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مقدمة الناشر

بسم اهلل الرحمن الرحيم

وأفضل الصالة والسالم على محمٍد وعلى أهل بيته الطيبين 
الطاهرين

إن لمعرفــة شــخصية الرســول األعظــم؟ص؟ أهميــة كبيــرة في 
تبيــان الطريــق نحــو الهدايــة اإللهيــة والســير إلــى اهلل ســبحانه 
وتعالــى، فمــن خــالل معرفــة الشــخصية المحمدّيــة يتضــح لنا 
المنهــج الثــوري الــذي ســعى مــن خاللــه الرســول األعظــم؟ص؟ 

لتحقيق الحكومة اإلسالمية.

ُكتــب هــذا الكتــاب من خلف قضبــان الســجون الخليفية، 
يف الحكومة  بقلم أصيل من أقالم النهج المحمّدي ليكشف ز
كس لمنهج رسول اهلل؟ص؟،  الخليفية التي تســير اآلن بشكٍل معا
التــي تطّبــع مــع الكيــان الصهيونــي الغاصــب ألرض فلســطين 
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المقدسة، وتوالي هذا الكيان المعادي لإلسالم ، وتقمع الشعب 
لمطالبتــه بالعــدل وتحرير اإلنســان من عبوديــة الظلم والخضوع 
لشــياطين اإلنــس والجان، وهــو هدف وغاية رســول اهلل في صدر 

اإلسالم.

ومؤلف هذا الكتاب هو القائد الشعبي الكبير أستاذ البصيرة 
عبدالوهاب حسين، الذي سعى بعلمه وعمله وبصيرته لتطبيق 
منهــج رســول اهلل؟ص؟ في أرض أوال الحبيبــة، وها هو اآلن ماٍض 

على هذا الطريق من خالل قلمه البارع.

وقــد رأينا بأنه من المناســب تدشــين هذا الكتــاب القّيم في 
أســبوع الوحدة اإلســالمية الــذي أطلقه اإلمــام روح اهلل الخميني 
الراحــل؟ق؟، وهــو الكتــاب الثانــي للمؤلــف مــن داخل الســجون 
الخليفيــة، ســائلين المولــى؟زع؟ الفــرج القريب ألســتاذنا الكبير 

عبدالوهاب حسين ولجميع المعتقلين.

والحمدهلل رب العالمين

دار الوفاء للثقافة واإلعالم
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مقدمة المؤلف

بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصالة والســالم علــى ســيدنا ونبينا محمــد؟ص؟ وأهل بيته 
الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين

ُكتبت في أوقات متفرقة ومتباعدة وعلى غير  هذه المقاالت 
ُكتب بمناســبة خاطرة  انتظــام، وفي حــاالت مختلفة. فبعضها 
ُكتب في  أو سؤال أو قراءة أو سماع موضوع ونحو ذلك، وبعضها 
حالة شــعوري بالوهن بســبب المرض، فال تكون لي الطاقة على 
البحــوث الطويلة وال طاقة لي على الفراغ، أو حين أشــعر بالوهن 
يطول بــي االنقطاع عــن القــراءة والكتابة أليام  بســبب المــرض و
عديدة، فإذا شعرت بالتعافي وال طاقة لي على البحوث الطويلة 
كتابة هذه المواضيع أو المقاالت  وال على الفراغ، فإني ألجأ إلى 
القصيــرة لقطــع التعطــل والخــروج من الفــراغ .. فال وحــدة بينها 
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فــي الموضــوع وال رابطــة إال رابطــة الحب واإلخــالص، وقد رأيت 
بحســب تقديــري أن فيها فائدة، فكنت أجمعهــا، إال أني تركت 

مراجعتها وترتيبها للمحبين األعزاء.)1)

عبدالوهاب حسين

البحرين - سجن جو

َكَتــَب األســتاذ المجاهد عبدالوهاب حســين عــدة مواضيع  1- مالحظــة: قــد 
ووضعها في كتاب واحد؛ فقام دار الوفاء بفصل المواضيع عن بعضها البعض 
لطباعتهــا منفصلــة، وكتاب رســول الرحمة هــو الكتاب الثاني مــن المواضيع 
كتبهــا األســتاذ المجاهد مــن داخل الســجن، إذ تم نشــر الموضوع األول  التــي 

تحت عنوان اإلسالم والعلمانية.
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 نبذة تعريفية مختصرة بالرسول

أواًل: البطاقة الشخصية

االسم والنسب

محمد بن عبداهلل بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
بــن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
بن ســعد بن عدنان بن أدر، وينتهي نســبه الشريف إلى إسماعيل 

بن إبراهيم الخليل؟امهع؟، توفي والده عبداهلل وهو في بطن أمه. 

أّمه

آمنــة بنت وهب بن زهرة بن حكيــم )الجد الخامس للنبي( 
من بني النجار في يثرب، وهي من أشــرف بيوت قريش، توفيت 

وهو في السادسة من عمره الشريف. 
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تاريخ الميالد

17/ ربيع األول / 53 قـ هـ )570م / عام الفيل(. 

زوجاته - أمهات المؤمنين

خديجــة بنــت خويلــد تزوجهــا وعمــره الشــريف خمســة .11
وعشــرون ســنة، وكانت أول امرأة تزوجهــا، وكانت أفضل 
نســائه، ولم يتزوج عليها حتى ماتت قبل هجرته بثالث 

سنين في العام العاشر بعد البعثة. 

ســودة بنــت زمعــة: تزوجهــا بعــد وفــاة خديجــة، وكانــت .21
أرملة. 

عائشــة بنــت أبــي بكــر: تزوجهــا وهــي فــي التاســعة مــن .31
عمرها، وكانت الوحيدة البكر بين نسائه. 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: تزوجها وهي أرملة. .41

)أم حبيبة( رملة بنت أبي سفيان: تزوجها وهي أرملة. .51

)أم سلمة( هند بنت أبي أمية: تزوجها وهي أرملة. .61

ينــب بنــت جحــش: ابنــة عّمــه، وكانــت مطلقــة ابنــه .71 ز
يد بن حارثة، تزوجها إلبطــال بعض العادات  بالتبنــي: ز

الجاهلية. 
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جويــرة بنــت الحــارث بــن أبــي ضــرار: بنــت زعيــم بني .81
المطلق من اليهود، تزوجها من أجل تأليف قلوب قومها 

على اإلسالم. 

صفيــة بنت حي بن أخطب: بنت زعيم بني النضير من .91
اليهود، تزوجها من أجل أن يستميل قومها لإلسالم. 

يــة بنت شــمعون القبطية: أهديت لــه، وهي أم ولده .101 مار
إبراهيم. 

كانت سرية. .111 يد القرظية:  يحانة ابنة ز ر

كرامًا .121 ميمونة بنت الحارث الهاللية: تزوجها وهي أرملة إ
لعشيرتها الذين آزروه ونصروه، وكانت آخر أزواجه.

أوالده

فاطمة الزهراء؟اهع؟: أمها خديجة. .11

القاســم، والطيب، والطاهر، عبداهلل، أمهم خديجة بنت .21
خويلد، وقد توفوا جميعًا وهم صغار. 

ية ابنة شــمعون القبطيــة، وقد توفي وهو .31 إبراهيــم: أمه مار
في العام الثاني من عمره. 

ينب ورقية فهما ابنتا هالة أخت خديجة على األرجح،  أما ز
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كفلتهما وتبنتهما خديجة بعد وفاة أمهما.  وقد 

ثانيًا: مالمح من سيرته الشريفة

توفــي والــده عــن عمــر يقــدر بخمســة وعشــرين ســنة، وكان 
محمــد؟ص؟ جنينــًا فــي بطن أمــه، وتوفيــت والدته وله مــن العمر 
ســت ســنوات، فعــاش يتيم األبويــن، وكفله جــده عبدالمطلب 
لمــدة ثمــان ســنوات، وكان علــى بصيــرة مــن شــأنه وأمــر نبوتــه، 
ثــم كفلــه عمــه أبوطالــب بوصية مــن جــده عبدالمطلــب، وكان 
شــقيقًا ألبيــه عبــداهلل مــن أّمه وأبيــه، وكان رغــم فقره أنبــل إخوته 
كثرهــم بصيرة  كثرهــم مكانــة واحترامًا فــي قريش، وأ كرمهــم وأ وأ
في شــأن محمد؟ص؟ ونبوتــه، وكان مع زوجته فاطمة بنت أســد، 
يقيان محمدًا؟ص؟ بنفســيهما، ويؤثرانه على أبنائهما في الكسوة 
والنفقــة، وقد بقى مع عمه أبــي طالب إلى حين زواجه بخديجة 

بنت خويلد، وكان عمره الشريف خمسة وعشرين سنة.

سفره األول إلى الشام

ســافر مــع عّمــه للمــرة األولــى إلــى الشــام للتجــارة، وكان في 
الثانيــة عشــر مــن عمــره الشــريف، والتقى فــي الطريــق ببحيري 
الراهــب النصراني، فعرفه حيث وجد فيه عالمات النبي الخاتم 
كتــب النصرانيــة، فاحتفى بــه وأوصــى عّمه به،  التــي قرأهــا فــي 
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ص اليهود به الدوائــر وخطرهم عليه، وهذا  وكشــف لعّمه عــن ترّبُ
مما يكشف عن علم عّمه أبي طالب بشأن نبوته وبصيرته فيه.

وقيــل: أنــه رعــى األغنــام، وكان ذلــك علــى طريــق اإلعــداد 
اإللهــي له لتحّمــل مســؤولية أعباء الرســالة والتربيــة للمؤمنين، 
إرشــادهم وهدايتهم  والصبــر على رعايــة الناس وتدبيــر أمورهم و

لطريق الحق.

حلف الفضول

حضر؟ص؟ حلف الفضول وهو في العشرين من عمره الشريف 
تقريبًا، وهو الحلف الذي عرف بأنه أشــرف حلف شــهده العهد 
الجاهلــي، وقــد ضــم بنــي هاشــم وزهــرة وتميــم وبني أســد، وقد 
تحالفوا على أمور، منها: نصرة المظلوم، والنهي عن المنكر، وقد 
أثنى النبي؟ص؟ على هذا الحلف بعد نبوته، وأّيد القيم التي قام 
عليهــا وأقّرها، فقال: »ما أحب أن لي بحلف حضرته في دار ابن 

جذعان حمر النعم، ولو دعيت به في اإلسالم ألجبت«)1).

