمن�«بعد ا�ان، ام ضعف يف ا�ان! ومه� كان ضعيف اال�ان مؤمنا ولكن 

» بــاملؤمن�«ان! وا�ــا اذ فــيهم قليلــوا اال�ــ» بــاملؤمن�«حيــث عصــوا، فلــم يقــل » واطعنا«.. قولهم 
  ورسوله:  ومن توليهم عن طاعة هللاّ » اطعنا«الخصوص يف 

َورَُسولِِه لِيَْحُكَم بَيـْـنَُهْم إِذَا فَِريــٌق ِمــنْهُْم ُمْعرُِضــونََوإِْن يَُكــْن لَُهــْم الَْحــقُّ يـَـأْتُوا إِلَيـْـِه    َوإِذَا دُُعوا إَِىل هللاّ «
  ٢.»ُمْذِعِن�َ 
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم ب� الناس �ا أراك «:  هو الحاكم بينهم �ا أراه هللاّ  آله و عليه هللا صىلالرسول 

»وال تكن للخائن� خصي�  ّهللا 
املفرد مع سابق » ليحكم«حكمه بوحي القرآن والسنة، فـ   وقد أراه هللاّ  ٣

دعوة إىل كتابه، والدعوة اىل الرســول دعــوة إىل   ورسوله، يعني حكم الرسول، بالدعوة اىل هللاّ   ذكر هللاّ 
اذا دعوا.. إذا فريق «ال يوحي إليهم، ف   سنته، والحاكم بالكتاب والسنة بينهم هو الرسول إذ إن هللاّ 

ول اذ يــرون والرسول حيث يحكم به، وهم معرضون عــن حكــم الرســ  عن حكم ّهللا » منهم معرضون
الرســول » يــأتوا إليــه«يف قضــيتهم » وان يكن لهــم الحــق«الحق عليهم يف ميزان الحق، ثم هم اوالء 

وصدق الرسول، مذعن� بحكمه، ويف الحق ال يأتون اىل الرســول اذ ال يــاتون إالّ   بطاعة هللاّ » مذعن�«
  اذا وافق حكُمه هواهم! فهم اذا ياتون هواهم، دون هداهم.

من كــان بينــه وبــ� « آله و عليه هللا صىلهذه اآليات تنديدا بهؤالء املتول� العصات فقال الرسول   ّهللا وقد انزل 
  ٤».أخيه يشٌء فدعاه إىل حكم من حكام املسلم� فلم يجب فهو ظا� ال حق له

                                                        
). وا��� ��� ا����ل �����ء ����� ��� ا�������� أ���� ور����، و��� �� ��� ا���� �� در�� وا��ة ام ���      ١

 وا��، ر�� ا����ة �� ا�����ه.

 
 .٤٩ـ  ٤٨: ٢٤). ا���ر      ٢

 
 .١٠٥: ٤). ا����ء      ٣

 
ا���ـ� �ـ�ن  ـ ا��ج ��� �� ���� وا�� ا����ر وا�� ا�� ���� �� ا���� ��ل: ان ٥٤: ٥). ا��ر ا�����ر      ٤

و�� ���  آ�� و ���� ا��� �����ذا د�� ا�� ا����  آ�� و ���� ا��� ���  ���ن ���� و��� ا���� ����� او ���ز�� ��� ��� ر��ل ا��ّ�

�� ا��ض و��ل: ا�� آ�� و ���� ا��� �������� �� ����� واذا اراد ان ���� ���� ا�� ا����  آ�� و ���� ا��� ���اذ�� و��� ان ا���� 
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  إالّ اذا كان لهم الحق؟: آله و عليه هللا صىلوملاذا يتوىل هذا الفريق فيعرض عن حكم الرسول 
  ١.»َعلَيِْهْم َورَُسولُُه بَْل أُْولَِئَك ُهْم الظَّالُِمونَ    تَابُوا أَْم يََخافُوَن أَْن يَِحيَف هللاّ أَِيف قُلُوبِِهْم َمرٌَض أَْم اْر «

                                                                                                                                                         

: �� ��ن ���ـ�..؟ و��ـ� وا�ـ�ج آ�� و ���� ا��� ���  ���ل ر��ل ا��ّ�» واذا د��ا ـ ا�� ���� ـ ا������ن«  ا�� ���ن ����ل ا��ّ�

�� د�� ا�� ����ن ��� ��� ��� ���� �� �� ��،  آ�� و ���� ا��� ���  ا����ا�� �� ا���� �� ���ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

����: �� �� ���� ����� ����� �� ���م ا���ع وا���ـ�ة اّ�ـ� ذا �ـ� ا��ـ�ة ا��و�َـ� أ��ل ���� �� ����ن ا���

 ا���د�� ا�������� ا�� اذا ��ٔ�� ان ��ا ا�����ن ���� �������� ا��� ����� ا�� ا�����ت!.

��ل:  ا����م ����  �� ����� ا���� ����� ا��  ا�� ���� �� ا�� ���ن �� ا�� ���ا��ّ� ٢١٠ح  ٦١٥٣و�� ��ر ا������ 

 ا����م ����و����ن وذ�� ا�� ��ن ������ ���ز�� �� ����� ���ل ا��� ا�������  ا����م �������� ��ه ا��ٓ�� �� ا��� ا������� 

���� ���� �� ����  آ�� و ���� ا��� ���  ���ل ��� ا����� �� ��ف �� ������ ا�� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ���� ����ل ا��ّ�

: �� ���� ا�� ���� ���� ا����دي ���ل ا�� ا����م ����و��� ������ ا�� ا�� ���� ا����دي ���ل ����ن ����� ا������� 

واذا د��ا ا�� «�� و�� ��� ر����   ��� و�� ا����ء و�����ه �� ا�����م؟ ����ل ا��ّ�  ���� �����ن ��ٔ���ا ر��ل ا��ّ�

 ».ا��� ��ن ��ل ا�������... ��و��� �� ا�����ون« ا����م ������ ا������� �� ذ�� ا�» ـ ا�� ـ ا������ن  ا��ّ�

، ��ل �����: ���� ��ه ا��ٓ�� �� ��� ا������ و�� ���� ���د�� �� ارض و��ن ا����دي ٢٠: ٢٤و�� ا������ ا����� 

� ا����ف و���ل: ان ����ا ���� ����� ������ و��� ا������ ���ه ا�� ��� � آ�� و ���� ا��� ���  ���ه ا�� ر��ل ا��ّ�

����� و��ل ا����ك ���� �� ا�����ة �� وا�� ��ن ���� و��� ��� �� أ�� ���� ارض ������� ���� ا�� ��� ���� �� 

�� ����� ا���ء ا�� ����� ���ل ا�����ة ���� ار�� ������ ا��ه و������ ���� ������ة ا��ت ���� �� ������ ا���ء 

�� ا�������  ا����م ����ا��� أر�� ����� ا������� إن ر����� و�� ار��� ��� ������ ا���ء ���ل ���  ا����م �������ل ���� 

���ل ا�����ة: ا��  آ�� و ���� ا��� ���  ور����� و������ و���� ����� �� ا����� ��� ود��ه ا�� ان ������ ا�� ر��ل ا��ّ�

���� وا�� ا��ف ان ���� ��� ����� ��ه ا��ٓ�� و��ل ا���� ���� ��ه ���� ���� آ��� و�� ا���� ا��� ���� ��

 ا��ٓ�� �� ا�������� ا���� ����ا ����ون ا�����ن و���ون ا����.

ـ ا��ج ا�� ا����ر و���ه �� ���ده أ��� ���� �� ا�������� وروى �� ا���� ���ه  ١٩٤: ١٨و�� ����� ا������ 

ود�� �� ا����دي ا�� ��� �� آ�� و ���� ا��� ���  �دي �� ����� ������ ا�� ر��ل ا��ّ�و��� ���� �� ��� ا������ د��ه ��

و��ل: ������  آ�� و ���� ا��� ������� �����دي ��� ���� ا������ ������  آ�� و ���� ا��� ���  ا����ف �� ������ ا�� ر��ل ا��ّ�

��� ��ض ������ ���ل ��� �������: ا����؟  آ�� و ���� ا��� ���ا�� ��� ���� ذ��� ا��� ��ل �� ا����دي ��� �� ا���� 

���ل: ���! ���ل: ������� ��� ا��ج ا����� ���� و��ج ����� ���ب ��� ذ�� ا������ ��� ��د و��ل: ���ا 

 ».����� ور���� ����� وروي ��ا �� ا�� ���س  ا��� ��� �� ��َض ����ء ا��ّ�

�� ����� ���� وا��ا ��اءٌ أ��ن ����ن او ا���� او ا�����ه، ���  »����.. واذا د��ا.. �� �����«ا��ل: ���� �����: 

 ������ ا��ٓ�� وأ��ا��� دون ا����ص ���� دون آ����.

 
 .٥٠: ٢٤). ا���ر      ١
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نفاقا » يف قلوبهم مرض«أنهم ج�عة ب� من » فريق منهم.. دعوا«هذا الرتديد التقسيم يقرر موقف 
م ذلك اال�ان، املناسب لنفاق خلوا عن أي ا�ان، ام ا�ــان كبرش املنافق، او غ� نفاق حيث نفي عنه

لنئ � ينته املنافقون والذين يف «ناقص، وقد ردف املنافقون بالذين يف قلوبهم مرض فهم أخص منهم، 
»قلوبهم مرض..

ولــه  »عليهم  يخافون أن يحيف هللاّ «بعد اال�ان كمغ�ة بن وائل، ومن » ارتابوا«ومن  ١
  بعض اال�ان كمن ال نسميّه.

فاملتويل عن حكم الرسول املعرض عنه بعد دعوى اال�ان والطاعة ليس إالّ منافقــا يف قلبــه مــرض، ام 
بل ».. «وما اولئك باملؤمن�«عليه ورسوله   مرتابا بعد ا�ان، ام قليل اال�ان حيث يخاف ان يحيف هللاّ 

ان املدعى منافق�، وبحق اال�ان الكائن مرتاب� بعده، وبحق اال�ــان بحق اال�» اولئك هم الظاملون
وبحــق َمــن  آلـه و عليـه هللا صـىلورسوله نقصا يف اال�ان، وهم الظــاملون بحــق الرســول   الباقي خائفا حيف هللاّ 

  نازعوه يف حقهم، و� يرضوا بحكم الرسول حيث يحكم بالعدل!
�ثلــث األعــراض التــي حالــت دون الطاعــة لرســول الهــدى،  هنا إعراض عن توليهم اإلعراض» بل«و
 »والرســول واطعنــا  الذين يقولــون آمنــا بــا�ّ «يعني ـ فقط ـ املعرض�، ال كل » اولئك هم الظاملون«و

  »!الظاملون«ال كلهم فال يعمهم مثلث التنديد و» ثم يتوىل فريق منهم«فمنهم الصادقون الصالحون، 
ورسوله علــيهم وال يحيــد عــن الحكــم الحــق فــيهم، إذ ال ينحــرف   يف هللاّ لقد كانوا عىل علم أال يح

الرسول مع الهوى حتى ينجرف ويرتدى، إن كانوا مؤمن�، ولكنهم ملرض يف قلــوبهم: نفاقــا ام ضــعَف 
عليهم ورسوله، بل ليس هذا او ذاك ســببا لخــوف   اال�ان، أو ارتيابا بعد اال�ان، خافوا أن يحيف هللاّ 

  !»ل اولئك هم الظاملونب«الحيف 
هذه إعراض يف وجهيه، إىل سبب واحد هو الظلم، سواٌء أكان يف قلوبهم مــرض او ارتيــاب » بل«ف ـ 

ــد فا�ــا   ال يعرض عن حكم ّهللا   او خوف ام � يكن، فحتى املرشك باّ�  خوف الحيف فضالً عن املوحِّ
  ! هو الظلم الكامن يف قلوبهم يدفعهم إىل اإلعراض عن حكم ّهللا 

ترى اليست هذه الثالث من الظلم حتى يعرض عــن ســببيتها إىل الظلــم؟ علـّـه يعنــي أعمــق الظلــم 
ظامل�، تعديا عن طــور اال�ــان املــّدعى،   وأحمقه، أنهم خلٌو من هذه الثالث فيعرضون عن حكم هللاّ 

وهناك يدفعهم اىل وانهم عىل واحدة من هذه الثالث ظاملون فان الكل ظلم، فا�ا الظلم ال سواه هنا 
  رِسالة، والتحاكم اىل غ� حــاكٍم مــن هللاّ   أصالة وإالّ لرسول هللاّ   ! فال حكم إال �ّ  اإلعراض عن حكم ّهللا 

يريدون ان يتحاكموا إىل «تحاكم اىل الطاغوت أيا كان، وإن مدعيا لالسالم يرتدي ردائه ويتحكم اُمته! 
  ٢!»الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به

ء عن خوفة الحيف. النــه العــدل الــذي ال يظلــم مثقــال ذرة،  بحكمه فهو الوحيد الربى  ان َحَكم هللاّ 
وخلقه يف ميزان عدله سواء، وليس يف رشعتــه إالّ ســيادة القــانون الحــق دون ســائر الســادة، وقيــادة 

                                                        
 .٦٠: ٣٣). ا����اب      ١

 
 .٦٠: ٤). ا����ء      ٢
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  . العدالة املطلقة التي ال يسطع لها إال ّهللا القانون الحق دون سائر القادة، وال ح�ية وال مصلحية إالّ 
بــل اولئــك هــم «إىل ســواه هــو الظــا� حقــا   هو العدل حقا، فالذي يحيد عن حكــم هللاّ   فاذ كان هللاّ 

  ! ، فا�ا هم املعرضون عن حكم هللاّ  ، وال كل من يحكم بحكم هللاّ  وليس رسول هللاّ   وليس هللاّ » الظاملون
م ب� يدي هللاّ قضية اال�ان الصادق  موا بــ� يــدي هللاّ «ورســوله:   االّ يقدَّ   يــا ايهــا الــذين آمنــوا ال تُقــدِّ

»ورسوله
أ� تر إىل الذين أتوا «ورسوله هم املنافقون مسلم� كانوا أم سواهم   فاملقدمون ب� يدي هللاّ  ١

»هم ثم يتوىل فريق منهم وهم معرضونليحكم بين  نصيبا من الكتاب يُدعون إىل كتاب ّهللا 
فاملنافقون  ٢

  ك� الكافرون ملة واحدة وأما املؤمنون:
َا كَاَن قَْوَل الُْمْؤِمِنَ� إِذَا ُدُعوا إَِىل ّهللا « َك ُهــْم َوَرُسولِِه لِيَْحُكَم بَيْنَُهْم أَْن يَُقولُوا َسِمْعنَا َوأَطَْعنَــا َوأُْولَِئــ   إِ�َّ

  ٣.»َويَتَِّقيِه فَأُْولَِئَك ُهْم الَْفائِزُونَ    َوَرُسولَُه َويَْخَش هللاّ    الُْمْفلُِحوَن َوَمْن يُِطْع هللاّ 
هو قاعدة اال�ان وفائدته، فعند تقلــب » وبالرسول واطعنا  آمنا با�ّ «إ�ا السمع والطاعة بعد القول 

  عرف جواهر الرجال، وعند االمتحان يكرم املرُء او يهان.االحوال ي
هو قولة اال�ان صورة لفظية، وعقد القلب بــه هــو صــورته املعنويــة وملـّـا يصــل اىل » آمنا...«فالقول 

أن يقولــوا ســمعنا «هنا تتب� س�ة اال�ان برســيرته:  »ورسوله ليحكم بينهم  اذا دعوا اىل هللاّ «س�ته، فـ 
  عمليا يف تجربة اال�ان، بعد فالحهم يف حال ومقال! »ك هم املفلحونواطعنا واولئ

  ثم ال يفوز بفالحه هذا بعد القول: سمعا وطاعة إالّ �ثلث الطاعة الخشية التقوى:
  »!فاولئك هم الفائزون«ـ » ويتقه«ـ  ۳»  ويخش هللاّ «ـ  ۲» ورسوله  ومن يطع هللاّ «ـ  ۱

ق الصعبة امللتوية اىل املقصود، ثــم الثانيــة هــي الفــوز: الظفــر فالخطوة االوىل هي الفالح: شق الطر 
  بالخ� مع حصول السالمة دنيا وعقبى، فالقول: ســمعنا واطعنــا إفــالح تعبيــدا للطريــق، وطاعــة هللاّ 

، هي اجتياز بسالمة اىل الخ� املقصود، كــ� الفــالّح يفلــح األرض شــقا  وتقوى هللاّ   ورسوله وخشية هللاّ 
  ذر، ثم يبذر بسالمة ويحصد، إفالحا ففوزا تلَو بعض!وإعدادا للب

ورسوله فقــد فــاز   ومن يطع ّهللا «وهكذا نرى آيات اإلفالح والفوز أن الثا� بعد االّول ومن مخلفاته: 
»فوزا عظي�

»فمن زحزح عن النار وادخــل الجنــة فقــد فــاز« ٤
ة عــن النــار إفــالح وتســوية فالزحزحــ ٥

                                                        
 .١: ٤٩). ا����ات      ١

 
 .٢٣: ٣). آل ���ان      ٢

 
 .٥٢ـ  ٥١: ٢٤). ا���ر      ٣

 
 .٧٣: ٤). ا����ء      ٤

 
 .١٨٥: ٣). آل ���ان      ٥
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املؤمن� واملؤمنات جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ومساكن طيبــة يف   وعد هللاّ «إىل الجنة 
»أكرب ذلك هو الفوز العظيم  جنات عدن ورضوان من هللاّ 

هو الرضوان أم هو الكل، وكل » ذلك«وعّل  ١
  ٢.»ومساكن طيبة يف جنات عدن ذلك الفوز العظيم«إلفالح ذلك فوز نتيجة ا

»قد أفلح من زكاها«واما اإلفالح فهو التعبيد لطريق الفوز 
يــا   فــاتقوا ّهللا «والتحلية هي بعد التزكيــة  ٣

»أويل األلباب لعلكم تفلحون
  ٥.»جميعا ايها املؤمنون لعلكم تفلحون  وا اىل ّهللا وتوب« ٤

ترضب اىل عمق املايض تلميحا أن ذلك قضية اال�ــان » سمعنا وأطعنا«يف قول املؤمن� » كان«هنالك 
تعم دعــوة » واذا دعوا..«بطبيعته، فاملتخلف عنه متخلف عن اال�ان الصالح مه� كان له ا�ان! ثم 

، ثم الطاعــة ـ وهــي واقعهــا ـ  او الداعي اىل رسول ّهللا   ، او داعى هللاّ  حد املتنازع�، ام اي داع إىل هللاّ ا
تحكي� لرباط الطاعة، واخ�ا »  ويخش هللاّ «ومن ثم الخشية مع الطاعة » سمعنا واطعنا«بعد القول 

دون سواه، هذه الــثالث زاٌد   تقوى يف الطاعة الخشية والخشية الطاعة، ان تستخلص يف هللاّ » ويتقه«
  فائز صالح يف الطريق الفالح، اللهم اجعلنا من املفلح� الفائزين.

َخِبــٌ� ِ�ـَـا    َجْهــَد أَْ�َــانِِهْم لـَـِنئْ أََمــرْتَُهْم لَيَْخــرُُجنَّ قـُـْل الَ تُْقِســُموا طَاَعــٌة َمْعرُوفَــٌة إِنَّ هللاّ    َوأَقَْسُموا بِاّ� «
  ٦.»تَْعَملُونَ 

فلم يرتكوا صيغة بالغة يف القسم مبالغــة إالّ أقســموا » ا�انهم«هم يف » جهد«مبلغ »  واقسموا با�ّ «
  ، خروجا مفروضا. وإىل الجهاد يف سبيل هللاّ  ٧من أموالهم» لنئ امرتهم ليخرجن«بها: 

فال حاجة إىل إقسام بايٍّ من األقسام، في� لكم سبيل إىل تطبيقه دون إقسام، فإنه� » قل ال تقسموا«

                                                        
 .٧٢: ٩). ا�����      ١

 
 .١٢: ٦١). ا���      ٢

 
 .٩: ٩١). ا����      ٣

 
 .١٠٠: ٥). ا�����ة      ٤

 
 .٣١: ٢٤). ا���ر      ٥

 
 .٥٣: ٢٤). ا���ر      ٦
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دى الجميع، معروفة يف الكتــاب والســنة التحتــاج يف توكيــدها إىل ل» طاعة معروفة«الواجب عليكم 
ويقولون طاعــة «إقسام وال يف تطبيقها إىل أمٍر بعد أنَّ أمرَها معروف، ثم لتكن معروفة ال منكرة ك� 

»فإذا برزوا من عندك بيَّت طائفة منهم غ� الذي تقول..
أنها منكرة، أن ولكن طاعتكم معروفة لدينا  ١

تركتموها حيث ال تخرجون رغم ما تِعدون، أم أطعتم عىل غ� الوجه الذي تؤمرون، إذ ال تزيدون يف 
  الخروج إالّ خباالً ووباالً:

عليم باملتق�. إ�ــا   واليوم اآلخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وهللاّ   ال يستاذنك الذين يؤمنون با�ّ «
واليوم اآلخر وارتابــت قلــوبهم فهــم يف ريبــتهم يــرتددون. ولــو أرادوا   ون باّ� يستأذنك الذين ال يؤمن

ة ولكن كره هللاّ  انبعاثهم فثَّبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما   الخروج ألعدوا له ُعدَّ
  ٢.»ظامل�عليم بال  زادوكم إالّ خباالً وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم س�عون لهم وهللاّ 

هنا معنية، وما ألطفها تعب�ا آمرا ناهيا ساخرا متهك� مــتحك�! » طاعة معروفة«فمثلث املعنى من 
لدى املؤمن� واجبة قدر املستطاع وإىل » طاعة معروفة«عن املنافق� محرمة، و» طاعة معروفة«ف 

طاعــة «صبح أحدكم وتحت رأسه صحيفة عليهــا مكتــوب ي«لحد  السالم عليهحد الك�ل يف خروج املهدي 
  ٣».معروفة

َل َوَعلَيُْكْم ما ُحمِّ   قُْل أطيُعوا ّهللا « ا َعلَيِْه ما ُحمِّ لْتُْم وإن تُطيُعوه تَْهتَُدوا وأطيُعوا الرَُّسوَل فإن تََولَّوا فَإ�َّ
  ٤.»َوما َعىل الرَُّسوِل إالّ البَالُغ املُب�

ـ طبعا يف كتابه ـ وبطاعة الرسول ـ طبعــا يف ســنته ويف أحكامــه   هنا يؤمر الرسول أن يأمر بطاعة هللاّ 
إالّ كرســول، ويفصــل طاعتــه عــن حيث ال يطرح نفسه مطرح الطاعة » وأطيعو�«الرسالية، و� يقل 

  .» ومن يطع الرسول فقد أطاع ّهللا «طاعته وه� واحد، إشعارا بأصالة األوىل ورسالة الثانية: 
ــل«أو طاعة الرســول أو طــاعته�   عن طاعة هللاّ » فإن تولوا« مــن تبليــغ رســالته » فإّ�ــا عليــه مــا حمِّ

يهدي من يشاء   ان هللاّ «وصوالً إىل الحق » ليس عليك هداهم«وداللته البالغة حسب املستطاع، ف ـ 
ما عليك من حســابهم مــن يشء ومــا مــن حســابك «وليس عليه وزرهم إن تولوا  »إىل رصاط مستقيم

»عليهم من يشء
  .»وال تزر وازرة وزر أخرى« ٥

                                                        
 .٨١: ٤). ا����ء      ١

 
 .٤٥: ٩). ا�����      ٢
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لتهم مــن أوزاركــم إن عصــيتم،  هآـل و عليه هللا صىلوالرسول بداللته   من طاعة هللاّ » وعليكم ما حملتم« وما حمِّ
ر عليهم بحسابه أو يحاسب بحســابهم؟   أترى إذا تأّمر عىل املسلم� من يعيص هللاّ  فهل يحاَسب املؤمَّ

كالّ، فعليه ما حّمل من العدل، وعليه الوزر او ترك العدل، ك� عليهم ما حّملوا من طاعة يف العــدل 
طبار عىل اإلمرة الظاملة إالّ تقية، أو هجمة قاضية وكــ� أجملــه وِمن تخلف يف الظلم، فال يجوز اإلص

بلفظ اآلية ح� سئل: أرايت إن كان علينا أمراء من بعدك يأخذونا بالحق الذي علينا  آله و عليه هللا صىلالرسول 
لــوا وعلــيكم مــا : علــيهم مــا ُحمِّ آلـه و عليه هللا صىللنا نقاتلهم ونبغضهم؟ فقال   و�نعونا الحق الذي جعله هللاّ 

لتم لت الرعية ط ١ُحمِّ اعة رعاتها يف الحق وعصيانها يف غ� حــق، ولكــن� الرســول ال يــا� إال ولقد حمِّ
لكم من كتابه فإ�   يا معارش قراء القرآن اتقوا هللاّ « آلـه و عليه هللا صىلبالحق! ويقول الرسول  عز وجل في� حمَّ

لتم من ك   تــاب هللاّ مسؤول وإنكم مسؤولون، إ� مسؤول عن تبليغ رسالة وأما أنتم فتُسألون ع� ُحمِّ
  ٢».وسنتي
لنا من اثقال السمع والطاعة والدعوة. ٣»اّدى ما حمل من اثقال النبوة«ولقد    فعلينا أن نؤدي ما حمِّ

يل علــيكم حقــا   قــد جعــل ّهللا «ما أجمله هــو بقولــه:  السـالم عليـهعيل  آله و عليه هللا صىلولقد فصل خليفة الرسول 
مثل الذي يل عليكم، فالحق أوسع األشياء يف التواصف وأضــيقها يف  بوالية أمركم ولكم عّيل من الحق

التناصف، ال يجري ألحد إالّ جرى عليه، وال يجري عليه إالّ جرى له، ولو كان ألحــد أن يجــري لــه وال 
سبحانه دون خلقه، لقدرته عىل عباده، ولعدله يف كل� جــرت عليــه   يجري عليه لكان ذلك خالصا �ّ 

لكنه جعل حقه عىل العباد أن يطيعوه وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضالً رصوف قضاءه، و 
سبحانه من تلك الحقوق حــق الــوايل عــىل   منه وتوسعا �ا هو من املزيد أهله، وأعظم ما افرتض ّهللا 

، فجعلها نظاما أللفتهم  الرعية  وحق الرعية عىل الوايل، فريضة فرضها ّهللا  وعزا  سبحانه لكلٍّ عىل كلٍّ
  لدينهم ـ

فليست تصلح الرعية إالّ بصالح الُوالة، وال تصلح الُوالة إالّ باستقامة الرعية، فإذا أّدت الرعية إىل الوايل 

                                                        
ـ ا��ج ا�� ���� وا�� ���� وا����ا�� �� ����� �� وا�� ا������ �� ���� �� ����  ٥٤: ٥). ا��ر ا�����ر      ١

ارا��... و�� ���� ��� إن ��ن ��� إ��م ���� ����� ��� أ�� ����� أ���� أم ��   ا����� ��ل  ��� �� ر��ل ا��ّ�

��، و��� أ��ج  ��� �� ��� و�� �����ة ��ل ���� أ�� ا������ ا���� و����� و��� ا����م �� �ّ�� و���� �� ���

�����؟ ���ل: �����   إن ��ن ����� أ��اء �����ن ���� ���� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���ا����ري �� ��ر��� �� وا�� أ�� ��ل ����� 

.��� ��ا و����� �� ��� ��� �� 

 
��ل ��ل ر�ـ�ل  ا��ـ��م ������ ا��ل ا����� �����د �� ���� �� ا�� ����  ٢١٥ح   ٦١٦: ٣). ��ر ا������      ٢

 ...آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

 
و���� آ�� و ���� ا��� ������� ����� �� و�� ا����  �� ا����م ����  �� ا��ل ا����� �� ا�� ���ا��ّ� ٢١٥). ا����ر ح      ٣

 ».واّدى..«
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حقه وأدى الوايل إليها حقها عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت معا� العدل وجرت عىل 
  ولة ويئست مطامع األعداء ـأذاللها السنن فصلح بذلك الزمان وطُمع يف بقاء الد

وإذا غلبت الرعية واليها أو أجحف الوايل برعيته إختلفت هنالك الكلمة وظهرت معــا� الجــور وكــ� 
اإلدغال يف الدين وتُركت مناهج السنن فُعمل بالهوى وُعطِّلت األحكام. وإن من أسخف حاالت الوالة 

عىل الكرب، وقد كرهــت أن يكــون جــال يف عند صالح الناس أن يُظن بهم حب الفخر ويُوضع أمرهم 
كذلك، ولو كنت أحب أن يقال ذلك لكرهته   ظنهم أ� أحب اإلطراء واست�ع الثناء، ولست بحمد هللاّ 

سبحانه عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكربياء ور�ا استحىل الناس الثنــاء بعــد   إنحطاطا �ّ 
وإليكم من التقية يف حقوق � أفرغ من أدائهــا   اج نفيس إىل هللاّ البالء فال تثنوا عّيل بجميل ثناء إلخر 

وفرائض ال بد من إمضائها، فال تُكلمو� �ا تُكلَّم به الجبابرة وال تتحفظوا مني �ــا يـُـتحفظ بــه عنــد 
أهل البادرة وال تخالطو� باملصانعة، وال تظنوا � استثقاالً يف حق قيل يل، وال الت�س إعظام لنفيســ، 

إنه من استثقل الحق أن يقال له، أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل به� أثقل عليه، فــال تكّفــوا ف
ء وال آَمن ذلك من فعــيل إالّ أن  عن مقالٍة بحق أو مشورة بعدل فإ� لست يف نفيس بفوق أن أخطى

  رب غ�ه... .من نفيس ما هو أملَك به مني، فإ�ا أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب ال   يكفي هللاّ 
  
  
  
  
  
  

  حاكمية
  وحي القرآن والسنة

  
ا أََراَك هللاّ «   ١.»َوالَ تَُكن لِلَْخائِِنَ� َخِصي�  إِنَّا أَنْزَلْنَا إلَيَْك الِْكتَاَب بِالَحقِّ لِتَْحُكَم بَْ�َ النَّاِس ِ�َ

ب� الناس، حاكمية هي  آله و عليه هللا صىلالرسول  عىل ضوء هذه اليتيمة املنقطعة النظ� نعرف مدى حاكمية
يف األغلبية الساحقة يف الحقول السياسية والج�عية والحربية أماهيه من دون األحكاميــة املتعــودة، 

  ٢.آله و عليه هللا صىلبكتابه وسنة نبيه   حيث الحاكم يف الحقل األحكامي هو ّهللا 

                                                        
 .١٠٥: ٤). ا����ء      ١

 
ا��ٓ�ــ� ��ــ� أو��ــ� ا�����ــ� ا��ــ��� ا����ــ� ���ــ��� ارادوا ا���ــ�ل  ). و�ــ� وردت روا�ــ�ت ��ــ�ٔن �ــ�ول �ــ�ه     ٢

أن ���ن �������� ����� و���دل �� ا���� ������ن أ����� و�� ������ن �� ا���س و�� ������ن  آ�� و ���� ا��� ���

و�� �����ن ا���ـ�ل و�� او��ء ا���� �����ن إ��� �� ����ن �� ����� و����ون أن ����ا ا����ل ��� ���ا   �� ا��ّ�

 ��� �� ���� ��� ا���ى.
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إضافة اىل القرآنية العامة، إراءَة خاصــة يف تأويــل األحكــام  آلـه و عليه هللا صىلفهنالك إراءة ربانية لهذا الرسول 
ثابتــة غــ� الرشعية، هي له خاصة أو من علَّمه من خلفاءه املعصوم�، وخاصة أخرى هــي بســنته ال

كافة املصالح امللزمــة » ولن تجد من دونه«قرآنيا ككل دالليا او رمزيا   املفرقة، وثالثة هي �ا أراه هللاّ 
  ، ال رأى له ِمن سواه. فهو ـ اذا ـ حاكم ربا� ب� الناس �ا أراه هللاّ » ملتحدا«الحيوية اإلسالمية، 

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم «الكتاب ف واملحور األصيل م� يحكم به الرسول ب� الناس هو 
  كأصل يف هذا الكتاب، وكفرع عىل ضوء سائر الوحي. » ب� الناس �ا أراك هللاّ 

ليحكم ب� الناس ـ كأصل ـ بالقرآن، كســائر الرســل بســائر الكتــب، حيــث  آله و عليه هللا صىلولقد أمر الرسول 
 مبرشين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بــالحق لــيحكم بــ� النبي�  كان الناس أمة واحدة فبعث هللاّ «

  ١.»الناس في� اختلفوا فيه..
» لتحكم به بــ� النــاس«لكان الصحيح الفصيح » أنزلنا إليك الكتاب«هي نفس »  ما أراك هللاّ «ولو أن 

»فذكر بالقرآن من يخاف وعيد«ك� 
  ٣.»أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها..وكذلك « ٢

ذلك، وليس الحكم القضاء يف الدعاوي وسائر األحكام يف مختلف الحقول، غ� املنصوصــة يف القــرآن، 

                                                                                                                                                         

�� ����� ا���� �� ا��ٓ�� ��ن ��� ��و��� أن ���� �� ا��ٔ���ر �� ��� ا���ق ا��ة ���ث  ٥٤٧: ���١ ��ر ا������ 

����ا ������� ���� و���� و��� �����ا ��� �� ���دة �� ا�����ن و��ن ���دة ��ر�� وأ����ا ����� ��ن أ��ه ������ 

ان ���� ����ا ��� ��� وأ��وا �����   ���ل: �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �� ودر�� ���� ���دة ذ�� إ�� ر��ل ا��ّ�و��

��ن أ��ه ������ ودر�� و���� و�� أ�� ��� ��ء و��ن ���� �� ا��أي ر�� ���� ���ل �� ���� �� ��� ���ل ��� 

ذ�� ����ا ��ٔ�� ���� و��ج ����� ���ل: �� ��� ا���ق ا������� �����ق ا���ق ����دة: ��ا ��� ���� �� ��� ���� 

و������� إ�� ���� ������ ذ�� أو ��ٔ���ٔن ����  آ�� و ���� ا��� ���  وأ��� او�� �� ��� وأ��� ا�������ن ����ن ر��ل ا��ّ�

إ�� ر�� �� ر���� ���ل �� أ��� �ٕ��� ��يءٌ �� ذ�� ���� ��� ا���ق   ���� ��اروه و����ا ��: ار�� ����� ا��ّ�

ان ���دة �� ا�����ن ��� إ�� ا��   ���ل: �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �� ��وة و��ن ������ ����� ���� إ�� ر��ل ا��ّ�

�� ���دة ���� و��ء إ� آ�� و ���� ا��� ���  ��� ��� أ�� ��ف و��� ������ �����ق وا����� ��� ��� ���� ����� ر��ل ا��ّ�

و��ل ��: ���ت إ�� أ�� ��� ��ف و��� و��� ������� ������� و����� �����  آ�� و ���� ا��� ���  ��ٔ��� ���� ر��ل ا��ّ�

��� ����� ��� ����� ���ل  آ�� و ���� ا��� ���  ����ا ����� ���دة ور�� إ�� ��� و��ل: �� ����� ��� و�� ا��� ر��ل ا��ّ�

 ».������ وإ��� �����«�� ذ�� ��� ���� ��ه ا��ٓ��ت إ��   �ن، ��ٔ��ل ا��ّ�ا�����  ���: ا��ّ�

 
 .٢١٣: ٢). ا����ة      ١

 
 .٤٥: ٥٠). ق      ٢

 
 .٧: ٤٢). ا���رى      ٣

 



 67

كام، ويف ليست هذه م� أنزل إليه يف نص الكتاب أو ظاهره، اللّهم إالّ يف تأويله إتساعا علميا له باألح
رؤية معرفية تجعله حاك� طليقا ب� الناس يف كــل قليــل   سنته تفصيالً لكافة األحكام، وفي� أراه هللاّ 

وجليل، فال يخطأ يف أي حكم بيانا وتطبيقا، ك� ال يخطأ يف األحكام القضــائية والسياســية والحربيــة 
اهيه، م� ال نص لها يف الكتاب والسنة. وال ظاهر، إال وح   ي املعنى للحروف الرمزيّة.أمَّ

هي وحي له آخر يحلق عىل سائر »  ما أراك هللاّ «هي وحيه األصيل، كذلك » أنزلنا إليك الكتاب«فك� 
  ، حتى يف األقضية الخاصة. الوحي، إذا فكل أحكامه عاصمة معصومة �ا أراه ّهللا 

بــالحق، فــذلك » الكتاب«ـ » حقبال«ـ » إليك«ـ » بالحق«ـ » أنزلنا«بجمعية ربانية الصفات » إنا«ف 
  اإلنزال هو يف مثلث الحق الثابت الذي ال حول عنه، وملاذا؟.

حك� يف كافة البينونات السياسية واإلقتصــادية والثقافيــة والعقيديــة والخلقيــة » لتحكم ب� الناس«
  والعملية، فردية وج�عية، إزالة لكل ب� وبون عن ذلك الب� و�اذا؟:

وتراها إراءة برصية؟ وليس الحكم ـ فضالً عن مادته ـ مبَرصا! أم إراَءة عقيديــة؟ وقــد »  �ا أراك هللاّ «
  عليه وينزله قبل إنزاله!.  كان يعتقد كل ما أنزل ّهللا 

؟ بداللة قرآنية، ام بيان لرموزه، وهذا هو الصحيح، وهذه من الحكمة النازلة عليــه مــع  أم عرَّفك هللاّ 
»عليك عظي�  يك الكتاب والحكمة وعلَّمك ما � تكن تعلم وكان فضل ّهللا عل  وأنزل هللاّ «الكتاب: 

فال  ١
بد وأنها حكمة مع القرآن مه� كان القرآن نفسه أصل الحكمة لحد أصبح برهانا للرسول ال مرد لــه: 

  ٢.»حكمة بالغة ف� تغن النذر«: »والقرآن الحكيم. إنك ملن ملرسل�«
ما كان ليحكم إالّ بإراءة ربانية، دون الرؤية  آله و عليه هللا صىلبرهانا ساطعا عىل أنه »  �ا أراك هللاّ «ولقد كفت 

العقلية أم رؤية الشورى أماهيه، إ�ا هي عقلية الوحي الصارم ال سواه، ك� ويف عرشات من اآليات ما 
»إن أتبع إالّ ما يوحى إيلَّ «تعني 

»قل إ�ا أتبع ما يوحى إّيل من ر�« ٣
قل مــا يكــون يل أن أبدلــه مــن « ٤

  ٥.»تلقاء نفيس إن أتبع إالّ ما يوحى إيلَّ 
رشــيع، اللّهــم إال وليس يعني هذه اإلراءة الربانية أنه ســبحانه فــوض إليــه أمــرا مــن التكــوين أو الت

وحيا وك� فوض اىل خلفاءه املعصوم� أن يحكموا �ا أراهــم رســول   تفويضا يف أن يحكم �ا أراه هللاّ 
                                                        

 .١١٣: ٤). ا����ء      ١

 
 .٥: ٥٤). ا����      ٢

 
 .٥٠: ٦). ا�����م      ٣

 
 .٢٠٣: ٧). ا����اف      ٤

 
١٥: ١٠). ����      ٥. 
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  ١. بوحي من هللاّ   ّهللا 
يف األوصــياء وقــد جــرى   صوابا من دون خطإٍ ألنه وحــي هللاّ  آله و عليه هللا صىل  كان الرأي من رسول هللاّ «لذلك 

  .آله و عليه هللا صىلكله حسب القرآن ب� داللة عامة، او رمز يخصه  آله و عليه هللا صىلمه� كان الوحي اليه  ٢».السالم عليهم
» فأحكم بينهم �ا أنزل هللاّ «�ا أمره أن   ذلك وقد أكده هللاّ 

  حيث يشمل �ا أنزله يف كتابه وما أراه هللاّ  ٣
  ٤.»واءهموال تتبع أه  وأن أحكم بينهم �ا أنزل ّهللا «

فال وربك ال يؤمنون حتــى يحكِّمــوك فــي� «اإل�ان به بأن يحكِّموه في� شجر بينهم   ولذالك ربط ّهللا 
  ٥.»شجر بينهم ثم ال يجدوا يف أنفسهم حرجا م� قضيت ويسلموا تسلي�

ورسوله أمرا أن   ما كان ملؤمن وال مؤمنة اذا قىض هللاّ «سبحانه وتعاىل:  بقضاءه آلـه و عليه هللا صىلَورَدف قضاءه 

                                                        
�� ��ض   : �� وا��ّ�ا����م ����  �� أ��ل ا����� �� ���� �� ���ن ��ل ��ل أ�� ���ا��ّ� ٥٤٧: ١). ��ر ا������      ١

إ�� ا����� إ��� ا���ـ�ب «��و��   ��ل ا��ّ� ا����م �����وإ�� ا�����  آ�� و ���� ا��� ���  أ�� �� ���� إ�� إ�� ر��ل ا��ّ� إ��  ا��ّ�

 ا����م �����و�� ��ر�� �� ا��و���ء  » ����� ����� ��� ا���س ��� اراك ا��ّ�

إ�� أر�� أن ���� ��  ا����م ����  ���ا��ّ� ���� ���� �� ���� �� ا��� ��ل ��� ��ٔ�� ٤١٣: ١و�� ����� ا�����ن 

����� ��ا���� ���� ��ٔ���� ������د ����� ���� ���ٔ��� ��� أر�� أن أ��ٔ�� ������ ��� ���� إذ ��ع ر�� ا���ب 

���ل: �� ��ى ��ا ر�� �����ب؟ ���� ���� ��اك ا�� أ�� ���� �� ����� ��أ�� ��ذن �� ���� ا���� ���� �� 

�� ��ج ���   ��� ������ �� ���م ���� ���� ��ٔ���� ���� �� ا����� ������ �� ذ�� �� �� ���� إ�� ا��ّ���ٔ�� �� ���

���� إ�� ����ا ��� ا���ٔذن ���� آ�� ��ذن �� ���� ���� ���ٔ�� �� ��� ا������ ������ ��ٔ���� ���� �� ا����� 

���� ����ا ��� ��ء ���� ���ٔ�� �� ��� وأ��ب ا��ول ���� ��زددت ��� ��� ��ت أن أ��� �� ��ج ��� 

ا������ ������ ��ٔ���� ����ف �� أ����� أ����� ��ٔ��� ��� ا���� ود���� �� ���� ���� ��� إ�� ورأى �� �� 

��ا ���ء�� ����� أو أ��� «��ض إ�� ا�� داود ���� ���ل   د���� ��ب ���ه ��� ����� �� ��ل �� �� أ��� ان ا��ّ�

  وان ا��ّ� » ����� ��� ا���س ��� أراك ا��ّ�«أ�� د��� ���ل آ�� و ���� ا��� ����� و�� ��ض إ�� ����   ن ا��ّ�وإ  »���� ���ب

 .آ�� و ���� ا��� �����ض ا���� �� ذ�� �� ��ض إ�� ���� 

 
��ٔ�� �����: و����  ا����م �������� ���� ���ل ���  ا����م ����  ). ا����ر �� ���ب ا�ٕ�����ج �� أ�� ���ا��ّ�     ٢

 و�� ��� ذ�� ����ه.  ����� ��ل: ����� ��� ا���س ��� أراك ا��ّ�  أ�� ���� رأي و��ن.. ��ٔن ا��ّ�

 
 .٤٨: ٥). ا�����ة      ٣

 
 .٤٩: ٥). ا�����ة      ٤

 
 .٦٥: ٤). ا����ء      ٥
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  ١.»يكون لهم الخ�ة من أمرهم
، و� تعــن  أفبعد هذه الترصيحات يخلد بخلد مــؤمن أنــه كــان يتبــع رأى الشــورى تاركــا مــا أراه ّهللا 

ب الوحي بصورة الشورى دفعا لهم اىل التفك�، وإندفاعا إالّ أن يش� لهم اىل صائ» وشاورهم يف األمر«
اىل ما يوحى اىل البش� النذير، ل� يعرفوه عن تفهُّم، خروجا عن الجمود والخمود وك� فصلناه عىل 

  ضوء آيتي املشاورة والشورى.
تباعه يف هكذا حكم يحكم ب� الناس يف كل ما يحكم بنص الوحي، وعلينا إ  آله و عليه هللا صىلفلقد كان الرسول 

»واليــوم اآلخــر  أسوة حسنة ملن كان يرجوا هللاّ   لقد كان لكم يف رسول ّهللا «وهو من األسوة الحسنة 
ـ  ٢

» فإتبعو� يحببكم هللاّ   قل إن كنتم تحبون هللاّ «
  يــؤمن بــا�ّ  ورســوله النبــي األمــي الــذي  فآمنوا با�ّ « ٣

  ٤.»وكل�ته واتبعوه
والخصيم هو املدافع عن الدعوى، بل كن مدافعا للمحق� �ا أراك » وال تكن للخائن� خصي�«ذلك 

  الحق واملحق، والباطل واملبطل.  ّهللا 
بــالغ يف الخصــومة مــن «وإن كال اإلفراط والتفريط يف الخصومة محظوران والعوان بينه� محبور ف 

  ٥».من خاصم  اثم ومن قرص فيها ظلم وال يستطيع أن يتقي ّهللا 
  
  
  
  
  
  

  القرآن هو املرجع االصيل 
  

                                                        
 .٢٦: ٣٣). ا����اب      ١

 
 .٢١: ٣٣). ا����اب      ٢

 
 .٣١: ٣). آل ���ان      ٣

 
 .١٥٨: ٧). ا����اف      ٤

 
 .ا����م ����). ��� ا������ �� أ��� ا�������      ٥
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  ١.»ٍء قدير ىل كُلِّ َىش ُهَو الَْوِيلُّ َوُهَو يُْحيِى الَْمْو� َوُهَو عَ    أْم اتََّخُذوا ِمْن ُدونِه أْولِياَء فَاّ� «
ـ الوالية الخاصة اإللهية يف التكــوين والتــدب� والترشــيع أم » هو الويل«تعني الوالية هنا ـ �ا توحيه 

وقد يكــون التكــرار هنــا توطئــة  »والذين اتخذوا من دونه أولياء..«ماذا؟ فهذه اآلية أخص من األوىل 
هو املرجع يف كافــة اإلختالفــات، وأنــه فــاطر األرض   اليات الخاصة من أن ّهللا لبيان مصاديق هذه الو 

والس�وات وليس كمثله يشء يف األفعال والذات والصفات، وأن له مقاليد األرض والس�وات يبســط 
  ويقدر، وأنه الشارع من الدين رشائع..

ْم ِفيه ِمْن َيشٍء فَُحْكُمُه إَىل هللاّ «   ٢.»َر�ِّ َعلَيِْه تَوَكَّلُْت َوإلَيِْه أنِيُب    لِكُُم هللاّ ذ  َوَما اْختَلَْفتُ
، فاليشُء املختلف فيه يعم كــل يشء، فــإن  إن االختالف ـ أيا كان ومن ايٍّ وأيّان ـ ال مرجع فيه إالّ ّهللا 

وتحرسه عمن سوى   ّهللا  تحرص الحكم الفصل فيه يف»  فحكمه إىل هللاّ «توحي باستغراق، و» من يشء«
»أمر أال تعبدوا إال إياه ذلك الدين القيم ولكن أك� الناس ال يعلمون  إن الحكم إالّ �ّ «:  ّهللا 

اللهم إالّ  ٣
وأطيعــوا الرســول وأوىل   يا ايها الــذين آمنــوا اطيعــوا هللاّ «:  أو وليه الذي يحمل أمره عن هللاّ   رسول هللاّ 

واليــوم اآلخرذلــك خــ�   والرسول ان كنتم تؤمنون بــا�ّ   األمر منكم فإن تنازعتم يف يشء فردوه إىل هللاّ 
»واحسن تأويالً

، ثم الرسول وقد فصــلت طاعتــه عــن  فالقاعدة يف مثلث الطاعة هذه هي طاعة هللاّ  ٤
د هذا الفرع مع فرعه  ٥طاعته انفصال الفرع عن االصل ــد ثانيــة يف » أويل األمر منكم«ووحِّ كــ� ُوحِّ

  ..»!. إن كنتم تؤمنون باّ� «  الرد إىل الرسول، ثم جمعت الثالث يف طاعة هللاّ 
اعــة أوىل األمــر طاعته يف كتابه، ومن طاعة الرسول طاعته يف سنته، ومــن ط  فهنا تُعنى من طاعة هللاّ 

لوا.   طاعتهم يف حمل السنة ك� ُحمِّ
د طاعة الرسول مع ّهللا  »والرسول..  قل أطيعوا هللاّ «ح� تعني مطلق الطاعة:   وقد توحَّ

من يطــع «ف  ٦١

                                                        
 .٩: ٤٢). ا���رى      ١

 
 .١٠: ٤٢). ا���رى      ٢

 
٤٠: ١٢). ����      ٣. 

 
 .٥٩: ٤). ا����ء      ٤

 
وا����ا ا����ل و��   �� ا����ا ا��ّ�«) ٩٢: ٥( »وا����ا ا����ل وا��روا  وا����ا ا��ّ�«�ٓ��ت ا������: ). ��� �� ا�     ٥

�� «) ١٢: ٦٤( »وا����ا ا����ل ��ن ������ ����� ��� ر����� ا����غ ا�����  وا����ا ا��ّ�«) ٣٣: ٤٧( »�����ا ا������

 .٥٤: ٢٤ »���� �� ��� و����� �� �����وا����ا ا����ل ��ن ����ا �����   ا����ا ا��ّ�

 
 .٣٢: ٣). آل ���ان      ٦
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» الرسول فقد أطاع هللاّ 
ورســوله لــيحكم بيــنهم إذا فريــق   وإذا دعوا إىل هللاّ «ك� قد يوحد الحك�ن:  ٢

  ٣.»منهم معرضون
هو الحــاكم يــوم   والحكم يف آيتنا كأرضابها يعم التكويني والترشيعي يف األوىل ويف األخرى، فك� هللاّ 

»أنت تحكم ب� عبادك في� كانوا فيه يختلفــون«الدنيا، كذلك هو الحاكم يوم الدين: 
يحكــم   فــا�ّ « ٤

»انوا فيه يختلفونبينهم يوم القيامة في� ك
  ٦٧.»يحكم ال معقب لحكمه وهو رسيع الحساب  وّهللا « ٥

، ثم ال  ، وهامشا ورشحا من سنة رسول هللاّ  ، يستفاد متنا من كتاب هللاّ  فال حكم يف أي خالف إالّ �ّ إذا 
ال يزيل الخــالف، وقــد يزيــد خالفــات عــىل   حكم لسواه، حيث الرجوع في� اختلف فيه إىل غ� ّهللا 

وهي هي التــي تزيــل  ، خالف، حيث الحيطة العلمية والحكمة العالية والرحمة الواسعة خاصة با�ّ 
  الخالفات.

أو نهى عنه رجوع إىل آجــن مــاجن،   فالرجوع إىل القياسات واإلستحسانات أم ماذا م� � يأمر به هللاّ 
رجوع إىل الطاغوت، فال   وسنة رسول هللاّ   ك� الرجوع إىل من ال يتبنّى من الفقهاء يف حكمه كتاَب هللاّ 

  !. حكم إالّ �ّ 
املرجع الرئييس يف أي حكم ويف أية خالفات، يُتبنـّـى يف كــل شــارد ووارد، يعــرف بــه هو   إن كتاب هللاّ 

  هو وارد وما خالفه فهو مارد.  الغث عن السم� والخائن عن األم�، ف� وافق كتاب هللاّ 

                                                                                                                                                         

 
��� و�� ���ز��ا ور�  وا����ا ا��ّ�«) ١٣٢: ٣( »وا����ل ����� �����ن  وا����ا ا��ّ�«). ��� �� ا������ ا���:      ١

 ).٥٢: ٢٤( »و���� ��و��� �� ا�����ون  ور���� و��� ا��ّ�  و�� ��� ا��ّ�«) ٩٠: ٢٠( »������ا

 
 .٨: ٤). ا����ء      ٢

 
 .٤٨: ٢٤). ا���ر      ٣

 
 .٤٦: ٣٩). ا����      ٤

 
 ١١٣: ٢). ا����ة      ٥

 
 .٤١: ١٣). ا����      ٦

 
�ـ� ا��ـ�ا�� وا��ـ��� �����ـ�� �ـ� ا��د�ـ�ن  »و�� ا������ ��� �ـ� �ـ�ء«). ��ر ا������ �� ����� ا����      ٧

 ��م ا������.  ���� ذ�� ��� ا�� ا��ّ�
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 حيث ربــا�» ر�«لكل يشء »  ّهللا «ذلك املويلَّ يف التكوين ويف الترشيع ويف كل يشء » ر�  ذالكم هللاّ «
رجوعا »: أنيب«ال سواه » وإليه«يف أموري كلها » توكلت«ال سواه » عليه«ما � يرب أحدا من العامل� 

  إليه ع� سواه، وتوكالً عليه دون َمن سواه، توكالً وإنابة يف التكوين والترشيع سواء.
كــوين والترشــيع، ) تستعرض جذور الوالية اإللهيــة يف الت۱۶هذه اآلية �ا قبلها وما بعدها إىل اآلية (

فهنــا الواليــة الرشــعية   وأنه ال ندَّ له وال ضدَّ فيه� ويف سائر شؤون األلوهية، اللهم إالّ الدعوة إىل هللاّ 
  ملن يصطفيه من عباده.

�واِت َواالرِْض َجَعَل لكم ِمْن أنُْفِسُكْم أزْواجا َوِمَن األنعاِم أْزواجا يَْذَرُؤكُْم ِفيه لَيَْس « ِمثْلِه فاِطِر السَّ كَ
ِميُع الْبص�ُ    ١.»يشٌء َوُهَو السَّ

آية عد�ة النظ� من محكم القرآن ترجع إليها ما تشابه منه يف كيان األلوهية، تستأصل كــل م�ثلــة 
وسواه، يف ذات او صفات او افعال، تُب� خلقه عنه مباينة كينونة يف ذات وصــفة، وأنــه بــاين   ب� ّهللا 

  عن خلقه وخلقه باين عنه، ال هو يف خلقه وال خلقه فيه.
فاملِثل هو الشبيه ايا كان وإن بعيدا شبها واحدا يف مليارات او االَّنهايات، فعا� الخلق أشباه يف أشباح 
مه� اختلفت الصور واملاهيات، حيث املادة لزامها الذا� الرتكُّب والتغ� والحركــة والزمــان أيــا كــان 

مجرد عن املــادة واملاديــات فــال يشــبهها يف ذوات او صــفات ام مــاذا إال يف مقــام تحبــ�   وهللاّ وايّان، 
سبحان من ال يُحد وال يوصــف لــيس كمثلــه يشء وهــو الســميع «اللغات دون الحقيقة والذات، ف 

  ليس كمثله« ٢»البص�
  ».يشء

واتل ما اوحي اليك «قوله تعاىل:  آله و عليه هللا صىلدوية القرآن ملتحدا وحيدا للرسول ومن أدل اآليات عىل وح

                                                        
 .١١: ٤٢). ا���رى      ١

 
ان ��  ا����م ����ا����  ). ��ر ا������ �� ا��ل ا����� ��� �� ا��ا��� �� ���� ا����ا�� ��ل: ���� ا��     ٢

 ����� �� ��ا��� �� ا�����ا �� ا������ ����� �� ���ل ��� و���� �� ���ل ��رة ���� ����: ����ن...

ا��ل: ��� ا���� ا����ب �� ا������� ا������ ��� ا�������، �� ���ة ا��د�� ا����� ا�ٕ������ ��ل ا��ٓ�� ��� ���� 

و���� �� ا���� و��ا ��� ���� ا����ل ��� ��   ا����د�� ��ل ��� ا������� ��� ا��ّ� ���� ����، و��� او ��م ا�� ��

 �����، ������ و����� ��� ����ن!  ��ووا و�� ����� وا��ا ����� آ�� ��� ا���� �� ا��ّ�

؟ ��ٔ�� أ��� ا��ٔ����، و�� ���ل ��: �� ���ل ��: أ�� ا����م ����ا�� ��ل �� ر��: ا�� ا�����د؟ ���ل  ا����م ����و�� ا��� ا������� 

���؟ ��ٔ�� ���� ا������، و�� ���ل ��: �� ��؟ ��ٔ�� ��� ا������. ������ �� ���� ���� ا���� �� ���ر أ��اج 

 ����� و���ت ا��ٔ���ب ��� ذ�� از���� و����ت ا����ل �� ا���ك ������.

�� او �����ه ����� او ����ا ���� ا��ٔو��م او �����ا ��� ا�ِ�َ�� و�����ا : ا���ا ان �����ا ����ب ا��ي �� ��� ا����م ����و��ل 

 �� ا��ٔ���ل او �����ه ����ت ا�������� ��ن ��� ��� ذ�� ��را.

 ����� ��� ���ك و�� و��� ������ن ��� ����..  �� ��� ا��ّ� ا����م ����و�� ا�ٕ���م ا���� 
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»من كتاب ربك ال مبدل لكل�ته ولن تجد من دونه ملتحــدا
فــالقرآن هــو امللتحــد الوحيــد لرســول  ١

»احد ولن اجد من دونه ملتحدا  � من ّهللا قل إ� لن يج� «يف الوهيته:   ك� ّهللا  آله و عليه هللا صىلالهدى 
٢  

وجوابا عن سؤال: ف� هو موقف االحكام القطيعة التي ال توافق القرآن وال تخالفــه؟ أنهــا مســتفادة 
مــ� »  اطيعوا ّهللا «بعد » اطيعوا الرسول«سورة، ك�  ۲۹للرسول من الحروف الرمزية االربعة عرش يف 

  .يدل عليه
فال حجة يف غ� القرآن من دليل شيعي او سني غ� القرآن العظــيم وحــده، داللــة او اشــارة يعرفهــا 

  .آله و عليه هللا صىلالرسول 
  
  
  
  
  
  

  علوٌّ يف االرض
  

ينَ َوَما كَاَن ِمَن    فََخَسْفنَا بِه َوبَِدارِِه األرَْض فََ� كَاَن لَُه ِمْن ِفئٍَة يَنُْرصُونَُه ِمْن ُدوِن هللاّ «   ٣.»الُْمنْتَِرصِ
ومه� كان مع قارون ـ يف خروجه بزينته ـ أهله وهوامشه أم � يكونوا، فالخسف حسب هذا النص 

ه دونهم  التي كان فيها ـ بطبيعة الحال ـ قسٌم عظيم من ثروتــه، » وبداره«قارون » فخسفنا به«خصَّ
، حيث تركته وشأنه الشــائن، كــ�  بال فئة ينرصونه من دون هللاّ فقد ابتلعته األرض بداره، هاويا فيها 

هو دأب الهوامش املتملق� دا�ا أنهم رشكاء يف رغد العيش فإذا جاء البالء فحيدي حياد! وال فحسب 
  يائسا عنهم، بائسا يف انخسافه!.» وما كان من املنترصين«ان � تنرصه فئَته، بل 

يَبُْسُط الرِّْزَق لَِمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِده َويَْقــِدُر لـَـْوالَ    ا َمَكانَُه بِاألْمِس يَُقولُوَن َويَْكأنَّ هللاّ َوأْصبََح الَِّذيَن َ�َنَّو «
  ٤.»َعلَيْنَا لََخَسَف بِنَا َويَْكأنَُّه الَ يُْفلُِح الَْكافُِرونَ    أْن َمنَّ هللاّ 

وما كانوا من الصابرين عىل زهرتها » الذين يريدون الحياة الدنيا«وهم » الذين �نوا مكانه باألمس«

                                                        
 .٢٧: ١٨). ا����      ١

 
 .٢٣: ٧٢). ا���      ٢

 
 .٨١: ٢٨). ا����      ٣

 
 .٨٢: ٢٨). ا����      ٤
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بــه وبــداره   وزهوتها، و� يُلّقَّوا العظة من الذين أوتوا العلم، هــم اآلن ـ وقــد رأوا كيــف خســف هللاّ 
يبسط ويقدر،   إذ � يبلغوا بعُد إىل اليق� بان هللاّ »  ان ّهللا «دون ..»  ويكأن ّهللا «األرض ـ ينتبهون قليالً 

يف النفي واإلثبات فهم بعُد يف ُسبات، وعىل أية حال وقفــوا » ويكأنه«وال أنه ال يفلح الكافرون، وإ�ا 
أن � يستجب لهم ما �نوه باألمس وهم يرون مصــ� قــارون وهــو رأس الزاويــة! فا�ــا   يحمدون هللاّ 

كفــرا ونَعمــة،   لــذين ال يبــدلون نِعمــة هللاّ ال�اء هي ابتالء قد تعقبها الــبالء، فقليــل هــؤالء األثريــاء ا
  وكث�هم الكافرون.

  وهنا يسدل الستار عىل الفريق�، نقلة إىل ضابطة صارمة للناجح� يف هذا امليدان.
اُر اآلِخرَُة نَْجَعلُهَا لِلَِّذيَن الَ يُِريُدوَن ُعلُّوا ِيف األرِْض َوالَ فََسادا َوالَْعاقِبَُة لِلْمُ «   ١.»تَِّق�َ تِلَْك الدَّ

الــدار «البعيدة املدى، العالية الصدى، الغالية الهــدى » تلك«إن الدار اآلخرة بالزلفى واملكانة العليا، 
 »للذين ال يريدون علــوا يف األرض«تكوينا وترشيعا » نجعلها«الحسنى، حصيلة لحسنى األوىل » اآلخرة

حكم الحق، إذ ال يريدون يف ذلك الحقل إالّ تحقيق الحق وإبطال أيا كان، وحتى يف منصب العدل وال
هالباطل، وما العلوُّ الحكُم عندهم إالّ ذريعة لذلك، وك� أشار إمــامهم أمــ� املــؤمن�  إىل نعلــه  السـالم علـي

و يف فــالعل». لهي أحَب إّيل من إمرتكم هذه إالّ أن أقيم به حقا أو أبطل باطالً  وهللاّ «املخصوف قائالً: 
بعلو وغ� علو، والعلو ايا كان يستتبع فسادا مهــ� كــان ألهــل » وال فسادا«األرض لهم غ� ُمراد، ثم 

  وهداه.  العدل إالّ من عصم هللاّ 
من الناس من يعجبك قوله «فارادة العلو هي بطبيعة الحال من أقوى مصاديق اإلفساد يف األرض ف 

قلبه وهو ألد الخصام. وإذا توىل ســعى يف األرض ليُفســد فيهــا  عىل ما يف  يف الحياة الدنيا ويشهد ّهللا 
أخذته العزة باإلثم فحســبه جهــنم   ال يحب الفساد. وإذا قيل له اتق هللاّ   ويُهلك الحرث والنسل وهللاّ 

»ولبئس املهاد
وعــدول املــؤمن�، ... وليس ان إرادة العلو يف األرض ممنوعة ـ فقط ـ أللد الخصام، بل ٢

 آلـه و عليـه هللا صـىلألن كرايسَّ الحكم مآزق بطبيعة الحال، وقل من ينجو منها، وقد يروى عــن رســول الهــدى 
عدي بن الحاتم ألقــى  آلـه و عليه هللا صىلملا دخل عليه «و ٣»التجرب يف األرض واألخذ بغ� الحق«قوله يف اآلية: 

 ٤»: أشهد أنك ال تبغي علــوا يف األرض وال فســادا فأســلمآله و عليه هللا صىلإليه وسادة فجلس عىل األرض فقال 
  يف عباده وبــالده فــان هللاّ   أالّ تعلوا عىل هللاّ » إ� لكم نذير مب�«بكم   وأويص هللاّ   واوصيكم بتقوى هللاّ 

                                                        
 .٨٣: ٢٨). ا����      ١

 
 .٢٠٦: ٢). ا����ة      ٢

 
  ��ّ�ـ ا��ج ا������� وا������ �� ���� ا���دوس �� ا�� ����ة �� ر��ل ا ١٣٩: ٥). ا��ر ا�����ر      ٣

 ��ل:... »��� ا��ار...«�� ����  آ�� و ���� ا��� ���

 
 ��ي �� ����.. آ�� و ���� ا��� ������� ��ل ��� د�� ��� ا����  ). ا����ر ـ ا��ج ا�� ��دو�� �� ��ي ��     ٤
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لعاقبــة تلك الدار اآلخرة نجعلها للــذين ال يريــدون علــوا يف األرض وال فســادا وا«تعاىل قال يل ولكم 
  ١».للمتق�

فل� نهضت باألمر نكثت طائفة ومرقت اخرى « السالم عليهوعن وصيه وخليفته يف امته عيل ام� املؤمن� 
لقــد ســمعوها   بــىل وّهللا » تلك الدار اآلخــرة..«سبحانه ان يقول   م � يسمعوا هللاّ وفسق آخرون كانه

  ٢».ووعوها ولكنهم حليت الدنيا يف أعينهم وراقهم زبرجها
ـ إذا ـ ثــالوث فقد يعني منها انني لست من هؤالء الذين يريدون علــوا يف األرض وال فســادا فلــ�ذا 

نزلــت هــذه اآليــة يف «النكث واملروق والفسق، فال يصلح لوالية أمور املسلم� إالّ مثيل، وك� يقــول 
  ٣».أهل العدل والتواضع من الوالة وأهل القدوة من ساير الناس

أما� العلو يف األرض حتــى للمــؤمن� العــدول فضــالً  ٤»األما� عند هذه اآلية  ذهبت وهللاّ «أجل فقد 
  عمن سواهم!

وهذه اآلية طليقة يف التنديد �ن يريدون علوا يف األرض ايا كــان، فتنــوين التنكــ� تنكــ� عــىل تلــك 
لــه اجــود مــن رشاك نعــل صــاحبه ان الرجل ليعجبه ان يكون رشاك نع«اإلرادة عىل أية حال، وحتى 

  ٥»!.فيدخل تحتها

                                                        
�� ���م  آ�� و ���� ا��� ���  �� ا���� ا����� �����ده إ�� ا�� ����د ا�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١٤٣: ٤). ��ر ا������      ١

...:���� 

 
 .ا����م ����). ا����ر �� ��� ا������ ���      ٢

 
اٍل ���� ا���ل ا�� ��ن ���� �� ا��ٔ��اق و�� و ا����م ����). �� ���� ا����ن وروى زادان �� ا��� ا�������      ٣

 و���� ا����� و��� ������ع و������ل ����� ���� ا���آن و���ء ��ه ا��ٓ�� و���ل: ����...

 
). ا����ر �� ����� ا���� ����� أ�� �� ا����� �� ���� �� �����ن �� داود ا�����ي �� ��� ��      ٤

�� ���! �� ����� ا����� �� ���� إ��ّ ������ ا����� إذا ا���رت ا���� ا��� ����،  ا����م ����  � ���ا��ّ����ث ��ل ��ل ا�

���رك و����� ��� �� ا����د �����ن وإ�� �� �� ����ون ���� ���� ��� ا������ ا����� �����   �� ��� إن ا��ّ�

ت �� ��� ����: ��� ا��ار ا��ٓ��ة.. و��� ���� و���ل: ا����� ����، ��� ����� ��� ا���� ��� �� ���ف ا���

�� و�� ��   ا��ٔ���� ��� ��ه ا��ٓ��، ���: ���� ��اك ��� �� ا���� �� ا�����؟ ���ل: �� �� ا��ّ�  ذ��� وا��ّ�

 ».����� ���ل: ����� ��ٔ��ا ��� �� ����� و�� �����ا ��� آ����..
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فإرادة العلو يف األرض دركات اسفلها ارادة القيادة الكربى لألمة، وأدناهــا إرادة األجــود مــن املــال أو 
فــإذا «، وكث� هؤالء الذين يريدون علــوا كذريعــة  وتحقيق رشعة هللاّ   الحال، إالّ أن يُبتغى مرضات ّهللا 

وك� نــراه عــىل مــدار » ال يحب الفساد  توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وهللاّ 
  الزمن الرسايل للرسالي� فضالً عن سواهم.

صــالح الحكــم بــال  حول قيادة األمة نرباس ين� الدرب عىل من يريدون السـالم عليـهويف كل�ت لالمام عيل 
  علو يف األرض.

دعو� والتمسوا غ�ي «فحين� تجتمع عليه األمة الحائرة املظلومة ـ قارصة ومقرصة ـ ليبايعوه يقول: 
فإنّا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان ال تقوم له القلوب وال تثبت عليه العقول وإن اآلفاق قد أغامت 

ت بكم ما أعلم و� أصغِ إىل قول القائل وَعتــب العاتــب واملحجة قد تنكرت واعلموا إن أجبتكم ركب
وإن تركتمو� فأنا كأحدكم ولعيل أسمُعُكم وأطوعكم ملن وليتموه أمركم وأنا لكــم وزيــرا خــ� لكــم 

  ١».مني ام�ا
اإلبــل الهــيم عــىل حياضــها يــوم  بسطتم يدي فكففتها ومدد�وها فقبضتها ثم تداككتم عيلَّ تــداكَّ «

ورودها حتى انقطعت النعل وسقط الرداء وُوِطيَء الضعيف وبلغ من رسور الناس ببيعتهم إياي أن 
  ٢».ابتهج بها الصغ� وهدج إليها الكب� وتحامل نحوها العليل وحرست إليها الكعاب

فيل عىل أوالدها تقولــون: البيعــة البيعــة، قبضــت يــدي فبســطتموها فأقبلتم إيلَّ إقبال الُعوذ املطا«
  ٣».ونازعتكم يدي فجذبتموها

ف� راعني إالّ انثيال الناس حويل كُعرف الضبع ينثالون عيلَّ حتى لقد ُوِطيَء الحسنان وُشقَّ ِعطفاى «
  ٤».مجتمع� حويل كربيضة الغنم

ملشتاق وإىل حسن ثوابه ملنتظر راج ولكنني آىس أن ييل أمــر هــذه األمــة ســفهاُءها   إ� إىل لقاء هللاّ «
دوالً وعباده خوالً والصالح� حربا فإن منهم الذي قد رشب فــيكم الحــرام   وفجارها فيتخذوا مال هللاّ 

ضخت له عىل اإلســالم الرضــائخ، فلــوال ذلــك مــا وُجلِّد حدا يف اإلسالم، وإن منهم من � يسلم حتى ر 
اما والذي فلــق الحبــة « ٥».أك�ت تأليبكم وتأنيبكم وجمَعكم وتحريَضكم ولرتكتكم إذا ابيتم وونيتم

                                                        
 ���ه. ١٨٢، ص ٨٨). ��� ا������ ا�����      ١

 
 .٢٤٩، ص ٢٢٤). ا�����      ٢

 
 .٢٧، ص ١٣٣). ا�����      ٣

 
 .٢٧: ������١٣٣ ). ا����� ا�     ٤
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وا عــىل عىل العل�ء أالّ يقارّ   وبرء النسمة لوال حضور الحارض وقيام الحجة بوجود النارص وما أخذ هللاّ 
كِظَّة ظا� وال َسَغب مظلوم أللقيت حبلها عىل غاربها ولسقيت كــأس آخرهــا بكــأس أولهــا وأللفيــتم 

  ١».دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز
  »!...ألسلِّمن ما سلمت أمور املسلم� و� يكن جور إالّ عّيل خاصة  فوهللاّ «
ح� وقفوا، وكنت أخفضهم صوتا   فشلوا، وتطلَّعت ح� �نَّعوا، ومضيت بنور هللاّ  فقمت باألمر ح�«

وأعالهم فوتا، فِطرُت بعنانها، واستبددت برهانها، كالجبل ال تحركه العواصف وال تزيله القواصف، � 
دي يكن ألحد يفَّ َمهمز، وال لقائل يفَّ مغمز، الذليل عنــدي عزيــز حتــى آخــذ الحــق لــه، والقــوي عنــ

  ٢».بقضاءه وسلمنا ألمره  ضعيف حتى آخذ الحق منه، رضينا عن هللاّ 
لــو يف األرض واإلســتعالء بأنفســهم لــذوات اجــل وان هــؤالء الطيبــ� ال يقــوم يف نفوســهم خــاطر الع

أنفسهم، وال يهجس يف قلوبهم االعتزاز بأشخاصهم، فا�ا يتوارى شعورهم بأنفسهم ليمألهــا الشــعور 
  . وإعالء كلمة هللاّ   باّ� 

  
  
  
  
  

   اصل امللك �ّ 
  

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء قُل اللَّهُمَّ َمالَِك الُْملِْك تُؤ� الُْملَْك َمْن تََشاُء َوتَنِْزُع الُْملْ « َك ِممَّ
  ٣.»بِيَِدَك الَْخْ�ُ إنََّك َعَىل كُلِّ َيشٍء قَِديرٌ 

آية منقطعة النظ� يف مرسح املُلك والعزة والذلة سلبا وإيجابــا ننفــذ فيهــا مــن مفرداتهــا اىل جملهــا 
عىل مغزاها الصالحة، ذبا ع� يخيل إىل الذين يف قلوبهم زيغ من طالحة بشأنها  فجملتها، ل� نحصل

  من وراء القصد.  وهللاّ 
ايها التايل للذكر الحكيم مــع الرســول، قــوالً » قل«أنت يا رسول الهدى كحامل الوحي األخ�، و» قل«

  املكلف� اىل يوم الدين. باللسان واألفعال والجنان، قوالً الزما ودعائيا يف مختلف الجموع ومحتشد

                                                        
 ). ���� �� ا����� ا�������.     ١
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  يف كل الحقول واملسارح، بكل املصارح.  ان نخاطب ّهللا   أمرا من هللاّ » قل اللّهم«
ِملكا حقيقيا ال ِحول عنه، دون املالك� سواه، فانهم �لكهم مستوَدعون فــي� » مالك»: «مالك املُلك«

  ُ�لَّكون ومستخلفون في� �لكون.
وُملك املنال  ١، زمنيا وروحيا، تكوينيا وترشيعيا، ام هو مثلث ُملك املال ُدولةيعم املُلك ككل» واملُلك«

َدولة يف حقيل القيادة: الروحية والزمنية، فمثلث املُلك املحلق عىل كــل ُملــك يختصــه انحصــارا فيــه 
وانحسارا عمن سواه إال من آتاه وديعة زائلة، فقد يستعمل املُلك يف مصطلح الــذكر الحكــيم يف كــل 

  من الثالثة.
ان املُلك ايا كان ليس عطية ربانية فــان قضــيتها البقــاء لإلشعار ب» تهب او تعطي«دون » تؤ�«وهنا 

  دو�ا تحول وال تحويل، ثم ال عطاَء يف املُلك غ� الحق لو صح يف املُلك الحق.
فا�ا املُلك يؤ� إيتاًء، زمنيا او روحيا او ماليا، بحق او بباطل، والترشيعي منها كله حــق، ألنــه رشعــة 

  . من الدين وال باطل يف دين ّهللا 
  ولكن التكوين ـ وكله حق ـ يعم تكوين الرش �ا يختاره الرشير قضيَة االختيار للمكلف�.

»يا قوم لكم املُلك اليوم ظاهرين يف األرض«فمن امللك الزمني: 
٢

  ٣.»أليس يل ُملك مرص«
لوك، او عدول املؤمن�، وباطل ك� للفراعنة والــن�ردة، وهو ب� حق ك� للنبي� وسائر املعصوم� امل

عز وجل بني أمية امللــك؟   أليس قد آ� هللاّ «�ؤتيهم امللك مرضاة له حتى يُحتج لبني أمية   فليس هللاّ 
عز وجل آتانا امللك وأخذته بنو أمية �نزلة الرجل يكون له   حيث الجواب: ليس حيث تذهب، إن ّهللا 

  ٤اآلخر فليس هو الذي أخذه.الثوب فيأخذه 
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 79

منعــه تســي�ا، ألهله ترشيعيّا، ثم إيتاءه لغ� اهله تكوينيا �عنى عدم   واين ايتاٌء من إيتاء، إيتاء هللاّ 
وهو �رود الطاغية يف أحد وجهي اآلية وه� معــا » امللك  الذي حاج إبراهيم يف ربه ان آتاه هللاّ «ك� 

  معنيان.
»املُلك  ا� تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه أن آتاه ّهللا «: السالم عليهومن الروحي: يف وجه إلبراهيم 

وبكــل  ١
»ام لهم نصيب من امللك فاذا ال يؤتون الناس نق�ا«الوجوه: 

فالرسالة اإللهية ُملٌك، بــل هــي أفضــلها  ٢
»اليكم جميعا الذي له ملك الس�وات واألرض  ا� رسول هللاّ «ومن ضمنها الزمني: 

قال رب اغفــر يل « ٣
  ٤.»من بعديوهب يل ملكا ال ينبغي ألحد 

وقرره ألنبيائــه وأوليــاءه، وباطــل اغتصــبه الــذين احتلــوا املناصــب   ذلك، وهو ب� حق ك� رشعه ّهللا 
الروحية عن اصحابها الصالح�، فهذه خرافة مجازفة ان واقع املرجعية الدينية ليس اال بخ�ة صاحب 

  ـ اذا ـ هو نائبه املنصوب املريض عنده.تعاىل فرجه، فكل مرجع ديني   األمر عجل هللاّ 
كان واقعا يف الخالعة اغتصابا لتلك الخالفة فضالً عن  آلـه و عليه هللا صىلفان واقع الخالفة الروحية عن الرسول 

املرجعية الروحية زمن الغيبة ومن ُملك املِلك فانه من املُلك، فكل ما ُ�لك يشمله املُلــك، مــن ُدولــة 
  حية، حقا ام باطالً.وَدولة وقيادة رو 

ده ك� يف الصالح�.   فقد يجتمع اإليتاآن ترشيعا وتكوينا ك� يف املُلك الحق يف مثلثه ام مثناه ام موحَّ
واخرى ايتاء ترشيعي و� يحصل تكوين، كالقيــادة الزمنيــة للــروحي� الصــالح� حيــث تحــول بينهــا 

  ؤمنون معهم قصورا أو تقص�ا.وبينهم طغات بغات، ثم ال ينرصهم يف معركتهم الصاخبة امل
وثالثة تحمل اإليتاء التكويني دون الترشيعي كمن يؤ� من هذه الثالثــة ام كلهــا دون حــق رشعــي، 

وال يحســ� «:  وتألبا عليها، وا�ا هــو تخلــف عــن رشعــة هللاّ   فليس الحصول عليها تغلبا عىل ارادة هللاّ 
»يل لهم ليزدادوا إ�ا ولهم عذاب مه�الذين كفروا أ�ا �يل لهم خ� ألنفسهم إ�ا �

وأمــيل لهــم إن « ٥
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»كيدي مت�
وأصل االمالء هذا من الشيطان ثم  ٢،»وكأين من قرية امليت لها وهي ظاملة ثم أخذتها« ١

ه كــ� ينســب اىل الشــيطان وبيــنه� بــون الــرحمن والشــيطان: ال يحول بينه وبينهم فينسب الي  ّهللا 
»الشيطان سول لهم وأمىل لهم«

ومــن الجــامع بــ� األولــ� ام والثالــث:  »قلوبهم  فل� زاغوا أزاغ هللاّ « ٣
»واتبعوا ما تتلوا الشياط� عىل ملك سلي�ن«

»لك والحكمة وعلمه مــ� يشــاءامل  وآتاه هللاّ « ٤
رب قــد « ٥

»آتيتني من امللك وعلمتني من تأويل األحاديث
فقد آتينا آل ابراهيم الكتــاب والحكمــة وآتينــاهم « ٦

  ٧.»ملكا عظي�
رشيعي وتكويني، كذلك هو ب� شخيصــ ـ كــ� يف وذلك املثلث ك� هو ب� حق وباطل، وب� جعل ت

  أشخاص امللوك ـ أو ج�عي ـ ك� يف بيوتات صالحة ام طالحة ام عوان بينه�.
تعميم لعطية املُلك وهو الهبة الربانية يف حقيل الترشــيع والتكــوين، » تعطي«دون » تؤ� امللك«ثم 

، �عنى أال يحول دون وصول الصالح� إليه� أم وإليتاءه ملن يؤتاه تكوينا يف طالح املُلك زمنيا وروحيا
إىل أحده�، ح� يحاولون �ختلف املحاوالت والحيل الوصول إليه، والصالحون �عزل عن املحاوالت 
الصالحة لفصله عنهم وصوالً للقواد الصالح� إليه، حيث الدار العاجلة هي دار االختيار دون اجبار، 

  اّما أشبهه.اللهم اال في� ال تكليف فيه 
  إذا فمشية اإليتاء تعم التكوينية املحلقة عىل صالح امللك وطالحه، والترشيعية الخاصة بصالحه.

فمه� كان املَلِك الظا� ـ روحيا او زمنيا ـ هو املتغلب عىل ملكه والغاصب ملا يف يــده، ولكنــه تعــاىل 
عــىل كــل كــائن هــي قضــية التوحيــد  ليس �نعزل عن ايجابه وسلبه، ملكان االرادة اإللهيــة املحلِّقــة

يحول بينه وب� مغــزاه، ام   األفعايل،  فقد يحاول الظا� كل محاولة له ممكنة للوصول اىل حكم وّهللا 
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  ال يحول بينه وب� مغزاه، وك� يراه من الحكمة العالية.  يحاول بعض املحاوالت وّهللا 
يؤتيه ألحد إال من يشاءه، دون جرب وال تفويض، وعىل أية حال ليس مالك امللك ـ كأصل ـ إالّ هو، وال 

فانه� تنقيص لساحته وتقويض، فله الحكم يف كل الحقول دون انعزالية تامــة تفويضــا، وال ايجابيــة 
  طامة جربا، ك� ويضل من يشاء ويهدي من يشاء وال يظلمون نق�ا.

مــنهم يف صــالح » لــك مــن تشــاءتــو� امل«ايا كان من الثالثة ب� ترشــيع وتكــوين، » مالك املُلك«انه 
الحكمة الربانية امتحانا بامتهان ام سواه، بإضفاء النعم عليهم، وإقرار األموال الــدثرة عنــدهم، و�ــا 
ة، وإلزامــا ملــن دونهــم عــىل طــاعتهم متــى اجــابوا داعيــك  ترفدهم به من بن� وحفدة، وعديد وُعدَّ

ســواء محجتــك نزعــت مــنهم امللــك، بــان  واتبعوا اوامرك، وح� يعدلون عن نهج طاعتك ويفــارقون
  تسلبهم مالبس نعمك وتجعل أموالهم وأحوالهم، ُدولتهم وَدولتهم، غن� ونفالً لغ�هم من عبادك.

عة عــن  ذلك ـ وايتاء امللك ترشيعيا ككل يخص الصالح� فال انتزاع له عنهم، اللهم إال نقلة ملُلك الرشِّ
رسلهم، ك� انتقلت الرشعة اإللهية من بني ارسائيل اىل بني  قوم إىل آخرين �ا بغوا وطغوا عىل صالح

  اس�عيل، واليكم نصا من التوراة من األصل العربا� بهذا الصدد تصديقا للقرآن العظيم:
لُوْء يا ثُور ِشبِْط ِميهُوداْه ُوْمحوقِْق ِميِ�ْ رِْغاليـْـْو َعــْدِ� يــا بـُـوْء ِشــيلُوْه ): «۱۰: ۴۹ففي سفر التكوين (

  ».لُوْء يِيَقَهْت َعِميْم أو ثْري لِنِْفْن ِع�وه..وِ 
ال تنهض عىص السلطنة من يهودا وال الحكم من ب� رجليه حتى يأ� شيلوه الذي يجتمع فيه كافة «

  ».األمم...
من غ� » شيلوه«فانتهاض السلطة من يهودا هو انتقالها من الشعب اإلرسائييل إىل غ�هم، وهو هنا 

وقــد ينــدد بهــم القــرآن يف  ١كان منهم ملا قوبل بهــم يف انتهــاض الســلطة عــنهم إليــهارسائيل، اذ لو 
»ام لهم نصيب من امللــك فــاذا ال يؤتــون النــاس نقــ�ا«ادعائهم الجوفاء ان النبوة منحرصة فيهم 

ام « ٢
من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتينــاهم ُملكــا   س عىل ما آتاهم ّهللا يحسدون النا

  ٣.»عظي�
هــذه   سأل ربه أن يجعل ملك فارس والــروم يف أمتــه فــأنزل ّهللا  آله و عليه هللا صىل  وقد ورد يف األثر أن نبي هللاّ 

ه و عليه هللا صىلويروى عنه  ١وذلك بعد ما أمره ربه أن يسأله ٤اآلية الذي إذا دعي بــه أجــاب يف   ان اسم هللاّ  آـل
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  ٢هذه اآلية.
  ان يؤتيهم املُلك تحقيقا لرشعة هللاّ   ذلك! فليكن الصالحون عىل مدار الزمن ظروفا لتحقيق مشيئة هللاّ 

  ».وأن ليس لإلنسان إالّ ما سعى«، دون تكاسل او تعاضل يف أسبابه  يف بالد هللاّ 
يجب تحصيلها كفائيــا بيــنهم، فهناك تََوفُّر رشوط القيادة روحيا وزمنيا فيمن يحق له أن يقود األمة، 

وهنا محاوالت عاقلة صالحة لسائر املؤمن� يف سلب القيادة عــن الطــالح� وايصــالها اىل الصــالح�، 
ففي نقض رشط او نقصه هنا أو هناك الفرصة متاهة لن يرتبصون بهــم دوائــر الســوء، لــ� يجعلــوا 

نــاقص الرشــط أو ناقضــه عــن تقصــ� القيادة ـ وحتى الروحية منها ـ فريسة لهم بكل إدغال، وهنــا 
  ورشعته، قائدا أو مقودا.  متخلف عن مشيئة ّهللا 

نجد النقص والنقض يف عصور أ�ة الدين املعصــوم� اذ � ينــارصهم املؤمنــون كــ� يجــب فاحتُلــت 
  مناصبهم فاختَلت موازين القيادت� روحية وزمنية.

او متجاهالً قاحالً من قبل األمة، ومــن قِبـَـل مــن ثم نجده� يف زمن الغيبة لويل األمر تقص�ا جاهالً 
  تحق لهم القيادة، مه� بان البون ب� القواد واملقودين يف أبعاد التقص� او القصور.