سفره إلى الشام للتجارة

وقــد ســافر إلــى الشــام للتجــارة )المضاربــة( بأمــوال خديجة 
بنــت خويلــد وهو فــي الخامســة والعشــرين من عمره الشــريف، 

يخ اليعقوبي، جزء 1، صفحة 338 1- تار
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وكان بصحبتــه ميســرة غــالم خديجة، وقد اســتطاع محمد؟ص؟ 
بحســن أخالقه وصالح أعمالــه وفعاله وحنكتــه وأمانته وصدقه 
أن يربــح الربــح الوفيــر، فلما عادا إلــى مكة المكرمة أخبر ميســرة 
ســيدته خديجة بما كان قد شــاهده من أخالق وصفات وأفعال 
محمــد؟ص؟، فتعلــق قلبهــا بــه ومالت إليــه ورغبت فــي االقتران 
بــه والزواج منــه، فصارحته بذلك لّما عرفــت عنه من خلق رفيع 
كونه ســليل أســرة شــريفة ظاهرة  وصفات حميدة، باإلضافة إلى 
الكرم، وكانت من خيرة نســاء قريش وأرجحهن عقاًل، ومن أســرة 
عريقــة وغايــة في الشــرف والنبل، وكانت تدعى الطاهرة وســيدة 
قريش، فاســتجاب محمد؟ص؟ لرغبته بكل فخر وسرور وتزوجها، 

وكان ذلك قبل البعثة بخمسة عشرة سنة تقريبًا.

نصب الحجر األسود

كمــا ارتضته القبائــل المتنازعة بشــأن نصب الحجر األســود 
الشــريف فــي مكانــه مــن الكعبة المشــرفة، أثنــاء تجديــد بنائها 
بعــد أن هدمها الســيل، حيــث أنهم لما بلغوا إلــى موضع الحجر 
األســود في البناء اختلفوا حول من يضعه في مكانه، وكانت كل 
قبيلــة تريــد أن تختــص بهذا الشــرف العظيــم، ليكون لهــا ذخرًا 
يــخ، فاجتمعوا واتفقوا علــى أن يكون أول  وشــرفًا تذكــر به في التار
داخــل علــى االجتماع هو الحكم بينهم، وتعاهــدوا على االلتزام 
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جميعهــم بحكمــه، فســاق اهلل؟ج؟ إليهــم محمــدًا؟ص؟ وكان في 
ثين من عمره الشريف، أي: قبل البعثة بخمس  الخامســة والثال
يســمى الصادق  ســنوات، وكان يعــرف عندهــم بســمو أخالقه، و
األمين منذ نعومة أظفاره، فكان أول من دخل عليهم، فاستبشروا 
خيرًا وقالوا: هذا األمين، قد رضينا به. وبعد أن سمع منهم جعل 
الحجر األســود في ثوب وطلــب أن يأخذ كل زعيم قبيلة بناحية 
مــن الثوب وأن يرفعوه جميعــًا، فلما حاذوا موضع الحجر، أخذه 
بيده الشريفة المباركة ووضعه حيث يجب أن يكون، وكان لهذا 
كبير ومؤثر جــدًا في نفوس  التدبيــر الحكيــم في حّلِ الخــالف أثر 
كثــر عن ســالمة نفــس محمد؟ص؟  تلــك القبائــل، وكشــف لهــم أ
ونزاهتــه وأمانتــه وحكمتــه وقدراتــه وكفاءتــه القياديــة، وكماالتــه 
الروحيــة واألخالقيــة وعلو مقاماته، وأنه يتوفــر بحق وحقيقة على 

كل متطلبات حمل الرسالة اإللهية.

البعثة الشريفة بالرسالة

ولمــا بلــغ محمد؟ص؟ أربعين ســنة مــن عمره الشــريف، بعثه 
ا 

َّ
ل اَك �إِ �نَ

ْ
ْرَسل

أَ
اهلل؟ج؟ للنــاس بشــيرًا ونذيرًا، قول اهلل تعالى: >َوَما �

 (1(> ُمو�نَ
َ
ْعل َ �ي ا 

َ
ل اِس 

�ل�نَّ َر  َ ْك�ث
أَ
� ِك�نَّ 

َٰ
َول ًر�  �ي �نِ َو�نَ ًر�  �ي َ�ثِ �ب اِس 

ل�نَّ ِ
ّ
ل  

�ةً
ا�نَّ كَ

يخ 27  وكان أّول نــزول الوحــي عليه وهو يتعبد في غار حراء، بتار

1- سبأ: 28
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رجــب 13 قـــ هـــ )610م(، وقد بــدأ دعوته ســرًا، وكانــت البداية مع 
أهــل بيتــه، فآمــن بــه ابن عمــه علي بن أبــي طالــب؟ع؟ وزوجته 
ى معه، ثم لحق بهما ابنه 

ّ
خديجة بنت خويلد، وكانا أّول من صل

يد بن حارثة، وبعد مضي ثالث أو خمس سنوات، أمره  بالتبني: ز
َك  َر�ةَ �ي ْر َع�ثِ �نِ �ن

أَ
ربه؟ج؟ بإنذار عشــيرته األقربين، قول اهلل تعالى: >َو�

<)1) ثم  �نَ �ي ِم�نِ ُموأْ
ْ
َعَك ِم�نَ �ل �بَ

اَحَك ِلَم�نِ ��ةَّ �نَ َ �نْ �ب �نِ
�نَ 214 َو��نْ �ي َر�بِ

�ةْ
اأَ

ْ
�ل

أمــره ربــه؟ج؟ باإليذاع، وأن يدعــوا إلى اإلســالم الحنيف عالنية، 
ا 

�نَّ �نَ 94 �إِ ِرِك�ي ْ ُم�ث
ْ
ْعِر�نْ َع�نِ �ل

أَ
َمُر َو� وأْ َما �ةُ اْصَ�ْع �بِ قول اهلل تعالى: >�نَ

َ�ْو�نَ  َر �نَ �نَ
آ
ًها �

َٰ
ل ِه �إِ

َ
و�نَ َمَع �لّل

ُ
َعل ْ �ب َ �نَ �ي �ي ِ �ن

َّ
�نَ 95 �ل �ي �أِ ِ ْهرن ُمْ��ةَ

ْ
اَك �ل �نَ �يْ

�نَ
َ
ك

كرم؟ص؟ صادعــًا بدين  <)2) فتحــرك الرســول األعظــم األ ُمو�نَ
َ
ْعل َ �ي

ه رّبِ العالمين  اهلل الحق، بعزيمة راسخة، وهوعلى ثقة مطلقة برّبِ
سبحانه وتعالى، فاستجاب له في البداية الفقراء والمستضعفون 
واســتجاب لــه من األشــراف، مــن كان منهم ذا نفــس طيبة زاكية 
 اإلسالم الحنيف لم ينتشر 

َ
 على أّن

ّ
وعقل متنّور منفتح، مّما يدل

إنمــا بالعقل والمنطق واإلقنــاع والوجدان، وقد  بالســيف والقوة، و
كــرم؟ص؟ دار األرقم بــن األرقم المخزومي  اتخــذ الرســول األعظم األ

مقرًا للتعليم والتربية وتنسيق أنشطة الدعوة.

1- الشعراء: 215-214

2- الحجر: 96-94
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مقاومة قريش للرسالة

وفــي ظــل انتشــار الدعــوة وتزايد أعــداد المؤمنين مــن العرب 
وغيرهم، شعرت قريش بخطر العاصفة المحدق على معتقداتها 
الدينيــة ونظامهــا السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي وعلــى 
كانت لها الزعامة  مكانتها ومصالحها المادية والمعنوية، حيث 
علــى القبائــل العربيــة فــي الجزيرة، وكانــت القائمة على شــؤون 
كانت  الكعبــة المشــرفة، وكانــت القرابيــن تقــدم لألصنام التــي 
فــي الكعبــة، وفي ذلــك مصلحــة ماديــة )اقتصاديــة( ومصلحة 
معنويــة وأدبيــة تتعلــق بالزعامــة والمكانــة بيــن القبائــل، وعليــه 
نظرت قريش إلى محمد؟ص؟ نظرة الخارج على نظامها وعاداتها 
يمثل تهديــدًا جديًا وخطــرًا على مصالحها  وتقاليدهــا ودينهــا، و
ومكانتها، فصممت على مقاومته ومحاربته، فكانت المواجهة 
بينهــا وبينــه، وبدأت قريش في وضع العراقيــل في طريق الدعوة 
كبيرة مــن العرب من قبائل  والرســالة، وبالنظر إلــى دخول أعداد 
شــتى، ومــن غيــر العــرب فــي الديــن اإلســالمي الحنيــف، فقــد 
إيقاف  أدركت قريش عدم قدرتها وتمكنها من تحطيم الرســالة و
مّد الدعوة والقضاء عليها، فأظهرت غيظها، ولكنها توسلت في 
البداية بالوســائل الســلمية وغير العنيفة، فذهبوا إلى أبي طالب 
حامي الرســول وكافله، وطلبوا منه أن يضع حدًا البن أخيه الذي 
ســّفه أحالمهــم وعــاب دينهــم، فرّدهــم أبوطالــب بحكمتــه ردًا 
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جميــاًل، وحــاول تهدئتهــم واحتــواء الموقف وتســكين غضبهم، 
وعرض األمرعلى ابن أخيه، فأصر على المضي قدمًا في التبليغ 
كانت الظروف والنتائج، ولم يخضع إلغراءاتهم  برسالة ربه مهما 
وتهديداتهــم، وقابلهــا بثقــة مطلقة ومطمئنة، فقــال لعمه: »ياعم 
واهلل لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك 
هــذا األمــر حتى يظهــره اهلل أو أهلــك فيه ماتركتــه« فتعاطف معه 
عّمــه وأصــّر علــى مناصرته، فقــال لــه: »اذهب يا ابــن أخي، فقل 
مــا أحببت، فو اهلل ال أســلمك لشــيء أبــدًا« ثم جمع بني هاشــم 
وبني عبدالمطلب ودعاهم للذّبِ عن رسول اهلل؟ص؟ ومناصرته، 

فاستجابوا له أجمعين ماعدا أبي لهب.

ولما فشــلت األســاليب والوســائل الســلمية في ثني الرســول 
كــرم؟ص؟ عمــا أصــّر عليــه مــن االســتمرار فــي الدعوة  األعظــم األ
والقيام عليها، لجأت قريش إلى أساليب العنف والقوة لمواجهة 
الماديــة  مصالحهــم  وحمايــة  عليهــا  القضــاء  بهــدف  الرســالة 
والمعنويــة، فوثبــت كل قبيلة على من كان فيها من المســلمين 
يذيقونهم صنوف العذاب  المســتضعفين، فجعلوا يحبســونهم و
يقتلونهم ظلمــًا وعدوانــًا؛ ليفتنوهم  المؤلــم المــادي والنفســي، و

عن دين اهلل الحق، ولكن بدون فائدة تذكر.
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الهجرة إلى الحبشة

وبعد عامين من الصدع بالرسالة وتزايد عنف قريش وقسوتها 
ضد المســلمين، وعدم توفر اإلمكانيــات لحمايتهم، وعدم ميل 
كــرم؟ص؟ للقتال، وعــدم رغبته فيــه من أجل  الرســول األعظــم األ
ئــع المؤمنــة وعــدم التفريــط فيها بســبب  المحافظــة علــى الطال
ية لوجودها لبقاء الرسالة واستمرارها وانتشارها،  الحاجة الضرور
ومن أجل ترســيخ اإليمان والعقيدة على أساس العقل والمنطق 
كــرم؟ص؟ إلى  والقناعــة والوجــدان، فقــد لجــأ الرســول األعظم األ
 فيها ملكًا عاداًل 

َ
حّثِ المســلمين على الهجرة إلى الحبشة؛ ألّن

ال يظلــم أحد في دولته وهو النجاشــي، وذلك بهدف المحافظة 
الرســالة  إلنطــالق  جديــد  مركــز  إيجــاد  و الهــالك،  مــن  عليهــم 

وانتشارها وتمكنها.

ثة وثمانون مهاجرًا، وثمان عشــرة  فاجتمع بأرض الحبشــة ثال
مهاجــرة، عــدا مــن كان معهــم مــن أبنائهــم الصغار، وقد أحســن 
النجاشــي اســتقبالهم ومعاملتهــم، ولــم تفلــح مســاعي قريــش 
لتغييره عليهم، وكان رئيســهم في الحبشــة جعفر بن أبي طالب 

)الطيار( الذي بقى في الحبشة حتى سنة )7هـ(.

حصار الشعب

ومع تزايد أعداد المسلمين وفشل قريش في الحّدِ من انتشار 
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الدعــوة، لجــأت قريــش في العــام الســابع بعد البعثــة إلى فرض 
الحصــار الشــامل على عشــيرة النبــي؟ص؟، وهم: بنو هاشــم وبنو 
عبدالمطلــب، ومقاطعتهــم مقاطعــة تاّمة شــاملة، فــال يتزوجون 
منهــم وال يزّوجوهــم، وال يبيعوهم شــيئًا وال يبتاعــون منهم ونحو 
ذلــك، وكتبــوا بذلــك صحيفــة ووضعوهــا فــي جــوف الكعبــة، 
فانحــاز بنو هاشــم وبنــو عبدالمطلب ومن معهم من المســلمين 
إلــى شــعب أبــي طالــب، واســتمر الحصــار عليهــم لمــدة ثالث 
ســنوات، ثم فك اهلل؟زع؟ عنهم ذلك بتلــف الصحيفة، وقيام نفر 

من الشرفاء بدعوة إلى فّكه.

وفاة أبي طالب وخديجة

وفي الســنة العاشــرة من بعــد البعثة الشــريفة المباركة، وبعد 
كــرم؟ص؟ وكافله أبو  فــك الحصــار توفي حامي الرســول األعظم األ
ئــل توفيــت شــريكة حياته وأنيســته في  طالــب، وبعــده بأيــام قال
الحيــاة زوجتــه العظيمــة خديجــة بنت خويلــد، ومّثــل فقدهما 
مصيبة عظيمة للمســلمين، وســمي العام عام الحزن، وفي هذا 
كان اإلسراء والمعراج، الحدث  العام العاشر بعد البعثة الشريفة 
كــرم؟ص؟ الســلوى  العظيــم الــذي وجــد فيــه الرســول األعظــم األ
لفقــده أعظــم ناصرين له في مكة المكرمة قبــل الهجرة، قول اهلل 
لى  َ�َر�ِم �إ

ْ
ِد �ل َمْ��بِ

ْ
�نَ �ل لًا ّمِ �يْ

َ
ِ�ِه ل َع�بْ ْسَرٰى �بِ

أَ
�ي � ِ �ن

َّ
َ�ا�نَ �ل تعالى: >ُس�بْ
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ُع  ِم�ي ُ� ُهَو �لّ�َ
�نَّ اۚ  �إِ

�نَ ا�ةِ �يَ
آ
ُ� ِم�نْ � ِر�يَ ُه ِل�نُ

َ
ا َ�ْول �نَ

ْ
اَرك �ي �بَ ِ �ن

َّ
َصى �ل �ةْ

أَ
ا

ْ
ِد �ل َمْ��بِ

ْ
�ل

ُر<)1). ِص�ي �بَ
ْ
�ل

الهجرة إلى الطائف

وفــي نفس العــام هاجر إلى الطائف بحثًا عــن قاعدة جديدة 
كثــر أمنــًا النطالقــة الرســالة وانتشــارها وتمكنها، وكســر الحصار  أ
المفــروض عليهــا من قريش الباغية الطاغية فــي مكة، وكان في 
 أّنه لم يجد اســتجابة 

ّ
يد بن حارثة، إال رفقته ابنه بالتبني الوفي ز

وأعوانــًا فــي هــذه المدينــة المجــاورة لمكــة المكرمــة، والمتأثــرة 
بأجوائهــا، وعلــى العكــس مــن ذلــك، فقــد أغــروا بــه ســفهاءهم 
إيالمــه، فجلــس إلى جذع  وعبيدهــم الذيــن بالغــوا فــي إيذائــه و
شــجرة وهــو دامي، فنــادى ربه بقولــه: »اللهم إليك أشــكو ضعف 
قوتــي، وقلــة حيلتــي، وهوانــي علــى النــاس، يــا أرحــم الراحميــن 
بــي، إلى مــن تكلنــي؟! إلى بعيد  أنــت رب المســتضعفين وأنــت ر
يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علّيَ 

فال أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي«)2).

1- اإلسراء: 1

2- بحار األنوار، جزء 19، صفحة 7
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الهجرة إلى المدينة المنورة

كان يعــرض نفســه علــى القبائل،  وفــي موســم الحــج حيــث 
التقــى بجماعــة )ســتة رجــال( مــن يثــرب مــن الخــزرج مــن بني 
عفراء فآمنوا به، وعادوا إلى يثرب )المدينة المنورة( ونشروا الدين 
الجديــد فيهــا، وفــي العــام التالــي، وهو العــام الحادي عشــر بعد 
البعثة الشريفة، قدم وفد من األوس والخزرج، وهم اثنا عشر رجاًل، 
التقوا ســّرًا برســول اهلل؟ص؟ في العقبة وبايعوه بيعــة العقبة األولى، 
وأرســل معهــم مصعــب بــن عميــر، وكان في العشــرين مــن عمره 
تقريبًا لكي يتولى مسؤولية التبليغ والتثقيف، وفي السنة التالية 
وهــي الســنة الثانية عشــر بعــد البعثة الشــريفة قدم وفــد كبير من 
ثة وســبعون رجاًل وامرأتين، والتقوا  المســلمين من يثرب، وهم ثال
كــرم؟ص؟ وبايعوه بيعة العقبــة الثانية على  مــع الرســول األعظم األ
النصرة، وجعل عليهم اثني عشر نقيبًا، منهم: تسعة من الخزرج، 
ثة من األوس، ليكونوا على قومهم، وقد نشروا الدين اإلسالمي  وثال
الحنيــف فــي يثــرب، ومهدوا الطريــق إلى هجرة الرســول األعظم 
كرم؟ص؟ عليهم إليها، وقد بدأت الهجرة الجماعية للمسلمين  األ
إلــى يثرب، ثم هاجر الرســول؟ص؟ بعــد أن كادت به قريش لتقتله 
عالنيــة، إذ دخلهــا اليــأس مــن قدرتهــا علــى القضــاء علــى دينه 
إيقــاف مّد دعوته الجارف مع بقائه حيًا، فأخبره اهلل؟زع؟ بذلك،  و
وأمــره بالهجرة إلى يثــرب، فامتثل أمر ربه فهاجر، ودخل المدينة، 
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 للتاريخ اإلسالمي.
ً
بتاريخ: 1 ربيع األول 1هـ وجعل هجرته مبدأ

تأسيس الدولة اإلسالمية في المدينة

إلــى المدينــة المنــورة غّيــر  بعــد الهجــرة الشــريفة المباركــة 
كــرم؟ص؟ اســم يثــرب إلــى طيبــة، وشــرع فــي  الرســول األعظــم األ
تأســيس الدولــة اإلســالمية فــي المدينــة المنــورة وبنــاء نظامهــا 
السياســي واالجتماعــي والثقافي والديني الــذي تحكمه قوانين 
الســماء والشــريعة اإلســالمية وقيمهــا ومبادئهــا، فبنى مســجده 
الشــريف وجعله مركزًا للعبــادة وإلدارة نشــاطه وحكومته، وآخى 
بيــن المهاجريــن واألنصارلتبنــى العالقــة بيــن المســلمين على 
إزالــة الفوارق الطبقيــة والعرقية والقبلية  أســاس الدين والقيم، و
مــن بينهــم، ووضــع صحيفة لتنظيــم عالقة القبائل مــع بعضهم 
البعــض، تضمنــت الخطوط العامــة العريضة ألول نظــام إداري 
يحفــظ حقــوق الجميــع، ويرســخ دعائــم  وحكومــي إســالمي، و
األمــن في المجتمع والدولة، واتســق في ظلــه جميع المكونات 
كرم؟ص؟  تحت حكم اإلســالم وقوانينه وقيادة الرســول األعظم األ
وأمضــى معاهدة مــع بطون اليهود تضمن حريــة الدين والعقيدة 
والضمير، وتحفظ دعائم األمن واالستقرار في الدولة تحت قيادة 
كرم؟ص؟ وتوالى نــزول القرآن الكريم بالمعارف  الرســول األعظم األ
الحقــة وبيــان األحكام الشــرعية، ثــم بادر إلــى وضــع الترتيبات 
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العســكرية الالزمة للدفاع عن الدولة اإلســالمية الفتية والرســالة 
اإللهيــة وحفــظ أمنهــا الخارجــي، وقد اســتهدفتها قوتان بالشــر، 
وهمــا قريش وحلفائها مــن خارج المدينة، واليهــود مع حلفائهم 
األعظــم  الرســول  بعــث  وقــد  المدينــة،  داخــل  مــن  المنافقيــن 
ية، وقدم  كرم؟ص؟ بالســرايا، وخاض الحروب والمعــارك الضار األ

الشهداء من أجل بلوغ أهداف الرسالة. 

صلح الحديبية وفتح مكة

في السنة السادسة للهجرة الشريفة عقد صلح الحديبية مع 
قريــش، وقد نص ميثاق الصلح على هدنة مدتها عشــر ســنين، 
إفســاح المجــال لكل مــن يريد الدخــول في عهــد محمد؟ص؟  و
أو فــي عهد قريش، وأن يعود الرســول؟ص؟ إلــى المدينة وال يدخل 
ــى له لمدة 

ّ
مكــة للعمــرة في ذلــك العام، علــى أن يدخلها وتخل

ثة أيام في العام التالي، وبعد هذا الصلح الذي ســّماه القرآن  ثال
َر  �نِ

عنْ �يَ ِ
ّ
ا 1 ل �نً �ي �بِ

ً�ا ّمُ �ةْ َك �نَ
َ
ا ل ْح�نَ �ةَ ا �نَ

�نَّ الكريم فتحًا، قول اهلل تعالى: >�إِ
َك  ْهِ��يَ َ َك َو�ي �يْ

َ
ُ� َعل ْعَم�ةَ ّمَ �نِ ِ �ة ُ َر َو�ي

�نَّ
أَ
ا َك َوَما �ةَ �بِ

�ن َم ِم�ن �نَ
َ

�ّ �ةَ ُه َما �ةَ
َ
َك �لّل

َ
ل

ًما<)1) دخــل النــاس أفواجــًا فــي الديــن اإلســالمي  �ي �ةِ ْ��ةَ ِصَر�ًطا ّمُ
ه الرســائل والســفراء إلى حــّكام وملوك 

ّ
الحنيــف، وبعــث في ظل

الــدول الكبــرى آنــذاك، مثــل: قيصــر ملك الــروم، وكســرى ملك 

1- الفتح: 2-1
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كــم مصــر،  الفــرس، والنجاشــي ملــك الحبشــة، والمقوقــس حا
وزعماء القبائل والحاضرات في الجزيرة العربية وغيرهم. 