، وهو نفسه ذُلٌّ في� ال يرضاه، ك� االنحسار عن امللك ذلٌّ في�  ثم املُلك قد يكون عزا ك� يرضاه ّهللا 
  و نفسه عز إذا لزم محاظ� اك� حظرا من تركه.يتوجب تقلده لصالح األمة، وه

بيــدك «وكضابطة ثابتة يف ايتاء امللك وسواه وايتاء العز وسواه: الخ� كله بيديه والرش ليس إليــه إذ: 
فبيده اصل الخ� يف وصله وفصله، وليس الرشــ إال ممــن يؤتــاه مهــ� » الخ� انك عىل كل يشٍء قدير

  ار البلية ـ تكوينا ـ وهو ال يرضاه ترشيعا.امضاه ربنا تحقيقا للمحنة يف د
وإن تصــبهم حســنة «، ولكن الخ� منه والرش من نفسك:  فمه� كان كٌل من الخ� والرش من عند هللاّ 

فــ� لهــؤالء   وإن تصبهم سيئَة يقولوا هذه من عندك قــل كــّل مــن عنــد ّهللا   يقولوا هذه من عند هللاّ 
وما اصــابك مــن ســيئَة فمــن نفســك   اصابك من حسنة فمن هللاّ  القوم ال يكادون يفقهون حديثا. ما

  ٣.»شهيدا  وارسلناك للناس رسوالً وكفى باّ� 
  ومن خ�ه يف تدب�ه امور الكون غ� املختاره ك� يدبر الكائن املختار، ويف رجعة اخرى اىل اآلية نقول:

عاله تعاىل، إذنا يف خ� او رش وعدمــه يف خــ� او رش، فحــ� تحلق الخ� عىل كل اف» بيدك الخ�«إن 
هنا سلبا وال ايجابا وقد   يعلم ما يريد ويكرهه، فهالّ يريد هللاّ   يريد فاعل تحقيق رشه �ا قدم له، وهللاّ 

                                                                                                                                                         
���ل: �� ���� �� ر�� ��  آ�� و ���� ا��� ���). ا����ر أ��ج ا�� ا����ر �� ا���� ��ل ��ء ������ إ�� ا����      ١

��ـ���   � ��ء ������ ���ل �� ���� ��� ر�� �� رب اد���� ���� ��ق... ��ـ�ٔل ر�ـ� ��ـ�ل ا��ّـ�ا��ّ��... �

 ��ٔ���ه ذ��.

 
 .. �� ا��ّ���ل: إ  آ�� و ���� ا��� ���). ا����ر أ��ج ا����ا�� �� ا�� ���س �� ا����      ٢

 
 .٧٩: ٤). ا����ء      ٣
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؟ وهذا تغلُّب عىل  حرّمه؟ وهذا انعزال عن الربوبية! ام يريد سلبا والرشير يحقق رشه رغم إرادة هللاّ 
! أم يريد ايجابا بعد ما اراده الرشير وقدم له ما أمكنه؟ وهذا هو اإليتاء الربــا� ملــا حرّمــه  ادة هللاّ إر 

ترشيعا، فلو أنه أراد سلبه اضطر الرشير اىل تركه وخرجت حياة التكليف عــن دور اإلمتحــان، فهــذه 
  اإلرادة الربانية ـ إذا ـ خ�ٌ وليست رشا.

السلب وااليجاب يف الرش قضــيَة الحكمــة الربانيــة تقــديم األهــم عــىل  نعم يف دوران األمر ب� إرادة
مت عىل االيجاب ك� يف نار ابراهيم، وإن كانت إرادة اإليجاب  املهم، فان كانت إرادة السلب اهم قدِّ

الســلب   أهم قدمت عىل إرادة السلب ك� يف األك�ية الساحقة من الرشور الشخصية، فا�ا يريد هللاّ 
  ر الج�عية التي فيها استئصال الحق باهله عن بكرته ك� يف قصة ابراهيم.يف الرشو 

انه ال يريد الرش وان كانت ارادته خ�ا، وا�ا هو الرش » الخ� كله بيديك والرش ليس اليك«وال يعني 
  الذي هو يسببه دو�ا اختيار ألهله.

لرشير حيث � يكتف بالنيــة، فقــد وفي� يسد عن الرش رغم توفر مقدماته االختيارية، فقد يجازى ا
  قدم مالَه فيه امكانية، فليعاقَب �ا قدم مه� خف عقابه اذ � يحصل رشه!.

فليس منه اال الخ� مه� كان عندنا رشا وإيالما، فقد �نع عن سلطة رشيرة رغــم » بيدك الخ�«اجل 
تحريــرا الختيــار الســوء وامــالًء توفر رشوطها حفاظا عىل األهم يف صالح الحكمة الربانية، ام ال �نع 

ام سكتوا ام � يقّرصوا، فكــل األفعــال الرشــيرة لهــا واجهــة رش هــي  لصاحبه، وآخر آلخرين قدموا له
رشارة الفاعل بعقيدته ونيته وعمليته، وواجهة خ� هي تحقيــق االختيــار وتعــذيب املختــار بســوءه 

  وامالُءه ومن ثم ابالء اآلخرين.
ال يســئل عــ� يفعــل وهــم « يف تركه ك� قد يأ� الخ� رشا مــ� يف تركــه، ف وقد يأ� الرش خ�ا م�

  ».يسألون
ِل َوتُْخِرُج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوتُْخرُِج الَْميَِّت « ِمَن الَْحيِّ َوتـَـرْزُُق تُولُِج اللَّيَْل يف النََّهاِر َوتُْولُِج النَّهَاَر يف اللَّيْ

  ١.»ٍب َمْن تََشاُء بَِغْ�ِ ِحَسا
آية اإليالج هذه ونظائرها يف سائر القرآن هي من أدلة كروية األرض، فليست اآلفاق لوقت واحد ليالً 
وال نهارا، بل هي تقتسم إىل ليل بساعاته ونهار بساعاته وه� يتداخالن حسب مختلف الفصول ك� 

  يصلح يف الحكمة العالية الربانية.
عب�ة البقة ملحة عن كروية األرض، ان ما ينقصه من النهار يزيده يف الليــل ومــا ينقصــه  وهذه عبارة

من الليل يزيده يف النهار، ولفظ اإليالج هو ابلغ االلفاظ تعب�ا عن ذلك التناقص ألنه يفيد ادخال كل 
ر مــن النهــار واحد منه� يف اآلخر بلطيف امل�زجة وشديد املالبسة فيصبح جزٌء من الليل نهارا وآخــ

  ليالً.
ذلك ـ وك� اإلخراج للحي من امليت وللميت من الحي فاعلية حكيمة أخرى هي األخرى ِمن صــالح 

  التدب�.
ذلك ومن عاقب �ثل ما عوقب بــه «وآية ثانية يف متعاكس اإليالج ترشيع الس�ح يف املعاقبة باملثل: 

                                                        
 .٢٧: ٣). آل ���ان      ١
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يولج الليل يف النهار ويولج النهار يف الليــل   بان هللاّ  لعفو غفور. ذلك  ان هللاّ   ثم بغي عليه لينرصنه هللاّ 
»سميع بص�  وان هللاّ 

�ثيالً للترشيع العدل بالتكوين العدل، اذ يــولج ليــل العــذاب يف نهــار الحيــاة  ١
  الظاملة، ك� يولج نهار العذاب يف ليل الحياة املظلمة.

ســميع   ما خلقكم وال بعثكم اال كنفس واحــدة ان هللاّ «تعاكس اإليالج: وثالثة �ثيالً للخلق والبعث �
يولج الليل يف النهار ويولج النهار يف الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري ألجل   بص�. ا� تر ان هللاّ 

  ٢.»�ا تعملون خب�  مسمى وان ّهللا 
يولج ليل املوت يف نهار الحياة، وك� انــه يــولج النهــار يف الليــل  فك� انه يولج الليل يف النهار، كذلك

  !»ما خلقكم وال بعثكم اال كنفس واحدة«كذلك يولج نهار الحياة يف ليل امل�ت، ف 
إذا فمتعاكس اإليالج ينعكس ـ بطبيعة الحال ـ عىل واقع الحياة بعد املوت آجالً، كــ� هــو يف واقــع 

  الترشيع قبل املوت عاجالً.
لك ـ وك� يف اخراج الحي من امليت واخراج امليت من الحي ـ كرشيطة تدار طول الحياة ـ برهان ال ذ

مرد له عىل امكانية االخراج األول بعد املوت ك� قبلــه، كامكانيــة االخــراج الثــا� واقعــا ملموســا يف 
  عاجل الحياة.

  ٣».ذلك وك� يخرج الكافر من املؤمن واملؤمن من الكافر«
  
  
  
  
  

  والية مطلقة رشعية للنبي
  عىل املؤمن�

  
َها«    تُُهْم َوأُْولُو اْألَْرَحــاِم بَْعُضــُهْم أَْوَىل بـِـبَْعٍض ِيف كِتـَـاِب هللاّ النَّبِىُّ أَْوَىل بِالُْمؤِْمنَِ� ِمْن أَنُْفِسِهْم َوأَْزَواُجُه أُمَّ

                                                        
 .٦١: ٢٢). ا���      ١

 
 .٢٩: ٣١). ����ن      ٢

 
  ـ أ��ج ا�� ��دو�� �� ���� ����ن ا����ي �� ����ن ا���ر�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١٥: ٢ا��ر ا�����ر  ).     ٣
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  ١.»طُوراِمْن الُْمْؤِمِنَ� َوالُْمَهاِجِريَن إِالَّ أَْن تَْفَعلُوا إَِىل أَْولِيَائُِكْم َمْعُروفا كَاَن ذَلَِك ِيف الِْكتَاِب َمسْ 
نظ�، تختص والية عامة للنبي عىل املؤمن�، وامومة ازواجه لهم، واولوية اوىل آية وحيدة منقطعة ال

االرحام بعضهم ببعض من املؤمن� واملهاجرين، تضم يف هذا املثلث أحكامــا عــدة ج�عيــة سياســية 
  واقتصادية أّماهيه؟

  
  »والية النبي عىل املؤمن�؟«
ة ثابتة ب� محور النبــوة وشــعاع اال�ــان، فهــو ضابطة مطلقة عام» النبي أوىل باملؤمن� من انفسهم«
ال ينفصل عــن واليتــه وال تنفصــل آلـه و عليه هللا صىلقضيَة النبوة، وهم موّىل عليهم قضيَة اال�ان، وهو » اوىل«

ه و عليـه هللا صـىلعنه حيث النبوة لزامها، ولكن اال�ان قد ينفصل عمن يتنحى عن واليته  وكــ� يــروى عنــه  آـل
والذي نفيس بيده ال يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومالــه وولــده والنــاس : «آله و ليهع هللا صىل

  »!.اجمع�
وليست هي مجرد والية الحب ـ مه� كان اصالً ـ من قضيتها، بل هي مطلق الوالية يف مطلق األمور 

  الية واألولوية املطلقة!عىل مطلق األنفس املؤمنة، عقيدة وحبا وقوالً وعمالً أماذا من متطلبات الو 
إن هذه النبوة القمة تقتيض اولوية قمة، ك� اال�ان بدرجاته يقتيضــ تحمــل تلــك االولويــة حســب 

  االمكانيات.
اترى ان هذه الوالية املحمدية قد تُعمي مصالح االمة ج�عات وفرادى ملصلحة ذاتية شخصية؟ كالّ! 

وية ليست إال لتخدم مصالح الرسالة واملرسل إليهم فهذه االول» محمد اوىل«وليس » النبي اوىل«ف ـ 
فا�ــا مصــالح رســولية ورســالية ومصــالح  آلـه و عليـه هللا صـىلج�عات وفرادى، دون مصــلحة لشــخص محمــد 

للمؤمن�، وكلها لصالح اال�ان فصالح املؤمن�، ج�عات وفرادى، تصد عنهم اخطاًء عامــدة وجاهلــة 
حيث الوالية اسالميا هي أن ييل كل قوي من املسلم� ضعيفهم، عقيديا   وتصلح االمة ك� يرضاها ّهللا 

او علميا او ُخلقيا او عمليا، اماذا من مختلف الوهبات والكسبيات جربانا لنقصه، فقد يكون املســلم 
وليّا من جهة وموىلَّ عليه من اخرى، كاألعلم بالنسبة لالتقى، فانــه وليــه علميــا، ولكنــه مــوىل عليــه 

  هلم جرا يف سائر االولياء واملوىل عليهم حسب مختلف الواليات.عمليا، و 
والسمة العامة فيها كلها صالح املوىل عليه حيث ال يقدر عىل تحصيله كــ� يجــب او يُحــب، وهــذه 
املواالت هي يف صيغة اخرى تعاوٌن عىل الرب والتقوى، وضد الرش والطغــوى، تعلــي� اوامــرا ونهيــا او 

  ف وترك املنكر.حمالً عىل فعل املعرو 
فليس للويل أيا كان أن يتأمَّر عىل املوىل عليه لصالحه الشخيص بسند انه قوي، اللّهم إالّ لصالح املوىل 
عليه افرادا وج�عات، واىل السلطة الزمنية عىل ضوء االســالم حيــث الــزعيم خــادم الرعيــة، دون ان 

وجيههم اىل األصلح فاالصلح يف مختلف الحقــول يبتغي من الزعامة ماالً او مناالً إالّ اصالح الرعية، وت
  االسالمية املحلِّقة عىل كافة املصالح.

  

                                                        
 .٦: ٣٣). ا����اب      ١
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  الواليات العرش يف االسالم:
هنالك واليات خاصة واخرى عامة عىل املؤمن� كلها تنحو منحى مصالحهم معنوية ومادية، ج�عية 

ـ  ۶ـ واألوالد  ۵ـ والزوجــات  ۴ ـ واملجــان� ۳ـ والســفهاء  ۲ـ الواليــة عــىل االيتــام  ۱«وفرديــة، ك 
  !. ـ ووالية هللاّ  ۱۰ـ والرسول  ۹ـ وا�ة الدين  ۸ـ وعىل كل األمة من الفقهاء  ۷ ١واملتخلف�

 او طاقة عىل مصالحه، فالوالية املعصومة مــن بينهــا مطلقــة كل هذه واليات عىل من ال يحيط عل�
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكــاة   ا�ا وليكم ّهللا «وك� تدل عليه آية الوالية:

»وهم راكعون
  ٣.»واطيعوا الرسول واوىل االمر منكم  اطيعوا هللاّ «وآية الطاعة:  ٢

والواليات االخرى محدودة بحدود املصالح، وللموىل عليهم اإلعــرتاض واإلستيضــاح إن اشــتبه علــيهم 
  أمرها او تاكّدوا من خالف املصلحة فيها.

ثم تشرتك هذه العرشــ يف الواليــة الرشــعية عــىل اخــتالف درجاتهــا وضــيقها وســعتها، وتخــّص واليــة 
،  ا مطلقة محكمة دو�ا استثناء النها �ثل والية النبي املمثلــة لواليــة مــن هللاّ املعصوم� الرشعية بانه

رشع «واما الوالية الترشيعية والتكوينية فه� من اختصاصات الربوبية، فهو ـ فقط ـ املرشع ال سواه 
له الخق اال «وهو املكون خلقا وتدب�ا ال سواه »لكم من الدين ما وىص به نوحا والذي اوحينا اليك...

  ».واألمر..
هي االولوية بانفس املؤمن�، فتحتــل الدرجــة الثانيــة مــن العرشــ بعــد الواليــة  آلـه و عليه هللا صىلوالية النبي 

اإللهية، فهو أوىل بكل مؤمن من نفسه واهله وماله وعرضه، وكلها لصالح النبوة واملوىل علــيهم عــىل 
ج الحياة الفردية والج�عيــة يف كافــة حقولهــا، فــال ضوء النبوة العادلة، والية عامة تشمل رسم مناه

عىل الواليــات كلهــا، عــىل ســائر   والية مع واليته، حيث ال تساوى وال تسامى، اذ تحلِّق بعد والية ّهللا 
  االولياء واملوىل عليهم كلهم.

عامــة، إالّ قد تتحقق الوالية دون اولوية بانفس املوّىل عليهم منهم ك� يف سائر الواليــات الخاصــة وال
السالم عليهماملحمدي� من العرتة املعصوم� 

بأنفس املــؤمن� آلـه و عليه هللا صىلولكن� اآلية تثبت والية االولوية له  ٤

                                                        
 .»ا������ن وا������ت ����� او���ء ��� ����و��� ������وف و������� �� ا�����«). د���� ���� �����      ١

 
 .٥٥: ٥). ا�����ة      ٢

 
 .٥٩: ٤). ا����ء      ٣

 
ا��ج ا�� ا�� ���� وا��� وا������ �� ����ة ��ل ��وت �� ��� ا���� ��أ�� ���  ١٨٢: ٥). ا��ر ا�����ر      ٤

���� و��ل �� ����ة  آ�� و ���� ا��� ���  ذ��ت ���� ������ ��أ�� و�� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ���ة ���� ���� ��� ر��ل ا��ّ�

ا��ل وأ��� » �� ��� ����ه ���� ����ه«��ل:  آ�� و ���� ا��� ���  ا��� او�� ��������� �� ا����� ��� ��� �� ر��ل ا��ّ�

 .آ�� و ���� ا��� ������� ���ا��ة ��� 
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ه و عليه هللا صىل� يقّدمه م ـ عليهم يف النواميس الخمسة كلها: نفسا وعقال ودينا وعرضا وماالً لصالح النبوة  آـل
  واملوّىل عليهم، فصالح النبوة هو صالحهم جميعا.

فك� يجب عىل كل مؤمن الحفاظ عىل هذه النــواميس حبــا لهــا وا�انــا، كــذلك علــيهم ـ وبــاحرى ـ 
جعله اوىل بهم وعىل حد قوله   تقد�ا لجانبه عىل جوانبهم، وك� هللاّ  آله و عليه هللا صىلي الحفاظ عليها من النب

ه هللا صـىلومن هذه الواليــة قولــه  ١»ما من مؤمن إالّ وأنا أوىل الناس به يف الدنيا واآلخرة: «آلـه و عليه هللا صىل : آلـه و علـي
فليس له مــن  ٢»أنا اوىل بكل مؤمن من نفسه فا�ا رجل مات وترك دينا فإيلَّ ومن ترك ماالً فلورثته«

اموال املؤمن� يشٌء إالّ ما تلزمه املصلحة الج�ه�ية االسالمية كالرضائب املستقيمة وغ� املســتقيمة 
  وهي كلها لصالح املسلم�.

بيشٍء فال تخلُّف عنه نَِظرة اإلذن من غ�ه وليا وسواه كــ� كــان يف غــزوة  آله و عليه هللا صىلثم اذ يأمر الرسول 
صالحا يف تطليــق زوجتــك آله و عليه هللا صىلملطلقِة أن لو رأى النبي ومن خلفيات هذه الواليِة االولوية ا ٣تبوك

طلقها دون استئ�رك، ام صالحا يف َحملك عىل عمل دون أجر او بأجر، ام دفــع مــال �قابــل او دون 
مقابل، اماذا م� لك فيه الوالية نفسا واهالً وماالً وحاالً، فهو أوىل بك منك، فضالً ع� ليس لــك فيــه 

فهو فيه اوىل منك يف بعدين اثن�، ولكنه � يعهد عنه امثــال هــذه الترصــفات خالفــا ملرضــات والية، 
لة.   املؤمن� ـ اللهم إال بإرشاد امرا او نهيا ـ وان كانت له بسناد واليته املطلقة املخوَّ

، ثم الوالية الج�ه�ية هي له احرى من الشخصية، حيث النبوة تنحو منحى الج�ه� قبل األشخاص
  وهي لصالح مجموعة االمة قبل افرادها، وصالح الج�عة يف والية وسواها أهم من صالح األفراد.

أالّ يَخلَــد بَخلـَـد املــؤمن� فــرادى وج�عــات  ٤ومن اهم االهداف يف ضابطة الوالية هنــا هــي اإلمــرة

                                                        
��ل:... آ�� و ���� ���ا ���). ا����ر ا��ج ا����ري وا�� ���� وا�� ا�� ���� وا�� ��دو�� �� ا�� ����ة �� ا����      ١

 .»ا���� او�� ��������� �� ا�����..«ا��ءوا ان ���� 

 
:... و���� ذ�� ا����� ا����� آ�� و ���� ا��� ���ا����  ). ا����ر ا��ج ا��� وا�� داود وا�� ��دو�� �� ���� ��     ٢

 و��� ���: �� ��ك ����ً �������...

 
��� اراد ��وة ���ك وا�� ا���س �����وج ��ل ��م: ����ٔذن آ�����  آ�� و ���� ا��� ���). �� ا����� وروي ان ا����      ٣

 وا������ ����� ��ه ا��ٓ��.

 
��ل: ��ٔ��� ��  ا����م ������ ��� ا���ا�� �����ده ا�� ��� ا����� ����� �� ا�� ����  ٢٣٨: ٤). ��ر ا������      ٤

���� ���� ��ه ا��ٓ�� ��ل: ���� �� ا�ٕ���ة ان ��ه ا��ٓ�� ��ت �� ا����� �� » ا���� او��...«�� و��   ��ل ا��ّ�

�� ا������� وا��������، ���: ���� ����  آ�� و ���� ا��� ���  و�� و�� ا����� ���� او�� ������ و����ل ا��ّ� ا����م ������� 

ا����� �� ذ�� ���ل: �� ـ و���� و�� ا���� ����� ���� ���  ���� ����؟ ���ل: �� ـ ���دت ���� ���ن ���

 ���� ����؟ ���ل: �� �� ا�� ��� ا����� �� �����ي ���� ���� �����. ا����م ����ذ�� ����: �� ���� ا���� 
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يف اي امٍر من امورهم حتى وان شــاورهم مصــلحيا كــ�  آله و عليه هللا صىللرسول التقديم او التقدم ب� يدي ا
  ، فاألمر أمره والرأي رأيه، الن اإلمرة الشاملة عىل املؤمن� هي إمرته. أمره ّهللا 

النبــي «فلو رآى املؤمنون باجمعهم صلوحا يف أمر من حرب او صلح أماذا؟ ورآى الرسول خالفهم ف 
  فال لهم او عليهم إالّ ما يراه دونهم.» ن انفسهماوىل باملؤمن� م

ولقد جرت هذه اإلمرة النبوية يف األ�ة االثني عرش بدليل الكتاب والسنة وعىل حد قول باقر العلوم 
طاعتهم بإمرتهم   الذين افرتض هللاّ » اويل االمر منكم«فهم ال سواهم » ما ملحمدي نصيب غ�نا« السالم عليه

  .»واطيعوا الرسول واويل االمر منكم..  اطيعوا هللاّ « بعده وبعد رسوله:
يــوم الغــدير، قمــة التــواتر بــ� املســلم� مــن  السالم عليهولقد احتل حديث خالفة اإلمرة النبوية يف عيل 

بخ بخ لك يا : «السالم عليهوكذلك حديث التهنئة من الشيخ� يف قوله� لعيل  ١الصحابة والتابع� وتابعيهم
ه هللا صـىلتلــَو مــا قــال النبــي  ٢عيل اصبحت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة : الســت اوىل بكــم مــن آلـه و علـي

                                                                                                                                                         

 ورواه ���� ��� �� ا����� وروا��ت ا�� ا���� �� ذ�� ����� ا���ء او�� ا���� ���ا��ة.

�� ���� ا����ر ���ل: ��� ��� ���و��   ا���� �����د ���� �� ���� �� ��� ��ل ���� ���ا��ّ�و�� ذ�� �� رواه 

�� ���س و��� �� ���� وا���� �� ز�� ���ى ���� و��� ���و�� ���م ���� ����و��   ا�� وا���� وا����� و���ا��ّ�

� ا����� �� ا�� ��� �� ا�� ���� او�� ��������� �� ���ل: ا�� او�� ��������� � آ�� و ���� ا��� ���  ���� ر��ل ا��ّ�

ا����� ��ذا ا����� ������ �� ��� او�� ��������� �� ا����� �� ا��� ا����� �� ���ه او�� ��������� �� 

�� ���� وا�����ت   ا����� و���ر�� �� ���� �� ����� ا���� ��� ا���� ���� �� و�� ا����� ��ل ���ا��ّ�

�� ���س و ��� �� ام ���� وا���� �� ز�� ����وا �� ��� ���و�� ��ل ���� و�� ����   ���� و���ا��ّ�ا���� وا�

 .آ�� و ���� ا��� ���  ذ�� �� ����ن وا�� ذر وا����اد وذ��وا �� ا��� ����ا ذ�� �� ر��ل ا��ّ�

 
��م ا����� �� ��� �� أ�� ����  آ�� و ���� ا��� ���  ). ا��ج ا������ ا��ٔ���� �� ا����� ��ول آ�� ا������ �� ر��ل ا��ّ�     ١

) وان ����ت ٨٤) ������ و�� ا������� (��١٢٠ ������ ���را �� ا��ا��� وان رواة ا����� �� ا������ (ا����م ����

) را�� ��� ٢٦) ���� وا������ن ��� (٢٦٠ا��واة �� ���� ا����� �� ا��� ا����� و����� وا������ة (

 ���ء ا����ل ��� ا����ب وا����.و� ٣٤وا������ن ص 

 
�� ���� �� ا�� ���� �� ا���اء �� ��زب   ). �� روى ���� ا������ ���� رواه ا����� ا�� ��� ���ا��ّ�     ٢

��� وا����� ا�� ا����س ا������� ��� وا����� ا�� ���� ا������ ��� وا�����  ٢٨١: ��٤ ����ه  وا��� �� ����

�� ا�� ���س وا�� ��زب وا����� ا��� �� ���ة ا����� ��  ٤٢٨: ٣ا�� ���� ���� �� ���� ا����ي �� �����ه 

ز���� ا����ادي �� ا�� ���� ا���ري ا���  ���ب ا������ �������د �� ��� �� أ�� و��ص وا����� ا�� ���ا��ّ�

�� ��� ا������ �� ا���اء �� ��زب وا����� ا�� ���   وا����� ��� �� ��� ا��ار���� ا����ادي وا����� ا�� ���ا��ّ�

وا����� ا�� ���� ا������� ا�������ري �� ��ف  ١٧١ا�������� ا����ادي �� ا������ �� ا��ل ا���� ص 

ا��� �� ��دو�� ا�������� �� �����ه �� ا�� ���� ا���ري وا�� ا���ق ا������ ��  ا������ ��� وا�����
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م� يربهن جليا أن مكانته من املؤمن� هي » انفسكم قالوا بىل قال فمن كنت مواله فهذا عيل مواله
  نفس مكانة الرسول إال يف الوحي والنبوة.

، ثم ال السالم عليهمواملحمدي� من عرتته املعصوم�  آله و عليه هللا صىلة والوالية املطلقة تختص �حمد فإمرة االولوي
إمرة إالّ لشورى صالحة ب� املؤمن�، سواء أكانت إمرة الفتوى او الزعامة السياسية، فانها مه� كانت 

استمرارية اإلمرة االسالمية، فال بد عليمة تقية عادلة فليست معصومة عن أخطاء، والنها البد منها يف 
من كونها يف نطاق الشورى ب� الرعيل األعىل حتى تقل اخطاءها وك� يروي االمام عيل عن الرســول 

  ١».اجمعوا العابد من امتي فاجعلوا امركم شورى« آله و عليه هللا صىل
يف امور املؤمن� هي من سبل اال�ان فرتكها قطٌع لسبيل اال�ان حسب درجات االمر الــذي والشورى 

  يتطلب الشورى.
فوالية الفقهاء محدودة ملكان اخطاءهم قارصة او مقرصة، فان ثبت للموىل ـ عليهم وهم غ� الفقهاء 

  باعهم مفروض.ـ أنهم اخطأوا يف يشء حرم اتباعهم فيه إالّ ان يقنعوهم، وان � يثبت فات
ثم ال والية لفقيه عىل فقيه مه� اختلفت درجاتهم، ففي االحكام الرشعية كل فقيه ويل نفسه ومــن 
ليس بفقيه ك� ويف املسائل السياسية الزمنية فليس ويل امر االمة زمن الغيبة إالّ الشورى من الرعيل 

إال أالّ يوجــد مــن يصــلح لهــذه  االعىل، بل ويف االحكام الرشعية املرجع هــو الشــورى دون األشــخاص
  الوالية عىل ضوء القرآن.

وإذا ســألتموهن متاعــا «تنزيل الزواجه منزلة امهاتهم، لوال آية حجابهن عــنهم ».. وازواجه امهاتهم«
وال تخضعن «بل وزيادة عىل سائر املؤمنات ك� هنا ويف خضوع القول  »فاسألوهن من وراء حجاب...
حيــث تنفصــل  »وارسحكن رساحا جميالً«ولوال امكانية ترسيحهن  »مرض بالقول فيطمع الذي يف قلبه

عنهن االمومة بانفصال الزوجية، كذلك آيات امل�اث لوال هذه اآليات لكان التنزيل يعم من امومتهن 
كونهن محارم لهم فال حجاب، فا�ا األمومة هنا يف وجوب حرمتهن ك� االمهات، وحرمة نكاحهن ك� 

فاالمومة »وال ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا  ما كان لكم ان تؤذوا رسول هللاّ «الذكر والنص يخصصها ب

                                                                                                                                                         

�����ه وا����� ا�� ا����ن ا��ازي �� ا�� ��زب وا����� ا�� ��� ا������ ��� وا����� ا�� ��� ا����� ا����ادي 

����� وا�� ���� ا��� وا����� ا�� ا���� �� ا����ز�� �� ا� ٢٣٣ـ  ������٢٣٢ ������ �� ا�� ����ة ص 

ا������ �� ز�� ا���� وا����� ا�� ��� ا������� �� ����� ا������ �� ا�� ��زب و��� ا�����م ا�� ���� 

وا�� ا���� ا�����ي ا��������� �� ا���� وا���� وا��� ا�����ء ا���ارز�� ا�����  ٩ا���ا�� �� �� ا������� ص 

: ٣ي ا������ �� ا�� ��زب و��� ا���� ا��ازي ا������ �� �����ه ا����� وا�� ا���ج �� ا���ز ��٩٤ ������ ص 

وا�� ا���� ���� �� ��� ا����ي ��  ٢٤٦: ٤وأ�� ا����دات ��� ا���� �� ا����� ا������� �� ا������  ٦٣٦

�ون اّ�� زاد ذ���� ا������ ا������ �� ا�� ����ة و�� ا���� ا�� ا���� �� ا����� ا������� �� ا�� ��زب و�����ن آ�

 .٨٢ـ  ٨١أ������ �� ��� وا������ن ص 

 
 ��: ا�����ن. ٢٥ـ  ٢٤). را�� آ�� ا���رى �� ��ر��� ج      ١
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النَسبية لها وجوب حرمتهــا وحرمــة زواجهــا ومحرميتهــا وم�اثهــا، وللرضــاعية كــل ذلــك إالّ م�اثهــا، 
، فامــا وللرسالية ليست إالّ االولياِن وه� االوالن في� يسبق اىل االذهان مــن اختصاصــات االمومــات

ثــم املــ�اث تنفيــه  »واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب«املحرمية فتنفيها آية الحجاب: 
ولــواله� ايضــا يف نفــيه� � يشــمله� » واولوا االرحام بعضهم اوىل ببعض يف كتاب هللاّ «اآلية يف ذيلها: 

االحرتام فال يناسبه امل�اث والتكشف. التنزيل، حيث التنزيل ال يوازي الحقيقة، والن املقام مقام فائق 
فالن التنزيل خص يف مورد الحجاب و� يذكر له مورٌد إالّ حرمة نكاحهن فقد انفصم عراه وانحل فتله 
الشامل لكافة اختصاصات االمومة واختص باملنصــوص منهــا وحــرمتهن كــ� االمهــات، فهــذه امومــة 

  شعورية وشعارية وراء حرمة زواجهن!.
التنزيل مستمٌر مه� تخلفن عن ساحة الرسالة، بل وعارضنها واصــبحن محــادات لهــا؟ وهل إن ذلك 

الن هذه األمومة ذات عالقت�، عالقة بالرسول اذ يتأذى ان تُؤذي ازواجــه ويـُـنكحن، وعالقــة بهــن اذ 
احة فانطالقهن عن ساحة الرسالة بفاحشة مبينــة تتهــدم تلــك الســ آله و عليه هللا صىلهن من حرمات الرسول 

املباركة فال يتاذى اذا من ان ينكحن بعده وال أالّ يحرتمن كامهــات، اذا ففــي انطالقهــن هــذا ســ�ٌح 
  لطالقهن.

تقــدس اســمه عظــم شــأن نســاء   تعاىل فرجه الرشيف: ان هللاّ   وقد يروى عن القائم املهدى عجل ّهللا 
يا ابا الحســن إن هــذا الرشــف بــاق  آلـه و عليه هللا ىلص  فخصهن برشف األمهات فقال رسول هللاّ  آله و عليه هللا صىلالنبي 

بعدي بالخروج عليه فأطلق لها يف األزواج واسقطها من   عىل الطاعة فأيتهن عصت هللاّ   لهن ما مّن هللاّ 
  ١»!ترشف االمهات ومن رشف امومة املؤمن�

قهن عن هذا الرشــف فــي� يضــيع حقــه يف اولويتــه عــىل املــؤمن� وكان حقا له أن يُسقط حقه بطال 
  بالخروج عىل ام� املؤمن� ومثيله يف اولويته تلك يف ُسّدته العليا وإمرته املنصوصة عليهم.

» النبي اوىل...«ترى إذا كانت ازواجه امهاتهم أليس ـ اذا ـ هو اباهم يف اصل الحرمة الوالدية فل�ذا 
   ٢؟.»ابوهم«وليس 

إن أولويته املطلقة اوىل من األبويــة، فانــه اوىل مــن ابــويهم ومــن كــل ويل لــديهم! فهــو األب االّول 
ومــن  السـالم علـيهم، فهو االب الثا� لالمة وك� سائر اال�ة السـالم عليـهللمؤمن� وولده االمة درجات اعالها عٌيل 

                                                        
ا���� ��   ا�� ��� �� ���ا��ّ� �� ���ب ���ل ا���� و���م ا����� �����ده ١٧ح  ٣٣٨: ٤). ��ر ا������      ١

  ���� ���ـ� و��ـ�: ��ـ�: �ـ������ �ـ� ���ـ�ى �ـ� ���ـ� ا���ـ�ق ا�ـ�ي �ـ�ض ر�ـ�ل ا��ّـ� ا��ـ��م ����ا���� ا����� 

 ���س ا���...  : ان ا��ّ�ا����م ������ل  ا����م �������� ا�� ا��� ا�������  آ�� و ���� ا��� ���

 
» و�ـ� اب ��ـ�«ا��ج �� ا�� ���س و����� و����� ا��� ��أوا ا��ٓ�� ������  ١٨٣: ٥). �� ا��ر ا�����ر      ٢

���� ��ق » ا���� أو�� ���������«ا��ل: و�� ���وض ��ض ا����� ����� ���ف ا����ا�� ا�����د �� ا���آن وان 

 »!و�� ����  ر��ل ا��ّ����� «ا����ة ��� ���� ا�� ذ���� و��� ���� ا�� ��� ا����� 
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ه و عليه هللا صىلثم سائر اآلباء، وقد صح عنه  » والنه اوىل باملؤمن� من انفســهم ١»!انا وعيل ابوا هذه االمة« آـل
  ٢».ا� ألوىل الناس بالناس  فوّهللا « آله و عليه هللا صىلوعىل حد قوله  آله و عليه هللا صىلك� النبي 

ــبَْعٍض « ــاِب هللاّ ... َوأُْولُــو اْألَْرَحــاِم بَْعُضــُهْم أَْوَىل بِ ــوا إَِىل    ِيف كِتَ ــْؤِمِنَ� َوالُْمَهــاِجِريَن إِالَّ أَْن تَْفَعلُ ِمــْن الُْم
  ٣.»أَْولِيَائُِكْم َمْعرُوفا كَاَن ذَلَِك ِيف الِْكتَاِب َمْسطُورا

ملـّـا تســتقر هنا تلميحة ان قد مىض ردح من الزمن يتوارث فيــه املســلمون باال�ــان والهجــرة، ذلــك و 
ب� املهاجرين واالنصار، وكان هــذا اإلخــاء صــلة عريقــة  آله و عليه هللا صىلالدولة االسالمية، فقد آخى الرسول 

فريدة يف تأريخ التكافل العقائدي لحّد قام مقام قرابــة الــدم، وارتفــع فيــه املــّد الشــعوري اىل ذروة 
، قا�ا مقام قرابة الدم  او زاد، ولقد كان ذلك اإلخاء العميق رضوريا بادى عالية، وقد اخذ مأخذ الجدِّ

ذي بدٍء حفاظا عىل هذه النشأة الوليدة اإل�انية، و�اسكه بقوة صارمة يف تلك الظروف اإلســتثنائية، 
وحتى تقوم الدولة عىل سوقها فتزول الرضورة الوقتية من ذلك اإلخاء القائم مقام الدم، فيبقــى وراء 

  طول الخط. التوارث كأشد ما كان عىل
فل� استتب امر الدولة واستقرت يف مختلف حقولها الج�عية والسياسية واالقتصــادية والعقائديــة، 

كــان ذلــك يف الكتــاب «عاد النظام الحقوقي االسالمي يف التــوارث بــ� اوىل االرحــام إىل حالتــه التــي 
  .»مسطورا

، دائبة ثابتة بشاكلتها السالم عليهماملحمدي� من أويل امره باملؤمن� من انفسهم ويف  آله و عليه هللا صىلاولوية النبي 
املعصومة يف فرتة الرسالة واإلمامة، ومن ثم يف الشورى من الرعيل االعىل ىف العابد من االمة بشــاكلة 

  غ� معصومة.
وامومة ازواجه باقية ما � يتخلفن ع� عليهن، فبانطالقهن عنه س�ح الطالق لصاحب اإلمــرة بعــده 

                                                        
�� ���ب ��� ا���ا�� �����ده ا�� ��� �� ا���� �� ���ل �� ا��� ��ل:  ١٨ح  ٢٣٨: ٤). ��ر ا������      ١

���� ���� ����؟ ���ل: ���� ��ن �� ا�� ���ل �� ����  آ�� و ���� ا��� ������� ��: �� ��� ا����  ا����م ������ٔ�� ا�� ا���� 

 آ�� و ���� ا��� ���  ��� ��ا�� ا���ً �����دة؟ ���ل: ��� ا�� ���� ان ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �� ��ل ���: �� ا�� ر��ل ا��ّ�

���� ا���� وا���ر؟ ���: ��� ـ ��ل: ����  ا����م ������ل: ا�� و��� ا��ا ��ه ا����؟ ���: ��� ��ل: ا�� ���� ان ���� 

��� ا��� �����  آ�� و ���� ا��� ������� �� ا�� ا����� ا���� وا���ر ����: و�� ���� ذ��؟ ���ل: ان ���� ا���� �� ا��ا�

���� و��� و������ وا����م  آ�� و ���� ا��� ���و�� ���ه ���� ��� ����� ������ ا����م ����ا����ء ��� ا��و��د وا��� ا��� ��� 

ا����� ���ل: �� ��ك د��� او ����� ���ّ�  آ�� و ���� ا��� ���ا�� و��� ا��ا ��ه ا���� و��� ا����  ا����م �������ه ����� ��ل 

وا�ّ� و�� ��ك ����ً ���ر��� ���ر ���� او�� �� ا����� وا������ و��ر او�� ��� ���� ������� و���� ا��� ا������� 

 .آ�� و ���� ا��� ���  ���ه ��ى ذ�� �� ��� �� ��ى ����ل ا��ّ� ا����م ����

 
 .ا����م ����). ��� ا������ �� ���م ��      ٢

 
 .٦: ٣٣). ا����اب      ٣
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  نفسه. آله و عليه هللا صىل� يف طالقه وك
  واالخوة املورثة باقية ردحا حتى تستتب امر الدولة ويقر قرارها.

ه و عليـه هللا صـىلثم لهذه اآلية واجهتان: خاصة قد تعنــي االولويــة يف إمــرة الرســول  بعــده، فــأولوا ارحامــه  آـل
  ر واملهاجرين.من سائر املؤمن� من األنصا  بعضهم اوىل ببعض يف كتاب هللاّ 

من سائر املهاجرين واالنصار، واالخــرى  آله و عليه هللا صىلفهنالك اولويتان اثنتان، أواله� اولوية ذوي ارحامه 
االولوية ب� ارحامه انفسهم، فعيلٌّ اوىل من آل عباس، والحســنان اوىل مــن ســائر ولــد االمــام، وولــد 

عابدين اوىل من سائر ولد الحس�، ومن ثم سائر اال�ــة اوىل من ولد الحسن، وزين ال السـالم عليهالحس� 
منتصــب يف اولويتــه  آلـه و عليـه هللا صـىلاولويــة باالنتصــاب، وكــ� الرســول  السـالم عليـهحتى القائم املهــدي  السـالم علـيهم

وعله اّم الكتاب او اللوح  »كان ذلك يف الكتاب مسطورا«  باملؤمن� من انفسهم، كل ذلك بوحي من هللاّ 
  ١. املحفوظ اّماذا من كتاب ّهللا 

                                                        
ح  ٢٩١: ٣وا���� ���ا آ��، ��� ����� ا�����ن » او��ا ا��ر��م«). ��� ��� ��� �� ا����د�� �� آ��      ١

ا�ـ�ا ا��ـ�  ������ا��ـ��م��ل: �� ���د ا������ �� ا�ـ��� ��ـ� ا���ـ� وا���ـ��  ا����م ����  �� ا����� �� ا�� ���ا��ّ� ٢

��� ���ن ���  » واو��ا ا��ر��م ����� او�� ���� �� ���ب ا��ّ�«  ��� ��ل ا��ّ� ا����م ����ا�����  ��ت �� ��� ��

 ��� �� ا����� ا�� �� ا�����ب وا���ب ا��ٔ���ب.

�� ����   ���ل: ان ا��ّ� ا����م ����  ـ ا�� ������ �����ده �� ��� ا����� �� ا��� ��ل: ���� ا�� ���ا��ّ� ١٣و��� ح 

�� ���� �� و��� ����� و����� ا�����  ������ا����مو�� ����� �� ���� ا���� وا�����  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ر��ل ا��ّ���

�� ���ز�� ��� ا�� �� �� ا������ ��� �� �� وا������ ��� ��  ا����م ����ذ�� ��� ا��� ا���� ������  ا����م ��������� 

��� ����� ��� ��� �� ا�����  » واو��ا ا��ر��م ����� او�� ���� �� ���ب ا��ّ�« �� و��ّ   ا����� ���ل ا��ّ�

 ا�� �� ا�����ب وا���ب. ا����م ����

��ل:  ا����م ������ ا��� �� ��� �� ا�� ����  ا����م ������� �����ده �� ���� ا������ �� ��� �� ا�����  ١٤و��� ح 

و����� ���� ����� �� «و���� ���� ��ه ا��ٓ��  » ��م ����� او�� ���� �� ���ب ا��ّ�واو��ا ا��ر«���� ���� ��ه ا��ٓ�� 

 ».ا�� ��م ا������... ا����م ����وا������ �� ��� ا�����  »����

���رك و����� ��   : ��� أ��ل ا��ّ�ا����م ������ل ��ل ا����� �� ���   ��� �����ده �� ا������ �� ���ا��ّ� ١٥و��� ح 

�� ���� ��� ����� وا��� او��ا   �� ��ٔو���� ���ل: وا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��ٔ�� ر��ل ا��ّ�» واو��ا ا��ر��م..«ه ا��ٓ�� ��

��ذا ��� ا���� ���� او��  ا����م ����ا��ر��م ��ذا �� ����ك ��� او�� �� و������ ��ذا ��� ا��ك ����ك ا���� 

! وَ�� ���ي؟ ��ل: ا��� ��� او�� �� �� ���ك ��ذا ��� ����� ���� او�� �� آ�� و ���� ا��� ���  �� ���� �� ر��ل ا��ّ�

��ذا ��� ���� ����� ���� او�� �� �� ���ه و������ ��ذا ��� ���� ����� ���� او�� �� �� ���ه ��ذا ��� 

��� ���� ����� ��� او�� �� ���� ����� ��� او�� �� �� ���ه ��ذا ��� ��� ����� ���� او�� �� �� ���ه ��ذا 

�� ���ه ��ذا ��� ��� ����� ا���� او�� �� ���ه ��ذا ��� ا���� و��� ا����� �� ا����� �� و��ك ���ه ا����� 

������، ا��ل:   ���� و���� ������ �� ����� �� ���م ��ذو�� ���� �� ا����� ا��ّ�  ا����� �� ���� ا����� ا��ّ�

 ر��م ���� ���� �ّ� ا���ا�� و���� �����ه ا������ ����ذج.و��ٔو�� آ�� او�� ا��
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ومن ثم تنتقل االولوية بالرحم عــن عنوانهــا املشــ� بعــد اإلمــرة املعصــومة، اىل االولويــة بالشــورى، 
عنــوان مشــ� يف اإلمــرة املعصــومة » اولــوا االرحــام«وأولوية الشورى يف إمرة السياســة والفتــوى، ف 

ة إليه وهي األصيلة، ثم املنتصبة حيث الرحم ـ فقط ـ ليس ليختص بنف سه اإلمرة إالّ لألصلحية املنضمَّ
هي يف امل�اث عنوان للحكم باالولوية فيه حيث الرحم وقربه هو موضوع الحكم لكونه الرحم، وهو 
يف إمرة الشورى عوان ب� االشارة واملوضوعية، اشارة اىل االقرب� إىل أهل بيت الرســالة علــ� وتقــوًى 

وهي بنفسها املوضوعية حيــث االقربيــة إلــيهم يف روحيــة الــرحم هــي موضــوع  ارحاما وغ� ارحام،
  االصلحية يف اإلمرة.

نسبيا وروحيا، ثم اويل ارحامه روحيــا، ومــن ثــم  آلـه و عليـه هللا صىلتعني اويل ارحام النبي » اولوا االرحام«ف 
  ادب اللفظ وحدب املعنى!. اويل ارحام املؤمن� نسبيا، تجمع هذه الثالث وتعنيها، قضية املناسبة يف

ال » اوىل ببعض«فل�ذا  آله و عليه هللا صىلترى اذ تعني اآلية في� تعنيه االولوية باإلمرة ب� اويل ارحام الرسول 
اولويــة اإلمــرة مــن آلـه و عليـه هللا صـىل؟ النها تعني اولويات عدة هذه منها فلذوي ارحام الرســول »من بعض«

وكذلك االولوية يف امل�اث ب� اويل االرحام ككلٍّ من املؤمن� واملهاجرين  غ�هم، ومن بينهم انفسهم،
  نسخا للتوارث باالخوة اال�انية والهجرة، ومن بينهم انفسهم االقرب فاالقرب.

» النبي اوىل باملؤمن� من انفســهم«هنا تعني اولوية يف االمرة عكس ما كان » اوىل ببعض من..«ف ـ 
امرته بعده من غ�هم، وبعضهم اوىل ببعض يف م�اث اإلمرة مــن غــ�هم، فعــيل  انهم اوىل بالنبي يف

من غ�ه ك� الحسنان اوىل بعيل من غ�ه� وهلّم جرا اىل قا�هم، اولويــة ذات  آلـه و عليه هللا صىلاوىل بالنبي 
 بعدين، ممن سوى اويل االرحام، وممن سواهم بيــنهم، األقــرب فــاالقرب فــي� يحملــون مــن معنــى

  الرسالة وحقيقتها.
بينهم انفسهم وَمن سواهم، وعامــة تعــم  آله و عليه هللا صىلفلالولوية واجهتان: خاصة تخص اويل ارحام النبي 

اويل االرحام كلهم يف اولوية امل�اث تعني تفاضالً بينهم وب� مــن ســواهم مــن املــؤمن� واملهــاجرين 
القريب واألقرب، فانهم طبقات ال ترث كل تالية مع نسخا للتوارث باألخوة، وتفاضالً بينهم انفسهم ب

  وجود السابقة، ضابطة عامة صارمة يف كل توارث.
إذا فامل�اث فرضا وردا يختص باألقرب َرح�، فك� ال نصيب لتاليه من فرضه كذلك م� زاد، فان ترك 

ورد البــاقي  »لنصــفوان كانت واحدة فلهــا ا«بنتا من الطبقة االوىل ال سواها، اخذت نصفه بالفرض: 
فانها مطلقة يف امل�اث، وليس لسائر الطبقات معهــا وال للعصــبة حــٌق مــن » اولوا االرحام«اليها آلية 

زائد الفرض، حيث البنت اوىل بابيها ممن بعدها النها أقرب، واذا كان ذا فــرٍض لــيس معــه اي وارث 

                                                                                                                                                         

ذ�� ��و��� �� ��� وا��� ا�� ا���� ����� �� ا��� ا����� ���� ا�����ي ��  ٤١٨: ٣و�� �����ت ا�����ق 

��� ا���ق ا������� ��� ��و��� �� ��� ���� ا��ي ��ن ����� و�����ا وا�� ��� و���� ا��  �����٦٢ �����ي 

 .٩٥و�� �� ا������ ��� �� ��� ا���� ��د
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  ١من طبقاته فله املال كله فرضا وردا.
استثناء فقط عن » إالّ..«ذَلَِك ِيف  ... ِمْن الُْمؤِْمِنَ� َوالُْمَهاِجِريَن إِالَّ أَْن تَْفَعلُوا إَِىل أَْولِيَائُِكْم َمْعُروفا كَانَ «

يخــص الثلــث ومــا دونــه » معروفــا«تعم والية القرابة واملحبة والرقية، و» اوليائكم«اولوية امل�اث و
وإذا حرض القسمة اولوا القــر� واليتــامى «بدليل آيات الوصية بالثلث، وم� يدل عىل مثلث الوالية: 

  ٢٣.»الً معروفاواملساك� فارزقوهم منه وقولوا لهم قو 
 قد يعني هذه الثالث كلها، م� يدل عىل ان الوراثة باإلخــاء كانــت مؤقتــة يف ردح مــن» كان ذلك«و

  بداية الدولة االسالمية مصلحة.
فكان سائر املؤمن� اوىل منها بفدك وغ� فدٍك » اولوا االرحام«وهل خصت فاطمة الصديقة عن آية 
ـ كانــت كــافرة ال تــرث ابيهــا؟   ؟ ام ـ أنها وال سمح هللاّ آله و عليه هللا صىلام � تكن هي من اويل ارحام الرسول 

نحن معارش االنبياء ال «مر عن هذه املسألة تسمعون الحديث املختلق سلوا الخليفة ابا بكر وزميله ع
ورضبــا   ثم سلوها تجيبكم بآيات االرث، ردا لحــديث الخليفــة اىل كتــاب هللاّ » نورث ما تركناه صدقة

  عليه عرض الحائط ملخالفة الكتاب يف خطبتها.
  ٤وقد نقلها ا�ة الحديث �ا ال نك� عليه!.

يَم َوُموَىس َوِعيَىســ ابـْـِن َمــْريََم َوأََخــْذنَا ِمــنُْهْم َوإِذْ أََخْذنَا ِمْن النَِّبيَِّ� ِميثَاقَُهْم َوِمنَْك َوِمْن نُوحٍ َوإِبَْراهِ «
َكافِِريَن َعَذابا أَلِي� اِدقَِ� َعْن ِصْدقِِهْم َوأََعدَّ لِلْ   ٥.»ِميثَاقا غَلِيظا  لِيَْسأََل الصَّ

» ميثاقهم«تغراق مدخوله، وفانه جمع محىل بالالم يفيد اس» النبي�«ميثاق واحد مطرٌد يشمل كافة 
هــم اولــوا » النبيــ�«يوحي باختصاصه بهم ال يعدوهم اىل سواهم من نبٍي او مرسٍل غ� نبيٍّ حيــث 

  النبْوة والرفعة ب� املرسل� فضالً عمن دونهم من نبٍي � يرسل!

                                                        
اي �ـ�ء ���ـ�ا��؟ ��ـ�ل: �ـ�� ��ـ� �ـ�  ا��ـ��م ���ـ�  ��ده �� ���ن ��ل ��ـ� �ـ��� ���ا��ّـ�). �� ا����� ���     ١

 .»إ��ّ ان �����ا ا�� او������ ���و��«�� و��   ا����اث ا�� �� ��ل ا��ّ�

 
 .٨: ٤). ا����ء      ٢

 
ا��ـ� ا���ـ�اث ��ـ� ����ـ� دون ا��ـ��� او ��ـ� ا��ـ�ل اذا ���ـ�  ا��ـ��م ���ـ�). �� ا��د�� ������ة أن ���ـ�      ٣

 و���� ��� ���� وارث �����.

 
 ٩٢و ٧٨: ٤وا�� ا�� ا����� �� ��ح ا����  ��١٤ ا�� ���� ا����ادي �� �����ت ا����ء ). و���� ا���      ٤

 .٣٨وا�� ��� ا�����ي �� ����� ��� �� �� ���� ا����اء  ١٢٠٨: ٣و��� ر�� ����� �� ا���م ا����ء 

 
 .٨ـ  ٧: ٣٣). ا����اب      ٥
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يرســلوا لكــان ام ولعامة من يوحى الــيهم وان � » من املرسل�«فلو كان امليثاق لعامة املرسل� لكان 
  ».من النبي�«ام لعامة الصديق� او الصادق� لكانوا هم ام اوالء ولكنه » النبيئ�«

هنا ميثاق منهم يعمهم، المٍر ّما يهمهم كلّهم يف هامــة النبــوة، ويف أخــرى ميثــاق آخــر مــنهم كلهــم 
ملــا آتيــنكم مــن كتــاب  ميثــاق النبيــ�  وإذ أخــذ هللاّ «ال�انهم ونرصتهم آلخرهم مبعثا واّولهم ميثاقا: 

  ١».وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق ملا معكم...
  
  
  
  
  
  

  مثلث الوالية املنحرصة
)۱(  

َا َولِيُُّكْم هللاّ « كَاَة َوُهْم َراكُِعوَن َومَ    إِ�َّ الََة َويُْؤتُوَن الزَّ    ْن يَتََولَّ هللاّ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ
  ٢:»ُهْم الَْغالِبُونَ    َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمنُوا فَإِنَّ ِحزَْب ّهللا 

هذه اآلية هي من عداد اآليات البينات التي يُستدل بها عىل الوالية الرسالية لإلمام عيل أم� املؤمن� 
فإن خالفته املعصــومة وواليتــه إســتمرارية للرســالة القدســية املحمديــة  آلـه و عليه هللا صىلبعد الرسول  السالم عليه
  .آله و عليه هللا صىل

ونحن يف هذا التفس� لسنا لنفرس اآليات بالصبغة املذهبية الخاصة تحميالً عىل القرآن ما ال يتحمله، 
ه يف أي حقل من حقول املعرفة إ�ا نستنبط من القرآن بصورة مجردة ما يعنيه، وافق مذهبنا أم خالف

  القرآنية.
واملخــاطبون هــم كــل املرســل إلــيهم يف هــذه الرســالة » وليكم«تحرص الوالية املعنية من » إ�ا«هنا 

معلومة أنها طليقة الوالية تكوينية وترشيعية ورشعية، ووالية الرسول هي الوالية   السامية، فوالية ّهللا 
»النبــي أوىل بــاملؤمن� مــن أنفســهم..«ك  آلـه و عليـه هللا صـىلات واليتــه الطليقة الرشعية حسب ما تحدده آيــ

٣ 
»واطيعوا الرسول واويل األمر منكم  اطيعوا هللاّ «و

وما أشبه، فليست لــه واليــة تكوينيــة وال ترشــيعية  ٤

                                                        
 .٨١: ٣). آل ���ان      ١

 
 .٥٦ـ  ٥٥: ٥). ا�����ة      ٢

 
 .٦: ٣٣). ا����اب      ٣

 
 .٥٩: ٤). ا����ء      ٤
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  الختصاصه� بساحة الربوبية القدسية.
فرتاهم كل املؤمن� املأمورين ـ فيمن أمروا ـ بهذه الوالية؟ وكيــف يــوايل املــؤمن » ين آمنواالذ«وأما 

نفسه إالَّ حبا لنفسه هو طبيعة الحال لحد محبور، وال يحتاج إىل امر وتحريض، بل األوامر ترتى عىل 
الذين يقيمون «بـ حدٍّ يحدد تلك املحبة �ا ليس من املحظور، إضافة إىل أن مواصفة أهل الوالية هنا 

ال تخــتص هــذه الواليــة املنحرصــة بهــؤالء املوصــوف�، فــاملؤمن  »الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعــون
األعرف األتقى ممن يؤ� الزكاة راكعا إن � تتفق له هذه الزكاة فز� ساجدا أم قا�ا أم يف غ� صالة، 

  أو تساويها!. آله و عليه هللا صىلل هو خارج عن هذه الوالية املنحرصة التي تضاهي والية الرسو 
من هنا نتب� ُرصاحا أن ليست لهذه املواصفات موضوعية تأهل منحرصة لهذه الواليــة، فلــتكن مــن 
العناوين املش�ة إىل شخص خاص أو أشخاص خصوص هم من أهل هذه الوالية الخاصة ال ـ فقــط ـ 

و� يكشف عنهــا النقــاب  آله و عليه هللا صىللرسول لصالتهم وزكاتهم حالة الركوع، بل لصالحية أخرى كصالح ا
  هنا ُرصاحا، وقد نعرف أنها صالحية تتلو الرسالة لحد يتحمل صاحبها والية الرسالة.

املؤمنــون واملؤمنــات بعضــهم «إن الوالية العامة ب� املؤمن� بالنسبة لبعضهم البعض تحملها أمثــال: 
»نكرأولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن امل

وهي والية املحبة واملنارصة، ومن قضاياه� األمــر  ١
  باملعروف والنهي عن املنكر، والوالية الرشعية بينها ـ وهي ملدراء الرشيعة ـ ليست والية مطلقة.

ه و عليـه هللا صـىلأما الوالية الخاصة وهي الرشعية املطلقــة فهــي محصــورة يف الرســول  ، ثــم الــذين  بعــد ّهللا  آـل
  .السالم عليهموهم الخلفاء املعصومون  آله و عليه هللا صىل  يحملون رسالة العصمة بعد رسول ّهللا 

فلننظر يف ذلك العنــوان املشــ� يف آيتنــا أنــه إىل مــن يشــ�، بعــدما نعــرف أن املشــار إليــه هــو مــن 
ه و عليه هللا صىلية بعد الرسول املخصوص� بوالية العصمة، غ� املنطبقة عىل أحد من األمة اإلسالم إالَّ املتفق آـل

  بينهم عىل أنه � يخطأ ولن.
واأل�ــة السـالم عليـههو اإلمام عــيل  السـالم عليهموأ�ة أهل بيته  آله و عليه هللا صىلإنه حسب متواتر الحديث عن الرسول 

  ٢يف التأويل. السالم عليهممن ولده املعصوم� 

                                                                                                                                                         

 
 .٧١: ٨). ا�����ل      ١

 
�� ��ه ا��ٓ�� ��ل: إ��� ����  ا����م ����  �� أ��ل ا����� ���� ���� �� ا�� ���ا��ّ� ٦٤٣: ١). ��ر ا������      ٢

ا��  ا����م �����ور���� وا���� آ���ا ���� ���� وأو��ده ا��ٔ���   أو�� ��� وأ�� ��� و��ٔ��ر�� �� ا����� وأ��ا��� ا��ّ�

و��ن أ��ـ� ا��ـ�����  »ا����ة و����ن ا����ة و�� را���ن ا���� �����ن«��� و��� ���ل:   ��م ا������ �� و���� ا��ّ�

ا���ه إ���� و��ن  آ�� و ���� ا��� ����� ���ة ا���� و�� ��� ر����� و�� را�� و���� ��� ������ ا�� د���ر و��ن ا���� 

��ـ� ��ـ��� وأو�� ��������� �� أ���ـ�� ��ـ�ق   ا������ ا��ا�� �� �� ر���� ���ل: ا����م ���� �� و�� ا��ّ�

��ّ و��� ��� ��ه ا��ٓ�� و���ه ���� او��ده ������ و�� �� ��� ��   ���ح ا���� ا��� وآوى ���ه أن ا����� ��ٔ��ل ا��ّ�

�ـ�  ا��ـ��م ���ـ�أو��ده ���� ا������ ���ن ���ه ا����� ���� �������ن و�� را���ن وا����� ا��ي ��ٔل ا��ـ� ا��ـ����� 

 ��� �� أو��ده �����ن �� ا�������.ا������� وا���� ���ٔ��ن ا��
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  ١وهو شخصه يف التنزيل.

                                                                                                                                                         

أن  ا����م ������� ا��ٓ�� ���� ا��ٔ��� ���، ا��ل: و�� ��ا��ت ا��وا�� ����  ������ا����م�� زرارة �� ا�� ����  ٦٤٦و��� 

 ����. ا����م ������� ا��ٔ��� » ا���� آ���ا«ا����� �� 

 
�����ـ� و�ـ� ا��ـ��م ���ـ�ا��ج ا����� �� ا����� �� ا�� ���س ��ل: ���ق ��ـ� ـ  ٢٩٣: ٣). ا��ر ا�����ر      ١

��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���را�� ���ل ا����  وأ��ج ..»  إ��� و���� ا��ّ�«  ������ �� أ���ك ��ا ا�����؟ ��ل: ذاك ا��ا�� ��ٔ

��س �� ا��ٓ�� ��ل: ���� �� ��� �� أ�� ��� ا��زاق و��� �� ���� وا�� ���� وأ�� ا���� وا�� ��دو�� �� ا�� �

، وا��ج ا����ا�� �� ا��ٔو�� وا�� ��دو�� �� ���ر �� ���� ��ل و�ـ� ���ـ� �ـ��� و�ـ� را�ـ� �ـ� ا����م �������� 

��ه  آ�� و ���� ا��� �����ٔ���� ذ�� ����� ��� ا����  آ�� و ���� ا��� ���  ���ة ���ع ���ع ����� ��ٔ���ه ا����� ��ٔ�� ر��ل ا��ّ�

�� ��� ����ه ���� ����ه ا���� وال �� وا��ه و��د �� «��� أ����� �� ��ل:  آ�� و ���� ا��� ���  ا��ٓ�� ���أ�� ر��ل ا��ّ�

و��� ���� �� ���� �� ���� و�����، و���  ا����م ����وا���� أ�� ا���� وا�� ��دو�� �� ��� �� أ�� ���� » ��داه

�ـ� �ـ��م ور�ـ� ��ـ� �ـ� ا�ـ�   � �� ا�� ���� �� ا�� ���س ��ل ا�� ���ا��ّـ�أ��ج ا�� ��دو�� �� ���� ا����

ان ������ ����� �� ��� �� ������� و�������  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ا���� �����ا �� ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ا����ب ��� ا��ّ�

� و����� د���� أ���وا ا���اوة وأ����ا أن �ـ� �������ـ� ور���  دون ��ا ا����� وان ����� ��� رأو�� �� ����� ا��ّ�

  إذ ���� ��ه ا��ٓ�� ��ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ� آ�ـ� و ���� ا��� ���  و�� ��ا����� ��� ذ�� ����� ����� �� ����ن ذ�� ا�� ر��ل ا��ّ�

���ل: أ���ك أ�� ����؟  آ�� و ���� ا��� ���  و��دي ������ة ���ة ا���� و��ج ر��ل ا��ّ�..»  إ��� و���� ا��ّ�« آ�� و ���� ا��� ���

��ل: ���، ��ل: َ��؟ ��ل: ذاك ا���� ا�����، ��ل: ��� أي ��ل أ�����؟ ��ل: و�� را��، ��ل: وذاك ��� �ـ� 

 ��  ور���� وا���� آ���ا ��ن ��ب ا��ّ�  و�� ���ل ا��ّ�«��� ذ�� و�� ���ل:  آ�� و ���� ا��� ���  أ�� ���� ���� ر��ل ا��ّ�

و�� ����  آ�ـ� و ���� ا��� ���  و��� أ��ج ا����ا�� وا�� ��دو�� وا������ �� ا�� را�� ��ل: د��� ��� ر��ل ا��ّ� »ا������ن

و��� أن ��ـ�ن �ـ��� إ��ـ�  آ�� و ���� ا��� ������� إ��� �ٕ�ذا ��� �� ���� ا���� ����� أن أ��� ����� ��ٔو�� ا���� 

�ـ�� �ـ�ن ���ـ� �ـ�ٌء �ـ�ن �ـ� دو�ـ� ���ـ� �ـ��� ���ـ���� ا���ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� ���ـ������� ��� ا���� و��� ا���ـ� 

�ٔ ���� ���� ا��ّ�  ا���� ��ّ�..»  ا��� و���� ا��ّ�«و�� ���ل:  آ�� و ���� ا��� ���  إ��ه.  ا��ي أ�� ���� ���� و���

 ٤٠٨: ٣٩٩: ���٢ق ا��� ج ذ�� و�� ا��ج ا����� ا����� ا���� ���ب ا���� ا������ ا����� �� �����ت إ 

�� وا�� و������ ���را �����ً ان ��ه �� ������ �� ا����در و����� ��ء  ا����م ������ول ��ه ا��ٓ�� �� ا�ٕ���م ��� 

 ���� ��� ��� �����، وا����در ا�����رة ��������:

�و�� �� ���ر ا����ري �� ا����� �� ا����ح ا��� ����� ا�� ا���� رز�� �� �� ٤٧٨: ٩رواه ���� ا��ٔ��ل 

�����ً: و����  ١٤٩: ٦وا��ٓ���� �� روح ا������  ٨٨ا��ٔ����� ا�������، و��� ا���� ا����ي �� ذ���� ا����� 

وا�� ���ن �� ا���� ا�����  ٥٠: ٣و���)، وا������� �� ��� ا�����   ا��ٔ���ر��� ��� أ��� ���� �� ��� (��م ا��ّ�

 ١٨وا�� ا���زي �� ا�����ة  ٩٠وا������ �� ���ب ا����ل  ��١٤٨ أ���ب ا���ول وا��ا��ي ا�������ري  ٥١٣: ٣

و��� ���� ���� و��� ����، و�� ا����� ����  آ�� و ���� ا��� ���  وا������ ����ا ا�� ا�� ذر ا����ري ��ج ر��ل ا��ّ�

  ����� ��ا ا����� و�� را�� ���� ر��ل ا��ّ��� ا���ك أ�� ����؟ ���ل: ��� ذ�� ا آ�� و ���� ا��� ���  ���ل ر��ل ا��ّ�
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بالذين آمنوا هنا ـ تشمل كل املــومن�، وال كــل  آله و عليه هللا صىلفليست هذه الوالية ـ املختصة بعد الرسول 
  هؤالء الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فقد يروى أن عمر بن الخطــاب قــال: وهللاّ 

  ١لقد تصدقت بأربع� خا�ا وأنا راكع لينزل يفَّ ما نزل يف عيل بن أ� طالب ف� نزل.
ذه الوالية الخاصة من معا� الوالية العامة إالَّ األولوية، حيث املحبة واملنارصة ه� ذلك! وال تقبل ه

  والية عامة ب� املؤمن� ككل.
بصيغة عامة والقصد إىل شخص خاص أم أشخاص خصــوص؟ حيــث القصــد » الذين آمنوا«وملاذا هنا 

إلثنــى عرشــ بعــد النبــي جمع خاص هم يف القمة العليــا مــن اإل�ــان وهــم والة األمــر املعصــومون ا

                                                                                                                                                         

 ����ا ��ه ا��ٓ�� ���ل ���ن �� ����: ا����م ����و��ل ���ا��� آ�� و ���� ا��� ���

 �� ذا ������ ���ق را���وا���� �� ���� ا��ارا

 �� ��ن ��ت ��� ��اش ����و���� أ��ى ��م ا���را

 ��ارا�� ��ن �� ا���آن ��� ������� ��� آ��ت ���� 

 ١٢٢و ١٠٦و�� ���ب ا������� ����ً �� ���ب ����� ا����� ������ ا������  ١٠٥وا������� �� ��ر ا��ٔ���ر 

و�� ���� ���: ���ا ذ��ه ���� ا���ا��� �� ������ و����� ا���ارز�� ورواه ا�����  ا����م ������ول ا��ٓ�� �� ��� 

وا����� ا����ادي �� �����ه  ١٦٥: ٦وا����ي �� ا������  �١٢٠ ���ث ا���م ������� وا�����وي �� ا��ار ا�����

وا������ي  ١١٤: ١وا����وزي ا����� �� ������ ا���دة  ٤٨٤: ١وا����� ا�����ع ����� ����� ا���زن  ٤٧٥: ١

�� وا���� ��� �����؟ ���: ��ء �� � ��� ا��� ر�������ً: ��ن ��� ��� �� ان ���ن ����  ٣٤٧: ��١ ا����ف 

��� ا���� وان ��ن ا���� ��� ر���ً وا��ا ����� ا���س �� ��� ���� ���� �� ا��� ��ا�� و����� ان ���� ا������� 

��� ان ���ن ��� ��� ��ه ا����� �� ا���ص ��� ا��� وا�ٕ����ن و���� ا����اء ��� إن ����� ا�� �� ���� ا���ٔ��� 

وا�� ��� ا�������� �� ا����� ا���ف �� ����� ا��د�� ا����ف و�� �� ا����ة �� ����وه ا�� ا���اغ ����، 

و���م ا���� ا�������ري  ٤٤٢: ٦و���� ا���� ر��� ر�� �� ا����ر  ٢٦: ١٢و��� ا���� ا��ازي �� �����ه  ٥٦

وا�� ����� ��  ٧١: ٢وا������ �� ���� �� �����ه ا�����  ١٤٥: ٦ا��ٔ��ج �� �����ه ����� ����� ا����ي 

وا���� ا��� ��  ٢٢١: ٦وا������ �� ا����� ��ٔ���م ا���آن  ٥٤٣: ٣وأ�� ��� ا��ازي �� ا���م ا���آن  ���٥٩ة ا�

 ا��ا��� �� ا����� ا��ٔر��� �� ا��ٔر���� ����� وا�����ي �� ����� ا������ي.

�� ����� ���� ���� ا�� ا��ل: ��ا ��ف �� أ��ال ا��ا��� �� ������ و������ و���� ا�������، وا�� �� ��ق ا����

 ��ف ���� ���� �� ���ت ا���� �� ا��ٓ��.

 
�� ��د ا���� ا�� أن ��ل: ���ـ� ا���ـ�  ������ا��ـ��م�� ا���� ا���وق �� ا�� ����  ٦٤٧: ١). ��ر ا������      ١

ر��   و���� ���ي، ����ا: ر���� ����ّ� ا����م ������ ا�� ����  ��� آ�� و ���� ا��� ���و��� ا�� ا����� ���ل ا����  آ�� و ���� ا��� ���

:   و��� ��ٔ��ل ا��ّ� ا����م ����و�������م د��� و����� ���� و���� �� ا�� ����  ور�ـ��� وا�ـ���   و�� ���ل ا��ّـ�«��� و���

 ��وي �� ��� �� ا����ب:.. »�� ا������ن  آ���ا ��ن ��ب ا��ّ�
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لذلك أش� إليــه بــذلك  آله و عليه هللا صىلمَعدا للوالية بعده السالم عليه، وألن الحارض منهم � يكن إالّ عيل آله و عليه هللا صىل
ول� يعــرف مــنهم أوَّلهــم بــذلك  »الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون«العنوان املش�: 

، ك� وأن إيتاء الزكــاة حــال الركــوع دليــل بــاهر ال ِحــَول عنــه عــىل مــدى النص الجيل والحث العيل
س�حته وحنانه للفقراء لحد ال ينساهم يف معراج ربه، نفسية علية عظيمة تجمع ب� كامل اإلتجــاه 

، حيث يجمع  ، وهي مقام جمع الجمع الخاص بالخصوص من عباد هللاّ  وكافل الرعاية لعباد هللاّ   إىل هللاّ 
  ضنه كافة املعصوم� الرسالي�.يف حِ 

ذلك، وك� أنه ترغيب لرعاية السائل� وإجابتهم يف كافة األحوال حتى الصالة التي ال مدخل فيها لغ� 
  . ّهللا 

  فالداخلون يف هذه الوالية املثلثــة ـ املوحــدة يف أصــلها، املتعــددة يف فصــلها ـ أولئــك هــم حــزب هللاّ 
» وهــم الراكعــون«فــألن »هــم الغــالبون  وله والذين آمنوا فإن حــزب هللاّ ورس  ومن يتول هللاّ «الغالبون 

» الــذين آمنــوا«كعنوان مش� دلت عىل املعني� من هذه الوالية الخاصة، فال تنكــر هنــا، إكتفــاًء بـــ 
لهم وملَّا يأت ا آله و عليه هللا صىلتدليالً عىل أن َحَملة هذه الوالية بعد الرسول    آلخرون.هم جمع أش� إىل أوَّ

فالقول إن وقوع اآلية بعد آية النهي عن والية اليهود والنصارى قد تحوِّل تلك الوالية إىل عامتها ب� 
عامة املؤمن�، معاكسة للوالية املحظورة بالوالية املحبورة، إنه مردوٌد أّوالً بأن السياق ـ إن كان ـ ليس 

حبة، وأن وقوع هذه بعد تلك يف ترتيب التــأليف ال ليعارض النص املقيِّد للوالية هنا بغ� النرصة وامل
  يدل عىل أنها واقعة بعدها ـ كذلك ـ يف ترتيب التنزيل فالتالحق يف املعنى.

ذلك، والوالية املنهي عنها يف السابقة تعم سائر الوالية إىل والية السلطة، بل هي املقصودة العليا من 
  ضية اإل�ان، ووالية النرصة هي عوان بينه�.سلبية الوالية، فإن والية الحب هنا منفية بق

هذا، وحتى إن كانت هذه اآلية نازلة بعد الناهية عن والية الكفار، فقد أريد بهذه الوالية خصــوص 
السلطة واألولوية الحفيظة عىل كيان املؤمن� كيال يتفلتــوا إىل الكفــار يف أيــة واليــة، حيــث الســلطة 

إىل ما بعد إرتحاله هي العاصمة عن أمثــال هــذه الفلتــات  آلـه و عليه هللا صىلاملعصومة املستمرة منذ الرسول 
  املدمرة املزمجرة الهدامة لرصح اإل�ان فرديا وج�عيا.

من يتــول «فاملؤمنون ـ طول التاريخ ـ هم بحاجة إىل تحزب صامد دفعا عن كل سلطة كافرة عليهم و
عىل ســائر األحــزاب التــي ليســت فيهــا  »هم الغالبون  فإن حزب هللاّ «هكذا  »ورسوله والذين آمنوا  ّهللا 

هنا مرة واحدة، دليل وحدة هذه الوالية » ومن يتول«هناك » وليكم«املوحدة املثلة، وذكر   والية هللاّ 
  املثلة الزوايا.

فكيــف تعنــي » الــذين آمنــوا...«ذلك، وك� القول إن لفظ الجمع ال يناسب عناية الفــرد منــه وهنــا 
أم سواه، وقد قدمنا وجها له وك� نجد جموعا يف القــرآن عنــي منهــا الفــرد  السـالم عليهليا شخصا واحدا ع

ــون إلــيهم بــاملودة«و»أنفســنا وأنفســكم ونســاءنا ونســاءكم«بحسب املصداق كآية املباهلــة يف  »ترسُّ
١ 

ويقولــون لــنئ رجعنــا إىل «يشــا، والقصد إىل حارض مصداقها وهو حاطب بن ا� بلتعة يف مكاتبتــه قر

                                                        
 .١: ٦٠). ا�������      ١
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»املدينة ليخرجن األعز منها األذل
 »يقولون نخىش أن تصيبنا دائرة«بن أ� سلول، و  والقائل هو عبدهللاّ  ١

  ك� مضت قريبا والقصد ـ حسب ما يف أسباب النزول ـ هو القائل نفسه.
اك أن القصد يف الكل هــو إعطــاء حكــم كــيل مهــ� كــان ذلك، ومن الرس يف جمعية التعب� هنا وهن

، فقد كان السالم عليهمحارض املصداق واحدا، وحيث املعني من هذه الوالية الخاصة هم جميع املعصوم� 
من املفروض عنايتهم بصيغة الجمع، مه� كان العنوان املش� له مصداقا واحدا اتفق النقل عليه أنه 

  .السالم هعليهو عيل أم� املؤمن� 
ولو كان التعب� بصيغة الجمع يف أمثال هذه املوارد خالف اللغة أو الفصاحة ـ وليس ـ فكيــف اتفــق 
أهل النقل عىل نقله دون أي نقد من القدامى، اللَّهم إالَّ شذاذ من املتأخرين واملتحذلق� املتــذوق� 

  بذوقية املذهبية والعصبية العمياء!.
لخاتم ال تسمى زكاًة؟ والزكاة يف مصطلح القــرآن هــي كــل مــا يُنفــق يف وهكذا قيلتهم إن الصدقة با

حاالً وماالً، فرضا أو ندبا وأفضلها ندبها يف أهم حاالت الصالة، منها الركــوعن املمكــن فيهــا   سبيل هللاّ 
  إيتاء الزكات.

قالــب، وقــد فالزكاة بصورة طليقة هي ما تز� الحال واملال، تــز� الفــرد واملجتمــع، تــز� القلــب وال
  جمعها كلها هذه الزكاة املؤتاة يف ركوع الصالة ك� وكيفا وحالة وهالًة قدسية.

ذلك كله يف نصوح البيان ونصوع العيان، ول� ال يخفى عىل الخفافيش واملؤول� تلك الوالية الخاصة، 
ست أوىل بكم من أنفسكم قالوا أل«بتبليغها يوم الغدير وقد بلَّغ برصاح القول:  آله و عليه هللا صىليؤمر الرسول 

بىل قال فمن كنت مواله فهذا عيل مواله اللّهم واِل من وااله وعاِد من عاداه وانرص من نرصه واخذل 
وقد مىض شطر شط� غزير من البحث عنها عىل ضوء آية تكميل الدين وإ�ام النعمة  ٢»من خذله..

                                                        
 .٨: ٦٣). ا�������ن      ١

 
�� ���ب ���ل ا���� و���م ا����� �����ده إ�� ���� �� ��� ا������ �� ا���  ٦٤٢: ١). ��ر ا������      ٢

��ل �� ا���ء ���م �� �� ��� �� ا�������� وا��ٔ���ر �� ا����� أ��م ����� ����ن: ��ٔ�����  ا�� ا����م ����ا������� 

و��� ����   »وا����ا ا����ل وأو�� ا��ٔ�� ����  �� ا��� ا���� آ���ا ا����ا ا��ّ�«��� و��� ا�����ن ��� ����   ا��ّ�

��ه ���� �� ���  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ا���س �� ر��ل ا��ّ� »و�� ر���� و�� ا������� و����  و�� ����وا �� دون ا��ّ�«

ان ������ و��ة أ���� وان ���� ��� �� ا������ �� ���  آ�� و ���� ا��� ������ و��� ����   ا������� ام ���� �������؟ ��ٔ�� ا��ّ�

ار����   : ا��� ا���س ان ا��ّ���� �� ������ وز����� و����� و���� ������ ����س ����� �� �� ��� ���ل

������ ��ق ��� ��ري و���� ان ا���س ������ن ��� ��ٔو���� ��ٔ������ أو ������� �� أ�� ���دي ا����ة ����� �� 

��� و�� ����ي و���� ا������� وأ�� أو�� ��� �� أ�����؟ ����ا: ���   ��� ا���س ���ل: ا��� ا���س ا�����ن ان ا��ّ�

  ، ��ل: �� �� ��� ���� ���ل: �� ��� ����ه ���� ����ه... ���م ����ن ���ل: �� ر��ل ا��ّ� ��� ر��ل ا��ّ 

  : و��ء ������ �� ��� أو�� �� �� ���� ���� أو�� �� �� ���� ��ٔ��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���و��ء ���ذا؟ ���ل  آ�� و ���� ا��� ���

���   ا��� ���م ����� و���م د��� د�� ا��ّ�  و��ل: ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�و���  »ا���م ا���� ���..«���رك و�����: 

���ل:  ا����م ������ه ا��ٓ��ت ���� �� ���  آ�� و ���� ا��� ���  و��� وو���� ��� ���ي ���م أ�� ��� و��� ����� �� ر��ل ا��ّ�
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  ١ويأ� شطر آخر عىل ضوء آية التبليغ.
معــه »  هللاّ «تعنــي واليــة واحــدة ثــم » اءكمأوليــ«دون » ولــيكم«ويف رجعة أخرى إىل اآلية فقد نجــد 

وحيث ال يصح الحرص » إ�ا«هم حملة هذه الوالية الواحدة املنحرصة فيهم بـ » رسوله والذين آمنوا«
لوالية املحبة والنرصة فيهم، فإ�ا هي والية األولوية باألنفس واألموال، فقد نتب� أنها هيه مه� كانت 

يلة املفيضة إىل اآلخرين، واملزيدة عىل واليتهم يف التكوين والترشيع وســائر هي األوىل األص  والية هللاّ 
  الواليات الربانية.

أن تفــرد » أوليــاءكم«فلو كانت الوالية املشرتكة هنا مختلفة املعنى يف املشرتك� لكــان املفــروض إمــا 
  ثم لآلخرين تأمينا عن اللبس يف معناها واملقام مقام الحرص.  الوالية �ّ 

� أفصحه تعب�ا وأبلغه تفس�ا إفراد الوالية بالذكر ثم عطف الرسول والذين آمنوا بــه دون فصــل، ف
  لآلخرين إالَّ ثلمًة يف رصح الفصاحة وفتّا يف عضد البالغة.  وليست عناية غ� والية هللاّ 

لبالغة، القول ومن اإلحتضار بعد اإلياس عن تلك االحت�الت املختلفة املتخلِّفة عن شؤون الفصاحة وا
، حيث الركوع يف مصطلح القرآن والسنة هــو  ال يعني غاية الخضوع والتسليم ّ� » وهم راكعون«إن 

الهيئة الخاصة لركن خاص من الصالة، وال يعرب عن غاية الخضوع والتسليم إالَّ بها أم بالسجود حيث 
  هو يف وجه عام غاية الخضوع.

ك� هناك، فهم املعهــودون يف آيــة » الذين آمنوا«هنا هم » آمنواورسوله والذين   ومن يتول هللاّ «ثم 
عىل كافة األحزاب املتخلفة عــن » هم الغالبون«واآلخرين   وهم املتولون هللاّ »  فإن حزب هللاّ «الوالية، 

  . هذه الوالية الخاصة املنحرصة املفروضة عىل حزب هللاّ 
  ١اآلية معروض عرض الحائط. ذلك، فكل خرب أو نظر يخالف املعنى الظاهر من هذه

                                                                                                                                                         

: ��� ا�� ووز��ي ووار�� آ�� و ���� ا��� �������� ���، ��ل   �� ر��ل ا��ّ���� ���� ��� و�� او����� ا�� ��م ا������ ���� 

وو��� و������ �� ا��� وو�� �� ���� ���ي �� ا��� ا���� �� ا��� ا����� �� ���� �� و�� ا����� وا�� 

���� ��� �� ����� ��� وا�� ا���آن ���� و�� �� ا���آن �� ���ر���� و�� ���ر��� ��� ��دوا ��� ����، ����ا: ا

ذ�� و����� ��� ��� ��اء و��ل �����: �� ����� �ّ� �� ��� و�� ����� ��� و����ء ا���� ����ا أ���ر�� 

 ����� ��� �� ا���س ����وون �� ا����. ا����م ����وأ������ ���ل ��� 

�� ���� ���  ا����م �����ه و��� �� ا��ل ا����� ���� ���� �� ا��� �� ���� ��ل ����� ���� �� ���� �� ��

ا���� ��� �� ا���ب  »ور����..  إ��� و���� ا��ّ�«: ��� ���� ا����م ������ل  »�� ����و���  �����ن ���� ا��ّ�«و�� 

�� ���� ا������ ���ل ����� ����: �� �����ن �� ��ه ا��ٓ��؟ ���ل �����: ان ����� ���ه  آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

 آ�� و ���� ا��� ����ٓ�� ���� ������� وان آ��� ��ن ��ا ذل ��� ���� ����� ا�� ا�� ���� �����ا: �� ����� ان ����ا ا�

�����ن  »�� ����و���  �����ن ���� ا��ّ�«��دق ���� ���ل و���� �����ه و�� ���� ���� ���� ا����، ��ل: ����� ��ه ا��ٓ�� 

 �����ون ��������.وا����� اا����م ����و���� ��� 

 
 ). �� ����� ا������� و����ء ا����ل ��� ا����ب وا����، و��� وا������ن.     ١
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ا�� ا�ـ� ا�ـ�ٔ��از  ������ا����م). �� ا������ج ������� �� ر����� ا�� ا���� ا����� ��� �� ���� ا���دي      ١

��� ��ٔ��ه �� ا���� وا������ ��ل: ا����� ا��ٔ�� ����� �� ا����ف ����� �� ذ�� ان ا���آن �� �� ر�ـ� ��ـ� 

��  آ�� و ���� ا��� �������ون ���ل ا����   ������ع ���� �����ن و��� ����� �� ا��ل ا��ّ���� ���� ����� ��� �� ���� ا

����� ا��� ��� ����� ��ٔ��� ان �� ا����� ���� ا��ٔ�� و�� ����� ����� ���� �� ا���، ���ا ���� ا����� 

��ـ�م ا��ٔ��د�ـ� ا��ـ�ورة وا��وا�ـ�ت �� �� ��ٔو�� ا������ن و�� �� ���� ا������ون �� ا���ل ��ـ� ا���ـ�ب وا��ـ�ع ا

ا������� وا���ع ا��ٔ��اء ا���د�� ا������ ا��� ����� �� ا����ب و����� ا��ٓ��ت ا��ا���ت ا����ات و��� ���ٔل 

أن ������ �����ة و������ إ�� ا����د، �� ��ل: ��ذا ��� ا����ب ���ق ��� و������ ��ٔ����� ����� �� ا��ٔ��   ا��ّ�

� �ـ�ه ا��ٔ��د�ـ� ا��ـ�ورة ��ـ�رت �����ر�ـ� ود���ـ� ا���ـ�ب �ـ����ً، وأ�ـ� ��ـ� ��ـ� �ـ�ف ��ر��� ����� �ـ

  ا�� ���� ���� ������� ���ب ا��ّ�«��ل:  آ�� و ���� ا��� ���  ������ �� ا����ب ��� ا���� ا����� ���� �� ر��ل ا��ّ�

وا����� ا��ٔ��ى ��� �� ��ا » ��� ا���ضو����� �� إن ������ ���� �� ����ا ���ي وا���� �� ������ ��� ��دا 

و����� ا�� ���� وا���� �� ������ ��� ��دا ���   ا�� ��رك ���� ا������ ���ب ا��ّ�: «آ�� و ���� ا��� ���ا����� ����� ���� 

  ��ّ�ا��� و���� ا«��� ����:   و���� ��ا�� ��ا ا����� ��� �� ���ب ا��ّ�» ا���ض �� إن ������ ���� �� ����ا

�ـ� ا���ـ� روا�ـ�ت ا����ـ�ء �ـ� ذ�ـ� �ـ�ٔ���  »ور���� وا���� آ���ا ا���� �����ن ا����ة و����ن ا����ة و�� را���ن

��  آ�� و ���� ا��� ���  ذ�� �� وا��ل ا��ٓ�� ��� �� و���� ر��ل ا��ّ�  ا�� ���ق ������ و�� را�� ���� ا��ّ� ا����م ����ا������� 

: آ�� و ���� ا��� ���و���� » �� ��� ����ه ���� ����ه ا���� واِل �� وا��ه و��د �� ��داه«����� أ���� �� ا����� ���ه ا

: ��� ا������ ��� ا������ ���ل �� آ�� و ���� ا��� ���و���� » ��� ���� د��� و���� ����ي و�� ������ ����� ���ي

: أ�� ���� أن ���ن ��� ������ ��رون �� آ�ـ� و ���� ا��� ������ن؟ ���ل أ������ ��� ا����ء وا�� آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

���� إ�� أ�� �� ��� ���ي؟ ������ ان ا����ب ��� ������ ��ه ا��ٔ���ر و����� ��ه ا���ا�� ����م ا��ٔ�� ا�ٕ���ار 

��ا��� ���ه ا��ٔ���ر   �ب ا��ّ�وو���� ��  ��� إذا ���� ��ه ا��ٔ���ر وا��� ا���آن ���� و���� ذ�� ��ا��� ����ب ا��ّ�

� أ�� ا����د وا����د و��� �� ��� ا��� ا�������  ��ل ا�������ن ا����م ����و����� د����ً، ��ن ا�����اء ���� �� ����اه إ��

� ا�� �� �� ��� ���� ����� ��� ا��ي ��ض ����� ��ٌء آ�� ������ ����� ����� ا����� إ� آ�� و ���� ا��� ���  ����ل ا��ّ�

ور�ـ��� وا�ـ���   ا��ـ� و�ـ��� ا��ّـ�«  ���� ا������ ����ل ا��ّ�» �� ا��� ا���� ��ا��ة«�� ذ��   ��� ���ه؟ ��ٔ��ل ا��ّ�

 و��� ��� ا��ٔ�� ���ف ا�� �� ��ت ا����ة ����ٍ� و�� را�� ��� ر�� وا��... »آ���ا..