يــخ: 20 رمضــان 8هـــ تمكــن مــن فتــح مكــة المكرمــة  وبتار
وتصفية قواعد الشــرك في شــبه الجزيرة العربية، وبســط اإلسالم 
ســيطرته على الجزيرة برمتهــا، وذلك بعد أن نقضت قريش بنود 
كرم؟ص؟. صلح الحديبية باإلعتداء على والة الرسول األعظم األ

ثالثًا: أهم المعارك التي خاضها الرسول

كــرم؟ص؟ العديد مــن المعارك في  خــاض الرســول األعظم األ
حياتــه الشــريفة، دفاعًا عــن الدولة اإلســالمية والرســالة اإللهية، 
ومــن أجــل بلــوغ األهــداف الربانيــة للرســالة اإللهيــة، وأهم تلك 

المعارك، هي:

معركة بدر الكبرى

ضــد قريــش )رمضــان 2هـــ( انتصــر فيهــا المســلمون انتصارًا 
ساحقًا رغم قلة عددهم وضعف إمكانياتهم. 

معركة أحد

ضد قريش )شــوال 3هـ( انتصر فيها المســلمون في أول األمر، 
ثم هزموا بسبب الطمع ومخالفة توجيهات النبي؟ص؟، واستشهد 
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حمزة بن عبدالمطلب، وأصيب الرسول؟ص؟ بإصابات بليغة.

غزوة بني النضير من اليهود

ئهــم عــن المدينــة بســبب خيانتهــم  )ربيــع األول 4هـــ( إلجال
ونقضهم العهد وغدرهم بالرسول؟ص؟ ومحاولة قتله.

غزوة األحزاب )الخندق(

ضــد قريــش وحلفائهــا )شــوال 5هـــ( وقــد تجمعــت األحزاب 
للهجــوم على المدينة بنحو عشــرة آالف مقاتــل، لكنهم تفاجؤوا 
بالخندق الذي حفره المســلمون للدفاع عن المدينة، ولم يكن 
حفر الخنادق من أساليب الدفاع المألوفة لهم، وبقوا محاصرين 
للمدينــة مــا يقرب من شــهرين وهــم عاجزين عــن اقتحامها، ثم 
يــح عاتية بــاردة، وقــد قتل  فــروا هاربيــن بعــد أن عصفــت بهــم ر
اإلمــام علي بن أبي طالب؟ع؟ بطل قريش وصنديدها عمرو ابن 

عبد ود عن طريق المبارزة.

غزوة بني قريظة من اليهود

وغدرهــم  العهــد  خيانتهــم  بســبب  5هـــ(  القعــدة  )ذي 
بالمســلمين وتآمرهــم مع قــوى األحزاب التي حاصــرت المدينة 
كرم؟ص؟ بسوء عملهم وقضى عليهم  فعاقبهم الرســول األعظم األ

تمامًا.
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غزوة خيبر ضد اليهود

)جمــادى اآلخــرة 7هـــ( وكان قائــد الفتــح فيهــا اإلمــام علــي 
كــرم؟ص؟ معهم  بــن أبــي طالب؟ع؟ وقــد عقد الرســول األعظم األ

صلحًا بعد استسالمهم. 

معركة مؤتة ضد الروم

)جمــادي األولــى/ 8هـــ( بســبب اعتداءاتهم المتكــررة على 
المســلمين وقتلهــم غــدرًا، وُهــزم المســلمون فيهــا بســبب عدم 
التناســب العــددي المفــرط بيــن جيش الــروم )200 ألــف( وبين 
يد بن حارثة،  ثة: ز جيش المســلمين )3 آالف( وقتل القادة الثال

وجعفر بن أبي طالب )الطيار( وعبداهلل بن رواحة.

غزوة حنين ضد قبيلتي هوازن وثقيف

)شوال 8هـ( وانتصر فيها المسلمون انتصارًا باهرًا. 

غزوة تبوك ضد الروم

الجزيــرة  علــى  الهجــوم  محاولتهــم  علــى  ردًا  9هـــ(  )رجــب 
العربية إلســقاط الدولة اإلســالمية الفتية والقضاء على اإلســالم 
الحنيــف، وهي الغــزوة الوحيدة التي لم يخــرج فيها اإلمام علي 
كرم؟ص؟؛ ألنه خشــي  بــن أبــي طالب؟ع؟ مع الرســول األعظــم األ
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ت على ذلك 
ّ
قيام المنافقين بعمل تخريبي في المدينة، وقد دل

األمارات، فاستخلف اإلمام علي؟ع؟ على المدينة وخرج، وقال 
لإلمام علي؟ع؟: »أفال ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موســى، إال أنــه ال نبي بعدي«)1) وحديــث المنزلة متواتر، ولم 

يحدث قتال في هذه الغزوة، بسبب انسحاب جيش الروم.

تعبئة جيش أسامة

كرم؟ص؟ جيشًا ضخمًا ضّم فيه شيوخ  أعد الرسول األعظم األ
المهاجريــن واألنصــار وكبار الصحابة ما عــدا اإلمام علّيَ بن أبي 
طالــب؟ع؟ وأّمــر علــى الجيش اإلســالمي القائد الشــاب أســامة 
يد بــن حارثة، وكان في العشــرين من عمره، ممــا يدل على  بــن ز
يد،  أهمية الكفاءة في القيادة، وعقد اللواء بنفســه ألســامة ابن ز
وقال: »جهزوا )أنفذوا( جيش أسامة، لعن اهلل من تخلف عنه«)2) 
 أّن الجيــش لم ينفــذ ولم يذهب في مهمته على خالف رغبة 

ّ
إال

إصراره وتشــديده على ضرورة إنفاذ  كرم؟ص؟ و الرســول األعظم األ
الجيــش، فقــد تقاعــس المســلمون وخالفــوا الرســول بحجــة أن 

الرسول؟ص؟ يحتضر!!!

يخ الطبري، جزء 2، صفحة 368 1- تار

2- الملل والنحل، جزء 1، صفحة 23
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وفاة الرسول األعظم األكرم؟ص؟

كرم؟ص؟ حجة الوداع في العام العاشر  حّج الرسول األعظم األ
للهجــرة الشــريفة، وبعــد أن أتــم الحــج قفل راجعــًا إلــى المدينة 
يــخ 18 ذي  المنــورة، وفــي الطريــق بالقــرب مــن غديــر خــم، بتار
الحجــة 10 هـ نزل عليه الوحــي اإللهي يأمره بتعيين الوصي بعده 
َل  ِ رن

�ن
أُ
عنْ َما � ِ

ّ
ل ُسوُل �بَ َها �لّرَ ُّ �ي

أَ
ا � على الرســالة واألّمة، قــول اهلل تعالــى: >�يَ

ْعِصُمَك ِم�نَ  َ ُه �ي
َ
ُ� َو�لّل �ةَ

َ
�ةَ ِرَسال عنْ

َّ
ل َما �بَ َعْل �نَ �نْ ْم �ةَ

َّ
َك إَِو�ن ل ِ

�بّ َك ِم�ن ّرَ �يْ
َ
ل �إِ

<)1) فجمع المســلمين  �نَ ِر�ي كَا�نِ
ْ
ْوَم �ل �ةَ

ْ
ْهِ��ي �ل َ ا �ي

َ
َه ل

َ
�نَّ �لّل اِسۗ  �إِ

�ل�نَّ
وخطــب فيهــم خطبــة طويلــة، قــال فيهــا: أيهــا الناس مــن أولى 
الناس بالمؤمنين من أنفســهم؟ قالوا: اهلل ورســوله أعلم. قال: إن 
اهلل مــوالي وأنــا مولــى المؤمنين وأنا أولــى بهم من أنفســهم، فمن 
ثًا( ثم قال: اللهم وال من وااله،  كنــت مواله فعلي مواله )قالهــا ثال
وعــاِد مــن عاداه وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من 
نصــره، وأخذل من خذلــه، وأدر الحق معه حيث دار، أال فليبلغ 
الشــاهد الغائــب. وبعد هذا البــالغ العظيم، نزل قــول اهلل تعالى: 
�ةُ  �ي ىي َوَرصنِ ْعَم�ةِ ُكْم �نِ �يْ

َ
َمْم�ةُ َعل �ةْ

أَ
ُكْم َو� �نَ ُكْم ِ��ي

َ
�ةُ ل

ْ
ْكَمل

أَ
ْوَم � �يَ

ْ
>�ل

إتمام النعمة اإللهية  كمال الدين و ا<)2) فكان  �نً اَم ِ��ي
َ
ْسل اإِ

ْ
ُم �ل

ُ
ك

َ
ل

1- المائدة: 67

2- المائدة: 3



36

رسول الرحمة

العظمى على الناس بإمامة أهل البيت؟مهع؟. 

األعظــم  الرســول  توفــي  )632م(  11هـــ  صفــر   28 يــخ:  بتار
كــرم؟ص؟ وله من العمر ثالث وســتون )63( ســنة، وقــد أراد أن  األ
يكتــب للمســلمين وصيــة تعصمهم مــن اإلختــالف والضالل، 
فتنازعــوا بشــأن بشــأنها عنــده، فغضــب فقــال: »قومــوا عنــي، ال 

ينبغي عندي التنازع« ولم يكتب الوصية.
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النبي محمد؟ص؟ رسول الرحمة

(1(> �نَ ِم�ي
َ
َعال

ْ
ل ِ

ّ
ا َرْحَم�ةً ل

َّ
ل اَك �إِ �نَ

ْ
ْرَسل

أَ
قول اهلل تعالى: >َوَما �

بيان المفردات

الرسالة والرسول

ْســل االنبعاث على التؤدة )التمّهــل( والرفق، فيقال  أصــل الّرَ
ل في قراءته: تمَهل فيها ولم يعجل. ترّسَ

والرسالة: القول المتحّمل.

والجمــع:  والرســالة،  القــول  أومتحّمــل  المبعــوث  والرســول: 
الرسل.

والرسول في االصطالح: من اصطفاه اهلل تبارك وتعالى لحمل 
دعوته إلى الناس بشيرًا ونذيرًا.

1- األنبياء: 107
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رسول الرحمة

وقيل عن الفرق بين الرســول والنبي: أن الرســول هو من بعث 
وأمــر بالتبليــغ، والنبــي مــن بعث ســواء أمــر بالتبليغ أم لــم يؤمر، 
وقيــل: أن الرســول هو مــن ينزل عليــه الملك )جبرئيــل( بالوحي 
يكلمــه، والنبي هو من يرى في المنــام ويوحى إليه فيه أو  فيــراه و
يســمع الكالم وال يــرى الملك، وقيــل غير ذلك، وعليــه: فالنبي 
كل نبــي رســواًل،  كل رســول نبــي وليــس  أعــم مــن الرســول، أي: 
والرسول أفضل وأعلى درجة ومرتبة ومنزلة ومكانة عند اهلل تبارك 

وتعالى من النبي غير الرسول.