�� ���س و�� ���� ����� ز��م ���ل: ��ل   ���ا��ّ� و�� ����� ا������ ���� ���� �� ����� �� ا����� ��ل �����

� و��ل  آ�� و ���� ا��� ���  : إذ أ��� ر�� ���� ������ ���� ا�� ���س �� ���ل: ��ل ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� إ��

؟ ��ل: ���� ا������ �� و��� و��ل: �� أ��  ���ل �� ا�� ���س ��ٔ��� ����ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا����: ��ل ر��ل ا��ّ�

  ا��� ا���س �� ����� ��� ����� و�� �� ������ ��ٔ�� ���ب �� ���دة ا���ري أ�� ذر ا����ري ���� ر��ل ا��ّ�

� ������ ���ل: ��� ���� ا���رة و���� ا����ة ����ر �� ���ه �� آ�� و ���� ا��� ��� �� ورأ��� ������ وإ�� ��� � �ول ������ وإ��

�� ���� ���ٔل ���� �� ا����� ��� ���� أ�� ���� ا����� ��ه ا�� ا����ء و��ل: ا���� ا���ا�� ��ٔ�� �� 

��� ����� أ�� ���� و��ن ��� را��� ��ٔو��ٔ إ��� �����ه ا����� و��ن ����� ���� ��ٔ��� ا�����   ���� ر��ل ا��ّ�

���� ��غ �� ����� ر�� رأ�� إ�� ا����ء و��ل: ا���� إن  آ�� و ���� ا��� ������ ا�� ا����� �� ����ه وذ�� ���� ا���� 



 103

إن نزول اآلية يف عيل مختَلق إلج�ع العل�ء عىل أنــه مــن املوضــوعات،  ١فقيلة البعض من املتعصب�
إالّ عوجا والِرجــل العوجــاء ال تعــرج  إنها قيلة عليلة خانقة مختلقة من مختلِق، فالع� العوراء الترى

  معراجا.
حيث يرتجرج ويــتمجمج يف لجــج  السالم عليهكقيلة اآلخر بعد تصديق متواتر الحديث عىل نزولها يف عيل 

 ٢غامرة من حجاجه الث�ن اللجاج و� يفضح بعُد إالَّ نفسه، وال يرجــى مــن إمــام املشــكك� إالَّ هــذا
البعيدة، بعيدة عن الرصاط املســتقيم والحجــج البالغــة، وهؤالء هم املضطربون كاألرشية يف الطوى 

  .»هم الغالبون  ورسوله والذين آمنوا فإن حزب هللاّ   ومن يتول ّهللا «فأولئك هم من حزب الشيطان 
الــذين «يف زمنــه ومــن  آلـه و عليـه هللا صـىل، وهــو الرســول  وأعبــدهم �ّ   أعرفهم با�ّ   وال بد أن يرأس حزب هللاّ 

يف مجمــع القيــادت� الروحيــة   ويل بعد ويل ييل أمور حزب هللاّ  آله و عليه هللا صىلالخصوص هنا بعده  »آمنوا...
يف هــذا املوضــع هــم املؤ�نــون عــىل » والــذين آمنــوا: «السـالم عليـهوالزمنية، وك� يروى عن أم� املؤمن� 

  ٣الخالئق من الحجج واألوصياء يف عرص بعد عرص.

                                                                                                                                                         

رب ا��ح �� ��ري، و�ّ�� �� أ��ي، وا��� ���ة �� �����. �����ا ����. وا��� �� وز��ا «���� ��ٔ�� ���ل: 

� ���� ���ك ��ٔ��� و���«��ٔ���� ���� ��آ�� �����: » �� أ���. ��رون أ��. ا��د �� أزري. وا���� �� أ��ي

���� ������ ��� ����ن ا����� ��ٓ�����، ا���� وا�� ���� ���� و���� ا���� وا��ح �� ��ري و�ّ�� �� أ��ي 

ا����� ��� ��ل ����  آ�� و ���� ا��� ���  وا��� �� وز��ا �� أ��� ���� ا��د �� ���ي، ��ل أ�� ذر: ��� ا���� ر��ل ا��ّ�

 .»... ا��� و���� ا��ّ�«�� إ��أ، ��ل: و�� ا��أ؟ ��ل: إ��أ: ����� ���ل: �� ��  ���ا��� �� ��� ا��ّ�

 
 ). �� ا����� ���� ا�����م ا�� �����.     ١

 
���� ا����م �������� ��� ��د ا���� ��� ��ول ا��ٓ�� �� ���  ٣١: ٢٦: ���١٢ه ). �� ا���� ا��ازي �� ��     ٢

��� ا���� و���� ا���� ا���د��: �� أ��� دا�� ��� ا����  ا����م �������� ���ن ��� ��م د���� ا��ٓ�� ��� ا���� ��� 

���� �� ��ن ���� ا����ف �� ا��ٔ��  ��� ���� ��ا���� ��� أ��� ��� ��و��� �� د�� ��� ���ل ا������ �� ا���ل ��ٔن

��� ��� إ��� أن ���� ا��ٓ�� ��� أ��� ��ل ��� أن ���� ����� ا���� ��� ذ�� و��� ����ا  آ�� و ���� ا��� �����ل ���ة ا����ل 

ذ�� ���� ���ل ������ و����� ��� ا����� ��� ا�� ��� و��� و����ن إذ ��� �� ا��ٓ�� �� ��ل ��� ����� ا���� 

أ��ل: ��ه ا������ ��� ا�� ��ل و���� �����ة ���� ���� ا��ٓ�� ���� أ�� ��ن و�� ������، ���� ��ر�� ���� 

����� ����� ا������ ���� وا�� ام �� ���ا ر��� �����ه ا�� ا����   ������ ���� ����ء ا������، ��� ان ا��ّ�

 وا�����ن؟!.

 
���� ���� و���: وا���ا��  ا����م ������ ���ب ا������ج ������� �� ا��� ا�������  ٦٤٨: ١). ��ر ا������      ٣

و��� �ـ� ��ـ�ب  »�� ا������ن  ور���� وا���� آ���ا ��ن ��ب ا��ّ�  و�� ���ل ا��ّ�«��� و��   �� ا������ ��� ��ل ا��ّ�

��م ا������ آ�ـ�ا  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: ���ء ر��ل ا��ّ� ا����م ����  ا������ �����ده ا�� ���ر ا�� ا�����ن �� ا�� ���ا��ّ�
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، املوال� له وللرسول ولهؤالء املؤمن� الخصوص، البالغ� أعىل قمــم اال�ــان  حزب هللاّ   وهكذا يعد هللاّ 
بعد الرسول، يعد من يتوالهم اإلنطالق من كافة العوائق والبوائق الساحقة املاحقة، مضــمونة لهــم 

  لبوا ظاهريا حيث الحرب سجال.الغلبة مه� غُ 
واليوم اآلخر يوادون   قوي عزيز. ال تجد قوما يؤمنون با�ّ   ألغل� أنا ورسيل إن هللاّ   كتب ّهللا «أجل وقد 

ورسوله ولو كانوا آباَءهم أو أبنــاءهم أو إخــوانهم أو عشــ�تهم أولئــك كتــب يف قلــوبهم   من حاد هللاّ 
عنهم ورضوا   جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ريض هللاّ  اإل�ان وأيدهم بروح منه ويدخلهم

  ١.»هم املفلحون  أال إن حزب ّهللا   عنه أولئك حزب ّهللا 
هناك، » قوم يحبهم ويحبونه«وب� » عنهم ورضوا عنه  ريض ّهللا «هنا يف   وملكان املشابهة ب� حزب هللاّ 

صاحب العرص   حيث هم تحت راية ويل ّهللا   وية املهدي وجنوده هم من حزب هللاّ فك� أن أصحاب أل
العائش� تحت رايته يف  السالم عليهتعاىل فرجه الرشيف، كذلك أصحاب االمام عيل   وحجة الدهر عّجل هللاّ 

  يف شأنه�.» يحبهم ويحبونه«واليته، وك� نزلت 
  

  مسؤوليات األ�ة الوالة:
طبقــا عــن طبــق دو�ــا ِحــَول عنهــا وال  آله و عليه هللا صىلملعصومون يحملون مسؤوليات الرسول األ�ة الوالة ا

اعلموا أنكم إن اتبعتم الداعي «ف  آله و عليه هللا صىلتحويل أو تبديل، فإ�ا هم الروات املؤ�نون عن الرسول 
فل� «...  ٢،»دح عن األعناقلكم سلك بكم منهاج الرسول، وكُفيتم مؤونة اإلعتساف، ونبذتم الثقل الفا

وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعتــه، ومــا اســ�َّ النبــي   أفضت إيلَّ ـ الخالفة ـ نظرت إىل كتاب ّهللا 
  ٣».فاقتديته..آله و عليه هللا صىل
ل من أم« ر ربه: اإلبــالغ يف املوعظــة، واالجتهــاد يف النصــيحة، واإلحيــاء إنه ليس عىل اإلمام إالَّ ما حمِّ

                                                                                                                                                         

�ـ� ا��ـ����ن   و��ب ا��ّـ�  ����ة ر�� و��� آ��ون ����ة ����� و������ آ��ون ������� ���� و������ ��ب ا��ّ�

�آ  و ���� ا��� ���  �� ���� أ��� ���ة ا�ٕ�زار و����� ا��� �� ذ�� ���ء ر��ل ا��ّ�  وا��ّ� و��ـ�ء ��ـ�   آ��ا �ـ��� ا��ّـ� ـ�

 آ���� ���� ����� و���ء ������ آ���� ������.

��� ��� ا����� ا��� ��� ا�� ر�� ����ون ����  ا����م ����  و��� �� ����� ا������ �� ���ان ��ل: ��ل ا�� ���ا��ّ�

�� ا������ن   ��� �ٕ�ن ��ب ا��ّ� �� ا�� ���� ��� ��ر ��� ا�� ��� وان ا���� ���ن �� ا���ل و�� ����ان ���ٔ��

 .ا����م ������ ��� 

 
 .٢٢: ٥٨). ا����د��      ١

 
 .١٦٤/٣٠١). ��� ا������ ا�����      ٢

 
٢٠٣/٣٩٧).      ٣. 
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ه�ن عىل أهلها ولكم علينا العمــل بكتــاب «ـ  ١»للسنة، وإقامة الحدود عىل مستحقيها، وإصدار السُّ
  ٢».والقيام بحقه، والنََّعش لسنته آله و عليه هللا صىل  تعاىل وس�ة رسول هللاّ   ّهللا 

هجم بهم العلم عــىل حقيقــة البصــ�ة، وبــارشوا روح اليقــ� واســتالنوا مــا «ذلك، وأولئك هم الذين 
استوعره املرتَفون، وأنسوا �ا استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقــة باملحــل 

  ٣».يف أرضه والدعاة إىل دينه  األعىل أولئك خلفاء هللاّ 
  

  مواصفاتهم:
هم موضع رسه، ولجأ أمره، وعيبة علمه، وموئل حكمه، وكهوف كتبه، وجبال دينه، بهم أقام إنحناء «

  ٤».ظهره، وأذهب إرتعاد فرائصه
ه هللا صىلال يقاس بأل محمد «و ، هم من هذه األمة أحد، وال يسوَّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا آلـه و علـي

أساس الدين وع�د اليق�، إليهم يفيء الغايل، وبهم يُلحق التايل، ولهم خصائص حق الوالية، وفــيهم 
  ٥».، ونُقل إىل منتََقله الوصية والوراثة، اآلن إذ رجع الحق إىل هللاّ 

عطى الهُــدى، ويُســتجىل اين الذين زعموا أنهم الراسخون يف العلم دوننا كَِذبا وبغيا علينا.. بنا يُســت«
  ٦».الَعمى

نحن الشعار واألصحاب، والخزنة واألبواب، وال تؤ� البيوت إالَّ من أبوابها، فمن أتاهــا مــن غــ� «ف 
ي ســارقا، فــيهم كــرائم القــرآن، وهــم كنــوز الــرح�ن، إن نطقــوا صــدقوا، وإن صــمتوا �  أبوابها ســمِّ

  ٧».يُسبَقوا

                                                        
١٠٣/٢٠١).      ١. 

 
١٦٧/٣٠٤).      ٢. 

 
 .٥٩٥ح /  ١٤٧).      ٣

 
٣/٣٧).      ٤. 

 
٢/٣٨).      ٥. 

 
١٤٢/٢٥٥).      ٦. 

 
١٥٢/٢٧٠).      ٧. 
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هم عيش العلم وموت الجهل، يخربكم حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وحكمتهم عن «و
حكم منطقهم، ال يخالفون الحق وال يختلفون فيه، وهم دعائم اإلسالم، ووالئج اإلعتصــام، بهــم عــاد 

ِوعاية ورعاية، الحق إىل نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانُه عن َمنيته، عقلوا الدين عقَل 
تبــارك وتعــاىل طهَّرنــا وعصــمنا   إن هللاّ «ـ و ١»ال عقَل س�ع ورواية، فان رواة العلم كث�، وُرعاته قليل

وجعلنا شهداء عىل خلقه، وحججا عىل عباده، وجَعلنا مع القرآن وجعل القــرآن معنــا، ال نفارقــه وال 
  ٢».يفارقنا

كمثل نجوم الس�ء، إذا خوى نجم طلع نجم، فكــأنكم قــد تكاملــت  آلـه و عليه هللا صىلأال إْن َمثَل آل محمد «
  ٣».فيكم الصنائع، وأراكم ما تأملون  من ّهللا 

إنَّ اال�ة من قريش، غُرسوا يف هذا البطن من هاشم، ال تصلح عىل سواهم، وال تصلُح الُوالة من «ثم 
  ٤».�همغ
  
  
  
  
  
  

  مثلث الوالية املنحرصة
)۲(  

  َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِىل األْمِر ِمنُْكْم فَإن تَنـَـازَْعتُْم يف َيشٍء فـَـرُدُّوُه إَِىل هللاّ   يَا أيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا هللاّ «
  ٥.»لْيَْوِم اآلِخِر ذَلِِك ِخْ�ٌ َوأْحَسُن تَأِويالًَوا  َوالرَُّسوِل إن كُنتُْم تُؤِْمنُوَن بِاّ� 

هذه اآلية هي من معارك اآلراء ب� مختلف الفرق اإلسالمية يف ثالثة الطاعة املفروضة عىل املــؤمن�، 
  والرسول.  حيث تنازعت فيها فلرتد املعني منها إىل هللاّ 

                                                        
٢٣٧/٤٣٩).      ١. 

 
 .١٨٣). ����رك      ٢

 
٩٨/١٩٤).      ٣. 

 
١٤٢/٢٥٥).      ٤. 

 
 .٥٩: ٤). ا����ء      ٥
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واليــوم   إن كنــتم تؤمنــون بــا�ّ «األمر منكم هي قضية اإل�ان املفرسَّ بـ والرسول وأويل   هنا طاعة هللاّ 
ن املــؤمن أمــام ّهللا  »اآلخر يف اليــوم   فإن اإل�ان املرتكن اىل هذين الركن� الركين� يتطلب طاعــة تــؤمِّ
  اآلخر.

ن اثنــ� ذلك، ومن املعلوم رضورة من القرآن وعىل ضوءه السنة أن الطاعة اإل�انية هــي ذات بعــدي
ه و عليـه هللا صـىليف سنته، ثم ال مطاع بجنب الرســول  آله و عليه هللا صىليف كتابه وطاعة الرسول   فقط، طاعة هللاّ  إذ ال  آـل

ك� هو نفسه صادر عــن  آلـه و عليه هللا صىلسنة بالوحي بعد سنة الرسول، اللّهم إالّ من هو صادر عن الرسول 
  . ّهللا 

دها حيث الرسول ال يطــاع إالّ برســالة  إذا فمثلثة الطاعة هي يف الحق مثناها، ك� ومثناها هي موحَّ
  ١.» وما أرسلنا من رسول إالّ ليطاع بإذن ّهللا «  وبإذن هللاّ   ّهللا 

  فآيات الطاعة اإللهية والرسولية تحرص طاعة املؤمن� يف هــذين البعــدين، وآيــة اإلعتصــام بحبــل هللاّ 
من يطــع الرســول «دها يف حبل واحد هو ـ طبعا ـ القرآن، ومن ثم نبي القرآن وك� يقرر القرآن: توحِّ 

» فقد أطاع هللاّ 
  يف محكم كتابه ثم الرسول يف سنته الجامعة غ� املفرقة.  فال مطاع ـ إذا ـ إالّ ّهللا  ٢

املضــافة اىل آلـه و عليـه هللا صـىل، ف� طاعة الرسول  حامل لرشعة ّهللا إال بوسيط الرسول ال  واذ ال مجال لطاعة هللاّ 
هي أيضا بوسيط الرسول، فهنا إذا طاعتان اثنتان، ال بــد وأن األوىل هــي   إال طاعة أخرى ّ�   طاعة هللاّ 
يف محكم كتابه، الذي هو بنفسه دليل عىل وحيه وحتى لو � يكن هناك رسول، ثم الرسول   طاعة ّهللا 

 آلـه و عليـه هللا صـىللثابت رسالته بالكتاب هو متَّبع يف بُعٍد ثان عىل ضوء الكتاب، وذلك يف سنته املوحاة إليــه ا
رشحا وتبيينا وتأويالً للكتاب ويف كل األحكام الرسالية املحلِّقة عىل كــل أحكامــه بــ� النــاس كرســول 

إراَءة يف كتابــه،  ٣» � النــاس �ــا أراك ّهللا إنا أنزلنا اليك الكتاب بــالحق لــتحكم بــ«قائدا روحيا وزمنيا: 
  خاصة به كرسول، فك� أن أصل الكتاب معصوم كذلك تفس�ه وتأويله الرسويل معصوم.

ال يصــدر   ، كذلك طاعة الرسول ألنه رسول هللاّ  طليقة دو�ا حدود وال قيود ألنه هللاّ   وك� أن طاعة هللاّ 
  .»ما ينطق عن الهوى. إن هو إال وحي يوحى«، ف  إالّ عن هللاّ 

أيّا كانوا ال يوحى إليهم مــن كتــاب أو ســنة، لــذلك دمــج طــاعتهم يف طاعــة » أويل األمر منكم«وألن 
والرســول،   ثم أرجع كل أمر متنازع فيه ب� املؤمن� ـ ومنها أمــر أوىل األمــر ـ إىل هللاّ  آله و عليه هللا صىلالرسول 

، املختلف فيها ب� املؤمن� صدورا لها أو وجه السالم عليهماألحاديث املروية عن ا�ة أهل البيت ك� ومنها 
  الصدور، فرتجع اىل الكتاب والسنة الثابتة.

وهنا تتجاوب هذه اآلية مع أحاديث العرض عىل الكتاب والسنة حيث الثابت صدوره عن ا�ة أهل 

                                                        
 .٦٤: ٤). ا����ء      ١

 
 .٨٠: ٤). ا����ء      ٢

 
 .١٠٥: ٤). ا����ء      ٣
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ملكــان التقيــة يف قســم منــه، وال تقيــة يف الســنة الرســالية  البيت ـ فضالً عن غ�هم ـ ال يعتمد عليه
، إذا فه� املرجعان األصيالن، وال يعرف ثانيه� أيضــا إال �وافقــة األول أو عــدم  وبأحرى يف كتاب هللاّ 

  مخالفته.
ه هللا صـىل  وسنة رسول هللاّ   إذا فمصدر الرشيعة اثنان ال ثالث له�، وه�: كتاب هللاّ  وا األمــر هــم وأولــآلـه و علـي

  للسنة دو�ا استقالل بجنبها أبدا. السالم عليهمالحملة املعصومون 
قضية حقيقية تحلِّق عىل الطول التاريخي  ١وهنا الخطاب يعم كافة املؤمن� عىل مدار الزمن الرسايل

  والعرض الجغرايف اإل�ا� السامي.
ه و عليه هللا صىلفك� الرسول  أويل «نفسه ال يُعنى من هذا الخطاب إلستلزامه فــرض طاعتــه نفســه، كــذلك  آـل

مه� كانوا هم أنفسهم مأمورين بطاعــة  آله و عليه هللا صىلهم ـ وال بد ـ النسخة  التالية للرسول » نكماألمر م
هنا ليست لتشمل املطاع، » الذين آمنوا«، ولكن  الرسول يف آيات أخرى، وك� الرسول مأمور بطاعة هللاّ 

  ثم للرسول ومن ثم ألويل األمر منكم.  فإ�ا هو املطيع، طاعة �ّ 
 آلـه و عليـه هللا صىلهنا يف أدب اللفظ وحدب املعنى ليست لتقبل غ� الخلفاء املعصوم� للرسول » أويل األمر«

ل، الصادرين عنه ك� هو صادر عن هللاّ    دون أي خطأٍ قارص أو مقرص.  الحامل� رسالته ك� حمِّ
كــ� الرســول فإنــه » مــنكم«الكائن� » أويل األمر«�قدر ككائن�: » منكم«فأدب اللفظ يقيض بتعلق 

»هو الذي بعث يف األمي� رسوالً منهم«منكم وليس من املالئكة أو الجن أمن هو من غ� البرش، ف 
٢ 

إذ � يرسل من عند أنفسهم، إ�ا هو بعيــث » رسوالً«دون » كائنا«هنا تتعلق بيشء إال بـ » من«أترى 
  ».األمر«هنا ليست لتتعلق بـ » منكم«لك كائنا من أنفسهم، فكذ   ّهللا 

ألنــه أصــل » أويل«املضاف إليه، ال تصلح أن تكون ذا الحال، بــل هــو املضــاف: » األمر«ذلك وك� أن 
الكالم الراجع إليه يف مذهب األدب الفصيح كل فروع الكالم، فح� يقال: جاء غالم زيد حافيــا، هــل 

أويل األمر «وأحرى، فاملعنى » أوىل األمر منكم«األمر يف  يحتمل أن الحايف هو زيد دون غالمه؟ فكذلك
  ».الكائن� منكم

ويف حدب املعنى كيف يصح من أحكم الحاكم� ورب العامل� أن يفرض طاعة من ويل األمر من قبل 
أصــالة والرســول رســالة؟   املؤمن� أنفسهم، وال يوىل أحٌد أمر الرشعة إال مــن صــاحب األمــر وهــو ّهللا 

عة أويل األمر من قبلهم أنفسهم هو يف صيغة فــرض طــاعتهم أنفســهم �ختلــف أهــواءهم وفرض طا
  !.»ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الس�وات واألرض«

»ورسوله أمرا أن تكون لهم الخ�ة من أمــرهم  ما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قىض هللاّ «ذلك، وك� 
وقــد  ٣

                                                        
�� ا��� ا���� «�� ����: �� ��ل ����س  ا����م ����). �� ����� ا������ �� ���� �� ���و�� �� ا�� ����      ١

 ا���� ��� ����...»وا����ا ا����ل واو�� ا���� ����  ا����ا ا��ّ�«��م ا������،  ���� ا������� ا��»آ���ا

 
 .٢: ٦٢). ا�����      ٢

 
 .٣٦: ٣٣). ا����اب      ٣
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  أّمر رسوله بأمره رجاالً معصوم� من عرتته عىل املؤمن� وهم الثقل األصغر بعد األكرب.و   أّمر ّهللا 
و�ــا أراه   وِمن ثم الرسول بــإذن هللاّ  ١» قل إّن األمر كله ّ� «ككل:   إن ويل األمر يف طليق الطاعة هو هللاّ 

»وال تكــن للخــائن� خصــي�  حكم ب� الناس �ا أراك ّهللا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لت«:  ّهللا 
ولــذلك  ٢

  ٣.» من يطع الرسول فقد أطاع ّهللا «
وما كنت بجانب الغــر� «  وهكذا نرى أمر الرشعة وحيا دون وسيط البرش أم بوسيط ليس إالّ من هللاّ 

»وآتيناهم بينات من األمر« ٤»رإذ قضينا اىل موىس األم
  ٦.»ثم جعلناك عىل رشيعة من األمر  فاتبعها« ٥

تنزل املالئكة والــروح «ثم نرى تداوما يف نزول كل أمر ليلة القدر، النازلة ـ طبعا ـ عىل صاحب األمر: 
  ٧.»من كل أمر فيها بإذن ربهم

وال تعنــي  ٨كــلٍّ يف زمنــه؟ السـالم علـيهمأفيصح نزول كل أمر بواسطة املالئكة والروح عــىل غــ� املعصــوم� 

                                                                                                                                                         

 
 .١٥٤: ٣). آل ���ان      ١

 
 .١٠٦: ٤). ا����ء      ٢

 
٨٠: ٤٠). ����      ٣. 

 
 .٤٤: ٢٨). ا����      ٤

 
 .٤٧: ٤٥). ا������      ٥

 
١٨: ٤٠). ����      ٦. 

 
 .٤: ٩٧). ا���ر      ٧

 
  ���� ����: و�� ��� ا��ّ� ا����م ������ ���ب ا�ٕ�����ج ������� و�� أ��� ا�������  ٤٢٠: ١). ��ر ا������      ٨

و�� ردوه ا�� «و�����:  »وأ����ا ا����ل وأو�� ا��ٔ�� ����  أ����ا ا��ّ�«��د ������ ����� ����� أ���ً و��ض ��� ا��

ا���� ��ل ا����� �� ����ء  ا����م ����و��� و�� ذ�� »ا����ل وا�� أو�� ا��ٔ�� ���� ����� ا���� ��������� ����

أ����ا «����:   و�� و��ة ا��ٔ�� ا���� ��ل ا��ّ�  ����ء ا��ّ�و�� �� ���� �� أ  آ�� و ���� ا��� ���  ا����؟ ��ل: �� ر��ل ا��ّ�

و�� ردوه ا�� ا����ل وا�� أو�� ا��ٔ�� ���� ����� ا���� ��������� «و��ل ����:  »وأ����ا ا����ل وأو�� ا��ٔ�� ����  ا��ّ�

� ا��� ���ق ���� �� أ�� ���� �� : ا��ي �� ���ل ا������� �� ا����ا����م ������ل ا�����: �� ذاك ا��ٔ��؟ ��ل ��� »����
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�� و��ٔ����ءه   ��� أو رزق وأ�� و��� و���ة و��ت و��� ��� ا����وات وا��ٔرض وا�����ات ا��� �� ����� إ�� ��ّ�

 وا����ة ���� و��� ����.

��ة و���� ���  ��ة ��� ا����م ����و��� �� ���ن ا��ٔ���ر �� ��ب ا���� ا��� ذ�� ا���� �� ��ذان أ�� ����� �� ا���� 

��ء �ٕ�ن ��ل: ��� ��� أو�� ا��ٔ�� وأ�� �������؟ ���: ���� ����ة: ���� ان ا���� ��� و���ا ��� �� ���ود وأ��وا 

أ�� ����وا ذ�� ا��� ��� ��� �� ���د�� �� ��� ���� ذ�� و�� ���م إ�� ��ٔن ���� ����� ��� أ���� ������ �� 

�� �� �� ��� ذ�� ���� ���ن أ�� �� ���ك ���� و������ ����د ���ه ���� ا����ي وا����ل ���� ��� ����� ��ٔ 

����� ���� ������ �� ا����د و���� ���� ا���ود وا�����م.و���� ا�� �� ��� ���� �� ا���ق و�� ��� �� ا���� ���ا 

ا���� ��� ���� أ�� �� �� و����ا إ�� ���� ور��� ��� �� �� ��� �� أ�� ا����، ��� ��� �� ��� ا����� أن ���ك 

 ��� ��� و�� ��ام ��� إ�� �� �������ن ��� ��و�� و�����ن �� ����� و���� ��� ����� و���� ������ �� �������.

و���� ا�� �� �� ���� ��� ا���� ���� أ���� ����� ����د�� ��ر�� ا���� وذ�� ا���� و���ت ا���� وا��ٔ���م و��اد 

�� ا�����ون و����ا ��� ا������� �� ���� و���� ا���� ������� ������� ��� ������ �� ��� ا�������ن و��� �

إ������� وإ����ف ا��ا��� و���� ا���ء�� ��� �� ���� ��� ���� ����� ��� ��ء �� ا����ل ����وا ��� ��� �� 

 �.���� و���ت ا���ا�� وا���� وا��ٔ���م وا�ٕ����ن و��ن �� ذ�� ���د ا���� أ����

�ٕ�ن ���: ��� �� ���ز أن ���ن �� ا��ٔرض ا����ن �� و�� وا�� أو أ��� �� ذ��؟ ���: ����: ���� أن ا��ا�� �� 

����� ���� و�����ه وا�ٕ����� �� ���� ������ و�������� وذ�� ا�� �� ��� إ���� إ�� ������ ا���� وا�ٕ�رادة �ٕ�ذا ��ن 

��  ا����م �����اب ��� ا��ٔ��� ��� ا�������� ا�� ا�������� �ٕ���� إ���� �� ا���� ������ و�������� (��ا ا���

������ن ����ن ا�����) و���� ������ ������ ا����� �� ��� أ����� أو�� ������� �� ����� ���ن ���ن �� 

�� أ�� ذ�� إ����ف ا���� وا������ وا����د �� �� ���ن أ���� ����� ��ٔ����� إ��ّ و�� ��ص ���ٓ�� ���� ا����

ا��ٔرض �� �� ���ن ��� �� ذ�� ا����� ا�� ا����� وا�ٕ����ن و�����ا إ��� أ��ا �� ذ�� �� ��� ا����� ا��ي و�� 

 ��� ��ب ا�ٕ�����ف وا������ إذ أ���� �ٕ����ع ا��������.

�� ���ن و���� ا�� �� ��ن إ����� ��ن ��� �� ا������ أن ����ا ا�� ��� �� ���� إ��� ����� �� ا������ �� 

 أ����� أو�� ��ٔن ���� �� ����� ����� ا����ق وا��ٔ���م  وا���ود.

و���� ا�� �� ���ن وا�� �� ا������ أو�� ������ وا���� وا��ٔ�� وا���� �� ا��ٓ�� وإذا ��ن ��ا ���� و�� 

�ا �ٕ�ن ��ز ������� ������ أن ����آ ������م و��� ��ٔ����� أن ���� �� ����� ���ٍء إذا ���� �� ا�ٕ����� ���� وا�

ا����ت ��ز ا����ت ���ٓ�� ��� ذ�� وإذا ��ز ���� ا����ت ���� ا����ق وا��ٔ���م و���� ا���ود و��ر 

 ا���س ��ٔ��� �� إ��م ��� ـ

 ؟ ���: ����: ـآ�� و ���� ا��� ����ٕ�ن ��ل ���� ��� �� ���ز أن ���ن ا�ٕ���م �� ��� ��� ا����ل 

�ض ا����� �� ��� �� �� د���� ��ل ���� و����� ��� �� ���ه و�� ا���ا�� ا�����رة ���� ا�� ��� ��ن ا�ٕ���م ���

 وا����� ا�����ة ����ف �� ���ه و����ى إ��� ����ه.

و���� ا�� �� ��ز �� ��� ��� ا����ل ���ن �� ��� �� ��� ����ل ��� ا����ل إذ ��� أو��د ا����ل ا����� ��و��د 

���� ���� �� ���ز ����� أن ����� ذ�� �� او��د�� إذا ����ا ������ �����وا او��د  أ��ا�� ��ٔ�� ��� وا�� ا��
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ورســوله، األمــر الــذي يقابــل النهــي ألنهــ� فرقــدان ال   حقل الطاعة املطلقة بعــد ّهللا هنا يف » األمر«
  يتفارقان فكيف اختصت الطاعة هنا باألمر؟.

أو  ١» ال طاعــة ملــن � يطــع هللاّ «، ف  وال مطلق اإلمرة وفيها طليق اإلمرة الفاســدة املعارضــة ألمــر هللاّ 
  ٢!. هو قصور أو تقص� من هللاّ » أويل األمر«خليطها قصورا أو تقص�ا، ألن األمر بطاعة هكذا 

ه و عليه هللا صىلإ�ا هو أمر الرسالة بتبليغها وتطبيقها بعد الرسول  وبــأمر   ، فك� أن الرسالة هي من أمــر هللاّ آـل
وجعلنــا «:  حيث هم أ�ة يهــدون بــأمر هللاّ   ، كذلك الوالة ألمر الرسالة بعد الرسول هم من أمر هللاّ  ّهللا 

»ات..هم ا�ة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخ� 
وجعلنا منهم أِ�ة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا « ٣

                                                                                                                                                         

 ������� ���ن ا����ل أو�� ���ه ا������ �� ���ه وأ��.  ا����ل ������ واو��د أ��اء ا��ّ�

و���� ذر��� و�� ������  و���� ان ا���� إذا أ��وا �����ل �������� وأذ���ا �� ������� �� ����� أ�� ���� أن ���� و��ه

ذ�� �� أ��� ا���س وإذا ��ن ذ�� �� ��� ��� ا����ل ���ن �� وا�� ���� �� ���� أ�� أو�� �� �� ���ه 

ود���� �� ذ�� ا���� و�� ��َ� أ����� ������� ��� �� ����� ���ن ���ن ذ�� دا��� ��� ا�� ا����ء وا����ق 

 وا�ٕ�����ف.

 
و�� أ��ع أ���ي   �� أ����� ��� أ��ع ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �ل ا��ّ��� أ�� ����ة ��ل ��ل ر� ١٧٦). ا����ر:      ١

 و�� ��� أ���ي ��� �����.  ��� أ����� و�� ����� ��� ��� ا��ّ�

أرأ�� إن ���� ����� ا��اء �� �����ن ����� و�� ��ٔ��ون ��ٔ��ك   و��� أ��ج أ��� �� أ�� أن� ���ذا ��ل �� ر��ل ا��ّ�

 . : �� ���� ��� �� ��� ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ���� ���ل ر��ل ا��ّ���� ��ٔ�� �� أ 

 
�� ���� ���ـ� �ـ� ������ا����م�� ���ب ا����ل �� ا��ٔ��� �� ���� �� ����  ٤١٥: ١). ��ر ا������      ٢

����� ��� ���ده �� ���� ا�� ������ و����� و�ـ� ���ـ�ر ���ـ����   و�� ���ض ا��ّ� ا����م ������� ��ا�� ا���� و��� ��ل 

و�� ����� �� ���ده �� ���� أ�� ���� و���� ا��ـ���ن دو�ـ� و�ـ� ���ـ� ��ـ� ���ـ� ��ـ� إ�ـ� ���ـ��� وا��ٔ���ـ�ء 

 .وا��ٔو���ء �� ذ��ب ��� ��ٔ��� ������ن ����ون

���ل: ��ل  ا����م ������ ���ب ���ل ا���� و���م ا����� �ٕ����ده ا�� ���� �� ��� ا������ ��ل ���� ����  ٤١٨و��� 

: و�� أ����� ر�� أ�� �� ا����ب �� ��� و�� ������ ا���� �����ن �� ���ك ���� �� آ�� و ���� ا��� ���  �� ر��ل ا��ّ�

... ����  �� و�� ����� و�� ���ل: أ����ا ا��ّ�  َ�� ������ �� ���ي؟ ��ل: ا���� ����� ا��ّ�و آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

و�� ��؟ ��ل: ا��ٔو���ء �� آ�� ��دون ��� ا���ض ���� ��د�� ������ �� ����� ��  آ�� و ���� ا��� ���  �� ر��ل ا��ّ�

 .����� �� �� ا���آن وا���آن ���� �� ���ر��� و�� ���ر����..

 
 .٧٣: ٢١). ا������ء      ٣
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»بآياتنا يوقنون
ثم أورثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا فمنهم ظا� لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم « ١

  ٢.» سابق بالخ�ات بإذن هللاّ 
ر ممثالً له يصــدر عنــه، ثــم وو  » أويل األمــر«هذه طبيعة الحال يف كل من ييل أمر القيادة، حيث يؤمِّ

ر.   الذين يحملون أمر القائد األول �ا أمِّ
ر بنفسه أم بشورى نخبة األمر، اللهم إالّ من يرضــاه وليــا ألمــره  وهل يرىض أي قائد أن يؤمِّر كل متأمِّ

فبأحرى أمر الرشعة اإللهية يف قيادتها الروحية والزمنية، فإنها يف األصل  إالّ إذا جهل الصالح يف أمره؟،
ال سواه، ثم من يؤمِّره كرأس الزاوية يف قيادات خارجية محوَّلة، ومن ثم سائر الــوالة املعصــومون   �ّ 

  ك� الرسول بفارق رسالة الوحي له دونهم، ووحدة الدعوة الرسالية فيهم كلهم.
يحولهم اىل غ� الخلفاء املعصوم� إذ � يكونــوا مجمــوع� زمــن نــزول » ويل األمرأ «والقول أن جمع 

، إنه غــ� وارد يف ذلــك آلـه و عليه هللا صىلالوحي، بل وال أولهم عيل أم� املؤمن� إذ � يكن خليفة زمن الرسول 
  الخطاب املحلِّق عىل كل الزمن الرسايل، دون الرسويل فقط.

اع يف زمنه الخاص، ك� هــو مطــاع عــىل مــدار الــزمن، وهنــا تتجــاوب فرديــة فكل ويل ألمر األمة مط
في� كان يفعل أو يقول دون زيادة عليه  آله و عليه هللا صىلالطاعة مع جمعيتها ألنهم كلهم روات عن الرسول 

  ٣. وال نقصان حيث يقودهم كلهم كتاب هللاّ 
ذلك ومن لطيف التعب� من العليم الخب� جعل أويل األمر منكم يف حضن الرسول وزجُّهم فيه ألنهم 

والرسول ليس إالّ لفصــل الكيــان   ليسوا إالّ هو وهو مصدرهم بالوحي من ربه، والفصل ب� طاعة هللاّ 
الربو� عن الكيان الرسايل، وال فاصل ب� أهل بيت الرسالة املحمديــة فــإنهم ليســوا إال رواة الــوحي 

كــ� روى يف الكتــاب والســنة، والفــارق بيــنهم وبــ� مــن ســواهم مــن الــروات  آله و عليه هللا صىلالرسايل عنه 
سامقة، ملكان القصور الذا� يف غــ� دونهم أوالء، مه� كانوا عدوالً عل�ء يف القمة ال السـالم عليهمعصمتهم 

  املعصوم�.
من يجوز عليه الخطأُ قصورا أو تقص�ا لكان املفــروض تقييــد طاعتــه �ــا هــو » أويل األمر«ولو شمل 
ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لترشك � «، وقد قيِّد ما هي أد� منها �ا قيد:  طاعة هللاّ 

  .»�ما ليس لك به علم فال تطعه

                                                        
 .٢٤: ٣٢). ا����ة      ١

 
٣٢: ٣٥). ����      ٢. 

 
���ـ�ي �ـ� أم ا���ـ�� ا��ٔ���ـ�� ���ـ�: �ـ��� ا���ـ� ـ أ��ج ا�� أ�� ���� وا� ١٧٧: ٢). ا��ر ا�����ر      ٣

و�� ���� و���� ��د ������ �� و�� ���ل: إن أ�� ����� ��� ���� ��ـ�ع ���ـ���ا �ـ� وأ���ـ�ا �ـ�  آ�� و ���� ا��� ���

�ٕ�ذا ���  وأن ��دي ا��ٔ����  ��ل: �� ��� ا�ٕ���م أن ���� ��� أ��ل ا��ّ� ا����م ����، و��� �� ���  ��د�� ����ب ا��ّ�

 ذ�� ��ن ��� ��� ا������� أن �����ا و�����ا و�����ا إذا ُد��ا.
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ثم ال نجد يف القرآن ترصيحة وال تلميحة تقيِّد طاعة أويل األمر منكم بأيٍّ من القيود، إذا فجزم األمر 
والرسول ـ ذلك الجزم م� يجزم أنهم هم املعصومون بعد الرسول   بطاعة أويل األمر ـ ك� يف طاعة هللاّ 

  دون أي قصور أو تقص�.  ا عن هللاّ الحاملون رسالته اىل األمة ك� هو حمله آله و عليه هللا صىل
وعناية املجمع� من أهل الحل والعقد من عل�ء اإلسالم غ� واردة حيث اإلج�ع، املطبــق املطلـَـق، 

  رضورة يعرفها كل مسلم، وال فارق ب� الرضوريات اإلسالمية ب� كونها بإج�ع اإلطباق أم سواه.
سالمية، فكذلك األمر يف املجمع� املطبق�، ثم اإلج�ع فك� ال دور لطاعة املسلم� يف الرضوريات اإل 

  غ� املطبق ليس معصوما عن الخطأِ فكيف يطاع طليقا دون تقيد.
يف كتابه وعىل لسان رسوله   أشخاصا خصوصا ك� عرفهم هللاّ » أويل األمر منكم«فال بد ـ إذا ـ أن تعني 

  .آله و عليه هللا صىل
ل الرسول بعد هللاّ  »والرسول  ه إىل ّهللا فإن تنازعتم يف يشء فردو «ثم  رسالة عنه يف كافة املنازعــات   تؤصِّ

يف «املتنازع فيهم ب� املــؤمن� بهــذه الرســالة، داخــل يف » أوىل األمر«األحكامية زمنيا وروحيا، فيشء 
الرســول،  تب� أنهم هنا ويف آيات تناظرها هــم الحــاملون لرســالة  وقضية الرد يف أمرهم اىل ّهللا » يشءٍ 

ه و عليـه هللا صىلوهم ورثة الكتاب بعد الرسول  والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحــق مصــدقا ملــا بــ� «: آـل
بعباده لخب� بص�. ثم أورثنا الكتاب الــذين أصــطفينا مــن عبادنــا فمــنهم ظــا� لنفســه   يديه إن ّهللا 

  ١.»الكب� ذلك هو الفضل  ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخ�ات بإذن هللاّ 
آله و عليه هللا صىلما تواتر عنه أنهم هم أولوا األمر منكم ال سواهم  آله و عليه هللا صىلثم قضية الرد اىل الرسول 

إذ قرن  ٢

                                                        
٣٢: ٣٥). ����      ١. 

 
 ا����م �������� �� ����� ا�������ن » أو�� ا��ٔ��«وا��ٔ��� �� آل ا����ل أن  آ�� و ���� ا��� ���). ��� ��ا�� �� ا����ل      ٢

 .آ�� و ���� ا��� ���و��� دوره ا���ص �� ا�ٕ���ة ا������� �� ا����ل 

  أ����ا ا��ّ�«�� و��   �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  �� ا����� �� أ�� ���� ��ل ��ٔ�� أ�� ���ا��ّ� ٤١٦: ���١ ��ر ا������ 

، ����: إن ا���س ا����م �����وا���� وا����� ���ل: ���� �� ��� �� أ�� ����  »وأ����ا ا����ل وأو�� ا��ٔ�� ����

����  آ�� و ���� ا��� ���  �� ����� �� و��؟ ��ل ���ل ����ا ���: إن ر��ل ا��ّ� ا����م ����������ن ��� �� �� ��� ���� وأ�� ���� 

�� ا��ي ��� ذ�� ���، و��ل ����  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ����� و�� أر��� ��� ��ن ر��ل ا��ّ�  ���� ا����ة و�� ��� ا��ّ�

�� ا��ي ��� ذ�� ��� و��ل ا��� ���  آ�� و ���� ا��� ���  ا����ة و�� ��� ��� �� أر���� در��� در�� ��� ��ن ر��ل ا��ّ�

���ل وأ����ا ا�  أ����ا ا��ّ�«�� ا��ي ��� ذ�� ��� و����  آ�� و ���� ا��� ���  ��� ��� ����ا ���� ��� ��ن ر��ل ا��ّ�

: �� ��� ا����م ������ ���  آ�� و ���� ا��� ���  ���ل ر��ل ا��ّ� ا����م �����و���� �� ��� وا���� وا����� »وأو�� ا��ٔ�� ����

�� و�� أن �� ���ق ������ ���   �� و�� وأ�� ���� �ٕ��� ��ٔ�� ا��ّ�  ����ه ���� ����ه و��ل: أو���� ����ب ا��ّ�

�� ذ�� و��ل: �� ������� �ٕ���� أ��� ����، و��ل: إ��� �� ������� �� ��ب ��ًى ��رد��� ��� ا���ض ��ٔ���

و�� ���� َ�� أ�� ���� ��ّد���� آل ���ن و���ن و���  آ�� و ���� ا��� ���  و�� ������� �� ��ب ����� ��� ��� ر��ل ا��ّ�

����� ���� ا���� أ�� ا���� و������   ���� ا��ّ� إ���« آ�� و ���� ا��� ����� و�� أ��ل �� ����� ������ �����   ا��ّ�

��� ا����ء �� ��� أم ����  آ�� و ���� ا��� ���  ��ٔد���� ر��ل ا��ّ� ا����م ��������ن ��� وا���� وا����� و����� »�����ا
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ال يعني إالّ بطاعة نفسه تعاىل وتقدس، قرنا مثلثا مّرشفا  آله و عليه هللا صىلطاعتهم بطاعته ك� قرن طاعته   ّهللا 
إال لألمــة دون أويل األمــر كــ� هــو دون » تنــازعتم«الطاعة الطليقة عن أي قيد، ولــيس الخطــاب يف 

                                                                                                                                                         

 ����� أم ����: أ��� ِ�� أ���؟ ���ل: إ�� إ�� ��� و��� ����ء أ��� و����..

�� ا���ٔ��ن �� ا���ق ��� ا����ة وا��ٔ�� ���� ���� ���ل  ا����م ����ر �� ��ب ذ�� ���� ا���� و��� �� ���ن ا��ٔ���

�� رد ا������� �� أ�� ��ا ا�� ��ر ا������� ���ل:  »أم ����ون ا���س..«و��ل �� و�� �� ���� آ��  ا����م ������� 

���� ا���� ����� ������ب وا����� و���وا  »�ٔ�� ����وأ����ا ا����ل وأو�� ا�  �� أ��� ا���� آ���ا أ����ا ا��ّ�«

�� ��ٔن ذي ا����� ـ : ��� ر��� ����� و������ ر��� ��� و���� ا���ء �� ر��� ���  ا����م ���������� ـ ا�� ���� 

���� ����� و����� ر��� ��ي ا����� ��� أ��ا�� �� ا������ ���أ ����� �� ����� �� ������ �� ��� و��ن ����� 

 »وأ����ا ا������ وأو�� ا��ٔ�� ����  �� ا��� ا���� آ���ا ا����ا ا��ّ�«�����:   و��� ر���� و���� �� ا����� ��ل ا��ّ�  ا��ّ�

 ���أ ����� �� ������ �� ��ٔ�� ����.

� �� أ�� ذ�� ��ر ���� �� ���� أ������ و�� ��ا��ت ا��وا�� �� ���� إ��ا��� �� ��ول ��ه ا��ٓ�� �� ��� وا����

وا�������ري �� �����ه  ٢٧٨: ٣، و��� أورد�� أو أ����� أ�� ���ن ا��ٔ����� �� ����� ��� ا����� ا����م �����ا���� 

��� �� ا�� ��دو�� ��  �����٥٦ ا����ي، وا���� ���� ���� ا����� ا�����ي �� ����� �����ي  ٧٥: ٥

��اد �� او�� ا��ٔ�� ����ٔ���� ��� �� أ�� ���� و���ه ������ و��� �� إن ا�ا����م ����ا������ �� ا�ٕ���م ���� ا���دق 

  ان ا���اد ���� ا����� ��� و��� �� ��� ا���� �� ���� �� ���ا��ّ� ا����م ������� ا���� ا��ازي �� �����ه ��� 

�� �� ا���� وا����� و��� �� �� أو�� ا��ٔ�� ���ل: أو��� � آ�� و ���� ا��� ���  ا��ٔ���ري ��ل: ��ٔ��� ِ�� ر��ل ا��ّ�

���� �� ��� �� ���� ��  ا����� و���� �� ��� ا����وف �� ا���راة ������� �� ���� �� ���� �� ���� ��

 �� أر��.  ���� �� ��� �� ��� �� ���� �� ا���� �� ��� �� ���� �� ا���� ��� ا��ّ�

� �� ����� ا�����، وا���� �����ن ا����وزي �� ������ و���� أ�� ��� �� ���� ا����ازي �� ر���� ا�ٕ�����د ��

���ل ـ ا�� أن ��ل ـ : وأ��  ا����م ����روى �� ا������ ����ه �� ���� �� ��� ا������ ��ل ���� ����  ١١٦ا���دة 

�� و�� ���ده   ���رك و����� و����ه ��� ���ده ا��ي أ�� ا��ّ�  أد�� �� ���ن ا���� �� ����ً أن �� ���ف ��� ا��ّ�

�� أ��� «����� ����� و����� ���ل:   ���� �� ��ل: ا���� ����� ا��ّ�ا����م ���������� و��ض و����� ���: �� أ��� ا������� 

��  آ�� و ���� ا��� ���  ��اك أو�� �� ���ل: ا���� ��ل ر��ل ا��ّ�  ���� �� ����� ا��ّ� »ا���� آ���ا... وأو�� ا��ٔ�� ����

�� و�� إ���: إ�� ���� ���� أ���� �� ����ا ���ي ان ������ ���� ���ب   �� آ�� ���� ��م ���� ا��ّ���ا�� و

و����� أ�� ���� �ٕ�ن ا����� ا����� �� ��� إ�� ا���� �� ������ ��� ��دا ��� ا���ض ������ و��� ������   ا��ّ�

����� �����ا، وروى �� ا������ �� ����� ����� و�� أ��ل ������ و��� ������ وا����� ������ا ���� و�� ��

 آ�� و ���� ا��� ���  �������� ��ل �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��� ���� ر��ل ا��ّ� ا����م ����أن ��ه ا��ٓ�� ���� �� أ��� ا������� 

 أ����� �� ���� وأ���. أ������ ��� ا����ء وا�����ن ���ل: أ�� ���� أن ���ن ��� ������ ��رون �� ����

�� ��ه ا��ٓ�� ��ل: أو��ا ا��ٔ�� �� ا����� �� أ��  ا����م ����وروى �� ا������ �� ا���� �� ���� �� ���� ا���دق 

 .ا����م �����ا���� 
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وكيف يأمر بطاعتهم ويرخص يف منازعتهم، إ�ا قال ذلك لل�مورين الذين قيل لهم  آلـه و عليه هللا صىلالرسول 
هم دا�ــا يف تنــازع هــو ألقــل تقــدير تنــازع  وغ� املعصوم� من القادة »وأطيعوا الرسول  أطيعوا هللاّ «

  القصور، وكث�ا ما هو تنازع التقص�، فكيف تؤمر األمة بطاعتهم الطليقة عىل قصور لهم أو تقص�!!
ذلك، وان كان طليق األمر قد يشمل أويل بعــض األمــر كــأمراء الجــيش املنصــوب� مــن قبــل الرســول 

 آلـه و عليـه هللا صـىلوسنة الرســول   ن الغيبة الكربى حيث يصدرون عن كتاب هللاّ والعل�ء الرباني� زم آلـه و عليه هللا صىل
  ١».إ�ا الطاعة يف املعروف«ف   ولكن طاعتهم أوالء مرشوطة بعدم معصيتهم يف أمرهم هللاّ 

ه و عليـه هللا صـىلذلك ولكن املصداق األصدق لتلك الطاعة الطليقة هم اال�ة مــن آل الرســول  ، ملكــان ردف آـل
  . لطليقة با�ّ أويل األمر هنا بالرسول ك� ردف هو يف تلك الطاعة ا

وملا دعانا القوم اىل أن يحكم بيننا القــرآن � : «السـالم عليهوم� يروى عن اول أويل األمر عيل أم� املؤمن� 
فــردُّوه » والرسول  سبحانه فإن تنازعتم يف ٍيش فردوه اىل هللاّ   وقال هللاّ   نكن الفرق املتويل عن كتاب ّهللا 

فنحن أحق   وه اىل الرسول أن نأخذ بسنته فإذا حكم بالصدق يف كتاب هللاّ أن نحكم بكتابه وردُّ   اىل هللاّ 
  فنحن أوىل بها.آله و عليه هللا صىل  الناس به، وإن حكم بسنة رسول هللاّ 

ســبحانه لقــوم   ورسوله ما يُضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من األمور فقد قال ّهللا   وأردد اىل ّهللا «
األخذ   فالرد اىل ّهللا  »والرسول  ذين آمنوا.. فإن تنازعتم يف يشٍء فردوه اىل هللاّ يا أيها ال«أحب إرشادهم: 

  ٢».األخذ بسنته الجامعة غ� املفرقةآله و عليه هللا صىل�حكم كتابه والرد اىل الرسول 
والظــواهر املســتقرة مــن العمومــات واإلطالقــات وأرضابهــ�،  يف كتابــه تعــم النصــوص  ثم طاعــة هللاّ 

ص ال ينايف العام   فتخصيص العام الكتا� وتقييد مطلقه خارج عن طاعة هللاّ  يف كتابه اللّهم إالّ يف مخصِّ

                                                        
 ـ أ��ج ا�� أ�� ���� وأ��� وأ�� ���� وا�� ����� وا�� ��ـ�ن وا��ـ��� �ـ� أ�ـ� ١٧٧: ٢). ا��ر ا�����ر      ١

����� �� ���ر ��� ��� أ�� ���� ���� ��� �ـ��� ا����ـ� أذن  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ���� ا���ري ���ل: ��� ر��ل ا��ّ�

�� ��ا�� �� ��� ا����� و��ن �� أ�ـ��ب �ـ�ر و�ـ�ن �ـ� د���ـ� �����ـ�   ������ �� ا���� وأ�� ����� ���ا��ّ�

�� ��� ���ل ��� أ��� �ـ� ��ـ��� ا��ـ�� وا����ـ�؟ �ـ���ا: ��ـ�، ���� ا����� وأو�� ا���م ��را ������ا ����� ���

��ل: ��� أ�� آ���� ���ٍء إ�� ������ه؟ ����ا: ���، ��ل: أ��م ���� و����� ��� ��ا���� �� ��ه ا���ر ��ـ�م �ـ�س 

  �����وا ��� إذا ��� ا��ـ� وا��ـ�ن �ـ�ل: أ���ـ�ا أ���ـ�� إ��ـ� ��ـ� أ�ـ�� ���ـ� �ـ���وا ذ�ـ� ���ـ�ل ا��ّـ�

 : �� أ���� ������ ��� �����ه.آ�� و ���� ا��� ���  ��� أن ����ا ���ل ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

����� وا����� ����� ر���ً �� ا��ٔ���ر  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ��� ر��ل ا��ّ� ا����م ����و��� أ��ج ا�� أ�� ���� �� ��� 

���ه �� ��ٍء ���ل: إ����ا �� ����، �����ا �� ���� ��ل: أو��وا ��را ��ٔ���� أن �����ا �� و�����ا ��ل ��ٔ�

��ٔو��وا ��را، ��ل: أ�� ��ٔ���� أن �����ا �� و�����ا؟ ����ا: ���، ��ل: ��ٔد����� ���� ����� ا�� ��� و����ا إ��� 

ذ��وا ��  آ�� و ���� ا��� ���  ��ا ��� ر��ل ا��ّ��� ا���ر ���� ���� و���� ا���ر ���� �� آ�� و ���� ا��� ���  ��ر�� ا�� ر��ل ا��ّ�

 ».�� د����� �� ����ا ���� إ��� ���� �� ا����وف«ذ�� ���ل: 

 
 .ا����م ����). ��� ا������ ����� ا����� ا���� ���      ٢
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أو مقيد ال ينايف املطلق ك� يف العمومات واإلطالقات التي نعلــم بيقــ� عــدم إرادة اإلســتغراق منهــا 
خصصات ومقيدات نخصص بها أو نقيد هكذا عمومــات وإطالقــات، رشَط اإلطمئنــان فلنفتش عن م

  بصدورها عن مصدر العصمة.
فنص العموم واإلطالق يف القرآن وظاهره� املستقر ال يخصص أو يقيد بالخرب، السي� إذا كــان القيــد 

   خالفه.بحيث ال يزيده� عبارًة أم يقل، حيث الظاهر هنا ك� النص ال يجوز تحويله اىل
تحلق عىل كل أقواله وأفعاله وتقريراته كرسول، فمثلث السنة داخلة » أطيعوا الرسول«ذلك، وكذلك 

  .آله و عليه هللا صىليف نطاق فرض الطاعة للرسول 
أســوة حســنة   لقد كان لكم يف رسول ّهللا «هذا، وك� الطاعة الطليقة هذه مستفادة من فرض األسوة: 

  ١.»كث�ا  اليوم اآلخر وذكر هللاّ و   ملن كان يرجو هللاّ 
يف خاصة طاعته وجمــع الرســول وأويل األمــر مــنكم، أنــه ال   ومن اآلداب املستفادة من إفراد ذكر هللاّ 

يجوز الجمع بينه تعاىل وب� خلقه يف الذكر فضالً عن سواه مه� كان رسوالً فضالً عن سواه، وقد ندد 
بــئس «بقولــه: » والرسول فقد رشد ومن عصاه� فقد غوى  من أطاع هللاّ «�ن قال:  آلـه و عليه هللا صىلالرسول 

  ٢؟.»وعىص رسوله  الخطيب أنت هال قلت من عىص ّهللا 
يف آيات دون فصــل بتكــرار األمــر، فقــد يجــرب وصــلَها فصــُل الرســول عــن » ورسوله  أطيعوا هللاّ «وأما 

  ليس يقول أو يفعل إال رسالة ال أصالة.» رسوله«إستقالله بجنبه تعاىل أنه 
وما اختلفتم فيه من يشٍء «تعاىل شأنه:   فال مرجع أصيالً يف األمور املختلف فيها واملتنازع عليها إال هللاّ 

»ر� عليه توكلت وإليه أنيب  م هللاّ ذلك  فحكمه اىل هللاّ 
ث عن ّهللا  ٣ فإن تنازعتم «:  ثم اىل الرسول املحدِّ

حيث السنة الرسولية هي مبينة لرموز وتأويالت للقــرآن وشــارحة لــه »والرسول  يف يشٍء فردوه اىل هللاّ 
واقع وواقع الحق، فلو أن أويل األمر يشمل غ� شارعة، وليس يزيل الخالف والتنازع إال الحامل لحق ال

غ� املعصوم� ملا أنتج الرجوع إليهم زوال الخالف ألنهم هم أنفسهم يف خالفات قــارصة أم مقرصــة، 
  ورسوله.  وذلك يؤكد تأكيد القرآن والسنة للرجوع اىل املعصوم� بعد هللاّ 

 زمن غياب املعصوم�، وحــ� ال تتيرســ وال ينايف ذلك اإلختصاص رضورة الرجوع اىل العل�ء الرباني�
الطاعة املعصومة ك� يف زمن الغيبة فليكن أمر املؤمن� شــورى بيــنهم فتتَّبــع الشــورى مــن الرعيــل 
األعىل من ربانيي األمة اإلسالمية، وهذه قيادة وحدوية مه� حملها ج�عة من أهلها، فاإلتِّباع لألك� 

  ك� فصلناه عىل ضوء آية الزمر.من رأى الشورى إتِّباع ألحسن القول 
  لكــم يقابــل رشا يحملــه عــدم الــرد اىل هللاّ » خــ�ٌ «والرسول   العظيم العظيم من الرد اىل هللاّ » ذلك«و

                                                        
 .٢١: ٣٣). ا����اب      ١

 
 و��ل:.. آ�� و ���� ا��� ���روي أن وا��ا ذ�� ��� ا����ل  ١٥٠: ١٠). ����� ا���� ا��ازي      ٢

 
 .١٠: ٤٢). ا���رى      ٣
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مأخذا هو خــالص الــوحي ومــآالً  هــو صــالح الحيــاة اإل�انيــة يف النشــآت » وأحسن تأويالً«والرسول 
  الثالث.

ه و ليهع هللا صىلذلك، فقد يختلق عىل الرسول  علينــا أن  ١»يف أرضــه  ُء هللاّ  ال تسبوا السلطان فــإنهم فيــى«أن  آـل
الجائر ويلعنه فكيف ينهى عــن ســبه،  هو الذي يسب السلطان  نسب مختلقه عىل الرسول، فإن هللاّ 

  له ظل الظلم خالفا لرشعته!.  ، ويكأن هللاّ  وما هو إال فرية وقحة عىل هللاّ 
فالســلطان العــادل الحــاكم » يأوي إليه كل مظلــوم«ففيه تلحيقة » يف األرض  السلطان ظل ّهللا «وأما 

  سالط� اآلوي إليهم كل ظا�.حيث يأوي إليه كل مظلوم، دون سائر ال  هو ظل هللاّ   بحكم هللاّ 
فهذه هي اآلية الرئيسية يف فرض الطاعة الحقة بأبعادها ومن ثم التنديد باملتحــاكم� إىل الطــاغوت 

  وهو بقرينة املقابلة ملثلث الطاعة املفرتضة عبارة عن كل طاعة متخلفة عنها:
ُموا إَىل  أ�ْ تََر إَىل الَّذيَن يَزُْعُموَن أنَّهُْم آَمنُوا ِ�َــا أنــزَِل « إلَيْــَك َوَمــا أُنــزَِل ِمــن قَبْلِــَك يُريــُدوَن أن يَتََحــاكَ

يْطَاُن أن يُِضلَُّهْم َضالَالً بَِعيدا   ٢.»الطَّاُغوِت َوقَْد أِمرُوا أن يَْكُفرُوا بِِه َويُريُد الشَّ
الرسالة فضــالً عــن واقــع التحــاكم  هنا إرادة التحاكم اىل الطاغوت محكومة بأنها خالف اإل�ان بهذه

  فأضل سبيالً وأن� وبيالً.
والطاغوت هو املبالغ يف الطغيان وهي دركات ك� الطاعة املثلثة درجات، ذلك! فهل املتحكمون عىل 

علينــا طــاعتهم؟   املؤمن� بالسيف والنار وبالزور والغرور هم أوالء من أويل األمــر الــذين افــرتض هللاّ 
  إليهم دونهم ضالل بعيد؟!. وإرادة التحاكم

وأوضح مصاديق املريدين للتحاكم اىل الطاغوت هم املنافقون ثم ضعفاء اإل�ــان، وقــد تحــاكموا اىل 
إختالقا  ٣تطبيقا لهذه امللحمة القرآنية الناظرة اىل املستقبل مع الحال، آله و عليه هللا صىلالطاغوت بعد الرسول 

                                                        
 آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا������ �� ا���� �� أ�� ����ة ا���اح ��ل: ���� ر��ل ا��ّ� ١٧٨: ٢). ا��ر ا�����ر      ١

 ���ل: �� ����ا..

 
 .٦٠: ٤). ا����ء      ٢

 
� إ��ا��� �� ا��ٓ�� ���� �� ا����� �� ا���ام �ٕ��� ��زع ر���ً �� ا����د �� ����� ��� � ٤٢٢: ١). ��ر ا������      ٣

��ه   ��ٔ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ����� ����� ���ل ا�����: ���� ���� أ�� ���� ا����دي؟ و��ل ا����دي: ���� ����� 

 ���ون ��� ��ودا. وا�� ا����ل رأ�� ا��������  ا��ٓ��... وإذا ��� ��� �����ا ا�� �� أ��ل ا��ّ�

ـ أ��ج ا������ �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� ��ل: ���� �� ر�� �� ا�������� ���ل �� ���  ١٧٩: ٢و�� در ا�����ر 

ود��ه ا������ ا�� ��� �� ا����ف �� ا���� ا����� ا�� ا����  آ�� و ���� ا��� ������� ���د�� ����ه ا����دي ا�� ا���� 

�����دي ��� ��ض ا������ و��ل ���ل ������ ا�� ��� �� ا����ب ���ل ا����دي ���� ��� ��� ���� آ�� و ���� ا��� ���

��� ��ض ����ءه ���ل ������� أ����؟ ��ل: ��� ���ل ��� ������� ��� أ��ج إ�����  آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

  ل: ���ا أ��� ��� �� ��َض ����ء ا��ّ����� ��� ������ ��� ���� �� ��ج ���ب ��� ا������ ��� ��د �� ��

 ور���� ����� ��ه ا��ٓ��.
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، وكذلك كل أولئك الذين يطيعون غــ� املعصــوم�، آله و عليه هللا صىللخالفة خالعة خالف من انتصبه الرسول 
حيث الطاعة العاصمة عن الزلل هي مثلثة الطاعة عىل طول الخط ـ وهي زمن غيــاب املعصــوم� ـ 

  يست إال عىل ضوء الكتاب والسنة إجتهادا أو تقليدا صالحا.ل
بــل والتحــاكم يف ســائر  ١وليس التحاكم ـ فقط ـ يف الخالفــات الشخصــية الراجعــة اىل حكــام الرشــع

األحكام الرشعية، فك� الرجوع اىل غ� العــدول مــن القضــاة تحــاكم اىل الطــاغوت، كــذلك وبــأحرى 
  . حكمون بالقرآن والسنة، تحكي� آلراءهم عىل رشعة ّهللا ككل إىل الذين ال ي  الرجوع يف رشعة هللاّ 

حيث التحاكم إليه تقرير ملنصــبه وتغريــر لعينــه عــىل  ٢فحكم الطاغوت ساقط ماقت مه� كان حقا
  عيون الناس فيحسبونه حقيقا لذلك املنصب.

  ٣».راية ضاللة فصاحبها طاغوت من رفع«فالراية رايتان راية حق وراية باطل ف 
وال تعني راية الضاللة إالّ ما تنحوا منحى الحق املرام، مه� كان خليص الباطل أو خليطا مــن الحــق 

النــا� عنــه،  والباطل، فاآلمر باملعروف التارك له والناهي عن املنكر الفاعــل لــه، والــداعي اىل الخــ�
والحاكم غ� الصالح للحكم زمنيا أو روحيا، يف حقل القضاء أم سواه، إنهم ككل رافعون راية الضاللة 

  مه� اختلفت دركاتها.
ذلك، ومصبُّ التنديد ـ األصيل ـ يف اآلية هم املنافقون، مه� شملت كافــة املتحــاكم� اىل الطــاغوت 

  تأويالً.
وَن َعنَك ُصُدودا  وا إَىل َما أنَزَل هللاّ َوإذَا قِيَل لَُهْم تََعالَ «   ٤.»َوإَىل الرَُّسوِل رَأيَْت الُْمنَاِفِقَ� يَُصدُّ
كتابا   هو الرسول بوحي السنة وإنه هو الحاكم بكل ما أنزل ّهللا » الرسول«هو القرآن، و»  ما أنزل هللاّ «

بــديالً عــن » يصــدون عنــك«� كــانوا إىل أرفــع منــه وأعــىل، ومن التعايل اإلرتفاع ع» تعالوا«وسنة، و
إنه يحكِّم عرى التحاكم اىل الرسول يف أحكام الكتاب والسنة، فإنه هو » وعنك  يصدون ع� أنزل ّهللا «

                                                                                                                                                         

 
�� �� ��ن �� ��� ر�� ��  ا����م ����  �� أ�� ���� �� أ�� ���ا��ّ� ٤٢١: ١). ا����ر      ١ ��ل ��ل �� أ�� ���� إ

�� ���� إ�� أن ��ا��� ا�� ���م أ�� ا���ر �����ا �� ���ن ��� ���� ا�� ������ ا�� ���م أ�� ا���ل ��ٔ 

 �� و��: أ�� ��..  ا�����ت و�� ��ل ا��ّ�

 
�� ر���� �� أ������ ���ن ������ ���ز��  ا����م ����  ). ا����ر ������ ��� �� ����� ��ل ��ٔ�� أ�� ���ا��ّ�     ٢

��؟ ���ل: �� ����� ا�� ا�����ت ���� �� �ٕ���� �� د�� أو ���اث ������� ا�� ا�����ن أو ا�� ا����ة أ��� ذ

 أن ���� ��...  ��ٔ�� ���� وإن ��ن ��� ����� ��ٔ�� أ��ه ���� ا�����ت و�� أ�� ا��ّ�

 
 .ا����م ������ ا�� ����  ٤٢١: ١). ��ر ا������      ٣

 
 .٦١: ٤). ا����ء      ٤
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  .»وذكِّر بالقرآن من يخاف وعيد«األول يف التذك� بالكتاب: 
الرسالية ـ يبقــى مهيمنــا عــىل مــا يطــرأ عــىل وبذلك يبقى املنهج الربا� القرآ� ـ وعىل ضوءه السنة 

  الحياة من مشكالت ومعضالت وأقضية أّماهيه.
  
  
  
  
  
  

  والرسول  ترك طاعة هللاّ 
  مبطل لألع�ل

  
  ١.»َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوالَ تُبِْطلُوا أَْعَ�لَُكمْ    يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا ّهللا «

بالــذي يحــبط فقــط أعــ�ل الكــافرين، بــل وكــذلك املــؤمن�   ومشاقة رسول هللاّ   ه ليس الكفر با�ّ ان
ورسوله، انهم تبطل أع�لهــم، فــ� مــن شــجرة يغرســها   ورسوله، رغم إ�انهم با�ّ   التارك� لطاعة هللاّ 

وإ�ا اال�ان مع الطاعة هو املصلح املصــحح  ٢ورسوله  ورسوله، إال ويحرقها ترك طاعة هللاّ   اإل�ان با�ّ 
  لألع�ل.

كفرع وعىل الهامش، فإنها طاعتــه كرســول   كأصل ويف القمة، ومن ثم طاعة رسول هللاّ   وانها طاعة هللاّ 
ولذلك فصــل طاعتــه عــن » الرسول«، ولذلك عرب عنه بـ  ، ال كمحمد بن عبدهللاّ  وسف� صادق عن هللاّ 

حتى ال يُظن أنه� عىل سواء ويف ردف واحــد، وإ�ــا » والرسول«ال » وأطيعوا الرسول«سول: طاعة الر 
» من يطع الرسول فقد أطاع هللاّ «في� يفعل بوحي أو يقول كرسول، ومن ثم » وأطيعوا الرسول«

ألنه  ٣

                                                        
٣٣: ٤٧). ����      ١. 

 
  : �� ��ل: ����ن ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ����ا��ٔ���ل ����وق �� ا�� ���� ا�����  ). ��اب     ٢

  �� ��� ���ة �� ا����، و�� ��ل: �� إ�� إ��ّ ا��ّ�  ��س ا��ّ�  �� ��� ���ة �� ا����، و�� ��ل: ا���� ��ّ�  ��س ا��ّ�

�� ��� ���ة �� ا����، ���ل ر�� �� ����: ��   أ��� ��س ا��ّ�  ، و�� ��ل: ا��ّ��� ��� ���ة �� ا����  ��س ا��ّ�

��   ! ان ����� �� ا���� �����؟! ��ل: ���، و��� إ���� أن �����ا ����� ���ا�� �������� وذ�� ان ا��ّ� ر��ل ا��ّ�

 .»ا أ������وأ����ا ا����ل و�� �����  �� أ��� ا���� آ���ا أ����ا ا��ّ�«و�� ���ل: 

 
 .٨٠: ٤). ا����ء      ٣
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  ١!.» لتحكم ب� الناس �ا أراك هللاّ «ك� يقول 
هي يف اتباع محكم كتابه، وطاعة الرسول يف سنته الثابتة، الجامعة غ� املفرقــة، املوافقــة   وطاعة هللاّ 
فقد أبطل أع�له،   ، ثم يرتك سنة رسول هللاّ  ، قائالً: حسبنا كتاب هللاّ  ، فمن زعم أنه يطيع هللاّ  لكتاب ّهللا 

، فقد أبطــل أع�لــه، وإ�ــا  ا يروى عنه مه� خالف كتاب هللاّ ، اتباعا مل ومن يزعم أنه يطيع رسول هللاّ 
يف سنته كفرع شارح غ� جامح، ه� األساسان ال سواه�،   يف كتابه كأصل، وطاعة رسول هللاّ   طاعة ّهللا 

  !. يف اتباع دين هللاّ 
ي لها صحة ولها وطاعة الرسول؟ طبعا هي األع�ل الت  وترى ما هي األع�ل التي تبطل برتك طاعة هللاّ 

  بطالن، �وافقة الكتاب والسنة أم مخالفته�، سواًء أكانت عبادية أم ماذا!
فالطاعة يف الواجب إيجابه وتطبيقــه، ويف الحــرام تحر�ــه وتركــه، ويف املبــاح إباحتــه، ويف املنــدوب 

أو االنتداب إليه، ويف املرجــوح مرجوحيتــه، فمــن يــأ� بواجــب بغــ� نيــة الوجــوب، مــن اســتحباب 
مرجوحية أو إباحة أم حرمة! فقد أبطله، وهو أضل ممن � يفعله، فتجاوب اال�ان والنية والعمل مع 

ال قول إال بعمل، وال قول وال عمل إال بنية، وال قــول وال «الكتاب والسنة، انه لزام صحة العمل ـ ف 
  .آله و عليه هللا صىلورسوله   سنة هللاّ  ٢»:عمل وال نية إال باصابة السنة

  فادعوا هللاّ «يف نية العمل:   فمن أ� بواجب عىل رشوطه ولكنه رئاء الناس فقد أبطل، حيث � يطع هللاّ 
  ٣.»مخلص� له الدين

الطاعة ـ فقط ـ أم وأنها تبطل بقية األعــ�ل التــي  وترى ان البطالن طابع األع�ل التي يؤ� بها دون
تؤ� عىل وجوهها من الطاعة املصححة؟ كأنها هــي األوىل كضــابطة عامــة، ومــن ثــم األعــ�ل التــي 
تربطها رباط الرشط واملرشوط أم ماذا، كمــن يــأ� بوضــوء فاســد، ثــم يــأ� بصــالة عــىل رشوطهــا إال 

يقال إنها صالة متخلفة عن الطاعــة يف الطهــارة، فــال تبطــل الطهارة، فباطل الوضوء يبطل الصالة، أو 
وللرســول   األع�ل الطالحة إال أنفسها، ك� الصالحة تصلح أنفسها، فاألع�ل التي يــؤ� بهــا طاعــة �ّ 

  صحيحة وسواها باطلة حابطة.
ك ابطــال كاصدق مصاديقه ـ ان يؤ� بعمل باطالً يف اصله، كذل -ك� يشمل » ال تبطلوا اع�لكم«ثم 

عمل صحيح رئاًء بعده او ظمنه، او تهد�ه وملا يتم، كان ترتك صلوًة وملا تتم، فابطاله ألذان مرتوك او 
  ».ال تبطلوا اع�لكم«اقامة مرتوكة مشمول لـ 

  
  

                                                        
 .١٠٥: �٤ء ). ا���     ١

 
 .������ا����م�� ���� ا���دق ). و���� ا����� �� ا����م ����      ٢

 
١٤: ٤٠). ����      ٣. 
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  حول اإلمامة
  

 هنا يبدُء برشيطة اإلمامة االبراهيمية، وهي اإلبتالء العظيم، إمامــة لهــا رشوطهــا وظروفهــا الخاصــة
  كنرباس شامل إلمامة الرسالة ورسالة اإلمامة عىل طول الخط.

ذلك ـ وليعلم بنو ارسائيل، أالّ يرثوا اإلمامة من إبراهيم كسائر املــ�اث الــذي ال رشط فيــه إال قرابــة 
الدم واللحم عىل رشوطه�، فا�ا هي عىل رشط التوفية الشاملة لكل اإلبتالآت الربانية وترك املظــا� 

� يكن من ذريته، أم كان مــنهم مــن إرسائيــل، ام كــان مــن بنــي اســ�عيل حــ� تنقــرض  كلها مه�
  رشوطات اإلمامة يف بني ارسائيل:

يتــي قــاَل ال« َكلَِ�ٍت فَأَ�َُّهنَّ قاَل إ�ِّ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَمامــا قــاَل َوِمــْن ذُرِّ  يَنـَـاُل َوإذْ ابْتََىل إبرَاِهيَم َربُُّه بِ
  ١.»ِم�َ َعْهدي الظَّالِ 

) سورة وهي لغة ُرسيانية قد تعنــي أب الج�عــة ۲۵) مرة يف (۶۹مذكورة يف سائر القرآن (» ابراهيم«
  حسب متواتر القرآن.» إبراهيم«أثبتها وأضبطُها  ٢الكث�ة وقد قرأت بأشكال تسعة

لــه بــذلك اإلبــتالء، ام والن تقد�ا للمفعول وهو مفضــول؟ علـّـه اختصاصــا » ابراهيَم ربه«وملاذا هنا 
فنقصان يف ادب اللفظ، » ابتىل رب ابراهيم اياه«ال مجال له ادبيا لو ال تأخ�ه إالّ تحريرا له ك » ربه«

فنقصان يف حدب املعنى حيث القصد بيان ربوبية خاصــة » ـ ابراهيم  ابتىل رب العامل� ـ او ـ هللاّ «ام 
  يف ذلك اإلبتالء.

» مــن ذريتــي«ص البراهيم الخليل يبتليه به ربه يف اُخريات حياته ك� تلمح لــه وهنا ابتالء ربا� خا

                                                        
 .١٢٤: ٢). ا����ة      ١

 
ْ�َ���م«). وا������� ا��ٔ��ى ��:      ٢ ����� ان ��ه ���� ا�� وا» إ��ا��م ـ إ�َ�ِ�� ـ إ�َ�َ�� ـ ا��اِ�� ـ إ��اَ�� ـ إ��اُ�� ـ إ

ٌء ��  ��ى» أب� ر���«، و�� ���ت ������� ��ة ك »إ��ا���«��� ا���آن ������� ام ���ا���، وا������ ا������ �� 

� ������ت �����، ر�� ان ذ�� ���ف  ا�����م ��م ا�� ر�� ـ ا����� ا���� ـ وا��و��ن ����ان ����� ������� �� ����

إب �� أب وا�� را��� �� ر���! ���� ��� ا��ب ا����� �� ��� ��ا ا������، و�� ���� ا��ٔب ا����ءة ا���، ���� 

أ�� أ�� ��� : «٥و ٤ـ  ١٧ا����� ��� �� ����س ا����ب ا����س ������ر ُ����، ���� اب ا������ ا�����ة ا������ 

���ن ا��� إ��ا��� ��ٔ�� ا���� أ�� ذا ���ي ��� و���ن أ�� �����ر �� ا��ٔ�� ��� ُ���� إ��� ��ُ� ا��ام �� 

 ».�����ر �� ا��ٔ�� وا���ك ����ا ��ا وا���� أ���

 �� ����ر ا��ٔ��.» راِ��«�� ا�������� �� ا��ٔب و» إب«و��� ���ف ان 
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»قال أبرش�و� عىل أن مسني الكرب فــبم تبرشــون«فقد كانت له ذرية بعد اإلياس: 
فلــ� وهــب لــه  ١

  ٢.»الدعاءالذي وهب يل عىل الكرب اس�عيل واسحق إن ر� لسميع   الحمد ّ� «ذريته قال: 
ثم ومن أهم الكل�ت التي ابتيل بها فأ�ها بعد نفس اإلمامــة هــي قصــة ذبــح اســ�عيل وهــو بكــر 

  ٣٤.»قال يا بني إ� أرى يف املنام أ� أذبحك.. إن هذا لهو البالء املب�«ذريته: 
طول » كل�ت«إذا فقد كان ابتالُءه بكل�ت فأ�هن، وكان ذلك يف اُخريات حياته الن�ة، مه� شملت 

تشمل ذريته مــن » من ذريتي«ياته الن�ة التي كانت كلها ابتالآت بكل�ت مه� كانت درجات ف ح
  إس�عيل ك� من إسحاق.

واإلبتالء الربا� هو اإلمتحان اإلختبار ليظهر بإ�امه مكنون اللباقة واللياقة، إما للمبتيل واملبتىل أمامه 
علم الرس وأخفــى، وقــد يكــون اإلبــتالء مــن خلفيــات ك� يف الخلق، أم دون االّول ك� للخالق فانه ي

  . اعتداء الناس قضية ا�انك او سواه، او من نتائج تخلفك عن رشعة ّهللا 
ثم وليس اإلبتالء الربا� اال�ا� إالّ يف أمور صعبة ملتوية معقدة، ال يسطع لهــا إالّ األشــداء األقويــاء، 

  ويسقط دونها الضعفاء.
رب فالبلية هي األشد حسب مختلف األهــداف منهــا بــدرجاتها، وألن اإلمامــة وإذا كان املبتيل هو ال

ــ لهــا، هــي أصــعب  الرسالية هي القمة املرموقة من درجات الك�ل، فاإلبتالء الهــادف اليهــا، املحرضِّ
  البليات وأنسبها لهذه الدرجة العليا.

هذه البلية بكل�ت هي بليــة أّما شابه، م� تلمح صارحة صارخة أن » رب العامل�«دون » ربه«وهنا 
  ربانية ك� تناسب الساحة اإلبراهيمية وس�حتها وك� يسطع له ويليق به دو�ا إطاقة تزيل الطاقة.

  وهي مناسبة لتلك اإلمامة الخاصة التي هي فوق الرسالة والنبوة حيث ُجعلت له بعده�.
لت  عليه ليقولها؟ وليست فيها تكلُّفات أترى ـ إذا ـ ما هي الكل�ت أهي ـ فقط ـ كل�ت لفظية حمِّ

وبليات! فكث� هؤالء الذين يُك�ون من كل�ت طائلة ـ أية كل�ت ـ وليس لهم فيهــا ابــتالء، وال هــم 
بــل » فــا�هن«آهلون ملعانيها ومغازيها، وال أنهم مطبقوها! ثم التلفظ بهذه الكل�ت ليس ا�اما لها: 

  أّما شابه.» قالهن«هو 
أع�ل شاقة ال يسطع لها إالّ أقويــاء باإل�ــان؟ وصــحيح التعبــ� عنهــا وفصــيحه هــو أم هي ـ فقط ـ 

                                                        
 .٥٥: ١٥). ا����      ١

 
 .٤١: ١٤). ا��ا���      ٢

 
 .١٠٦: ٣٧). ا�����ت      ٣

 
آزر و���ود و���� ا�������، و�� أ��ز ���ءه ��� ا���ُءه �� ا���ر و�ـ�ل ����ـ� �ـ�: ). و�� ذ�� ا����ُءه �����      ٤

 .������ا����ما�� ���� و��ا��: أ�� ا��� ���، و�ّ� ���� ���ًء ا����ءه ���� ا������� 
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  »!.كل�ت«أما شابه دون » الصالحات«أو »األع�ل «
الترشيعية: اآلمرة والناهية، الخاصة �وقــف اإلبــتالء اإلبراهيمــي، التــي يخلِّــف   علّها هي كل�ت هللاّ 

  بضم� جمع العاقل قد ال تناسبها!.» هنفأ�«؟ ولكن  إ�امها اإلمامة بإذن هللاّ 
ام هي ـ فقط ـ تطبيق هذه الكل�ت �ا فيها تحمل اإلمامة وذبح إس�عيل فتحقق ضــم� العاقــل؟ 

  اضافة اىل مواد عاقلة يف سائر ابتالءه فانها من منتوجات ك�ل العقل واللب.
الترشيعية وال سي� رشعة اإلمامة، هنا كال األمرين اإلمرين، فإست�ع تلك الكل�ت » كل�ت«قد تعني 

الحصيلة عن سائر الكل�ت، إنه ابتالء، وتقبلُّهــا دون تعنُّــت وســؤال ابــتالء، كــ� وقصــة أمــره بــذبح 
  تشمل مثلث اإلبتالء، الذي ال يخلد بخلد اي مبتًىل.» إن هذا لهو البالء املب�«اس�عيل 

، وذبحه  ـ مثل أن يذبح اس�عيل كلَمة ّهللا   وهي أمر هللاّ ـ   ، توجهت إليه كلمة هللاّ  فإبراهيم: كلمة هللاّ 
» فأ�هن«، ك� وتحمل اإلمامة من عليا هذه الكل�ت، وهنا  ، الدالة عىل قمة التسليم �ّ  هو كلمة هللاّ 

  الئقة بهذه الكل�ت، فقد أتم إست�ع األمر، واال�ان به، والتسليم له، ثم وتطبيقه.
إىل القائم اثنا عرش إماما » أ�هن«العليا األربعة عرش املحمديون   كل�ت هللاّ  ذلك! ك� ومن الكل�ت
  ١تسعة من ولد الحس�.