ئكة واألنبياء؟مهع؟ ورسل اهلل: المال

يقال: في  يقابلــه: اإلمســاك، و واإلرســال: البعــث واإلرخــاء، و
اإلنسان وفي األشياء، في المحبوب وفي المكروه، وفي التسخير، 
يطلق اإلرسال  مثل: الرياح والمطر، وفي االختيار، مثل: البشــر، و

أيضًا على التخلية وترك المنع.

واالسترســال: االســتمرار في الشيء واالنبســاط واالستئناس 
واالطمئنان إلى اآلخر، والثقة به فيما يحدث به، وأصله السكون 

والثبات.

والَرســل )بفتح الراء(: ما يسترسل في الســير والتتابع، واللبن 
الكثيــر المتتابــع الدر ونحــوه، وجاؤوا أرســااًل: جاؤوا أفواجــًا وفرقًا 

متتابعين فوجًا بعد فوج.
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والِرســل )بكســر الراء(: بالرفق والتؤدة والتمهل، فيقال: ترسل 
في راية: تأنى وأثأر.

الرحمة

رقــة فــي القلــب تقتضــي اإلحســان إلــى المرحــوم والتفضــل 
عليــه، أي: أن الرحمــة تنطــوي علــى معنيين: الرقة واإلحســان، 
وقــد تســتخدم فــي الرقة المجــردة، وقد تســتخدم في االحســان 
إذا نسبت الرحمة إلى اهلل سبحانه وتعالى، مثل: رحم  المجرد، و
يدًا، فالمراد بها التفضل واالحسان المجّرد عن الرقة؛ ألّن اهلل  اهلل ز
ســبحانه وتعالى منــّزه عن انفعال الرقة، وعليــه قيل: الرحمة من 

إفضال، ومن اإلنسان رقة وتعطف. اهلل سبحانه وتعالى إنعام و

وقيل: إن صفة الرحمة من صفات الذات اإللهية المقدسة، 
وهي من أعم صفاتها وأوسعها، وقد أراد اهلل سبحانه وتعالى منذ 
كمالــه الذاتــي أن يرحم عبــاده، وقيل: هي من  األزل وبمقتضــى 
صفــات األفعــال بمعنى أن اهلل؟زع؟ قادٌر علــى أن يعطي عباده ما 
يدفع عنهم ما يســتحقون من  ال يســتحقون مــن النعم والثــواب و

الشر والعقاب.

وتطلــق الرحمــة أيضًا علــى إرادة فعــل الخير، وعلــى اإليمان 
والعافية والرزق والعفو والنصر ونحو ذلك.
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رسول الرحمة

وقيــل  أن الفرق بيــن الرحمة والرأفــة: أن الرحمة تعني إيصال 
الخيــر والمســرة إلى الشــخص، والرأفــة تعني دفع الشــر والمضرة 

عنه.

وقيــل: أن الرحمة قد تتحول إلى محبة بالتكرار والتقاء الروح 
مــع الــروح، وأن الشــعور بالرحمة يختلف باختــالف القيم العليا 
كان يؤمــن بالقيم المادية  التــي يؤمن بها الشــخص الراحم، فإن 
كان يؤمــن  إن  كانــت الرحمــة حســّية ومتقطعــة، و البرجماتيــة 

كانت الرحمة أشمل وأوسع وأثبت وأرسخ. بالقيم الروحية 

والراحم: فاعل الرحمة، والجمع: الرحماء.

والرحيم: دائم الرحمة.

والمرحوم: الذي تتوجه إليه الرحمة وتقع عليه.

والرحمــن الرحيــم: اســمان مشــتقان مــن الرحمــة، وهما من 
أسماء اهلل الحسنى، ومعناهما:

كل شــيء أ.1 الرحمــن: صيغــة مبالغــة، ومعناه: الذي وســع 
رحمــة، أو البالــغ في الرحمة غايتها التي يقصر عنها كل 

من سواه.

الرحيــم: صيغــة تــدل علــى الثبــات والبقــاء، ومعنــاه: ب.1
كثــرت رحمتــه، أو عظيــم الرحمــة، أو ذو الرحمة  الــذي 
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الثابتة الباقية.

 على اهلل سبحانه وتعالى؛ ألن 
ّ

وقيل: ال يطلق لفظ الرحمن إال
يســتخدم لفظ الرحيم هلل ســبحانه وتعالى   له و

ّ
معناه ال يصح إال

ولغيره.

إحســانه  وقيل: اهلل رحمن الدنيا ورحيم اآلخرة؛ ألّن رحمته و
إحســانه في  فــي الدنيــا يعّمــان المؤمنين والكافريــن، ورحمته و
يعذبهم،  اآلخــرة يختصــان بالمؤمنيــن، وأنه يعاقــب الكافريــن و
ا 

�نَّ َرهةِ �إِ �نِ
اآ

ْ
�ةً َو�نِىي �ل ا َ�َ��نَ �يَ

�نْ
ُ

ِه �لّ� �نِ
ٰ

ا �نِىي َه
�نَ
َ
�بْ ل قــول اهلل تعالى: >َو�ْك�ةُ

ىي َوِسَع�ةْ ُكّلَ  اُء َوَرْحَم�ةِ َ سث
أَ
ِ� َم�نْ � �بُ �بِ ِص�ي

أُ
��بِىي �

اَل َعدنَ َك �ةَ �يْ
َ
ل ا �إِ

ُهْ��نَ
ا  �نَ ا�ةِ �يَ

آ
ا �نَ ُهْم �بِ �ي ِ �ن

َّ
َكاهةَ َو�ل و�نَ �لرنَّ �ةُ وأْ ُ و�نَ َو�ي �ةُ

�ةَّ َ �نَ �ي �ي �نِ
َّ
َها ِلل �بُ ْك�ةُ

أَ
َ�ا ٍء �نَ ْ ىي

َ �ث
<)1) وفــي الحديــث الشــريف عــن اإلمام الصــادق؟ع؟:  و�نَ ِم�نُ وأْ ُ �ي
»الرحمــن اســم خــاص بصفــة عامــة، والرحيــم اســم عــام بصفة 
خاصــة«)2) ومعنــاه: أن الرحمــن اســم علــم خــاص علــى الذات 
اإللهية المقدســة فال يطلــق على غير اهلل ســبحانه وتعالى، لكن 
صفــة الرحمــة فيه تعــم المؤمنيــن والكافرين، والرحيم اســم عام 
يطلــق علــى اهلل ســبحانه وتعالــى وعلى غيره لكن صفــة الرحمة 

فيه تخص المؤمنين.

1- األعراف: 156

2- مجمع البيان، جزء 1، صفحة 21
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رسول الرحمة

وفي الحديث القدسي: »رحمتي تغلب على غضبي« أي: أن 
كثر من تعلقها بإيصال العقوبة. تعلق إرادتي بإيصال الرحمة أ

م
َ
العال

اســم للفلــك )الســماء واألرض( ومــا يحويه مــن الموجودات 
والمخلوقــات أو مجمــوع مــا هــو موجــود فــي الزمــان والمــكان، 
كل مــا ســوى اهلل ســبحانه وتعالــى مــن  كلــه أو  يشــمل الخلــق  و
الموجودات الجسمانية والروحانية، والمادية والمجردة، والعالم 
بهذا المعنى واحد حقيقة وليس بمتعدد. وقيل: أصله اســم لما 
م به، مثل: الخاتم اسم لما يختم به، وسمى بذلك؛ ألنه يدل 

َ
ُيعل

على صانعه وهو اهلل ســبحانه وتعالى، وعليه: فقد أحالنا اهلل؟ج؟ 
و�ةِ 

ُ
ك

َ
ُرو� �نِىي َمل �نُ �ن َ ْم �ي

َ
َول

أَ
عليــه لمعرفة وحدانيته، قول اهلل تعالى: >�

ٍء<)1) والجمــع: العوالــم  ْ ىي
َ ُه ِم�ن �ث

َ
�ةَ �لّل

َ
ل ْر�نِ َوَما حنَ

اأَ
ْ
َماَو��ةِ َو�ل �لّ�َ

والعالمون.

وقــد يطلــق العالــم علــى جملــة موجــودات متجانســة ذات 
ومــكان  زمــان  ذات  أو  بأفرادهــا  متمايــزة  أو  مشــتركة  صفــات 
مشــتركين أو من جنس واحد، فيقال: عالم اإلنسان وعالم الجن 
ئكــة وعالــم الطبيعة وعالــم الحيوان وعالــم النبات  وعالــم المال
وعالــم الغيــب وعالــم الدنيــا وعالــم البــرزخ وعالم الحشــر وعالم 

1- األعراف: 185
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اليوم وعالم األســس وعالم القيــم وعالم الروح وعالم الفكر وعالم 
األدب وعالــم العقــل وعالــم السياســة والعالــم العربــي والعالــم 

يسمى العالم بالمعنى الخاص. الغربي ونحو ذلك، و

والعالــم بالمعنــى الخــاص ال يمنــح التعــدد، وهذا فــي غاية 
الوضــوح، وهنــاك جملــة مــن المعاني الخاصة يحســن اإلشــارة 

إليها والتعريف بها، منها:

العالــم الخارجي: هو مجموع األشــياء الخارجيــة )الال أنا( أ.1
يقابله: العالم الداخلي  كها بالحــواس، و التي يمكن إدرا

)األنا( وهو مجموع األحوال النفسية المدركة بالشعور.

عالــم المقــال )عالــم المعقــوالت(: هــو جملــة المعاني ب.1
أو األجنــاس واألنــواع واألصنــاف المنطقيــة التي تدخل 
أو يرعاهــا الفكــر فــي تأليــف الحكم أو االســتدالل على 
قضيــة ما، وقد يطلق على ما يتصل بالذهن أو الفكر من 

حاجيات وُمُثل ومبادئ.

ُيسّمى عالم ج.1 العالم الســفلي: هو عالم المادة والطبيعة، و
يقابله: العالم  الكون والفســاد وعالم الملك والشــهادة، و
يســمى عالــم  العلــوي وهــو عالــم الملكــوت األعلــى، و

النفوس والعقول المجردة وعالم الغيب.
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رسول الرحمة

عالــم القــدس: هــو عالــم المعانــي اإللهيــة المقدســة، أو د.1
عالم الصفات اإللهية العليا واألســماء اإللهية الحسنى 

والكماالت اإللهية.