  الذي ليس فوقه إ�ام.  واإل�ام يف ميزان هللاّ 
وهي الداالت عىل العنايــة القمــة » كل�ت«اإلبتالآت اإلبراهيمية طول حياته الن�ة تشمله إذا فكل 

الرتبوية الربانية في� أمره ربه ونهاه، والداالت عىل قمة التسليم قلبيا إذ سلم له، والداالت عىل �ام 
يف ابــراهيم تأييــدا أتــم هــذه الكلــ�ت   هنــا كــ� تعنــي أن هللاّ » أ�هن«التسليم وك� له إذ طبقها، و

وتسديدا، كذلك تعني أن ابراهيم أ�هن حسب الطاقة البرشية مزودة بعصمة ربانية، ويقابله تركهن، 
تتمــي� لنــاقص اإلراد ة البرشــية بعصــمة   منه، وأ�هن ّهللا   ك� أراده هللاّ » أ�هن«أو انتقصهن، ال! بل 

  إلهية.
  .»قال إ� جاعلك للناس إماما«

تفريعا لإلمامة عىل إ�ام الكل�ت، ألن إ�امها ليس إال ظرفــا صــالحا لجعــل »: فقال« دون» قال«هنا 
إ� «اإلمامة، ال نتيجة رضورية مفرَّعة عليه، أم وألن من هذه الكلــ�ت هــي كلــ�ت جعــل اإلمامــة: 

  .»قال ال ينال عهدي الظامل�«ـ ومنها قوله: ومن ذريتي، ثم جوابه:  »جاعلك للناس إماما
ملُهــا، عظــيم فإن ا إلمامة وال سي� هذه الكربى ابتالٌء عظيم  �سؤليتها الكــربى، ثقيلــة عــىل مــن يُحَّ

  أ�ها وأ� بها ك� أريد منه. السالم عليهِحملها بَحملها، ولكن إبراهيم 
» جاعلك.. إماما«، وانحساره عمن سواه، و م� يدل عىل انحصار جعل اإلمامة با�ّ » إ� جاعلك..«ثم 

اسم الفاعل عامل يف مفعوليه هنا، دليل انه جعل يف الحال، حيث الفاعل املايض ال يعمل، واما حيث 
                                                        

�ـ�ل:  ������ا��ـ��م�� ا����ل �� ا����� �� ��ـ� �ـ� ا��ـ�دق ���ـ� �ـ� ���ـ�  ١٢٠: ١). ��ر ا������       ١

ب ���� و�� ا�� ��ل: �� رب ا��ٔ�� ��� ���� ��ٔ��� �� ا��ٓ�� �� ��ه ا�����ت؟ ��ل: ا��� ������ آدم �� ر�� ���

���   ���� أ�� �� ا���اب ا�����، ���� �� �� �� ر��ل ا��ّ�  و��� و����� وا���� وا����� إ�� ��� ��� ���ب ا��ّ�

 ���� �� و�� ����� ������؟ ��ل: ا���� إ�� ا�����...
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  اإلستقبال فهو مجاز يحتاج إىل دليل، وصدق املشتق �ادته ليس إالّ بصادق واقعها يف الحال.
ولــيس  »لنــارجعلناهم أ�ة يــدعون اىل ا«واإلمامة بإطالقها هي القيادة الحقة ك� هنا أو الباطلة ك� 

املعني منها يف ذلك الجعل ما دون العصمة من القيادة فان ابــراهيم معصــوم حينــه بــأعىل درجــات 
ال يجعل قيادة روحية بانتصاب ملن هو دون العصمة، فانه قد يخطأ او   وان هللاّ  -النبوة ـ إال الخا�ة 

  عىل قيادته للناس؟!.  يقرصِّ او يْقُرص، فكيف يأ�نه هللاّ 
إ� «ست هذه اإلمامة هنــا هــي الرســالة او النبــوة، فــانه� مجعولتــان لــه ماضــيتان، ونفــس بل ولي
وحيا دليل عىل حارض الوحي رسالة ونبوًة، فكيف يجعله صاحَب وحــي وهــو رســول، كــ� » جاعلك

رب هــب يل حكــ� وألحقنــي «الحكــم والنبــوة يف شــبابه:   وهــو اآلن يف مختــتم عمــره وقــد آتــاه ّهللا 
»بالصالح�

»واذكر يف الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال ألبيه..«ـ  ١
وذلك ح� كان فتًى وهو  ٢

وهبنا له اسحق ويعقوب وكالً   فل� اعتزلهم وما يعبدون من دون هللاّ «يحارب اآللهة املزيفة وُعبَّادها: 
  ٣.»جعلنا نبيا

حيث تخطَّاها إىل القمــة  ٤فألن اإلمامة هنا هي بعد كامل العبودية والنبوءة والرسالة والنبوّة والخلة
مرحليا كال� تلو األخرى، إذا فهي اإلمامة ب� املرسل� دون سائر الناس فحسب، حيث اإلمامة الرسالية 

، فلتكن اإلمامة الحاصلة بعد إ�ام كل�تها هي اإلمامة عىل املرســل� كــ� عىل الناس كانت له سابقة
  هم عىل سائر الناس.

فكل رسول ـ من غ� اويل العزم الذين دارت عليهم الرحى ـ هــو إمــام أمتــه، وويل العــزم فوقــه هــو 
  سائر الرسل والنبي�.كال� من اويل العزم إماما ل  إمامه، مه� كان يف زمنه أم يأ� بعده، فقد جعل هللاّ 

أفمن كان عىل بينة مــن «: السـالم عليهفموىس إمام وكتابه إمام، وطبعا لكافة الرسل اإلرسائيلي� إالّ املسيح 

                                                        
 .٨٣: ٢٦). ا����اء      ١

 
٤١: ١٩). ����      ٢. 

 
٤٩: ١٩. ���� )     ٣. 

 
���ل: ان ا����م ����  �� ا����� ���� ���� �� ز�� ا����م ��ل ���� ا�� ���ا��ّ� ١٤٩: ١). ����� ا�����ن      ٤

ا���ه ر����ً   ا���ه ���� ��� ان ����ه ر����ً وان ا��ّ�  ا��ّ����رك و����� ا��� ا��ا��� ���ا ��� ان ����ه ���� وان   ا��ّ�

 »ا�� ����� ���س إ����«ا���ه �����ً ��� ان ����ه إ����، ���� ��� �� ا��ٔ���ء ��ل:   ��� ان ����ه �����ً وان ا��ّ�

 �ن ا����� إ��م ا����.��ل: �� �� »��ل و�� ذر��� ��ل �� ���ل ���ي ا�������«��ل: ��� ����� �� ��� ا��ا��� 

 ��� ��ول ا�� ا����َءة ������ ا������ �� �� ���� ا����ة ����� ا����ًء ������.» ����«ا��ل: 
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  ١.»ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موىس إماما ورحمة..
ووهبنــا لــه اســحاق «لك ا�ة ملن دونه�: ثم الرسل اإلرسائيليون ب� اإلمام�: موىس واملسيح، هم كذ 

ويعقوب نافلة وكالً جعلنا صالح�. وجعلناهم اِ�ة يهدون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخــ�ات وإقــام 
»الصالة وايتاء الزكوة وكانوا لنا عابدين

ولقد آتينا موىس الكتاب فال تكن يف مرية من لقاءه وجعلناه « ٢
  ٣.»دى لبنى ارسائيل. وجعلنا منهم ا�ة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنونه

وهنا مرتبة ثالثة من اإلمامة الرسالية تحلِّق عىل والية العــزم ومــا دونهــا مــن رســاالت هــي اإلمامــة 
ملالئكة والجنة والناس أجمع�، ك� يبيِّنهــا املحمدية السامية، املنقطعة النظ� ب� مالء العامل�، من ا

ميثاق النبي� ملا آتيتكم من كتاب وحكمــة ثــم جــاءكم رســول   وإذ أخذ هللاّ «هكذا أمثال قوله تعاىل: 
مصدق ملا معكم لتُؤمنن به ولتنرصنه قال ءأقررتم وأخذتم عىل ذلكم إرصي قالوا أقررنا قال فاشهدوا 

  ٤.»وأنا معكم من الشاهدين
اضافة إىل أنه إمام سائر املكلف�، كذلك هو إمام املرسل� والنبيــ�، وإمــام عــىل اويل  آله و عليه هللا صىلمحمد 

العزم من الرسل: نوح وابراهيم وموىس وعيىس، ك� وهو امــام عــىل األ�ــة اإلثنــي عرشــ مــن عرتتــه 
  عىل كافة الكروبي�.عليهم أجمع�، وامام   املعصوم� سالم هللاّ 

تعني اإلمامة الوسطى، دون العليا املحمدية، وال الدنيا الرسالية لغ� من  »إ� جاعلك للناس إماما«ف 
  دارت عليه الرحى من الرسل.

هاجل! وإنها ال تعني أية إمامة رسالية بدرجاتها، لــ� تطــرد رســالة آدم  إذ ظلــم �ــا أكــل مــن  السـالم علـي
يعني عهد اإلمامة الوسطى كــ� البــراهيم، وبــاحرى العليــا » ال عهدي الظامل�ال ين«الشجرة فغوى و

عىصــ آدم ربــه «دون سائر اإلمامات يف سائر الرســاالت وأدناهــا رســالة آدم وقــد  آله و عليه هللا صىلك� ملحمد 
  ٥.»فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى

الخاص، دون أي عهد كــان، فعهــد الفطــرة اإلنســانية ـ املعــرب عنهــا هنا هو ذلك العهد » عهدي«ف 
ـ يناله كل إنسان، وعهد العقلية اإلنسانية يناله كل عاقل، وعهد الرشعة اإللهية يناله كل   بفطرت هللاّ 

ا كآدم، ثم عهد اإلمامة بــ�  مؤمن، وعهد الرسالة اإللهية ال يناله إالّ املصطفون مه� سبق لهم ظلٌم مَّ
                                                        

 .١٧: ١١). ��د      ١

 
 .٧٣: ٢١). ا������ء      ٢

 
 .٢٤: ٣٣). ا����اب      ٣

 
 .٨١: ٣). آل ���ان      ٤

 
١٢١: ٢٠). ��      ٥. 
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  ملرسل� ال ينال الظامل�، مه� كان ظل� سابقا مغفورا.ا
تعــم ماضــية » الظــامل�«كل إمامة يف مثلثها ـ شاملة لرسالة آدم ـ � تكــن » عهدي«وحتى لو عنت! 

الحال، بل هي حسب الوضع واإلستع�ل تعني الحال واالستقبال، فليكن من يُجعل إماما غــ� ظــا� 
  حال جعله وحتى آخر عمره.

هل هو طي هــذه املراحــل تشــمله  »ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى«ى آدم الذي ظلم �ا عىص اتر 
ل إىل �ام العدل واإلصطفاء؟!.» الظامل�«   وصفا ماضيا بدِّ

كل املوحدين الذين كانوا مرشك�، ثم آمنوا واصبحوا من املقــرب� كســل�ن » املرشكون«إذا فلتشمل 
  أمن شابهه من أفاضل املؤمن�.

استقباالً، �ناسبة العهد » الظامل�«كذلك » عهدي«حاالً عند جعل اإلمامة خارج عن » الظامل�«وك� 
  الخاص الربا� الواجب ذكره عىل أية حال.

ماضيا ح� يكون فاحشا كالرشك، ام ايا كان ح� تكون اإلمامــة املطلقــة التــي » الظامل�«بل وكذلك 
  امل�.تقتيض اإلصطفاء املطلق ب� مإل الع

عىل عصمته ح� اصطفاءه بالرسالة، فبأحرى أال ينال  السالم عليهفك� ال ينال عهد اإلمامة الوسطى ثم آدم 
  .آله و عليه هللا صىلأمثال الخلفاء الثالث، أن يحملوا اإلمامة القمة عن الرسول 

هــو رشعيــا ـ  فاإلمامة التي هي عهد خاص ربا� هي القيــادة الروحيــة، مهــ� حملــت ـ واقعيــا كــ�
  القيادة الزمنية.

بــذلك   فمه� ُعنِْون الخلفاء  الثالث ثم اال�ة االربع بعنوان اإلمام، فهم ليسوا ا�ة يحملون رشعة هللاّ 
  اإلنتصاب الخاص بعهد خاص.

هنا ـ وإن عىل القدر املتيقن ـ هو عهد اإلمامة اإلبراهيمية وهي بعــد املحمديــة فضــالً » عهدي«ثم 
هم املنتقصــون الكلــ�ت املبــتىل بهــا، والن االبــتالء البــراهيم بتلــك » فا�هن«بعد » امل�الظ«عنها، و

  الكل�ت يحلق عىل كل حياته، فإ�امها كذلك حذو النعل بالنعل.
تها ام ُعــّدتها، يف مادتهــا ام  فكل من انتقص كلمة من هــذه الكلــ�ت طيلــة حياتــه، انتقاصــا يف ِعــدَّ

  هذا.» عهدي«الذين ال ينالهم » مل�الظا«هيئَتها، فقد يعد من 
، فكيف يجعل إماما ـ بهكذا إمامة أم فوقها وهي املحمدية ـ من  ومن أرش اإلنتقاص هو اإلرشاك باّ� 

  عبد وثنا ردحا عظي� من عمره كالخلفاء الثالث األول!.
عىل مثلث الزمان، �نــع عىل املايض، إالّ اإلنتقاص يف تلكم الكل�ت املحلِّقة » الظامل�«فمه� � تدل 

  منعا باتا عن جعل تلك االمامة الكربى.
ألن العدل مه� كان ظرفا لتأهل اإلمامة � تكن لزامه تلــك اإلمامــة » ينال عهدي العادلون«و� تقل 

العليا، فقد اكتفى بالرشط السلبي وهو عدم انتقاص الكل�ت يف مثلث ازمنة الحياة، حيث يراد هذه 
  اإلمامة الخاصة.

إذا فكيف  يحتل اإلمامة املحمدية وهي املطلقة القمة، من عبد وثنا في� مىض، ال وحتى آدم الذي 
وال موىس » ا� كنت من الظامل�«عىص ربه فغوى، وال ذا النون إذ ذهب مغاضبا.. فنادى يف الظل�ت 

  !.المالس عليهفضالً عن الخلفاء الثالث الذين ال يسوون شسع آدم » رب إ� ظلمت نفيس«
ال يستلزم انه يناله غ� الظامل� بصورة مطلقة، وا�ــا هــو ســلب ألهليــة » ال ينال عهدي الظامل�«ثم 
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هذه االمامة عن الظامل�، ال واثبات للزوم اإلمامة لغ�هم، فهم اذا َمن هو كإبراهيم ام فوقــه، وقــد 
حيــث  عليهاالسـالماملعصوم� اللّهــم إالّ لفاطمــة وعرتته  آلـه و عليه هللا صىلتحققت االمامة فوق اإلبراهيمية ملحمد 

  اكتفي بعصمتها.
وهــم املصــطفون حــ�  ١»أبطلت هذه اآلية إمامة كل ظا� إىل يوم القيامة فصارت يف الصــفوة«فإ�ا 

بالها بأدلــة جعل اإلمامة حتى املوت، مه� زادت الصفوة العليا صفوة يف ماضيها، ك� يف حالها واستق
  أخرى.

أجل قد �نع الظلم املايض من عهد اإلمامة إذا كان من كبائر اإلثم والفواحش ومن أكربها وافحشــها 
مه� كان مغفورا باال�ان، ولكنه ليس مغفورا ملنصب هذه اإلمامة العليا، فان اإلصطفاء،   اإلرشاك باّ� 

ملنصب تلك اإلمامة، مه� أصــبح مــن أعــدل  وقاعدة امكان األرشاف، �نعان انتصاب من كان مرشكا
العدول، ك� والغضاضة الرشكية السابقة �نع املأموم� عن اإلئت�م بذلك اإلمام، مه� صحت الصالة 

  ٢خلفه، وصح قضاءه وشهادته أّماذا سوى القيادة الروحية العليا وهي إمامة األمة.
تنفي عن مثل آدم عهــد اإلمامــة املعنــي بـــ  »ولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنيس و� نجد له عزما«ثم 

فليس يكفي يف ذلك العهد حارض العدالة، بل وماضيها ك� يف حارضها، حتى تحل يف ظرف » عهدي«
  ظريف طريف حفيف يف مثلث الزمان لكل أبعاد العدالة.

                                                        
�� ا����� ���� ���� �� ��� ا����� �� ���� �� ���� ��� ا������ ��ل: ���  ١٥٠: ١). ����� ا�����ن      ١

: ـ ان ا������ ا�� ��را وا��� ��ٔ�� وا��� ����� وا��� ����� وا��� ��را ا����م ����ـ ا�� ان ��ل  ���و ا����م ������ ا���� 

�� و�� �� ��� ا��ا���   �� ان ������ ا���س ������� او ������� ��ٓرا��� و�����ا ا���� ������ر��، ان ا������ ��ّ�

���ل  »ا�� ����� ����س ا����«� وأ��د ��� ذ��ه ���ل �� و�� ا����� ��� ا����ة وا���� ����� ����� و����� ���� ��

 ������ ��ه ا��ٓ��... »�� ���ل ���ي ا�������«���رك و�����   ��ل ا��ّ�» و�� ذر���«ا����� ���ورا ��� 

 
�� ����د وا������ ا�� ا����ز�� �� ا������ ��� �� ��   ). روى ا���� �� ا����� ���� ���� �� ���ا��ّ�     ٢

و��� ��رت د��ة إ��ا��� ا���؟ ��ل:  آ�� و ���� ا��� ���  ـ �����ده ����� ا��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٦٢٩: �����١ ا���ا�� 

و�ـ� ذر��ـ� ���ـ�، ������ ا��ا��� ا���ح ���ل �ـ� رب »ا�� ����� ����س إ����«�� و�� ا�� ا��ا���   او�� ا��ّ�

�� و�� ا��� ان �� ا��ا��� إ�� �� ا���� ���ا �� أ�� �� ��، ��ل: �� رب �� ا���� ا��ي �� ��� ��؟   ��و�� ا��ّ�

��ل: �� ا���� ���ا ا����� �� ذر���، ��ل �� رب و�� ا����� �� و��ي �� ���ل ���ك؟ ��ل: �� ��� ���� 

ان ���ن ا���ـ�، �ـ�ل ا�ـ�ا���: وا����ـ� و��ـ�� ان ���ـ� ا��ٔ�ـ��م رب ا��ـ� �� دو�� �� ا���� إ���� ا��ا و�� ���� 

�� ���� أ�� ���  ا����م ���������� ا����ة إ�� وا�� ا�� ���  آ�� و ���� ا��� ���أ���� ����ا �� ا���س، و�� �� ��ل ا���� 

 ).١٥١: ����١ و���� و��� (����� ا�����ن   ���� �� ������� ا��ّ�

، روى �� ا�����ي ��٤١ �� ا�� ����د ا���� ���� ���� ا�����ي ا����� �� ����� �����ي ص و��� أ��

�� ����� ا�� ��ل: ان د��ة ا��ا��� ا�ٕ����� ��ر��� �� ��� إ��ّ ��� ��  آ�� و ���� ا��� ����� ����د �� ا����   �� ���ا��ّ�

 ���� و���� و��� ��.  ���� ���� �� و�� �� ����� ا��ّ�
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�عة وإمامة القضاء وإمامة التقليد، ال يقتيض هــذه املرتبــة القمــة مطلق اإلمامة الشامل إلمامة الج
» للنــاس«من اإلصطفاء، وال تعني اإلمامة يف اآلية مطلقها الشامل لها، بل هي اإلمامة املطلقة ملكــان 

  دون اختصاص بحقل او ناس خواص، ك� وأنها فيها بعد الرسالة والنبوة.
ه هللا صىلبعد إمام اال�ة محمد  فمن يحمل قيادة األمة االسالمية ككلٍّ  ليس إالّ ِمن أصــفى األصــفياء  آلـه و علـي

يف قمتهم عىل اإلطالق، فكيف يصح أن تشمل هذه اإلمامة من عبد صــن�، كــ�  آله و عليه هللا صىلك� محمد 
قبل  ، والخلفاء الثالث بعد الرسول � يكونوا منتَصب� من تختص جعل ذلك العهد با�ّ » إ� جاعلك«و

  ، وال هم أصفياء االمة ككل، باج�ع االمة اإلسالمية ككل!. ّهللا 
ثم النسبة ب� هذه اإلمامة والنبوة عموم من وجه، فقد يكون نبيا ولــيس هكــذا إمامــا، كــآدم ومــن 

ام  ،السالم عليهمفوقه من غ� اويل العزم، أم يكون إماما وليس نبيا وال رسوالً، كاال�ة اإلثني عرش املحمدي� 
  .آله و عليه هللا صىلهو إمام ونبي كالخمسة أويل العزم، ام هو إمام االنبياء ككل وهو محمد 

وقد تدل عىل ذلك السالم عليهميحملون اإلمامة فهم أفضل من سائر اويل العزم  السالم عليهموالن ا�ة اهل البيت 
  آية التطه� وما أشبه.

؟ إنّها هــي إمامــة »ومن ذريتي«لة له للبعض من ذريته: وترى الخليل تطلّب من ربه اإلمامة املجعو 
» ال ينــال عهــدي الظــامل�«إذا ف » ا� جاعلــك..«مطلقة ال مطلق اإلمامة ك� وأنها قضية املوقــف: 

تجتث كل دركات الظلم، ناحية منحى كل درجات العدل يف حياة اإلمام كلها، وذلك منطبق عىل ا�ة 
ن حذى حذوهم من أ�ــة اإلســالم املعصــوم�، فــال السـالم عليهممحمد املرسل� بعده: موىس واملسيح و  ، أمَّ

تشمل ـ وألقل تقدير ـ مثل آدم، الذي عىص ربه قبل رسالته فغوى، مه� اجتباه ربه ـ بعده ـ فتــاب 
  عليه وهدى.

ومن ميِّزات هذه اإلمامة أن ليس يختص وحيها بالعلوم واملعارف بل وفعل الخــ�ات، كــ� والهدايــة 
فيه�، وهم   فيه�، كذلك هم هادون بأمر هللاّ   تكوينيا وترشيعيا، فك� هم مهتدون بأمر ّهللا   بأمر ّهللا 

وجعلناهم ا�ة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخ�ات وإقام الصــالة «:  عاملون الخ�ات بوحي هللاّ 
  ١.»وإيتاء الزكوة وكانوا لنا عابدين

ضاربا اىل كل أبعاد املــايض ـ وهــي قبــل اإلمامــة ـ ذلــك اإلطــالق » وكانوا لنا عابدين«وإطالق القول 
  .السالم عليهيخرج مثل آدم 

  
  ويف رجعة أخرى إىل آية االبتالء:

كأفضل َمثـَـل السالم عليهذكرى من ابراهيم الخليل » اذكر«اذكر يا إمام ا�ة الهدى، الرسول املصطفى، » و«
والت اإلمامة باالبتالء، ول� تكون عىل أهبة البتالء أشد وأقوى إلمامة هي أشمل وأنبل وأعىل، من أمث

فربك يبتليك بكل�ت ويجعلك للناس إماما عىل العامل� أجمع  »إذ ابتىل ابراهيم ربه بكل�ت...«اذكر 
  ـ ك� جعله!.

يتم لك وتتمه أنــت، وايــن كلــ�ت   ربه، وأين إ�ام من إ�ام، وكذلك هللاّ » ا�هن«ابراهيم و» فا�هن«

                                                        
 .٧٣: ٢١). ا������ء      ١
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  من كل�ت.
  .»ميثاق النبي�..  وإذ أخذ هللاّ «وقد ُجِعلَت أنت إماما عىل النبي�  »قال ا� جاعلك للناس إماما«
جعل لك مــن ذريتــك اِ�ــة   ولكن هللاّ  »واجعل يل وزيرا من أهيل«وك� قال موىس » قال ومن ذريتي«

 يبدوا من آية التطه�، الجاعلة طهارتك القمة ألهــل بيــت رســالتك يحملون أمانة امامتك ككل وك�
  .السالم عليهمالقدسية وهم اال�ة اإلثني عرش 

ه هللا صـىلقس� منها يناسب اإلمامــة اإلبراهيميــة، وملحمــد » بكل�ت«وقد تعني  كــل الكلــ�ت ألن  آلـه و علـي
»وكل�تــه..  مي الذي يؤمن بــاّ� ورسوله النبي األ   فآمنوا با�ّ «إمامته هي كل اإلمامات: 

ا�انــا علميــا  ١
وعقيديا وعمليّا يف كل حقول املعرفية والعملية، دون ابقاٍء لكلمة يبتىل بها إالّ وأ�ها كأ�ِّها حتى نال 

  اإلمامة الكربى.
ة ك� تناســب إمامتــه، فقــد نــال ولنئ نال الخليل مرتبة اإلمامة بعد العبودية والرسالة والنبوة والخل

ثــم  »قل ان كان للرحمن ولد فأنا اّول العابدين«الحبيب اإلمامة الكربى بعد أن اصبح اّول العابدين: 
ثم حبيبا لــرب العــامل� لحــد » ميثاق النبي�..  واذ اخذ هللاّ «اصبح آخر النبي� ورسوالً إليهم اجمع�: 

»رتهم يعمهونلعمرك إنهم لفي سك«يحلف بَعمره ربُّه 
فــال وربــك ال يؤمنــون «ك� ويحلــف بنفســه  ٢

  ٣.»حتى يحكموك في� شجر بينهم..
  
  
  
  
  
  

  من يهدى اىل الحق؟
  

َدأُ الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه قُْل ّهللا « كَائُِكْم َمْن يَبْ   ٤.»ثُمَّ يُِعيُدُه فَأَنَّا تُْؤفَكُونَ يَبَْدأُ الَْخلَْق    قُْل َهْل ِمْن ُرشَ
ربكم الحق، وقضيته أن تعبدوه مخلص�   تلك هي بداية الخلق وأصل التدب� حيث تعرتفون أنه� �ّ 

                                                        
 .١٥٨: ٧). ا����اف      ١

 
 .٧٢: ١٥). ا����      ٢

 
 .٦٥: ٤). ا����ء      ٣

 
٣٤: ١٠). ����      ٤. 
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ربكــم   له الدين، ثم من ناحية أخرى هي عود الخلق يوم امليعاد الحساب هي األخرى الخاصة بــا�ّ 
وألنهــم ينكــرون » ثــم يعيــده«بحذاف�ه وتفاصيله  »ل من رشكاِءكم من يبدؤا الخلققل ه«الحق، ف 

حيــث » فــأ�َّ تؤفكــون«ال ســواه  »يبــدُء الخلــق ثــم يعيــده  قل هللاّ «املعاد بعد إقرارهم باملبدِء، فهنا: 
  . وكأنها آلهة من دون هللاّ   تؤخذون بكل إفك وزور إىل إتخاذ رشكاء �ّ 

  وانحساره� ع� سواه:  ى ثالثة بعد انحصار البدء واإلعادة با�ّ ذلك، ومن ناحية أخر 
كَائُِكْم َمْن يَْهِدي إَِىل الَْحقِّ قُْل هللاّ « يَْهِدي لِلَْحقِّ أَفََمْن يَْهِدي إَِىل الَْحــقِّ أََحــقُّ أَْن يُتَّبـَـَع    قُْل َهْل ِمْن ُرشَ

ي إِالَّ أَْن يُْهَدى فََ� لَ  ْن الَ يَِهدِّ   ١.»ُكْم كَيَْف تَْحُكُمونَ أَمَّ
يَؤصــل   للنهايــة، حيــث هللاّ » ل«للغاية و» إىل«أن » يهدي للحق«و» يهدي إىل الحق«هنا الفارق ب� 

من يشاء الحق، فله هدايتان اثنتان، أواله� الهداية إىل الحق ببيناته وهي الداللــة إليــه، وأخــراه� 
يهدي مــن يشــاء وهــو أعلــم   إنك ال تهدي من أحببت ولكن هللاّ «هتد إليه ف اإليصال إليه َمن هو م

  ٢.»باملهتدين
تعمه إىل سواه من داللة لطريق الحق، وهم » يهدي إىل الحق«، و مختصة با�ّ » يهدي للحق«إذا ف 

  كل من يحمل الرسالة الربانية من معصوم� وسائر الرباني�.
ويرتكــون  »مــن ال يهــّدي إال أن يُهــدى«سؤال املؤنب مطروح أمام كل هــؤالء الــذين يتبعــون وذلك ال

  ٣.»وجعلناهم أ�ة يهدون بأمرنا..«الهداة إىل الحق بإذنه، املهتدين به: 
ال الهــدى لو كــان لهــم مجــ» من ال يهدي إال أن يُهدى«من مرشك� يرتكون رب العامل�، عاكف� عىل 

  كالعقالء من املعبودين ومن تارك� رسول الحق إىل َمن سواه من الخاطئ� غ� املهتدين.
ه و عليه هللا صىلبعده  السالم عليهمومن تارك� أ�ة الهدى  ولقــد كــ�ت األخطــاء  ٤، متخذين الخاطئ� إلمامة األمةآـل

                                                        
٣٥: ١٠). ����      ١. 

 
 .٥٦: ٢٨). ا����      ٢

 
 .٧٣: ٢١). ا������ء      ٣

 
  ��ي ��ل ��� ��ٔ�� ���ا��ّ��� رو�� ا����� ���� �� ��� ا����� �� ����� ا��� ٣٠٢: ٢). ��ر ا������      ٤

: �������  و������� أ�� ���ل: أن ������� �����ن �����ن: �� أ�� ���ف ا����� �� ا������ إذا �����؟ ��ل: ا����م ����

��� و�ّ�   ���ذا ��دون �����؟ ���: �� ��د ����� ����، ��ل: ����ا ���ق ��� إذا ���� �� ���� ��� �� ��� ان ا��ّ�

 ».أ��� ���ي إ�� ا��� أ�� أن ���� أّ�� �� ��ّ�ي إ�� أن �ُ��ى ��� ��� ��� �����ن« ���ل:

  ���� ���� و��� ���ل: إ����ا ���� ����� ا��ّ� ا����م ����و��� �� ��� ا����� ���� ��ووس �� أ��� ا������� 

أ��� «�����:   ������� �� ����وا، ��ل ا��ّ���� أ������� �� ���وا، وإن �  إذا ���، وأ����ا أ��ي إذا أ��ت، �� ا��ّ�

 .»���ي إ�� ا��� أ�� أن ����..

) ���� �� ا�� ���س ��ل: ٢٦٥: ١) روى ا������� �� ��ا�� ا������ (٥٨٨: ١٤و�� �����ت إ���ق ا��� (
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 عيل لهلك عمر. ومن ســائر لحد قال الخليفة عمر: لوال ١الصواب إىل السـالم عليهمن الخلفاء فهداهم عيل 
  هؤالء الذين يقدمون املفضول عىل الفاضل يف أي حقل من حقول التفضيل.

وهو يف » من ال يهّدي إالّ أن يُهدى«فاألصل يف اإلتِّباع هو اتباع املهتدي الهادي إىل الحق وللحق دون 
اء لهــم معصــومون، ثــم يف الكتب القرآن العظيم، ويف سائر الُدعاة املعصومون الرساليون رسالً وخلفــ

زمن غياب العصمة الظاهرة هو القرآن �َن يتبناه ويفتي به من الرباني� الــذين هــم دون العصــمة 
فبرش عباد الذين يستمعون القــول فيتبعــون أحســنه «الربانية، قارصين في� يخطئون غ� مقرصين: 

                                                                                                                                                         

� ���� ����� ا���� ��م إ�� ا���� ��ٔ�� ��� أ����� أن ���� ����� ���� ��� ����ا �� ��ٔ�� ���� أن ���� ����

����ا �� ���ل ��� ��� ا��������: ��� ����� ���ن ��� ����ا �� و��� ����� ��� ������ �� ��� ا���م أ��� 

وذ�� أن ���� ��ن ���� ������ ا����ء �� ��� أن �����، و���� آ�� �� » أ��� ���ي..«����� �� ���   ��ٔ��ل ا��ّ�

��� ر���� ���� ������ ���ل ا��ي ��� ����: ��ا ا��ي ���� �����؟ أ�� ���� ��ل: أ�� ��� ���� أن ���� 

�� إزدرى ���� ��ٔ�� ��� ������� ���ل: و��� و�� ��ري َ�� ��ا؟ ��ا ��� �� أ�� ���� ��ا ����ي و���� ��  و��ٔ

 ���� ��� �� ��� ����ه ���� �����.

 
 ا����م ������ل: ��� ��� أ��� ا�������  ا����م ����  ). ا����ر �� ا����� ���� ���� �� أ�� ���� �� أ�� ���ا��ّ�     ١

  وذ�� ا�� ��� ��� ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ����� �� ��� ��� أ�� ��ن ���� و���� أول ���� ��� ��� ��� ر��ل ا��ّ�

وأ��� ا��ٔ�� إ�� أ�� ��� أ�� ر�� �� ��ب ا���� ���ل �� أ�� ���: أ���� ا����؟ ���ل ا����: ���،  آ�� و ���� ا��� ���

���ل: و�� ������ و�� �����؟ ���ل: ا��� أ���� و����� ��� ���ا�� ��م �����ن ا����  و��������� و�� أ��� ا�� 

ل �� أ�� ��� �� أ�� ��ا ا����؟ ���ل: ����� وأ�� ��ام ا�������، ��ل ������ أ�� ��� إ�� ��� ���ل: �� ���

ا���� ���، ���ل أ�� ���: �� ���م أدع ��� ����، ���ل ���: �� ���� ا�َ�َ�� �� ����� ��ٔ��ه و��� ����ن ا���ر�� 

 ��ٔ�� ��� إ��� �� ��ور �� ��� ����� ا�������� ا����م ������ٔ���وه ����� ا���� ����� ���� ���� ���ل ��� 

��� ���� ���� أ�� ���� ا����م ����وا��ٔ���ر ��� ��ن ��� ���� آ�� ا������ ������ ����، ���� أ�� ��� �� ��ل ��� 

أ��� «: إ��� أردت أ��د ��ٔ��� ��ه ا��ٓ�� �ّ� و���� ا����م ����: ��� أر����� ���ل ��� ا����م ��������� ���ل ����ن ���� 

و��� �� ����� ا������ �� ���و  »�� ���ي إ�� أن ���ي ��� ��� ��� �����ن���ي إ�� ا��� أ�� أن ���� أ�� 

�� و ���� ا��� ���وذ�� أ���ب ا���� ا����م ����  �� ا����� ��ل ���� أ�� ���ا��ّ� ؟  �� ��أ ��ه ا��ٓ�� ����� �� �� أ���� ا��ّ� آ

 .ا����م �������ل: ����� أن ذ�� ��� 

�� و�� ا�ٕ����� وا�ٕ���م وذ�� ����� ا�ٕ���م ور����  ا����م ������ ��ب �� ��ء �� ا����  ا����م ����و�� ���ن أ���ر ا���� 

و������ �� ���ون ���� و���� �� �� �����   : إن ا��ٔ����ء وا��ٔ��� ������ ا��ّ�ا����م �������� ���� ���ل ��� ا���� 

 .»أ��� ���ي إ�� ا���..«�ّ�: ����� ����ن ����� ��ق �� ��� أ�� ز����� �� ���� ��� و

وآل ����  آ�� و ���� ا��� ����� ا��ٓ��: ��ٔ�� �� ���ي إ�� ا��� ��� ����  ������ا����مو��� �� ����� ا���� �� ا�� ���� 

 ��� �� ���� �� ���� و����� أ�� ����. »�� �� ���ي إ�� أن �ُ��ى«���ه وأ��  ا����م �����
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  ١.»وأولئك هم أولوا األلباب  أولئك الذين هداهم هللاّ 
تعاىل شأنه العزيز إذ يهدي وال يهتدي وهم   هو ّهللا » من يهدي إىل الحق«ذلك ورأس الزاوية هنا يف 

قد يهتدون كالصالح� وقد ليسوا ليهتدوا كالطالح� وغ� ذوي العقول والشعور، ثم الذين يهدون �ا 
» يهــدى للحــق«الربانيــة، ويف غيــار اهتدوا يُتبع األهدى منهم، فهم عــىل هــامش الهدايــة الطليقــة 

ملحة للشمول، فالهادي إىل الحق ال بد وأن يكون هاديا بذاته وهو » يهدي إىل الحق«إىل   الخاصة با�ّ 
، أم مهتديا قبل أن يهدي كسائر املهتدين عىل درجاتهم، حيث يحق لهم أن يهدوا قدر ما اهتدوا،  ّهللا 

له أن يهدي قبل أن يُهدى فيصبح أهدى من هاديه أم مثله يف  وأما الذي ال يهدي إال أن يُهدى فليس
وكــ�  السـالم علـيهمهو عيل واأل�ة من ولده املعصوم� » من يهدي إىل الحق«الهدى، واملصداق الثالث ل 

  ٢».عيل مع الحق والحق مع عيل«مثل قوله:  آله و عليه هللا صىلتواتر عنه 
وهذه اآلية من عساكر الرباه� الدالة عىل فرض إتباع األهدى فاألهــدى، فــرأس الزاويــة هــو الحــق 

ون إال أن يُهَدوا، فضالً عمن   وهو نفسه الحق، دون َمن دون ّهللا املطلق الهادي إىل حقه  الذين ال يهدُّ
ي وإن هدي.   ال يهدِّ

  وهنا الهداية تعم التكوينية والترشيعية أماهيه، فإن أزمة األمور طرا بيده. والكل مستمدة من مدده.
إال بتأويل، ثم زاوية تالية هــي  هو الحق ال سواه فهو ـ إذا ـ يهدي للحق، ال إىل الحق فقط  وألن هللاّ 

ليهدي إىل رشعة إال بوسائط رسله، فهــم   الزواية الرسالية لهندسة الهدى الحقة إىل الحق، إذ ليس هللاّ 
  يهدون إىل الحق ـ ال للحق ـ �ا هدوا بالوحي.

  ومن ثم زاوية ثالثة هي خالفة العصمة الرسالية ما حرض منهم من حرض.
  نيوا األمة األعلم األتقى منهم فاألتقى.ثم زاوية رابعة هم ربا

ي وإن هدي، فال يحق اتباعهم يف سبيل الحق.   فأما املفضول يف هدى الحق فضالً عمن ال يهدِّ
انتجابا رسوليا أو رساليا، بالنص الخاص، أم خــ�ة   وك� حده هللاّ   ذلك، وكل هذه املراحل هي باذن هللاّ 
  بيل الحق.ربانية انتجابا لألهدى فاألهدى يف س

وهكذا يكون دور كتب الهدى، فالقرآن ـ إذا ـ يحتــل القمــة العليــا يف حقــل الهــدى، أفيـُـرتك القــرآن 

                                                        
 .١٨: ٣٩ا���� ).      ١

 
�ـ� �ـ� �ـ� ا��ـ� « ٧٧: ٥، و��ـ� ٣٩٧ـ  ٣٨٤: ١٦و ٦٣٨ـ  ٦٢٣ ،٤٣، ٢٨: ٥). �����ت إ���ق ا��ـ�      ٢

 ٤٤١: ٤» ا��ّ�� أدر ا��� ���«و���: » إن ���� �� ا��� وا��� ��� ����� دار دار ��: «٢٧: ٤و��� » وا��� ���

��ـ�ن «، و��ـ�: ٨٨: ٢١و ٥٨٥ـ  ٥٨٤: ٢٠و ١٣٦ـ  ١٣٥: ١٧و ٣٩٦ـ  ٣٩٣: ١٦وج  ٣٠٣، ٢٩١ـ  ٢٩٠: ٦و

 .٣٩٦: ٢١و ١٦٩: ١٧، و٦٣٥: ٥» ا����م ����� وا����ف ����ن ��ا وأ����� ��� ا��� ـ ���� ���� ��� ا���س ���

 ٣٦: ٥ »�� ��ا���ه و�� ��ا����«و ٤٧٩: ٩ »�ٕ���� �� ا��� وا��� �� ���ر��� و�� ���ر����«و������� ���ٔ��� ���� ����: 

، ���ل ���: �� �� ا���� ���� وا��� ���� أ�� ٤٧٦: ٩ »و���� را�� ا��� �� ����� ��� و�� ��ٔ�� ���� ��ق«و

 .١٢١: ٥» وأ��  إن ���� ��� �� ����� إ�� ا��ّ�«و ٣٤: ١٧و ٤٩٧: ٦، و�� أ�� ������ �� ������ ٨١: ����٤ 
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ي إال أن يُهــدى، وال ســبيل يف تصــديقه  بهــداه إالَّ  الهادي إىل الحق املطلق، إىل الحديث الذي ال يهدِّ
  َوفقه للقرآن.

وض أن يُتبع، وك� يف خطبة لإلمام الحق عيل أم� ذلك، فإذا تحقق الحق إمرًة وسواها يف أهله فاملفر 
  :السالم عليهاملؤمن� 

سبحانه يل عليكم حقا بواليــة أمــركم، ولكــم عــّيل مــن الحــق مثــل الــذي يل   أما بعد فقد جعل هللاّ «
عليكم، والحق أوسع األشياء يف التواصف، وأضيقها يف التناصف، ال يجــري ألحــد إال جــرى عليــه، وال 

سبحانه دون   إال جرى له، ولو كان ألحٍد أن يجري له وال يجري عليه لكان ذلك خالصا �ّ يجري عليه 
خلقه، لقدرته عىل عباده، ولعدله يف كل ما جرت عليه رصوف قضاءه، ولكنه جعل حقه عىل العبــاد 

» أن يطيعوه، وجعل جزاَءهم عليه مضاعفة الثــواب تفضــالً منــه وتوســعا �ــا هــو مــن املزيــد أهلــه
  ).۲۰۷خطبة: (ال

وفصل القول حول اآلية أن اإلتباع مخصوص ملن هو هاٍد ال يحتاج إىل اإلهتداء، أم هو مهتٍد فيهــدي 
تعــاىل   هو هللاّ » من يهدي للحق وإىل الحق«من ليس عىل هداه، ففي مرسح الهدى الطليقة الذاتية 

ع، وغــ� الحاصــل أو غــ� شأنه ليس إالّ هو، ويف مرسح طليق الهــدى فالحاصــل عليهــا كأفضــلها يتبَّــ
األفضل ال يُتَّبع، وهذه ضابطة ثابتة يف كل األعراف العاقلة أن املتَّبع ال بد وأن يتبع األهدى فاألهدى، 

  فإذا وجد الهادي الطليق يف هداه فهو املتَّبع ليس إالّ، وإالّ فمن دونه وهو فوق سائر الهادين.
الدالة عىل وجوب تقليــد األعلــم األتقــى فــإنه� الهــدى فهذه اآلية هي من عساكر الرباه� القرآنية 

  الالئقة باإلتباع، ثم األتقى العا� أمام التقي األعلم، حيث الهدى يف أصلها يف حقل التقى.
هو منطبق �اما عىل من يهتدى ح� يُهدى، ثم عــىل مــن ال يهتــدى » من ال يهدي إالَّ أن يُهدى«ثم 

ى مه� يرفضها، ثم من ال �كن أن يُهــدى اللَّهــم إالّ أن يخلــق فيــه وإن يُهَد فإن فيه أصل قبول الهد
وسواها، أو يقال إن الهدى هنا عامة   قابلية الهدى، وهي الج�دات أو األشجار املعبودة من دون ّهللا 

ي إالّ أن »ربنا الذي أعطى كل يشء خلْقه ثــم هــدى«تشمل  الخلق كله إذ  فــالخلق ككــل لــيس ليهــدِّ
دي منه ب� من يهدي إىل الحق ومن ال يهدي إىل حق أو باطل أم يهدي إىل ضالل، فهــل يُهدى، وامله

ي إالَّ أن يهدى مه� كان من الهداة،   إن هللاّ  ي أحق أن يتبع، أم الخلق الذي ال يهدِّ الذي يهدي وال يهدِّ
  فضالً عن الضال� أو الذين ال يهدون وال يضلون.

  الذين يهدون بأمره قدر ما اهتدوا، األهدى منهم فاألهدى. إذا فربنا هو الذي يهدي كأصل، ثم
تعني غ� الصالح� من املالئكة والنبي� إذ هم يهدون » هل من رشكاءكم من يهدي إىل الحق«وهنا 

إىل الحق بإذن الحق، وحتى إذا شملهم إىل الطواغيت واألصنام فهم ممن ال يهّدي إال ان يُهدى، فهل 
  . ـ إليهم وهم املهتدون با�ّ   يرتك هاديهم ـ وهو هللاّ 

، ولكنهم وهم يعبــدونهم بــ�  فقد اتبعوا ّهللا   ولو أنهم اتبعوا املالئكة والنب� كوسطاء بينهم وب� ّهللا 
وا إالَّ أن يُهدوا، وهللاّ  سائر املعبودين من دون ّهللا  هو   ، إنهم ليسوا ـ إذا ـ يُتَّبعون أصالة، إذ ليسوا ليهدُّ

  � املَهدي، فهو األصل يف الهدى، فهو ـ إذا ـ األصل يف اإلتباع ليس إال.الهادي غ
أعطى كل يشء خلْقــه ثــم «الذي   تكوينا وترشيعا ك� هللاّ  »قل هل من رشكاءكم من يهدي إىل الحق«

ففي حقل التكوين أن يضع نظاما كونيا، ويف الترشيع أن يرسل رسالً وينزل كتبا توقظ غفالن » هدى
يف ع�لــة   تهديهم إىل الحق املُرام، وحق املالئكة والنبيــ� إذ هــم مهتــدون �ــا هــداهم هللاّ القلوب و 
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  التكوين وحمل الرشعة إىل الرسل و� يكونوا ليهدوا أنفسهم فضالً عمن سواهم.
  طاعًة وعبادة أماهيه من شؤونه؟.  بواجِب أو راجح اإلتباع لغ� هللاّ » ف� لكم كيف تحكمون«
  ١.»َعلِيٌم ِ�َا يَْفَعلُونَ    ِبُع أَكَْ�ُُهْم إِالَّ ظَنّا إِنَّ الظَّنَّ الَ يُْغِني ِمْن الَْحقِّ َشيْئا إِنَّ ّهللا َوَما يَتَّ «

هنا آيات عدة تندد بالظنون، وهــي االعتقــادات غــ� املســنودة إىل علــم قــاطع مــن قــاطع الفطــرة 
  � ـ قاطع الكتاب والسنة.والعقلية السليمة، أم ـ فوقه

فاألصل عقليا ورشعيا يف كل إقبــال وقبــول هــو العلــم الهــادي إىل ســواء الســبيل، يف مثلــث الفطــرة 
  والعقلية السليمة وال سي� الرشعة الربانية.

وقد يعرب عن كل املحاصيل لهذه الثالث ـ وال سي� األخ�ة ـ بــالعلم، وتقابلهــا محاصــيل مــن غ�هــا 
  ا بالظن مه� كان عل�.حيث يعرب عنه

فإ�ا الحجة املقبولة، القابلة لإلستناد إليها يف حقــل الرشــعة الربانيــة، إ�ــا هيمحاصــيل صــالحة مــن 
  املستندات  الرشعية، دون ما سواها مه� كانت علمية مصدقة عند كافة األعراف البرشية.

، ألنها تحمــل موضــوع الظــن، وهــو وألن اآليات التي تندد باتباع الظن، وانه ال يغني من الحق شيئا
كربهان لتزييفه بنفسه، فقد ال تقبل اإلختصاص بظن دون ظن، رغم مــا خيـّـل اختصاصــه بــالظن يف 
حقول األصول العقائدية، مه� وردت الكث�ة من آيات الظن يف تلك الحقول، ولكن منها التي تعمها 

»هم إالّ يظنــونومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أما� وإن «وسواها ك 
مــ� يــدل عــىل أن الظــن  ٢

  بالكتاب ـ الحاوي لكال األصول والفروع ـ إنه مرفوض مرضوض، فإ�ا العلم هو الحجة ال سواه.
ذلك، إضافة إىل أن املحتاج إليه يف الكتاب كأصل ليس إالّ الفروع، وأما األصول العقيدية فلهــا حجــج 

  السليمة، مه� تتبلور بحجج الكتاب. الفطرة والعقلية
»وال تقف ما ليس لك به علم..«ذلك، وك� منها كالخاصة بالفروع ك 

بعد كث� من املحرمات الكب�ة  ٣
  الفرعية.

ذلك، فحجية ظن أو شك أو احت�ل، مسنودة إىل علم، هي نفسها حجيــة العلــم، فاألصــول العمليــة 
ىل قاطع العلم، هي أصول علمية مه� � تفد حتى الظــن كــ� اإلستصــحاب والــرباَءة ومــا املسنودة إ

  أشبه. لرضورات موضوعية شخصية ال سبيل إليها بطليق العلم قضية قصور املكلف�.
وتقابلها الضوابط غ� املسنودة إىل علم مه� حصل بها علم، كاالج�عات والشهرات والس�ة والخــرب 

سات واإلستحسانات واإلستصالحات، إما هو آت من غــ� املصــادر العلميــة املقبولــة يف الواحد والقيا
  . رشعة هللاّ 

                                                        
٣٦: ١٠). ����      ١. 

 
 .٧٨: ٣). آل ���ان      ٢
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فح� نستند إىل أحكام األصول واألدلة غ� العلمية، املسنودة إىل علم أو أثارة من علم، لسنا لنستند 
  لة.إىل أحكام غ� مسنودة إىل الكتاب والسنة، كغ� الكتاب والسنة من مراجع متخي

وهنا عىل ضوء اآليات الناهية عن العمل واإلفتاء بغ� علم، روايــات متــواترة بــنفس الــنمط وإلــيكم 
  �اذج منها:

  وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اتقوا هللاّ   عىل منرب له من لِ� فحمد هللاّ  السالم عليهخطبنا أم� املؤمن� «ـ  ۱
قال قوالً آل منه إىل غ�ه، وقال قوالً ُوضع عــىل  آلـه و عليه هللا صىل  هللاّ وال تفتوا الناس �ا ال تعلمون، إن رسول 

ب عليه، فقام إليه علقمة وعبيدة السل�� فقاال: يا أم� املؤمن� ف�ذا نصنع �ا قد  غ� موضعه وكُذِّ
نا يف هذه الصحف عن أصحاب محمد    ١».آله و عليه هللا صىلمد ؟ قال: سال عن ذلك عل�ء آل محآله و عليه هللا صىلُخربِّ

  ».ال تقل ما ال تعلم وإن قلَّ ما تعلم: «السالم عليهللحسن  السالم عليهـ يف وصيته  ۲
  ٢».إلختالفلو سكت من ال يعلم سقط ا: «السالم عليهـ وقال  ۳
أن يقولــوا مــا يعلمــون ويقفــوا عنــدما ال «عىل العبــاد؟ قــال:   سِئل: ما حق هللاّ  السالم عليهـ وعن الباقر  ۴

  ٣».يعلمون
  ٤».هلوا وقفوا � يجحدوا و� يكفروالو أن العباد إذا ج«قال:  السالم عليهـ وعنه  ۵
لعنتــه مالئكــة الرحمــة ومالئكــة   من أفتى الناس بغ� علم وال هــدى مــن هللاّ «قال:  السـالم عليهـ وعنه  ۶

  ٥».العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه
تبارك وتعاىل ع�َّ عباده بآيت� من كتابه: أال يقولوا حتى يعلموا،   قال: إن ّهللا  السالم عليه  ـ عن أ� عبدهللاّ  ۷

» إال الحق  أ� يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أالّ يقولوا عىل هللاّ «عزَّوجّل:   وال يردوا ما � يعلموا، قال هللاّ 
  ٦».بل كذبوا �ا � يحيطوا بعلمه وملا يأتهم تأويله«وقال 

                                                        
) �� ���ب ���� �� ���� �� ���ـ� �ـ� را�ـ� �ـ� �ـ��� ����ـ�ة �ـ� ا��ـ����� ٤١٨: ٣ـ  ٢). ا���ا�� (     ١
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إياك وخصلت� فيه� هلك من هلك، إياك أن تفتي الناس برأيك، أو تدين : «السالم عليه  ـ عن أ� عبدهللاّ  ۸
  ١».�ا ال تعلم

عىل الباطــل وإن نفعــك، وأن يجــوز  إن من حقيقة اإل�ان أن تؤثر الحق وإن رضك: «السالم عليهـ وعنه  ۹
  ٢».منطقك علمك

قال: إنه ال يسعكم في� ينزل بكم م� ال تعلمون إال الكف عنه والتثبت فيه والــرد  السالم عليهـ وعنه  ۱۰
فاسألوا أهل «جّل: عزَّ و   إىل أ�ة املسلم� حتى يعرِّفوكم فيه الحق ويحملوكم فيه عىل القصد قال هللاّ 

  ٣.»الذكر إن كنتم ال تعلمون
تبارك وتعــاىل يقــول:   قال: ليس لك أن تقعد مع من شئت ألن هللاّ  عليه�السـالمـ وعن عيل بن الحس�  ۱۱
وإمــا ينســيك وإذا رأيت الذين يخوضون يف آياتنــا فــأعرض عــنهم حتــى يخوضــوا يف حــديث غــ�ه «

عــزَّ وجــّل   وليس لك أن تتكلم �ــا شــئت ألن هللاّ » الشيطان فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظامل�
عبــدا قــال خــ�ا فغــنم، أو   قال: رحم ّهللا  آله و عليه هللا صىل  وألن رسول هللاّ  »وال تقف ما ليس لك به علم«قال: 

إن السمع والبرصــ والفــؤاد كــل «عزَّ وجّل يقول:   صمت فسلم، وليس لك أن تسمع ما شئت ألن هللاّ 
  ٤.»أولئك كان عنه مسئوالً

تقتيض لزاما أال تعدوا الكتاب والسنة في� نفتــي ونعمــل بــه، كــ�   ذلك، واألسوة الطليقة برسول هللاّ 
: بــأي يشء يفتــي السـالم عليهسنة: فح� يُسأل اإلمام الصادق ما كانوا يفتون إال بالكتاب وال السالم عليهمواأل�ة 

اإلمام، يقول: بالكتاب. ف� � يكن يف الكتاب؟ يقول: بالسنة، ف� � يكن يف الكتاب والســنة؟ يقــول: 
يعني أن يفتي  ٥»ليس يشء إال يف الكتاب والسنة، فيكرّر عليه، فيقول: يسّدد ويوفق، فأما ما تظن فال

  من غ� سناد إىل كتاب أو سنة فال.
يا جابر! إنا لو حدثناكم برأينا وهوانا لكنَّا من الهالك�، ولكنــا «قال:  عليه�السـالمـ وك� عن أ� جعفر  ۱۲

  ٦».هبهم وفضتهمك� يكنز هؤالء ذ آله و عليه هللا صىل  نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول ّهللا 
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لو أنا حدثنا برأينا ضللنا ك� ضل من كان قبلنا ولكننا حدثنا ببينــة مــن ربنــا «قال:  السالم عليهـ وعنه  ۱۳
  ١».فبيَّنها لنا آله و عليه هللا صىلبينها لنبيه 

  لو كنا نفتي برأينــا وهوانــا لكنــا مــن الهــالك�، نفتــيهم بآثــار مــن رســول هللاّ «قال:  السالم عليهـ وعنه  ۱۴
  ٢».وأصول علم عندنا نتوارثها كابرا عن كابر، نكنزها ك� يكنز هؤآلء ذهبهم وفضتهم آله و عليه هللا صىل
لنا، فلــوال ذلــك كنــا  آلـه و عليه هللا صىلفبينها نبيه  آله و عليه هللا صىلإنا عىل بينة من ربنا بينها لنبيه : «السالم عليهنه ـ وع ۱۵

  ٣».كهؤالء الناس
جدي وحديث جدي حديث قال: حديثي حديث أ� وحديث أ� حديث  السالم عليه  ـ وعن أ� عبدهللاّ  ۱۶

الحس� وحديث الحس� حديث الحسن وحديث الحسن حديث أم� املؤمن� وحديث أم� املؤمن� 
  ٤عزَّ وجّل.  قول هللاّ   وحديث رسول ّهللا  آله و عليه هللا صىل  حديث رسول هللاّ 

وسنته؟ أو تقولون فيه برأيكم؟ قال:   كل يشء تقول يف كتاب هللاّ «قيل له:  السالم عليهـ وعن أ� الحسن  ۱۷
  ٥».وسنته  بل كل يشء نقوله يف كتاب هللاّ 

  
  
  
  
  
  

  املصطف� السابق� بالخ�ات
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قا«   ١.»بِِعبَاِدِه لََخِب�ٌ بَِص�ٌ    لَِ� بَْ�َ يََديِْه إِنَّ هللاّ  َوالَِّذي أَْوَحيْنَا إِلَيَْك ِمْن الِْكتَاِب ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّ
كله، ثابتا ما بقي الدهر دون نسخ وال تحريف، مه� كان ما بــ� يديــه حقــا لــردح مــن » هو الحق«

ة لحقيقــة الزمن، ولكنه بطل اوالً بتحريف ومن ثم بنسخ، فــالقرآن هــو الرتجمــة الصــحيحة النهائيــ
  الكون، والصحيفة املقروة من كتاب الكون وهو الصفحة الصامتة!

بعبــاده خبــ�   ان ّهللا «من وحي، دون خليطــه بغــ� وحــي، ف » والذي اوحينا.. مصدقا ملا ب� يديه«
انهم بحاجة اىل حق ال ينسخ وال يحرف، وانهم حرفوا كتابات الس�ء من قبــل، لــذلك اوحــى » بص�
  ه هدى للناس.كل» الحق«اليك 

هُْم َســابٌِق ثُمَّ أَْوَرثْنَا الِْكتَاَب الَِّذيَن اْصطََفيْنَا ِمــْن ِعبَاِدنـَـا فَِمــنُْهْم ظـَـالٌِم لِنَْفِســِه َوِمــنْهُْم ُمْقتَِصــٌد َوِمــنْ «
  ٢.»ذَلَِك ُهَو الَْفْضُل الْكَِب�ُ    بِالَْخْ�َاِت بِإِذِْن ّهللا 

مــا «بعــد » ثــم«ف  »والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق«هو القرآن لسابق ذكره  هنا» الكتاب«
  ».اورثنا الكتاب..» «اوحينا اليك من الكتاب

لقــد «فَمن هو الوارث للكتاب؛ القرآن، بعد من اوحي اليه؟ اهم كل املسلم� وك� يف بنــي ارسائيــل 
»وذكــرى الوىل االلبــابآتينا موىس الهدى واورثنا بني ارسائيــل الكتــاب هــدًى 

وقــد تشــمل الــوارث  ٣
»وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب«الشاك!: 

ك� يشمل حملة وحي الكتاب  ٤
والربــانيون انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هــادوا «اآلخرين: 

  ٥.»وكانوا عليه شهداء  واألحبار �ا استحفظوا من كتاب ّهللا 
دون من هو يف شك مريب، وال املتوسط� يف اال�ان،  »اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا«وهنا 

له من انزل عليه، وهناك عام يعم  بل املصطف�، فم�اث الكتاب هنا م�اث خاص ملن يحمله ك� حمِّ
له!. صحيح ان  جنات «هنا يعم كافة املسلم� من اهل الجنة ك� تشهد التالية: » عبادنا«كل من حمِّ

  ».والذين كفروا...«) مقابلة لهم باهل النار: ۲۳( »عدن...
 اذا» الذين اصــطفينا مــن عبادنــا«ليعم كل املسلم�، بل » عبادنا«ولكن وارث الكتاب هنا ليس كلُّ 

  فهم املصطفون من املسلم� منذ إيراثه اىل يوم الدين، ال كلهم.
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الــذين «ف  ١والن اإلصطفاء يف مصطلح القرآن ليس إالّ للمعصــوم�، انبيــاء وســواهم مــن املخلَصــ�
من امته، اورثوا القرآن ليحملوه ك� آله و عليه هللا صىلال تعني اال املعصوم� بعد الرسول » إصطفينا من عبادنا

  حمله من اوحي اليه كم�اث خاص.
د قاطع ال مرد لــه، أن اىل ظا� ومقتصد وسابق بالخ�ات،... دليل قاص» عبادنا«ثم التقسيم الثال� ل 

» ظا� لنفسه ومقتصد وسابق بالخ�ات«ليسوا داخل� يف ذلك اإليراث اال املصطف�، إالّ أن يسّوى ب� 
  وتلك اذا تسوية ضيزى!. ٢»الذين اصطفينا من عبادنا«يف انهم من 

  غ� املعصوم، ليست لتعم املأثوم يف تلك املقابلة الثالثية الواضحة.» اصطفينا«عمت  فحتى ولو
وليس للظا� صفاء حتى يفضل يف صــفائه عــىل ســائر » ظا� لنفسه«ثم من هذا الذي اصطفي عليه 

  االصفياء وسواهم!.
وعىل مــن » عبادنا الذين اصطفينا من«تعاىل يقتسم عباده اىل هؤالء الثالث ليوضح من هم   هنا هللاّ 

  اصطفاهم؟
» عبادنــا«فاملسلمون بــ� ظــا� لنفســه ومقتصــد وســابق بــالخ�ات، والظــا� لغــ�ه هــو خــارج مــن 

واملصطفى بينهم ـ بطبيعة الحال ـ ليس إالّ السابق بــالخ�ات، فهــم مفضــلون عــىل اصــحاب اليمــ� 
منة ما اصحاب امليمنــة* واصــحاب وكنتم ازواجا ثالثة* فاصحاب املي«املقتصدين، فضالً عن الظامل�: 

  ٣.»املشئمة ما اصحاب املشئمة* والسابقون السابقون* اولئك املقربون
اذا فورثة القرآن بعد نبي القرآن هم املصطفون السابقون املقربون، دون اصحاب اليم� املقتصدين، 
                                                        

ا���� آدم و���� وآل ا��ا��� وآل ���ان ���   ان ا��ّ�«). ��ٓ��ت ا�ٕ�����ء �� ��� ��� �����      ١

 ) ـ٣٣: ٣(»ا�������

 ).٧٥: ٢٢» (����� �� ا������� ر���ً و�� ا���س  �� �����: ا��ّ�ام و�

ا����ه ����� وزاده   ��ل ان ا��ّ�«) و��ِ� ��دل ����� ٤٢: ٣( »ا����ك..  �� ���� ان ا��ّ�«و����م ��� ��� 

 ).١٣٢: ٣(»ا���� ��� ا����  ان ا��ّ�«) ام د�� �����: ٢٤٧: ٢( »���� �� ا���� وا����

 ���� �� ����� ���� �� ا��ل ا���ول!.���� ا���

 
ـ ا��ج ا������� وا��� و��� �� ���� وا�����ي و���� وا�� ���� وا�� ا����ر  ٢٥١: ٥). ا��ر ا�����ر      ٢

�� ��ه ا��ٓ�� ��ل: ����ء ����  آ�� و ���� ا��� ����� ا�� ���� وا�� ��دو�� وا������ �� ا�� ���� ا���ري �� ا���� وا

  ������ وا��ة و���� �� ا���� و��� ا��ج ا����ا�� وا������ �� ا���� �� ا���� �� ز�� �� ا��ٓ�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

� و���� �� ا����. أ��ل: ���� ان ���� �� ��ه ا����  ��� ������ه �� ا��ٓ��ت، ���� �� ��ه ا��� آ�� و ���� ا��� ���

و���� �� ا�� ا���� ��� ��وط ا������، و��� ��� ���ن ����ء ���� ������ وا��ة؟ ������ً �������� ا�� ����� 

 ا������� و������ �������� ا�� ����� ا�������؟.

 
 .١١ـ  ٧: ٥٦). ا��ا���      ٣
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  ن اصحاب املشئمة والداخل� يف الجحيم!.فضالً عن الظامل� املسلم� وان � يكونوا م
ذلك املثلث البارع الرائع من مواصفات ورثة القرآن ال نجده يف سائر القرآن اللّهم إالّ لنبي القرآن ثم 

  من اورثوا القرآن من بعده.
الخراج الظامل� من املسلم� لغــ�هم، فاملعتــدون مــنهم الطغــاة عــىل » لنفسه«بـ » ظا�«وهنا قيد 

  م واملسلم� ليسوا من اهل الجنة والسالم.اإلسال 
ال ظا� لنفسه، كاصل يف حياته، وال سابق بالخ�ات، بل هم عــوان بــ� ذلــك، فهــم » منهم مقتصد«و

هــم غــ� العــدول الــذين قــد تنــالهم » ظــا� لنفســه«املعتدلون من امة االسالم عدوالً وســواهم ف 
ئر الصالحة للشفاعة، فاما امثال يزيــد ومعاويــة الشفاعة وهم مص�هم اىل الجنة، من اصحاب الكبا

الطاغية وارضابهم من طغاة هذه االمة، فخارجون عن هذا التقسيم، داخلــون مــع الــذين كفــروا يف 
الظا� يحوم حوم نفسه، واملقتصد يحــوم حــوم قلبــه، والســابق بــالخ�ات يحــوم حــوم «الجحيم، ف 

  ١».ربه
فورثة القرآن العظيم عل� وعمالً وتطبيقا هم املصطفون السابقون املقربون، فوق املقتصدين العدول 

وم اهله مــن كــل ريــن وشــ�! فضالً عن الظامل�! ومن ذا الذي يدعي ذلك اإلصطفاء العاصم، املعص
  أهم الخلفاء الثالث، املعرتف بكث� اخطاءهم وخالفاتهم وتخلفاتهم ب� اتباعهم؟

ام هم اال�ة االربعة ومن يحــذو محــذاهم، املختلفــ� ـ يف اقــل تقــدير ـ يف تفهــم الكتــاب والســنة، 
  واملتخلف� احيانا عن نص الكتاب والسنة.

� يختلفوا في� بينهم، و� يتخلفوا قيد شــعرة عــن الكتــاب والســنة، ام هم اال�ة اإلثني عرش الذين 
وهم الثقل االصغر بعد الكتاب: االكرب؟! وهنا نجد تجاوبا فيهم ب� الكتاب والسنة القدسية املحمدية 

  ٢.آله و عليه هللا صىل

                                                        
ـ ا��ج ����� �� ا��  ٢٥١: ��٥ل:.. و�� ا��ر ا�����ر  ا��ـ��م �����دق ). �� ����� ا�����ر ����ا �� ا��     ١

���� ا���� ����ا ��ٔو��� �����ن ا���� » �� اور��� ا����ب..«�����:   ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا��رداء ���� ر��ل ا��ّ�

���ا ا����� ��ٔو��� �����ن �� ��ل ���� ���ب وا�� ا���� ا����وا ��ٔو��� ������ن ����� ����ا وا�� ا���� �

ا�ـ�ي اذ�ـ� ��ـ� ا��ـ�ن ان ر��ـ� ���ـ�ر   ������ ��� ا�ـ��� ����ـ�ن: ا���ـ� ��ّـ�  ا����� �� �� ا���� ������ ا��ّ�

 ���ر...

 و�� ا������د �� ا��ٓ�� ��� ����ه. آ�� و ���� ا��� ���ا��ل و�� ����� ���� �� ��� ا����ر �� ا����ل 

 ��ل: ا����� و�� ���ف ���� ا��ٓ�� ��� ����ه.» و���� ���� �����«��   آ�� و ���� ا��� ���دو�� �� ا���� و��� �� ا�� ��

 
 ا��ـ��م ���ـ�ل: ��ـ� ا���ـ� �� ا�� ������ ا���� ���� �� ا����ن �� ا���� �� ٣٦٣: ٣). �� ����� ا�����ن      ٢

���� ا���ٔ��ن ���و و�� ا���� ا��� �� ����� ����� �� ا�� ا���اق و��ا��ن ���ل ا���ٔ��ن ا����� �� ���� 

 ا����م ������ و�� ا����، ���ل ا���ٔ��ن: �� ���ل �� ا�� ا����   ؟ ���ل ا�����ء اراد ا��ّ�»�� اور��� ا����ب..«��ه ا��ٓ�� 

�� ا��ل ��� ����ا و��� ا��ل: اراد ا����ة ا�����ة، ���ل ا���ٔ��ن: و��� اراد ا���ـ�ة ا��ـ���ة؟  ا��ـ��م �������ل ا���� 

��ـ��� �ـ��� ����ـ� و�ـ��� «���رك و�����   �� اراد ا��ٔ�� ����� ������� �� ا���� ���ل ا��ّ� ا����م �������ل �� ا���� 
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ين يف الخ�ات وهو اذنا تكوينيا ورشعي» سابق بالخ�ات«يخص »  باذن ّهللا «وهنا  ا لسبقهم سائر الخ�ِّ
حيث الظلم غ� مأذون يف ترشــيع وال تكــوين، وكــذلك » ظا� لنفسه«العصمة القمة املتعالية، دون 

  ال يقترص من عباده باالقتصاد يف معرفته وطاعته!.  فان هللاّ » مقتصد«
ليــذهب عــنكم   ا�ــا يريــد هللاّ «: فاذنه تعاىل للسابق بالخ�ات هو ارادة التطه� وك� يف آية التطهــ�

  ١.»الرجس اهل البيت ويطهركم تطه�ا
»باذنــه ورساجــا منــ�ا  وداعيا اىل هللاّ «وك� يف الدعوة الرسالية: » باذنه«هنا 

٢
او يرســل رســوالً فيــوحي «

»ما يشاء انه عيل حكيم
٤.»ما من شفيع إالّ من بعد اذنه«ك�  ٣

و�سك الس�ء ان تقع عــىل األرض إالّ «
  ٥.»باذنه

فهنالك للمصطف� السابق� إذن يخصهم، تكوينا يف عصمة وترشيعا يف والية رشعية، ال يعم ســواهم 
كــذلك ورثــة الكتــاب طــاعتهم مفروضــة عــىل مــن ســواهم:  »انفسهمالنبي أوىل باملؤمن� من «فك� 

»واطيعوا الرسول واويل األمر منكم  اطيعوا هللاّ «
الذين ُولّوا وراثة الكتاب بعد وحيه اىل الرسول، فولوا  ٦

  ازمَّة امور املسلم� ك� ُوّيل!.
لق غ� محدد، فهم السابقون عىل كافة املصطف� مطلق غ� محدد، فسبقهم ـ اذا ـ مط» سابق«والن 

                                                                                                                                                         

��ـ�ت �ـ�ن «�� ����� ���ـ� �ـ� ا���ـ� ��ـ�ل  »���� ا�����ذ�� �� ا  ����� و���� ���� ������ات ��ذن ا��ّ�

: ا���� ا����م �������رت ا��را�� �����ة ا�����ة �� ������، ���ل ا���ٔ��ن، َ�� ا����ة ا�����ة؟ ���ل ا���� »��������..

�� ا���� ��ل و »����� ���� ا���� ا�� ا���� و������ �����ا  ا��� ���� ا��ّ�«و���� �� ����� ���ل �� و��: 

� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� و����ـ� ا�ـ� ���ـ� وا���ـ� �ـ� �����ـ� ��ـ� �ـ�دا ��ـ�   : ا�� ���� ���� ا������ ���ب ا��ّـ�آـ�

 ا���ض ا���وا ��� ������� �����، ا��� ا���س �� ������� ����� ا��� ����.

 
 .٣٣: ٣٣). ا����اب      ١

 
 .٤٦: ٣٣). ا����اب      ٢

 
 .٥١: ٤٢رى ). ا���     ٣

 
٣: ١٠). ����      ٤. 

 
 .٦٥: ٢٢). ا���      ٥

 
 .٥٩: ٤). ا����ء      ٦
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  عىل مر الزمن يف اإلصطفاءات، اللهم إالّ من اوحي اليه القرآن!.
جمعا محّىل بالالم تعم كافة الخ�ات ِعّدة وعّدة، فهي الخ�ات املعرفية والعقائديــة » الخ�ات«وألن 

الحــارصة فــيهم قمــة العصــمة » ا�ــا«بـ املسبوقة » ويطهركم تطه�ا«والعملية. أما هيه، املعنية من 
  اإللهية.

وليس السبق هنا زمنيا ـ اذ ليس له فضل عىل الالحق األفضل، بل هو سبق يف الرتبة، ك� الرسول يف 
  وتقديره سبقهم هذا!.  مه� سبق يف علم هللاّ » اّول العابدين«كونه 

ســبقوا بعــده كافــة الســابق� يف ميــادين  آلـه و هعلـي هللا صـىلفهؤآلء األكارم الذين اورثوا الكتاب بعــد الرســول 
لون عىل سائر النبي� يف سباق الخ�ات طول الزمان وعرض املكان!.   الخ�ات ومسارحها، فلذلك يفضَّ

ترى وملاذا يتقدم يف هذا العرض العريض ظا� لنفسه عىل مقتصد وه� عىل سابق بالخ�ات، واألخ� 
  ؟»ينا..الذين اصطف«متقدم يف ناصية اآلية 

حيث تربوا سيئاته لنفسه عىل حسناته، » ظا� لنفسه«انه بيان لطرف اإلصطفاء، تقد�ا لالك� افرادا 
املصطف� من بينهم اذ » سابق بالخ�ات«قد تتعادل سيئاته وحسناته، ام هو عادل، ثم » مقتصد«ثم 

بالخ�ات كل  -كل سابق  -ون ن بل سابق ليست لهم سيئآت!. ال قصورا وال تقص�ا، وال يف نية او طويه
اول «فهــو  آلـه و عليـه هللا صـىلالخ�ات: علميا، عقيديا، معرفيا وعمليا، يف الطــول التــأريخي، اال خــاتم النبيــ� 

  يف مثلث الزمان عىل كافة العابدين.» العابدين
  
  
  
  
  
  

  والية الكافرين
  ـ ۱ـ 

  
نْيَا َويُْشِهُد هللاّ َوِمْن النَّاِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُُه ِيف الَْحيَ « َعَىل َما ِيف قَلِْبِه َوُهَو أَلَدُّ الِْخَصاِم*َوإذا تـَـَوىلَّ    اِة الدُّ

  ١.»ال يُِحبُّ الَْفسادَ   َسَعى ِيف األرِْض لِيُْفِسَد ِفيَها َويُْهلَِك الَْحرَْث َوالنَّْسَل َوهللاّ 
ثم «»: عن«او » ثم توىل اىل الظل«ك » اىل«تعلق، تتوىل كال� من اإلنرصاف الطليقة هنا عن كل » توىل«

»تولوا وأعينهم تفيض من الدمع م� عرفوا من الحق
وه� الخروج من عند مــن كنــت عنــده، كــ�  ٢

                                                        
 .٢٠٥ـ  ٢٠٤: ٢). ا����ة      ١

 
 .٩٢: ٩). ا�����      ٢
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 الحكــم تقــبالً للواليــة وفعل ما فعل ككل نسناس خنــاس، وكــذلك تــويل آلـه و عليـه هللا صىلاألخنس عن النبي 
»فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتُقطِّعــوا أرحــامكم«بتكلف عارم وهمٍّ صارم ك 

حيــث  ١
التويل املطلق ظاهر يف الوالية والزعامة، ولكن الثا� أملح من جوِّ اآلية وأملــع، فــإن اإلفســاد يف األرض 

دليل ثان عىل تويل » أخذته العزة باإلثم«اجة إىل سلطة عىل أية حال، ثم وإهالك الحرث والنسل بح
ا بها يستطيع عىل اإلفساد قدرها.   الحكم مه� كان قليالً، إذ العزة هنا هي سلطٌة مَّ

هذا! إالَّ أن لفظ اآلية يشمله�، حيث السلطة املقتضية لإلفساد واإلهالك تقدر بقدره�، فقد تكون 
ي يستطيعه ككل مفســد يف األرض، وأخــرى إفســادا واســعا يف بلــد او قطــر أمــا زاد قدر اإلفساد الذ

  حسب سعة السلطة.
وأصدق مصاديقها السلطات الرشيرة عــىل مــرِّ الــزمن » وإذا توىل«إذا فكل تولٍّ فاسد مفسد تشمله 

  .»سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل«فانها بدورها 
من أنحس مصاديق اإلفساد يف األرض، وترى الحرث ـ إذا ـ تختص بحــرث إهالك الحرث والنسل ه� 

الزرع حنطة وشع�ا ومــا أشــبه، وإهــالك حــرث الــدين والعقيــدة أهلــك وأحلــك، تســويدا لصــفحة 
  اإلنسانية، وإهالكا لكل حيوياتها!.

خرة نزد له من كان يريد حرث اآل «هنا تعم كل املحاصيل اإلنسانية الصالحة، مادية وروحية: » الزرع«
وحرث اآلخرة هو اإل�ان  ٢،»يف حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله يف اآلخرة من نصيب

الحياة اإل�انيــة املحلقــة عــىل حســنة الــدنيا واآلخــرة،  وهو ٣»الدين«والعمل الصالح املعرب عنه� بـ 
  ولكنه ليس ليختص به. ٤هنا الزرع،» الحرث«فمه� شمل 

ومــن إهالكهــن هــو إهــالك  ٥،»ئتمنساءكم حرث لكــم فــأتوا حــرثكم أ� شــ«ثم ومن الحرث النساء: 
األنثوية الصالحة لهن بدعارة وتخلُّف جنيس، ام نشوز ج�عي، وال سي� يف حقل الزوجية وبالنســبة 

ككل فإنهم منتسلون من  ٦»الناس«للناشئة الوليدة، والنسل هو الذرية املنتسلة، واهالك النسل يعم 
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  األبوين األول� وَمن بعده� من اآلباء، فهو ـ إذا ـ إبادة الناس بحرب وسواها.
وكذلك ذرية الناس إجهاضا لألجنة، أم قتالً لهم بعد الوالدة صغارا وكبارا، ثم وإفسادا للنسل برضوب 

ثم إهالكا خلقيا وعقائديا للناشئة، هــذا وقــد يشــمل التخلفات الجنسية لواطا ومساحقة وزنا، ومن 
النسل الصالح لسائر الحيوان، حيث النسل هنا � يختص بنسل اإلنسان، فقد انتظمت اآليــة أصــول 

  ».ال يحب الفساد  وهللاّ «اإلفساد يف األرض بثالوثها: عقائديا واقتصاديا وأنفسيا، يف كل أبعاد اإلفساد 
وهي ناموس النفس والعقل والعرض والدين واملال، ك� هي مشمولة ل واصول الحرمات والنواميس 

فــاي حــرث » ويهلك الحرث والنســل«وهي أرض الحيوية اإلنسانية، كذلك تشمله » يفسد يف األرض«
لإلنسان أحرث من دينه، وعقله الذي يعرف به دينه، وعرضه الذي هو اهم من ماله او نفسه، ومن 

  لحياته.ثم مالُه وكل مالَه حاجيًة 
هــو » يهلــك الحــرث والنســل«وأي نسل أنسل من حياته، ومن ذريته الصــالحة انتســاالً وتربيــة، ف 

  اإلفساد يف األرض ككل، ام ه� اهم ما فيه من إفساد.
إ�ا جزاء الذين «وهؤالء الساعون يف األرض فسادا يقرر جزاءهم باستئصال أيدي الفساد قدر اإلمكان: 

ويسعون يف األرض فسادا ان يقتلوا أو يصــلبوا أو تقطــع ايــديهم وارجلهــم مــن ورسوله   يحاربون هللاّ 
»خالف او ينفوا من األرض..

  ٢.»ولو ال دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض«ـ  ١
  ٣.»فََحْسبُُه َجَهنَُم َولَِبئَس الِْمَهادُ أَخَذتُْه الِْعزَُّة بِاإلثِْم   َوإذا قِيَل لَُه اتَِّق هللاّ «

»  اتق ّهللا «فمن السياج عىل تخلفات املفسدين هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقد ينتظمه� 
  ومن ثم الثورة الج�ه�ية اجتثاثا لجرثومة اإلفساد.

  يف أرض ّهللا »  إذا قيل له اتق هللاّ « فيسعى في� يسعى وهذا اللدود الخصيم، املنافق اللئيم، ح� يتوىل
  فعزة التويل الحاصلة باإلثم أخذته باإلثم.» أخذته العزة باإلثم«  وب� عباد هللاّ 

إالّ أن عنــايته� مــع » إىل اإلثم«فالباء يف األوىل للسببية والثانية للتعدية، وقضيتها إن عنيت وحدها 
  بعض تقتيض الباء.

الحال العزة الحاصلة بــاإلثم، ودون حــق إالّ رعونــة الســلطة وحظــوة الرئاســة، هــي تأخــذ  وبطبيعة
صاحبها كل مأخذ من إثم، ليّا لعنق الغي، وإرصارا عىل اإلفساد أو يزيد، كيف ال؟ وقــد تأخــذ العــزة 
 الحاصلة بغ� إثم ـ وبحق وصالح ـ تأخذ صاحبها اخذة الغــرور واإلســتكبار، فتحملــه عــىل اإلفســاد،

تلك الدار اآلخرة نجعلهــا للــذين ال يريــدون «ولكن أين أخذة من أخذة، وأين افساد من إفساد ف : 
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  ١.»علوا يف األرض وال فسادا والعاقبة للمتق�
عزة الطغوى ـ هي بطبيعة الحال ـ تأخذ باإلثم، وأحيانا تأخذك إليه عزة التقوى، كمــن اتقــى ويــرى 

ولكــن التقــي الصــالح لــيس ليتجــرب بتقــواه، »  اتــق ّهللا «لعظة فيتأنف عىل من يقول له نفسه فوق ا
فتحمله عىل طغواه أمام من يعظه، بل هو صاٍغ له بكلِّ إنصات، اللّهم إالّ ملن يسخر منــه يف عظتــه، 

عه عن وصم حال أنه غ� صائم، فهو هنا وهناك يعظه ل� يرد  او يفرتي عليه فيها، يقول له اتق ّهللا 
  عظته الطالحة اىل عظة صالحة.

فك� عىل التقي النقي ان يصغي اىل عظة ربه، كذلك إىل عظة الواعظ� عن ربه، استصالحا لنفســه، 
وتعبيدا لسبيل اإلصالح للمصلح�، وخلقا لجوِّ العظة الصالحة من الصالح� مه� كانوا فقراء ضعفاء 

  ال دور لهم يف دنيا الحياة.
صالحة برشوطها طليقة يف كل الوجوه وبكل الوجوه، إنارة للوجوه، وإضــاَءة لألجــواء فلتكن العظة ال
  بصالح األخالق.

فحســبه جهــنم «فذلك النسناس الخناس الذي تأخذه العزة باإلثم، عليه ما عليه يف الحياة الدنيا ثــم 
، فانه بنفسه ونفسياته  »ولبئس املهاد ة �ا أعدَّ هنــا جهــنم، فحســبه نفســه ممهَّدة له �ا مهَّد، ومعدَّ

  البارزة يف األخرى جهنم يصالها.
  
  
  
  
  
  

  والية الكافرين
  ـ ۲ـ 

  
ِيف َيشٍء إالَّ أْن   الَ يَتَِّخِذ الُْمؤِمنُوَن الَْكاِفِريَن أْولِياَء ِمْن دُوِن الُْمؤِْمنَِ� َوَمْن يَْفَعْل ذَلـِـَك فَلَــيَْس ِمــَن هللاّ «

  ٢.»الَْمِص�ُ   نَْفَسُه َوإَىل ّهللا   ُركُُم ّهللا تَتَُّقوا ِمنُْهم تَُقاًة َويَُحذِّ 
  هنا يعم ثالوث الكفر إلحادا وإرشاكا وتوحيدا كتابيا.» الكافرون«

والوالية املنهي عنها هنا هي مطلق الوالية ما صدقت، حبا وعمل الحب وقولــه، والســلطة الكــافرة، 
  ين يجمعها التحبب والتودد اليهم كيف� كان.ثالوث منحوس من والية الكافر
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  اتخــذ هللاّ «واالتخاذ يف االصل هو القصد اىل اخذ اليشء والعزم عليه والتمسك بــه واملالزمــة لــه كــ� 
»ابراهيم خليالً

»لنتخذن عليهم مسجدا«ـ  ١
انقطاعا اليها واقامــة عــىل  ٣:»آلهة  واتخذوا من دون هللاّ «ـ  ٢

فانهــا مــن اللمــم » يف يشء  لــيس مــن ّهللا «عبادتها، فقلة الوالية قد ال يشملها اإلتخــاذ حتــى تخلِّــف 
ان تجتنبوا كبائر مــا تنهــون عنــه نكفــر عــنكم ســيئاتكم «والسيئات غ� الكب�ة املكفَّرة برتك الكب�ة: 

  .»وندخلكم مدخالً كر�ا
مهــ� ادعــوه، فهــم بــ� ملحــد يــوايل   فاملتخذون الكافرون اولياء مــن دون املــؤمن� ال يؤمنــون بــا�ّ 

  الكافرين وال يوايل املؤمن�، او مرشك او كتا� ومن أشبه يواليه� مع بعض.
  ليس من هللاّ «واما املتفلت يف والية للكافرين يف لفظة قول ام فعل خارج� عن االستثناء، فال يشمله 

  ».يف يشءٍ 
يف اتخــاذ َمــن ســواه، »  مــن دون هللاّ «تعني من دون توحيد الوالية لهــم كــ� » من دون املؤمن�«ثم 

محظور، فانها استمرار لوالية   محظور، كذلك ه� يف والية اهل ّهللا   فك� االلحاد واالرشاك يف والية ّهللا 
  . ّهللا 

يــة حــال، توحيــدا لــواليتهم دون املــؤمن� ـ وهــو الحــاد ـ إذا فوالية الكفار محظورة يف مثلثها عــىل أ 
فأنحس وأن�، ام ارشاكا لهــم بــاملؤمن� يف واليــتهم، فــ� صــدقت واليــة الكــافرين اتخــاذا لهــا فهــي 

املوّحدة دون إلحاد به فيها وال ارشاك؛ كذلك تجب ـ عىل هامشــها ـ   محظورة، اذ ك� تجب والية هللاّ 
، فــال  دون إلحاد بهم فيها وال ارشاك، فان والية املؤمن� من خلفيات والية ّهللا  والية املؤمن� املوحدة،

  . ارشاكا فيها للكافرين باّ�   تتخلف عن والية ّهللا 
فاملراد باملنع هنا ليس ان يفردوا باملواالت فال �نع مواالتهم معهم! بل هو املنع من اتخاذهم اوليــاء 

  آلهة يعني ضمهم اليه يف األلوهية.  دون هللاّ جملة وتفصيالً، ك� اتخاذ َمن 
والنهي بات يف ثالوث املثنى، وه� توحيد الكفار يف الوالية ام ارشاكهم باملؤمن� فيها عــىل أيــة حــال 

  تجتث كل دركات الوالية يف ثالوثها.» ال يتخذ«وان كان قليالً ضئيالً، فان 
يف «يف يشٍء:   لــيس مــن هللاّ   وامللحــد يف ّهللا   ك بــاّ� كــ� املرشــ  »يف يشء  ومن يفعل ذلك فليس من ّهللا «

من مربع الوالية حبا وعمل الحب وقوله وسلطانه، اذ ال يرىض من عباده إال توحيد الوالية لــه » يشء
يا ايها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباالً «ف   ال لسواه، وعىل هامشه اهل هللاّ 

واليوم اآلخر يوادون من حــاد   ال تجد قوما يؤمنون باّ� »«قد بدت البغضاء من افواههم ودوا ما عنتم
ورسوله ولو كانوا آبــاءهم او ابنــاءهم او اخــوانهم او عشــ�تهم اولئــك كتــب يف قلــوبهم اال�ــان   ّهللا 
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»وايدهم بروح منه...
»د الذكرى مع القــوم الظــامل�وإما يُنسيك الشيطان فال تقعد بع«ـ  ١

يــا ايهــا «ـ  ٢
  ٣.»الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم...

الشذوذ عنها وال استثناء  تلك هي املفاصلة القاطعة دون أية مواصلة يف والية ب� كتلة اال�ان والكفر،
ــدة يف اهــل هللاّ  محبــورة،   فيها عىل أية حال، والوالية حبا وقوالً وعمالً وسلطة زمنية ام روحيــة، موحَّ

وال سي� قلبيا وسلطة روحية فإنه� ال يال�ان اال�ان عىل أية حال، وليست   محظورة يف غ� اهل هللاّ 
  فها يف الحظر.التقية اال يف الثالثة الوسطى عىل اختال 

ومع العلم ان التقية ال موقع لها وال دور إال يف املظاهر، نعلم أن االســتثناء » إالّ ان تتقوا منهم تقاةً «
محصور فيها محسور عن الباطن، وهو املحبة القلبية واالعتقاد يف واليتهم وعقد القلب عليهــا، فهــي 

  إالّ عند االضطرار.اذا تقية اللسان، ال والء القلب، بل وال والء العمل 
من بعد إ�انه اال من اكره وقلبه   من كفر باّ� «فك� يستثنى مورد االكراه يف الكفر وليس إال ظاهره: 

»مطمنئ باال�ان
كذلك التقية يف والية الكفار ليست إالّ في� سوى القلب اكراها عىل املظاهر وقلبــه  ٤

  للمؤمن�.مطمنئ بوالية موحدة 
فقد بقيت عند التقية الوالية الظاهرة اظهارا للحب قوالً او عمالً ثم والية السلطة، واالستثناء ظــاهر 
يف أواله�، منقس� اىل تقية الخوف عىل أية حال وتقية الحب جــذبا لهــم اىل اال�ــان فــيمن يرجــى 

يخرجــوكم مــن ديــاركم ان تــربوهم عــن الــذين � يقــاتلوكم يف الــدين و�   ال ينهــاكم هللاّ «منهم، إذ: 
يحب املقسط�. ا�ا ينهــاكم عــن الــذين قــاتلوكم يف الــدين وأخرجــوكم مــن   وتقسطوا اليهم ان هللاّ 

  ٥.»دياركم وظاهروا عىل إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظاملون
اهر الحال وعرشة األع�ل، فهو مــن تكــاليف داعيــة ف� امكن جذب الكفار إىل اإل�ان بتوليهم يف ظ

اال�ان وقد يجب، وك� لهم كمؤلفة قلوبهم حق من الزكاة الواجبة مه� كــانوا اغنيــاء، كــ� ويســلَّم 
عىل آزر مــن قبــل ان يتبــ� لــه انــه مــن اصــحاب  السالم عليهعىل الكفار بنفس السبب ك� سلم ابراهيم 

  الجحيم.
والية إال عند تقية الخوف عىل ما هو أهم من محظور الوالية نفسا وِعرضا وما وعند االياس منهم فال 
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  أشبه.
واما والية السلطة وال سي� الروحية فالتقية فيها اضيق من األخرى، حيــث الســلطة الكــافرة قاضــية 
 عىل خطوط اال�ان وخيوطه مه� كانت بصورة تدريجية، فال تقية فيها عىل أيــة حــال، اللهــم إال إذا
ترجحت ميزانية الحفاظ عىل النفس والنفيس عىل وجوب معارضة السلطة الكافرة، وحرمــة اإلبقــاء 
عليها تظاهرا بالوالء، وال دور لهذه الرجاحة إال يف غربة غريبة للمــؤمن، حيــث ال يجــد نــارصا لــه يف 

ن يف دولة الكفر ـ دولة الكفر، وال سبيل له للقضاء عليها او معارضتها عمليا وقوليا، فقد يرتبص املؤم
ح� ال يجد حيلة لرتك املواالة، وال وسيلة للفرار اىل دولة أخرى ـ يرتبص نَِظرََة ان يــأ� دور املعارضــة 

وأية والية مسموحة بالنسبة للكافرين هي مقدرة بقدر الرضورة يف تقية  ١عىل السلطة والقضاء عليها
  الحب والخوف، دون اسرتسال فيها ك� يف املؤمن� حيث الرضورات تقدر بقدرها.

آلهة، حيث   فحذار حذار من والية الكفار ك� اتخاذ َمن دون هللاّ  »املص�  نفسه واىل هللاّ   ويحذركم هللاّ «
  يقتيض الصمود عــىل واليــة هللاّ   ، واملص� اىل ّهللا  واالرشاك با�ّ   ة هنا هي من فروع اإللحاد يف هللاّ الوالي

نفسه ال يتحذر النه   ؟ وهللاّ »نفسه  يحذركم ّهللا «، وترى كيف »إال ان تتقوا منهم تقاة«  ووالية اهل هللاّ 
  عدل كريم!.

دون » نفســه«ال مــن خلفيــات عدلــه تعــاىل، وعــّل إنه يحذركم نفسه ملكانــة عدلــه، فلــيس عذابــه إ 
قصٌد اىل خاصة عقابه الذي يأ� من قبله ويصدر عن امــره، دون الــذي يجريــه عــىل ايــدي » عقابه«

  خلقه، حيث العقاب عىل الوجه األول أبلغ أملا وأشد مضضا.
ئن إىل نفســه، وال هي ذاته سبحانه دون يشٍء من كيانه اذ ال يتجزُء، فهي من إضــافة الكــا  ونفس ّهللا 

  إالّ مضافة دون إفراد.  تأ� �ّ 
هذا، ومن الوالية الظاهرة للكفار مخالطتهم التي تجركم إىل أهواءهم شئتم أم أبيتم، مخالطة قولية 

  أو عملية هي الوالية الوسطى بعد املحبة وقبل السلطة الكافرة، التي كانت مجالة للتقية.
� تقية املحبة ـ يف مجاالتها غ� املحظــورة ـ محظــورة وقــد نزلــت فانها يف غ� تقية الخوف ككل، وغ

  ٢في� نزلت ـ بشأن الحظر عنها.

                                                        
�� » إ�� �� أ��ه و���� ����� ���ٕ����ن«). �����ف ��� ����� ا���� ��ل ��ارد ا����� را�� ����� ا�ٕ���اه      ١

 �����ن.����� ا

 
ـ أ��ج ا�� ا���ق وا�� ���� وا�� أ�� ���� �� ا�� ���س ��ل: ��ن ا����ج ��  ١٦: ٢). ا��ر ا�����ر      ٢

�� ا��ٔ���ر �������� �� د���� ���ل ��� و���� ��� �� ا��ٔ��ف وا�� أ�� ا����� و��� ا�� ز�� �� ����ا ���� 

�� ���� و��� �� ����� ��ٔو��� ا���� ا�����ا ����ء ا���� �� ���د وا��روا �������� ��   ر���� �� ا����ر و���ا��ّ�

 .»�� ���� ا������ن ا�����ون..«����   ������� �� د���� ��ٔ�� أو��� ا���� ��ٔ��ل ا��ّ�

ا������� أن ������ا   ر وا�� أ�� ���� �� ���� ��� �� ا�� ���س ��ل: ��� ا��ّ�و��� أ��ج ا�� ���� وا�� ا����

ا����ر و����و�� و���� �� دون ا������� إ��ّ أن ���ن ا����ر ����� ������ أو���ء �����ون ��� ا���� و��������� 

 �� ا���� وذ�� ����: إ��ّ أن ����ا ���� ���ًة.
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م بتفدية املهم فل�اع فيها األهم من املهم دو�ا فوىض جــزاف، ان يُتقــى وألن التقية هي وقاية األه
بأس الكافر يف خطر دخوالً يف األخطر، فا�ا التعرض للهالك حفاظا عىل اد� منه محظورا هــو خــالف 

  ١التقية املحبورة.
ال ا�ان ملن «فمن اال�ان حفظ األوجب يف اال�ان تفدية للواجب فيه كضابطة ا�انية صارمة، اذا ف 

  التقيــة تـُـرس هللاّ «و ٣»لــه  التقية يف كل يشٍء يضطر اليه ابن آدم فقد احلــه هللاّ «ك� وان  ٢»ال تقية له
وال ترس إال يف املعركة ففي معركة الصدام ب� األهم واملهم دور للتقية دائر حفاظا  ٤»خلقهبينه وب� 

  اجتهادا او تقليدا صالحا.  عىل األهم، وال بد ـ إذا ـ من �ييز األهم يف رشعة هللاّ 
يحافَظ بها عىل األهم املفروض، أم محرمة حين� يهدر األهم فيصــبح  فالتقية قد تكون واجبة حين�

املرفوَض كتقية السحرة من فرعون الطاغية، وثالثة تتخ� ب� املحظورين وه� املتساويان وقد فرض 
  احده� عليك، ورابعة يرتجح احد املحظورين برجاحة غ� مفروضة.

ة األهم تركا للمهــم الواجــب وهــو تــرك تــوليهم، احــرازا ال تعني إال تقا» إال ان تتقوا منهم تقاةً «ف 
  لألهم األوجب وهو ترك النفس إذا كانت أنفس من الواجب اآلخر.

ْم أْو تُبُْدوُه يَْعلَْمُه ّهللا « َ�َوات َوَما ِيف األرِْض َوّهللا   قُْل إْن تُْخُفوا َما يف ُصُدورِكُ َعَىل كـُـلِّ   َويَْعلَُم َما يف السَّ
  ٥.»يرٌ َيشٍء قَدِ 

بل  »انه يعلم الرس واخفى«ب� ما تخفونه يف صدوركم وما تبدونه، ف   اجل ـ وانه ال فارق يف علم ّهللا 
  .»ويعلم ما يف الس�وات وما يف األرض«وككل 

                                                                                                                                                         

 
���ـ� ��ـ�ل ��ـ� �ـ���  �ـ��� ا��ـ��م ���ـ��� ا�ٕ�����ج ������� �� أ��� ا��ـ�����  ٣٢٥: ١). ��ر ا������      ١
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ا العلم ذلك، وانه إمعان يف التحذير والتهديد واستجاشة الخشية واتقاء التعرض للنقمة التي يسانده
  والقدرة، فال نارص منها وال عاذر، وإىل حاذر العذاب يف تجسد األع�ل:

ْحَرضا َوَما َعِملَْت ِمن ُسوٍء تََودُّ لَْو أنَّ بَيْنََها َوبَيْنَُه أ « َمــدا بَِعيــدا يَْوَم تَجُد كُلُّ نَْفس َما َعِملَْت ِمْن َخْ�ٍ مُّ
ُركُُم هللاّ    ١.»ؤوٌف بِالِْعبَادِ رَ   نَْفَسُه َوهللاّ   َويَُحذِّ

علّها تعم مربع العقائد والنيات واالع�ل واألقوال، إذ أفرد العمل بالذكر، حيث » ما عملت من خ�«
  العقيدة والنية ه� عمل الجنان واآلخران ه� عمل األركان.

ة الصالحت�، حيث العمل قوالً او عىل اختصاصها بعمل األركان تطوي العقيدة والني» ما عملت«وعّل 
  فعالً ليس خ�ا إالّ بصالح العقيدة والنية.

  ثم الوجدان هناك ك� هو وجدان نفس العمل بصورته وس�ته.
  
  
  
  
  
  

  والية الكافرين
  ـ  ۳ـ 

  
َن هللاّ « َعُكمْ   الَِّذيَن يََرتَبَُّصوَن بُِكْم فَإن كَاَن لَُكْم فَتٌْح مِّ َوإن كَان لِلَْكاِفريَن نَصيٌب قَالُوا  قالُوا ألَْم نَُكن مَّ

لِلَْكــافِِريَن   يَْحُكُم بَيْنَُكْم يَْوَم الِْقيَاَمِة َولـَـْن يَْجَعــَل هللاّ   ألَْم نَْستَْحِوذْ َعلَيُْكْم َوَ�ْنَْعُكم ِمَن الُْمؤِمِنَ� فَا�ّ 
  ٢.»َعَىل الُْمؤِمِنَ� َسِبيالً

وهــم »  فإن كان لكم فتح من هللاّ «ِسجاَل الحرب » الذين يرتبصون بكم«نافقون املصلحيون هؤآلء امل
  يف اال�ان.» قالوا أ� نكن معكم«أوالء غ� فاتح� وال متفتح� معكم يف جبهات القتال 

من الحرب وليس فتحا » وان كَاَن للكافرين نصيب«إذا فلنا نصيب من غنيمة الفتح ك� لكم نصيب 
و�ــنعكم «إستحفاظا لََغلَبكم عليهم » أ� نستحوذ عليكم«لهم » قالوا«تأييدا لهم   كان، وال من ّهللا أيا 

  �ا كنَّا نوصلكم من أخبارهم ُمنعة لكم عن أوضارهم؟.» من املؤمن�
وذلك من لقاء النفاق العارم، أنهم يَلقون كال� من املؤمن� واملنافق� بوجه إمساكا للعصا من وسطها، 
يا وتلوُّنا كالديدان والثعاب� مذبذب� ب� ذلك ال اىل هؤالء وال إىل هــؤالء، إنتفاعــا مــن الجــانب�  وتلوِّ

                                                        
 .٣٠: ٣). آل ���ان      ١

 
 .١٤١: ٤). ا����ء      ٢
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را عن بأس الجانب�.   وتحذُّ
معية بقلوبنا، أم ومعية يف نفس املعركة، فقد كانوا يخرجون إليها » أ� نكن معكم«ففي فتح املؤمن� 

  د فيها مع كل حائطة عىل أنفسهم كيال يُقتلوا أو يصابوا بيشٍء.أحيانا تخلخالً للصفوف وإظهارا للوجو 
حيــث » و�نعكم من املؤمن�«أن غلبنا لكم من ذي قبل » أ� نستحوذ عليكم«ويف نصيب الكافرين 

آزرناكم ووازرناكم بحمــى ظهــوركم وتخــذيل املــؤمن� لصــالحكم إذ تخللنــا يف صــفوفهم لصــالحكم 
إلستحواذ هو الغلبة، وقد تعني ـ فــي� عنــت ـ أن الــبعض مــنكم والتجّسس والتحّسس لكم، حيث ا

رناكم عنه فغلبناكم عىل ما هممتم فغلبتم عليهم، فهاتوا نصيبنا  هممتم الدخول يف اإلسالم ونحن حذَّ
  من َغلَبكم عليهم ألن لنا شطرا من ذلك الَغلَب.

ىل ألسنتهم الدهان ل� ينتفعــوا مــن فهم أوالء األنكاد البعاد بطنوا يف قلوبهم السّم ضد املؤمن� وع
  الجانب� ويأمنوا الرض من الناحيت�.

  »يَْحُكُم بَيْنَُكْم يَْوَم الِْقيَامةِ   فَاّ� «
واقعيا ال ِحَول عنه وال تحويل، مه� حكم يوم الدنيا رشعيا وبعض الواقع قدر ما ال يزول اإلبتالء من 

  الب�، ثم
  »ِريَن عََىل الُْمْؤِمِنَ� َسِبيالًلِلَْكافِ   َولَن يَْجَعَل ّهللا «

سلب بات لواقــع الجعــل ورشعتــه، » لن يجعل«فالكافر أيّا كان وأين� كان ال سبيل له عىل املؤمن، و
  رشعيا يوم الدنيا، وواقعيا يف النشآت الثالث.

ة والكونية فاملؤمنون مزودون بكافة اآليات  الربانية آفاقية وأنفسية، وبكافة الحجج الفطرية والعقلي
لــن «والرشعية، وال حجة للكافرين عليهم مكافحة، إال تسويالت إبليسية السبيل لها اىل املــؤمن�، ف 

ة، فحجة املــؤمن� وال أية محجة ومبلج ١»من طريق الحجة« »للكافرين عىل املؤمن� سبيالً  يجعل هللاّ 
  بالغة وحجة الكافرين دامغة.  �ا جعل ّهللا 

فليست الحرب الِسجال بغلَِب الكافرين عىل املؤمن� ســبيالً لهــم  ٢يحكم بينكم يوم القيامة  وألن هللاّ 
  عليهم حيث يجرب كل كرس لهم منهم يوم الربزخ والقيامة.

، ترفيعــا  محنــة لهــم ومهنــة، محنــة حــ� � يقّرصــوا يف واجــبهم تجــاه هللاّ  ثم إن ذلك الَغلَب هو ب�
وا ك� يف أحد، ولن يضيع حق املؤمن برشف اإل�ان أين� كان.   لدرجاتهم، ومهنة ح� قرصَّ

فح� يجد املؤمنون سبيالً للكافرين عليهم يف سلطة زمنية أماهيه، فليس ذلك من جعله ســبحانه يف 

                                                        
�ـ��� ـ أ�ـ�ج ��ـ� ا�ـ�زاق وا����ـ��� و��ـ� �ـ� ���ـ� وا�ـ� ���ـ� وا�ـ� ا���ـ�ر وا� ٢٣٥: ٢). ا��ر ا�����ر      ١
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مــا أصــابك مــن ســيئة «ولكــن »  كل من عند هللاّ «ا منه ك� من عنده، فصحيح أنه رشعٍة له أو تكوين
  شخصيا أو من أنفس اآلخرين.» فمن نفسك

، والســلطة الزمنيــة لهــم  فالسلطة الرشعية للكافرين عىل املؤمن� مستأَصلة عن بكرتها يف رشعــة هللاّ 
مم اإل�انية أّماهيه من مالبسات قضيتُها ، فإ�ا هي لقلة اله عليهم ك� الرشعية ليست من رشعة هللاّ 

»ال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمن�«أن يتسلطوا علينا ردحا من الزمن و
لن يرضوكم «و ١

هنا هم املؤمنون املحققون رشائط  واملخاطَبون ٢،»إالّ أذًى وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار ثم ال يُنرصون
  ٣.»� يك مغ�ا نعمة أنعمها عىل قوم حتى يغ�وا ما بأنفسهم  ذلك بأن هللاّ «اإل�ان فرديا وج�عيا، و

حيث الحجة الربانية بالغــة   ٤وليس قتل الكافرين األنبياَء واال�ة وسائر الصالح� سبيالً منهم عليهم
إال عدم املُنعة التكوينية عن هذه املظل�ت، وقد �نع أحيانا كــ�   عىل هؤالء الظامل�، وليس من ّهللا 

ه هللا صـىل  يلــة املبيــت لرســول هللاّ ، ويف لالسـالم علـيهميف نار إبراهيم ومالحقة موىس وإغتيال املســيح  وكــلٌّ  آلـه و علـي
  حسب الحكمة العالية الربانية يف أصل� أصيل�، أصل اإلختيارات وأصل الحفاظ عىل الرساالت.

هم املغلوبــون بســبيل القتــل علــيهم؟ وقــد رفعــت درجــاتهم بالشــهادة   وترى الشهداء يف سبيل ّهللا 
  إذ � يقتل إالَّ الجسد وأما الروح فهو الغالب.الكر�ة واملغلوب هو القاتل الظا� 

فليس ألسنة الظامل� ورماحهم نصيب إالّ األبدان ولألرواح التعايل وإرتفاع الدرجات، وأحِسن �ا أنشد 
  :السالم عليهيف حق سيد الشهداء واإلمام الحس� 

  قد غ�َّ الطعن منهم كل جارِحةسوى املكارم يف أمٍن من الِغَ� 

                                                        
 .١٣٩: ٣). آل ���ان      ١

 
 .١١١: ٣). آل ���ان      ٢

 
 .٥٣: ٨). ا�����ل      ٣

 
  �� �� ر��ل ا��ّ� ا����م �����ن ا��ٔ���ر �� أ�� ا���� ا���وي ��ل ��� ����� �� �� ٥٦٤: ١). ��ر ا������      ٤

�� ���� وأ�� أ��� ���� ��� ����� �� أ���  ������ا����م�� ��اد ا����� ��م �����ن أن ا����� �� ���  آ�� و ���� ا��� ���

�������� ���   و�� ���� ا��ّ�«���ن ���ه ا��ٓ�� و�� ������ا����ما����� وأ�� ر�� ا�� ا����ء ��� ر�� ���� �� ���� 

�� ا���ره ��ٔن ا�����  آ�� و ���� ا��� ���  و����� و���وا �������� ���� ا��ّ�  ���ل ����ا ����� ��� ا��ّ�»ا������� �����ً 

 ������ا����م��� وا���� �� ��� و��� �� ��ن ���ا �� ا����� أ��� ا���� ا����م ������� ��� ا�����   ����� وا��ّ� ا����م ����

 آ�� و ���� ا��� ���  �����ل ����� �ٕ�����ل �� ������� أ��ف ذ�� ���� ����د ا�ّ� �� ر��ل ا��ّ�  و�� ��� إ�� ����ل وإ�� وا��ّ�

ً �������� ��� ا������ ����  و�� ���� ا��ّ�«�� رب ا������� �� و�� وأ�� ����  ا����م ����أ���ه �� ������  �ٕ��� ���ل:  »�

 ».�����ً  ا����م �������� ��� أ����ء   �� ���� ا��ّ�«
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  .»للكافرين عىل املؤمن� سبيالً  يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل هللاّ   فاّ� «أجل 
لــن يجعــل ســبيالً للكــافرين عــىل   تعم يف الرشعي منه اإلمضاء مع اإلنشاء، فك� هللاّ » لن يجعل«ثم 

املؤمن� يف اي حقل من الحقول فردية وج�عية، أحكامية وزمنية، كذلك لن �ض ما يجعلــه املــؤمن 
   نفسه للكافر.عىل

فال والية للكافر عىل املؤمن أصلية وال فرعية، ومن فروعها عدم والية األب الكافر عىل الولد املــؤمن 
  ».وصاحبه� يف الدنيا معروفا«اللّهم إالّ مصاحبة معه معروفة 

لهم  ال هن حل«ومنها عدم جواز نكاح املؤمنة بالكافر لعدم جواز طاعته عليها والية، إضافة اىل نص 
»وال هم يحلون لهن

  ٢.»وال تُنكحوا املرشك� حتى يؤمنوا« ١
فسلطة الوالية وسلطة املَلكية واملالكية أماهيه من سلطات وسبل لهم عــىل املــؤمن� منفيــة منهيــة، 

ذميا وسواه، وال �لك الكافر مــال املــؤمن فليس للكافر أن يشرتي عبدا مؤمنا، وال يُقتل مؤمن بكافر 
  بغنيمة وسواها إالّ أن تكون تجارة عن تراض أماهيه من تعامل مرشوع.

وترى ح� تختص السبيل املسلوبة للكافرين عىل املؤمن� بهم، فهل املنافقون وسائر املسلم� الذين 
  ملّا يدخل اإل�ان يف قلوبهم، هل للكافرين عليهم سبيل؟.

ون هم مثل الكافرين بحكم امل�ثلة املنصوصة يف اآلية إال في� خرج بقــاطع الربهــان كظــاهر املنافق
األحكام اإلسالمية التي تعم كافة املسلم�، ثم الباقون داخلون يف املؤمن� بقرينة قــرنهم بالكــافرين 

  واملنافق�.
حــدين، فكيــف ال تشــمل هنــا مؤمني أهل الكتاب وســائر املو » يا أيها الذين آمنوا آِمنوا«فح� تعم 

  غ� املنافق� الرسمي�، الذين آمنوا بهذه الرسالة السامية مه� كانوا فيه درجات!.» املؤمن�«طليق 
للكــافرين بســائر   للكافرين عىل املؤمن� بهذه الرسالة سبيالً، كذلك لن يجعل هللاّ   فك� لن يجعل ّهللا 

جعل للمرشك� وامللحدين عىل املوحدين سبيالً، ضابطة عامة الرساالت عىل املؤمن� بها سبيالً، ولن ي
  روعيت فيها رجاحة اإل�ان بدرجاته عىل أية حال.

املؤمنون ـ عىل درجاتهم ـ بهــذه الرســالة الســامية، فكــ� ال » املؤمن�«ذلك! فالقدر املعلوم هنا من 
ن إالّ يف الــبعض مــن املظــاهر سبيل للكافر عليهم، كذلك ال سبيل للمنــافق علــيهم مــثالن ال يتفارقــا

حتــى «املنافقة، فال يجوز تزويج املؤمنة �نافق وال منافقة �ؤمن حيث الغاية املجوزة يف آيــة البقــرة 
واملنافق ليس مؤمنــا، بــل هــو أكفــر مــن الكــافر وكــذلك كافــة األحكــام التــي »يؤمنوا... وحتى يؤمن

 شملت املسلم� واملسل�ت وملَّا يدخل اإل�ن يف موضوعها اإل�ان ال تشمل املنافق� واملنافقات، مه�
  قلوبهم.

، يستأصل كــل ســبيل للكــافرين واملنــافق� عــىل املــؤمن�،  فهذا وعد يحمل كل إنشاٍء واخبار من هللاّ 

                                                        
 .١٠: ٦٠). ا�������      ١

 
 .٢٢١: ٢). ا����ة      ٢
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  فالهزائم الالحقة باملؤمن� ليست إال من خلفيات ثغرات يف إ�انهم، يف شعورهم أو عملهم.
فال يعنــي إنهــزامهم أحيانــا  »وأعدوا لهم ما أستطعتم من قوة..«ال ِحَول عنه فح� يؤمر املؤمنون باتّا 

  عن الكفار إالّ إنهزامهم عن ذلك اإلعداد املستطاع.
ولنئ تتبعنا الهزائم اإلسالمية طول التاريخ اإلسالمي، نجدها كلها من مخلَّفات ثغرات، ففي أحد ثغرة 

  ترك الطاعة لقائد القوات املسلمة الرسولية.
ويوم حن� إذ أعجبتكم ك�تكم فلم تغن عنكم شيئا وضــاقت علــيكم األرض �ــا رحبــت ثــم وليــتم «

  .»مدبرين
بهز�ة وقتية لــ� ينتبهــوا ثــم نرصــهم   فإعجاب املؤمن� بك�تهم ثغرة يف محكم إ�انهم، يبتليهم هللاّ 

سكينته عــىل رســوله   ثم أنزل ّهللا  يف مواطن كث�ة ويوم حن�...  لقد نرصكم هللاّ «بإ�انهم ملا انتبهوا ف 
من بعد   وعىل املؤمن� وأنزل جنودا � تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب هللاّ 

  ١.»غفور رحيم  ذلك عىل من يشاء وهللاّ 
حــد، كانــت هز�ــة ظاهريــة والهز�ة اإلبتالئية للمؤمن� ك� يف حن� وكذلك هز�ــة الــبالء كــ� يف أ 

حملت معها قوة يف نفوس املؤمن�، حيث تبعث الهمة وتْذ� الشعلة وتُبرصــ ملزالــق وتكشــف عــن 
  األخطاء عن طبيعة املعركة، فإنها تْقِدمات للَغلَب بعد الهز�ة مه� طال الطريق.

نية عىل مدار الــزمن، غــالب� تقرر إنتصار الروح اإل�ا »للكافرين عىل املؤمن� سبيالً  لن يجعل هللاّ «ف 
  يف املظاهر أو مغلوب�.

هم أعزة ال يَذلون وال يُذلَّلون مــا هــم مؤمنــون،   عزيز غالب عىل أمره، كذلك املؤمنون با�ّ   فك� هللاّ 
فهناك فرق ب� دعوى اإل�ان ومظهره وحقيقته، فحقيقته يف التصور والعقيدة والعمل ال تُغلب أبدا، 

مظهر، أو مظهر دون حقيقة، إنها بطبيعة الحــال تُغلــب كــ� يُغلــب ســائر مــن ال  ولكن دعواه دون
  حقيقة له.

الَِة قَاُموا كَُساَىل يُرَاُءوَن النَّاَس َوالَ يَْذكُُروَن   إنَّ الُْمنَاِفِقَ� يَُخاِدُعوَن هللاّ « َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإذَا قَاُموا إَىل الصَّ
  ٢.»إالَّ قَلِيالً  ّهللا 

كــ� هــم » وهــو خــادعهم«يعاملون معه عمل املخادع كأنــه ـ وعــوذا بــه ـ يُخــادَع »:  يخادعون هللاّ «
والذين آمنوا وما يخدعون إال أنفسهم وما   يخادعون هللاّ «يخادعونه، ولكن أين مخادعة من مخادعة 

»يشعرون
  ١».يخادَع ولكنه يجازيهم جزاء الخديعةعز وجل ال   إن هللاّ «ف  ٣

                                                        
 .٢٧: ٩). ا�����      ١

 
 .١٤٢: ٤). ا����ء      ٢

 
 .٩: ٢). ا����ة      ٣
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قــاموا حــال أنهــم كســاىل وهــم يف كــل  »ا قاموا اىل الصالة قاموا كســاىلوإذ«  ذلك ومن مخادعتهم هللاّ 
ٌء وِحمل ثقيل عىل الــذين ال  وعب»وإنها لكب�ة إالّ عىل الخاشع�«أحوالهم يف القيام اىل الصالة كساىل 

  يؤمنون.
  حتى يف قرش الصالة، فلوال الناس لرتكوها ك� تركوا باطنها.» يراءون الناس«
ذكرا قليالً، وقليالً منهم، فال يذكرونه بقلوبهم ال كث�ا وال قليالً » إالّ قليالً«بألسنتهم »  وال يذكرون هللاّ «

حيث الذكر إ�ــا هــو  ٢ بألسنتهم كث�ا فهو قليل يف ميزان هللاّ   ألنهم ال يؤمنون، ثم وحتى لو ذكروا ّهللا 
  بالُعّدة الباطنية ال بالِعدة الظاهرية إال إذا صاحبها الباطن.

  .فذلك الثالوث بشأن الصالة هو الشأن الشائن الفاتن للمنافق�
إالّ قليالً، فيذكرون   فهم ال يقيمون الصالة بل يقومون اىل الصالة كساىل يراءون الناس وال يذكرون هللاّ 

يف الصالة لفظا باللسان في� يجهر فيه إذا كانوا مع املؤمن� ثم يرتكون سائر الذكر واجبا أو راجحا   ّهللا 
  إذ ال يؤمنون.

تجاهرين إالّ إذا لزم األمر ملصلحية النفــاق، فــذكرهم املخصــوص م  ك� ويف غ� الصالة ال يذكرون هللاّ 
بألسنتهم، قليل يف قليل يف قليل مه� كان كث�ا إذ ليس له معنى يف القلب، وقليل يف ظــاهر اللســان 
إذ ليس إالّ إذا لزم األمر، وقليل يف إخفاته باللسان إذ ليس كذلك إالّ إذا لزم األمر، قالت ثــالث وهــي 

  قليلة بجنب ذكر املؤمن� مه� كان قليل املظاهر.بثالوثها 
فالصالة حالة الكسل حالة منافقة وإن حصلت للمؤمن� بفارق أن حال املنافق� يف حقل الصالة كلها 

  كسل، واملؤمن قد تتفق له تلك الحالة البئيسة.
ضــالً عــن وهم يراءون النــاس يف كــل عبــاداتهم ومظــاهر أفعــالهم ولــيس كــذلك بســطاُء املــؤمن� ف

  وسطائهم أو الكمل�.
عىل أية حال إال قليالً، واملؤمنون قد يذكرونه كث�ا وأخرى قليالً، ثم وذكر املؤمن   وهم ال يذكرون هللاّ 

                                                                                                                                                         
��� ��ل ��ٔ�� ا����  ٥٦٥: ١). ��ر ا������      ١ �� ���ن ا��ٔ���ر �� ��� �� ا���� �� ��� �� ���ل �� أ

و���ـ� ��ـ��� » ء ��ـ� ��ـ���ى«و�ـ� ���ـ� » �ـ���  ��� ا��ّـ�«�� و��   ـ إ�� أن ��ل ـ و��ٔ��� �� ��ل ا��ّ� ا����م ����

�ـ� و�ـ� �ـ� ُ��ـ�� و�ـ�   ��ـ�ل: إن ا��ّـ�» و�ـ� �ـ�د���  ��ـ�د��ن ا��ّـ�«و�� ���ـ� �ـ� و�ـ� »  ا��ّ�و���وا و��� «

ء و�� ُ���� و�� ���َدع و���� �� و�� ���ز��� �ـ�اء ا��ـ���� و�ـ�اء ا�ٕ��ـ���اء و�ـ�اء ا���ـ� وا�����ـ�  ُ�����ى

 ����� ��� ���ل ا������ن ���ا ����ا.

 
  � و�ـ� �ـ� �ـ� ��ـ� ذ�ـ� ا��ّـ��ـ  �� ذ�� ا��ّ� ا����م ������ أ��ل ا����� ��ل أ��� ا�������  ٥٦٦). ا����ر      ٢

  �� و��: ��اءون ا���س و�� ����ون ا��ّ�  ������ و�� ����و�� �� ا��� ���ل ا��ّ�  ����ا إن ا�������� ����ا ����ون ا��ّ�

 إ��ّ �����ً.

: ��� آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ���� وأ�� داود وا������ �� ���� �� أ�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٢٣٧: ٢و�� ا��ر ا�����ر 

 ���� إ��ّ �����ً.  ���ة ا������ ���� ���� ا���� إذا ���� ��� ���� ا�����ن ��م ���� أر��� �� ���� ا��ّ�
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  كأصل هو بكال القلب واللسان وذكر املنافق ال يتجاوز اللسان.
من املــؤمن� ـ إذ هــم يف  أجل وهؤالء املنافقون ليسوا من الكافرين ـ بفارق مظاهر اإل�ان ـ وليسوا

قلوبهم كافرون ـ وليسوا من املسلم� ـ وملَّا يدخل اإل�ان يف قلوبهم ـ إذ ال ينتظر منهم إ�ان حيــث 
  ١. تعرَّق الكفر يف قلوبهم ـ يظهرون اإل�ان ويص�ون اىل الكفر والتكذيب لعنهم ّهللا 

لـُـه قولــه وعالنيتـُـه رسيرتــه وللكســالن ثــالث وللمنافق ثالث عالمات: يخالف لسانُه قلبه وفع«ذلك 
عالمات: يتوا� حتى يَفرط ويفرط حتى يضيع ويضيع حتى يأثم، وللمرا� ثالث عالمــات: يكســل إذا 

  ٣يف كل أمر للمحمدة. وينشط إذا كان الناس عنده ويتعرض ٢كان وحده
مــن «ف  ٤»قال تقم اىل الصالة متكاسالً وال متناعسا وال متثاقالً فإنها من خالل النفا«فيا أيها املؤمن 

  ٥».حّسن الصالة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك إستهانة إستهان بها ربه

                                                        
أ��ٔ�� �� ا����م ��������� ��ل ���� إ�� أ�� ا���� �� أ��ل ا����� �� ���� �� ا ٥٦٥: ١). ��ر ا������      ١

���ٔ�� ���� إ��: إن �������� ـ إ�� ـ ��� ��ـ� �ـ� �ـ����ً ���ـ�ا �ـ� ا��ـ����� و���ـ�ا �ـ� ا��ـ����� و���ـ�ا �ـ� 

 . ا������� ����ون ا�ٕ����ن و����ون إ�� ا���� ����� ا��ّ�

 
إذ ��ل �� ر�� ��  ا����م ����  �� ���ن ��ل ��� ����� ��� أ�� ���ا��ّ�  ). و��� �� ����� ا��ٔ���ر �� ���ا��ّ�     ٢

أ��ف ��� أن أ��ن ������ ���ل: إذا ���ت �� ���� ���را أو ����ً  آ�� و ���� ا��� ���  ���� ��اك �� �� ر��ل ا��ّ� ا�����ء

�� و�� ��   �� و�� ���ل ��� ���ن ������ وأ�� ���� ��ّ�  أ��� ����؟ ���ل: ��� ���ل: ���� ����؟ ���ل: ��ّ�

 ����ه؟.

 
��ل ��ل ����ن ����� �� ��� ��� ��ء ����� ��ـ�ف  ا����م ����  ). ا����ر �� ���ب ا����ل �� أ�� ���ا��ّ�     ٣

 ��� و���� ����� ـ إ�� ���� ـ و�������..

 
���� ���� ���ل ���: و�� ��� إ��  ������ا����م). ا����ر �� ���ب ا���� �ٕ����ده إ�� زرارة �� أ�� ����      ٤

واذا «�� و�� ا������� أن �����ا إ�� ا����ة و�� ���رى ���� �� ا���م و��ل ���������   ا����ة... و�� ��� ا��ّ�

 .»إ�� �����ً   و�� ����ون ا��ّ� ����ا إ�� ا����ة ����ا ����� ��اءون ا���س

 أ��ل: ���� �� ا���م ���ن ��ٔ�� ا����د�� ����� وأ����� �ٕ�ن أ�� ا���� �� ا����.

 
�� ���� �� ا�� ����د ��ل ��ل ٢٣٥: ٢). ا��ر ا�����ر      ٥  :...آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� ـ أ��ج أ
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مثل املنافق مثــل جــذع «و ١والكسل عىل أية حال فشل، إن يف أمر اآلخرة فلها وإن يف أمر الدنيا فلها
 موضــع آخــر أراد صاحبه أن ينتفع به يف بعض بنيانه فلم يستقم له يف املوضع الــذي أراد فحوَّلــه يف

َوإِذَا َرأَيـْـتَهُْم تُْعِجبُــَك أَْجَســاُمهُْم َوإِْن يَُقولـُـوا تَْســَمْع « ٢»:فلم يستقم فكان آخر ذلك أن أحرقه بالنــار
أَ�َّ    كَــأَنَّهُْم ُخُشــٌب ُمَســنََّدٌة يَْحَســبُوَن كـُـلَّ َصــيَْحٍة َعلـَـيِْهْم ُهــْم الَْعــُدوُّ فَاْحــَذرُْهْم قـَـاتَلَُهْم هللاّ  لَِقْولِِهمْ 

»يُْؤفَكُونَ 
٣  

  ٤.»فَلَْن تَِجَد لَُه َسِبيالً   ُمَذبَْذبَِ� بَْ�َ ذَلَِك الَ إَِىل َهؤُالَِء َوالَ إَِىل َهُؤالَِء َوَمْن يُْضلِْل هللاّ «
  الذي سبق من إ�ان وكفر.» مذبذب� ب� ذلك«حالة جامعه جامحة للمنافق� 

والذبذبة هي الحركة الدائبة وتنقُّلة مستمرة كذبذبة الساعة غــ� املســتقرة عــىل حــال، وقــد تكــون 
جانب يذبون عنه اىل آخر، فألنــه مكــرور مــنهم دون ثبــات فكل� �يلون اىل » ذب ـ ذب«مركبة من 

  تفرس تلك الذبذبة الحائرة املائرة:» ال اىل هؤالء وال اىل هؤالء«ثم » مذبذب� ب� ذلك«فهم إذا 
الكــافرين ظــاهرا اىل بــاطن، فقــد اقتســموا » وال اىل هــؤالء«املؤمن� باطنا اىل ظاهر، » ال اىل هؤالء«

الفريق�، يعتذرون اىل كلٍّ إن عرفوا حالهم أنهم لَمنهم، فإ�ا يسايرون عدوهم إرسارهم وإعالنهم ب� 
  مستهزئ�، وذلك هو الضالل املب�.

وملا زاغوا أزاغ «اىل الهدى: » فلن تجد له سبيالً«�ا ضل هو نفسه عن سواء الرصاط »  ومن يضلل هللاّ «
  حيث أذاقهم هللاّ » فلن تجد له سبيالً«ذبذبهم بأن   فقد ذبذبوا أنفسهم ب� ذلك فأضلهم هللاّ  »قلوبهم

  وبال أمرهم.
ذلك والذبذبة ب� الحق والباطل هي نفاق عــارم عــىل أيــة حــال، مهــ� ترســبت اىل بعــض املــؤمن� 

  البسطاء دون الفضالء والوسطاء.
َعلَيُْكْم ُسلْطَانا   ُمؤِمِنَ� أتُِريُدوَن أن تَْجَعلُوا �ّ يَا أيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخُذوا الَْكافِِريَن أْولِيَاَء ِمن ُدوِن الْ «

                                                        
��ل: �� ��� �� ���ره و����� ���� ��� ��� ��ٔ�� آ���� و�� ���  ا����م ����  ). ا����ر �� أ�� ���ا��ّ�     ١

إن ا��ٔ���ء ��� ازدو�� ازدوج  ا����م ������ه، و��� ��ل أ��� ا������� ��� ���� �� أ�� ������ ���� ��� ��� ��ٔ�� د�

 ا���� وا���� ����� ������ ا����.

إن ا������ ���� و�� ����� و��ٔ�� ��� �� ��ٔ�� وإذا ��م إ�� ا����ة ا���ض «��ل:  ������ا����مو��� �� ��� �� ا����� 

� ا�����اض؟ ��ل: ا������ت �ٕ�ذا ر�� ر�� ���� و��� ا����ء و�� ���� و���� و� آ�� و ���� ا��� ���  ��� �� �� ر��ل ا��ّ�

 ».و��� ا���م و�� ���� وإن ���� ��ب وإن ا������ ���� وإن ��� ا����� وإن و��ك ا����

 
 : ��� ا������...آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ����  ). ا����ر �� ���� �� ���ر �� أ�� ���ا��ّ�     ٢

 
 .٤: ٦٣). ا�������ن      ٣

 
 .١٤٣: ٤). ا����ء      ٤

 



 158

ِبينا   ١.»مُّ
ه هللا صـىل  لقد كان لألنصار باملدينة يف بني قريظة رضاع وحلف ومودة فقالوا لرســول هللاّ  مــن نتــوىل؟ آلـه و علـي

  ٢فقال: املهاجرين، فنزلت اآلية.
هنا تعم املنافق� وسائر الكافرين بل هم أوالء أكفر منهم وأضل ســبيالً لتجسســهم يف » الكافرين«و

  نفاقهم عن املؤمن� واضاللهم بسطاَءهم يف عرشتهم اللئيمة.
  وهذا سلطان مبــ� �ّ   فإتخاذ الكافرين أولياء من دون املؤمن� هو إتخاذ للشيطان وليا من دون هللاّ 

  عىل هؤالء.
رِْك األْسَفِل ِمَن النَّاِر َولَن تَِجَد لَُهْم نَِص�ا«   ٣.»إنَّ الُْمنَافِِقَ� يف الدَّ

الدرك هو الهابط ك� الدرج هو الصاعد، فك� للجنة درجات حسب درجــات املــؤمن�، كــذلك للنــار 
»لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزٌء مقســوم«كافرين: دركات حسب دركات ال

وقــد تكــون أبوابهــا  ٤
فليســت النــار » لكل باب مــنهم جــزٌء مقســوم«عمودية فوق بعض فأسفلها هو الدرك األسفل، فألن 

عة فسحة واحدة فإن مختلف أبواب فسحة واحدة ال تخلِّف مختلف العذاب، فهي ـ إذا ـ أبواب سب
ِسفل بعِض أسفلها جحيم املنافق�، فألن املنافق� هم يف أهبط دركات الكفــر، فهــم ـ إذا ـ يف الــدرك 

  األسفل من النار.
دون من يوافقهم يف بعــض النفــاق » أ�ة يدعون اىل النار«وهذا مخصوص باملنافق� الرسمي� ألنهم 

  وهم مؤمنون.
معارش الناس سيكون مــن بعــدي ا�ــة يــدعون اىل النــار «قوله  آله و عليه هللا صىلوقد يروى عن رسول الهدى 

وأنــا بريئــان مــنهم، معــارش النــاس إنهــم وأنصــارهم   ويوم القيامة ال ينرصون، معــارش النــاس إن هللاّ 
  ٥وأشياعهم وأتباعهم يف الدرك األسفل من النار ولبئس مثوى املتكربين.

بهم يف بضع آيات وهددهم �ا هّددهم واىل الدرك األسفل من النار،   هؤالء املنافقون الذين عرَّف هللاّ 
  فهل لهم بعد من توبة؟ أجل:

  فَأْولَِئــَك َمــَع الُْمــؤِمِنَ� َوَســْوَف يـُـؤِت هللاّ   �ّ  َوأَْخلَُصوا ِدينَُهمْ   إالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوأْصلَُحوا واْعتََصُموا بِا�ّ «
                                                        

 .١٤٤: ٤). ا����ء      ١

 
 وا���� ��� أن ا��ٔ���ر... ٨٦: ��١١ازى ). ����� ا���� ا     ٢

 
 .١٤٥: ٤). ا����ء      ٣

 
 .٤٤: ١٥). ا����      ٤

 
 ���� ���� و��� ���ل:.. آ�� و ���� ا��� ���ا����  �� ���ب ا�ٕ�����ج �� ٥٦٧: ١). ��ر ا������      ٥
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  ١.»الُْمؤِمِنَ� أَْجرا َعِظي�
هنا اإلستثناء يعم كل الكافرين منافق� وسواهم، فليس باب التوبة مسدودة ما وجدت إليها ســبيالً 

  مه� كنت كافرا أو منافقا فضالً عن فاسق.
وإخــالص   ية املرشِّفة لهم باملؤمن� تتبناها قواعد أربع هي التوبة واإلصالح واإلعتصام با�ّ وهذه املع
  ، جربا لكل كرس هو من خلفيات الكفر والنفاق يف كل دركاته�. الدين ّ� 

لها اىل سواه فال بد   ذلك وال نجد مربع التوبة إالّ هنا ألنه يواجه نفوسا منافقة مذبذبة متولية عن هللاّ 
  يف سبيل التوبة أسباب زائدة عىل العاص� اآلخرين.

  بقلوبهم فأع�لِهم دون خاوية األقوال.  عن كفرهم نفاقا وسواه، رجوعا اىل هللاّ » إال لذين تابوا«ـ  ۱
نفســا إالّ   ما أفسدوا من أحــوالهم وأحــوال املــؤمن� قــدر املســتطاع، إذ ال يكلــف هللاّ » وأصلحوا«ـ  ۲

  وسعها.
  ، بعدما اعتصموا �ا سواه. يف تلك التوبة وذلك اإلصالح ويف سبيل الفالح إىل هللاّ »  عتصموا با�ّ وأ «ـ  ۳
، بعد ما أخلصوه ملا سواه، فاإلخالص هو األصل يف كل عمل ف » �ّ «وطاعتهم » وأخلصوا دينهم«ـ  ۴
طو� للمخلص� أولئك مصابيح الهدى تتجىل عــنهم كــل «و ٢»أخلص دينك يكفك القليل من العمل«

 ٤»أربع� صباحا إالّ ظهرت ينابيع الحكمة من قلبــه عــىل لســانه  ما أخلص عبد �ّ «ف  ٣»فتنة ظل�ء
قد أفلح من أخلص قلبه لإل�ــان وجعــل قلبــه ســلي� ولســانه صــادقا ونفســه مطمئنــة وخليقتــه «و

مستقيمة وأذنه مستمعة وعينه ناظرة، فأما األذن فقمع والع� مقرة ملا يوعي القلب وقد أفلــح مــن 
»الدين الخالص  أال ّ� «أجل  ٥»جعل قلبه واعيا

  ٢.»أعبد مخلصا له ديني  قل هللاّ «عن كل شوب  ١

                                                        
 .١٤٦: ٤). ا����ء      ١

 
�� أ�� ا����� �� ���ب ا�ٕ����ص وا�� أ�� ���� وا����� و���� ا������ ـ أ��ج ا ٢٣٦: ٢). ا��ر ا�����ر      ٢

 ��� ���� إ�� ا���� أو��� ��ل: ا���... آ�� و ���� ا��� ���  �� ا���� �� ���ذ �� ��� أ�� ��ل ����ل ا��ّ�

 
 ���ل: ����.. آ�� و ���� ا��� ���  ���� ر��ل ا��ّ� ). ا����ر �� ����ن     ٣

 
). ا����ر أ��ج ا�� أ�� ���� وا���وزي �� زوا�� ا���� وأ�� ا���� �� ���ن �� ����ل ��ل: ����� أن      ٤

 ��ل: �� ا���... آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

 
 ��ل: �� أ���... آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�). ا����ر أ��ج أ��� ا������ �� أ�� ذر أن ر��ل      ٥

����� ��� ���� ���دى ر�� ��  آ�� و ���� ا��� ���  و��� أ��ج ا������ �� أ�� ��اس ر�� �� أ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�

، ��ل ��� ا�����؟ �� ا�ٕ����م؟ ��ل: إ��م ا����ة وإ���ء ا����ة ��ل ��� ا�ٕ����ن ��ل: ا�ٕ����ص آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

أ�� ��ل �� ���  آ�� و ���� ا��� �����ل: ا������ ��������، و��� أ��ج ا���ار ���� ��� �� أ�� ���� ا���ري �� ا���� 
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بُعدان إثنان، َخلقي بتقديم كافة املحاوالت لكامل اإلخالص حســب املســتطاع، وربــا�   ولإلخالص ّ� 
ال نصــيب فيــه ملــن ســواه، واآلخــرون هــم املعصــومون،   يُتم إخالص العبد فيجعله خالصا طليقــا �ّ 

  واألولون يتطرقون طرق العصمة.
واملؤمنــون هنــا هــم األَصــالء يف اإل�ــان » فأولئك مع املــؤمن�«فإذا تحققت هذه الرشوطات األربع 

  الذين تعرقت فيهم وتقومت هذه القواعد األربع.
فأولئك مــع «بداية املس� وملَّا تتحقق فيهم هذه القواعد، هم يف   فألن هؤالء التائبون اآلئبون اىل هللاّ 

  األصالء وليسوا منهم.» املؤمن�
عليهم من النبيــ� والصــديق�   مع الذين أنعم هللاّ «ذلك وك� الطالبون لهديهم الرصاط املستقيم هم 

  .ما � يصلوا اىل ما وصلوا، فإذا وصلوا فهم منهم وليسوا معهم »والشهداء والصالح�
  
  
  
  
  

)۱(  
  حرمة العمل بالظن

  و
  وجوب اتباع العلم

  
ٍم « وَن الَْمالَئِكََة تَْسِميََة اْألُنْثَى َوَما لَهُْم بِِه ِمْن ِعلْ إِْن يَتَِّبُعوَن إِالَّ الظَّنَّ إِنَّ الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِاالِْخرَِة لَيَُسمُّ

  ٣»اَوإِنَّ الظَّنَّ الَ يُْغِني ِمْن الَْحقِّ َشيْئ

                                                                                                                                                         

ٍء ����  إ��ءا ��� ������ ������ ��ب ���� ��� ��� �����، ���ث �� ��� ����� ��� ا��ى  ��� ا��ّ�«ا��داع: 

و��� أ��ج ا������ » ��� ��ٔ��� ا������� و��وم ������� �ٕ�ن د��ء�� ���� �� وراء��وا����  إ��� ا���� ��ّ�

 آ�� و ���� ا��� ������ل ا����  آ�� و ���� ا��� ����� ���� �� ���د �� أ��� أ�� �� أن �� ����ً ��� �� دو�� �� أ���ب ا���� 

 ��.��ه ا��ٔ�� ������� ������� و������ وإ����  إ��� ���� ا��ّ�

 
 .٣: ٣٩). ا����      ١

 
 .١٤: ٣٩). ا����      ٢

 
 .٢٨ـ  ٢٧: ٥٣). ا����      ٣
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  كالم يف العلم والظن:

م� ال بد منه أن تكون كل حالة نفسية أمام الواقع، مسنودة اىل برهان مب�، سواٌء أكانــت قطعــا أو 
و عــدم وجدانــه، فــالظن غــ� وإن كان الربهان هو عدم وجود الدليل أ  ١عل� أو ظنا أو شكا أو وه�

  املسنود إىل دليل وثيق مرفوض، فإنه ظن الهوى وليس ظن الهدى.
بها من سلطان ان يتبعــون إالّ الظــن ومــا   ما أنزل هللاّ «وهنا يندد بظن الهوى مرة أخرى بعدما مىض: 

  .»تهوى األنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى
ى وإليها وهو مقبول، فهنا تُحرضنا اآليات عىل فالظن ظنان: ظن من هوى وهو مرذول، وظن عن هد

التمسك بالعلم، ولكنه ليس ليحصل دوما ويف كل يشٍء، فليكتَف بالظن املســنود إىل العلــم، والنــابع 
عنه، فانه اتباع للعلم، كاألدلة واألصول، غ� املفيدة للعلم، املستفادة من العلــم: عقــالً ونقــالً: كتابــا 

  ع العلم، خارجة عن الظن املرفوض.وسنة، فهي داخلة يف اتبا 
قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إالّ الظن «ففي ساحات الحجاج إلبرام أمر أو نقضه: 

»وإن أنتم إالّ تخرصون
تنديدا باتباع ظن الهوى، وان كان اعتقادا راجحا، فضالً عن الشك والوهم، بل  ٢

ومن الناس من يجــادل يف «حاصل عن الهوى دون أصل وثيق أو هدى أو كتاب من�: وكذلك العلم ال
ائتــو� بكتــاب مــن قبــل هــذا أو أثــارة مــن علــم إن كنــتم « ٣.»بغ� علم وال هدًى وال كتاب من�  ّهللا 

نبئــو� « ١.»قل هل عندكم من علم فتخرجــوه لنــا« ٥.»أن تطئوهم فتصيبكم معرَّة بغ� علم« ٤.»صادق�

                                                        
����، ����� ). �� ا������ ان ا���آن �� ��� ا��� ���� ����، ��� ��ل ��� أن �� ا��� �� ��      ١

ا����� �� ا�����د إ�� ����ن ���� �����، و��� ا����� ���  ا�� �� ا���ى، و��� ان �� ا���� وا����� �� �� ���� 

�� ا���ى، و���� �� ��� ردع ��ا ا����� �� ���� �� دام �����، ا�� ان �������ن ������  ��� ���ِء ا�����، 

��ٔن ������� ا������ ا����ر��، ���� �� ��� ازا�� ا���� دون ��� ����ي  و���� ��ول ����، و���ا ��� ��� ����

 ���� ا�� ا������ت ��ر�� �� ا�ٕ�����ر.

و�� ���� ا���� وا���� ا����� �� ا���ى ��� و��اد �� ا����، ��� ��اد �� ا��� �� ا��ٓ��ت ا��اد�� �� ا��� 

 وا���� ��.

 
 .١٤٨: ٦). ا�����م      ٢

 
 .٢٠: ٣١). ����ن      ٣

 
 .٤: ٤٦). ا�����ف      ٤

 
 .٢٥: ٤٨). ا����      ٥
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ونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم« ٢.»بعلم إن كنتم صادق�   ٣.»إذ تلقَّ
  أو أثارة منه، أو هدًى أو كتاب من� ليس إالّ. فإ�ا املغني من الحق هو علمٌ 

فالعلم هنا، لكونه قرَن كتاب من� أو هدًى، هو الحاصل عن غ� الــوحي، علــم وجــدا� أو عقــيل أو 
كتــاب يحمــل وحــي » كتاب من�«هذه، هي وحي يوحى إىل صاحبه، ف » هدىً «حّيس، ومن ثم ف 

الن علم دراية ذاتية، أو من وحي وهو أعىل منه�، وأثارٍة ، فاألخ� علم رواية صادقة قاطعة، واألو  ّهللا 
من علم هي رواية تحمل أثرا من العلم، مه� حصل منها علم أو دونه، وهو ظّن مسنود إىل علم أو 

  كتاب من�.
يظنون «فإ�ا الظن املرفوض، الذي ال يغني عن الحق شيئا، هو ظن الهوى ك� مىض، وظن الجاهلية: 

»لحق  ظن الجاهليةغ� ا  باّ� 
ظن ال يستند إىل علٍم أو أثارة منه وال هدًى وال كتاب من�، وإ�ــا إىل  ٤

هوًى جاهلية، كيف� كانت دركاته ودركاتها، فقد يكون عل� ك� يخيل، أو اعتقادا راجحا أو شــكا أو 
اد لها كلها إالّ هوًى جاهلية، مه� زينتها �ــا وه�، وتشملها كلها صيغة الظن، تعني الوهم، إذ ال سن

  ٥يخيل إىل صاحبها أنها علٌم! ولكنها بدركاتها ال تغني من الحق شيئا.
ك� وان لألربعة املسبقة من منابع العلم والظن الحق درجات، فمنها ما تغني مــن الحــق كــلَّ يشء، 
كالعلم الخالص املصيب، وهــدى الــوحي، مــن نصــوص الكتــاب املنــ�، الحامــل للــوحي، وظواهرهــا 

  للنص، فإنها تصيب وال تخطأ، فهي تغني من الحق كل يشء. املناهضة
ومنها ما تغني من الحق بعض اليشء، كالظن الحاصل من أثارة من علم، مــن روايــة تحمــل الــوحي 
وعليها أثره، وهو موافقتها له وعدم مخالفتهــا إيــاه، كأخبــار اآلحــاد، التــي ال تنــايف الكتــاب والســنة 

  القطعية، وتوافقه� اج�الً.

                                                                                                                                                         

 
 .١٤٨: ٦). ا�����م      ١

 
 .٤٣: ٦). ا�����م      ٢

 
 .١٥: ٢٤). ا���ر      ٣

 
 .١٥٤: ٣). آل ���ان      ٤

 
�� ��� ���� �� «ـ ���د �����  »�� �� ا�� ������ ا����� ���ت و���� و�� ������ ا�� ا����«). ��� ������ن      ٥

�� ����� ا����� ��� وو��� ـ ���� ��ن ���� ��ـ��� ـ اذ �ـ� ��ـ��� ) ��� ا��٢٤: ٤٥( »��� ان �� ا�� ����ن

 ا�� ا�� ا����.
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وكظواهر الكتاب، والسنة القطعية، في� تختلف فيها األنظار، وبعد تثبّت شامل، واجتهاد كامل، فإنها 
قد تفيد العلم، وقد ال تفيد إالّ الظن، ومن هنا يــأ� اخــتالف الفتــاوى، مهــ� كانــت األنظــار ثاقبــة، 

  واألفكار صائبة، فإنها ليست بوحي مبارشة، أو نصا قاطعا.
ابعة عن ظاهر علم، أو أثارة من علم، إنها ليست مرفوضة ألنهــا تنبــع عــن هــدى، فهذه الظنون  الن

دون جهل أو هوًى، واآليات املنددة باتباع الظن، اآلمرة باقتفاء العلم، الناهية عن اقتفاء غ� العلــم، 
ال تعني إالّ التحرز ع� يحصل عن جهل أو هوًى، فالظن الحاصل عــن علــم أو هــدًى، هــو علــم ويف 

  ١.»وال تقف ما ليس لك به علٌم ان السمع والبرص والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئوالً«ب العلم: حسا
ثم الظن قد يكون ظن القلب، النابع عن علٍم من العقل، املتجاوب مع العمل، فهذا الظن أفضل من 

ستعينوا بالصرب والصالة وإنها لكب�ة إالّ عىل وا«العلم غ� املتجاوب مع العمل، غ� الواصل اىل القلب: 
فرتى كث�ا من العامل� بعقولهم غ�  ٢،»الخاشع�* الذين يظنون أنهم مالقوا ربهم وأنهم إليه راجعون

 خاشع�، فالخشوع حالة قلبية ال تحصل إالّ بعلم عقيل م�رَس عمليّا، ول� يتجاوبا يف اعتقاد راجــح
  قلبي.

»إ� ظننت أ� مالق حسابيه«ومنه: 
»يف األرض ولــن نعجــزه هربــا  وأنا ظننا أن لــن نعجــز ّهللا « ٣

قــال « ٤
  ها علم كلّها.فإن ٥،» كم من فئَة قليلة غلبت فئَة كث�ة بإذن هللاّ   الذين يظنون أنهم مالقوا هللاّ 

وأما الظن، �عنى االعتقاد الراجح العقيل ـ ك� مىض ـ فهو ممدوح إذا � يكــن عــن جهــل أو هــوًى، 
مه� � يغن عن الحق كل يشء يف أصول الدين وما ضــاهاها، إالّ أنــه يف طريــق الحــق، فممــدوح يف 

أو قليالً ما يحصل، هذه السبيل حتى يتحقق العلم فيغني من الحق كل يشء، حيث الحق ال يحصل، 
  دون تدرج من اعتقاد راجح إىل أرجح وإىل جزم.

وأما األحكام، فال سبيل للجزم بها إالّ قليالً من سبيل علم أو أثارة من علم أو كتــاب منــ�، وكثــ�ا مــا 
يحصل الظن ك� يف معظم األدلة واالمارات، من رواية أو ظاهر أم مــاذا، وكثــ�ا مــا ال يحصــل حتــى 

                                                        
 .٣٦: ١٧). ا����اء      ١

 
 .٤٦: ٢). ا����ة      ٢

 
 .٢٠: ٦٩). ا�����      ٣

 
 .١٢: ٧٢). ا���      ٤

 
 .٢٤٩: ٢). ا����ة      ٥
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  ١صول، املضاهية لالمارات وسواها.الظن كاأل 
فلو انحرصت السبيل إىل تحصيل األحكام بالعلم، حرصت األحكام يف قليــل مــن الرضــوريات الثابتــة 
قطعيا، ورفضت األك�ية  الساحقة منها عــن ميــادين العمــل، وبطلــت الرشــيعة يف قســٍم كبــ� مــن 

ل فروعها، وليس يف ســ�ح العمــل بهــذه الظنــون تخصــيص يف عمومــات اآليــات الناهيــة عــن العمــ
  بالظنون، فإنها آبية عن التخصيص، وآئبة إىل ظنون الجهل والهوى فال حاجة إىل تخصيص.

و� يــرد إالّ الحيــاة الــدنيا، فهــم يرفضــون   ومن وص�ت الظنون املرفوضة انها ملن توىل عــن ذكــر ّهللا 
  الهدى إىل الردى، والعلم إىل الظن، وقد جاءهم من ربهم الهدى:

نا و� يرد إالّ الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلــم �ــن فأعرض عمن توىل عن ذكر «
  .»ضل عن سبيله وهو أعلم �ن اهتدى

، يحسبونه عل�، وليس إالّ وه� ال �لك برهانا، »مبلغهم من العلم«ـ الظن البعيد  البعيد ـ »: ذلك«
  فال يغني من الحق شيئا.

ال تجعل الدنيا «الهّم، أصبح طالبها كاألنعام وأضل سبيالً، اللّهم  فإذا أصبحت الدنيا مبلغ العلم، وأكرب
  ٢».أكرب همنا ومبلغ علمنا

  
  
  
  
  
  

)۲(  

                                                        
). �������ــ��ب و���ــ�ة ا���ــ���ل وا��ــ�اغ، ����ــ� �ــ� ���ــ� ا��ــ� ا�ــ� ����ــ� وان ���ــ� ��ــ�� ا���ــ�رات،      ١

و�����ة ا����رة وا������ ا��� و��� ����وج �� ��ارد ا��� ���� و�����، �ٕ���� �� ���� ا��� ا����ـ�، �ـٕ�ذا 

دون ���� �����، ���ي ��� ����ة ا����رة و���� ���، و�� ا����دك ا��ا��  ��� ��� �� �� ����� ��ء ��

 ا�� ��� ����، و�� ��� ���� ������ �� ا���� ا������ �� �������� ا��ٔ��� وا��ٔو��.

وأ�� ا��ٓراء ا������ �� ا������ت وا���������ت و��ا�� ��� �� أ�� �� �� ا����، ����� �����، و�� ���� �� ��وى 

أ��روا ��ا ا��أي ��� «�� رأى آراء �� ا���� �� ��ا ا����� �� أ���� ا�� أ�� ���� �� ��� �� ا����ب ��ل: �

��ن ���� وا��� �� �� ��� ���� و��، وان ا��� ��   ����� ��ٔن ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا���� ����� ��ن ا��أي �� ر��ل ا��ّ�

 ).١٢٧: ٦(ا��ر ا�����ر » ���� �� ا��� ����

 
���م ��  آ�� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا�����ي و���� �� ا�� ��� ��ل: ���� ��ن ر��ل ا��ّ� ١٢٧: ٦). ا��ر ا�����ر      ٢

 � ����� �� ���ل..ا���� ا��� �«���� ��� ����ا �����ء ا����ات �������: 
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  حرمة اتباع الظن ومطاوعته
  

  ١:»إن يَتَِّبُعوَن إالَّ الظَّنَّ َوإْن ُهْم إالَّ يَْخرُُصونَ    َوإن تُِطْع أكَْ�َ َمن يف األرِْض يُِضلُّوَك َعن َسِبيِل هللاّ «
نهم عىل شتات أهواءهم ضــالون ومضــلون، فــإنهم أ » أك� من يف األرض«هذه قضاٌء من القضاء عىل 

تخمينا دون علم ويق�، فهم ـ إذا ـ يكذبون، » إْن هم إالَّ يخرصون«وبالنتيجة » إن يبتعون إالَّ الظن«
مه� اتفق منهم صدق في� يظنون، فإن اتباع الظن كذب يف اإلتباع مهــ� اتفــق صــدقه، كــ� اتبــاع 

  العلم صدق فيه مه� أخطأ.
ا الصادرة عن إتباع الظن ال تُتَّبع مه� كانت شه�ة أو مجمعــا عليهــا، ثــم الصــادرة عــن إتبــاع فالفتي

  العلم تتبع مه� كانت وحيدة شاذة عن الجمع فإنها غ� وهيدة.
هــي   وكيف يَتَّبع رسول الهدى الحاصل عىل علم الوحي أك� من يف األرض في� يظنــون؟ وســبيل هللاّ 

ن علم! سبيل عاصمة معصومة إالَّ لغــ� املعصــوم، ولكنــه تقــل أخطــاُءه حــ� سبيل العلم أو أثارة م
  يستند إىل الكتاب املعصوم والنبي املعصوم.

اللّهم إالَّ ك�ة متّبعة للعلم، فليست الك�ة �ا هي ك�ة أصالً يتَّبع، إ�ا هو  ٢»الك�ة  ذم هللاّ «ذلك فقد 
  الحق يف قلة أو ك�ة.

ر الرسول  إن اتبــع «رض وهو كيانُه بِقاله وحالــه عن أن يطيع أك� من يف األ  آله و عليه هللا صىلوترى كيف يحذَّ
؟ علَّه قطعا آلمال األك�ية الضالة إعالما واعالنا صارخا يف هذه اإلذاعــة القرآنيــة، أم »إالّ ما يوحي إيل

أو أن الخطاب يعم كافة املكلف� دون اختصاص بالرسول » إياك أعني واسمعي يا جارة«إنه من باب 
  ره وقََدره.كالً عىل قدْ  آله و عليه هللا صىل

، فليس التنديد بــاألك� إالَّ ألن األكــ� »إن يتبعون إالَّ الظن وإْن هم إالَّ يخرصون«وألن النهي معلَّل بـ 
عليلون بهذه العلة، فلو أن األك�ية تتبع العلم فال ض� يف اتباعها ملن ليس عىل علم ولــيس ليحصــل 

جتهاد والتقليد، ك� أن  اتباع الظن هابطة عامة عليه بجهوده، فاتباع العلم ضابطة عامة يف حقيل اإل 
يف الحقل� جميعا، اللَّهم إالَّ ظنا يؤمر باتباعه بدليل قاطع كاألصــول األحكاميــة املوضــوعة يف مــوارد 

  الشك.
واآليات يف حرمة اتباع الظن ـ كأصل ـ وحرمــة قْفــو غــ� العلــم أو اثــارة مــن علــم، عديــدة يف عــدة 

ـ حتى في� يُضطر إليه ـ محظور إالَّ أن يتبع فيه دليل العلم من كتاب أو سنة مجاالت، واتباع الظن 
قطعية كأدلة االستصحاب واإلشتغال والرباءة والظاهر وقاعدة الفراغ والتجاوز، فليس اتباع الظن فيها 

  إالَّ باتباع العلم في� ال سبيل علميا إليه، فهي ب� تهدير هذير أم تقرير من�.

                                                        
 .١١٦: ٦). ا�����م      ١

 
�� ا��ل ا����� ��� ا������ ر��� �� ���م �� ا���� ��ل: ��ل �� ا�� ا����  ٧٦١: ١). ��ر ا������      ٢

 . ا����ة ���ل: وان ��� ا��� �� �� ا��ٔرض ����ك �� ���� ا��ّ�  �� ���م �� ذ�� ا��ّ� ��م������ا������ �� ���� 
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مثال اإلج�ع والشهرة والقياس واإلستحسان واإلستصالح ال دليل عىل حجيتهــا يف الظنــون ذلك وألن ا
الحاصلة منها، بل والدليل قائم عىل أالَّ حجية فيها، فالظنون الحاصلة منها مردودة بل والقطع الذي 

القطــع يحصل من غ� دليل رشعي عقليا وسواه، َمثَله كمثل تلك الظنون، وقيلة أال ســبيل إىل نقــض 
للقاطع أيا كان، عليلة، حيث القاطع ليس ليدعي الحيطة القاطعة العلمية غ� املتخلفة عن الواقــع، 
فللشارع نصب الوسائل ك� يراها صالحة للحصول عىل القطع، وقد نصب الكتاب وعىل ضوءه السنة 

  ســهم دون رادع، ثــم هللاّ ، فان رضر املكــر راجــع ـ أوالً ـ إىل أنف»وما �كرون إالَّ أنفسهم وما يشعرون«
فــإنهم مــن ذاك » قلــوبهم  زاغــوا فــازاغ هللاّ «رادع مكرهم عن املؤمن� الصالح�، مه� � يردع عمــن 

  النمط.
تحلِّق عىل كافة الكرباء واملستكربين بَدولة الحال أو ُدولــة املــال، والحاصــل� » أكابر مجرميها«ذلك و

ع�ر االســتث�ر االســتح�ر، واالســتبداد االســتخفاف عــىل أيــة وســيلة مــن وســائل اإلســتكبار االســت
  االستضعاف، األبواب السبع الجهنمية املفتحة من قبل األكابر عىل سائر الناس.

حيــث االســم » جعلنا مجرميها اكابر«ان » مجرميها«واألول هو » جعلنا«مفعول ثان ل » اكابر«وهنا 
  األوَّل هو يف األصل مبتدٌء فليكن معرفا.

جرام ليس إالَّ عىل قدر الكرب، فذلك الجعل يعني انه تعاىل � �نع األكابر عن اجرامهم الكب� وألن اإل 
ليهلك مــن هلــك «ك� يستطيعون حتى يخلص الغث من السم� والخائن من األم� » ليمكروا فيها«

  .»خ� املاكرين  وهللاّ   و�كرون و�كر هللاّ »«عن بينة ويحيى من حّي عن بينة
توفيقــا لهــم يف   العاقبــة لــذلك الجعــل اتوماتيكيــا، دون ان يريــده هللاّ » ليمكروا«الالم يف  وقد تعني

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم «مكرهم، ك� � يرد اجرامهم اللهم إالَّ عدم الصد ع� يفعلون، فهي ك 
»عدوا وحزنا

ال تقتلــوه عىســ أن ينفعنــا أو «إالَّ خ�ا: يف قصة أخذ موىس من اليم، إذ � يقصدوا منه  ١
»نتخذه ولدا وهم ال يشعرون

تعنــي ـ إذا ـ مــا » جعلنــا ليمكــروا«أم هــي غايــة لهــم مقصــودة، ف  ٢
  مخ�ين غ� مس�ين.» �كروا فيها«صددناهم عن مكرهم 

من ُدولة املال وَدولــة الحــال والعلــم  ذلك واكرب االجرام ما إذا جمع ثالوث الذرايع اليه والدوافع له
  �ختلف األحوال وال سي� ظاهرة علم الدين، فيا وياله من ذلك االجرام املثلث حيث ال قِبَل له.

أال فالحذر الحذر من طاعة سادتكم وكبائركم، الذين تكربوا عــن حســبهم، وترفعــوا فــوق نســبهم، «
ا صنع بهــم، مكــابرة لقضــائه، ومغالبــًة آلالئــه، فــإنهم عىل م  وألقوا الهجينة عىل ربهم، وجاحدوا هللاّ 

  ٣».قواعد أساس العصبية، ودعائم اركان الفتنة، وسيوف اعتزاز الجاهلية
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  وهؤالء األكابر املجرمون، وح�قى الطغيان املتفرعنون، يحيلون إ�انهم بآية إالَّ ك� يشتهون:
أْعلَــُم َحيْــُث يَْجَعــُل رَِســالَتَُه    هللاّ    ا لَن نُّؤِمَن َحتَّــى نـُـْؤَ� ِمثـْـَل مــا أْوِ�َ رُُســُل هللاّ َوإذَا َجاَءتُْهْم آيٌَة قَالُو «

  ١:»َوَعَذاٌب َشِديٌد ِ�َا كَانُوا َ�ُْكُرونَ    َسيُِصيُب الَِّذيَن أْجرَُموا َصَغاٌر ِعنَد ّهللا 
،  ليس من رســل هللاّ   يَّل إىل البسطاء أن صاحب آية غ� ما أو� رسل هللاّ هذا من أمكر املكر حيث يخ
إذا صدقت رساالتهم بآياتهم املتواصلة املتشابهة، وأما إذا تخلفــت آيــة   وكأنهم من مصدقي رسل ّهللا 

ي تثبت بكيان اآلية الرسولية الت  عنها فليسوا هم �صدقيها كآية القرآن العظيم، ويْكأنهم أعلم من هللاّ 
فحيثية الرسالة الختمية تتطلب آية خالدة �يش مــع الــزمن »أعلم حيث يجعل رسالته  هللاّ «الرسالة، و

بعث خاتم الرسل بآيات الرساالت األخرى، املؤقتة لردح من الزمن   وتهدي كل أهل الزمن، فلو أن ّهللا 
  الرسويل، لكانت آية ناقصة ناقضة لخلود الرسالة.

رسالية السابقة كانت عابرة غ� باقية عرب كل رسالة إالَّ أن الرســل الالَّحقــ� كــانوا صحيح أن اآليات ال
بآياتهم مصدق� لكل سابقة، رساالت متواتية بآيات متشابكة يصــدق بعضــها بعضــا، ولكــن الرســالة 

  األخ�ة ال مصدق لها بعد ارتحال رسولها إالَّ آيتها الخالدة: القرآن العظيم.
ملجرمون املختلقون لهذه الشبهة املاكرة أصابوا بها القرآن صغارا كأنة آية صغ�ة غــ� وهؤالء األكابر ا

  .»وعذاب شديد �ا كانوا �كرون  سيصيب الذين اجرموا صغار عند ّهللا «كافية أم ليست آية، ف 
حيــث « مــنهم» أعلــم  هللاّ «ف   أجل، ولو كانوا هم أوالء ـ ك� يدعون ـ عامل� حيث تُجعل رســالة هللاّ 

العا� الغيب والشهادة، وهو املرِسل ـ ك� يعلمون ـ ســائر الرســل بســائر   ألنه هو هللاّ » يجعل رسالته
  اآليات املعجزات.

وليست آية القرآن شاذة عن سائر اآليات إالَّ يف صورتها، وأما س�تها فهي أقوى وأبقــى داللــة خالــدة 
األقوى واألبقى فاعلية أبعد عن التصديق بعــدم  عىل خلود هذه الرسالة السامية، فكيف تصبح اآلية

  التشابه يف صورتها مع اآليات األخرى، ويْكأنها هي األصيلة التي تقاس عليها غ�ها.
ذلك، ولو أن عدم التشابه الصوري بــ� آيــات الرســاالت يقيضــ عــىل حجيَّــة الالحقــة غــ� املتشــابهة 

قة فقط،  ثم الالَّحقة لها كلها مطرودة لعدم التشــابه الكامــل، للسابقة، فلتكن اآلية األوىل هي املصدَّ
  !.عليه�السالموال تشابَه ب� فلْق البحر ملوىس وإحياء املو� لعيىس 

ولنئ قالوا إن األصيلة هي األوىل بازغَة الرساالت، يقال لهم بأية حجة هي األصيلة والتالية ليست بها، 
عىل حتى تنتهي إىل علياها الوحيدة الخالدة ك� القــرآن رغم أن الرساالت بآياتها متدرجة إىل أعىل فأ 

  العظيم.
ال تختص بآية الرسالة، بل هو الحيث الرسايل رسوالً ورسالة بآياتها  »أعلم حيث يجعل رسالته  ّهللا «وهنا 

املثبتة لها وأصلها وزمانها ومكانها حيث الحيث هنا يحلِّق عىل كل حقول الرسالة وأبعادها، فقد نظر 
يف قلوب العباد فوجد قلب محمد خ� قلوب العباد وأصفاها واضفاها فاصطفاه لنفسه فأضــفاه   ّهللا 

  لرسالته األخ�ة التي تحمل الرساالت كلها، وجعل لها آيتها الخالدة الرسولية ورسالية: القرآن العظيم.
ذير مب�* أَو� يكفهم أنا أنزلنــا وإ�ا أنا ن  وقالوا لو ال انزل عليه آيات من ربه قل إ�ا اآليات عند هللاّ «
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بيني وبينكم شهيدا   عليك الكتاب يتىل عليهم إن يف ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون* قل كفى باّ� 
  ١.»أولئك هم الخارسون  يعلم ما يف الس�وات واألرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا باّ� 

املشابهة الطليقة ب� الرسل �ا أوتوا  » لن نؤمن حتى نؤ� مثل ما أو� رسل ّهللا «فقد عنوا من قالتهم: 
من آيات رسولية، وآيات رسالية هي رشعتهم وكتاباتهم، وحدويًة يف الرساالت بكــل أبعادهــا دون أي 
اختالف صوري يف األحكام وال اآليات، م� ينقِّص ويــنقض كــل الرســاالت بعــد األوىل، فإنهــا تختلــف 

سوليا ورساليا يف بعض املظاهر األحكامية وآياتهم، وما أسخفه قوالً هو بظاهره صالح حيث يتظاهر ر 
يقســمون  أهــم«بوحدة الرساالت، ويف باطنه مكٌر يجتث كل الرساالت ـ بعــد أوالهــا ـ عــن جــذورها: 

  ٢.»رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم يف الحياة الدنيا
ه كلَّ صنوف املكر، أنهم وهم أكــابر املجــرم� النــاكرين وي ا للهول من مكرهم املاكر الحاكر يف ِخِضمِّ

للرساالت كلها يرفعون َعلَم الوحدوية الرسالية، محتاط� يف األخ�ة ألنها ال تشبه سائر الرساالت؟ زعَم 
  أن املتقدمة هي األصيلة لقدمتها!.

فل� جاءهم الحق من عندنا قالوا لوال أو� «العليلة، إالَّ كقيلة اليهود: وما قيلتهم الغيلة، تلك الغائلة 
  ٣.»مثل ما أو� موىس أَو� يكفروا �ا أو� موىس من قبل..

أن تطلَّبوا ـ في� هم مقرتحون ـ أن يُؤتَوا رسالة ك� أو� »  حتى نؤ� مثل ما أو� رسل ّهللا «وقد تلمح 
جواب قاطع ال مرد له أن محطة الرسالة الربانية ال بد وأن  »أعلم حيث يجعل رسالته  هللاّ «، و هللاّ رسل 

بل « ٤من القلوب الطاهرة الباهرة دون القلوب املقلوبة الباترة الهاترة:  تكون ربانية تناسب رسالة هللاّ 
ة يريد كل امرى »ء منهم أن يؤ� صحفا منرشَّ

فقد أرادوا أن تجمع لهم القيادة الروحية اىل القيــادات  ٥
، فال تعارضهم القيادات الروحية يف كربيائهم وعلوائهم الظا� الزمنية حتى يصبحوا أكابر يف القيادت�

  املظلم جو اإلنسانية جمعاء.
حتى نؤ� مثل مــا أو� «إجابة عن كل الشطحات الثالث املحتملة القرتاحهم » أعلم..  هللاّ «والحق أن 

يثيــات يف حقــل حيث الحيْث تعم حيث الرسالة وآيتها الرسولية والرسالية، مثلث مــن الح»  رسل هللاّ 
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الرسالة كانت مقَرتحة عىل مدار الزمن الرسايل بصيغ مختلفة تجمعها بجواباتها هذه الجملة الجميلة 
  الشاملة.

والقول إن تعميم الوحي لكافة املكلف� كان أصلح لإلصالح؟ غوٌل وتأثيم من القول!، حيــث الرســالة 
واملناسبة للرسالة قابليًة وفاعليًة هي ب� عصــمة والوحي أمانة ربانية ال تحل إالَّ محلها املناسب لها، 

برشية تحقيقا لكل املساعي تحليقا عليها للحصول عىل أصفى الصفاء، ومن ثـَـم عصــمة ربانيــة كــ� 
  ويرضاه.  يراه هللاّ 

رســاالته، كيــف تليــق أن   وكيف تليق هذه القلوب املقلوبة العفنة النتنة، املستكربة الــرادة عــىل هللاّ 
اعلــم حيــث   ّهللا «جمعا ب� النور والظالم، نقضا لحكمــة امللــك العــالم؟ كــال:   ة رساالت ّهللا تكون حَملَ 

  .»يجعل رسالته..
فأقل ما يرشط يف مهابط الوحي والتنزيل التخلية عن كل مكر وغدر ثم التحلية بحلية اإل�ان، ومــن 

لــن «ن مــاكرون وغــادرون يف قــولتهم: ثَم اإل�ان القمة املصفاة عن أية كُدرة، وهؤالء الكرباء املجرمو 
لون رسالة الوحي؟.» نؤمن   فكيف يحمَّ

، يجــب  ، بالرغم م� خيِّل إليهم أنهــم كبــار عنــد هللاّ  فهؤالء األكابر املجرمون سيصيبهم صغار عند هللاّ 
وحكمــه   عليه أن يكون عند متطلباتهم الجاهلة الغائلة، صغار باستكبارهم وانهــم جعلــوا رســالة ّهللا 

  غارا يستصغرونه لحد يتطلبونه ألنفسهم الحضيضة البغيضة.ص
ويا ليتهم ملسوا جانبا من طبيعة الرسالة الربانية والوحي حتى ال يلفظوا بهذه الشــطحات، فالقلــب 

ومرضاته، واملتجيل ملعرفة   املتجرد عن كافة الحظوظ الذاتية والعرضية غ� الربانية، املتحيل بحب ّهللا 
، دون القلــوب املقلوبــة عــن انســانيتها،  ، هو الالئق لتحمــل رســالة هللاّ  ، املتفِئد بنور ّهللا وعبوديته  ّهللا 

  املتفئدة بن�ان الشهوات والحيَوانات.
هو وحده الذي يصطفي من أصفياءه من يصــلح لحمــل الرســالة، بصــالح القابليــة والفاعليــة   ثم هللاّ 

س الصــالح� أيــا كــانوا فضــالً عــن هــؤال الطــالح� الرســالية، بالعصــمة البرشــية واإللهيــة، دون النــا
  الكالح�!.

  
  
  
  
  
  

)۳(  
  حرمة اتباع الظن وطاعته

  
  ١:»إن يَتَِّبُعوَن إالَّ الظَّنَّ َوإْن ُهْم إالَّ يَْخرُُصونَ    َو إن تُِطْع أكَْ�َ َمن يف األرِْض يُِضلُّوَك َعن َسِبيِل هللاّ «
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أنهم عىل شتات أهواءهم ضــالون ومضــلون، فــإنهم » أك� من يف األرض«من القضاء عىل هذه قضاٌء 
تخمينا دون علم ويق�، فهم ـ إذا ـ يكذبون، » إْن هم إالَّ يخرصون«وبالنتيجة » إْن يتبعون إالَّ الظن«

بــاع مه� اتفق منهم صدق في� يظنون، فإن اتباع الظن كذب يف اإلتباع مهــ� اتفــق صــدقه، كــ� ات
  العلم صدق فيه مه� أخطأ قصورا دون تقص�.

فالفتيا الصادرة عن إتباع الظن ال تُتَّبع مه� كانت شه�ة أو مجمعــا عليهــا، ثــم الصــادرة عــن إتبــاع 
  العلم تتبع مه� كانت وحيدة شاذة عن الجمع فإنها غ� وهيدة.

هــي   ض في� يظنــون؟ وســبيل هللاّ وكيف يَتَّبع رسول الهدى الحاصل عىل علم الوحي أك� من يف األر 
سبيل العلم أو أثارة من علم! سبيل عاصمة معصومة إالَّ لغــ� املعصــوم، ولكنــه تقــل أخطــاُءه حــ� 

  يستند إىل الكتاب املعصوم والنبي املعصوم.
اللَّهم إالَّ ك�ة متِّبعة للعلم، فليست الك�ة �ا هي ك�ة أصالً يتَّبع، إ�ا هو  ١»الك�ة  ذم هللاّ «ذلك فقد 

  ك�ة.الحق املعلوم بقاطع الدليل يف قلة أو 
ر الرسول  إن أتبــع «عن أن يطيع أك� من يف األرض وهو كيانُه بِقاله وحالــه  آله و عليه هللا صىلوترى كيف يحذَّ

؟ علَّه قطعا آلمال األك�ية الضالة إعالما وإعالنا صارخا يف هذه اإلذاعــة القرآنيــة، أم »إالَّ ما يوحي إيل
الخطاب يعم كافة املكلف� دون اختصاص بالرسول أو أن » إياك أعني واسمعي يا جارة«إنه من باب 

  كالً عىل قْدره وقََدره. آله و عليه هللا صىل
، فليس التنديد بــاألك� إالَّ ألن األكــ� »إن يتبعون إالَّ الظن وإْن هم إالَّ يخرصون«وألن النهي معلَّل بـ 

ملن ليس عىل علم ولــيس ليحصــل  عليلون بهذه العلة، فلو أن األك�ية تتبع العلم فال ض� يف اتباعها
عليه بجهوده، فاتباع العلم ضابطة عامة يف حقيل اإلجتهاد والتقليد، ك� أن اتباع الظن هابطة عامة 
يف الحقل� جميعا، اللَّهم إالَّ ظنا يؤمر باتباعه بدليل قاطع كاألصول األحكامية املوضوعة ملوضــوعات 

  يف موارد الشك.
ظن ـ كأصل ـ وحرمــة قْفــو غــ� العلــم أو اثــارة مــن علــم، عديــدة يف عــدة واآليات يف حرمة اتباع ال

مجاالت، واتباع الظن ـ حتى في� يُضطر إليه ـ محظور إالَّ أن يتبع فيه دليل العلم من كتاب أو سنة 
قطعية كأدلة اإلستصحاب واإلشتغال والرباءة والظاهر وقاعدة الفراغ والتجاوز، فليس اتباع الظن فيها 

  باتباع العلم في� ال سبيل علميا إليه، فهي ب� تهدير هذير أم تقرير من�. إالَّ
ذلك وألن أمثال اإلج�ع والشهرة والقياس واإلستحسان واإلستصالح ال دليل عىل حجيتهــا يف الظنــون 
 الحاصلة منها، بل والدليل قائم عىل أالَّ حجية فيها، فالظنون الحاصلة منها مردودة بل والقطع الذي

يحصل من غ� دليل رشعي عقليا وسواه، َمثَله كمثل تلك الظنون، وقيلة أال ســبيل إىل نقــض القطــع 
للقاطع أيا كان، عليلة، حيث القاطع ليس ليدعي الحيطة القاطعة العلمية غ� املتخلفة عن الواقــع، 

ءه فللشارع نصب الوسائل ك� يراها صالحة للحصول عــىل القطــع، وقــد نصــب الكتــاب وعــىل ضــو 
                                                                                                                                                         

 
ا���� ��ل: ��ل �� ا�� ا����  �� ا��ل ا����� ��� ا������ ر��� �� ���م �� ٧٦١: ١). ��ر ا������      ١
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السنة، والعقلية الصالحة املتفق عليها، البديهية بــ� كافــة العقــالء وهــي الطريقــة الصــالحة لــتفهُّم 
  الكتاب والسنة وغ�ه� من الحقائق.