وقــد اســتخدم القرآن الكريــم واألحاديث الشــريفة المعنيين 
العام والخاص للعالم:

َر�بُّ  َوَما  ْرَعْو�نُ  �نِ اَل  >�ةَ تعالــى:  اهلل  قــول  العــام:  المعنــى   •
�نْ  ُهَماۖ  �إِ �نَ �يْ َ ْر�نِ َوَما �ب

اأَ
ْ
َماَو��ةِ َو�ل اَل َر�بُّ �لّ�َ �نَ 23 �ةَ ِم�ي

َ
َعال

ْ
�ل

(1(> �نَ �ي �نِ ْم ُمو�ةِ �ةُ �نْ
ُ
ك

َل  رنَّ �ي �نَ ِ �ن
َّ
اَرَك �ل �بَ

المعنــى الخــاص: قــول اهلل تعالــى: >�ةَ  •
ًر�<)2) للعالميــن:  �ي �نِ �نَ �نَ ِم�ي

َ
َعال

ْ
و�نَ ِلل

ُ
ك ِ�ِه ِل�يَ ٰى َع�بْ

َ
ا�نَ َعل ْر�ةَ �نُ

ْ
�ل

للنــاس، وفي الحديث الشــريف عن اإلمام علي بن أبي 
طالــب؟ع؟ أنــه قــال: »رب العالميــن هــم الجماعات من 

كل مخلوق من الجمادات والحيوانات«)3)

وقيــل: أّن المعنــى الخاص مشــتق من العلم أو مــن العالمة؛ 
ألّن كّل جنس له ميزة )فصل( تُمّيُزه عن غيره من األجناس، فهو 

له عالمة، أو هو سبب العلم به، فال يختلط بغيره.

1- الشعراء: 24-23

2- الفرقان: 1

3- نور الثقلين، جزء 1، صفحة 17
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يطلــق العالــم أيضــًا علــى مجمــوع دول وشــعوب األرض،  و
فيقال: دول العالم وشعوب العالم وسكان العالم ونحو ذلك.

يســمى: العالم الكبير. واإلنســان يســمى  والعالمان: الكون، و
العالــم الصغير، قيل: ألنه مخلوق على هيئة العالم الكبير؛ وألن 
كالقوى التي يتألف  فيــه قوى متضادة األفعال متباينــة األعمال 

منها العالم الكبير.

والعالمــي: المنســوب إلــى العالــم، مثــل: الميثــاق العالمي 
لحقوق اإلنســان. والعالمية: مذهب من يقّدمون ُحّب اإلنسانية 
وقيمهــا ومبادئهــا ومصالحهــا العامة على ُحّب ما ســواها، مثل: 
القوميــة والوطينة والطائفية ونحوهــا وقيمها ومبادئها ومصالحها 

الضيقة.

المعنى اإلجمالي والمضامين العامة لآلية

<)1) أي: ما  �نَ ِم�ي
َ
َعال

ْ
ل ِ

ّ
 ل

ا َرْحَم�ةً
َّ
ل اَك �إِ �نَ

ْ
ْرَسل

أَ
قول اهلل تعالى: >َوَما �

كافة   بالرحمــة الكاملة البالغــة للعالمين 
ّ

أرســلناك يا محمــد إال
الجــن واإلنس، المؤمنيــن والكافرين، ولجميع شــعوب األرض، 
يخ وعرض الجغرافيا في جميع  األولين واآلخرين على طول التار

يخ على وجه األرض. أحوالهم إلى انقضاء العالم ونهاية التار

1- األنبياء: 107
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< يفيد االســتغراق لــُكّل ما  �نَ ِم�ي
َ
َعال

ْ
ل ِ

ّ
فالتعريــف فــي لفــظ >ل

يصــدق عليــه اســم العالم، وذلك برســالتك الســمحة ومــا فيها 
مــن مقّومــات الرحمــة للخلق كلهم، مثــل: االعتدال والوســطية 
َها  ُّ �ي

أَ
ا � والشــمول والرفــق والعــدل مع الجميــع، قــول اهلل تعالــى: >�يَ

ُكْم 
ِرَم�نَّ ْ �ب َ �ي ا 

َ
َول ْ�ِط  �ةِ

ْ
ال �بِ َهَ��َء  ُ سث ِه 

َ
ِلّل �نَ  �ِم�ي ّوَ �ةَ و�  و� ُكو�نُ َم�نُ

آ
� �نَ  �ي ِ �ن

َّ
�ل

�نَّ  َه �إِ
َ
و� �لّل �ةُ

َوٰى َو��ةَّ �ةْ
َر�بُ ِلل�ةَّ �ةْ

أَ
و� ُهَو �

ُ
و� �ْعِدل

ُ
ْعِ�ل ا �ةَ

َّ
ل
أَ
ٰى �

َ
ْوٍم َعل �نُ �ةَ

آ
ا �نَ َ سث

<)1) فاآليــة الكريمة المباركة تدعو المؤمنين  و�نَ
ُ
ْعَمل َما �ةَ ٌر �بِ �ي �بِ

َه �نَ
َ
�لّل

إلــى القســط والعــدل مــع جميــع النــاس المؤمنيــن والكافريــن، 
الموافقين والمخالفين، األصدقاء واألعداء، في األقوال واألفعال 
الظاهــرة والباطنــة، وتحّثهــم علــى ذلــك وترغبهم فيه وتشــوقهم 
إليــه وتعّده مــن مقتضيات صــدق اإليمــان واليقيــن وكمالهما، 
ولغلــق البــاب تمامــًا أمــام جميــع المعاذيــر والمبــررات واألهواء 
النفسية والشــيطانية، مثل: العداوة والخصومة واختالف الدين 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  والنزاعــات  والمذهــب 
والعــدل  الحــق  لتجــاوز  ونحوهــا،  والقوميــة  والوطنيــة  القبليــة 
والحقــوق والوقــوع فــي الجــور والظلــم وانتهــاك حقــوق اإلنســان 
ر من عاقبة ذلك السيئة 

ّ
والحرمات والمقدسات ونحوها، وُتحذ

ومغبتــه غيــر المحمــودة علــى المخالفيــن فــي الداريــن الدنيــا 
واآلخــرة، وتنّبــه إلى أّن اهلل؟زع؟ يعلــم بحقائق النيــات واألعمال، 

1- المائدة: 8
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فــال يمكن الكذب عليــه وخداعه بالمعاذيــر الباطلة والمبررات 
يه علــى أعماله  يجار الكاذبــة ونحوهــا، وأنه يحاســب اإلنســان و
الصالحة والسيئة جزاًء موافقًا لها على ما هي عليه في الحقيقة 
والواقع، وعليه: فرســالته وشــريعته هي أوســع الرساالت والشرائع 
ية رحمــة بالنــاس، وأحرصهــا علــى صالحهم  األرضيــة والســماو
الحيــاة  دورة  فــي  الحقيقيــة  ومصالحهــم  وســعادتهم  وخيرهــم 

الكاملة.

األوجه المختلفة لكون الرسول رحمة

أنــت رحمــة للعالميــن برســالتك ودينــك الذي يهــدي إلى 
إلــى نهــج االعتــدال القويم،  إلــى الصــراط المســتقيم و الحــق و
إلى مــا فيه صالح  والطريقــة المثلــى، وهــي الطريقــة الوســطى، و
النــاس وخيرهم ومصلحتهــم الحقيقية الموافقــة ألصل خلقهم 
وفطرتهــم والتــي تحقــق غايــة وجودهــا فــي دورة الحيــاة الكاملة 
يخ  العرضيــة في المــكان والجغرافيــا والطوليــة في الزمــان والتار
ولمــا فيــه نجاتهم من الشــقاء الحقيقي، ويوصلهــم إلى كمالهم 
الســعادة  لهــم  ــق  يحّقِ و بهــم،  ئــق  والال لهــم  المقــّدر  الممكــن 
الحقيقيــة الكاملــة التــي هــي غايــة مطلوبهــم مــن وراء جميــع 

أفعالهم وتصرفاتهم وتحركاتهم في الحياة.

وأنــت رحمــة للعالمين بســيرتك العطرة المباركــة وأخالقك 
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الفاضلــة وأعمالك الصالحة واآلثار الحســنة الفكريــة والعملية 
والروحيــة بشــكل طبيعي وراء قيامــك بالدعوة وســيرتك العطرة 
إنجازاتــك العمليــة التــي تركــت آثارهــا فــي واقــع الحيــاة شــاء  و

الناس ذلك أم لم يشاؤوا.

ثم بركاتك المعنوية على الناس، قول اهلل تعالى: >َوَما َكا�نَ 
المشــركين  اهلل؟زع؟  ب 

ّ
يعــذ ال  أي:  ِهْم<)1)؛  �ي �نِ �نْ�ةَ 

أَ
َو� َُهْم  �ب ِ

َع�نّ ِل�يُ ُه 
َ
�لّل

كانوا مســتحقين للعــذاب بكفرهم وعنادهم  إن  مــن أهــل مكة و
وأعمالهــم الســيئة وأنــت بيــن أظهرهــم تكريمــًا لــك وتعظيمــًا 
البالغــة  اإللهيــة  الحكمــة  لمقتضــى  مخالــف  وألنــه  لشــأنك؛ 
إظهار  التــي توجــب تكريم األوليــاء الصالحين وتعظيم شــأنهم و
يقتدوا بهم، فببركة وجودك بينهم  فضلهم بين الناس ليعرفوهم و
مهم اهلل؟زع؟ من العذاب المستحق لهم، وعليه: جعل وجوده 

ّ
سل

فــي مــكاٍن مــا مانعًا مــن نــزول العــذاب على أهلــه وســببًا لنزول 
الخيــر والبركــة عليهــم إعالمــًا منــه؟ج؟ بكرامتــه؟ص؟ عنــده؟ج؟، 
وفــي الحديث الشــريف: »إنما أنــا رحمة مهــداة«)2) وفي حديث 
آخر: »قيل لرســول اهلل؟ص؟ أدع على المشركين، قال: »إنما بعثت 

1- األنفال: 33

2- التفسير المبين، صفحة 432
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(1(»
ً
رحمة ولم أبعث عذابا

وتنكيــر لفظ »رحمة« فــي اآلية الكريمة يفيــد التعظيم، وقال 
ابــن عاشــور: أن انتصــاب »رحمــة« علــى أنــه حــال مــن ضميــر 
المخاطب )يعني الرســول( يجعله وصفــًا من أوصافه فإذا انضم 
إلــى ذلــك انحصــار الموصوف فــي هــذه الصفة، صــار من قصر 
الموصوف على الصفة، ففيه إيماء لطيف إلى أّن الرســول اتّحد 
بالرحمة وانحصر فيها، ومن المعلوم أّن عنوان الرسولية مالزم له 
كوانه رحمة، ووقوع  في ســائر أحواله، فصار وجوده رحمة، وسائر أ
الوصــف مصــدر يفيــد المبالغــة في هــذا االتحاد بحيــث تكون 

الرحمة صفة متمكنة من إرساله.)2)

والفــرق بيــن المؤمنيــن والكافريــن فــي االســتفادة مــن هــذه 
الرحمة المتمكنة من إرســاله، أن المؤمنين آمنوا به وقبلوا دعوته 
واتبعــوه واقتــدوا به ونصــروه وعــّزروه، أي: عرفوا النعمة وشــكروها 

وقاموا بحقها فنالوا رحمة الدنيا واآلخرة.