  
  
  
  
  
  

)۴(  
  حرمة قفو غ� العلم

  
ْمَع َوالْبََرصَ َوالُْفَؤاَد كُلُّ أُْولَئِ «   ١.»َك كَاَن َعنُْه َمْسئُوالًَوالَ تَْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ

تخــتص اقتفــاء » إن الســمع والبرصــ..«وأدلتها الخاصة: » وال تقف..«آية وحيدة يف صيغتها الخاصة: 
ل مسؤولية افتناء غ� العلم  املسلم واتباعه �ا له علم دون ما دونه من ظن او شك او احت�ل، وتحمِّ

  ».ؤادالسمع والبرص والف«
هذه اآلية ـ كأرضاب لها ـ تحرم قفو غ� العلم، ال سي� يف االحكــام كــالتي مضــت مثــل قتــل األوالد، 
والزنا، وقتل سائر األنفس وقرب مال اليتيم وايفاء الكيل، والوزن بالقسطاس املســتقيم، فــال تخــتص 

  ٢بالعقائد ك� زعم.
  ٤وتامر باتباع العلم او اثارة من علم. ٣ويف سائر القرآن آيات عدة تنهى عن اتباع الظن

لفظيا او فكريا او عقيديا او عمليا، فنقل غ� املعلوم دون نقــد  ٥اع املختارمن القفو: اإلتب» ال تقف«
ب� األصول والفــروع يف  قفو، واعتقاده قفو، والعمل وفقه قفو، وأنت يف كل ذلك مسؤول، دون فرق

                                                        
 .٣٦: ١٧). ا����اء      ١

 
 �� ��ه ا��ٓ�� وا������!). ز��� ا���� ا�����ري �� ر����� دون ��ا��� ا     ٢

 
 �� ا�����ن ��� ���ان: ���م �� ا���� وا���. ٢٧ج  ٤٣٢). را�� ص      ٣

 
 ... ��� ���ان: ���ب او ا��رة �� ���.١٠). را�� ص      ٤

 
). ��� ا�ٕ����ع ا�� �� ا����� وا�����، ا����وه وا�����ر، و������ ا�َ�ْ�� �� ا�����ر ��� و���� ا����      ٥

 ��� ا�ٕ����ع.
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وال صبغة الفطرة السليمة، تجاوبا ب� كتا� التكوين والترشيع يف لزوم اتجــاه اإلنســان  ١صيغة النهي
  اىل صلب الواقع ما وجد إليه سبيالً.

النفس، ظنا متآخ� اىل العلــم، ثــم  ل� تشمل درجات العلم م� تطمنئ» العلم«وليس » علم«وهنا 
عل�: من علم اليق� او ع� اليق� او حق اليق�، سواٌء أكان عل� لك ميسورا �ا تربهن من بــراه�، 
او عل� ملن تعلمه عاملا ثقة فتتبعه في� ال تجد لنفسك سبيالً، فهذا علم بعلم، وذلك علم، فيشمله� 

  سان.ك� شمل سائر ما يُطمنئ اإلن» علم«
  وترى ان اآليات هي مظنونة الداللة ومنها هذه، فكيف يستدل بها عىل املنع من اتباع غ� العلم؟..

ان القرآن قطعي الســند ظنــي الداللــة والحــديث ظنــي الســند قطعــي «هذه طنطنة أصولية هراء: 
توجد يف الداللة فمن الحديث ظني الداللة وهو الك�ة الساحقة، وهذه الك�ة ـ وال قلة ـ ال »  الداللة

القرآنية حيث االعجاز القمة يف بالغته وفصاحته الداللية يقيضــ عــىل الداللــة الظنيــة ويجتثهــا مــن 
جذورها، وال سي� يف آيات االحكام واملعارف األصلية فانها رصيحة مهــ� كانــت بحاجــة اىل تــأمالت 

  ها!.وتدبرات، وليس يف آية القفو ما يريب يف داللتها فال نطمنئ �دلول
واستعينوا بالصرب والصالة وإنها لكب�ة «هنا يشمل بعض الظن وك� يف آيات اخرى منها » علم«او ان 

  ٢.»إالّ عىل الخاشع�* الذين يظنون أنهم مالقوا ربهم
ال ســواه، والعلم فقط، و� يعِن العلم في� يعنيه ظنا وال الظن عل�، فكل يعني معناه » علم«ولكنه 

والظن يف اآلية ظن القلب وهو من اوسط العلم يف العقل، ولو ان الظن يستعمل يف العلم بقرينــة ـ 
  وال يستعمل ـ فال يعني ذلك استع�له فيه دون قرينة، او ان العلم يعني الظن دونها!.
ية ليس اتباعا واتباع أصول كأصل الرباءة واإلستصحاب والظاهر ام ماذا من أصول يف مواردها املوضوع

للظن، حيث ال يشرتط فيها حصول الظن بل هي اصول تتبع بداللة العقل والرشع في� ال دليل عىل 
مواردها، فاتباعها إذا اتباع للعلم وان � يحصل به علم وال ظــن، أو الن االصــول ال تــرد اال يف مــوارد 

والتكليــف بــاٍق يف نفــي او الشك حيث ال سبيل اىل علم، فهل يبقــى املكلــف دون نفــي او اثبــات؟ 
اثبات! ام يقفوا خالف هذه االصول وهو قفو للمرجوح عقليا وعاديا، ونقض لليقــ� املتعــود بالشــك 
ك� يف موارد االستصحاب والرباءة والظاهر؟.. ثم إنها ال تقرر حك� وإ�ا تب� موضوعات ألحكامها اذ 

                                                        
أ�� «). �� ���� ان ��ا ا���� وا�� ��� ا���م ����� �� وا���ت و�����ت، و��� ���� �� ا��ل ا���� ا��      ١

أو��ً وأ���ا و����� ���� ا���وع ا�� ا�� ا��ٔ��ل: ا������، وأ��� �� ���� ��ا ا���� ������ �ٕ��� »   ����و ا�� ا��ّ�

��� ا��� �������� ����، ��� ��� ��ٕ����ن �� ��� و�� ���� ا�� ا���� �� ���� و����� ��� ا�����م ��� �� ا���

ا�����م، �� و��� ���ك اد�� �� ���ب أو ��� ���� �����ع ��� ا���� ��� ��ٔ�� ����ة ���ٓ��، �ٕ�ن ��ارد ا��ٔ��ل 

�� وا���ت، و��ه ا���ارد ��ر�� �� ���ق ا��ٓ�� ����� ا������ �� ا��� ا��ي �� ���� ��� ا�� ا���� وا����� ��� �

 ���� ��� ���� ��� ���� ا�� ا����.

 
 .٤٥: ٢). ا����ة      ٢
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� علم مخصوص �ا نجــد لعلــم إليــه ســبيالً. أم ال ال نجد سبيالً علميا إليها، ومورد النهي عن إتباع غ
  ١نجد وال تكليف ثابتا بنفي او اثبات.

والضابطة اإلسالمية السارية هي اتباع علم ما امكن، وإال فال اتباع وال متابعــة إال بــدليل قــاطع مــن 
كتاب او سنة ثابتة او حس او عقل ام ماذا، ك� األصول العملية ثابتة بالكتاب والسنة ودليل العقل 

  وهي خارجة عن محور اآلية.
ت واالج�عات والشهرات والروايات التي ال توافق الكتاب والسنة او تخالفه�، إنها ال تقفى فالقياسا

اذ ال تفيد عل� وال اطمئنانا، أم نطمنئ بَخطإها كالتي تضاد الكتاب او الســنة الثابتــة، حيــث االدلــة 
  القاطعة تطاردها.

حتى تسقط عن الداللة العلمية، وال  إذا فال نقفوا ما ليس لنا به علٌم، و� تخصص اآلية كث� تخصيص
قليله حيث االصول غ� العلمية التي نقفوها إ�ا نقفوها بعلم من كتاب او سنة او اثارة من علم وال 

  سبيل يف مواردها إال احكامها.
هناك علمي وهنا علم، والعلمي ما يستند اىل العلم كحجية األصول العملية والشهادات ام ماذا من 

  دون خروج عن ضابطة اآلية، وك� العلم عل�ن: اجتهادي وتقليدي.حجج رشعية، 
فالتثبت عن كل خرب وكل ظاهرة وحركة قبل نقلها واإلعتقاد بها والحكم عليها، والعمــل وفقهــا، إنــه 
دعوة قرآنية صارمة سارية، ومتى استقام السمع والبرص والفؤاد عىل هذا املنهج � يبــق بعــد مجــال 

يف املعتقدات، وال مجال للظنون والشبهات يف األحكام واألقضية والتعــامالت، وال  لألوهام والخرافات
مجال يف العلوم لإلفرتاضات والحدسيات، حيث يتبنى اإلنسان حياته يف كل الجهات حياتا علمية دون 

رضورة تحكم للظنيات، اللهم إال املسنودة اىل علم، او املستفادة من علم، في� ال سبيل اىل العلم، وال
  قا�ة بنفي أو إثبات، ك� يف موارد األصول العملية والشهادات، تداوما يف س� عجلة الحياة.

هناك طريقة آفاقية لعلم او ظن ام ماذا، هي السمع والبرصــ، واخــرى أنفســية هــي الفــؤاد، ففــي� 
لفــؤاد حــق تسمع حٌق وباطل، وفي� تبرص حٌق وباطٌل، وفي� تعتقــد فطريــا او فكريــا وعقليــا ويف ا

وباطل، وب� الحق والباطل أربع أصابع، ف� تسمعه اك�ه الباطل وما تبرصه اقله الباطل، وما تتفأده 
ال تقف ما ليس لك بــه علــم إنَّ الســمع والبرصــ والفــؤاد كــل أولئــك كــان عنــه «فيه حٌق وباطٌل ف 

  .»مسؤوالً
سان او قلم او اعتقاد او عمل ام مــاذا، ان السمع والبرص يف تلقيه� ما يتلقيان، ثم ما يلقى منه� بل

ان   أ�ا رجل أشاع عىل رجل مسلم بكلمة وهــو منهــا بــريء كــان حقــا عــىل ّهللا «إنه� مسؤوالن! ف 
عىل   ومن قفا مؤمنا بيشء يريد شينه حبسه هللاّ « ٢»يذيبه يوم القيامة يف النار حتى يأ� بنفاذ ما قال

                                                        
). �ٕ�ذ ��� أو ��� ان ����� ز�� ��� �����ً ا�� ��� او �� ��� ��� ���� ��ء، و���� اذا ��� ������      ١

�� ��� �� ا����ل ا����  �� ��� ا�� اد��� أم ��، ��� ���� ����� ان و��ت �����ً ا�� ��� و����� آ�� ان

 ا�������...

 
 ...آ�� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا����� و���� ا�� أ�� ذر ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١٨٢: ٤). ا��ر ا�����ر      ٢
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  ٢».من بهت مؤمنة أقيم يف طينة خبال او يخرج م� قال«و ١»جرس جهنم حتى يخرج م� قال
ثم الفؤاد وهو القلب املتفئد املشتعل �ا اعتقده او عقده، اشــتعال النــور بــالحق او النــار بالباطــل، 

  ومعه معداته �ا يتفأد، إنه مسؤول، حيث يفعل او يقول ما اعتقده دون علم!.
ا يأخذه االنسان إنها امانة كربى للجوارح كلها واهمها السمع والبرص، وللجوانح كلها واهمها الفؤاد م

  وما يؤتيه، اللهم إال قفوا العلم.
ان السمع والبرص والفؤاد كل اولئك «امانة ترتعش أركان كيان االنسان لجسامتها وضخامتها يف دقتها: 

  : مسؤولية ترضب إىل اع�ق الزمن منذ جرى عليه قلم التكليف.»كان عنه مسؤوال
حيث اإلنسان مسؤول عن كــل مــا يفعــل او يعتقــد او يقــول ف  ٣»ليس لك ان تتكلم �ا شئت«ف 

  كل اولئك مسؤول. ٤»فؤاد وما عقد عليهالسمع وما وعى والبرص وما رأى وال«
والثالثة هي من اعضاء اإلنسان؟.. ألن الفؤاد هو امل� يف عقلية اإلنسان، والسمع » كاولئ«ترى وملاذا 

  حيث تجمع مدارك الروح من اإلنسان!.» اولئك«والبرص ه� اإلدراكان عىل عقٍل، فهي إذا 
ثم املسؤول هل هو اإلنسان يسأل سؤال تأنيب عــ� يفعلــه بهــذه األعضــاء؟ ف�جــع ضــم� الغائــب 

  ملاذا استعملها يف غ� علم؟..» كان اإلنسان عنه (اولئك) مسؤوالً«نسان!: اىل اإل » كان«
ام هو كل من السمع والبرص والفؤاد، ان كالً منها مسؤوٌل عنه في� فعل، فالضــم� لكــل منهــا عــىل 

                                                                                                                                                         

 
�� ��� �����  آ�� و ���� ا��� ���). ا����ر ا��ج ا�� داود وا�� ا�� ا����� �� ا���� �� ���ذ �� ا�� �� ا����      ١
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ا����� ��ل   �� ���ب ��� ا���ا�� �����ده �� ��� ا����� �� ���ا��ّ� ٢٠٩ح  ١٦٥: ������٣ ). ��ر ا     ٣

: ��� �� ان ����� ��� ا����م ��������� ��� �� ���� �� أ��� ���� �� ���� �� أ��� ��ل ��ل ��� �� ا����� 

���ا ��ل   ��ل: ر�� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �و��ٔن ر��ل ا��ّ »و�� ��� �� ��� �� �� ���«�� و�� ���ل:   ��� ��ٔن ا��ّ�

ان ا���� وا���� وا���اد �� «�� و�� ���ل:   ���ا ���� او ��� ����، و��� �� أن ���� �� ��� ��ٔن ا��ّ�

 .»او��� ��ن ��� ���و��ً 

 
�� ا���� ��ل: ��� ا��� ا����س �� ا����ج ��ٔ�ـ�� ��ـ�ء ��ـ� ا���ـ�ان. �ـ�ل:  ٣١٣). ا����ر ح      ٤

 »ان ا��ـ�� وا���ـ� وا��ـ�اد �ـ� او��ـ� �ـ�ن ��ـ� ��ـ�و��ً «���ل �ـ� �ـ� ��ـ�،  ا��ـ��م ����  ����� ��� أ�� ���ا��ّ�

 ا����...
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ام الضم�ان راجعان اىل اإلنسان فاإلنسان هو املسؤول عنــه يف » كان كل عن نفسه مسؤوالً«البدل؟ 
  خطاء.هذه األ 

» وقفوهم إنهم مسؤولون«هذه تتحمله� أدبيا ومعنويا، فقد يسأل اإلنسان عنها ما فعله بها » كان«
ث أخبارها �ا تحّملت وسّجلت األقوال واألع�ل  وكل إنسان الزمناه طــائره يف «وتسأل األعضاء فتحدِّ

»عنقه..
فيه من عقائد، حيث يوقف موقف االستنطاق فال ِحَول  وكذلك الفؤاد حيث يخرب �ا ارتسم ١

»حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم �ا كانوا يعملون«له ع� سجل: 
كــ�  ٢

  اإلنسان مسؤول عنه يف أخطاءه بهذه الثالث أم ماذا؟.
ا فعل بها، واالعضاء مسؤول عنها، مسؤولية فاإلنسان مسؤول عن هذه االعضاء ومسؤول عن نفسه �

  كربى تشمل اإلنسان كل اإلنسان.
  ٣.»وال �ش يف األرض مرحا انك لن تخرق األرض ولن تبلغ الجبال طوالً«

ان امليش يف األرض مرحا اختيال وإفتخار فإرساف واستكبار، فهو ممنوع مذموم ك� أن تصع� الخــد 
ر «وتصغ� كيانك عند الناس مذموم، فذلك إفراط وهذا تفريط وعليك بعوان ب� ذلك:  للناس وال تصعِّ

ال يحب كل مختال فخور* واقصد يف مشيك واغضض من   خدك للناس وال �ش يف األرض مرحا إن هللاّ 
»صوتك إن انكر األصوات لصوت الحم�

اذا كان التصع� اإلمالة تذلالً او تكربا فانه� كاله� تصع�،  ٤٥
  وكاله� هنا معنيان.

ع فيه، فليمش اإلنســان دون مــرح وفــرح تصــع� وإ�ــا هونــا:  وعبــاد «واملرح هو شدة الفرح والتوسُّ
  ٦.»الرحمن الذين �شون عىل األرض هونا

                                                        
 .١٣: ١٧). ا����اء      ١

 
٢٠: ٤١). ����      ٢. 

 
 .٣٧: ١٧). ا����اء      ٣

 
 .١٩: ٣١). ����ن      ٤

 
��� ا������ ا�� ���� ���� ا��   ��ل: ��ض ا��ّ� ا����م ����  ـ ا����� ���� �� أ�� ���ا��ّ� ٤٢٢: ٣). ا�����ن      ٥

و�� ��� �� ا��ٔرض ���� ا�� �ـ� ��ـ�ق «���ل:   و��ض ������ ا���� ا�� �� ���� ا��ّ�  ��ء �� ����� ا��ّ�

 � ا��ٔ��ات ���ت ا�����.و��ل: وا��� �� ���� وا��� �� ���� ان ا��» ا��ٔرض و�� ���� ا����ل ����ً 

 
 .٦٣: ٤٥). ا������      ٦
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لو انك تعرف نفسك الضئيل الفق� امام ربك العيل القدير. وانك دوما يف قبضــته وأمامــه وبحرضــته، 
  فطامن من كربيائك وخفف من وطئة خيالئك، وامش عىل األرض هونا، ال مرحا يف كربياءك.

  تسامى هللاّ مرحا؟ أألنك   من انت ايتها الحرشة الصغ�ة الفق�ة، الهزيلة الرذيلة حتى �يش يف ارض ّهللا 
ب�اء او سلطان. ام قــوة ام مــاذا؟   يف قدرته وجربوته؟ وبيده ملكوت كل يشٍء! ام ترتفع عىل خلق هللاّ 

أم �يش يف األرض مرحا منة عليها أنك �يش »!  وما بكم من نعمة فمن ّهللا «فيا لها من زخرفات هراء 
لتي أمامك هي فوقك حيــث لــن تبلغهــا فيها، فاألرض التي تحتك هي فوقك اذ لن تخرقها، وجبالها ا

  طوالً، فطُولك قارص عن جبال األرض، وطَولك يف حولك قارص عن خرق األرض، إذا فل�ذا املرح؟!
هذا! وترى ان اإلنسان عاجز عن خرق األرض؟ وهو يخرقها بالوسائل التي اصطنعها فيستخرج منهــا 

وصواريخ وسفن فضائية عىل الجبال وما فوقها  معادنها! اولن يبلغ الجبال طوالً؟ وهو يحلِّق بطائرات
  من كرات!.

ولكن� اإلنسان ايا كان لن يخرق األرض �شيئته املرحة، ولن يبلغ الجبال يف طولــه، وان كــان يخــرق 
  . ، وال حول وال قوة إال با�ّ  ويبلغ بطَوله وَحوله، فال طول إال با�ّ 

�ن عليك أنه �شيك فيها، وال أن �ن ـ في� مــن   ّهللا ليس لك ان �ن عىل األرض انك �يش فيها، بل 
�ن عليك، وال ان �ن عىل خلــق   بل ّهللا   عليك من طاقات تخرق بها األرض وتحلق ـ �ن عىل ّهللا   ّهللا 
به من نعم استخلفك فيها، فارجع اىل اّولك تجدك نطفــة قــذرة واىل آخــرك تجــدك   �ا ابتالك هللاّ   ّهللا 

واىل وسطك حيث انت حامل العذرة، فيا ايتها النطفة القذرة والجيفة العذرة كيف �يش  جيفة نتنة،
  ! غ� مستكرب عىل خلق ّهللا   عىل األرض مرحا، وعليك ان �يش عليها هونا متواضعا �ّ 

  ١.»كُلُّ ذَلَِك كَاَن َسيِّئُُه ِعنَْد َربَِّك َمْكُروها«
ملفروضاته واقرتابا او اقرتافا ملحرماته، حرمة سلبية ام ايجابيه، محرمات ثابتة عرب الرساالت  سيئه: تركا

اىل اع�ق الزمن الرسايل، فإىل األبد، وك� نرى أنهــا كلهــا مــن املحرمــات » كان«اإللهية، حيث ترضب 
  التي ال تتحول.

ما يرجح تركه، ف� من مكــروه يف هنا تتهدم رصح االصطالحة الفقهية انه مقابل املحرم » مكروها«و
سائر القرآن إال محرما، ومن ثم الحــديث حــذو النعــل بالنعــل، إال بقرينــة قاطعــة ترصــفها إىل غــ� 

  معناها.
»وكرَّه اليكم الكفر والفسوق والعصيان«ال نجد مكروها يف القرآن إالّ محرما او من اشده 

ولكن كــره « ٢
اثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين* لو خرجــوا فــيكم مــا زادوكــم إال خبــاالً وألوضــعوا انبع  ّهللا 

عليم بالظامل�* لقد ابتغوا الفتنة من قبــل وقلبــوا   خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم س�عون لهم وهللاّ 

                                                        
 .٣٨: ١٧). ا����اء      ١

 
 .٧: ٤٩). ا����ات      ٢

 



 177

١.»وهم كــارهون  لك األمور حتى جاء الحق وظهر أمر ّهللا 
ب احــدكم ان يأكــل لحــم اخيــه ميتــا ايحــ«

  ٢٣.»فكرهتموه
  ٤.»إِلَها آَخَر فَتُلَْقى ِيف َجَهنََّم َملُوما َمْدُحورا   ذَلَِك ِم�َّ أَْوَحى إِلَيَْك َربَُّك ِمْن الِْحْكَمِة َوالَ تَْجَعْل َمَع هللاّ «

قرآن كله عرشين مرة وهي هيئــة خاصــة مــن الحكــم يحكــم ويـُـربط بهــا علــم يف ال» الحكمة«تأ� 
اإلنسان أو خلقه او عقيدته  او عقليته او عمليته عن التفسخ واإلنحالل واإلنفصال عن الحق املـُـرام 
وحق املَرام، فمن العملية ذلك الذي ذكر يف اآليات املسبقة امرا ونهيا يربطان اإلنسان برباط التقوى 

  وال تجعل مــع هللاّ «ويف النهاية:  »أال تعبدوا إال إياه«نه بنياط التوحيد حكمة عقلية يف البداية: وينيطا
حكمة عملية مربوطة بحكمة عقيدية ك� الحكمة كلها تُربط هكذا: ختام يشبه البداية يف  »إلها آخر

حيث » التوحيد«سالم: هذه الحكمة العملية، محبوكة الطرف�، موصولة بالقاعدة الكربى يف أضالع اإل 
القرآن يقيم عليها الحياة كل الحياة. توحيدا عمليا ينبع من العلمي والعقائدي: اال تعبدوا اال اياه، ال 
عقليا وال عقيديا ال يعدوا الضم� اىل الحياة العملية، ويف الِحَكم املسبقة يف هذه اآليات مجموعة من 

ــة: ( ــة عقيدي ــة۲۹و ۲۳الُحكــم: عقلي ــية واقتصــادية (۲۵و ۲۳: () واجت�عي ) ۳۵و ۳۰ـ  ۲۶) وسياس
  ) تجمعها الحكمة العقلية والعملية!.۳۶) وعلمية: (۳۷و ۳۴و ۳۲) وُخلُقية: (۳۳و ۳۱وانفسية: (

»يؤ� الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أو� خ�ا كثــ�ا«وقد تتوحد خ�ا كث�ا: 
ويف الــدعوة:  ٥

»سبيل ربك بالحكمة واملوعظة الحسنةأدع اىل «
حكمــة بالغــة فــ� تعنــي «ولحدٍّ كأنها القــرآن كلــه:  ٦

                                                        
 .٤٨: ٩). ا�����      ١

 
 .١٢: ٤٩). ا����ات      ٢

 
�ـ�ن ا�ـ� ا��ـ��م ���ـ�). �����ا�� ������ �� ا��د�� ���� ��� ا����� واذ�� ����� ���ل ��� ا����م ا���دق      ٣

 ���ه... و��ن ا�� �� ���ه ����ل.

��ب او �� ا�� �� ا����ب و���� ا�����ن دون ���ر و��� ا���ا�� �� ��ل ��� �� ا�����ا ���� ���� ا�����

 �� ر���ن ��� ���م.

 
 .٣٩: ١٧). ا����اء      ٤

 
 .٢٦٩: ٢). ا����ة      ٥

 
 .١٢٥: ١٦). ا����      ٦
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»النُذر
من علمية وُخلقية وتربوية عقيدية وعملية، من فردية وج�عية، من سياسية واقتصــادية ام  ١

  ماذا فكلها حكمة.
يتلــوا علــيهم آياتــك ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة «الكربى يف مربع الدعوة:  إن الحكمة هي القاعدة

»ويزكيهم
»امللك والِحكمة وعلّمــه مــ� يشــاء  وآتاه هللاّ «ويف مثلث السلطة العادلة:  ٢

وشــددنا ملكــه « ٣
»وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب

عليكم ومــا أنــزل علــيكم مــن   واذكروا نعمة هللاّ «ويف مثنى النعمة:  ٤
»الكتاب والحكمة

ملا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتــؤمنن «والرسالة  ٥
»به ولتنرصنه

  والحكمة كلها فيه. ٦
  
  
  
  
  
  

  ثارة من علم:حجة الكتاب او ا
  وحى الكتاب، والسنة القطعية

  
ِكتَاٍب    قُْل أََرأَيْتُْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاّ « َمَواِت اِئْتُوِ� بِ أَُروِ� َماذَا َخلَُقوا ِمْن اْألَرِْض أَْم لَهُْم ِرشٌْك ِيف السَّ

  .»�َ ِمْن قَبِْل َهَذا أَْو أَثَارٍَة ِمْن ِعلٍْم إِْن كُنْتُْم َصاِدقِ 
كــانهم »  ما تــدعون مــن دون هللاّ «أبرصتم وعرفتم »: أرأيتم«للذين كفروا، املعرض� ع� أنذروا » قل«

                                                        
 .٥: ٥٤). ا����      ١

 
 .١٢٩: ٢). ا����ة      ٢

 
 .٥٢: ٢). ا����ة      ٣

 
 .٢٠: ٣٨). ص      ٤

 
 .٢٣١: ٢). ا����ة      ٥

 
 .٨١: ٣). آل ���ان      ٦
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فقــط » أرو� ماذا خلقوا من األرض«ف   ، فلو أنهم آلهة يف رأيكم فليكونوا خالق� ك� ّهللا  آلهة إال هللاّ 
يف «  مــع هللاّ » أم لهــم رشك«؟ غمضا عن الســ�وات. فــإذ ال خلــق لهــم يف األرض فكيــف بالســ�وات

؟ وليس يف األرض وهو أهون، فإذ ال تجدون لهــم خلقــا يف األرض أو رشكــا يف الســ�وات، »الس�وات
: الكتاب األخ� املهيمن عىل مــا قبلــه مــن كتــاب، »ائتو� بكتاب من قبل هذا«ولعلّه خفي عنكم ف 

بقية منه تروى وتؤثر، أو عالمة »: ة من علمأثار «ـ وال أقل ـ » أو«يدل عىل هذا الرشك بلسان الوحي 
منه عليها أثر من علم، علم مسنوٍد إىل حس أو نقل أو عقل أو أٍي كان، ما كان من علم، أو أثرة منه 

ولــنئ ســألتم مــن «به فائتو�.. إن كنتم صادق�: أنَّ ملا تدعون شك يف األرض أو الســ�وات   آثركم هللاّ 
  ١.»فأ� يؤفكون»«ليقولن خلقهن العزيز العليم«»:  ليقولن هللاّ » «لقهممن خ« »خلق الس�وات واألرض

وهذه االدلة املطلوبة إلثبات ما يزعمون، بدًء من الحسية وختاما ألثارة من علٍم، يتوسطها كتاب من 
ها فقط هي التي �كن الحجاج بها الثبات ما يُرام، وإذ ال  يجدون منها أثرا الشامل لكل دليل، إن  ّهللا 

  أو أثارة فأ�َّ يؤفكون!.
  
  ؟:»كتاب: أو أثارة من علم«

هنا الثقالن: الكتاب ـ والسنة: العرتة ـ يحرصان األدلة يف أنفسه�: كتاب وحي، او اثارة من علٍم منه، 
التي عليها اثر العلم، بقية ذات عالمة تروى وتؤثر عن مصــدر واألثارة ك� سبق هي البقية من علم، 

العلم: الكتاب، فا�ا هو الكتاب، املحور األّول واالخــ� الثبــات الحــق املــرام، إذ يجمــع أدلــة الحــس 
الذي ال نقــص   ء أخطاءها، ويزيد يف أضواِءها، ويزوِّدها بعلم هللاّ  والعقل والعلم بوحي خالص يخطِّى

  فيه وال خطأَ.
لذلك إن األدلة الحسية املسبقة قبل الكتــاب ال تتكــرر هنــا، ألنهــا مطويــة يف الكتــاب، ومــا أحســنه 

خــط إال تعبــ�ا وما ال ٢»حسن خط«انه،  آلـه و عليه هللا صىلوأجمله تفس�ا ألثارة من علم ما يروى عن الرسول 
عن الواقع، وما حسنه وج�له إال في� يحمل من معنى قبل زبره وصورته، وأنه فقــط حملــة عالمــة 

  العلم الكتاب وأثره، مه� � يصل إىل درجة العلم.
فالعلم املستفاد من كتاب الوحي هو األساس، ثم أثارة منه، تحمل عالمة العلم، ويحملها أولوا العلم، 

ثارة يُطَمنئ �ال�ة الكتاب، كذلك سندها الناقل لها يُطَمنئ، ومرافقة املــ� هــي أهــم فك� أن م� األ 
  عند أويل العلم، والحاجة إىل السند لغ�هم يف األك�، والجمع ام� وأمكن إلثبات العلم.

 ـ أخرى، فهو ينظر وسنتي ـ مرة ـ وعرت�  ا� تارك فيكم الثقل� كتاب ّهللا « آله و عليه هللا صىلفاذ يقول الرسول 
اىل أثارة العلم من زاويت�: امل� (سنتي) والسند (عرت�) فالعرتة هم السنة املحمدية القاطعة التي ال 
ريب فيها، ألنهم يحملونها دون جهل أو غفلة او خطأٍ، ف� تسمعه منهم سلي� دون تقية فهــو علــم 

                                                        
 .٨٧: ٤٣وا����ف  ٩: ٤٣و ا����ف  ٨٧: ٤٣و ا����ف  ٢٥: ٣١). ����ن      ١

 
 ـ ا��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ���� �� ا���� �� ا��ٔ��رة. ٣٨: ٦). ا��ر ا�����ر      ٢
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ه هللا صـىلعن النبي  أو أثارة قطعية من علم، وما يؤثر لك من غ�هم عنهم أو فــال حجــة فيــه إال إذا  آلـه و علـي
  كانت أثارًة من علم الكتاب، تحمل أثر الكتاب حيث يتصادقان.

أو ســنتي فخــذوه ومــا خــالف   ما وافــق كتــاب ّهللا « آلـه و عليه هللا صىلوهنا يأ� دور املروي متواترا عن النبي 
او مأثورة عن أهل  آلـه و عليه هللا صىلفإن السنة هنا هي القاطعة، مسموعة عنه  ١»أو سنتي فاتركوه  كتاب هللاّ 

، فالذي يعرض عىل الكتاب والسنة هي األثارة: املأثور غ� القاطع، فلو حملت السالم عليهمبيته املعصوم� 
عالمة العلم �ا وافقت الكتاب أو السنة القاطعة، فهي أثارة من علــم، وإال فهــي أثــارة ال مــن علــم، 

  .»يغني من الحق شيئا إن الظن ال«مه� كان ظنا أو سواه 
بيشء من علــم � يــوح إىل   و�ا أن األثارة من األثَرة فقد تعني في� عنت أثرة من علم: أن آثرهم هللاّ 

  نبي يف كتاب أو سواه، و� يلهم إىل عقل!.
: بقية تحمل اثرا من علم الكتاب كدليل حيث ال دليل، »فأتو� بكتاب من قبل هذا أو اثارة من علم«

  »!.ائتو�... إن كنتم صادق�«به من علم يفوق كل دليل،   ثركم ّهللا أو ما آ 
عطفا بهؤالء الح�قى الجهال أن يطالبهم بدليل عىل ما يدعون، وإن كان أثرة ك� قد يزعمون،   فيا ّ� 

  وأ� لهم أن يأتوا به إال أهواء وظنونا عليها يعكفون!.
ية تعنــي كــون األثــارة مــن جــنس العلــم: عاليــا ؟ علها جنس»من علم«يف » من«ترى وما هو موقف 

كاألثرة، أو نازالً ك� تحمل عالمة منه، أو نشوية تعني كون األثارة البقية صادرة عــن مصــدر العلــم، 
أثارة كائنة من علم، صادرة عن علم، وعله� هنا معنيان وما أجمــل جمعهــ� وأكملــه! ومــا أحســن 

دليالً ثانيا بعد الكتاب؟! فالظن غ� املسنود إىل علم، الذي  األثارة التي هي علم وتحمل عالمة العلم،
  ٢ال يحمل عالمة العلم، إنه ال يغني من الحق شيئا.

ئا يستخرج من العلم بالكشف قد تعني في� تعني شي» أثارة من علم«ومن ثم أخ�ا وبصيغة أخرى 
والبحث والطلب والفحص فتثور حقيقته، وتظهر خبيئَته، ك� تستثار األرض باملحــافر فيخــرج نباتهــا 

  وتظهر نثائلها، او ك� يستثار القنص من مجا�ه ويستطلع من مكامنه.
  ى ـ! فأ� ترصفون:!ثم اذ ال رشك لها يف الخلق، فال رشك إذا يف التقدير والتدب� وال العبادة ـ واحر 

من اليستجيب له اىل يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا   ومن اضل ممن يدعو من دون ّهللا «
  .»حرش الناس كانوا لهم اعداًء وكانوا بعبادتهم كافرين

ال  من«اللّهم إنه ال أضل منهم، فاملدعو يف مثلث الخيبة لهم منذ الدنيا ليوم الدين، اثنان يوم الدنيا: 
وواحــد يــوم الــدين يحمــل اســتجابة علــيهم »يستجيب له اىل يوم القيامة وهم عن دعاءهم غافلون

                                                        
ا�� �� ���ت ���� ا���ا�� و����� ��� ��ب ��� �����ا  آ�� و ���� ا��� ����� رواه ا������ن �� ا����  ). و�� أ����     ١

���   ��ٔ�� ���� و�� ����� �� ���� ����� ���ب ا��ّ�  ������ ����ه �� ا���ر، ��� ��ء�� �� ���� ��ا�� ���ب ا��ّ�

 أ���.

 
 �� ����� ا�����ن. »وان ا��� �� ���� �� ا��� ����«). را�� ��رة ا����، ����� ا��ٓ��      ٢
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  .»وإذا حرش الناس كانوا لهم اعداًء وكانوا بعبادتهم كافرين«واستجاشة لشعورهم بأشد تأنيب: 
  
  
  
  
  

  وجوب تب� األخبار
  

بَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَْن تُِصــيبُوا قَْومــا بَِجَهالـَـٍة فَتُْصــِبُحوا َعــَىل َمــا فََعلـْـتُْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاءَكُْم فَاِسٌق بِنَ «
  ١.»نَاِدِم�َ 

ادب ج�عي تحمله آية النباِء، يقرر للج�عة املؤمنة كيف يتلقون األنباء، فانهم ال يشاهدون جمعاء 
ن ثم تبقى الكــ�ة الكثــ�ة غائبــة عــن االدراك املبــارش، ومــن حضور املبارشة، اللهم اال قلة قليلة، وم

املستحيالت يف الحياة الج�عية االستقالل �ا يشاهده االنسان، دون استغالل ملا يشاهده غ�ه فيشهد 
به، وهذه اآلية كعديد امثالها، تنهى عن الركون اىل انباء الفاسق� اال اذا تب� فيها صدق يجعله عل� 

  م، الذي يعتمد عليه املؤمنون العقالء، والعقالء املؤمنون.كسائر العل
ان األخذ والرفض يف األنباء ليسا فوًىض دون حساب، وا�ا لكلٍّ ميزان عادل، فال يؤخذ خرب الفاسق اال 
ان يتب� صدقه، وال يرفض خرب العادل اال ان يتب� خطاءه، ثم لنا ب� األخذ والرفض وقفة إن � يتب� 

ال كذب، وليس ذكر الفاسق هنا اال النه أظهر مظــان الكــذب، فليشــمل الجاهــل والنــايس ال صدق و 
والساهي وارضابهم ممن يتطرق اىل انباءهم خالف الصدق وان كــانوا غــ� عامــدين، او ان الفاســق 

مــن ، عل� أو عمالً، نقالً لألنباء او تــنقالً ام مــاذا، ف يشملهم كلهم النه خروج ع� يحق من طاعة هللاّ 
يجهل صحة النباِء ثم ينقله كنبأٍ صادق، انه فاسق علميا ولو كان زاهدا، بل وعمليا اذ ال يجوز هكذا 

، وكذلك من ينىس أو يسهو، او يتقبل األنباء دون تب�، فانه فاسق يف نقلــه اال  نقٍل مغٍر ملن يتقي هللاّ 
ط الوثوق مجانبا كل جوانب الفسوق ان يب� حقيقة الحال، فيتب� للمنقول له انه ينقله مراعيا رشائ

ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا «يف نقله هذا النبأ، واال فتبينوا بغية حصول العلم االطمئنان، مخافة: 
  !.»عىل ما فعلتم نادم�

ال تقبل يف اذى رحمك واهل الرعاية مــن أهــل «قوله للمنصور:  السـالم عليهوك� يروى عن االمام الصادق 
عليه الجنة وجعل مأواه النــار، فــان الــن�م شــاهد الــزور ورشيــك ابلــيس يف   ن حرّم هللاّ بيتك قول م

  ».ـ ثم أستشهد باآلية ٢اإلغواء ب� الناس

                                                        
 .٤٩:٦). ا����ات      ١

 
 .ا����م ����). ا���� ا���وق �����ده ا�� ا����م ا���دق      ٢

 



 182

كان يف اتباعه دون وترى هل يختص وجوب تب� النبأِ: بالخرب العظيم الشأن، الذي جاء به فاسق، اذا 
تب� اصابة قوم بجهالة فندٌم عىل هذه اإلصابة ك� تلمح مــن هــذه اآليــة، فــال يجــب ـ اذا ـ تبــ� يف 
األخبار غ� العظيمة، أو يف العظيمة التي يجيء بها املجهول فسقه او عدله، او التي يجيء بها فاسق 

  وليست فيها اصابة قوم بجهالة ام ماذا!.
ء اال ع� انبأت، لكن� اآليات يف حرمة اتباع الظن واقتفاء ما ليس لك به  لنبأ ال تنبىيف الحق إن آية ا

علم تعمم وجوب التب� حتــى يحصــل العلــم االطمئنــان ايــا كــان الخــرب ومــن أٍي كــان، اال اذا كــان 
يف ســواه، االطمئنان ـ او النوعي منه ـ حاصالً باإلخبار ووجوب التب� يف آيتنا يف مورٍد ال ينفي عدمــه 

  لنزول اآلية يف مورد خاص بالغ األهمية، ثم اآليات االخرى تعم فال تناحر يف الب�.
والرســول،   املختصة باملؤمن� بــا�ّ » الذين آمنوا«ملكان  آله و عليه هللا صىلوخطاب اآلية هذه ال يشمل الرسول 

ما ينطــق عــن الهــوى ان «الذي  آلـه و عليه هللا صىلوأن االصابة بجهالة والندامة عليها ليست من شيم الرسول 
وقــد تصــدقنا اآليــة التاليــة لهــا،  ١، فال تصدق عليه الروايتان يف الوليد وعائشــة،»هو اال وحي يوحى

                                                        
). ��� رو�� �� ��ٔن ��ول ��ه ا��ٓ�� روا���ن، ا��ا��� �� ���� ا������� �� ا����� �� ���� ان ا����      ١

� ��ن ���ه ��� ��� �� ا����ة، ���� ��� ان ��� ا��� ���� ا�� ا���رث �� ��ار ا���ا�� ����� �آ�� و ���� ا��� ���

ا���� ا�� ا���رث ��ٔ��� ا���رث ��ٔ����� ��� اذا   ���ل: ان ا���رث ����� ا����ة وأراد ���� ���ب ر��ل ا��ّ�

ا����� ا���� و��� �� ا������ ����� ا���رث �����ا: ��ا ا���رث ���� ����� ��ل ���: ا�� �� �����؟ ����ا: 

��� ا��� ا����� �� ���� ���� ا�� ����� ا����ة وأردت ���� ـ ��ل:  آ�� و ���� ا��� ���  ا���، ��ل: و��؟ ����ا: ان ر��ل ا��ّ�

��ل: ���� ا����ة  آ�� و ���� ا��� ���  �� وا��ي ��� ����ا ����� �� رأ��� و�� رآ�� ـ ���� د�� ا���رث ��� ر��ل ا��ّ�

  : �� وا��ي ���� ����� �� رأ�� و�� رآ�� و�� ا���� ا�� ��� ا���� ��� ر��ل ا��ّ�وأردت ��� ر����؟ ��ل

(ا��ر »�� أ��� ا���� آ���ا ان ��ء�� ����..«ور���� ـ ���ل   ���� ان ���ن ���� ���� �� ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���

�� ��� �� ا���رث �� ��ار ��ل: ���� ا�����ر) أ���� ا��� وا�� ا�� ���� وا����ا�� وا�� ���ه وا�� ��دو�� ��

ـ ���: �� ر��ل آ�� و ���� ا��� ���  ��� ر��ل ا��ّ� ������ ا�� ا�����م ����� ��� وا��رت �� ود���� ا�� ا����ة ��ٔ��رت ��� 

و��ا إ��ن ��ا   ! ار�� ا�� ���� ��ٔد���� ا�� ا�����م واداء ا����ة ��� ا����ب �� و���� ا�� �� ر��ل ا��ّ� ا��ّ�

 آ�� و ���� ا��� ���  ���ٔ��� �� ���� �� ا����ة، ���� ��� ا���رث ا����ة ��� ا����ب �� و��� ا����ن ا��ي اراد ر��ل ا��ّ�

ور���� ���� ���وات ���� ���ل   ان ���� ا��� ا���� ا����ل ��� ��ٔت ��� ا���رث ا�� �� ��ث ��� ���� �� ا��ّ�

��ن �� و�� �� و��� ���� إ��� ر���� ����� �� ��ن ���ي �� ا����ة و��� ��  آ�� و ���� ا��� ���  ���: ان ر��ل ا��ّ�

 .. و���...آ�� و ���� ا��� ���  ا���� و�� أرى ��� ر���� إ�� �� ���� �������ا ���ٔ�� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�

��� ��ل ���� ����� ا��� ���� ������،  آ�� و ���� ا��� ���  ل ا��ّ�ا��ل: �� ���� ���ل ��ا ا����� ���ا ـ ان ����� ر��

���� ا�� ��م ر��ن ا����ل ا�� ��ل ���� ـ وان ا����� ���� ������ ـ وا��ٓ�� �� » ���� ا�� �����..«ا���� ا�� ان 

�اء�� �� ا������ ���� �� ���ر ���� ا���� ���� ���� ��� ـ و��ٔن ا���� آ���ا �� ���� ا���� ��� أ�� ��ل ـ ا���� ا�� �

، وا������ �� روا�� ا���� �� �����ه ـ ان ا��ٓ�� ���� �� ��ر�� ا������ ام ا��ا��� و��ن ��� ذ�� ان  إ�� �� و�� ا��ّ�

�م ان ا��ا��� ��� �� ��� وا��� �� �� ���� ا����� ���� ���� ا���� �� �� � آ�� و ���� ا��� ���  ����� ���� ����ل ا��ّ�

�� ا���� وا���� ��أس ���� ��ٔ�� ا��� ا�������  ا����م ����و��ل ��ٔ��� ا�������  آ�� و ���� ا��� ���  ���� ر��ل ا��ّ�
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  الناكرة التِّباع الرسول يف هكذا امور:
حبب اليكم اال�ان وزينــه   لو يطيعكم يف كث� من األمر لعنتم ولكن هللاّ   فيكم رسول هللاّ واعلموا أن «

  ١.»يف قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون
ال إىل أهوائهم،    هللاّ العن آرائهم، السائر إىل  ، الصادر عن ّهللا  وي! كأنهم ال يعلمون ان فيهم رسول ّهللا 

، وال رسول اللهو والهوى، وال برش مثلكم يف الجهل والخطا،  ال: محمد بن عبدهللاّ »  فيكم رسول ّهللا «ف 
، فمن املحال ان يطيعكم يف كث� من  ، وال يدعو إال إىل هللاّ  ال يصدر اال عن هللاّ  آله و عليه هللا صىل  وا�ا رسول هللاّ 

أ�تم وهلكتم فعجزتم انتم عن » لعنتُّم«امر الرشع وحكمه » يعكم يف كث� من األمرلو يط«االمر، ف 
إمرار الحياة الراحة، واستمرار الحياة السعيدة، واخلدتم إىل حياة جهنمية فوىض، فرتى لو ان الرسول 

لــربيء، ء، او اطاع زوجته عائشة يف جريح القبطي ا اطاع الوليد بن عقبة يف فريته عىل الحارث الربى
ان تصيبوا قوما بجهالة فتصــبحوا عــىل مــا فعلــتم «كم كان العنت الحاصل عن طوعه� هوى وجهالً 

يــا ايهــا الــذين آمنــوا اذا «، فا�ا النصح لكم بلســانه:  ال يطيع يف األمر اال هللاّ   ولكنه رسول ّهللا  »نادم�
ســواها، اال وحيــا يــوحى، فضــالً عــن الله وهو النزيه عن اتباع هــواه أو  »جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..

  أهوية سواها وال سي� الفاسق�!.
                                                                                                                                                         

ا�� اذا ������ �� ا��ك ا��ن ��� ������د ا�����  آ�� و ���� ا��� ���  ا���� �� ��ل: ��ٔ�� ا�� وأ�� �� ر��ل ا��ّ�ا����م ����

�� ���� ـ ���ء ا��� ا�������   آ�� و ���� ا��� ���  �� ا��� ��� او ا��� ��� ذ��؟ ���ل �� ر��ل ا��ّ��� ا���� ���� ��ٔ��

و��ل ��:  ا����م ����ا�� ����� ام ا��ا��� ����� ����� ���� ��� ا��� ���� ��ب ��� و��� ا����� ���� ��� ا��� ا������� 

  � أ��س ا�� ����ب �� ��� �� ��ر�� ��ذا �� ����ب، ��ٔ�� �� ر��ل ا��ّ��� ���  ا��ل ـ ���ل ��: �� ���! ا�� ا��ّ�

! ان ا���� ����ن آ�� و ���� ا��� ���  : �� ��ٔ�� �� ����؟ ���ل: �� ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ���ل �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

������، ������ ا���� ��ٔد�� ا���� وأ����� وأؤ���� ـ ����� و�� ���� ا�� ا����� وا������ن �� ��ٔ���ن إ�� ���

 �� و��: �� أ��� ا���� آ���ا.  ��ٔ��ل ا��ّ�

ء ����د ���دة ا��أة  ا�� ا�� ���� ��ى آ�� و ���� ا��� ���ا��ل: وا����� ����ب ��� ا����� ـ اذ ���� ا�� ا����ل 

�� ���� ��ل ���   �� را�� �� ��وان �� ���� �� ���ا��ّ� �� ���� �� ا���  ���� و���� ـ ا�� ان �� روا�� ���ا��ّ�

�� ا�� ���� ا����� و�� ��� أ��� ���� ام �� ����؟  آ�� و ���� ا��� ���  ���� ��اك ��ن ر��ل ا��ّ� ا����م ����  ��ٔ�� ���ا��ّ�

  � ـ و�� ���� ����� �� ر��ل ا��ّ�ا��  ؟ ���ل: �� ��ن وا��ّ�ا����م ������ ا����� ا���� ���� ���   وا��� د�� ا��ّ�

����� �� ذ���� ��� ر��� و�� ا���  آ�� و ���� ا��� ���  �� ر�� ��� ��� ����� و���� ا��� ��� ذ�� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

 ����� ��� ر�� ���� ������.

ا���� «وا���� ر�� ���� ��يء ـ وان ا��ل: و��� ���� ��� ان ر��ع ا��أة �� ذ���� ـ و�� ر��� ـ �� ���ر ار��ب 

و�� �� ����  آ�� و ���� ا��� ������ �� ��� ���� وان ا������ �� ���� إ�� ا����  آ�� و ���� ا��� ������� ����� ا����ل » آ���ا

 . ا�� ��ٔ�� ا��ّ�

 
 .٧: ٤٩). ا����ات      ١
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ولــو اتبــع الحــق اهــواءهم لفســدت «لكــم، وال ترقبــوا أن يتــابعكم:  آلـه و عليـه هللا صـىلفال ترغبــوا يف اتباعــه 
»الس�وات واألرض ومن فيهن

»ءهمفلذلك فادع واستقم ك� امرت وال تتبع اهوا« ١
اللهم اال يف قليل  ٢

ء النهم يتبعــون الظــن  ممن االمر الذي ال بد ويوافق الحق، حيث الكث� فقط يف العادة هو الخاطى
ان يتبعون إال الظن وان هم اال   وان تطع اك� من يف األرض يضلوك عن سبيل هللاّ «وما تهوى االنفس: 

»يخرصون
  .»وقليل من عبادي الشكور«ومن ثم القليل هو املصيب:  ٣

فاعلموا انه الرسول، جاء ليزيل عنكم وص�ت العنت، ويبعدكم عن خطوات الغلط، فكيف يزيدكم 
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم باملؤمن� رؤوف «عنتا عىل عنت وغلطا عىل غلط؟: 

  ٤.»رحيم
  

ُة البَالَِغُة فَلَْو َشاَء لََهَداكُم أْجَمِع�َ    فُْل فَللّه«   ٥:»الُحجَّ
إنها ليست حجة الظن ك� تزعمون، فإن الظن ال يغني عن الحق شيئا، إ�ا هي علم أو أثارة من علم 

ولكن�  ٧العا� مه� اختلفت حجة عن حجة تبلغ الجاهل ك� »الحجة البالغة  قل فللّه« ٦آفاقيا وأنفسيا

                                                        
 .٧١: ٢٣). ا������ن      ١

 
 .١٥: ٤٢). ا���رى      ٢

 
 .١١٦: ٦ ). ا�����م     ٣

 
 .١٢٨: ٩). ا�����      ٤

 
 .١٤٩: ٦). ا�����م      ٥

 
��� ��� ا������ ر��� �� ���م �� ا���� ��ل: ��ل �� ا�� ا���� �� ا��ل ا�� ٧٧٥: ١). ��ر ا������      ٦

��� ا���س ����� ��� ����ة و��� ����� ���� ا�����ة ������ وا��ٔ����ء   �� ���م ان ��ّ� ������ا����م���� �� ���� 

 وا�� ا������ ������ل. ا����م �����وا��ٔ��� 

 
). ��ر ا������ ا����ر �� ا���� ا���� ا����� �����ده ا�� ����ة �� ���� ��ل ���� ���� �� ����      ٧

����� ���ل ����� ��م ا������: ���ي ا��َ� �����؟   ���ل: ان ا��ّ�» ا���� ا������  ���ّ�«  و�� ��� �� ��ل ا��ّ�������ا����م

ل: ��� ��ل ��: ا��� ���� ��� ���� وان ��ل: ��� �����ً ��ل ��: ا��� ����� ��� ���� ������ ���� ��ن ��

 ا���� ا������.
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السـالم علـيهمتبلغ إىل كافة املكلف� بــاملبلغ� الرســالي� رســالً وأ�ــة معصــوم� » الحجة البالغة«
والــذين  ١

  يحملون عنهم.
ر ال الطاهرة الظاهرة هو القرآن العظــيم، فإنــه األكــرب يف الثقلــ�، وهــو الظــاه  ذلك، وأبلغ حجج هللاّ 

أم مــاتوا، وألن  السـالم علـيهمواال�ة مــن آل الرســول  آلـه و عليه هللا صىليغيب والباقي مر الدهور مه� غاب الرسول 
رســالً مبرشــين «وذويه حجة مع القرآن، فالسنة هي حجة هامشــية مبينــة للقــرآن:  آله و عليه هللا صىلالرسول 

  ٢.»عزيزا حكي�  سل وكان هللاّ حجة بعد الر   ومنذرين لئال يكون للناس عىل هللاّ 
فالرسول بجنب الكتاب حجة علمية وعملية، فهو أسوة فيه� كيال يقال: � نفهم الكتــاب كلــه، أم ال 

  نستطيع أن نعمل بالكتاب كله، والرسول أمثولة للكتاب كله، حجة تقطع كل األعذار.
تقلِّب حجــتهم علــيهم إذ ال حجــة لهــم عــىل دعــواهم فلــيس »  فللّه«ذلك ـ وفاء التفريع األول فيه 

تهم أنه » فلو شاء«عندهم عليها من علم فيخرجوه، والتفريع الثا� يف  حجة أخرى عىل غرقهم يف لجَّ
ولــيس  »فلــو شــاء لهــداكم أجمعــ�«ال يشاء تسي�ا عىل الهدى بل هو تخي� اختيارا للهدى أو للردى 

ة البالغة �ّ إختيارهم الرشك تحقيق مشي ة لهم عىل الرشك، ومن الحجَّ   ئة ترشيعية أم وتكوينية مس�ِّ
وهم تاركوه� إىل ظنون وتخيالت وتخبالت تعارض كافة الحجج   الِفطَر والعقول الحاكمة بتوحيد هللاّ 

  اآلفاقية واألنفسية!.
ذلــك » فلو شاء«ها واقعيا، دو�ا تقص� أو قصور، وهو يشاء ترشيعيا تحقيق» الحجة البالغة  ّ� «فألن 

  ولكنه عىل حجته البالغة يف كل الحلقات يبتليكم �ا تختارون.» لهداكم أجمع�«تكوينا وتسي�ا 
ه عن اإلرشاك به لرضاه به أو عجزه عن ذلــك الصــد، إ�ــا هــو حكمــة بالغــة تكليفــا  فليس عدم صدِّ

  حنيفا عطيفا يف دار البلية واإلختبار باإلختيار.
هي من تلك التي تدلنا عىل واقع األمر ب� أمرين دون جرب وال تفويض من جهات عــدة:  وهذه اآلية

حتــى ذاقــوا «يف خرافة الجرب، ثــم ومديــده » ما أرشكنا  لو شاء هللاّ «تنديد بالقول » كذلك كذب«فإن 
  .»قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا«ومن ثم التجهيل بفارغ الحجة » بأسنا

  
  
  

                                                        
��ل ��� �� �� ا���؟ ��ل: ���  ������ا����م���� �� ا�� ���� �� ا��ل ا����� ��  ٧٧٦: ١). ��ر ا������      ١

 و��� ا���� ا������ ��� �� دون ا����ء و�� ��ق ا��ٔرض.  و��� ��ا��� و�� ا��ّ�  ��ان ��� ا��ّ�

ا��ي �� ��� ��ب ا���ى ا��ي �� ���� ا�� ��� و�����  ا����م ������ل ��ن ا��� ا�������  ا����م ����  و��� �� ا�� ���ا��ّ�

ار��ن ا��ٔرض ان ���� ������ و���� ا������ ���   ����ه ��� و���� ���ي ا��� ا���ى وا��ا ��� وا�� ����� ا��ّ�

 �� ��ق ا��ٔرض و�� ��� ا���ى.

 
 .١٦٥: ٤). ا����ء      ٢
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  وءالتكليف عىل ض
  بالغ الرسالة

  
وَن َعلَيُْكم آيَا� َويُنِذرونَُكْم لَِقاَء يَْوِمُكْم « نُكم يَُقصُّ َهَذا قَالُوا يَا َمْعَرشَ الِجنِّ َواإلنِْس ألَْم يَأتِكُْم رُُسٌل مِّ

نْيَا َوَشِهُدوا َعَىل أنُفِسِهم أنَُّهْم كَ اُة الدُّ   ١:»انُوا كَاِفِرينَ َشِهْدنَا َعَىل أنُفِسنَا َوَغرَّتُْهُم الَحيَ
آية وحيدة يف رصاح التعب� عن كيان الرسالة ب� معرش الجن واإلنس، يتساءلون فيها يــوم الحســاب 

  عن إتيان رسل منهم.
أن يكــون رســلهم صــنف�  »أ� يأتكم رسٌل منكم«وألن معرش الجن واإلنس ه� صفتان اثنتان فقضية 

مه� كان أصل الرسالة يف اإلنس، اللهم إالَّ عند اختتــام الــوحي بالرســول إىل العــامل� أجمعــ�  ٢اثن�
، إ�ا هم ممثِّلون  فرسل الجن عنده ال يحملون وحيا من ّهللا   ٣حيث انقطع به الوحى آله و عليه هللا صىلمحمد 

قل أوحي إيل أنه استمع نفــر مــن «ب� قبيلهم ك� تدل عليه آيات الجن واألحقاف:  آله و عليه هللا صىلللرسول 
نا الس�ء الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا* يهدي إىل الرشد فآمنا به ولن نرشك بربنا أحدا* وأنا ملس

فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا* وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يســتمع اآلن يجــد لــه 
»شهابا رصدا

وإذ رصفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فل� حرضوه قالوا أنصتوا فل� قيضــ «ـ  ٤
كتابا أنزل من بعد موىس مصدقا ملا ب� يديه يهدي  ولوا إىل قومهم منذرين* قالوا يا قومنا إنا سمعنا

وآمنوا به يغفر لكم مــن ذنــوبكم ويجــركم   إىل الحق وإىل طريق مستقيم* يا قومنا أجيبوا داعي هللاّ 
فليس �عجز يف األرض وليس له من دونــه أوليــاء أولئــك يف   من عذاب أليم* ومن ال يجب داعي هللاّ 

                                                        
 .١٣٠: ٦). ا�����م      ١

 
�� ��� ا����� و�� ��ٔل ��� ا���  ا����م ������ ���ن ا��ٔ���ر �� ��ب �� ��ء �� ا����  ٧٦٨: ��١ر ا������ ).      ٢

����� ���� ا�� ا���؟ ���ل: ��� ��� إ����   �� ���� ا����� ���� ���� و��� ��ٔ��� �� ��� ا��ّ� ا����م ����ا������� 

 �����ه.  ���� ���ل �� ���� ������ إ�� ا��ّ�

 
ا�� ا���  آ�� و ���� ا��� ������ و��� ار�� ����ا   ��ل �� ���� ����: ان ا��ّ� ������ا����م). ا����ر �� ا�� ����      ٣

 ا����.و

 
 .٩: ٧٢). ا���      ٤

 



 187

»ضالل مب�
١  

ولقد تكفي العصمة يف الداعية ل� يكون أسوة للمــدعوين دون إشــرتاط عصــمة الرســالة، مه�كــان 
  لدعاة الجن قبل الرسالة األخ�ة عصمة الرسالة، فالعصمة للداعية عىل أية حال هي قاطعة األعذار.

اءهــا هــو الــذي أســكن الــدنيا خلقــه وبعــث إىل الجــن واإلنــس رســله ليشــكفوا لهــم عــن غط«ف 
وليحذروهم من رضاءها، وليرضبوا لهم أمثالهــا، وليبرصــوهم عيوبهــا، ولينهجــوا علــيهم �عتـَـرب مــن 

سبحانه للمطيع� مــنهم والعصــاة مــن جنــة   ترصف مصائبها وأسقامها وحاللها وحرامها وما أعد هللاّ 
  ٢ونار وكرامة وهوان.

املندد بهم يف الخطاب العتاب ليسوا هم كلهم، بل هــم شــياط� الجــن » معرش الجن واالنس«وهنا 
يــا معرشــ الجــن قــد «وسابق الخطاب العتــاب »شهدوا عىل أنفسهم أنهم كانوا كافرين«واالنس ملكان 

واحــدة يف أمــرهم كفــارا أو  وان املعرش هــم كــل ج�عــة أمــرهم واحــد ِعرشــةً  »استك�تم من اإلنس
قالوا شهدنا «والجواب » أ� يأتكم..«يخاطَبون تساءالً » أولياءهم من اإلنس«مسلم�، فجواباع� قاله 

فال عذر لهم يف شيطناتهم  »عىل أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا عىل أنفسهم أنهم كانوا كافرين
  لة املضلة.بتمتعاتهم املتبادلة املحظورة ودعاياتهم الضا

تقتسم الرسالة ب� معرش الجن واإلنس إىل رســل مــن الجــن ورســل مــن اإلنــس، إذ لــو » منكم«هنا 
يف قبيل الجن مسلوبة، ك� واختصت برســل الجــن كانــت » منكم«اختصت الرسالة برسل اإلنس ف 

                                                        
 .٣٢: ٤٦). ا�����ف      ١

 
، و���.. وا���� ������ �� و�ـ�ه ا����م ����������� �� ��� ا������ �� ��� ا��� ا ٧٦٨: ١). ��ر ا������      ٢

ل أ��� ���� ��� ا��ّ� ��� � إ����، �����ا ���   (آدم) أ����ء أ�� ��� ا���� �������، و��� ����� ا������ أ������، ���

�� ا���� أ����ءه، وا���وا ا��ٔ��اد ���، وا������� ا������� �� ������، وا������� �� ���د��، ���� ���� ر���، ووا

�����ٔدو�� ����ق �����، و�����و�� ���ـ�� ����ـ�، و����ـ�ا ��ـ��� �ـ�������، و���ـ�وا ��ـ� د�ـ��� ا���ـ�ل، وُ�ـ�و�� 

رة، �� ��ٍ� ����� ���ـ�ع، و��ـ�د ��ـ��� ���ـ�ع، و��ـ��� ���ـ���، وآ�ـ�ل ���ـ���، وأو�ـ�ب  ا��ٓ��ت ا�����

��� ���� �� ��� ����، أو ���ب ��َ�ل، او ��ـ� ��ز�ـ�، او ���ـ� ������، وأ��اث ����� ����، و�� ��� ���

� ��� ��ُ� ��د��، و�� ���ة ا������� ���، �� ���� ُ�ـ�َ� �ـ� َ�ـ� ��ـ�ه، أو �ـ��� ����ـ� َ�ـ�  �����، ر�� �� ����

 ����١/٣١، ��� ذ�� ���� ا���ون، و��� ا����ر، و���� ا��ٓ��ء، و���� ا��ٔ���ء. ا����� 

� ا���� �� (آدم) ��� ���ده، و�� ُ����� ��� ان ����، ��� ���� ��� ر������، و��� ����� و��� و����«ذ�� 

������، �� ������� ������ ��� أ��� ا����ة �� ا������، و������ ودا�� ر������، ���� �����، ��� ��� ������ 
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  يف قبيل اإلنس مسلوبة.» منكم«
املخاطب� وهم مجموع الجن واإلنس  ال تدل عىل أزيد من كون الرسل من جنس» منكم«والقول إن 

ال من غ�هم كاملالئكة حتى يستوحشوا منهم وال يستأنسوا بهم وال يفقهــوا قــولهم.. إنــه غريــب يف 
موقفه، فإن مجانسة الرسول مع مجموع املخاطب� تتطلب إما كون الرسول إليهم من الجن ك� هو 

  م.من اإلنس، رسوالً ذا بعدين! أم إن لكلٍّ رسوالً منه
ك� وأن مجانسة الرسول مع املرسل إليهم من قواطع األعذار إستأصاالً لها عن بكرتها حتــى ال يقــول 
جني لو أن رسولنا منا لكنا نعرف املسؤولية الكربى فإنه أسوة لنا، وكذلك اإلنس، فليكن لكل معرشــ 

  عش�ه من جنسه اجتثاثا لجذور األعذار.
»وإن من أمة إالَّ خال فيها نــذير«تلف الجن واالنس آيات ك ذلك، وقد تلمح الختالف الرسل ب� مخ

١ 
»ولكلِّ أمة رسول..«

  ومن الب�ِّ إختالف أَمتي الجن واإلنس. ٢
»لو جعلناه ملكا لجعلناه رجالً وللبسنا عليهم ما يلبسون«وكذلك 

انخة املؤنســة القاطعــة حيث املس ٣
  للعذر، هي م� يكمل بالغ الحجة الربانية.

»يصطفي مــن املالئكــة رســالً ومــن النــاس  ّهللا «وال تدل آيات اصطفاء الرسل من الناس ك : 
  إن هللاّ «و ٤

»اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمــران عــىل العــامل�
إنهــا ال تــدل عــىل إختصــاص اإلصــطفاء  ٥

الرسايل باإلنس واملالئكة، فإ�ا تدل عىل أن الرسل املالئ� واإلنسا� أصفى مــن ســائر الرســل، فرســل 
  الجن هم عىل ضوء رسل املالئكة واإلنس قضيَة هذه اآليات وآية املعرش هذه.

فرسل الجــن ـ وال ســي� قبــل الرســالة  لسـالما عليهتعاىل ك� يف رسل املسيح   وألن رسل الرسل رسل من هللاّ 
مه� كانت فرعا لرسول البرش، وأمــا بعــد خــتم الرســالة   �ا يحملون رسالة هللاّ   األخ�ة ـ هم رسل ّهللا 

 آله و عليه هللا صىلفقد تعني رسالُة الجن رسالة العصمة دون وحي مه� كان فرعا عىل وحي القرآن إىل محمد 
الغيبة، إذا فرسالة الجن قبل ختم الرسالة هي رسالة فرعية بوحي عىل ضوء  ثم ال عصمة حارضة زمن

رسول اإلنس وهي عند ختم الرسالة هي دون وحي، فإ�ا هي عصمة كافلة ألداء أمانة الوحي، أم إن 
ربانيِّي الجن يف زمن الغيبة الكربى هم النواب العامون ب� الجن، لإلمام الغائب كربانيي اإلنس بــ� 
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  س.اإلن
يف استجوابهم عن إتيان الرسل، شهادة عىل أنفسهم أنهم أتتهم رسل منهم » شهدنا عىل أنفسنا«وهنا 

  وإنذارهم لقاَء يومهم هذا.  بكامل القصِّ آليات هللاّ 
أنهــم » وغــرتهم..«شهادة ثانية بعــد معرتضــة الجملــة:  »وشهدوا عىل أنفسهم أنهم كانوا كافرين«ثم 

  الحياة الدنيا فهم أوالء كافرون غ� معذورين. تركوا دعوة الرسل وغرتهم
غركم «وال تغر الحياة الدنيا إالَّ من ينغرُّ بها ويغرتُّ، فألنهم اغرتوا بها حسن أن يقال إنهم غرتهم، ك� و

  ١.»الَغرور  باّ� 
الجن فال رضورة مطلقا؟ مردود والقول إن رضورة املجانسة منقطعة يف الرسول امللك إىل رسل اإلنس و 

بأن املجانسة مفروضة ب� الرسول واملرسل اليهم، وليست الرسل هم من املرسل إليهم ملالئكة الوحي 
بل هم حملة الوحي اليهم، رسالًة منهم أوالء كوسطاء إىل سائر املرسل إلــيهم، ثــم وال عــاذرة لهــؤالء 

  ة إليهم.الرسل ولو كانوا مرسالً إليهم يف رسالة املالئك
بَُك ُمْهلَِك الُقَرى بِظُلٍم َوأْهلَُها َغاِفلُؤنَ «   ٢:»ذَلَِك أَن لَّْم يَُكن رَّ

فالغفلة القارصة هي العاذرة ألهليها دون املقرصة، وهي غفلة التغافــل يف جــوِّ الرســالة الربانيــة، ف 
ي� عنــاه أن يكــون إهــالك القــرى بظلمهــم دون اإلرسال املتواتر لرسل الجن واإلنس يعنى ف» ذلك«

  تعني الغفلة القارصة.» وأهلها غافلون«غفلة قارصة، بل عىل تقص� منها بغفلة مقرصة، إذا ف 
وإن � تصلهم دعوات   غ� الغافل� ع� يتوجب عليهم أو يحرم عند هللاّ » وأهلها غافلون«وقد تُخرج 

مبرصة ألهليها، ولكن الغفلة املقرصة يف غ� ما دعوة رسالية الرسل، حيث الفطرة والعقلية اإلنسانية 
  ال تتطلب اإلهالك مه� تطلبت حسابا يوم الحساب ك� يف كل األحياء.

د يف جو البالغات الرسالية:  .. وما كنا «ذلك، ألن اإلهالك يوم الدنيا ليس إالَّ لعظيم العصيان حيث يعمَّ
أن نهلك قرية أمرنا مرتفيها ففســقوا فيهــا فحــق عليهــا القــول معذب� حتى نبعث رسوالً* وإذا أردنا 

»فدمرناها تدم�ا
»وما أهلكنا من قرية إالَّ لها منذرون« ٣

ولو أنا اهلكناهم بعذاب مــن قبلــه لقــالوا « ٤
إذا فالغفلة املغفورة بالنسبة لذلك اإلهالك تجمع املقرصة إىل القارصة  ٥،»ربنا لو ال أرسلت إلينا رسوالً
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  ١.»ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة«عند عدم البالغ الرسايل 
ذلك، وال يخص إهالك القرى بتدم�ها بأهليها، بل وبإضالله إياه أن يجعل صدورهم ضــيقًة َحرِجــًة، 

  كان يف األوىل وآخر ان يف األخرى، يف الربزخ والقيامة الكربى، جزاًء وفاقا.إهال 
قد تعني إىل ظلمه سبحانه ظلَمهم عن غفلة دون رسالة هادية، فإهالكهم وهم غــافلون » بظلم«ثم 

بظلم ظلٌم يف غ� جو الرسالة الربانية، مه� كان لظلمهــم جــزاًء وفاقــا، ولكنــه لــيس ذلــك اإلهــالك: 
»من قرية أهلكناها وهي ظاملة فهي خاوية عىل عروشها فكأين«

ما كان ربــك ليهلــك القــرى بظلــم « ٢
  ٣.»وأهلها مصلحون

�َّ َعملُوا َوَما َربَُّك بَِغاِفٍل َع�َّ يَْعَملُونَ «   ٤:»َولُُكلٍّ َدَرَجاٌت مِّ
مه� كانت درجات الطالح� دركــات: » درجات«من الصالح� والطالح� من الجن واإلنس، » لٍّ ولك«
  ومأواهم جهنم وبئس املصــ�. هــم درجــات عنــد هللاّ   كمن باَء بسخط من هللاّ   أفمن اتبع رضوان ّهللا «

  ٥.»بص� �ا يعملون  وهللاّ 
ح درجات، كذلك ألصحابه� درجات حَسبَها، وك� للكفر والعمــل الصــالح فك� اإل�ان والعمل الطال

  دركات فكذلك ألصحابها دركات تجمعها يف صيغة واحدة درجات إما إىل الجنة وإما إىل النار.
ا يََشاُء كََ� أ « ُكْم َويَْستَْخلِْف ِمن بَْعِدكُم مَّ يَِّة قـَـْوٍم َوَربَُّك الَغِنيُّ ذُو الرَّْحَمِة إن يََشأ يُْذِهبْ ن ذُرِّ نَشأَكُْم مِّ

  ٦:»آَخِرينَ 
ـ فقط ـ دون من سواه، فلــو كــان » الغني«أنت يا أفضل املربوب� وأول العارف� والعابدين » وربك«

عــىل عبــاده دون » ذو الرحمــة«قضية تنك� الخرب، ثم هــو عــىل غنــاه » غني«غني سواه لكان النص 
أنتم املتخلف� عن » إن يشأ يذهبكم«يم سواه، وليست العبادة إالَّ لصالح العابدين ف مقابل، ال رح

 »كــ� أنشــأكم مــن ذريــة قــوم آخــرين«إنسانا وغ� إنســان » ويستخلف من بعدكم ما يشاء«رشعته 
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  قد تعني من نطفة قوم آخرين أذهبهم ربهم �وت أو إهالك.» ذرية قوم«و
ملحة إىل واسعة رحمته ومنطلقته يف إنشاءه، فليس يخــتص خلقــه » من يشاء«دون » ما يشاء«وهنا 

هــو   وهللاّ   يــا أيهــا النــاس أنــتم الفقــراء إىل هللاّ «بكم أنتم الناس، أو أنكم القمة التي ال بديل عنها ف 
»بعزيز  الغني الحميد* إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد* وما ذلك عىل هللاّ 

أ يذهبكم أيها إن يش« ١
  ٢.»الناس ويأت بآخرين

» الغنــي«يعرفــه انــه هــو فقــط » الغني«وتعريف » يا أيها الناس أنتم الفقراء«ك » ربك الغني«هنا 
  ال يحرص فيه الغنى، ك� الناس محصورون يف الفقر ليس لهم إالَّ الفقر.» غني«حيث 

نى والرحمة فيه، فكل غنًى ورحمة ألي غني ذي رحمــة إ�ــا تحرص الغ» ربك الغني ذو الرحمة«ف 
  تنشأ من رحمته وغناه ال سواه.

فالغني الطليق يف غناه ال يحتاج إىل عبادة أم أية فاعلية ممن سواه، وال يحتاج إىل ظلــم َمــن ســواه، 
  فإ�ا يحتاج إىل الظلم الضعيف يف غناه قدرة وعل� ورحمة أماهيه من قضايا غناه.

» ربــك الغنــي ذو الرحمــة«ن بعض األغنياء أغبياء يظلمون ال لحاجة وإ�ا لشقوة وقساوة، ف ولو كا
فطليق الغني والرحمة يقتضيان كامل العدل والفضيلة، فال يفعل أو يقول ما يفعله أو يقول إالَّ عــن 

ة إىل غنى ورحمة، رحمة ال يطلب بها جزاًء لغناه، وغنًى يفيض بها لرحمته، ف� هكــذا الــرب بحاجــ
مربوبيه أم بحاجة إىل ظلمهم، إالَّ رحمة أو عذابا هو يف الحّق رحمــة تأديبــا للمتخلفــ� وتعــديالً يف 

  العدل ب� املخلوق�.
ذلك، ومن رحمته أن يكلف عباده �ا يكلِّفهم، ومن رحمته إثابة من أطاعه وعقاب من عصــاه، كــ� 

 وقبول التوبة وسائر التكف� للعصات ما هو من رحمته مزيد الثواب للمطيع� وأقل العذاب للعاص�
  عدل وفضل خارجا عن أية ظالمة بحقهم وبحق اآلخرين.

    وا الَْحْمــُد �ّ َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُونََها يَُحلَّْوَن ِفيَها ِمْن أََساِوَر ِمْن ذََهٍب َولُْؤلُٔو َولِبَاُسُهْم فِيهَا َحِريٌر  َوقَالُ «
نَا ِفيَهــا نَ الَِّذي أَذَْهَب عَ  َصــٌب نَّا الَْحزََن إِنَّ َربَّنَا لََغُفوٌر َشُكوٌر  الَِّذي أََحلَّنَا َداَر الُْمَقاَمِة ِمْن فَْضلِِه الَ َ�َسُّ

نَا ِفيَها لُُغوٌب    ٣.»َوالَ َ�َسُّ
فانهم سابق الكــالم ومحــوره هو الوارثون للكتاب املصطفون، » يدخلونها يحلون«عّل حق الفاعل يف 

  »!.سابق بالخ�ات«وانهم 
ظا� لنفسه: إن «ثم » الذي اذهب عنا الحزن  وقالوا الحمد �ّ «ثم املقتصد الحزين �ا قرص او قّرص: 

  ».ربنا لغفور شكور
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ال تناسب ساحة السابق� بالخ�ات فال ذنب لهم حتى يغفر، وال حزن حتــى » قالوا ـ اىل ـ شكور«ف 
  »!.ال خوف عليهم وال هم يحزنون«فانهم من افضل من يذهب 

كــ� النــار   يناسب الطوائف الثالث اجمع، حيث الجنة ـ فقط ـ هي من فضل هللاّ » الذي احلنا..«ثم 
  . هي من عدل هللاّ 

اعجمية من دستواره وهي زينة االيدي، واللؤلــؤ معــروف » من اساور«ويحلّون من التحلية: التزي�، 
هي دار الخلود التي ال ِحَول عنها وال خروج، والنصب: التعب يف جوهــا، » دار املقامة«و ك� الحرير،

واللغوب هي التعب يف طلب الحاجة فيها، خالف الحياة الدنيا التي هي تعب عىل تعب، ولَغب عىل 
  نَصب.

ء ناعم  ويا له من مشهد حنون، فالجو كله يرس وراحة، حتى الجو املوسيقى لجرس االلفاظ كله هادى
  واىل صفحة اخرى من مرسح الحساب:».. دار املقامة«رتيب حتى الَحزَن بدل الُحزن، فضالً عن 

ُف َعنْهُْم ِمْن َعَذابَِها كـَـَذلِ « َك نَْجــِزي كـُـلَّ َوالَِّذيَن كََفُروا لَُهْم نَاُر َجَهنََّم الَ يُْقَىض َعلَيِْهْم فَيَُموتُوا َوالَ يَُخفَّ
ْركُْم َما يَتََذكَُّر كَُفوٍر َوُهْم يَصْ  ِفيِه طَِرُخوَن ِفيَها َربَّنَا أَْخرِْجنَا نَْعَمْل َصالِحا َغْ�َ الَِّذي كُنَّا نَْعَمُل أََولَْم نَُعمِّ

ُذوقُوا فََ� لِلظَّالِِمَ� ِمْن نَِص�ٍ    »َمْن تََذكََّر َوَجاَءكُْم النَِّذيُر فَ
والخــروج عــن النــار مــن » ال يخفف عــنهم«النار اذ  هنا هم الخالدون املؤبدون يف» والذين كفروا«

  التخفيف ثم لو خرجوا من النار وليس لهم جنة، اذا فال جنة لهم وال نار، فاين هم خارجه�؟!
تحرص حظهم فيها، فال خروج لهم عنها، اذا فهم اصول الكفر متبوع� وتــابع� كــ� » لهم نار جهنم«

  ، دون املزيج الكفر با�ان، فان له نصيبا من الرحمة.غليظ الكفر وحضيضه»: كل كفور«يلمح له 
يف النار، دون اصل املوت ولو مع النار، فان قضــية العــدل نهايــة العــذاب » ال يقىض عليهم فيموتوا«

كنهاية االستحقاق، وأنهى النهاية للعذاب ان �وت املؤبدون مع النار، فال نار ـ اذا ـ وال اهــل النــار!: 
»يقض علينا ربك قال انكم ماكثونونادوا يا مالك ل«

  يف النار ـ طبعا ـ ما دامت النار. ١
تخفيفا يف زمن العذاب ان �وتوا قبل �امه ام يخرجوا، ام تخفيفــا يف » وال يخفف عنهم من عذابها«

كذلك نجزي «ف به، وقدره وهم يف النار، ان يتعودوا العذاب، فانه أشكال متالحقة فال تعوُّد فيه يخف
  بالغ يف الكفر نهايته، فهو بالغ يف العذاب نهايته جزاًء وفاقا. »كل كفور

ربنا اخرجنا نعمل «بصوت غليظ مختلط األصداء، متناوح من شتى الدركات » وهم يصطرخون فيها«
فل� ؟ اجل! »غ� الذي كنا نعمل«ال يصلح ترصيحا ل » صالحا«وترى ان » صالحا غ� الذي كنا نعمل

ل� ال يفرســ صــالحهم هــذا » غ� الذي كنا نعمل«بـ » صالحا«يزيحوا كل شبهة عن امرهم يفرسون 
  »!.ويحسبون انهم يحسنون صنعا«�ا كانوا يرونه صالحا 

ال! وا�ا صالحا يف الحق، يختلف عن كل صالح يف زعمنا وكل طالح يف واقعنا فنصــبح مــن الصــالح� 
  حقا!.

صالحا في� تركت كــال أنهــا كلمــة هــو قائلهــا ومــن ورائهــم بــرزخ اىل يــوم رب ارجعون لعيل اعمل «

                                                        
 .٧٧: ٤٣). ا����ف      ١
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»يبعثون
  ؟»او� نعمركم..«وهنا الجواب الحاسم يحمل تنديدا صارما صارخا باملصطرخ� يف الجحيم  ١

او� «رحة، وهنا الواو تقتيض معطوفا عليه محذوفا مثل: ا� نــذكركم بكــل حجــة صــارخة وبينــة صــا
» نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ـ وجــاءكم النــذير«؟ فقاطع العذر ليس إال امران اثنان: »نعمركم...

فان جاء النذير و� يفسح مجال للتفك� كمن عاش ح� النذارة ساعات أو أياما ال تكفي للتذك�، فقد 
  اعذر.

  النذير وفسحة التذك� فهو اعذر واعذر!.ام عاش حياة الذكر و� يأته نذير فقد اعذر فضالً عمن فقد 
وعىل هذا االساس فكل� كانت النذارة اقوى وفرصة التذكر اك� واندى، فالعذاب اوفر واشجى، وكل� 

املستضعف� الذين ال يستطيعون حيلة «كان قاطع العذر اضعف فالعذاب أخف ام يعفى عنه ك� يف 
  .»وال يهتدون سبيالً

تغافل، �ظاهر الشهوات وجواذب النزوات يخفف عنه حسب خفة الحجة، فمن عاش جو الغفلة وال
  ومن عاش جو الذكرى �ديد العمر و� يتذكر فال يخفف عنه العذاب.

زيــادة » وجــاءكم النــذير«مــن املــؤمن� » من تــذكر«املكلف العاقل ك » أَو� نعمركم ما يتذكر فيه«
  ٢».من نص�«وخلقه   ق ّهللا بح» ف� للظامل�«عذاب السع� » فذوقوا«للتذك� 

  
  
  
  
  

  البلوغ
  ودرجاته

  
نَُكْم َوأُْوِحَي إَيلَّ َهــَذا الُقــرْآُن ألُنـْـِذَركُْم بـِـِه َوَمــن بَلـَـَغ    اَدًة قُِل هللاّ قُْل أيُّ َيشٍء أكَْربُ َشهَ « َشهيٌد بَيِْني َوبَيْ

َا ُهَو إلٌه َواِحٌد َوإنَِّني بَرِيٌء ِمّ� تُْرشِكُونَ    أئِنَُّكْم لَتَْشَهُدوَن أنَّ َمَع هللاّ    ٣:»آلَِهًة أُْخَرى قُل الَّ أْشَهُد قُْل إ�َّ
ألنــه األكــرب عــىل اإلطــالق، وان شــهادة   عىل صادق الوحي إليك؟ طبعا هو هللاّ » أي يشء اكرب شهادة«

وألن الجــواب هنــا بــ�ِّ »  قــل كفــى بــاّ� «الوحي راجعة إليه، فال شاهد أكرب وأحقُّ شهادة لــه منــه: 

                                                        
 .١٠٠: ٢٣). ا������ن      ١

 
ا����� �����ده   �� ا��� �� ا�� ���ا��ّ�  ـ ا�� ������ �� ا��� �� ��� �� ���ا��ّ� ٣٦٦: ٣). ����� ا�����ن      ٢

 .»او��...«�� و��   �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  ر��� ا�� ا�� ���ا��ّ�

 
 .١٩: ٦). ا�����م      ٣
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ى، لذلك طوى عــن ذكــره بقــولهم وقولــه، أم إن للمرشك� حيث يعتقدون يف ألوهيته وربوبيته الكرب 
  ١».شهيد...«جواب وهو مع الوصف مبتدٌء خربه »  قل ّهللا «
بعلمــه واملالئكــة يشــهد �ــا أنــزل إليــك أنزلــه   لكــن ّهللا «و�اذا يشهد؟ » شهيد بيني وبينكم  قل ّهللا «

  ٢٣.»شهيدا  يشهدون وكفى باّ� 
  هو بنفسه بينة ويتلوه شاهد منه: فالقرآن بنفسه شهيد وبينة من ربه وك�

أفمن كان عىل بيِّنة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موىس إماما ورحمة أولئك يؤمنون به «
ومن يكفر به من األحزاب فالنار موعده فال تك يف مرية منه إنه الحق من ربك ولكن اك� النــاس ال 

  ٤.»يؤمنون
» ألنــذركم بــه«تجعل القرآن املحور األصيل للشهادة اإللهية عىل وحيه » إيلَّ هذا القرآنأوحي «وهنا 

  يف يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العامل�.  عن عذاب ّهللا 
ومن بلغ مبلــغ اإلنــذار بعــدي وبعــدهم مــن  ٥من بلع مبلغي منذرا كاأل�ة املعصوم�،»: ومن بلغ«

                                                        
 ا��ـ��م ���ـ��� ا������ �����ده إ�� ���� �� ���� �� ���� ��ل ��ل �� ا�� ا���ـ�  ٧٠٦: ١). ��ر ا������      ١

���ـ� �ـ��� ��ـ�ل: �ـ� أي   ��ل: ���� ��: �� ا��� ا��ّـ�أ��ٌء �� أم �� ��ء؟   ���ل إذا ��� �� أ����� �� ا��ّ�

: ا��ـ��م ���ـ���ٔ��ل: إ�� ��ٌء �� ����ٔ���ء إذ �� ��� ا������ ��� إ����� و����، �ـ�ل �ـ� ..»  ��ء ا��� ���دة �� ا��ّ�

 ���� وأ���.