بوه وأنكروا دعوته ورســالته وخالفوه وخذلوه 
ّ

أّما الكافرون فكذ
كفرًا وجحــودًا وظلمًا وطغيانــًا وعدوانًا؛  وحاربــوه وبّدلــوا نعمة اهلل 
عنــادًا منهــم وغــرورًا واســتبكارًا علــى الحــق وأهلــه، ولــم تنفــع 

1- تفسير الرازي، جزء 8، صفحة 193

2- تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور، جزء 7، صفحة 167
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معهــم المعجزات الباهــرات، والبينات الواضحــات، والحجج 
النبويــة الصادقــة  الســاطعات، والنصائــح  النّيــرات  والبراهيــن 
والمواعــظ المؤثرة البالغة، فنالوا بعــض الرحمة في الدنيا، مثل: 
اآلثــار الحســنة المترتبــة بشــكل طبيعــي علــى الدعــوة اإللهيــة 
والســيرة المحمدية العطرة والبركات المعنوية لوجوده الشــريف 
المبــارك التــي تشــمل المؤمنيــن والكافريــن، مثــل: منــع نــزول 
العــذاب عليهــم لكّنهــم خســروا رحمة اآلخــرة تمامــًا، وكانوا من 
بين في نار جهنم وبئس المصير والورد 

ّ
األشقياء الهالكين المعذ

المورود، وذلك هو الخسران المبين.

الرسالة رحمة في الدين والدنيا

وكانــت الرســالة اإللهيــة والدعــوة المحمديــة رحمــة للناس 
جميعًا في الدين والدنيا:

كثــر أهمية(: ألنــه بعث بالديــن اإللهي أ.1 فــي الديــن )وهو األ
الحــق الــذي ينقــذ الجميــع، وكان النــاس فــي جاهليــة 
وضالل وفســاد األخالق وقبيــح األعمال وانتشــار الظلم 
كان يعم  والجــور والفجور والخيانات ونحو ذلك، حيث 
الشــرك وعبــادة األصنــام وهيمنــة الخرافــات والعــادات 
والتقاليد الســيئة البالية، وكانت الشــعوب المتحضرة، 
الطبقــي  التفــاوت  مــن  يعانــون  وفــارس،  الــروم  مثــل: 



53

الفاحــش وظلم الحكام المســتبدين وجورهم، مع يأس 
المصلحيــن وجســامة تضحياتهــم وكثرتهــا، ولــم يكــن 
ي صحيــح ينهض بمســؤولية التغيير  هنــاك دين ســماو
ُيصِلــح أحوال النــاس الخاصة والعامة فــي أمور الدين  و
والدنيا واآلخرة الفكرية والروحية واألخالقية والســلوكية، 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية وغيرهــا، ويــؤدي 
دور الرســالة اإللهيــة المطلــوب فــي الهدايــة واإلصــالح 

واإلرشاد، ولم يكن هناك مصلح رباني قوي وموثوق به.

وكان أهــل الكتــاب اليهــود والنصــارى فــي حيــرة مــن 
أمرهــم وضيــاع؛ لطــول انقطــاع الوحــي عنهــم وتحريــف 
ية المنزلة التوراة واإلنجيل، فدخلت فيها  كتبهم السماو
التناقضات والخرافات والمنكرات التي ال تتناسب مع 
جالل اهلل وكماله وساحة قدسه وعظمة رسالته، ولم تعد 
إنقاذهم من ظلمات  إرشــادهم و تصلح لهداية الناس و
إبعادهم عن الشــرور  الجهــل والضــالل ومتاهة الضياع و
فــي  والمنكــرات  والجرائــم  الســيئة  واألعمــال  والفســاد 

العقيدة واألخالق والسلوك.

ووقــع بيــن أهــل الكتاب االختــالف، وتحولــت اليهودية 
إلــى ديــن قومي ضّيق األفــق والمصالح، يخــدم جماعة 
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قليلــة مــن النــاس، يزعمــون أنهــم شــعب اهلل المختــار، 
ويرتكبون صنوف الجرائم والشــرور باســم اهلل والدين من 

أجل مصالحهم الضّيقة.

وتحّولت المسيحية إلى رهبانية مفرطة معزولة عن واقع 
إطالق أيدي الحكام المســتبدين الظلمة في  الحياة، و
تدبير شؤون الناس بالظلم والجور والباطل والتحكم في 
مصائرهــم باســم اهلل والدين بغير وجه حــق، على قاعدة 
»ما لقيصر لقيصر، وما هلل هلل« أي: تقسيم الحق في الناس 
بين اهلل وبين القيصر، وجاء في العهد الجديد: »لتخضع 
كل نفس للســالطين الفائقة ألنه ليس ســلطان إال من اهلل، 
والســالطين الكائنــة هــي مرتبة مــن اهلل، حتى إن مــن يقاوم 
السلطان يقاوم ترتيب اهلل، والمقاومون سيأخذون ألنفسهم 
 لألعمــال الصالحة بل 

ً
دينونــة، فــإن الحــكام ليســوا خوفــا

للشــريرة«)1) وفــي ذلك إســاءة بالغــة هلل ســبحانه وتعالى 
وللدين اإللهي الحق وللحقيقة، بنسبة الجرائم والرذائل 
والمنكــرات التــي يأتي بها الحكام المســتبدون الظلمة 
إليه؟زع؟، فتســقط حرمــة الدين اإللهي وقدســيته ورموزه 
للمعصيــة  العمليــة  المبــررات  وتعطــي  النفــوس،  فــي 

1- رسالة بولس الرسول إلى أهل الرومية، اإلصحاح الثالث عشر: 4-1
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واالســتهانة  الحنيــف  اإللهــي  الديــن  علــى  والخــروج 
بتعاليمه وأحكامه والمقدسات الشرعية.

وبذلــك صار الدين اإللهي ألعوبة بأيدي مجموعة قليلة 
مــن الفاســدين المارقيــن من رجــال الكنيســة والحكام 
المســتبدين الظلمــة، يتحكمــون فيــه بحســب أهوائهم 
كما يشاؤون، فضاعت معالم الدين اإللهي  ومصالحهم 
الحــق وحــدوده، وانقلبــت التعاليــم الدينية مــن تعاليم 
إلهيــة مقدســة إلــى تعاليــم وضعية بشــرية تافهــة وجائرة 

وظالمة.

مــع التنبيــه إلــى أن رســالة بولــس الرســول تصلــح ألن 
كميــة في اهلل ســبحانه   بهــا علــى إنحصــار الحا

ّ
ُيســتدل

الخــروج  الحــق وحرمــة  أئمــة  وتعالــى، ووجــوب طاعــة 
و�  َم�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
َها �ل ُّ �ي

أَ
ا � عليهــم، علــى غرار قــول اهلل تعالــى: >�يَ

ُكْم<)1)، إاّل أّن  ْمِر ِم�ن
اأَ

ْ
ولِىي �ل

أُ
ُسوَل َو� ُعو� �لّرَ ِط�ي

أَ
َه َو�

َ
ُعو� �لّل ِط�ي

أَ
�

الواقــع هــو فهمهــم بالشــكل الــذي ســلف ذكــره وبيانــه، 
وهــو نفــس األمر الــذي وقعت فيــه طائفة من المســلمين 
الظلمــة،  المســتبدين  الحــكام  طاعــة  أوجبــوا  الذيــن 
وحرمــة مخالفتهم والخروج عليهــم، مخالفين في ذلك 

1- النساء: 59
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يات العقل والدين الحنيف. ضرور

وفي ظل جميع ما ســبق ذكره وغيره، فقد وقع فراغ ديني 
ورسالي كبير، ولم يعد في اإلمكان لطالب الدين اإللهي 
الحــق الوصول إليه وتحصيله، فبعــث اهلل تبارك وتعالى 
كــرم؟ص؟ رحمة للعالميــن في الوقت  الرســول األعظم األ
المناســب؛ ليبيــن للنــاس معالــم الديــن اإللهــي الحق 
وحدوده، ودعاهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة بعد 
أن بّينــه لهم وأقام الحجة عليه وكشــف لهم عن ســبيل 

الهداية والرشاد والصالح والخير والسعادة.

فمــن آمــن به وصّدقــه وَقِبل منــه واقتدى به اهتــدى وفاز 
بــه وكفــر برســالته 

ّ
كذ فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، ومــن 

وخالفه فقد ضّل وخســر خســران مبينًا وشقى وهلك في 
الداريــن الدنيــا واآلخــرة، وهــذا المصيــر األســود البائس 
الــذي يصيــر إليه هــؤالء الجهلــة الحمقــى المعاندين ال 
يخــدش في عمــوم الرحمة؛ ألنه لحق بهم بســبب ســوء 
اختيارهــم، وخروجهم بمحض إرادتهــم عن دائرة فيض 
الرحمــة الخاصــة، وهي قبول الهدايــة واإليمان بعد قيام 
الحجة والبيان والعمــل بمقتضاهما، وألنهم ال يحرمون 
مــن فيض الرحمــة العامة التــي ينالونهــا بمقتضى اآلثار 
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أراد  والرســول  الرســالة  وجــود  علــى  المرتبــة  الطبيعيــة 
الكافرون ذلك أم لم يريدوا.

كــون الرســالة المحمديــة رحمــة ب.1 فــي الدنيــا: وأمــا عــن 
بينهــم  نشــر  ألنــه  فذلــك  الدنيــا،  فــي  جميعــًا  للنــاس 
والشــريعة  العليــا  ية  الســماو والقيــم  والمعرفــة  العلــم 
الســمحة، وأتى إليهم بوســائل وأســاليب الحيــاة الطيبة 
علــى  وقضــى  المتوازنــة،  الراقيــة  اإلنســانية  والحضــارة 
الفتــن الجاهلية والصراعات والحروب القبلية ونحوها، 
ومظاهــر  الباليــة  الجاهليــة  والتقاليــد  العــادات  وعلــى 
الطبقــي  والتفــاوت  والظلــم  والتخلــف  والهــوان  الــذل 
والعرقــي فــي المجتمع، وصــان الحقوق وكرامة اإلنســان 
وكافة الحرمات والمقدســات، يقــول اإلمام علي بن أبي 
ِميــَن 

َ
َعال

ْ
 ِلل

ً
؟ص؟ َنِذيــرا

ً
ــدا  اهلَل َبَعــَث ُمَحّمَ

َ
طالــب؟ع؟: »ِإّن

ــى َشــّرِ ِديــٍن 
َ
َعــَرِب َعل

ْ
ْنُتــْم َمْعَشــَر ال

َ
ْنِزيــِل، َوأ ــى الّتَ

َ
 َعل

ً
ِمينــا

َ
َو أ

 ، ــاٍت ُصّمٍ َوِفــي َشــّرِ َداٍر، ُمِنيُخــوَن َبْيــَن ِحَجــاَرٍة ُخْشــٍن َوَحّيَ
َجِشــَب، َوَتْســِفُكوَن ِدَماَءُكْم، 

ْ
ــوَن ال

ُ
ُكل

ْ
َكــِدَر، َوَتأ

ْ
َتْشــَرُبوَن ال

َثاُم ِبُكْم 
ْ

ْصَناُم ِفيُكــْم َمْنُصوَبٌة، َوال
َ ْ
ْرَحاَمُكْم، األ

َ
َوَتْقَطُعــوَن أ

َمْعُصوَبٌة«)1).