 
 .١٦٦: ٤). ا����ء      ٢

 
�� ا�� ���س ��ل ��ء ا����م �ـ� ز�ـ� و�ـ�دم �ـ� ��ـ� و��ـ�ي �ـ� ��ـ�و ��ـ���ا �ـ�  ٧: ٣). ا��ر ا�����ر      ٣

� ا�: «آ�� و ���� ا��� ���  إ��� ���ه؟ ���ل ر��ل ا��ّ�  �� ���� �� ا��ّ� ��   ���� ���� وإ�� ذ�� اد��ا ����ل ا��ّ�»  �ّ��� إ�� إ��

 ».�� أي ��ء ا��� ���دة...«����� 

�� ا��ٓ�� وذ�� ان �����  ������ا����م�� ����� ا���� �� روا�� ا�� ا���رود �� أ�� ����  ٧٠٦: ١و�� ��ر ا������ 

��� ����ي ���ل، وذ�� �� أّول �� د���� ر����ً ����� ���ك؟ �� ��ى أ��ا ��  ا�� ��� ����ا �� ���� �� و�� ا��ّ�

و�� ����ٍ� ����، ����ا: و��� ��ٔ��� ��� ا����د وا����رى �����ا ا�� ��� �� ذ�� ����� ��ٔ��� �� ���� أ�� ر��ل 

 ».���� ���� و�����...  ا��ّ�: «آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ�  ا��ّ�

 
 .١٧: ١١). ��د      ٤

 
����  ا����م ����  ��ل ��� ��ٔ�� ���ا��ّ� �� أ��ل ا����� ���� ����  �� ���� ا����� ٧٠٧: ١). ��ر ا������      ٥

: ا����، ��ل: �� ��� أن ���ن إ���� �� آل ����    ��� ���ر �����آن ��� أ��ر �� ر��ل ا��ّ� ا����م �������� و���

�� �� ا�� �� ����� ا���� ٥٢٠: ١، و�� ����� ا�����ن ������ا����م، ورواه ���� ا������ �� ا���د��� آ�� و ���� ا��� ���
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و بلــوغ العقليــة القرآنيــة تلقيــا وتطبيقــا فال بد ـ إذا ـ للمنذر بالقرآن من بلوغ ه ١العل�ء الرباني�،
  ».أنذركم«بفاعل » من بلغ«وإلقاًء، وذلك مثلث لهندسة اإلبالغ واإلنذار بالقرآن، عطفا ل 

من املنَذرين، بلغ عقليا إذ ال تكليف للصغار واملجانب�، ومن بلغه منهم طــول الزمــان » من بلغ«ثم 
  ».كم«عطفا له �فعوله  ٢لغ بهوعرض املكان منذ بزوغه إىل يوم الدين، ومن ب

س » من بلغ«إذا ـ  دون تقيد أد� باملنِذر واملنَذر، أو كونه الزما أو متعديا، إنَّه تعب� قاصــد إىل مســدَّ
املعا�: ألنذركم به وينذركم من بلغ يف مثلثه، ومن بلغ يف نفسه منذرا، وبلغه هذا الوحي، وذلك من 

  ٣عا� عدة بلفظ واحد يتحملها.ميِّزات القرآن أن يجمع م

                                                                                                                                                         

» و�� ���«����� أي ��ء ��� �����: » واو�� إ��� ��ا ا���آن..« ������ا����م���� ا������ ��ل ��� ��ٔ�� ���� 

 ا����م ����، و��� آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: ���ل �� ��� أن ���ن إ���� �� ذر�� ا��ٔو���ء ��� ���ر �����آن ��� أ��ر �� ر��ل ا��ّ�

 ��� ���. ا����م ������ل: ��� 

 
���� «�� ا��ٓ��  ������ا����م  ـ ا������ �� زرارة و���ان �� ا�� ���� وأ�� ���ا��ّ� ٥١٩: ١). ����� ا�����ن      ١

 ».َ�� ���ه و�� ���رون �� ا���س

 
�� ا�� ���س وأو�� إ�ّ� ��ا ا���آن ��ٔ��ر�� �� و�� ��� ���� �ـ� ���ـ� �ـ�ا ا��ـ�آن  ٧: ٣). ا��ر ا�����ر      ٢

إ��  آ�� و ���� ا��� ���  ��� �� ����، و��� أ��ج أ�� ا���� وا�� ��دو�� �� أ�� ��ل: ��� ���� ��ه ا��ٓ�� ��� ر��ل ا��ّ�

��� و��� و��� �������� ا��ي �ـ�� ���ـ�، و��ـ� أ�ـ�ج أ�ـ�   ����� إ�� ا��ّ����ى و���� وا������ و�� ���ر �

��ٔ��رى ���ل ��� �ـ� د��ـ�� إ�ـ� ا���ـ��م �ـ���ا �ـ� ���ـ� آ�� و ���� ا��� ���  ا���� �� أ�� �� ��� ��ل أ�� ر��ل ا��ّ�

� ��� ��ٔ��ا ��ٔ���� �� ا�� أ��� �� ��ل ���ا ����� »وأو�� إ�ّ� ��ا ا���آن ��ٔ��ر�� �� و�� ���«������ �� ��أ: 

� ا��ـ� �ـ��  �� ����ا و��� أ��ج ا�� ��دو�� وأ�� ���� وا����� �� ا�� ���س ��ل: ��ل ر�ـ�ل ا��ّـ� �ـ� ���ـ� : «آ�ـ� و ��ـ�

���   �ّ���ن ���ل ����ا �� ا� آ�� و ���� ا��� ���و��� �� ���دة �� ا��ٓ�� ان ا���� » ا���آن ���ٔ��� ������ �� �� ��أ ��ه ا��ٓ��

 . ��� ���� أ�� ا��ّ�  ����� آ�� �� ���ب ا��ّ�

:   ��� �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  �� ���ب ��� ا���ا�� ���� ���� �� أ�� ���ا��ّ� ٧٠٧: ١و�� ��ر ا������  ��� و���

 ».��� إ���ن«��ل: » وأو��.. و�� ���«

 .٥٢٠: ����١ن رواه ���ا �� ����� ا�» ��� ���ن«أ��ل: و�� ���� أ��ى  

 
�����ً و������ً ��ز�� و������ ���� ا������ ا������: �� ��� ����، أم ��� ���ي، �� ��� ���� ا���� » ���«). و     ٣

� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��و���� ا���آن �� ��� �����آن، ���ط ا����ار �����آن �� ا����غ �ـ� ���ـ� ا���ـ�ل  �ـ�ر ا���ـ���ع، و�ـ�ط آـ�

 ��ر ���غ �� ا������، ���� ا������ت �� ����� ��ه ا�����، ا������ ���� ����� و����� �����.ا��

���� ��� ا�����ل �� » ���«�� ���� ���ب ا������� �� أم ا���ى، أم ���� ا������� ��� �����، و» ��«ف 

���� ��ارج ا���� وا���� وا������، �� ���� ���غ ا������ و��ه ��م �� �� ا���� ا��ٔول �� ا����ب، ��� ا������ن �
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ك بعد بلوغه وبلوغ القــرآن إليــه، والبــالغ عقــل التكليــف ينــَذر بــه، إذا فالبالغ بالقرآن ينذر به وذل
والبالغ إليه القرآن وهو بالغ منَذر به فمنِذر به، فالبد من حمل القرآن لحد البلوغ به، ثم إبالغه إىل 

  كل من يعقل عنه.
ار بــالقرآن ال ينحرصــ فيــه هو الصادع األول لهذا البالغ املب�، ولكن االنذ آله و عليه هللا صىلصحيح أن الرسول 

، ألنه يحمل دعوة عاملية تشمل الطول التاريخي والعــرض  السالم عليهمويف املعصوم� من أهل بيته الكرام 
  الجغرايف.

تعني ـ مع الحارضين زمن الخطاب ـ كلَّ املكلف� يف وجهي الخطاب، فإن » النذركم«يف » كم«ذلك و
م املنَذرين ككل، وهي يف وجه املفعولية تخص الحارضين، ه» كم«يف وجه الفاعلية تجعل » من بلغ«

  فانها من بلغه القرآن وهو بالغ لحمل التكليف بالقرآن.
وحــي القــرآن، ووجــه » من بلغه«يف نفسه و» من بلغ«تعني وجهي اللزوم والتعدي، » بلغ«ك� وان 

  اللزوم ألزم فانه أعم فهو أتم.
  آيات التذك� واإلنذار بالقرآن والدعوة اإلسالمية تتمحور القرآن ملكان

»إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقــوم«و
»وأمــرت أن أكــون مــن املســلم�. وأن أتلــو القــرآن« ١

فــذكر « ٢

                                                                                                                                                         

 ����ا، ���� إ�� أن ا���آن �� ����� ا������� ��ٔ��� ������� ������، �� �� ��� �� ���.

ا���ز�� �� ��ا ا������ل �� ���� ��� ���غ ��� ا������، و���غ ���� ا����� ����، �� �� ا������� » ���«و

����� ���� إ���، أو ����� ـ إذا ـ ���� ا����غ، و��ه ا������ت �� �� ا��ٔو���  ��� ���غ ��ٕ� ا���آن إ���، أو» ����«

 ���� ا��� ���.

���� ��� ا����� �� ���� ��� ا��������ت ا��� ��� ���و�� ��� ا��ٔو��� ا��� ��� آ�� �������ع » ���«�� 

 ار��� ���ون.

ل �� أو ��ا��� ا���ر ��� إ��� ـ ��� ـ �� ـ وا�� ���غ ���� أو ����ل وا�����ل ا�� ����» �� ���«و�� ����� آ�� 

�� » ��«����ن، و�� ���� » ��«ا����ة أو ا���� أو ا���� أو ا������ أو �����آن و�� ���و�� ��� و��� 

» �� ���«����ء ا���م ا��� ا�������، و����� ��� ا����ص ا����ة ا���آ��� �����ء ا������� ����� �ـ » ��ٔ��ر��«

 ��� و����� ���� ��ن ���� ����� و��ٔ��� ��� ا����� ا������ ����� و����� و�����.��

�� ا������ت ����ة ��� و��� ا������� وا�������� و��� و��� ا���وم وا������، ����� �� ���� �� » �� ���«ف 

 أ�� ����� �� در���� و����� إ��� و����� ��.

 
 .٩: ١٧). ا����اء      ١

 
 .٩٢: ٢٧). ا����      ٢
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»بالقرآن من يخاف وعيد
والــذين « ٢» �ــا أراك هللاّ  إنا أنزلنا إليك الكتــاب بــالحق لــتحكم بــ� النــاس« ١

»�سكون بالكتاب وأقاموا الصالة إنَّا ال نضيع أجر املصلح�
كتاب أنزلنــاه إليــك لتخــرج النــاس مــن « ٣

»الظل�ت إىل النور
»ورحمة..ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل يشء وهدى « ٤

أَو� يكفهم أنا أنزلنا عليك « ٥
  ٦،»الكتاب يتىل عليهم

ذلك، وال نجد حتى ملحة يف القرآن لس�ح الدعوة بغ� القرآن إالَّ طاعــة للرســول وأويل األمــر لــتفهُّم 
  القرآن في� عضل من تأويل وتطبيق القرآن.

قــل إ�ــا انــذركم «آيات اإلنذار أنها تخصه بالقرآن أو بالوحي الشامل للســنة كهــامش  وهكذا نسمع
  ٧.»بالوحي

) مرة م� يلمح ۷۰ومن لطيف الَوفق ب� القرآن واالسالم والوحي واملالئكة ويوم القيامة أن ذُكِر كّل (
مله املالئكة، ثم يظهر يوم القيامة كــ� ملحــت آيــة كأن القرآن هو الوحي كله واالسالم كله، الذي يح

رشع لكم من الدين ما وىص به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصــينا بــه إبــراهيم ومــوىس «الشورى: 
»وعيىس أن أقيموا الدين

  حيث اختص الوحي من ب� الخمس بوحي القرآن. ٨
غه ذنب عىل ذنــب، فــان كتــاب الــدعوة ال ينترشــ إالَّ بحملتــه فعدم البلوغ بالقرآن ذنب، وعدم إبال 

»فذكر بالقرآن من يخاف وعيد« آله و عليه هللا صىلالبالغ� به وك� أمر الرسول 
وذكر بــه أن تبســل نفــس �ــا « ٩

                                                        
 .٤٥: ٥٠). ق      ١

 
 .١٠٥: ٤). ا����ء      ٢

 
 .١٧٠: ٧). ا����اف      ٣

 
 .١: ١٤). ا��ا���      ٤

 
 .٨٩: ١٦). ا����      ٥

 
 .٥١: ٢٩). ا������ت      ٦

 
 .٤٥: ٢١). ا������ء      ٧

 
 .١٣: ٤٢). ا���رى      ٨

 
 .٤٥: ٥٠). ق      ٩



 198

  ١.»كسبت
ه؟ والجواب أن التبليغ بكل لغــة واجــُب حملتــه وترى كيف يبلغ القرآن العر� إىل من ال يعرف لغت

  البالغ� به ترجمة له صالحًة وترج�نا صالحا.
وليس من املفروض يف كتاب الوحي الداعي أن ينزل بكل لسان، وإ�ا الدعوة والبالغ بكل لسان هــو 

  واجب املنِذرين به، ك� وأن تفهمه بكل لغة هو واجب املنَذرين به.
يادة القرآنية يف لغته ك� يف أصله، فعىل املســلم� بــه ككــل أن يحملــوا لغتــه وهنا نتأكد واجب الس

  جادّا صالحا، ثم يحملوه بكل لغة بالغا ألهلها ككل.
يف كل حقوله ال يخلوا عن منِذٍر به ومنَذر به، فمن � يبلغه القرآن بلغتــه غــ� العــر� » من بلغ«ف 

بلغته، ك� أن مــن بلغــه بلغــة عربيــًة وســواه و� تبلغــه فا�ا إ�ه عىل حملة القرآن الذين � يبلغوه 
معانيه الحقة ومغازيه فإ�ه عىل من � يبينه، ثم الذين � يبلغهم وهم عارفون بحجته أم علّــه مــن 

  هم رشكاء مع سائر املقرصين يف اإلثم.  ّهللا 
و يحتملون ثم ال إذا مسؤولية بلوغ القرآن ليس فقط عىل عواتق حملته، بل والذين يعرفون وحيه أ 

  يفحصون عن بالغة حجته وحالقة محجته.
فاملتحري عن الحق أيا كان عليه التحري عن بالغ حجة القرآن بكل اإلمكانيات املســتطاعة لــه، كــ� 

  .»الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمع�  قل فللّه«عىل حملة القران أن يبلغوه إىل كل من بلغ 
شــهادة أنفســية: بالوجــدان فطــرة أو عقليــة أو علميــة، أو » آلهة أخــرى  أإنكم لتشهدون أن مع هللاّ «

؟ وكل هذه منفية تدل اآليات اآلفاقية واألنفسية عىل خالف هــذه الشــهادة  آفاقية، أم بوحي من هللاّ 
  بذاته وبكتابه عىل وحدته.  الكاذبة، إضافة إىل شهادة هللاّ 

عىل ضوء كافــة الشــهادات  »قل إ�ا هو إلٌه واحد«» رىآلهة أخ  ان مع ّهللا «بأية شهادة » قل ال أشهد«
  .»وإنني بريٌء مّ� ترشكون«الصالحة الصادقة 

وحيا، إضافة إىل سائر األدلة، ألن املوحى إليه شــاهد قبــل كــل   دليل عدم الرشيك ّ� » ال أشهد«هنا 
دليــل عــدم   مــن ّهللا  هــي» ال يعلــم«يشٍء كيان الربوبية للموحي، وإالَّ فكيف يُرسل من عنده، فك� 

مــا ال يرضــهم وال يــنفعهم   ويعبــدون مــن دون هللاّ «املعلوم عن بكرته ألنه يحــيط علمــه بكــل يشء: 
�ا ال يعلم يف الس�وات وال يف األرض سبحانه وتعاىل   قل اتنبئون هللاّ   ويقولون هؤالء شفعاءنا عند ّهللا 

»ع� يرشكون
دليل عىل عدم وجود املشهود عن بكرته،  آله و عليه هللا صىل  هي من رسول هللاّ » هدال أش«كذلك  ٢

وأعلم يا بني أنه لو كان لربك رشيك ألتتك رسله ورأيت آثار ُملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته «

                                                                                                                                                         

 
 .٧٠: ٦). ا�����م      ١
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  ١».ولكنه إلٌه واحد ك� وصف نفسه ال يضاّده يف ملكه أحٌد وال يزول أبدا
إ� أقول إن صانع العا� إثنان ف� الدليل عىل أنه واحد ـ يقال له: ـ قولك إنــه إثنــان «ثم من يقول: 

دليل عىل أنه واحد ألنك � تْدُع الثا� إالَّ بعد إثباتك الواحد فالواحد مجتمع عليــه والثــا� مختلــف 
  ٢».فيه

 »الــذين آتينــاهم الكتــاب«لهذه الرسالة السامية، ومن ثــم   ذلك طرف طريف َعريف من شهادة هللاّ 
مدى معرفتهم بوحي الكتاب، حيث الوحي �ط واحد مه� تفاضلت الدرجات، ك� الرسل والرساالت 

  درجات، ك� وان هذه الكتب تحمل له شهادات:
  ٣:»الَِّذيَن آتَيْنَاُهُم الِكتَاَب يَْعرِفُونَه كََ� يَْعرِفوَن أبْناءُهُم الَِّذيَن َخِرسوا أنُفَسُهْم فَهُْم ال يُؤِمنُون«

»... وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون«هذه والتي يف البقرة: 
شهادة كتابية ذات بعــدين  ٤

  عىل هذه الرسالة السامية، فصلناها هناك فال نعيد.
كذلك هو شاهد بســائر » ويتلوه شاهد منه«شهيد للرسول بنفس الرسول وقرآنه املب� و  فك� أن هللاّ 

  كتاباته بطبيعة وحيها والبشائر التي تضمها.
إذا فهو مشحون �ثلث الشهادة الصادقة القاطعة القاصعة يف هندسة الرسالة الختمية وال ينبئك مثل 

  ٥خب�.

                                                        
 .ا����م ������ �� ا����م ��� ا��� ا������� ). ��� ا����     ١

 
�� ���ب ا������ �����ده ا�� ا���ـ� �ـ� �ـ�ذان �ـ�ل: �ـ�ٔل ر�ـ� �ـ� ا�����ـ� ا�ـ�  ٧٠٧: ١ا������ ). ��ر      ٢

 ».ا�� أ��ل:... ���ل: ����:...«وأ�� ���� ��ل:  ا����م ����ا���� ��� �� ���� ا���� 

 
 .٢٠: ٦). ا�����م      ٣

 
 .١٤٦: ٢). ا����ة      ٤

 
�ٓ�� �� ا����د ��ل: ���� ��ه ا� ا��ـ��م ����  �� ����� ا���� �� ���� �� ا�� ���ا��ّ� ٧٠٨: ١). ��ر ا������      ٥

������ ا����ب �������«���رك و�����:   وا����رى ���ل ا��ّ�  »��� �����ن أ���ء��«آ�� و ���� ا��� ���  ���� ر��ل ا��ّ� »ا���� آ

 و��� أ����� و����� و�����ه آ�� و ���� ا��� ������ و��� �� أ��ل ����� �� ا���راة وا������ وا����ر ��� ����   ��ٔن ا��ّ�

  ��ـ�ه �ـ�� ر�ـ�ل ا��ّـ� »... ذ�ـ� �ـ���� �ـ� ا��ـ�راة و�ـ���� �ـ� ا�����ـ�... ���� ر��ل ا��ّ�«و�� ���� �����: 

���� «��� و��� ���� أ�� ا����ب ��� ��ل ��� �����:   �� ا���راة وا������ و��� أ����� ���� ���� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

 .»��ء�� �� ����ا ���وا ��

�� ���م �� �����ن ����ا   ��ل ��� �� إ��ا��� ان ��� �� ا����ب ��ل ���� ا��ّ� ٥٢٠: ���١ ا�����ن و�� ��

��� إذا رأ���ه ���� ��� ���ف أ���� ا��� إذ رآه ��   ����� ������ ا��ي ���� ا��ّ�  �� ������؟ ��ل: ��� وا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���
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فقدانا لنفسياتها العاقلة وفطرياتهــا الكاملــة، ومعرفتهــا الشــاملة، فلــم » الذين خرسوا أنفسهم«ف 
  ألثايفَّ اال�ان ودالالته.قضيَة املتاركة  آله و عليه هللا صىلبهذا الرسول » فهم ال يؤمنون«يفتقدها ملَّا فقدوها 

ِن افَْرتَى َعَىل ّهللا « َب بِآيَاتِِه إنَُّه الَ يُْفلُِح الظَّالُِمونَ    َوَمْن أظْلَُم ِممَّ   ١:»كَِذبا أْو كذَّ
الوحي  أنه ختم بكتبهم  كذبا ك� افرتى من أهل الكتاب عىل هللاّ   أجل إنه ال أظلم ممن افرتى عىل ّهللا 

رسالية ورسولية ك� كذبوا بآيات الرسالة املحمدية يف كتبهم وفيه نفســه » أو كذب بآياته«وما أشبه 
  ويف كتابه الذي كله آيات رسالته فإنه آيته الخالدة.

  مه� أبرقوا وعربدوا وحاولوا كل املحاوالت لكل الحيل الحائلة ب� آيــات هللاّ » إنه ال يفلح الظاملون«
  رسالته املدلول عليها بها.وبيناته و 

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده مــن «يعرِّف بالبعض ممن ال أظلم ِمنهم، وِمنهم: » من أظلم«وهنا 
»ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها« ٢» ّهللا 

 أن يــذكر فيهــا  ومن أظلم ممن منع مساجد هللاّ « ٣
  ٤.»اسمه وسعى يف خرابها

  ، وهذه من محادة هللاّ  والتكذيب بآيات ّهللا   ذلك، وهذه الثالث أيضا راجعة إىل افرتاء الكذب عىل ّهللا 
  ومشاقته تعاىل مه� كانت دركات ك� اال�ان به درجات.

كــذبا أو   اســفلها ظلــم املفــرتي عــىل هللاّ  والظلم ـ يف ثالوثه وحالًة للظا� ومحتدا للمظلــوم ـ دركــات
ا الحق وآيات الحق هي املظلومة، حيث الظلم   تكذيبا بآياته، وليس هنا هللاّ  هو املظلوم املنتَقص، إ�َّ

  يشء، فقد ظلموا انفسهم �ا ظلموا آيات الحق املب�!.  هو اإلنتقاص وال ينتقص عن هللاّ 
ه اتخذ لنفسه رشيكا أو رشكاء، وأمرهم أن يعبــدوها مــن دون أن  ذلك ومن إفرتاءهم الكذب عىل هللاّ 

، وأنه أحلَّ ما أحلوه  ، وأنه � يوَح بيشء إىل أحد، وأن املالئكة بنات هللاّ  ، ويتخذوها شفعاء عند هللاّ  ّهللا 
أبناء ، وأنه امر بالفاحشة، ثم وال يعذب اليهود والنصارى ألنهم  وحرَّم ما حرموه إفرتاء الكذب عىل هللاّ 

  وأحباءه!.  ّهللا 
تكذيب اآليات الرسولية والرسالية، وتكذيب اآليات التي تحمل بشارات بحق   ومن تكذيبهم بآيات هللاّ 

                                                                                                                                                         

 ٔ ا���� ���وا ا����� ��� �� «:  �� ����� ��ا ا�� ����� ��� ����� ��ل ا��ّ�ا�����ن وا��ي ���� �� ا�� ���م ��

 .»�����ن

 
 .٢١: ٦). ا�����م      ١

 
 .١٤٠: ٢). ا����ة      ٢

 
 .٥٧: ١٨). ا����      ٣

 
 .١١٤: ٢). ا����ة      ٤

 



 201

  وما أش� من سائر اآليات. آله و عليه هللا صىلمحمد 
ف� «ظلموا  �ا  ، فح� يعذبهم هللاّ  وظلموا ناصع الحق ح� افرتوا الكذب عىل ّهللا   فقد ظلموا آيات هللاّ 

  ألن ظلمهم ـ أيا كان ـ راجع إىل أنفسهم وهم ال يفلحون. »ولكن كانوا انفسهم يظلمون  ظلمهم ّهللا 
ثم البلوغ الالزم نفسيا درجات، أوالها الصالة وما أشبه يف العارش من العمر لكيل الذكران واالناث، ثم 

الصيام له�، فبلوغه لالنــاث يف التاســعة البلوغ للزواج واالناث هنا اقدم من الذكران، ومن ثم بلوغ 
وللذكران يف الخامسة عرش ظلم بهن، اذ ه� القل تقدير سيان يف الطاقة الجسمية. إن � تكن األنثى 

أمرا ونهيا وجهادا وما اشبه، وهذه ضابطة قد   اضعف من الذكر، ثم بلوغ ج�عي من الدعوة اىل هللاّ 
  تستثنى يف موارد خاصة.

، مبلغ التكليف، له درجات تلَو بعض البعض، فلكلٍّ مبلغــه »ومن بلغ«يف التكاليف » بهالنذركم «فـ 
  عقليا ومعرفيا وجسميا وجنسيا، فرديا واجت�عيا كضابطة او استثنائيا.

  
  
  
  
  

  التقليد االعمى
  

َمْريََم َوَما أُِمرُوا إِالَّ لِيَْعبُُدوا إِلَها َواِحدا الَ َوالَْمِسيَح ابَْن    اتََّخُذوا أَْحبَارَُهْم َورُْهبَانَُهْم أَْربَابا ِمْن ُدوِن هللاّ «
  ١.»إِلََه إِالَّ ُهَو ُسبَْحانَُه َع�َّ يُْرشِكُونَ 

، بــل وهــو معــاملتهم معهــم كــ�  إتخاذ الربوبية يف هذا املثلث ال يعني فقط أنهم ربَّبــوهم كــ� هللاّ 
اختصاصات الربوبية، فقد اتخذوا املسيح ربا يف خرافــة األقــانيم واتحــاده يعاَمل الرب يف البعض من 

، وذلــك يختلــف عــن ســائر االتخــاذ يف أحبــارهم ورهبــانهم، حيــث  ، وعبادتهم لــه كــ� هللاّ  بذات هللاّ 
مرشعا، فاتخذوهم أربابا يف حقل الترشيع، فأصغوا إليهم كامل الصغي فــي�   أطاعوهم ك� يُطاع هللاّ 

تلمــيح الخــتالف » املســيح ابــن مــريم«وبــ� » أحبارهم ورهبــانهم«ويف الفصل ب�  ٢و حرموا،أحلوا أ 

                                                        
 .٣١: ٩). ا�����      ١

 
أ�� ا����� » ا���و أ���ر��...«�� ����:  ������ا����م). �� ����� ا���� �� روا�� أ�� ا���رود �� أ�� ����      ٢

و����� ���� ����ا: ���� �����، و����� ���� ����ا: ��   وأ�� ا�� ا��ّ�  ����ه و����ه �� أ����� ��� ز���ا أ�� ا��ّ�

���� �ٕ���� ا����ا وأ��وا ������ وا����ا �� �� أ��و�� �� ودا��ا ��� د���� إ��� �����و�� ، وأ�� أ���ر�� ور�� ا��ّ�

و���� ور��� ����وه وراء ���ر�� و�� أ���� �� ا��ٔ���ر وا�����ن ا����ه وأ������   أر���� ������� ��� و����� أ�� ا��ّ�

  ���رك و����� ��� إ��ا��� ��� ����ا ���ل ا��ّ�  �� ���� ا��ّ�ور����، وإ��� ذ�� ��ا �� ������ ��� ���� �  و���ا ا��ّ�

 .»و�� أ��وا ا�� �����وا إ��� وا��ا ������ و����� ��� �����ن«���رك و�����: 
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ومن أحبارهم ورهبانهم من يخيل إلــيهم أنهــم  تستأصل األخ�، ذلك» ابن مريم«اإلتخاذين، ك� أن 
يف البنوة اإللهية أو اإللهية نفسها نسخة طبق األصل، �ا يرشبون الخمر ويأكلون  السالم عليهنواب املسيح 

وقد ندد بهــم  السـالم عليهالفط�، بان الخمر دم املسيح والفط� لحمه، فهم يصبحون ـ إذا ـ نفس املسيح 
أفال تفهمــون بعــُد أن كــل مــا يــدخل الفــم �يضــ إىل الجــوف «يف نقل اإلنجيل بقوله:  السالم عليهاملسيح 

  ١».ويندفع إىل املخرج
، فكــ�  في� يختص به ّهللا   يف ربوبية من ربوبياته، ذلك إرشاك با�ّ   ك� ّهللا   ذلك، وكل اتخاذة لغ� هللاّ 

يف ذات أم أفعــال أم صــفات،   بــا�ّ » ســبحانه عــ� يـرشـكون«التوحيد درجات كذلك اإلرشاك دركــات 
إن كنــا لفــي ضــالل مبــ�. إذ نســويكم بــرب   تــا�ّ «، وهــي ككــل ضــالل مبــ�:  با�ّ   تسوية لخلق هللاّ 

  ٢.»العامل�
  يعبــدون غــ� هللاّ فهنا مرشكون رسميون وهم عبَّاد األوثان بصورة رسمية، وهناك مرشكون ُدخالء قد 

كأنه الرب يف الترشيع، كــ� أتخــذوا أحبــارهم ورهبــانهم   ك� املسيح، أو يطيعون غ� هللاّ   زعم أنه هللاّ 
  كالذين يراءون يف عباداتهم، ثالوث من اإلرشاك بــا�ّ   مع هللاّ   ، أو �يلون إىل غ� ّهللا  أربابا من دون ّهللا 

ل هو املصطلح املتعــود املقصــود فــي� يطلــق اإلرشاك، ثــم األوســط �ا لكلٍّ من دركات، والقسم األو 
  مرحلة ثانية هي مع املنحرف� عن التوحيد من أهل الكتاب، ثم األخ� يحلق عىل كل هؤالء املرائ�.

أما إنهم � يكونوا يعبدونهم ولكنهم كــانوا إذا أحلــوا «تفس�ا لآلية:  آلـه و عليه هللا صىلولقد يروى عن الرسول 
وال يعني التحليل والتحريم اإلفتاء، بل هو تحليل  ٣»لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه

ارصين. فال يحل التقليد الطليــق قارصين أو مقرصين أو مقرصين وق  وتحريم ما أحل ّهللا   ما حرم ّهللا 
  بل وال أصل التقليد ممن هذه صفته بتقص� أم قصور.

                                                                                                                                                         

 
١٧: ٥١). ���      ١. 

 
 .٩٨: ٢٦). ا����اء      ٢

 
و�� ���أ �� ��رة  آ�� و ���� ا��� ���ـ أ��ج ����� �� ��ي �� ���� ��ل أ��� ا����  ٢٣٠: ٣). ا��ر ا�����ر      ٣

� ���� ���ل:.. و�� ا����� روي ا������ �����ده �� ��ي �  ا���اءة: ا���وا أ���ر�� ور������ أر���� �� دون ا��ّ�

و�� ���� ���� ���ل: �� ��ي إ��ح ��ا ا���� �� ����، ��ل: ������ ��  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: أ��� ر��ل ا��ّ�

و�� ���ء �� ��رة ��اَءة ��ه ا��ٓ��.. ���� ��: ا�� ���� ������، ��ل: أ��� �����ن ��  آ�� و ���� ا��� ���  أ��� ر��ل ا��ّ�

���������؟ ��ل: ���� ��� ���ل: ���� ���د���، و�� أ��ل ا����� ��   ���ن �� ��م ا��ّ��������� و�  أ�� ا��ّ�

�� د���� إ�� ���دة أ����� و�� د���� إ�� ���دة   �� ��ه ا��ٓ�� أ�� وا��ّ�ا����م ����  أ�� ���� ��ل ��ٔ�� أ�� ���ا��ّ�

��  ا����م ��������و�� �� ��� �� ����ون، و���  أ����� ��� أ������ و��� أ���ا ��� ��ا�� و����ا ����� �����ً 

 �� ����ا ��� و�� ���ا و�����...  ��� ���ه، و��� �� ا��ٓ��: أ�� وا��ّ�  أ��ع ر���ً �� ����� ا��ّ�
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  ، وأما الرسل وسائر املعصوم� فاتباعهم هو اتباع هللاّ  اتخاذٌ له ربا ك� ّهللا   ك� هللاّ   ذلك، فاتباع غ� هللاّ 
 املعصوم� الذين يجوز عليهم الخطأ قصورا او تقص�ا ولكن غ� ١» من يطع الرسول فقد أطاع هللاّ «ف 

أم ال يتهمــون، وأمــا   فليس إتباعهم طليقا مطبقا، إ�ا يُتبعون في� يعلم أنهم صــادرون فيــه عــن هللاّ 
، فلــيس إتبــاعهم فــيه� إال اعتبــارا أللــوهتهم أو  املشكوك فضالً عن املعلــوم تخلفهــم عــن حكــم هللاّ 

أو يعارضه يف حكمه، وأما األلوهة فهــي   ا الرسالة، فكيف يكذب الرسول عىل هللاّ ، أم رسالتهم عن ّهللا 
  هي يف هذه الطاعة الطليقة الخاطئة.

فلذلك، ك� اإلجتهاد يف الدين تفصيليا فرض عــىل املســتطيع�، كــذلك اإلجتهــاد إج�ليــا فــرض عــىل 
فأما املشــكوك فيــه، فضــالً عــن   القارصين، أن يتأكدوا ممن يقلدونه أنه صادر حسب مكنته عن هللاّ 

هو الذي يحلل او يحرم دون   ، فإن هللاّ  املتأكد كونه صادرا عن هواه، فليس إتباعه إال تأليها له ك� ّهللا 
  . سواه وال رسول هللاّ 

ملحة المعــة » إلها واحدا«باأللوهية هنا: »  أربابا من دون ّهللا «هذا، ويف تبديل صيغة الربوبية هناك: 
، ومنهــا  هــو إختصــاص للربوبيــة بــا�ّ   بوبية هي من لزامات األلوهية، فاختصاص العبادة بــاّ� أن الر

  . الطاعة الطليقة حيث تختص با�ّ 
، فقــد عبــدوهم كأربــاب،  فل� أطاعوا أحبارهم ورهبانهم طليقة وهم يعلمون تخلفهم عن رشعة هللاّ 

ومثلث: األلوهية العبودية: الطاعة املطلقة، هذه خاصة يف حقل الترشيع،   فقد ألَّهوهم ـ إذا ـ ك� هللاّ 
  . باّ� 

ه هللا صىلفحتى الرسول  »  ومــن يطــع الرســول فقــد أطــاع ّهللا «ال يُعبد، وال يطاع لنفسه، إ�ا كرسول:  آلـه و علـي
  الذي ليس للرسول فضالً عمن سواه!.  وليس هكذا غ� الرسول، وال سي� إذا خالف حكم ّهللا 

أمرا رشعيا يف كتاباتهم إىل أمر فطري وعقيل يف فِطـَـرهم وعقــولهم،  »ا إالَّ ليعبدوا إلها واحداوما أمرو «
  فكل اآليات الربانية، تكوينية وترشيعية، آفاقية وأنفسية، معسكرة لحق كلمة التوحيد دون إبقاٍء.

، بل واإلرشاك  تعبدية لغ� هللاّ ، وال تقديم الشعائر ال باإلعتقاد بألوهية غ� ّهللا   فال يختص اإلرشاك با�ّ 
به يف كل اختصاصة له كالترشــيع، فهــؤالء الــذين أعطــوا حــق الترشــيع ألحبــارهم ورهبــانهم، فقــد 

، وذلــك  حيــث اتبعــوهم مــن دون هللاّ   يف الترشيع، بل ورجحــوهم فيــه عــىل هللاّ   اعتربوهم رشكاء هللاّ 
  . أنحس دركات اإلرشاك با�ّ 

، السالم عليهبه يف طاعة ك� يف األحبار والرهبان، أم يف عبادة ك� يف املسيح » كونسبحانه وتعاىل ع� يرش «
أم يف ألوهة ك� الخالق مثل� يقوله الثنوية القائلة �بدئ� اثن�، واألهم هنا يف هذا الب� هو الطاعة 

  الطليقة الناتجة عن العبادة الطليقة واأللوهية الوحيدة الطليقة.
فــال نتبــع عل�ءنــا أيــا كــانوا دون تثبُّــت، فحــ� نجــد » ر ذلك يف كتابنا ل� نتعظ بهمفإ�ا ذك«ذلك 

فقهاءنا قد ال يعتمدون القــرآن أصــالً يف فتيــاهم، أم يخــالفون تقصــ�ا أو قصــورا نُصوصــا أم ظــواهر 
ف مستقرة من القرآن، دو�ا حجة إالّ شهرات أو إج�عات أم روايات غ� مأخوذة بع� اإلعتبار، فكيــ

  منهم.  جعلنا ّهللا   نتبعهم يف سائِر فتياهم، اللَّهم إالّ من هدى هللاّ 

                                                        
 .٨٠: ٤). ا����ء      ١
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فكيف ـ إذا ـ نقفوا ما نعلــم تخلفــه عــن القــرآن، وكــ�  »ال تقف ما ليس لك به علم«  فح� يقول هللاّ 
با مــن ! اتخذنا نحن املسلم� أيضا عل�ءنا أربا».. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللاّ «هكذا 

  ، وهكذا: ، رغم أخطاِءهم القارصة أو املقرصة أمام رشعة هللاّ  ، نطيعهم ك� يطاع هللاّ  دون هللاّ 
  ١.»إالَّ أن يتم نوره ولو كره الكافرون  بأفواههم ويأ� ّهللا   يريدون أن يطفئوا نور هللاّ «
وهــو   اهية قول الذين كفروا من قبل، وإطفاء نــور هللاّ القائلة هذه القوالت املائلة، املض» بأفواههم«

من عباده معرفة   توحيده الحق بصفاته الحقة، وهو رشعته الصالحة غ� الدخيلة، فهو كل� أراده هللاّ 
ويــأ� «، خلقا لجو التضاد ب� الدين ونفسه،  وعمالً صالحا، يريدون ليطفئوا كل ذلك بنقاب رشعة هللاّ 

ولــو كــره «املرســودة يف كتابــات وحيــه، بــالقرآن، ونــوره املرســل برســول القــرآن »تم نــورهإالّ أن يــ  ّهللا 
  ».الكافرون

هي كتقدمــة إلطفــاء نــور القــرآن ونبيــه،  ٢إن الشيطنة الكتابية املدروسة ضد كتابات الوحي ورسله،
  هذه الرشعة األخ�ة املهيمنة رسوالً ورسالة عىل كافة الرسل برساالتهم.ب» أن يتم نوره«يريد   ولكن ّهللا 

  وشاهدا عىل خصوص ذلك القصد اللع� اللئيم ب� عمومه آيات الصف:
إليكم مصدقا ملا ب� يدي من التوراة ومبرشــا   وإذ قال عيىس ابن مريم يا بني ارسائيل إ� رسول هللاّ «

� جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مب�. ومن أظلم ممن إفرتى برسول يأ� من بعدي اسمه أحمد فل
  ال يهــدي القــوم الظــامل�. يريــدون ليطفئــوا نــور هللاّ   الكــذب وهــو يـُـدعى إىل اإلســالم وّهللا   عــىل هللاّ 

متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحــق ليظهــره عــىل   بأفواههم وهللاّ 
  ٣.»لو كره املرشكونالدين كله و 

  
  
  
  
  
  

  حول االستنباط

                                                        
 .٣٢: ٩). ا�����      ١

 
���� ���� و���: و�� ���  ا����م ������ ���ب ا�ٕ�����ج ������� �� أ��� ا�������  ٢١٠: ٢). ��ر ا������      ٢

������ا ���   ���� أ��� أ����ا �� ا����ب �� �� ���� ا��ّ� ».. ����ون ������ا ��ر ا��ّ�«�� ��� ا������� ����� ���  ا��ّ�

 ������ ��� ����ا ��� �� دل ��� �� أ����ه ��� و����ا ���.  ا������ ��ٔ��� ا��ّ�

 
 .٩: ٦). ا�����م      ٣
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َن األْمِن أِو الَْخْوِف أذَاعُوا بِِه َولـَـْو رَدُّوُه إَىل الرَُّســوِل َواَىل أوِيل األْمــِر َمــنْهُمْ «  لََعلَِمــُه َوإذَا َجاَءُهْم أْمٌر مِّ

يْطاََن إالَّ قَلِيالً  هللاّ الَِّذيَن يَْستَنِْبطُونَُه ِمنْهُْم َولَْوال فَْضُل    ١.»َعلَيُْكْم َوَرْحَمتُُه التَّبَْعتُُم الشَّ
تنديدة أخرى باملجاهيل من املسلم� وجاه التكتيكات الحربية أنهم إذاعة فإضاعة بالنسبة ألمر من 

ة عليا، وأويل األمر منهم كقيادات األمن أو الخوف، من األرسار التي ال تذاع إالّ بأمر من الرسول كقياد
  جزئية مقررة من القائد األعىل.

اللّهم إالّ بإستنباط الصالح أو  ٢ ذلك وبصورة عامة إذاعة األرسار فردية وج�عية محظورة يف رشعة ّهللا 
  األصلح يف أية إذاعة، ه� راجعان اىل أويل أمرها املخصوص� بها.

صحيح أن مورد اآلية هو إذاعة أمٍر من األمن أو الخوف، ولكنها بصورة عامة تحذيرة عن أية إذاعــة، 
طــاعتهم، وهــم ـ ككــل ـ   واىل أويل األمر الــذين افــرتض هللاّ وإرجاع يف األمور املشتبه فيها اىل الرسول 

الذين ُولوا األمر أو أمرا مــن أمــور الرشــعة مــن ناحيــة الرســول وأفضــلهم املعصــومون مــن خلفــاءه 
  ٣.آله و عليه هللا صىل

                                                        
 .٨٣: ٤). ا����ء      ١

 
�� و�� ��ّ� أ��ا�� ���ٕ�ذا�� ��   ���ل: إن ا��ّ� ا����م ����  �� أ��ل ا����� �� أ�� ���ا��ّ� ٥٢٢: ١). ��ر ا������      ٢

 �ٕ����� وا�ٕ�ذا��. »ذا ��ء��..وإ «���� 

 
�ـ�ة �� ���ب ���ل ا���� و���م ا����� �ٕ����ده ا�� ���� �� ا����� �ـ� أ�ـ� � ٥٢٢: ١). ��ر ا������      ٣

وأ�� ا�ٕ������ط   ���� ����  ���ل ���: و�� و�� و���� ا��ّ� ������ا����ما������ �� أ�� ���� ���� �� ��� ا����� 

  �ـ� و�ـ� و��ـ� ا���ـ�ل و�ـ�ة أ�ـ� ا��ـّـ�  �ـ� ��ـ� أ�ـ� ا��ـ��ة �ـ� ����ـ�ت ا��ٔ���ـ�ء ��ـ� �ـ��� أ�ـ� ا��ّـ�  ��ـ� ا��ّـ�

��� ����ا وأ���ا أ������ ��� ��ـ�ن ��ـ� �ـ�م ا�����ـ�   �����ط ��� ا��ّ�وا�������� ���� ��ًى وز���ا أ��� أ�� ا��ٕ 

�ٕ�ن ���� ��ـ� أ��ـ� «���، و��ل أ��� ـ ��� ان ��أ: �ٕ�ن ���� ��� ����ء ��� و���� ��� ���� ����ا ��� �������، 

�ي ار�ـ��� �ـ� و���ـ� ��� و�ّ��� أ�� ���� ���ٕ����ن ا��ي أر���� �� ��� ����ون ��� أ��ا و�� أ��� ا�ٕ����ن ا�ـ

�� و�� زور و�� ��� و��  أ�� ���� ���ك ���� ��� أ��� وو��ة �� ���ك وإ�����ط ���� ا��ي ��� ��� ��ب و�� إ

 ر��ء.

����� ���� ���: ا��أ �� ���  ا����م ������ ���ب أ�� ��� إ��� أ�� ا���� ا����   و��� �� ����� ا������ �� ���ا��ّ�

������� و��� ����� أ�� د����، و���: �� ��ن ا���ض ����� وا��ا�� ��� �� ذ�� ا����ف  ��� ا�����ن ا�����

و�� ردوه ا�� ا����ل وا�� «���ل �� ���� �����   ��� ا����� ورد �� ����ه �� ذ�� ا�� ����� و������� ��ٔن ا��ّ�

و�� ا���� �������ن ���� ا���آن و�����ن  آ�� و ���� ا��� ������� آل ����  »او�� ا��ٔ�� ���� ����� ا���� ��������� ����

 ��� ����.  ا����ل وا���ام و�� ا���� ��ّ�

�� ا��ٓ�� �� ا����� �� ا�� ���س �� ����� ����� إن ا��ٓ�� ���� �� ���  ٥٤٢: ٣و�� �����ت ا���ق ا��� 
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قــد تعنــي الــرادين اىل الرســول واىل أويل األمــر فــإنهم هــم » لعلمه الذين يســتنبطونه مــنهم«وهنا 
  املستنبطون األمر املختلف فيه من إذاعة أمر وسواها، وال يحصل لهم علم إال بذلك الرد.

املبعضة تجعل البعض منهم غ� عا� باإلستنباط، » منهم«ولكن وقد تعني معهم الرسول وأويل األمر، 
ـ أحرى باإلستنباط، بــل واملعصــومون ال يســتنبطون فــإنهم عــىل علــم �ــا  آلـه و عليه هللا صىلوهم مع الرسول 

  ملحة اىل الجهل قبل اإلستنباط، اللهم إال أن يعم اإلستنباط بالوحي واإللهام.» لعلمه«، و علمهم هللاّ 
تشمله�، فمــن املســلم� » منهم«ني كل مستنِبط لألمر املختلف فيه رادا ومردودا إليه، حيث أو تع

أو بااللهام كاال�ة مــن آل  آله و عليه هللا صىلمن ال يعني أي إستنباط، ومنهم من يستنبط بالوحي ك� الرسول 
  ء الثالث هم املردود إليهم.أو بالكتاب والسنة كأويل األمر غ� املعصوم�، وهؤال  السالم عليهمالرسول 

  ثم الرادون اىل الرسول وأويل األمر منهم يستنبطون األمر بواسطتهم أوالء األكارم.
واجب املؤمن قضية املعرفة اإل�انية وتطبيق الواجب، وهــو يف   فإستنباط األمر املجهول يف رشعة هللاّ 

، ثم عىل الرعيل األعىل من العلــ�ء السـالم عليهممن عرتته  واملعصوم� آله و عليه هللا صىلالدرجة األوىل عىل الرسول 
  .السالم عليهماملؤمن� زمن غيبة املعصوم� 

وعىل من ال يستطيع عىل اإلستنباط الردُّ اليهم، وهو الرد اىل الكتاب والسنة بوسيط أويل أمر الرشعة 
وأولئك   ولئك الذين هداهم هللاّ فبرش عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أ «وُمدراء الرشيعة: 
  ١.»هم أولوا األلباب

ومن ثــم يــأ� آله و عليه هللا صىلك� الرسول   وإستنباط أويل األمر املعصوم� هو استنباٌط معصوم �ا أراهم هللاّ 
الغيبــة لــيس إال إستنباط غ� املعصوم� من أويل أمــر الرشــعة بــدرجاتهم ودرجاتــه، وذلــك يف زمــن 

  فال أمر يف القيادة الزمنية والروحية إالَّ بشورى ب� أويل األمر.» أمرهم شورى بينهم«
واإلستنباط هو طلب النبط وهو املاء املستنبَط يف األرض، محاولة للحصول عليه، وكذلك األمر يف كل 

  ســتنباطها مــن الثقلــ�: كتــاب هللاّ األمور اإلسالمية التي هي حياة األمة اإلسالمية، ال بــد ألوىل األمــر ا
  .آله و عليه هللا صىل  وسنة رسول هللاّ 

مــا مــن أمــر «فاألمور الظاهرة ال تُستنبط، فإ�ا الخفية هي التي تُستنبط �صــادرها اآلهلــة لهــا، فـــ 
� ، وعقلية الكتاب والسنة عىل َمدار الشــورى بــ»تحتاج إليه األمة إالَّ وقد بينه يف كتابه وسنة رسوله

الرعيل األعىل من األمة اإلسالمية زمن الغيبة، هي املرجع لكل وارد وشارد وك� تنطق بــذلك متــواتر 
  الكتاب والسنة.

 السـالم عليهمهنا غ� أويل األمر يف آية الطاعة املثلثة الطليقة، فهم هنا أعم من املعصوم� » أويل األمر«ف 
هنــا  آلـه و عليـه هللا صـىل، وذكر الرســول »أمرهم شورى بينهم«يف زمنهم، ومن الرعيل األعىل زمن الغيبة حيث 

وهو الرد اىل كتابــه، ثــم بيــان كثــ� مــن   ، وأن الرد اىل هللاّ  تذك� بأن الرد إليه هو الرد إىل ّهللا   دون هللاّ 
                                                                                                                                                         

��� ��� ��� أ�� ��دة �� ��� ��� �� ���� ا���ام ، و�� ا���� ا����� أ��� �آ�� و ���� ا��� ������ ا������ �� ����� ا���� 

٤٣٣. 

 
 .١٨: ٢٩). ا������ت      ١
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 يف ، املســتنبط إيــاه وال ســي� جزئيات األمور املختلف فيها، فإ�ا بيانه اىل الرسول الشارح لكتــاب هللاّ 
  تأويالت األحكام.

ومن الفوارق ب� الفريق� من أويل األمر واجب إنتصاب األول� بنص خاص، واآلخرون هــم املنطبــق 
  عليهم نصوص والية األمر لزمن الغيبة.

  مــنكم وقلــيالً مــن اإلتِّبــاع، ففضــل هللاّ  »عليكم ورحمتــه التبعــتم الشــيطان إال قلــيالً  ولوال فضل ّهللا «
  لفاصالن عنكم إتباع الشيطان عن بكرته.ورحمته ه� ا

وم� جاءهم من أمــر إنهــزام املـرشـك� يف أحــد يف بدايــة األمــر فــأذاعوه فســبَّب تحلُّــل الرمــاة عــن 
ه هللا صـىلقواعدهم املقررة، ومن أمر الخوف إذاعة قتــل الرســول  حيــث أضــاعتهم جمــوع، وكــذلك  آلـه و علـي

قبل أ� سفيان حيث بسطت الخوف والدهشة ب� الناس  الداعية املضادة الضالة يف بدر الصغرى من
ومــن نحــى  السـالم عليـهوقليل معه كاإلمام عيل  آلـه و عليه هللا صىلكيال يخرجوا اىل الحرب، و� يسلم منها إال النبي 

  ١نحوه�، وهكذا األمر يف كل إذاعة فيها إضاعة دو�ا استنباط صالح.
ه و عليه هللا صىلهنا هو الرسول » قليالً«ف  والذين ظلوا معه محارب�، ومــا أثــرت فــيهم دعايــة مضــادة إالَّ  آـل

  إ�انا:
ونعــم   الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فــزادهم إ�انــا وقــالوا حســبنا هللاّ «

ذو فضل عظــيم. إ�ــا   وهللاّ    �سسهم سوٌء واتبعوا رضوان هللاّ وفضل �  الوكيل. فانقلبوا بنعمة من هللاّ 
  ٢.»ذلكم الشيطان يخوِّف أولياءه فال تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمن�

  
  كالم فذٌّ حول اإلستنباط:

ى مصــدرُه دليل حجية العلم الحاصل باإلستنباط، رشَط أالّ يتخطــ» يستنبطونه«عىل » لعلمه«تفريع 
الكتاَب والسنَة القطعية، وهنا يتأيَّد عدم حجية الظن بصورة طليقة، فظاهر الكتاب ـ املستقر ـ فضالً 
عن نصه، يفيد العلم، وكذلك السنة القطعية وهي املال�ة للكتاب أم ـ وألقل تقدير ـ غ� املخالفة له 

  ال نصا وال ظاهرا مستقرا.
الكتاب والسنة فاإلحتيــاط الــذي هــو دومــا طريــق النجــاة علــٌم ذلك، فحتى إذا تردد املستنبط من 

  . يحافظ عىل حكم هللاّ 
فــرٌض عــىل املكلفــ�، فــالعلم بهــا فــرٌض علــيهم �ييــزا للمفــروض عــن   ذلك وألن تطبيق أحكــام هللاّ 

املرفوض، فاألحكام الرضورية معلومة بالرضورة دون إستنباط، ولكن غ� الرضورية املختلف فيها ب� 

                                                        
���َءه د���  آ�� و ���� ا��� ������س �� ��� �� ا����ب ��ل: ��� ا���ل ا���� �� ا��  ١٨٦: ٢). ا��ر ا�����ر      ١

� و ���� ا��� ���  ا����� �ٕ�ذا ا���س �����ن ������ و�����ن ��� ر��ل ا��ّ� ���ءه ���� ��� ��ب ا���ـ�� ���د�ـ�  آـ�

 ���� ��ا ا��ٔ������ أ�� ا�� »وإذا ��ء��..«��ٔ��� ���� �� ���� ���َءه و���� ��ه ا��ٓ�� �� 

 
 .١٧٥: ٤). ا����ء      ٢
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  نظار يجب اإلستنباط فيها ما استطاع إليه سبيالً سلي�.األ 
 »فاسألوا أهل الذكر إن كنــتم ال تعلمــون«وإالّ فتقليد املستنبط� الصالح� حسب املستفاد من آيتي 

  .»فبرش عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه«و
  أن يَُكــفَّ بـَـأَس الَّــِذيَن كََفــُروا َوهللاّ   رِِّض الُْمؤِمِنَ� عََىس ّهللا الَ تَُكلَُّف إالَّ نَْفَسَك َوحَ   فََقاتِْل يف َسِبيَل هللاّ «

  ١.»أَشدُّ بَأسا َوأَشدُّ تَنِكيالً
بواقع القتال إالّ نفسك، ثم من سواك، فإ�ا  لهم » ال تكلَّف» « يف سبيل هللاّ «يا رسول الهدى » فقاتل«

فإ�ــا أنــت مــذكر. «وأما أن تكلفهم تحميالً لواقع القتال فال عليك، » ض املؤمن�وحرِّ «منك بالغ األمر 
  .»لست عليهم �سيطر

» عىســ«وال دور ل » بأس الذين كفــروا«�واصلة القتال والنضال » أن يكف  قاتل وحرض.. عىس هللاّ «
  الرتجِّي يف ذلك الكف إذا كان كفاح.

  
  
  
  
  
  

  التقليد الصحيح
  

كِْر إْن كُنْتُْم الَ تَْعلَُموَن* بِالْبَيِّنـَـاِت َواَوَما أرَْسلْنَ « بـُـِر ا ِمْن قَبْلَِك إالَّ رَِجاالً نُوِحي إلَيِْهْم فَاْسأَلُوا أْهَل الذِّ لزُّ
َ لِلنَّاِس َما نُزَِّل إلَيِْهْم َولََعلَُّهْم يَتََفكَّرُونَ  كَْر لِتُبَ�ِّ   ٢.»َوأنْزَلْنَا إلَيَْك الذِّ

وما أرسلنا قبلك إال رجاالً نوحي اليهم فاسألوا أهل الــذكر ان كنــتم ال «هنا ويف األنبياء » أهل الذكر«
  ٣.»تعلمون* وما جعلناهم جسدا ال يأكلون الطعام وما كانوا خالدين
الئكة ال يأكلون الطعام وال �شون إنهم هم املسؤول عنهم يف كيان الرسل والرساالت من قبل، أهم م

  يف األسواق، ام هم البرش جسد ال يأكلون الطعام وهم خالدون ال �وتون؟.
هنا ترضب اىل اع�ق املايض منذ ُخلِق رجاٌل ونساء من إنس او جان أو أيا كان، قبل هذا » من قبلك«

  النسل املوجود من القبيل� وبعده.

                                                        
 .٨٤: ٤). ا����ء      ١

 
 .٤٤و ٤٣: ١٦). ا����      ٢
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ة دون وسيط اىل العــامل�، حيــث إن رســل الــوحي املالئكيــة مرســلون إىل رسال» ما ارسلنا.. إالّ رجاالً«
هؤالء الرجال، ثــم هــم إىل العــامل�، واألّولــون ال رجــال وال نســاء، فالحرصــ حقيقــي يســتغرق كافــة 
الرساالت املتصلة باملرسل اليهم طول التاريخ الرسايل دو�ا استثناء، النهم هم املعروفــون عنــد  أهــل 

الت، عرفانا شهوديا بالرسل الذين هم لِصُقهم يف الدعوة دون وسيط، دون املالئكة الذين الذكر بالرسا
  هم مادة املشكلة عند املرسل�: ملاذا ما أُرسلوا، هم إليهم؟.

وحَي الرسالة الرشعة التكليفية، م� يؤكد انحصار هذه الرساالت يف الرجال دون » رجاالً نوحي إليهم«
صنف آخر هو سنخ واحد بال ذكور واناث كاملالئكة، فذلك الوحي ـ اذا ـ منحرص  النساء او الخنا�، ام

فيهم منحرس عمن سواهم، وهذه قضية الحكمة العالية الربانية ان يرسل اىل كل صنف مــن صــنفه 
»يا معرش الجن واالنس ا� يأتكم رسل منكم...«ومن أفضله: 

لك إال رجاالً نــوحي وما ارسلنا من قب«ـ  ١
»اليهم من اهل القرى

وال ريب ان قبيل الرجال اقوى واقوم من قبيــل النســاء فــانهم قوامــون عــىل  ٢
النساء، وهم أصلح دعوة وأحرى منهن يف الواجهة الج�ه�ية دعاية سليمة عــن النزعــات املعرقِلــة 

  عن مس� الرساالت ومص�ها.
ملرشك� الشاكّ� يف نوعية الرسل والرساالت، عليكم ان تسألوا يف ذلك اهل الذكر حتــى وانتم معرش ا

ال ينبغي للعا� ان يسكت عىل علمه وال ينبغي للجاهل ان يسكت عىل «يعلِّموكم ما ال تعلمون، ف 
 هدى فينبغي للمؤمن ان يعرف عمله عىل»فاسألوا اهل الذكر ان كنتم ال تعلمون«:  جهله وقد قال ّهللا 

فلوال واجب الجواب عن السؤال � يكن مجال لواجب السؤال، اذا فواجب الجــواب  ٣»ام عىل خالفه
سؤال دو�ا فوىض هنــا او مستفاد من األمر بالسؤال، ومه� كان الجواب مرشوطا برشوط، فكذلك ال

  هناك.
وهذه ضابطٌة قا�ة دا�ة لقبييل العل�ء والجهال، ضابطُة الرتدي يف هوَّات الجهاالت، فالعلم مطلوب 
لكل ذي ُمسكة وإدراك، والجهل مرفوض، والبقاء عىل الجهل مع إمكانية التعلم جهل عــىل جهــل ال 

ي محور الحياة اإلنسانية ويف قمتهــا قصــة الــوحي يرتضيه اي عاقل، وال سي� بالنسبة لالمور التي ه
  الرسايل حيث يتبنى الحياة جديدة جادة يف كافة الحقول الحيوية.

واإلنسان ايا كان له إحدى حاالت أنفسية أربع بالنسبة ألي أمر كان، عل� او ظنا او شكا او احت�الً، 
أو إيجابا ال يَحتمل القبول عنــد اصــحاب وال بد لكلٍّ من حجة تثبته، فاي ادعاء يف هذه األربع سلبا 

  العقول إالّ بدليل.
واملرشكون ال برهان لهم لسلب الوحي مادة وكيفية وَحَملة، اللهم إال ادعاءآت جوفاء، أم أحالف هي 

                                                        
 .١٣٠: ٦). ا�����م      ١

 
١٠٩: ١٢). ����      ٢. 

 
 :...آ�� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا�� ��دو�� �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١١٩: ٤). ا��ر ا�����ر      ٣
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ال تنفع يف امور الرشعة األصلية، إالّ يف الدعاوي الشخصية عنــد فقــدان الــدليل، فهــم ال يســتطيعون 
اذا هم ال يصدقونه بالبينات وبالزبر، فهل لهم البقاء عىل ما ال يعلمــون؟ كــالّ! سلب الوحي بدليل، و 

فالــذين عاشــوا جــو الرســاالت عــىل مــدار الــزمن وال ســي� »فاسألوا اهل الذكر ان كنــتم ال تعلمــون«
  عل�ءهم، هم املسؤول عنهم للمرشك� الشاك� يف نوعية الرساالت.

ســاالت علــيكم لزامــا فطريــا وعقليــا ان تســألوا اهــل الــذكر، فانتم املتشــككون يف كيــان الرســل والر 
املحشورين بهذه الرساالت، فاهل البيت ادرى �ا يف البيت، واهل الوحي ـ رسالً وا�ة ومــؤمن� بــه ـ 

فأهــل الــذكر » فاســألوا اهــل الــذكر ان كنــتم ال تعلمــون«هم ادرى بكيانات الوحي واملوحى اليهم 
رون به� طبيعة الرساالت هم ادرى بها وأحرى ان يُسألوا ممن ال ذكــر حيث يتذك» بالبينات والزبر«

  له به� إذ ليس من اهلها كاملرشك� وامللحدين.
فح� يكون االنسان ممن يعلم، او بامكانه ان يعلم دون مراجعة اىل » فاسألوا.. ان كنتم ال تعلمون«

لرســاالت لــو تعلمــون رشيطــة الرجولــة من يعلم، فال سؤال اذا ممن يعلم، فانتم الناكرون لرجولــة ا
واملسانخة ب� الرسل واملرسل اليهم فهو الحجة عليكم، واذ ال تعلمون فاسألوا الذين هم يعلمون، وال 
حجة لكم ثالثة يف ذلك الحقل انكم تعلمون رشيطة اختالف الجنس ب� الرسل واملرسل الــيهم، فــان 

  كانت ولن! فأتونا بسلطان مب� او علم يق�!.
اهــل الــذكر «هنا مورد اآلية هو السؤال عن نوعية الرساالت، وقد يكفي للجواب عــن هــذا الســؤال 

وهم كافة اهل الكتاب وال سي� عل�ءهم ايا كانوا، فان الرشعة الكتابية ذكــٌر لهــم » بالبينات والزبر
  وحى اليهم.بالغ دون ريبة ان طبيعة الرساالت اإللهية برشية يف رجال كسائر البرش، إالّ أنه ي

، حيــث الفطــرة والعقليــة  ثم السؤال عن املهام الحيوية والجواب عنها ال يفرضها ـ فقــط ـ وحــي هللاّ 
  املتكاملة االنسانية فطريا، ه� الحاك�ن بفرضه� قبل حاكم الوحي.

ويف نطاق عام يتخطى ذلك السؤال من هؤالء املرشك�، اىل كل سؤال يف اي زمــان » فاسألوا«ومن ثم 
و مكان، من اي انس او جان او ايا كان، لكل من يجهل ما يتوجب عليه علمه، وليس ليعلم �حاولته ا

نفسه حيث الجملة املستقلة يف آية، وال سي� كضــابطة ملقــدمتها، ليســت لتخــتص �ــورد نزولهــا، او 
» تعلمــونان كنــتم ال «تفريعــة عــىل » فاســألوا«املــذكور قبلهــا، وال ســي� اذا كانــت مَربهنــة، وهنــا 

  واملسلمون أحرى بذلك.
هـــم الرعيـــل االعـــىل الـــذين ال يجهلـــون، وهـــم محمـــد » اهـــل الـــذكر«وهنـــا املعنيُّـــون مـــن 

  ، ومن ثم العل�ء الربانيون الحاملون علومهم.السالم عليهمواملحمديون من عرتته املعصومون آله و عليه هللا صىل
علمية وال عملية، فهال يجب السؤال عــن فح� يجب السؤال عن اهل الكتاب وليسوا هم يف عصمة 

ان «؟ وهم اصدق مصاديق اهل الذكر! فالذكر هو محــور املســؤولية ـ ايــا كــان ـ والسالم عليهماملعصوم� 
  هو محور السائلية، وه� درجات حسب درجات العلم فرضا ونفالً.» كنتم ال تعلمون

فأهله هم يف مثلث من  ٢وهو رسول القرآن، ١وهو باألحرى القرآن ١هو كل كتاب س�وي» الذكر«ف 

                                                        
 .»و�� ��ٔ���� �� ذ�� �� ا����� ���ث ا�� ا�����ه و�� �����ن«: ). ��� �� ���� �����     ١
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  الدرجات ك� الذكر درجات، ولكل سائل حال، ولكل سؤال مجال.
، ان يُعنَوا كقمة عليا من أهــل عليهاالسـالماملؤمن�، االثني عرش املعصوم� والصديقة الزهراء وأحرى با�ة 

الذكر بعد الذكر نفسه قرآنا ورسول القرآن، فهم اهل الذكر: الرسول، وهم اهل الذكر: القرآن، أهلوه 
كالرســول » اهــل الــذكر«وأحــرى مــنهم مــن هــم بــه  ٣بأهليٍة ذات بعدين، نََسبيا، وأحرى منه روحيا

                                                                                                                                                         
�ـ� ��ـ��� ا�ـ�ر��ت �ـ�  ٥٥: ٣) و�� ��ر ا������ ٤٤: ٤٣( »وا�� ���� �� و����� و���ف ���ٔ��ن«).      ١

 ا����و��ن. �� ا��ٓ�� ��ل: ا���� ا���آن وآل ا����ل ا�� ا���� و�� ا����م ����ا�� ���� ا����� 

 
و�� ��ر ا������ »ا���� ذ��ا. ر����ً ����ا ����� آ�����  �� او�� ا�����ب ا���� آ���ا �� ا��ل ا��ّ�  �����ا ا��ّ�«).      ٢

ا��  ا����م �������� ا���� ا�� وا�� آ�� و ���� ا��� ���  �� ا��ٓ�� ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ������ ا��ل ا����� �� ا�� ����  ٥٤: ٣

����ٔ��ا ا�� ا����... ��ل: ا�� ا���� ���ـ�  ا��ـ��م ����  ا���� و��� �� ��� ا����� �� ���� ��ل ��� ���� ���ا��ّ�

 و��� ا����و��ن. آ�� و ���� ا��� ���

 
����ٔ��ا ا�� ا���� ان ���� «���� ���� ��اك:  ا����م ������ٔ�� ا����  ). ا����ر �� ا����ء ��ل:     ٣

���ل: ��� ا�� ا���� و��� ا����و��ن، ����، ����� ا����و��ن و��� ا������ن؟ ��ل: ��� ـ ���: ��� »�������ن

� وان ���� �� ���� ا�� ����� ان ���ٔ���؟ ��ل: ��� ـ ���: ��� ����� ان �������؟ ��ل: �� ـ ذ�� ا���� ان ���� ����

 .»��ا ���ء�� ����� او ا��� ���� ���ب«���رك و�����:   ���� ��ل ا��ّ�

��� ��� ا��� ��� اذا ��� �����  ا����م ����  و��� �� ا��ل ا����� �� ���ة �� ا����ر ا�� ��ض ��� ا�� ���ا��ّ�

���ل ��� ��� �� �����ن إ��ّ ا��� ��� وا����� وا��د  �� ����� ����: «ا����م �������� ���ل  ��: �� وا��� �� ��ل 

����ٔ��ا «�����:   ��� أ��� ا���ى ��� ������� ��� ��� ا���� و����ا ���� ��� ا���� و������� ��� ا��� ��ل ا��ّ�

 .»ا�� ا���� ان ���� �� �����ن

�� و��: ����ٔ��ا ا�� ا����   �ن ان ��ل ا��ّ���ل: ان �� ����� ���� ا����م ����و��� �� ���� �� ���� �� ا�� ���� 

ان ���� �� �����ن ـ ا��� ا����د وا����رى؟ ��ل: إذا ������� ا�� د���� �� ��ل ���ه ا�� ��ره: و��� أ�� ا���� 

 و��� ا����و��ن.

�� ا����� �� أ��ل: ��ا رد ��� ا����ص ا�� ا���� ���� ا����ب وا��ٓ�� ����� �� ا������� وا����ول ����، �����

��ٔل ا�� ا����ب ��� ����ج ا��� ����ه ا�� د��� ـ و��� ا��ٓ�� ����� وا��ق ���د�� ا����ول ���� �� ا����ل 

و����� ا�������ن، وا��ق ���د�� ا������� �� ا������ن، و�� ا����� ��� ان ا�����د ��� ا������ر، �� رواه 

�� ا���ٔ��ن �� ا���ق ��� ا����ة وا��ٔ�� ���� ���� و��� ����  ��ما�� ������ ���ن ا��ٔ���ر �� ��ب ���� ا���� 

��� ا������ء �� ا����� ��ى ا�����  ا����م ��������� ا������ء �� ا����ب؟ ���ل ا����   ا�����ء: ������� �� ��� ا��ّ�

  �� ا���� ا���� ��ل ا��ّ��� ا��� ��� ����� و����� ��ول ذ�� ���� �� و�� ـ ا�� ان ��ل ـ وا�� ا������ ���� ا

�����: ������ا ا�� ا���� ان ���� �� �����ن ـ ����� ا�����ء: ا��� ��� ���� ا����د وا����رى ـ ���ل ا�� ا���� 

و�� ���ز ذ�� اذا ������ ا�� د���� و�����ن ا�� ا��� �� د�� ا�����م؟ ���ل ا���ٔ��ن: ���   ����ن ا��ّ� ا����م ����
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  .آله و عليه هللا صىلاألقدس محمد 
»قل ما كنت بدعا من الرســل«لهية كعادة مستمرة طول الخط الرسايل: هذه هي سنة الرسالة اإل

وال  ١
»ال نفرق ب� احد من رسله«وب� العامل�، و  رسالتي بدعة ب� الرساالت، فإنها سلسلة موصولة ب� هللاّ 

٢ 
  رسالة واتجاها.

هو نفسه ال يحمل   عىل طاعته، كيف! وهللاّ   تكوينيا حتى يحملوا عباد هللاّ   فال هم حاملون مشيئَة هللاّ 
  ٣.»ولو شاء ربك آلمن َمن يف االرض كلهم جميعا«خلقه هكذا عىل طاعته او يزجرهم عن معصيته 

 »ن كنتم ال تعلمونفاسألوا اهل الذكر ا«وال انهم مالئكة، ام جسد ال يأكلون الطعام او هم خالدون، 
الترشيعية اىل املكلف�، ومن ذلك ابطال القالة الجاهلــة القاحلــة،   فا�ا هم يحملون بالغا ملشيئة ّهللا 

  .»ما عبدناهم وال حرمنا..  لو شاء ّهللا «
ارســلنا ـ نــوحي «؟ إنها صالحة التعلق ادبيــا ومعنويــا بكــلٍّ مــن »بالبينات والزبر«وترى �اذا تتعلق 

وخ�سية التعلقات تجعل االرســال والــوحي والســؤال » فاسألوا ـ الذكر ـ ان كنتم ال تعلموناليهم ـ 
  ٤والذكر وال تعلمون، مربوطة بالبينات والزبر.

                                                                                                                                                         

و��� ا��� وذ��  آ�� و ���� ا��� ���  ���ل: ��� ـ ا���� ر��ل ا��ّ�ا����م �����ح ����ف �� ����ا �� ا�� ا���� ���ك �� ذ�� �

ا����   �� او�� ا�����ب ا���� آ���ا �� ا��ل ا��ّ�  �����ا ا��ّ�«�� و�� ��� ���ل �� ��رة ا����ق:   ��� �� ���ب ا��ّ�

و��� أ��� ���ه ا������، و��� أ��ج �����  آ�� و ���� ا��� ���  ������ ر��ل ا��ّ� »�����ت  ذ��ا ر����ً ����ا ����� آ��ت ا��ّ�

����� �� ا����ظ وا������� وا������� �� ا��ا��� ���� ا����ي ��  ا����م �����أ�� ا���� ������ل و������ة ا�����ة 

�ل: ��� ا�� ا���� وا������ ��� �� ا����ة ���� ����� �� ا��ٓ�� � ا����م ����) �� ا�� ���� ا����� ٦٩: �����١٤ه (

��  ٥٧٠: ���٢ ا�� ا����، وا�� ���� �� ا������  ا����م ������ ���� ا����� ��� ���� ��ه ا��ٓ�� ��ل ���  ١٥٠ص 

وا����� ��ما�� ����روى ��ول ا��ٓ�� �� ���  ����٣٣٨ وا����ن �� �����ه ��� �� ����� ا����م  ا����م ����ا�� ���� 

���� �� ���� ا����ازي �� ا������ج �� ا������� ا����� ��� ��� �� ا������ �� ا��ٓ�� أي ����ٔ��ا �� ا�� ا���� 

: ١٤وا�� ا����ء ا������ �� روح ا������ (ا����م ������ ��� ا����� ����� ا�� ���� �� ��� �� ا�� ����   وا��ّ�

 ا����م ����وا����وزي �� ������ ا���دة �� ا������ �� ���� �� ��� ا����م ������� ). اورد ا������� ����� ا�� ا��١٣٤

 ).٤٨٣ـ  ٤٨٢: ���٣ ا�� ا���� (������ت ا���ق ا��� ������ ا���� ا������ ا�����) (

 
 .٩: ٤٤). ا����ن      ١

 
 .٢٨٥: ٢). ا����ة      ٢

 
٩٩: ١٠). ����      ٣. 

 
 ). وا���ء �� ا��ول ���� ����� و�� ا����� ������ و�� ا������ ا������ �����.     ٤
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ارســلنا رســلنا بالبينــات وانزلنــا معهــم الكتــاب  لقــد«فال تخلو أية رسالة إلهية عــن البينــات والزبــر: 
»وامليزان..

حيث يوحى اليهم بالبينات املعجزات ك� بالزبر، وليسأل اهل الذكر بهذه البينات والزبر،  ١
ذي وامــا الــ »ان كنتم ال تعلمون بالبينــات والزبــر«سؤاالً به� النه� خ� مادة لسؤل اإلستعالم، وذلك 

  يعلم طبيعة الرساالت بنفس البينات والزبر فل�ذا يسأل وليس املسؤول بأحرى من السائل.
ال تختص باملرشك� الناكرين للرساالت اإللهية مه� كانوا هــم مــورد نــزول اآليــة حيــث » فسألوا«ثم 

الّ علــم، يف أيا كان ال» إن كنتم ال تعلمون«املورد ال يخصص، بل هو عام لكلٍّ من هو داخل يف نطاق 
الرشعيات: عقليات او تعبديات، وسواها من العلوم املرغوبة المور الدنيا املباحة وامور اآلخــرة. فــان 

هــو الحــد النهــا� » ان كنتم ال تعلمــون«كان العلم واجبا فالسؤال واجب، وان كان راجحا فراجح، و
ع ان تعلــم قبــل فــوات األوان، لس�ح السؤال ام وجوبه، فان ال تعلم اآلن وال تفوت األوان وتستطي

فإنهــا تنفــي » ان كنــتم ال تعلمــون«دون عرس وال حرج، وال فوت لواجب العلم عمــالً، فــال تشــملك 
» إن ال تعلمــوا«الكينونة املمكنة للعلم، دون كل جهل وإْن باإلمكان إزالتــه دون ســؤال، ففــرٌق بــ� 

كــ� هــو املقــرر » ال تعلمــون«نــة يف ترضــب اىل عمــق الكينو » فإن كنتم«ف » ان كنتم ال تعلمون«و
ولو فرض السؤال ام ُسمح له مع امكانية العلم �حاولة غ� محرجة وال معرسة، لكان يف ذلك إه�ل 

ســان مــن التعقــل والتفكــ�، واآليــات اآلمــرة بالتــدبر اإلن  الطاقات النفسية، بَتْلة وبَطْلة ملــا مــنح ّهللا 
ل العلوم النفسية الناضحة من ذوات االنُفس الناضجة، عىل ضوء املزيد  والتفك� والتذكر بالتدب� تؤصِّ

  من التدبر الناضج.
وهذه طبيعة الحال يف كافة الحاجيات الحيوية أن للسعي الــذا� أصــالًة فائقــة حســب اإلمكانيــات 

ــة امليســورة، ملــن ال تُحرجــه، ثــم إذا كلَّــت فســعٌي وراء الــذات ممــن لــه هــذه الفعليــات أو  امليرسَّ
االمكانيات، ام اذا قلت فعوان بينه� جمعا ب� سعيك ومساعي اآلخرين، فالسؤال وكــذلك الجــواب 
عنه ب� واجب وراجح، فأصل العلم اصليا وفرعيا واجب عىل كل مكلف يف ابعاده الثالثــة الحيويــة، 

  ٣».اعلم الناس من جمع علم الناس اىل علمه«املزيد راجح، وعىل الجملة ف  ثم
ف� دامت األصالة كائنة او ممكنة فالوكالة غ� صالحة، اللّهم إال تكملــة لألصــالة، واهــم الحاجيــات 

اجح، أنــك إن كنــت ال تعلــم، وال تكفــي فعليتــك وال قابليتــك وال الحيوية هو العلم الواجب ثم الــر 
فاســألوا أهــل الــذكر إن «فاعليتك الن تعلم دون حرج منفي يف الرشيعة، فال تكفي للعلم الكايف، اذا 

بعلم أو أثارة من علم، مسنودا اىل عقــل رضوري ام كتــاب » بالبينات والزبر«سؤاالً  »كنتم ال تعلمون
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  وحي.
ا ام كنت تعلم �حاوالت ذاتية فال عليك سؤال وال لك ذلك، اللّهم اال تكملة ملا علمت، وان كنت عامل

  ال تسطع لها حيلة دون سؤال.
» بالبينــات والزبــر«وك� العلم الذا� يجب كونه باستدالل دون خيال او ظن غ� مسنود اىل برهان: 

وهي الرباه� العقلية املجردة » يناتالب«كذلك فليكن السؤال بالبينات والزبر دون تقليد اعمى، ف 
  وهي كتابات الوحي، ه� املحور األصيل يف كل سؤال وجواب جملة وتفصيالً.» والزبر«والحسية 

ق زبرهم، وزبرهم تجاوب بيناتهم، اذا فهم املحور األصيل لكل دليل، وقــد يعــرب  فبينات الرسل تصدِّ
يُغني غ� العلم عن الحق شيئا، واالجتهاد والتقليد  وعىل أية حال ال» علم أو أثارة من علم«عنه� بـ 

  هنا جملة وهناك تفصيالً.» البينات والزبر«كاله� يتبنّيان 
والن القصد من السؤال يف اصول الدين حصول العلم ثم التصديق والعمل، فــالعلم هنــا موضــوعي 

ل فلم يقتنــع وبقــي عــىل وطريقي، فاذا سأل واقتنع بربهانه فهو مصيب اخطأ أو أصاب، واذا � يسأ
  ء وافق الواقع ام خالف، واالّول اقل خطأً. ظنه، فهو مخطى

واما الفروع، فان اجتهد او قلّد او جمع بينه� تجزئة لإلجتهاد والتقليد او احتاط، وكان متبعا يف كل 
ء اجــر واحــد،  ذلك واجبه الرشعي، فهو مصيب أخطأ ام أصاب، مه� كان للمصيب اجران وللمخطى

ان ترك الكل فان وافق عمله الواقع صح، وان خالف بطل مه� وافق رأي األعلم، فان صحة العمل و 
محصورة يف إصابة الواقع، ام تطرق إحدى هذه الطرق األربع العاذرة، فالتــارك للكــل، غــ� املصــيب 

س يف واقعه، وا�ا للواقع، ال إصابة له وال عذر، وال تفيده املوافقة الواقعية لرأي األعلم، فان العذر لي
  هو يف تقليد وهو غ� واقع.

والن القصد من السؤال هو معرفة الحق وهي ذريعة العمل وفقها، فــان وافــق العمــُل الواقــَع دون 
سؤال صح، ام وافق من يحق عنه السؤال فكــذلك، ام وافــق رأي الــبعض مــن املجتهــدين الجــامعي 

حة تردد اصحه البطالن، لوجوب تقليد االعلــم، وان رشائط التقليد ولكنه غ� االعلم االتقى ففي الص
  خالف االج�ع او الرضورة بطل باالج�ع او الرضورة.

والعلم باالحكام مرحيل ابتداًء باالجتهاد املطلق، ثم املستطاع، ثم االحتياط، ثم التقليد، وان � يجــد 
اذا وجده سأله، فان وافق السابق األعلم وال رأيه ويفوت اوان العمل فاالقرب اىل االعلم واالقرب، ثم 

  فهو الحق، وان خالف صح ما سبق فان للرضورات احكامها يف محالها.
فليس التقليد تقبالً لقول الغ� دون أي دليل، وال فارق ب� االجتهاد والتقليد إالّ اج�الً هنــا وهنــاك 

وهــ� يف اإلســالم » والزبــربالبينات «التفصيل، فاذا تأكدَت من صالحية أهل الذكر للسؤال، ويجيبك 
الكتاب والسنة القاطعة، وتعرفت قدر املستطاع اىل مستند الجواب، عندئٍذ ُسِمح لك ان تسأل أهل 

البينــات «الذكر، تقليدا عاقالً عاملا عن العا� العاقل، ومادة لجــواب يف الســؤال عــىل أيــة حــال هــي 
جزات، دون ان تحتمل أّي شٍك وريبة، والثانيــة فاألوىل هي الرباه� القاطعة العقلية ك� املع» والزبر

هي الرباه� النقلية من كتاب الوحي وسنة قاطعة، وه� مجموعان يف القرآن بل هو افضل البينات 
فبرشــ عبــاد* الــذين يســتمعون القــول فيتبعــون «والزبر، وكضابطة عامة في� يُسئل عنه آية الزمــر: 
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  ١.»هم أولوا األلبابوأولئك   أحسنه أولئك الذين هداهم ّهللا 
هنا هم األحسن قوالً يف الزمر، دون اي عا� وهناك مــن هــو اعلــم، اللهــم إالَّ اذا � » اهل الذكر«ف 

وقــد يــروى  »ما جعل عليكم يف الدين من حرج«تجد سبيالً اىل األعلم، ام تتحرج يف الفحص عنه. ف 
ال ينبغي للعا� ان يسكت عىل علمه وال ينبغي للجاهل ان يسكت «انه  آله و عليه هللا صىلالتعميم عن الرسول 

وينبغــي للمــؤمن ان يعــرف عملــه  »فاسألوا اهل الذكر إن كنتم ال تعلمون«:  عىل جهله، وقد قال هللاّ 
صــه » عىل هدًى أم عىل خالفه ولكن ذلك العموم ال يطارد الخصوص، إذ ال عرس وال حرج، وك� تُخصِّ

الزمر، وك� إذا �كنت من سؤال اإلمام املعصوم ال يحل لك وال يكفي سؤال َمن سواه،  الذكر آيهُ وآيَة 
، وقــد يــروى عــن االمــام  وعىل هامشه سنة رســول هللاّ   كذلك السؤال عن أي كتاب وعندك كتاب هللاّ 

ال «وأّما يصدقانه، إالّ فليس وراء الكتاب والسنة، » العلم ثالثة كتاب وسنة وال ادري: «السالم عليهالصادق 
  جهل، ألنه غ� مسنود إىل علم أو أثارة من علم.» أدري«فانه ـ إذا ـ علٌم و» أدري

وك� ان افضل الذكر هو القرآن، كذلك اعلم اهل الذكر هو رسول القرآن، ثم اهله املعصومون وهــم 
ومن ثم سائر العل�ء الرباني� األمثــل مــنهم فاألمثــل  ٢اهل الذكر: القرآن، واهل الذكر: رسول القرآن

  عل� وتقوى وعقلية أّماهيه من رشوطات الذكر الحجة.
وفصله، بيانا وافيا ملا نــزل فان القرآن هو اصل الذكر  ».. وانزلنا اليك الذكر لتب� للناس ما نزل اليهم«

ـــ » ان كنــتم ال تعلمــون بالبينــات والزبــر«من قبل، وافضل اهله هو الرســول فاســألوه   اىل انبياء هللاّ 
  يف معانيه ومغازيه.» لتب�.. ولعلهم يتفكرون«

وكيف  »فذكر بالقرآن من يخاف وعيد«تلمح صارحة ان رسول القرآن بيان للقرآن بالقرآن: » لتب�«هنا 
  . وبيان ّهللا   ال وهو افضل مفرس للقرآن بالقرآن بعد ّهللا 

ك� هو بالقرآن كذلك بالسنة قولية وعملية وتقريرية، فالتفكر يف رسول القرآن ك� القرآن » لتب�«ثم 
ما ارسلنا من قبلك إالّ رجاالً نوحي اليهم. فاسألوا اهــل الــذكر ان كنــتم ال «ينتج صارحة صارخة أنه: 

  و نفسه أفضل أهل لهذا الذكر.وه »تعلمون
نزوالً اىل معلم القرآن وسائر الوحي » وانزلنا اليك الذكر«كغاية قصوى راجعة اليه يف » لتب�«ومن ثم 

دون ان ينزل بال وسيط عىل الناس اذ ال تبي� لهم �اما دون بيانه، وال انهم يصلحون لنــزول » لتب�«
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ن وسائر الذكر، اذا فالقرآن ببيان نبــي القــرآن بيــان لكافــة يعم القرآ » ما نزل اليهم«الوحي عليهم، و
كتابات الوحي طول الخط الرسايل، وبيان لنفسه وبيان للسنة الرسالية، وملا يروى عن الرسول كسنة، 

  حيث يقاسان عىل القرآن ويبيِّنان به.
هــم هــم املعنيــون هو تنزيل اليهم بواسطة رجاالت الوحي، ونسبته اليهم اعتبــارا ان» نزل اليهم«ثم 

بهذه الكتب ك� الرسل، دون الرسل فحسب حيث انزل اليهم، فهم ـ اذا ـ حملة امانــات الــوحي اىل 
  املرسل اليهم، مه� كانوا هم رئوس الزاوية ىف كتابات الوحي.

ما «يف النازل ومنزله، وليعلموا انه » ولعلهم يتفكرون»: «انزلنا اليك الذكر«لذلك فهم الغاية الثانية ل 
يف كل ما يحويه من حقائق ناصــعة » ولعلهم يتفكرون«ك�  »ارسلنا من قبلك إالّ رجاالً نوحي اليهم..

  ناصحة جمة، فالقرآن هو كتاب التفك� والتذك�، كتاب الحياة الرسالية والرسولية لنبي القرآن.
القــرآن او مــن الســنة  اذا فلنا حجتان رشعيتان ال ثالثة له� وال: القرآن ونبي القــرآن، فــ� كــان مــن

فمفروض وإالّ فال حجة فيه فمرفوض، وال حجة يف املــروي عــن الرســول  آلـه و عليه هللا صىلالقدسية املحمدية 
إالّ ما وافق القرآن، ام ال يخالفه، ام تواتر نقله عنه دون شك وريبة في� ال يوافق القرآن وال  آله و عليه هللا صىل

ثم وال نجــد حجــة » العلم ثالثة كتاب وسنة وال ادري: «السالم عليهالصادق  يخالفه، وك� يروى عن االمام
قاطعة عىل حجية ما سواه� من ادلة مذهبية شيعية او سنية هي أعلة، كاالج�ع والعقل والقياس 

  واالستحسان واالستصالح.
ؤول الرسول وحصيلة البحث عن آية الذكر أنها تعم كل سؤال وسائل ومسؤول، وللسائل املسلم واملس

واال�ة من آل الرسول أولويتان اثنتان، وحدة العقيدة، ورشافة السائل واملسؤول، ومورد نــزول اآليــة 
منحط سائالً ومنحط مسؤوالً مع اختالف العقيدة بينه�، فشمول اآلية بالنســبة للمســلم� وأ�ــتهم 

ه ضــابطة عامــة كــل ســائل تفريعــا للفــرع عــىل اصــله دليــل أنــ» فاســألوا«أوىل منهم، إضافة إىل أن 
  ومسؤول يف كافة الحقول.

يِّآِت أْن يَْخِسَف هللاّ «   ١.»بِِهُم األرَْض أْو يَأتِيَُهُم الَْعَذاُب ِمْن َحيُْث الَ يَْشُعُرونَ    أفَأِمَن الَِّذيَن َمَكرُوا السَّ
القارعــة يف الرســاالت   نهــا، عــىل حجــة هللاّ الفاء هنا تفريع تقريع بناكري الرســاالت ومــاكري الصــدِّ ع

املتواصلة البارعة، سلسلة موصولة مرسولة عىل طول خط التكليف اىل العامل� اجمعــ�، فــال تفلُّــت 
  عنها أم عن العذاب القارع عىل املتخلف� عنها.

ت، وماكروا السيئات هم امكر املاكرين واســوء املســيئ� حيــث يُظهــرون الســيئات �ظــاهر الحســنا
  سيئات منافقة، ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب.
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  رشوط االجتهاد والتقليد املفروض�

  
ْ ِعباِد* الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن الَْقْوَل    َوالَِّذيَن اْجتَنَبُوا الطَّاغُوَت أْن يَْعبُُدوها َوأنابُوا إَىل ّهللا « لَُهُم الْبُْرشى فَبَرشِّ

  ١.»وأولئَك ُهْم أولُوا األلْباِب    َن أْحَسنَُه أولئَك الَِّذيَن َهداُهُم ّهللا فَيَتَِّبُعو 
الطغيان هو تجاوز الحد يف العصيان، والطاغوت مبالغة الطاغي فهو املبالغ يف الطغيان، فهو الطاغي 

، أو  أو إرشاكــا بــا�ّ   إلحادا يف هللاّ   تكرب عىل هللاّ ، ويس ، حيث يستضعف عباد هللاّ  وعىل هللاّ   عىل عباد ّهللا 
فكــلٌّ طــاغوت  »أنا ربكم األعــىل«:  إذ يدعي أنه إله من دون هللاّ   ، أم ترفعا عىل هللاّ  مساماًة وساواًة �ّ 

عىل دركاتهم، وألن الطاغوت صيغة مبالغة فالالم فيه تعني املوصول وهو صلته فيشــرتك فيــه املفــرد 
والــذين «وكــ� يف غ�هــا: » ها«الذي يطغى والذين يطغون، وقد استعمل هنا جمعا ملكان والجمع: 

يريدون يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا «ك� استعمل مفردا:  »كفروا أوليائهم الطاغوت..
  ٢.»به

انية بث�نية، م� يلمــح بــأن لكــل ومن الغريب القريب تَساوي العدد ب� الطاغوت واملستضعف، �
مستضعف طاغوتا، وملاذا طاغوت الجمع يرجع إليه هنا ضم� املفرد األنثى؟ أألنها ـ فقــط ـ األصــنام 

، فال طغيــان فضــالً  واألوثان التي ال تعقل؟ والطاغوت هو العاقل الذي يدعوا إىل نفسه بديالً عن هللاّ 
  عن الطاغوت لغ� العاقل!.

  إن رش الــدواب عنــد هللاّ «وت وهو عاقل، يكون من ال يعقل وأرذل منه حيث ال يعقــل: أم الن الطاغ
) وهذا هو ۵۵( »الذين كفروا فهم ال يؤمنون  إن رش الدواب عند ّهللا « ٣؟»الصم البكم الذين ال يعقلون

ذكــر الطــاغوت هنــا مــن واجــب الحق يف أنوثة الطاغوت، وما ألطفه تعبــ�ا عــن كيــانهم الضــئيل، و 
تقتيضــ   ، فغ�ه مطــويٌّ معــه، وال ســي� أن اإلنابــة إىل هللاّ  اإلجتناب ذكر ألنحس ما يُعبد من دون ّهللا 

  . رفض كل اآللهة من دون هللاّ 
مخلصا له الدين مه� اختلف الــدرجات،   مواصفات ثالث ملن يعبد هللاّ » والذين اجتنبوا الطاغوت..«

وانتهاًء إىل مسك الختــام: »  وأنابوا إىل ّهللا «وتوسطا يف اإليجاب » اجتنبوا الطاغوت..: «ابتداًء بالسلب
اولئــك الــذين «:  وهكذا يكون دور الحياة ملــن يــومن بــاّ�  »الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه«

لدرجات ودنيا ثم َمن دونهم دركات وجاه الدرجات، وب� عليا ا »وأولئك هم أولو األلباب  هداهم هللاّ 
  الدركات متوسطات.
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وأنــابوا «ما � يلحقه اإليجاب:  »اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها«ليست الهدى واللب ـ فقط ـ السلب: 
وال »  إالّ هللاّ «إالَّ أن يلحقها » ال إله«ك� ليست هي اإليجاب ما � يسبقه السلب، فال ينفعك »  اىل هللاّ 

دا مخلِصا بعد سلٍب مطلق.» ال إله«إالَّ أن يسبقها »  إالَّ هللاّ «   إيجابا موحِّ
، إذا  ، أم قد توجب وال تسلب كمن يرشك باّ�  فقد تَسلب ثم ال إيجاب كمن ال يعبد إلها وال يعبد هللاّ 

  ». ال إله إالّ هللاّ «فكلمة الحق الهدى هي 
، طاعــة مطلقــة،  كــ� هللاّ درجات، فقــد يُعبــد الطــاغوت   وعبادة الطاغوت دركات، ك� اإلنابة إىل هللاّ 

هي أنحس دركات العبــادة للطــاغوت، وقــد يُطــاع دون تأليــٍه وال طاعــة   فعبادة التأليه من دون هللاّ 
وبيــنه�  ١»ومــن أطــاع جبــارا فقــد عبــده«مطلقة فهي أيضــا عبــادة للطــاغوت مهــ� كنــت مســل� 

  متوسطات.
، رجوعــا إليــه بعــد فِصــال،  فإذا تركت عبادة الطاغوت وطاعته عقائديا وعمليا فهنالك اإلنابة إىل ّهللا 

  . ال سواه، فإذا تُرك الطاغوت فإنابٌة إىل هللاّ   حيث الفطرة ومعها العقل تحكم بعبادة هللاّ 
لهــم «، أّن  وهنالــك بشــارتان إثنتــان، أوالهــ� للــذين اجتنبــوا الطــاغوت أن يعبــدوها وأنــابوا إىل هللاّ 

  أحسنه. والثانية لهم ح� يستمعون القول فيتبعون» البرشى
أترى ما هو القول الذي يستمعون وما هو أحسنه؟ هل إنه مطلق القول سيئا وحســنا وأحســن؟ وال 

الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا   وملاذا يستمعون عباُد ّهللا »! يتبعون أحسنه«ُحسَن لليسء حتى تعمه 
»كرامــاوإذا مروا باللغو مروا «، يستمعون يسَء القول وهو ألغى اللغو  إىل هللاّ 

ال يرونــه وال يســمعونه  ٢
»وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه«وال يتبعون! حتى 

فكيف إذا يستمعون؟! اللهم إالَّ س�عا أو إست�عا  ٣
دون للرد والنقض، وله أهله الخصوص دون عامة املــؤمن�، واآليــة تتحــدث عــن كُتلــة اإل�ــان ككــل 

  . خصوص أهل النقض الحافظ� لرشعة هللاّ 
إنَّ است�ع القول ألويل األلباب ال بد أن يعني معنــا إ�انيــا، بــ� تكامــل باتبــاع أحســن القــول وهــو 
يعمهم، وب� نقض ليسء القول وهو يخص العل�ء منهم، فاذا ال يعني ال هذا وال ذاك فلُغية الوقــت 

ره، وه� بعيدان عن اويل االلباب، اللّهم إالّ أن يعنى مــن اســت�ع وتهّدره، ام ضالٌل عن الهدى وتكدُّ 
  ء القول استحكام حسنه وأحسنه عنده إن كان من أهله. سيى

بتلقي السمع األذن، إذ يعني تلقي القول والرأي وأك�ُه بســمع األذن، » يستمعون القول«وال يختص 
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تفتيش اآلراء الحسنة، بغيــة الحصــول إىل أحســنها فقد يُتلقى القول بكتابة أو إشارة أماذا، فاملقصود 
فاتِّباعها علميا وعقائديا وعمليا أماذا؟ وال يتأ� إتباع األحسن إالَّ بعــد �ييــزه باجتهــاد يف تفصــيل أو 
إج�ل، فاإلجتهاد ـ إذا ـ فرض عىل أية حال! فمن ال يستمع القول، حارصا إتباعه �ا يعقله يف نفسه، 

�ع، وهو تكلُّف السمع نفوذا تاما اىل القول األحسن بأدلتــه املقنعــة ـ فكثــ�ة ـ او يسمعه دون است
ســ�يهم آياتنــا يف اآلفــاق ويف «تعــاىل:   أخطاُءه، وعظيمة بالءه، ف� هو من أويل االلبــاب، ويقــول هللاّ 

»أنفسهم حتى يتب� لهم أنه الحق
تب�ُّ الحق، ومن اآليات اآلفاقيــة فال تكفي رؤية اآليات األنفسية ل ١

  آيات الرساالت التي هي لزام الهدى ألويل االلباب.
واإلنسان أيّا كان ـ سوى املسدد بالعصمة اإللهية ـ هو يف معرض األخطاء ح� يســتقل برأيــه، فعليــه 

راء است�ع مختلف األقوال كشورى بينه وب� أصحاب األقوال، ثم يتبــع األحســن، فــإن يف تفتــيش اآل 
تنبيهات عىل موارد الخطأِ والصواب، بل قد ينتبه اإلنسان لألحسن حيــن� يســمع غــ� األحســن بــل 

ُء من الَحَسن طريقا إىل إنتبــاه  َء، فحين� يفيد است�ع القول اليسء إتباع األحسن، يُعترب الىس والسيِّى
  األحسن.

ِدر عليه، فمتهدرة أوقاته وهــو عــىل ومن يستمع إىل كل قول سيِّئا وسواه، دون أن يعني نقضا أو يق
  ».فيتبعون«أرشاف الضالل، وح� عناية النقض فخارج عن نطاق اآلية ملكان 

ومن يستمع إىل حسنة األقوال وال يتبع أحسنها ف� هو من أويل األلباب، وال يبتغي الحسن لحسنه، 
  صدفة لهوًى ومصلحيِّة.وإالَّ فل�ذا ترك األحسن إىل الحسن وهو ِجنَّة وسؤءة اإلتِّباع أو 

وأولئك هم   أولئك الذين هداهم هللاّ «ف » فيتبعون أحسنه«إتباعا للحق » يستمعون القول«وأما من 
  .»أولوا األلباب

  وحسن القول هو حقه الصواب، أم حكاية عن الحق الصواب، أو قريبا إىل واقع الحق الصواب.
الحــق، واألخــ� هــو محــور البحــث عــن كيفيــة  فأحسنه يف هذا املثلث هو أحقه وأحكاه وأقربه إىل

  التقليد ورشوطه، وكيان اإلجتهاد برشوطه.
قد تكون لك القدرة عىل استنباط األحكام باتِّباع أحسن األقوال �ييزا علميا �حــور الكتــاب والســنَّة 

هــو   ة هللاّ فعليك إتباع أحسنها وإن كان خالف الشهرة أو اإلج�ع، حيث امليزان األول واألخ� يف ِرشع
العلم ثالثة كتــاب وســنّة : «السـالم عليـهوك� يروى عن اإلمام الصادق  آله و عليه هللا صىل  ثم سنّة رسول ّ�   كتاب هللاّ 
حســن تقــديرا وهــو األوفــق فه� أحسن القول واقعا، واألقرب إليه� واألشبه به� هو األ  ٢»وال أدري

  له� تفس�ا.
وقد ال تسطع عىل استنباط األحكام بتفصيل، فهنالك إستنباط اإلج�ل أن تتعرف إىل األعلم األتقــى، 

  فإن قوله أحسن القول ألنه أقرب إىل الحق الصواب، فعليك تقليده.
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فــالقول عــن إجتهــاد هــو وقد تقتسم األحكام إىل اجتهاد وتقليد إن � تسطع عىل اإلجتهاد املطلق، 
»فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون«أحسن من القول بتقليد، إضافة إىل ما تحمله آية الذكر 

فال  ١
  سؤال تقليدا إن كنت تعلم إجتهادا.

ت األعلَم فيهــا وقد تَقتسم التقليد ـ حيث األعلمية نسبية ـ ب� املسائل، فتقلد مثالً يف أبواب العبادا
ا هي من أبواب أو مسائل تقلد األعلم فيها واألتقى.   واألتقى، ويف أبواب املعامالت والسياسات أمَّ

فعىل املؤمن عىل أية حال إتِّباع الرشعة عن إجتهاد بتفصيله أم إج�له مه� يسمى إج�لــه تقليــدا، 
  فإنه اجتهاد يف الحصول عىل األعلم األتقى.

ائب يف املسائل غ� الرضورية ليحصل عىل الواقع أو األقرب إليه واألحرى باإلتبــاع، وعليه التحري الد
حركة دا�ة نحو التكامل علميا ك� هو نحوه عمليا، فيجــنح بجنــاَحي العلــم والعمــل املتكــامل� إىل 

  األجواء األحرى واألرقى من الك�ل الذي تعنيه الرشعة اإللهية.
ارات واإلنشائات، ومن أصــول الــدين وفروعــه، ومــن كتابــات الــوحي والقول املستَمع أعم من اإلخب

وسواها، فعىل غ� املترشع أن يستمع إىل مختلف الوحي فيتبع أحسنه يف ميزان الفطرة والعقــل، أال 
ذلك هو القرآن العظيم، وعىل املترشع أن يستمع إىل مختلــف املــذاهب للرشــعة فيتبــع أحســنه يف 

  ميزان الكتاب والسنَّة.
ىل املتمذهب املذهَب األحق األحسن أن يستمع إىل مختلف القول يف أصول الدين وفروعه فيتبع وع

  أحسنه، ويف كلٍّ الفرُض هو املستطاع من اإلست�ع وإتباع األحسن.
ومن إتباع أحسن القول في� يرتأيه أصحاب الشورائات في� تحق فيه الشــورى مــن أمــور فرديــة أو 

سياسية أماذا، وليس األحسن فيها األك� قائالً إالَّ في� تــدل األك�يــة عــىل  ج�عية، شورى فتوائية ام
األقربية إىل الحق، فقد يكون األحسن رأي األقل �ن فــيهم األعلــم األورع، اللهــم إال إذا تســاووا و� 

فس السند تُعرف رجاحة لرأي األقل، و� يبق يف الب� مرجٌح إال ك�ة العدد، فهنا األحسن رأي األك� بن
  الدائر السائر للرتجيح وهو كونه األوفق واألشبه بالواقع ح� � يبق مرجح إالَّ هو.

فليست الشهرة واألك�ية لها دوٌر يف اإلتِّباع إالَّ أن تحمال برهانا عىل أنهــ� أقــرب إىل الحــق، إالَّ فــي� 
فر فيهم صــالحيات الشــورى كــ� استأصلت الرباه� إالَّ األك�ية ألهل الشورى وهم أهل الرأي، املتو 

  فصلناها يف آية الشورى ك� يا�.
إىل هنا إتباع األحسن من املفروض الذي ال محيد عنه، وقد يجري دون فرض يف الواجبات واملندوبات 

يهــدي مــن يشــاء إىل رصاط   وهللاّ «التخي�ية، فاتِّباع األحســن فيهــا أحســن ولــيس لزامــا يــؤثم برتكــه 
  .»مستقيم
فيحدث به ك� سمعه وال «ع أحسن القول ـ بعد العلم والعمل والعقيدة ـ نرشه ك� استمع ومن إتبا 
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  ٢في� عنت، أنه أحسن اإلتباع بعد أحسن القول.» أحسنه«وقد تعنيه  ١»يزيد فيه وال ينقص منه
  أولئك الذين هداهم هللاّ «ـ ببشارة بعد األوىل و  ـ املخصوص� با�ّ »: عبادِ «وهم » لهم البرشى«هؤالء 

ثــم الهدايــة » لهــم البرشــى فبرشــ عبــاد«بُرشيان بعده� سمة العبوديــة » وأولئك هم أولوا األلباب
  ».أولئك هم أولوا األلباب«ثم »  هداهم هللاّ «اإللهية: 

ــن ذا مــن وه ذه الخمس ليست ملن سواهم، إســتمعوا القــول و� يتبعــوا أحســنه، أم � يســتمعوا أمَّ
  الخارج� عن هذه الرشوطات الخمس، وإن � يكونوا سواء يف الضاللة وسقوط األلباب.

فهذه اآلية هي الوحيدة يف سائر القرآن بيانا لفرض اإلجتهــاد والتقليــد كــلٍّ عــىل رشوطــه، يجمعهــ� 
فلتقيَّــد بآيــة » إن كنــتم ال تعلمــون«وال تدل آية الــذكر إالَّ عــىل مطلــق الســؤال » ون أحسنهفيتبع«

األحسن، ثم ال حاجة إىل تكلُّفات عقلية ام روائية، ضعيفة الداللة، متعارضة االدلة، فإ�ا العلم ثالثة 
  كتاب وسنة وال أدري!.

الكتــاب والســنة، هــو مــن زمــرة عبــادة والتقليد األعمى دون حجة رشعية، وال سي� إذا كان خــالف 
الطاغوت، وإن � يكن املقلَّد طاغوتا، حيث التقسيم الثنا� يخرجه عن اللب والهدى، فهو داخــل يف 

  عبادة الطاغوت مه� اختلفت دركاتها.
  أم إنه ب� عبادة الطاغوت وب� اتباع أحسن القول، فالتقسيم إذا ثال� أماذا؟

ها تحريٌض عىل اإلجتهاد ـ أيا كان ومــن أيٍّ كــان ـ يف الحصــول عــىل أحســن وخالصة القول يف اآلية أن
القول حسب املستطاع، وتحريك للمسلم� بحركة دائبة نحو الحسنى يف املعارف والعقائد واألع�ل! 
حركة دائبة نحو الك�ل واالكمل، علميا وعمليا: فرديا وج�عيا عىل طول خط الحياة للمكلف�، فعىل 

  الحسن ان يتبع األحسن منه بدليله، دون أن يقلد نفسه دون األحسن.املجتهد 
  ٣.»أفََمْن َحقَّ َعلَيِْه كَلَِمُة الَْعذاِب أفَأنَْت تُنِْقْذ َمْن ِيف النَّار«

ه و عليـه هللا صىلالرسول  ــ، كان حريصا عىل هدى الضال� واملنحرف� وهم مرصون عىل ما هــم وهــو م آـل تحرسِّ
ـ  »أفمن حق عليه كلمــة العــذاب«يريحه عن عبئه ويسقط عنه تكلّف الدعوة ح� ال تثمر   وهنا هللاّ 

حيث يعيش نار الضــاللة  »أفأنت تنقذ من يف النار«ـ أنت تتكلف يف هداه   دو�ا بداٍء منه وال من هللاّ 
  فإىل نار الجحيم؟

   ال يُْخلُِف هللاّ    رٌَف ِمْن فَْوقِها ُغرٌَف َمبِْنيٌَّة تَْجري ِمْن تَْحتَِها األنْهاُر َوْعَد ّهللا لِكِن الَِّذيَن اتََّقوا َربَُّهْم لَُهْم غُ «

                                                        
  ��ل ا��ّ�ا����م ����   ��� �� إ��ا��� ���� �� أ�� ���� ��ل ��� ���� ��� ا��ّ� ٣٤ح  ٤٨٢: ٤). ��ر ا������      ١

��ل: �� ا���� ���� ا����� ����ث... و�� ��� آ�� ز��دة:  »���ا���� ������ن ا���ل ������ن ا�«�� ����� 

 ��ءوا �� ��� ����ه ـ ذ���ً ـ و�� ا������ن ��ٓل ���� ـ ��را.
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  ١.»الِْميعادَ 
لهم غــرف مبنيــة «أهل الطغوى حقت عليهم كلمة العذاب، وألهل التقوى كلمة الثواب، ومن ذلك 

من قبلها يف جنات الربزخ، والغرفة هي املنزل الرفيع، وما أجملها يف جنات الخلود و » من فوقها غرف
ومن فوقها األشجار، أتراها » تجري من تحتها األنهار«قصورا طباقا عالية » من فوقها غُرَف«إذا كانت 

برحمته ك� تبناها أهلوها بتقــواهم، تُبنــى لهــم كــ� يشــتهون   �اذا بنيت ومن ذا يبنيها؟ يبنيها هللاّ 
».. وهم يف الغرفات آمنون«مزيد  ولديه

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنَّهم مــن الجنــة غرفــا « ٢
  ٣.»تجري من تحتها األنهار خالدين فيها نعم أجر العامل�

ألوليائــه بالــدر واليــاقوت والزبرجــد   بناها هللاّ « يقول: آله و عليه هللا صىلتعاىل، نسمع الرسول   و�اذا يبنيها ّهللا 
تجري من تحتهــا األنهــار يف أرض الجنــة رحمــة فوقيــة وأخــرى  ٤»سقوفها الذهب محبوكة بالفضة...

أال فاعتربوا يــا أويل  »ظلل لهم من فوقهم ظُلل من النار ومن تحتهم«تحتية خالف ما ألهل الطغوى: 
اليٍّ من زمــر الجنــة وزمــر النــار، كســنة » امليعاد  ال يخلف ّهللا «ترون »  وعَد هللاّ «األبصار! أال فانظروا 

  دائبة دون تخلف قيد شعرة، خالف وعد الشيطان حيث يخلف وعده يف الدنيا ويف اآلخرة.
  

                                                        
 .٢٠: ٣٩). ا����      ١

 
٣٧: ٣٤). ���ٔ      ٢. 
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���� �� و���� ��ش ������ ����� ��ق ��� �� ا����� وا�����ج ����ان ������ ����� ا���� وا����� وا�����ر 

��ذا د�� ا����� ا�� ���ز�� �� ا���� و�� ��� رأ�� ��ج ا���� وا���ا�� وا��� » و��ش ������: « �ل ا��ّ�وذ�� �
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�� وزو��� ا���راء �� ا��� ا�� ار��  ا��ه ����ل �� ��ام ا����� وو���ءه ����َ� ��ن و�� ا��ّ�  ������ ���ا�� ا��ّ�
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  حول الشورى
  ومواضيعها وموضوعاتها

  
ْم أْو قُتِلْتُْم إلَىل ّهللا   أْو ُمتُّْم لََمْغِفرٌَة ِمَن هللاّ   تِلْتُْم يف َسبيِل هللاّ َولَِنئ قُ « تُّ �َّ يَْجمُعوَن* َولَِنئ مُّ   َوَرْحَمٌة َخْ�ٌ مِّ

  ١.»تُحَرشُونَ 
ذه السبيل ويحقق مسؤولياته تجــاه قتالً او موتا، فمن يعيش ه»  يف سبيل هللاّ «إ�ا األصل هو الفناء 

، وال فارق ـ اذا ـ ب� القتل واملوت، إذا كانا يف سبيل »ورحمة خ� م� يجمعون  ملغفرة من هللاّ «ف   ّهللا 
م لقتل عىل موت أو ملوت عىل قتل إال ما يتقدم منه� عىل صاحبه يف ســبيل هللاّ  ّهللا  م   ، وال تقدُّ فيقــدِّ

  . ـ يف سبيل هللاّ  صاَحبه ـ ميتا او قتيالً
» قتلــتم«بعدما تــأخرت ـ يف االوىل ـ عــن » متم«ول� نعرف تلك املساوات تتقدم ـ يف اآلية التالية ـ 

  ، وقضاء النحب موتا او قتالً يف هذه السبيل. تأش�ا إىل أن االصل فيه� هو سبيل ّهللا 
علموا واتقوا ـ م� يجمعون من الدنيا أو قتل خ� ـ لو   فاذا املوت كائن ال محالة فموت يف سبيل ّهللا 

ف املــوت والقتــل ملــا جمعــوا مــن زهيــد الــدنيا ووهيــدها دون  التي لها فيتأخرون عن الجهاد تخــوَّ
  وحيدها: زهادة يف اآلخرة.

ســواٌء أمــات عــىل فراشــه، ام ضــاربا يف األرض   ورحمــة ّهللا   تشــمله مغفــرة هللاّ   واملجاهد يف سبيل ّهللا 
ولنئ «الواحد:    يف ميادين الرشف والكرامة، فمس�هم كلهم واحد، ك� مص�هم اىل هللاّ ملعاشه، أم قتالً

  .»وال تظلمون نق�ا»«تحرشون  متم او قتلم إلىل هللاّ 
َن هللاّ « وا ِمْن َحْولَِك فَاْعُف َعنُْهمْ   فَِبَ◌ما َرْحَمٍة مِّ َواْستَْغِفْر  لِنَت لَُهْم َولَْو كُنَت فَظّا َغلِيَظ الَْقلِْب النَفضُّ

  ٢.»يُِحبُّ الُْمتَوَكِّلِ�َ   إنَّ ّهللا   لَهُْم َوَشاِورُْهْم يف األْمِر فَإذَا َعزَْمَت فَتَوَكَّْل عََىل هللاّ 
موجز  ورحمه، وهنا عرض  لهم أوالء الذين عصوه يف حرب أحد �ا أالنه هللاّ  آلـه و عليـه هللا صىللقد الن الرسول 

عن ذلك الل� املك� املت� مع ضعفاء املــؤمن�، دون املنــافق� الــذين ال يعرفــون لينــا وال يُعــرف يف 
  رشعة الحق لهم ل�.

؟ هل هي زائدة ك� يتقولــون؟ والزائــدة بــال فائــدة بائــدة يف »فب� رحمة«يف » ما«وترى ماذا تعني 
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  القرآن العظيم!.
حيث املوقف كان يتطلــب أعــىل  »لنت لهم  فبأي رحمة من هللاّ «أظنها استفهامية يف موضع العجاب: 

ـ وهم من عرفنــاهم ـ يقتيضــ غايــة الرحمــة واللــ�، » عنهم  عفا هللاّ «قمم الرحمة الربانية، فك� أن 
فكذلك الرحمة الرسالية مع هؤالء العصاة الذين هزمــوا صــالح املــؤمن� يف املعركــة وجــاءوا بــالبوار 

  والخسار.
تحيل ســلبها عنــه إىل الفظاظــة » ولو«مة العالية كانت لزاما لتلك الرسالة الغالية، ك� ان وتلك الرح

  وغلظة القلب.
وترى إحالة الفظاظة وغلظة القلب بالنسبة للعصاة املجاهيل ال تحــيله� بالنســبة للمــؤمن الرضــير 

عــبس «يف  آلـه و عليـه هللا صـىل افــرتي عليــه آيات من الذكر الحكيم، كــ� آله و عليه هللا صىلالفق� الذي يستقرُء الرسول 
  ١وقد فصلنا البحث حولها ذودا عن ساحة الرسالة القدسية تلك الوصمة الغاشمة يف موضعه.» وتوىل

جامعة العاملية، ان تكون لهــا جاذبيــة فمن الرشوط الرئيسية لصالح الرسالة وال سي� هذه األخ�ة ال
  شاملة تجذب َمن باإلمكان أن ينجذب إليها فيهتدي، فضالً عمن آمن وملّا يكمل إ�انه.

ومن الصعب جدا كمستحيل أن يل� القائــد مــع جــيش يــتحمس للخــروج يف البدايــة ثــم يضــطرب 
وينقلب عىل عقيبه مهزوما  ويخالف عن أمره ويضعف أمام إغراء الغنيمة، وأمام إشاعة مقتل القائد

مع قلة قليلة يثخن بالجراح وهو يدعوهم يف أخراهم، وهو مع كل ذلك  آله و عليه هللا صىلهزيالً ذليالً، ويرتكه 
» وإنــك لعــىل خلــق عظــيم«ال يفزُّ وال يفظُّ عليهم، وال بشطر كلمــة فظــة او عمليــة رثَّــة بــذة، بــل 

  ح التعب� ـ!.هو إله العظمة ـ لو ص  والعظيم عند ّهللا 
فليس ذلك االَّ أن أدركته الرحمة العاصمة الربانية ك� أدركتــه العصــمة الرســالية فــالن معهــم بكــل 
لطف وحنان، ف� من احد رآه او عارشه إال امتأل قلبــه بحبــه لـِـ� كــان يفــيض مــن نفســه الرحيمــة 

ة يف مظــاهر األقــوال مقرونــة بغلــيظ القلــب، الفظاظــ» فظــا«الرحيبة، رغم كونها رهيبة، وقد تعني 
واألفعال، وغلظة القلب هي الفظاظة يف الجــوانح، فــ� مــن أحــد يغلــظ قلبــه إالّ وقــد تفلــت منــه 

  الفظاظة مه� راقب ودائب، فالبد للداعية أن يكون ل� الجوارح والجوانح.
  تعاىل هنا �زيد الل� والرحمة �ثلٍث من زائد العناية:  ذلك! ومع كل هذه يأمره ّهللا 

ما عصوك كقائد رسايل، واصــفح متجــاوزا عــ� فعلــوا وافتعلــوا وفتكــوا وهتكــوا، » فاعف عنهم«ـ  ۱
يف   ألنهــم عصــوا هللاّ   لــيس ليكفــي غفــرهم مــن جانــب ّهللا  آلـه و عليه هللا صىلولكن� العفو من جانب الرسول 

رِسل والرســول، عصيان الرسول، فليس ذلك حقا شخصيا يعفوا عنه صاحبه فيعفى عنه، بل هو ب� امل
  ولذلك:

، أن يغفر لهم ما سلف، ويسرت عــنهم مــا يــأ� ويهجــم مــن عصــيان، فقــد ال   هللاّ » واستغفر لهم«ـ  ۲
ظنا منهم أن عفوك عنهم كاف، أم تساهالً و�احالً فيه، ام الن اســتغفارهم ال يكفيــه،   يستغفرون هللاّ 

واستغفر لهــم الرســول لوجــدوا   استغفروا هللاّ ولو أنهم إذ ظلموا انفسهم جاءوك ف«» استغفر لهم«إذا 
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  ١.»توابا رحي�  ّهللا 
  ثم وال فحسب الل� والعفو واإلستغفار، بل:

كأنهم اوالء يف محتدك يف معرفة األمر، تشويقا لهم إىل كامل اال�ــان، حيــث » وشاورهم يف األمر«ـ  ۳
وأمــرهم شــورى «هنا أخــص مــن األمــر يف » األمر«ألمر، وتجعلهم ـ وهم عصات ـ يف حساب شورى ا

  ال يدخل يف نطاق الشورى ألن أمرها بوحي هللاّ آله و عليه هللا صىلفان أمر األحكام الرشعية زمن الرسول » بينهم
فانه الشارع ال سواه، فا�ا هو األمور الزمنية التي ال نص فيها قطعيا، فان امرهــا راجــع اىل ويل األمــر 

، ولكنه يؤمر هنا ان يشاورهم يف هذه األمور ملصلحة راجعة إىل االمة عىل مدار آله و عليه هللا صىللرسول وهو ا
  الزمن.

ثم وليس أمر انتصاب خالفة اإلسالم ـ مه� كان من أهم االمور االسالمية ـ ليس داخالً يف نطاق ذلك 
النهم يف غيــاب الــوحي » رى بينهمامرهم شو «األمر، ومثلث األمر إمرة وسياسة واحكاما مشمولة ل 

  الرسايل فال بد لهم من الشورى يف كافة األمور املشتبهة. ك� يأ� عىل ضوء آية الشورى.
ذلك رغم ما سبق قبل قليل من شوره معهم يف َمرَّة خط�ة ُمرَّة انشأت فتا يف عضد الوحــدة، إذ رأت 

الحرب كليا، وتحّمست أخرى للخروج،  مجموعة ـ من جراء الشورى ومخالفة رأيهم ـ أن تنسحب عن
فكان من حق القيادة الرسالية أن تنبذ الشورى معهم عن بكرتها بعــد املعركــة، التــي اعطــت درســا 

  .آله و عليه هللا صىلكامالً أن صالح الرأي ـ فقط ـ هو ما يراه الرسول 
يجعل مبــدأ الشــورى أصــالً  ء أمة خالدة ويعدها لقيادة البرشية ـ عليه أن ولكن االسالم ـ وهو يُنىش

  يُرتكن عليه يف كل شاردة وواردة، وكل خالجة وخارجة.
وهذه اآلية نص قاطع ال مردَّ له أن الشورى مبــدأ رئييســ ال يقــوم نظــام اإلســالم يف قيادتيــه الزمنيــة 

  والروحية إالّ عليها.
»  عزمــت فتوكــل عــىل ّهللا  فإذا«ليس ليحتاج إىل شوراهم، ك� وأن   صحيح أن الرسول املتلقي عن هللاّ 
ه هللا صىلتنهي صالح الرأي فيها إليه نفسه  ، ولكنَّ� الشورى من القائد قد تش� املقود تدريبا له كــ� آلـه و علـي

قد تش� القائد إىل ما يغفل عنه، ومشاورة الرسول إياهم ال تعنــي إالّ تــدريبهم وإيصــالهم بــالوحي 
رحمة ألمتــي فمــن استشــار   ورسوله غنيان عنها ولكن جعلها هللاّ   أما إن هللاّ «الرسايل إىل صالح األمر، 

  ٣».ما خاب من استخار وال ندم من استشار«ف  ٢»منهم � يعدم رشدا ومن تركها � يعدم غيا
امرهم شــورى «انه مابه اليهم من حاجة ولكن أراد ان يس� به َمن بعده فيكون   ذلك! فقد علم هللاّ 

                                                        
 .٦٤: ٤). ا����ء      ١
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  آية الشورى مشبعا بعد صفحات. ك� سنفصله عىل ضوء» بينهم
أن يشاورهم يف األمر ـ املختلــف فيــه ـ وهــو يأتيــه وحــي الســ�ء، ألنــه  آلـه و عليه هللا صىلرسوله   لقد أمر هللاّ 

  أطيب لنفوسهم حيث تكرب عند مشاورته، بأنه يهتم بهم كأنهم مشاركوه يف رسالته.
ورة هــؤالء العصــاة املجاهيــل، مــ� يــربهن عــىل ك� و� يُؤمر هنا �شاورة العابد من أمته، بل ومشا

مغزى تلك املشاورة أنها فقط لصالح األمة تدربا وتعرفا إىل هامة األمور بإع�ل العقل والتفك�، دون 
  إالّ بالغا شيِّقا لرسالته حيث يعد أمته يف عداد رسالته وأداتها. آله و عليه هللا صىلصالح الرسول 

حيث الثا� تشاوٌر وتفاعل ب� جانب� دون » تشاور واياهم«دون » هموشاور «وم� يربهن عىل ذلك 
ء، ال لحاجة منه إليهم ـ دونهم  تجعل املشاور هو البادى» شاورهم«فضل ألحده� عىل اآلخر، ولكن 

 قبل رسالته كانت أكمل منهم كلهم ك� كانوا يعرتفون، آلـه و عليه هللا صىلإليه ـ حيث العقلية الكاملة للرسول 
  فضالً ع� بعد رسالته، بل لحاجتهم إليه أن يتدربوا يف غوامض األمور كيف يتشاورون.

»  فتوكل عــىل ّهللا «دليل آخر عىل أصالته يف أمر الشورى دونهم » عزم أك�هم«دون » فإذا عزمت«ثم 
 الذي أوحى اليك صائب األمر، وال تخف من يخالفك يف األمر، فإن أمــره يف إْمــر وهــو يفضــح نفســه

يف عــزم الخــروج عــن املدينــة آلـه و عليـه هللا صىلبن ا� سلول حيث خالفه   بخالفه عىل صاحب األمر كعبد هللاّ 
  للحرب، وانقطع بثلث الجيش عن الخروج.

، دون أن تخــاف  لها أبعاد، منها إمضاء العزم بعد املشاورة �ا عزمت بوحي هللاّ »  فتوكل عىل هللاّ «هنا 
  � حصل يف ابن ا� سلول.أحدا خالفك يف األمر ك

إال بعــد تقــديم كــل املســاعي يف ســبيل التعــرف اىل صــالح األمــر   ومنهــا ان ال دور للتوكــل عــىل هللاّ 
  ». فتوكل عىل ّهللا «وتحقيقه، تقد�ا فرديا وج�عيا، ومن ثم 

م، بــل وعليــه ان يتوكــل عــىل هللاّ  يضــ دون يف أمضــاء مــا ُ�   ومنها أال يتكل االنسان عىل ما اهتم وقدَّ
  .»وأن ليس لإلنسان إال ما سعى«في� يسعى   استقالل لنفسه وال استغالل، بل هو توكل عىل ّهللا 

، حيث كانوا يضعون السالم عليهمواال�ة من آل الرسول  آله و عليه هللا صىلولقد كانت هذه سنة رسالية زمن الرسول 
  �١ مستفيدين إالّ تدريبا اريبا.الضائع� عىل الطريق الواضح عىل ضوء الشورى، مفيدين غ

ما � يوافق رأيه فقال: لك أن تش� عيل وأرى فان عصيتك  السالم عليهعيل  وقد اشار ابن عباس عىل االمام
  ٢فأطعني.

                                                        
�� ����� ا������ ا��� �� ���� �� ��� �� �����ر �ـ�ل: ��ـ� إ�ـ� ا�ـ� ���ـ�  ٤٠٥: ١). ��ر ا������      ١
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ان ر� تبــارك : «آلـه و عليه هللا صىلتعاىل يف امته عىل حد قوله   أمته إال ك� استشاره هللاّ  آله و عليه هللا صىلف� استشارتُه 
  ١».وتعاىل استشار� يف امتي

تدرب عــىل حمــل التبعــة، لتعــرف كيــف تُصــلح آراءهــا وتصــحح هكذا تر� االمة بالشورى بينهم و 
أخطاءها، فاإلسالم ال يريد من األمة املسلمة ان تظل كالطفل والقــارص تحــت الوصــاية، فكــ� يــأمر 
�واصلة التعلم والتعقل، كذلك بالشورى بينهم يف هامة األمور وعامتها لصالح األمة عىل مــر الــزمن، 

هعل هللا صىلومشاورة الرسول  إياهم ترتك يف نفوسهم حبا لهذه الرسالة السامية انه اعتربهم كأنهم لهــم  آلـه و ـي
وعند رسوله وعند الناس، ثم ليخترب مدى عقولهم يف صالحهم، ومن   شأن من الشأن يف األمر عند هللاّ 

 ثم إذا شاورتَهم يف األمر فقد حملتَهم عىل اجتهاد ج�ه�ي يف صــالحهم فــإذا أصــابوا صــدقتهم ويف
ذلك بهجة لهم ونهجة يف حياتهم العقلية اإلسالمية، وان اخطأوا أرشدتهم اىل صالح األمــر �ــا أوحــى 

  اليك.  ّهللا 
وما أحاله وأحناه عناية بأمرهم يف شورى األمر وهم العصاة، لكيال يعتربوا انفسهم بعُد خارج� عــن 

نية دون مجانبة وابتعاد عنها النهــم كــانوا نطاق األمر، إجتذابا لهم أك� واجتالبا إىل امر الرشعة الربا
  عصات.

هنا يف حقل املشاورة هو بطبيعة الحال ليس م� جاء يف نص القرآن او السنة، ا�ا هو األمر » األمر«و
ولكنــه » وامــرهم شــورى بيــنهم«يف » امــرهم«الذي ال نص فيه، او فيه اختالف وشبهة تعرتيه كــ� و

  يف االحكام غ� الرضورية، فلتشملها الشورى. اوسع دائرة ملكان اختالف االنظار
ه و عليـه هللا صـىلفليأخذ القواد املسلمون، روحيون وزمنيون، درسا نابغا من ســنة الرســول  نابعــا مــن منبــع  آـل

الوحي، فال يستبدوا بآراءهم بســند الطاقــات العلميــة والعقليــة، فضــالً عــن ســيادة القــوة الزمنيــة، 
فاملســتبد » وشاورهم يف األمــر« آلـه و عليه هللا صىللحساب الذي حوسب به الرسول وليحسبوا لالمة االسالمية ا

برأيه مه� كان صائبا هو خائب حيث يخرس عطف األمة واستصحالحها ملعرفة صالحها عن طالحها، 
  ويخرس نضوج العقلية بينهم فهم كالطفل تحت الوالية يف األمر.

ما استأهله للقيادة، حتى تسود مختلف القابليات والفاعليات  كالّ! وإن عىل القائد ان يقود املقود اىل
  والراعي بحاجة اىل صائب الرأي فيمن يرعاه.» كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«يف االمة، ف 

ــن بَْعــِدِه َوَعــَىل هللاّ   إن يَنُرصْكُُم هللاّ « ـكُم مِّ فَلْيَتََوكَّــِل   فَالَ َغالَِب لَُكْم وإن يَْخُذلُْكْم فََمــن ذَا الَّــِذي يَنُرصُـ
  ٢.»الُْمؤِمنُونَ 

ال تختص �يادين النضال الخارجية بل وبأحرى �يادين النضال النفسية، ف� � تكن »  ان ينرصكم هللاّ «
النرصة الربانية � يوفَّق العبد يف أية حقل من الحقول الحيويــة اال�انيــة، فرديــة كانــت او ج�عيــة، 
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يتغلب عليكم، فكل طاقة مبذولــة امــام النرصــة الربانيــة مغلوبــة » فال غالب لكم  إن ينرصكم هللاّ «و
  مخذولة ومرذولة.

عز وجل وسمي العبد   عز وجل به من الطاعة كان فعله وفقا ألمر هللاّ   إذا فعل العبد ما أمره هللاّ «ف 
تبــارك وتعــاىل بينــه وبــ� تلــك   فحال هللاّ   به موفقا، وإذا أراد العبد أن يدخل يف يشٍء من معايص هللاّ 

تعاىل ذكره، ومتى خىل بينه وب� املعصية فلم يخل بينه وبينهــا   املعصية فيرتكها كان تركه بتوفيق هللاّ 
  ١».حتى يرتكبها فقد خذله و� ينرصه و� يوفقه

النفس األمارة بالسوء ام سائر  ، سواٌء أكانت إستغراق يف سلب أي غالب من دون هللاّ » فال غالب«ثم 
  وإن �سسك هللاّ «:  كل غلبة من اي غالب من بعد هللاّ » ال غالب«شياط� الجن واالنس، حيث تنتظم 

»برض فال كاشف له إالّ هو وان �سسك بخ� فهو عــىل كــل يشء قــدير
... وان يــردك بخــ� فــال راد « ٢

  ٣.»من عباده لفضله يصيب به من يشاء
  ؟»لكم«ال » عليكم«بعد سلبية مطلقة ألي َغلَب؟ والَغلَب املحظور هو » لكم«وترى ما هو دور 

: » الغلبة« كم من فئة قليلة غلبت فئة كثــ�ة بــاذن «هي متعدية بنفسها دون أية حاجة لها إىل معدٍّ
»ن منكم عرشون صابرون يغلبوا مأت�ان يك«ـ  ٤» ّهللا 

٥
  ٦.»ُغلبت الروم«

فانها إلفادة فائــدة أخــرى. » عىل ـ او ـ ل ـ او ـ يف«إذا فتلحيقها بجار ال يعني التعدية، سواء يف ذلك 
»غالب عىل امره  وهللاّ «»: عىل«تأكيدا لتحليق الغلبة ك� يف 

فــال «ام الختصاص النفي بخــاص كــ� يف  ٧
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حيث الالم تعني اإلختصاص لسلب الغلبة بذلك املورد الخاص، صدقا ك� هنا وكذبا ك� » غالب لكم
إذ زين لهم الشيطان أع�لهم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإ� جار لكم فل� ترآءَت الفئتان «

  ١.»ٌء منكم.. إ� برى نكص عىل عقبيه وقال
الَة َوأْمرُُهْم ُشورى بَيْنَُهْم َوِم�َّ َرزَقْناُهْم يُنِْفُقونَ «   ٢.»َوالَّذيَن اْستَجابُوا لَِربِِّهْم َوأقاُموا الصَّ

فواحش والغفران إذا ما غضبوا، بعــد هــذه واجتناب كبائر اإلثم وال  فالتوكل عىل هللاّ   بعد اإل�ان باّ� 
يأ� دور اإلستجابة لربهم و.. أألنهم � يستجيبوا لربهم وحتى اآلن؟ إذا ف�   الخطوات الخمس إىل ّهللا 

آمنــوا.. يتوكلــون ـ يجتنبــون.. واذا مــا «هذا اإل�ان بإ�ان �ا فيه جانبان إيجابيــان وســلبيات ثــالث 
  ؟!.»غضبوا..

ب هنا هي املَكينَة املتينة التي ال عوج لها، فكث� هؤالء الذين يؤمنــون وعــىل ربهــم إن اإلستجابة للر 
يتوكلون، وكبائر اإلثم والفواحش يجتنبون، وإذا ما غضبوا هــم يغفــرون، ولكــنهم بعــُد � يســتجيبوا 

ول من بعــد والرس  الذين استجابوا �ّ «بكيانهم ككل لربهم، إالّ أن يستجيبوا حقا تداوما ملا استجابوا: 
»ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجٌر عظيم

»للذين استجابوا لربهم الحسنى..« ٣
استجابة  ٤

  يا أيها الذين آمنوا استجيبوا ّ� «ال تقف لحد العقيدة ومظاهر من األع�ل اإل�انية وإ�ا التي تحيي: 
  ٥.»للرسول إذا دعاكم ملا يحييكمو 

هنا عىل محور اإلستجابة لربهم يأ� دور إقام الصالة أوالً كِصلة عريقة ب� املستجيب وربه، ثــم أمــر 
» م� رزقناهم ينفقــون«حفاظا عىل كيانهم، ومن ثم »وأمرهم شورى بينهم«ج�عي لصالح املسلم�: 

  لهية والبرشيَة، تكريسا لكافة اإلمكانيات.يف كلتا الصلت�: اإل
  .»َوأْمرُُهْم ُشْورى بَيْنَُهمْ «

لِنـْـَت    فَِبَ◌ما َرْحَمــٍة ِمــْن هللاّ «آية ال ثانية لها يف القرآن كله إالَّ ما تأمر الرسول أن يشاورهم يف األمر: 
وا ِمْن َحْولَِك  فَاْعُف َعنْهُْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِورُْهْم ِيف اْألَْمِر فَإِذَا  لَهُْم َولَْو كُنَْت فَظّا َغلِيَظ الَْقلِْب الَنَْفضُّ

                                                        
 .٤٨: ٨). ا�����ل      ١

 
 .٣٨: ٤٢). ا���رى      ٢

 
 .١٧٢: ٣). آل ���ان      ٣

 
 .١٨: ١٣). ا����      ٤

 
 .٢٤: ٨). ا�����ل      ٥
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»يُِحبُّ الُْمتََوكِّلِ�َ    إِنَّ هللاّ    َعزَْمَت فَتََوكَّْل عََىل ّهللا 
فهذه يف شورى الرسول معهم وتلك يف شــوراهم فــي�  ١

  بينهم وأين شورى من شورى؟!.
مشاورة الرسول إياهم يف األمر إال تشجيعا لهم وتدريبا لحاجتهم إليه كمعلم يشاَور، ال حاجة  ليست

  منه إليهم فإنه كرسوٍل وحٌي كلُّه فكيف يشاور غ�ه فيتبعهم؟.
حــ� نزلــت هــذه آلـه و عليه هللا صىلوك� قال  ٢يرجع األمر إليه يف النهاية ك� البداية» فإذا عزمت«ونص اآلية 

                                                        
 .١٥٩: ٣). آل ���ان      ١

 
�� ا��� �� ���� �� ��� �� �����ر ��ل: ��� ا�� ا�� �� ����� ا���� ٤١٤ح  ٤٠٥: ١). ��ر ا������      ٢

ان �� ����� ان ���� ��� و����� ����� ��� ���� �� ���ز �� ���ه و��� ����� ا������� ��ن  ا����م �������� 

ب ��ن ��ن �� ���ل ��� ���ز ��� أ��� » و��ور�� �� ا��ٔ��..«.. ����� �� ���� �����   ا����رة ���ر�� ��ل ا��ّ�

 ���� ا�ٕ�����رة.» و��ور�� �� ا��ٔ��«  رأ�� وان ��ن ��� ذ�� ر��ت ان ا��� ��� ا����� ا��ا�� ان ��ء ا��ّ�

�� ا��ٔ��ري ��م  آ�� و ���� ا��� ���  ا����ر ر��ل ا��ّ�« ٢٤٣ـ  ٣و�� �� » إن ا���� ا����ر ا���س« ٤٠و�� ا������ ����� 

ان ر�� ���رك : «���٥/٣٩٣ �� ��  آ�� و ���� ا��� ���إ��ه   � �� ����� ا����رة ا��ّ�أ��ل: و�� ���� ا����ر�� إ���� إ�» ��ر

 ».و����� ا����ر�� �� أ���

إذا ���� ا��اء�� ���ر�� وا����ء�� ����ء�� وا��ر�� ��رى ����� ����  آ�� و ���� ا��� ���و�� ��� ا�����ي �� ا���� 

 ا��ٔرض ��� �� �����.

�ّ�� ��� �� ا���م ��  آ�� و ���� ا��� ���ا�����وا ا����� و�� ����ه ������ا، و��� ���  آ�� و ���� ا��� ������  ٢٢٤: ٨و�� ا������ 

�� �����ة أو�� �� ا����ورة و��  آ�� و ���� ا��� ������  ٤٠٩: ���٨ورة ذوي ا��أي وا�������. و���  آ�� و ���� ا��� �����؟ ��ل 

.�������� ��� 

 ��� ����ا �� ����� ��� او ���رة ���ل. ا����م ������ ا�ٕ���م ���  ����٢١٤ ا����� و�� ا

ا�� ا��� ���� �� ا������: ا��� آراء ا����ل ����� ا�� ��� �� ا���  ا����م ������ و����  ٤٢٩: ٨و�� ا������ 

ا����� و��ه ا��ٓراء ��ف ��ا�� ا����� �� ا���اب وا����� �� ا��ر���ب �� ���� ����� �� ا����� ��أ�� و�� 

 ا����ء.

وا���� ا����� �� ا����ل ا�ِ�رع �ٕ��� �� ��ٔ�� إ�� ���� وا��ك وا����ف ��ن �� ������ ا��رِع ا�����  ا����م ����و��� 

 ����ه �� ا���� وا�����.

ت �� �� ا������ و�� ا����م ز�� ا������� �� ا����ق ا������: وا�� �� ا������� ��ن ���ك �� و�� رأي ���

وا��ت ���� ��� ���� ا�� �� ��� ����� ���� �� وذ�� ���� ��� �� ر��� و��� ��ن ا���� ���� ا����� وان 

ا����� ���� ���� ا���� وان �� ����ك �� رأي ���� �� �� ��� ��أ�� و���� �� ����� د���� ���� وار���� ا��� 

وا�� �� ا����� ���� ��� ����� ���� وا��� ���� ��   �� ��ة ا�� ����ّ����� ����� ���ا و�� ���� ���� و�� ��ل و

رأ�� اذا ا��ر ���� ����� �� ا��ٓراء و���ف ا���س ���� وا������� ��� �� رأ�� ������ر اذ ا���� رأ�� ���� ����� ��� 

أ�� و��� رأ�� و��� ���ز �� اذا ��ن ���ك ��� ����� ا����ورة و�� ��ع ���ه ��� �� ��ا �� �� إ���ص ر
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 رحمة ألمتى من استشار منهم � يعدم رشدا  ورسوله الغنيان عنها ولكن جعلها هللاّ   أما إن ّهللا «اآلية: 
  ١».ومن تركها � يعدم غيا

  إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم ب� النــاس �ــا أراك هللاّ «:  ان الرسول يحكم ب� الناس �ا اراه هللاّ 
»وال تكن للخائن� خصي�

ـ أحكام العبادات والعالقات الشخصية وإن وال يعني الحكم بينهم ـ فقط  ٢
تلمح او ترصح باألحكام الج�عية، سياسية أّماذا، إذا فاحكامــه بــ� » ب� الناس«كان يشملها، ولكن 

  ، فهل هو بعُد بحاجة إىل ما أراه الناس؟. الناس كلها م� أراه ّهللا 
»هو إال وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. إن«كل ما يقوله الرسول أو يفعله وحي يوحى 

وإذا كانت  ٣
 »فاوحينــا إليــه أن إصــنع الفلــك بأعيننــا ووحينــا«صناعة فلك نوح بأع� الوحي وفيها نجاة األبــدان، 

  ٤أفليست إذا صناعة األمة اإلسالمية بقيادة حكيمة بأع� الوحي وفيها نجاة األبدان واألرواح.
»إن أتبع إالَّ ما يوحى إيل..«وكيف يتبع الرسول رأى الشورى تاركا رأي الوحي و

قل إ�ا أتبع ما يوحى « ٥
  ٦.»إيل من ر� هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون

موا بــ� يــدي هللاّ  يا«ورسوله   ثم وكيف يكون للمؤمن� التقدم ب� يدي هللاّ    أيها الــذين آمنــوا ال تُقــدِّ
»ورسوله

»وتعاىل ع� يرشكون  وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخ�ة سبحان هللاّ « ٧
وما كــان « ١

                                                                                                                                                         

و���� ذ�� �� ا��� ������ وا��ر��د ��������ٔة �� ����� ان ��ع ا��� و��   و�� ���ر�� ��ذا وا��� ���ت ا��ّ�

�� ������ ر�� �� ���رة و�� اراد ا��ا ���ور ��� و��� ��ي  آ�� و ���� ا��� ���و���  ٤٢٦: ٨، ا������  ��ة ا�� ����ّ�

��ل و�� ا��ر ا�� ���س ��� ا����م ��� �� �� ��ا�� رأ��: �� ان  �٣٢١ ��ب ا���� ا���� ��ٔر�� ا����ر و�� ا���

 ���� ��� وأرى �ٕ�ن ����� ������.

 
 .٣٠). ���ب ا���رى ��� ا������ وا������ ص      ١

 
 .١٠٥: ٤). ا����ء      ٢

 
 .٤: ٥٣). ا����      ٣

 
 .٨٦: ١٧). ا����اء      ٤

 
١٥: ١٠). ����      ٥. 

 
 .٢٠٣: ٧). ا����اف      ٦

 
 .١: ٤٩). ا����ات      ٧
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ورســوله   مــرهم ومــن يعــص هللاّ ورسوله أمرا أن يكون لهم الخ�ة مــن أ   ملؤمن وال مؤمنة إذا قىض ّهللا 
  ٢.»فقد ضل ضالالً مبينا

ثم وما هي املصلحة يف إرجاع أمر املسلم� إىل الشورى وبينهم الرســول والــوحي متــواتر يقيضــ كــل 
حاجة، فل�ذا يكلَّف حامل الوحي أن يستوحي املؤمن� يف األمــر، هــل يف أمــر الرســالة؟ وهــو وحــي 

أم أمــر  ٣» إن الحكــم إالّ ّ� «أم أمر املرسل إليهم؟ ويكفيهم أمــر الرســالة! أو أمــر األحكــام ف  يوحى!
  !. القيادة السياسية وهو م� أراه هللاّ 

فال شورى يتخذ الرسول رأيها وإ�ا تش� الشورى ملن بعد الرسول والوحي منقطع ك� يروى عن عيل 
األمر ينزل بنا بعدك � ينزل فيه قرآن و� يُسمع منك فيه يشٌء؟ قال: اجمعوا   قلت يا رسول هللاّ : السالم عليه

فهنــا جمــع للعابــد مــن األمــة، أن  ٤له العابد من أمتيواجعلوه بينكم شورى وال تقضــوه بــرأي واحــد
سالم ل� يتشاوروا يف املشكوك يجعلوا أمرهم شورى بينهم، شورى ج�ه�ية تجمع العابد من أمة اال 

ف، وإ�ا الذي يعيش عبادة ّهللا  يف   وطاعته، ويتبنَّى رشعة هللاّ   حكمه، وال يعني العابُد القرشيَّ املتقشِّ
  حياته علميا وعقائديا وأخالقيا وعمليا أم ماذا.

ة املســلمة فليس كل مسلم أهالً للشورى يف األحكام رشعية أو سياسية، وإ�ــا الواجــب عــىل الج�عــ
  انتخاب النخبة العابدة ول� يتشاوروا في� يحتارون من أمر األمة.

، فهم املؤمنون أجمع بسند اإل�ــان، »هم«أما » أمرهم«و» هم«يُبحث عنها يف أمرين: » وأمرهم«ثم 
  وشورى بينهم هو أوضح سبل اإل�ان، فال يعني إالَّ أمر اإل�ان.

ل له شيئا أيا كان!. فهل تعني شيئَهم فإنه» امرهم«وأما    من معانيه؟ وال محصَّ
ِوجاه نهيهم؟ وليس إالَّ ألويل األمر، وال يخــتص أمــرهم بــاألمر فإنــه يعــم النهــي واألمــر! » أمرهم«أم 

  وليس فيه شورى.
  يف والية األمر؟ وهو تضييق ألمرهم دون دليل، مه� كان من أمرهم وأهمه!.» امرهم«أم 
ة وجارحة، شخصية أم ج�عية؟ وليس كل فعلهم بحاجة إىل شــورى هو فعلهم يف جانح» أمرهم«أم 

                                                                                                                                                         

 
 .٦٧: ٢٨). ا����      ١

 
 .٣٦: ٢٣). ا������ن      ٢

 
 .٥٧: ٦). ا�����م      ٣

 
��ل:... ا��ل: ��� ا����ل ���� ا��  ا����م ����ـ ا��ج ا����� �� رواة ���� �� ���  ١٠: ٦). ا��ر ا�����ر      ٤

������ ا������� ��� ��� ����� وا�� �� ا��������، ���� ���� وا�� ا���رى ��� ا������� �� ا�� 

 .آ�� و ���� ا��� ���ا�����م ز�� ا����� ا�������� ��� �� ���� ز�� ا����ل 
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بينهم! فمنه الواضح الذي ال غبار عليه، ومنه ما يتضح بتأمل دون حاجــة إىل شــورى، ومنــه مــا لــن 
  يتضح عىل أية حال، وال مجال يف هذه الثالث للشورى.

ية، وســواها، فــألن املــؤمن ثم ومنه الغامض املختلَف فيه بينهم، من أمور شخصية أم ج�عية، سياس
غ� املعصوم ـ أيا كان ـ ليس مطلقا يف العلم والعرفان فليستِعن بالشورى الصالحة، ومن أهم األمــور 
اإل�انية انتخاب النخبة الصالحة لقيادة األمة يف كل مجاالتها، ومنها أحكــام القيــادة املختلــف فيهــا، 

» شورى بينهم«حيث يتطلبان » أمرهم«دق مصاديق سواٌء السياسية منها واألحكامية، فإنه� من أص
فــاألمر الــذي » وأمــرهم شــورى بيــنهم«فال أمَر لهم هكذا إالَّ شورى بينهم، ك� هو قضية الحرص يف 

  �يض دون شورى ليس الشورى فيه إالَّ إمرا وغيّا!.
واملِشــَور: عــود  من شار العسل: إستخرجه من الوقْبة واجتناه، وأرش� عىل العسل أعنِّي،» الشورى«و

يكون مع مستشار العسل، فُحصالة الشورى اإلسالمية هي الُعسالة املستخرجة من وقبة آراء النخبــة 
  الصالحة.

ــور؟ أم هــي  ور، مثل الرُجعى؟ أو هو األمر الذي يُتشاور فيه إس� ملادة الشَّ وترى الشورى مصدر الشَّ
يستش�ون بعُضــهم الــبعَض » ـ حوار ـ شورى أمرهم«فُعىل من األشور صفة للمراجعة أو الحوار، ف 

فبرش «ممن له رأي يف حوار متواصل شورى كأفضل وأحوط ما يكون، ول� يتَّبع من األقوال أحسنها: 
»وأولئك هم أولوا األلباب  عباِد* الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم ّهللا 

إذا  ١
أن يســتبد أحــدهم بِرهانــه، او يســتقل بربهانــه، وإ�ــا الشــورى » شورى بيــنهم« يتخطى فأمرهم ال

  والشورى فقط هي سبيل املؤمن� يف معرتكات اآلراء الحيوية.
» أمــرهم«ترى وما هو أمرهم الشورى؟ هل هي األمور الشخصية، أو الج�عية، أم ه�؟ قــد تعنيهــا 

  نص يف املجموع ظاهر يف الجميع.» م.. بينهمه«حيث تعني الجميع واملجموع، وهي ملكان 
حيث يتطلَّب إ�انُهم أن يكون شورى بينهم؟ إنه والية أمر السياسة والديانة! حيث » أمرهم«وما هو 

األمر منه اإلمارة، ومنه فعلهم، وطبعا ال كل فعلهم وإ�ا املشــكوك صــوابه ونجاحــه، يزيحــون شــكه 
ان عىل ضوء القرآن والسنة، فليس كل أمرهم شــورى، فمنــه بشورى بينهم حيث يتبناها العلم واإل�

رضوري الصواب ال يحتاج إىل شورى، وإ�ا أمرهم املشكوك صــوابه بعــد اإليــاس عــن الحصــول عــىل 
  صوابه من َمصادره، هذا األمر شورى بينهم.

يف األمــور فالشورى إذا سبيل املؤمن� ومن أفضلها في� ال ســبيل إليــه قاطعــا لتبــ� الحــق، ال ســي� 
الج�عية اإلسالمية إالَّ بالشورى الصالحة، سواءا أكــان أمــر الواليــة اإلســالمية مــن املرجعيــة الدينيــة 
والسياسية ومن سائر األمور، ومن أهمها أمر الفتوى يف معرتك آراء الفقهاء، فعليهم إزالة املفاصــالت 

الوحدة بيــنهم، أو يؤخــذ بــرأي األكــ�  أو تقليلها بالشورى ب� الرعيل األعىل منهم، ول� يُحصل عىل
  منهم، فاتِّباعه هو اتباع األحسن.

هذا النص ـ عىل مكيته ـ يتبنى حياتا ج�عية مرتاصة يف دولة كر�ة إسالمية تدير شؤونها الشوراآت 
الصالحة ب� من لهم آراء صالحة، لكل حقٍل أهلُه ولكلِّ أهل حقله، أن يجعلوا أمرهم يف حوار بالتي 

                                                        
 .١٨: ٣٩). ا����      ١
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  أحسن ل� يستخرجوا رأيا صائبا ثاقبا ليس فيه خطأ أو يقل.هي 
» وشــاورهم يف األمــر«عــىل عصــمته  آلـه و عليه هللا صىلول� يتأدبوا بأدب الشورى ويتدبروا فيها يؤمر الرسول 

تدريبا لهم في� علــيهم كســبيل دائبــة ال ِحــَول عنهــا والرســول فــيهم، فكيــف إذا غــاب هــو وذووه 
  هم إذا  بأمس الحاجة إىل الشورى.املعصومون عنهم، ف

شاورهم يف بعض األمور فرتك رأيه إىل آراء االك�ية أّماهيه، إنها  آله و عليه هللا صىلوالروايات القائلة إن الرسول 
مخالفة لعقلية الوحي الحافلة لكل املصالح الج�ه�يــة، الكافلــة لحاجيــات األمــة ومطــاليبهم كــ� 

  سنة.تخالف نصوصا من الكتاب وال
تصبغ الحياة اإلسالمية بهذه الصــبغة املتكاملــة املتكافلــة لصــالح املســلم�، » امرهم شورى بينهم«و

كطابع مبتَكر ليس له مثيل، حيث املشاركون يف الشورى ليسوا يف كل أمر كل من يشهد الشــهادت�، 
ي� يستشار �ــا عرفــه مــن عقليــة ل� يش� فآله و عليه هللا صىلعىل حّد تعب� الرسول » العابد من أمتي«وإ�ا 

  .» لتحكم بينهم �ا أراك ّهللا «:  إسالمية بوحي ّهللا 
ومــن «فالشورى طابع ذا� للج�عة املؤمنة، وسمة مميزة لهم، وســبيل إ�ــا� يســلكونها يف حيــاتهم 

اءت يشاقق الرسول من بعد ما تب� له الهدى ويتبع غ� سبيل املؤمن� نوله ما توىل ونصله جهنم وس
  ١.»مص�ا

أالّ أمر لهم وال شغل إالّ شورى، وإ�ا األمــر الــذي فيــه يتحــ�ون، » وأمرهم شورى بينهم«ليس يعني 
» شورى بينهم«ويتخ�ون لصوابه بعد قصور العقليات الفردية وال سي� يف األمور الج�عية، يتخ�ونه 

ء، ك� يُستخرج العسل من وقبتــه فيصــبح خالصــا دون خلــيط، استخراجا لصالح الرأي من وقبة اآلرا
  كذلك األمر يف الشورى الصالحة.

والشورى يف أمور املسلم� درجات، شورى لصالح الج�عة املسلمة، وللدولة اإلسالمية، وشورى لصالح 
يف األفراد، وتلك ممتازة عن هذه وأهــم منهــا أهميــة الج�عــة عــىل الفــرد، ويف القســم� ال شــورى 

الرضوريات املتفق عليها، وإ�ا في� تختلف فيه الُفتيا الختالف اإلستنباطات عن أدلتها، أحكاما رشعية 
أم سياسة، أصلية أم يف شاكلة تطبيقها، فليس الشكل الذي تتم به الشورى مصبوبا يف قوالب حديدية 

  اإلسالمية كلهاليست أشكاالً جامدة.ال تتغ�، وإ�ا يُرتك للصورة املال�ة لكل زمان وبيئة، ك� النُظُم 
ا� في� يستشار، ويف الج�عة ا�ا يتشــاور الج�عــة األخِ  ٢يف الشوراآت الفردية إ�ا يستشار املؤ�ن صَّ

املعينة العارفة �ا يُتشاور فيه، ثم يؤخذ باألك� رأيا فإنه أحسن قوالً، وال تعني األك�ية يف الكمية هنا 
  إالّ دع� للك�ة الكيفية.

حيث يتبنَّى طاعــة آلـه و عليه هللا صىلك� يف حديث الرسول » العابد من أمتي«فللشورى ضوابط عدة تجمعها 

                                                        
 .١١٥: ٤). ا����ء      ١

 
: �� �� آ�� و ���� ا��� �����ل: ا������ر ����� و�� ا����� روي ���  آ�� و ���� ا��� ����� ا����  ١١٤). �� د ـ ادب      ٢

� ��ي ا�� ا���� (  ��ر ا������). ٥٨٤: ٥ر�� ���ور أ��ا إ��
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ال ظهــ� «فـــ  ١وعبادته يف الشورى، أن تكون عىل ُخــربة وعقليــة وعلــم واطــالع وأمانــة واضــطالع  ّهللا 
  � تتوفر فيها رشوطها. إذا، ك� أنها تكرس الظهر إذا ٢»كاملشاورة

  وإذا كانت املشورة يف أمور شخصية بحاجة إىل هذه الضوابط، ففي األمور الج�عية أحق وأحرى.
فالشورى يف الُفتيا األحكامية تقتيض الرعيل األعىل من أهل الفتوى حتــى يشــاوروا يف جــد واجتهــاد 

اعها إذا إتباع للقول األحسن، فال وقوة وسداد للحصول عىل رأي واحد فأحسن، أو اك�ية فحسن، فاتب
  يصلح إتباع رأي واحٍد وإن كان أفضلهم.

ك� الشورى يف الُفتيا السياسية تتطلب ذلك الرعيل من أهلها عىل ضوء الكتاب والسنة، وهم نــواب 
  املجلس النيا� للشورى اإلسالمية.

فعــىل الرعيــل األول أن  و�ا أن الزمالة ب� الدين والسياسة عريقة جوهرية أم هــو هــي وهــي هــو،
يكونوا ساسة وإن � يصبحوا بتلك املثابة، وإن كان اإلخصائيون يف السياسة اإلسالمية لهم األولوية من 
األخصائي� يف الُفتيا األحكامية، فيحكم ـ إذا ـ الفقهاء فقهيــا والساســة سياســيا عــىل رعايــة الفقهــاء 

  وك� نرى يف طالوت إذ بعثه هللاّ » ك حكام عىل الناسالعل�ء حكام عىل امللوك وامللو «األحكامي� ف 
  ملكا عىل بني ارسائيل لقيادة الحرب عىل رعاية نبي لهم.

العابــد مــن «ترى ومن ذا الذي يعرفهم فيعرِّفهم للج�عة املسلمة، من أوالء وهؤالء حيث يجمعهــا 
وكيــف » ه العابــد مــن أمتــياجمعوا ل«؟ طبعا إنهم العارفون من املسلم� يف كل من الحقل� »أمتي

واملخاطبون ـ بطبيعة الحال » بينكم شورى«هذا الجمع »: واجعلوه«يجمعون؟ طبعا بالشورى بينهم 
  ـ هم العارفون ميزانية العلم والتقوى يف الرعيل� عىل اختالف مراتبهم.

ية وإخــالص إن معرفة التقوى السياسية والتقيَّ السيايس ال تتطلب أك� مــن ملــس للسياســة اإلســالم

                                                        
: �� اراد ا��ا ���ور ��� و��ـ� �ـ�ي ��ٔر�ـ� ا�ـ���ر آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ� ١٠: ٦). و�� ا��ر ا�����ر      ١

����� ا���� �� ��ء �� ��� �� ���� ا��ا ��� ��آ��   ���! ���� ����� ا��ّ������ ��  ا����م ����و��ل �����ن �� داود 

 ����ا ���� اذا ���� ذ�� ر��ت ���� �� ��� ���� ����ٔول ��ن ا����� �� �����.

: �� ����� ا����� �� ا��ك وا��ك وا����ف ��ن ���ف ا��رع ا����� ا����م ������ ا���دق  ٧١٨و�� ����� ا����ر 

�� ا���م؟ ��ل: ���ورة ذوي ا��أي وا�ّ����� و�� ا���دق  آ�� و ���� ا��� ���  �� ا���� وا����� و��� ����ل ا��ّ�����ة 

�� ���� ا���� اذا ورد ���� �� ����� �� �� ان ������ ر���ً �����ً �� د�� وورع و��ل: ان ا����رة �� ���ن  ا����م ����

���� ������ ��� ا������� ا��� �� ������� �� ��و��� أن ���ن ا��ي ���وره إ�� ���ود�� ��� ُ��ف ���ود�� وإ�� 

�����ً ������ ان ���ن ��ا ������ ������ ان ���ن ����� ��ا��� وا��ا��� ان �ُ���� ��� ��ك ����ن ���� �� ����� 

�� ��� ���� �� ا������ ��، ����� �� ���� ذ�� و����� ���� اذا ��ن �����ً ا����� ����ر�� واذا ��ن ��ا ����

واذا ��ن ����� ��ا��� ��� ��ك اذا أ����� ���� وإذا أ����� ��� ��ك ���ن ���� �� ����� ��� ا����رة 

 و���� ا������.
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إ�ا� ممن ينتخبونه، فنواب املسلم� يف مجلس الشورى اإلسالمية هم نخبة سياسة إسالمية، يجعــل 
  املسلمون ككل أمرهم شورى بينهم، ثم هم يجعلون أمور املسلم� شورى بينهم.

 ولكن معرفة التقوى العلمية بحاجة إىل مراحل من علم الدين �يز بها الغث عن الســم�، فالرعيــل
  األعىل من أهل الفتوى هم نخبة ينتجها أهلوها أم أهل العلم أجمع.

هذان من أهم األمور اإلسالمية التي يجــب أن تحصــل بالشــورى الصــالحة، حيــث يتبنَّيــان الخالفــة 
  اإلسالمية يف حقيل الفتوى والسياسة فتديران أمور الدولة اإلسالمية وتدبِّرانها.

لكل حقٍل اهــٌل، » شورى بينهم« هذه الدولة املباركة أيضا تكون ثم املسؤوليات الج�عية األخرى يف
فوزير الصحة ال ينتخبه إالّ األطباء املسلمون العارفون بشؤون الصحة ومتطلبــات الــوزارة فيهــا، كــ� 
وزير الرتبية واملالية والدفاع أم من ذا؟ فلكلٍّ شورى خاصــة تصــلح النتخــاب نُخبتهــا للحصــول عــىل 

  والمرج ال يُدرى أٌي من أين. بُلغتها دون هرج
وملاذا الشورى والشورى فقط تتبنَّى أمرهم، وفيهم األعاظم من فقهاءهم وهم خلفاء الرسول واأل�ة 

  ، فبأيديهم إذا أزّمة األمور؟.السالم عليهممن عرتته 
ـ العلم الرسايل  ۲، هآل و عليه هللا صىلـ الوحي الرسايل، وهو مختص بالرسول  ۱هناك يف حل األمور أبعاد أربعة: 

ـ وحي الشورى يف الرعيل األعىل من الخلفاء العــام� للرســول  ۳، السالم عليهموهو خاص بأ�ة أهل البيت 
  ـ الفتاوى الخاصة لكلٍّ من هؤالء. ۴واأل�ة، 

نحن نعيش زمن انقطاع الوحي وخالفة العصمة، فهل نأخذ بفتوى واحد مــن ذلــك الرعيــل: األعلــم 
ى األشجع األبرص أم مــن ذا؟ والتعــرُّف إىل شخصــية هكــذا غــ� يســ�، وقــد يكــون مــن األورع األتق

املستحيل، أوال تجتمع عليها اآلراء، وبذلك تنفصــم عــرى الوحــدة اإلســالمية، وإذا ُعرِفــت وتوحــدت 
الكلمة يف اتباعها، فال يخلوا هذا العبقري من أخطــاء، وعلينــا أن نزيلهــا أو نقللهــا بالشــورى، حيــث 

ــد القيــادة الروحيــة الطا قات املتداخلة املتشاورة أقرب إىل الصــواب، وهــي أحســن قــوالً، كــ� وتُوحِّ
السياسية يف أهل الشورى، حيث البُعد الثا� فيها هو األخذ باألك�، فعىل املسلم� أجمع اتِّباعه، وإن 

  ا؟.كانت القلة من أهلها ال يتبعونها إالّ يف األحكام الج�عية السياسية أم ماذ
فكل أمر ينزل باملسلم� بعد زمن الوحي وزمن حملة الوحي، ما � ينزل فيه قرآن يف نصه، و� يُسمع 
من الرسول بخصوصه، فليَجمع  املسلمون العابَد من أمة اإلسالم بشورى عامــة، حتــى يحلِّــل العبــاد 

بهم إىل الحق زلفى، »: شورى بينهم«املنتخبون مشكلة هذا األمر بـ  وتنــوب منــاب عقليــة حيث تقرِّ
  العصمة شيئا كث�ا.

الذين آمنوا وعىل ربهــم يتوكلــون. والــذين يجتنبــون «راجع إىل » شورى بينهم«والن ضم� الجمع يف 
فإ�ــا  »كبائر اإلثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين اســتجابوا لــربهم وأقــاموا الصــالة..

واصفات الخمس، وهم النخبة الصــالحة مــن شــورى الشورى الصالحة ألمرهم ب� من يحمل هذه امل
األمة الصالحة، ثم وهؤالء االكارم ينتخبون في� بينهم الرعيل األعىل من فقهــاء األمــة، األحســن رأيــا 
وقوالً حيث هم افضل فقها وعدالً وفضالً. ثم وهؤالء ينتخبون في� بينهم رئيس الشورى وقائد األمة، 

، ثم هناك الشوراآت املتواصلة عــىل رعايــة القائــد املنتخــب لتقريــر شورى ثالثة هي ساللة األخري�
  مس� األمة ومص�ها أحكاميا وسياسيا دون أن يستبد القائد برهان القيادة لفقدان العصمة.

  وال موقع لألك�ية يف ميزان الحق، إالّ األك�ية ب� األقلية الصالحة.
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»اك� الناس ال يعلمون«فإن 
»ال يشكرون«و ١

»ال يؤمنون«و ٢
»ال يعقلون«و ٣

»يجهلون«و ٤
وما يتبع أك�هم « ٥

»إالّ ظنا
»إال وهم مـرشـكون  وما يؤمن أك�هم با�ّ « ٦

»وإن وجــدنا أكــ�هم لفاســق�« ٧
ولكــن أكــ�هم « ٨

»للحق كارهون
٩

»فأ� أك� الناس إال كفورا«
» وإن تطع أك� من يف األرض يضلوك عن سبيل هللاّ « ١٠

١١
ومــا «

  ١٢.»وجدنا ألك�هم من عهد وإْن وجدنا أك�هم لفاسق�
إذا فالشورى الصالحة ليست إالّ ب� األقلية الصالحة العاملــة الشــاكرة العاقلــة املؤمنــة املتبعــة علــ� 

  العادلة املحبة للحق الهادية املتعهدة، ويجمعها الفقيه الزاهد البص� الخب�.
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، إنفاقا لعقلياتهم وتجربياتهم، أفكارهم  إنفاقا يف هذه السبيل وكل سبل هللاّ » � رزقناهم ينفقونوم«
وعلومهم، أموالهم وكل ما �لكون من طاقات ذاتية أو منفصلة، ول� يحلِّلوا مشاكلهم التي ال ِحــَول 

  عنها وال مرجَع معصوما لها.
ـــ وان آلـه و عليـه هللا صـىلمية و� تخلد بخلد احــد اال الرســول إن مكية آية الشورى ـ و� تكن هناك دولة إسال 

ـ تدلنا عىل مدى أهمية الشورى، حيــث » شورى بينهم«املسلم� يعيشون الرسول. وَحْرص أمرهم يف 
تعم الحيوية اإلسالمية يف كل عرص ومرص، ومه� كان يف غنى عنها زمن قيادة العصمة، ولكن عليهم 

  شورى يف شاكلتها ونتاجها يف أبعاد أربعة.التدرب فيها فقد نرى ال
او  ١ـ يستش� املحتار ذا رأي صائب ل� يحصل عىل الرأي املختار دون خطاٍء ك� يُستشار املعصوم، ۱

  قليل الخطاء ك� يستشار غ�ه.
ـ يشاِور املعصوم غ�ه ليدله عىل خطاِءه ويرشده اىل صوابه، ويبتليه كيف يفكر وكيف يحصل عىل  ۲

الحق، ول� تصبح الشورى سنة دائبة للمسلم�، وعقلية منفصلة لهم تساعد عقلياتهم الذاتية، ول� 
وال رأَي » وشاورهم يف األمــر: «آله و عليه هللا صىلاء واصطكاكها، ك� أُِمَر الرسول تنبع فكرتهم فتنبغ بالتقاء اآلر 

  ». فإذا عزمت فتوكل عىل هللاّ «مطاعا فيها إال رأيه وعزمه: 
ـ يتشاور من هم عىل ســواء أو كــاَد، ولــ� تجتمــع عقليــاتهم عــىل ركيــزة واحــدة، إزالــة ألخطــاء  ۳

لآلراء، وأخ�ا إذا بقي اختالف أخذا بأك�ية اآلراء، ح� تــدل عــىل وخالفات، فتوحيدا للرأي أم تقريبا 
ًة هنــا إالّ  ة صالحة، وال نفضل األك� ِعــدَّ ة إالّ إذا دلت عىل ُعدَّ أقربية الرأي إىل الحق، فال مكانة للِعدَّ

ل األقوى رأيــا وهــو الــذي فيــه األ  ة نفضِّ قــوى رأيــا، لداللته عىل األك� ُعدًة، فإذا تساوى الفريقان ِعدَّ
ل األقل لو كان فيه األعلم األعقل، وهكذا نُتــابع القــول األحســن، ويف  وحتى إذا اختلفا ِعدًة قد نفضِّ

  األك� هو مع األك� حيث املتشاورون أرضاب.
  ـ يتشاور من ليسوا عىل سواء، ليفيد األقوى َمن دونه ك� ويستفيد ممن دونه. ۴
تحضــ� قبلهــا، أن يفكِّــر أهلوهــا قبلهــا فــي� يتشــاورون، ثــم  والشورى في� سوى األوىل بحاجة إىل 

  بالشورى يتفاوضون ويستنجدون.
وُحصالة البحث يف حقل الشورى أنها سبيل دائبة هي لزام اإل�ان في� � يتب� رشده بوحي أم سواه، 

ة اإلسالمية يف من أحكام رشعية أم سياسية، ومن انتخاب النخبة يف كل حقل، يُتبنَّى يف كل ذلك العقلي
كاملها بكافة الجهات، ول� يحصل بالشوراآت اإلسالمية ركامات من العقليات املجتنيات من وقْباتها، 

  من عسيالت اآلراء حيث تستخلص من مزيجات ال تصلح.

                                                        
وا�ـ���ا ا��ـ��ة وا�ـ��� �ـ�رى «��� �� ا��ا��� ا���� ��ل ��ل �� ا���� ا�ٕ��ـ�م  ١٢٨: ٤). ����� ا�����ن      ١

و�� ردوه ا�� ا����ل «  ا �� و���ورون ا�ٕ���م ���� ������ن ا��� �� ا�� د���� ��� ��ل ا��ّ�اي �����ن �� ا��و» �����

 .»وا�� او�� ا��ٔ�� ���� ����� ا���� ��������� ����

�� �� ���رى ا�ٕ���م ��ن �� ا������ وا���� ان ���وروا.. و����� ������� ���� ا���راآت ا��ٔر�� » �����«ا��ل: 

 ����� ������� ��»�����.« 
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يغنــي عــن   واأل�ــة بعــد الرســول حيــث اإلنتصــاب بــوحي هللاّ  آله و عليه هللا صىلفال شورى يف انتخاب الرسول 
نتخاب، وال يف األحكام الرضورية رشعيــة وسياســية، حيــث الشــورى رضورة عنــد اإلضــطرار، وإ�ــا اإل 

ثــم » العابد مــن أمتــي«الشورى يف انتخاب النخبة التي تتشاور في� تحتار فيه األمة اإلسالمية وهم 
ــح الحــق ج�ه�يــا ويوحــد كلمــة  هم يتشاورون في� يصلح األمة ويخرجها عن الح�ة، حيــث يوضِّ

  املسلم� عىل القول األحسن، دون تفرُّد واستبداد.
فالشورى تنوب مناب ما نخرسه من غياب العصمة، فإنها إجتهاد مرتاصٌّ دائب يجعل مــن املســلم� 

  مفكرين متفاوض� يف أفكارهم، دون أن يظلوا أجسادا بال ارواح ال يفكرون وال يتدبرون.
ي أساس اإلسالم، كــذلك الشــورى النائبــة عــن العصــمة فك� العصمة يف القيادة صالحة رضورية لتبن

  حيث تسد عن كل نائبة، هي أيضا صالحة الستمرار الحيوية البنائة اإلسالمية، غ� الجامدة.
فح� ما نخرس قيادة العصمة زمن الغيبة، نربح بديلَها إستمرارية عصمة الشورى ح� تعصــمنا عــن 

يادة غــ� املعصــومة، ثــم ال يرضــ األمــة اإلســالميَة أخطاءهــا التمزق واإلنزالق، وتقليالً من أخطاء الق
القليلة ِوجاه عوائدها الكث�ة، ومن أهمها رصاع العقليات اإلسالمية وسباقها عىل ضوء الكتاب والسنة 

  والسياسة حيث تصنع أمة صارمة متكاملة غ� جامدة.
عــىل التــدبر يف آياتــه، ولــ� نســتنبط مــن  وك� نرى القرآن املب� ـ عىل بيانه النــور املتــ� ـ يَُحرِّضــنا

ح لنا كل يشٍء وْضــح  خفياته، سربا ألغواره، ول� نحصل بكل جد واجتهاد، عىل ما أرسّه، دون أن يوضِّ
النهار، كيال تبطل عقولنا، أو تجمد أفكارنا، بل نكون دائب� يف التدبر والتفك�، ول� يصــنع أمــة لهــا 

  .آله و عليه هللا صىلقالليتها وقوامتها، قا�ة عىل سوقها عىل ضوء القرآن والسنة املحمدية َحيَويتُّها البنَّائَة، يف است
فعصمة القرآن ثم السنة القاطعة تعصم املسلم� عن التفلُّت واإلنحراف، إذا عاشوا القران يف شورى 

ا الشورى والشــورى دائبة من النخبة العابدة، دو�ا استبداد واستقالل، فاستغالل الكتلة املؤمنة، وإ�
فقط تكفل تلك الحيوية املجيدة املستغنية عن كل شارد ووارد، حضورا ملختلف شعوب املســلم� يف 

تهم بأيديهم، فال يحكمهم إالَّ هللاّ  إن الحكم «، فـ  ومن يحكم بحكم ّهللا   مصالحهم الج�عية، أخذا ألزِمَّ
  »!. إالّ �ّ 

واصلة عرب زمن غيبة القيادة املعصــومة، ولــ� نقــوم عــىل ســوقنا فلنكرِّس طاقاتنا كلها للشوراآت املت
  ونحيى حياًة طيبة سليمة إسالمية، ال استسالمية تقليدية ذليلة.

  وترى إذا كانت الشورى هي املرجع زمن الغيبة الكربى ف� هو موقف والية الفقيه؟.
وهو ييل أمر املسلم� واليــة أقول: إن ويل األمر أيضا هو منتخب الشورى يرأسها عىل ضوء الشورى، 

محددة بها دون استقالل له في� يرتأيه، فقد يتفق رأي الشورى أو أك�يتها املطلقة عــىل واحــٍد مــن 
أهلها، فهو الذي يرأسها، أم يتفقون أو أك�هم عىل أك� من واحد، إذا فحصيلة الشورى هــي شــورى 

  الوالية والقيادة.
هو الذي يحكم، لكن� الحكم ليس إالّ بالشورى، حيث تَجــُرب األخطــاء إّن ويل االمر ـ واحدا أو أك� ـ 

  الطارئة لشخص او اشخاص يُولَّون أمور املسلم�، دون استقالل الحد وال استبداد برأي.
فبرش عبــاد* الــذين يســتمعون القــول «ويأمرهم   إتباع األحسن هو سبيل املؤمن� حيث يبرشهم ّهللا 
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  ١.»وأولئك هم أولوا األلباب  ن هداهم ّهللا فيتبعون أحسنه أولئك الذي
أترى أن رأي الواحد غ� املعصوم أحسن، مه� كان أعلم ممن سواه، أم األك�ية مــن الرعيــل األعــىل 

  نتيجَة الشورى؟ ال ريب أنها األحسن فاتباعه قضيَُّة اللب والهداية اإللهية.
شورى يف فريق� اثن� فأي الفريق� أوىل باإلتِّباع؟ هنا األولوية للفريق الذي أترى إذا تساووا أعضاء ال

فيه القائد �يِّزة القيادة، وأنه هو الذي ينظر إىل األصلح بحال األمة عند تضارب اآلراء، فعىل املؤمن� 
ثل ب� األمــة ـ ككل ـ الشورى العامة النتخاب النخبة الصالحة النتخاب أعضاء الشورى، وليكونوا األم

واألمثال في� بينهم للحصول عىل الرأي األحسن، وليكون يف العدد األك� عنــد التضــارب داللــًة عــىل 
  االحسن واألقرب إىل الحق.

ثم عىل هؤالء انتخاب القائد الرئييس للشورى، فان اتفقوا عىل رأي وإالّ فاألك� عــددا، وإالَّ فــالفريق 
ة عند تســاوي العــدد، وهكــذا تســ� الشــورى مصــ�ها إىل انتخــاب الذي فيه القائد ألن فيه الرجاح

إنفاقا لكافــة  »وم� رزقناهم ينفقون«األحسن فاألحسن لتقليل األخطاء فالقيادة األصلح لصالح األمة 
  الطاقات واإلمكانيات الصالحة لهذه القيادة املباركة عىل ضوء الكتاب والسنة.

  ية فأمر اإلنتخاب البديل إىل سائر اعضاء الشورى.وإذا مات منهم واحد أم سقط عن الصالح
ثم الشورى القيادية بحذاف�ها ليست لها الوالية املطلقة عىل األمة، فلهم أن يُخطِّئوها، وال أولوية إال 

  ترجيحا لصالح املجتمع عىل صالح األفراد إذا تعارضا، ك� وال والية لهم عىل الفقهاء.
الية لكل مؤمن بالنسبة لآلخرين، �عنــى املحبــة والنرصــة واملعاضــدة، وهنا أصالن أصيالن، أصالة الو 

وأصالة عدم الوالية �عنى األولوية عىل النواميس الخمسة إالّ يف مقام الرضورة، وهي رضورة الحكم 
وفرض القرارات الحاكمة لرئيس الدولة اإلسالمية عىل الج�ه� املسلمة ترجيحا لصالح الج�ه� عىل 

وأما االشخاص عىل األشخاص فال رضورة وال والية وال سي� عىل أشخاص الفقهاء، إشخاصــا األشخاص، 
  لهم عّ� هم عائشوه.

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .١٨: ٢٩). ا������ت      ١

 