1- نهج البالغة، خطبة 26: من خطبة له؟ع؟ وفيها يصف حاله قبل البعثة ثم 
يصف حاله قبل البيعة له.
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وقول فاطمة الزهراء؟اهع؟: »َوُكْنُتْم َعلى َشــفا ُحْفَرٍة ِمَن الّناِر، 
َعْجــالِن، َوَمْوِطَئ 

ْ
َقــَة الّشــاِرِب، َوُنْهــَزَة الّطاِمِع، َوُقْبَســَة ال

ْ
ُمذ

ًة خاِســِئيَن، 
َّ
َوَرَق، أِذل

ْ
األْقــداِم، َتْشــَرُبوَن الّطْرَق، َوَتْقتاُتــوَن ال

ُكــُم اهلُل 
َ

أْنَقذ
َ
ــاُس ِمــْن َحْوِلُكــْم ف َفُكــُم الّنَ ــوَن أْن َيَتَخّطَ

ُ
َتخاف

ِتي«
َّ
َتّيا َوال

ّ
ٍد َصلى اهلل عليه وآله َبْعَد الل َتباَرَك َوَتعالى ِبُمَحّمَ

بحث حول الحاجة إلى النبوة

فــي خلــق  قــت اإلرادة اإللهيــة أصالــًة وبصــورة مباشــرة 
ّ
تعل

اإلنســان بكماله وســعادته؛ ألّن إرادة اهلل ســبحانه وتعالى ليست 
ا 

َّ
ل َس �إِ

�ن اإِ
ْ
�نَّ َو�ل �بِ

ْ
�ةُ �ل �ةْ

َ
ل عابثــة أو جزافيــة، قول اهلل تعالــى: >َوَما حنَ

ا  ً �ث اُكْم َع�بَ �نَ �ةْ
َ
ل َما حنَ

�نَّ
أَ
ْم � �ةُ َ�ِ��بْ

�نَ
أَ
<)1)، وقــول اهلل تعالــى: >� ُ�و�نِ ْع�بُ ِل�يَ

<)2) فاهلل ســبحانه وتعالى يريد دائمًا ما  ُعو�نَ َ ْر�ب ا �ةُ
َ
ا ل �نَ �يْ

َ
ل ُكْم �إِ

�نَّ
أَ
َو�

يناســب صفاتــه الكماليــة وتقتضيــه حكمتــه البالغــة، فــإذا لــم 
تقتــض صفاته الكمالية وحكمته البالغة فعاًل ما، فال يصدر منه 

ذلك الفعل إطالقًا.

كمال اإلنسان وسعادته طريق 

كمــال اإلنســان وســعادته هــو المعرفة  والطريــق الوحيــد إلــى 

يات: 56 1- الذار

2- المؤمنون: 115
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كرام وطاعته وعبادته وســلوك طريق عشــقه  باهلل ذي الجالل واإل
كمالــه، صفات  كتســاب صفات  ومحبتــه والتخلــق بأخالقــه وا

الجمال وصفات الجالل، والفناء فيه والبقاء به.

وســلوك هــذا الطريــق يتوقــف علــى إرادة اإلنســان واختياره، 
 (1(> ِ

ّ �ي �نَ
ْ
ُ� ِم�نَ �ل ْ سث �نَ �لّرُ َّ �ي �بَ

ْ� �ةَ �نِ �ةَ �ي ْكَر�َه �نِىي �لّ�ِ ا �إِ
َ
قول اهلل تعالى: >ل

فقــد مّيــز اهلل تبــارك وتعالى اإلنســان من بين جميــع المخلوقات 
والموجــودات بميزتيــن: العقــل، وحريــة اإلرادة واالختيــار، وهما 
مــن الكمــاالت الوجوديــة، ومــوردًا لتحميــل المســؤولية. وجعل 
لــه طريقين فــي الحياة: طريــق الهداية وطريق الضــالل، قول اهلل 
ٍس َوَما  �نْ <)2)، وقــول اهلل تعالــى: >َو�نَ �نِ ْ َد�ي �بْ

اُه �ل�نَّ �نَ ْ تعالــى: >َوَهَ��ي
 �ْ اَها 9 َو�ةَ

َ
ّك َح َم�نْ رنَ

َ
ل �نْ

أَ
� �ْ َو�َها 8 �ةَ �ةْ وَرَها َو�ةَ ُ �ب

َهَمَها �نُ
ْ
ل

أَ
ا �َها 7 �نَ َسّوَ

اَها<)3) وذلــك ألن ما يلزم عن االختيــار هو القدرة  ا�بَ َم�نْ َ�ّسَ حنَ
على ممارسة األفعال الحسنة الباطنية مثل: االعتقاد بالتوحيد 
والنبوة واإلمامة والمعاد، والظاهرية مثل: الصالة والصيام والحج 
والــزكاة وســائر العبــادات والطاعــات التــي تؤهلــه للصعــود إلــى 
المــأل الملكوتــي األعلى، وتوصلــه إلى كماله وُتحّقق له ســعادته 

1- البقرة: 256

2- البلد: 10

3- الشمس: 10-7
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الحقيقية الكاملة في الدارين الدنيا واآلخرة، وأيضًا القدرة على 
ممارســة األفعــال القبيحة الباطنية مثل: الشــرك والكفــر بالنبوة 
واإلمامــة والمعــاد، والظاهرية مثل: الزنا وشــرب الخمر وممارســة 
الفجــور والمعاصــي وتــرك العبــادات والطاعات، وهي مــا تؤهله 
للهبــوط إلــى الحضيض والــدرك األســفل للشــيطنة والحيوانية 
)عالــم الشــياطين والظلمة والشــرور(، وتــؤدي به إلــى االنحطاط 
إلى الهالك والشقاء األبدي  والنقص واالنســالخ من اإلنســانية، و

الكامل.

وهــذا األمــر يــدل علــى توجــه اإلرادة اإللهيــة الكاملــة والتامة 
إلعــداد اإلنســان إلــى مهمــة خطيــرة متميــزة تتناســب مــع هذه 
الميــزة، العقل وحريــة اإلرادة واالختيار، والنعمة اإللهية الجليلة 
علــى اإلنســان والمهمــة الخطيــرة هي رفع اإلنســان إلى مســتوى 
كــرام وتلقــي الخطــاب منــه، والفناء  تكليــم اهلل ذي الجــالل واال
فيــه والبقاء بــه، واالغتبــاط واالبتهاج به، وهي لــذة روحية ليس 
مثلهــا وال بعدها لــذة على اإلطالق، وتمّثل أعلى مراتب الكمال 
اإلنســاني بــل أعلــى مراتــب الكمــال الممكــن التــي يمكــن أن 
يبلغهــا المخلــوق، وهي غايــة الطالبين والعشــاق العارفين باهلل 
كــرام، وهي ممكنة لإلنســان فــي الدارين الدنيا  ذي الجــالل واإل

واالخرة. 
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فــي الدنيا: لخصــوص األنبيــاء والمرســلين الكرام؟مهع؟،  أ. 
ًما<)1) ِل�ي

ْ
ك ُه ُموَ�ٰى �ةَ

َ
َم �لّل

َّ
ل

َ
قول اهلل تعالى: >َوك

ولخــواص  الكــرام؟مهع؟  والرســل  لألنبيــاء  الخــرة:  فــي  ب. 
ِه 

َ
َعْهِ� �لّل  �بِ

ُرو�نَ �ةَ ْ َ�ث �نَ �ي �ي ِ �ن
َّ
�نَّ �ل المؤمنيــن، قول اهلل تعالى: >�إِ

ا 
َ
َول َرهةِ  �نِ

اآ
ْ
�ل �نِىي  ُهْم 

َ
ل ا�ةَ 

َ
ل حنَ ا 

َ
ل َك  �أِ

َٰ
ول

أُ
� لًا  ِل�ي �ةَ ا  َم�نً

َ �ث ِهْم  َما�نِ ْ �ي
أَ
َو�

ِهْم  �ي ّكِ رنَ ُ �ي ا 
َ
َول اَم�ةِ  �يَ �ةِ

ْ
�ل ْوَم  َ �ي ِهْم  �يْ

َ
ل �إِ ُر  �نُ �نْ َ �ي ا 

َ
َول ُه 

َ
�لّل ُمُهُم  ِ

ّ
كَل ُ �ي

ٌم<)2) أي: هنــاك مــن ال يكلمهــم اهلل؟ج؟  ِل�ي
أَ
��بٌ �

ُهْم َعدنَ
َ
َول

واإلحســان  بالرحمــة  إليهــم  ينظــر  وال  القيامــة  يــوم  فــي 
يعــرض عنهــم وال يعتــد  واللطــف والبــر، بــل يهملهــم و
يعذبهم بذنوبهم في  بهم، ســخطًا منه وغضبًا عليهــم، و
نــار جنهم، وهناك في المقابل مــن يكلمهم اهلل؟ج؟ بغير 
ســفير وال وسيط، تشريفًا عاليًا يختص به أولياءه وعباده 

المخلصين مما يجلب لهم البهجة والسرور.

وليــت شــعري أيــة لــذة أعظــم مــن هــذه اللــذة وأفخر؟! 
إحســان ولطــف وبــر برضــاه  ينظــر إليهــم نظــرة رحمــة و و
يجازيهم من  عنهــم وحبــه لهــم وعنايتــه الفائقــة بهــم، و
نعــم الجنة الماديــة والمعنوية الجزاء األوفــى، وأية نعمة 

1- النساء: 164

2- آل عمران: 77
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أعظــم مــن هــذه النعمــة، يقــول العالمــة الشــيخ ناصــر 
مكارم الشــيرزاي: »أن واحدة من أعظم المواهب اإللهية 
ــم اهلل المؤمنيــن تلطفــًا بهــم، أي إن 

ّ
فــي اآلخــرة أن يكل

المؤمنيــن ســينالون في اآلخــرة نفس المنزلــة التي نالها 
أنبياء اهلل في الدنيا، وســيلتذون بمــا التذ به األنبياء من 
يدنو من  يقول: »أن مــن يقترب من اهلل و تكليــم إلهي«)1) و
ســاحة قربه تشمله مجموعة من النعم اإللهية المعنوية، 
كثر نظر إليه اهلل نظرة  إن دنا أ مه اهلل، و

ّ
كل فإذا ازداد اقترابًا 

كثر طّهره اهلل من آثار ذنوبه، وأخيرًا  إن اقترب أ الرحمــة، و
ينجو من العذاب األليم وتغمره نعم اهلل«)2)

ل مقومات طريَقي الهداية والضال

والطريــق الوحيــد الــذي يوصــل اإلنســان إلــى معرفــة اهلل ذي 
إلى كماله الممكن المقّدر  كرام وطاعته وعبادتــه، و الجــالل واال
إلى سعادته الحقيقية الكاملة في الدارين الدنيا  ئق به، و له والال

يقوم على ما يأتي: واآلخرة هو طريق الهداية، و

العلــم بالمعارف اإللهية الحقة، المعرفة باهلل ذي الجالل أ.1
كــرام، وبالمبــدأ والمعــاد والطريق، وبحقائــق الحياة  واإل

1- تفسير األمثل، ناصر مكارم الشيرازي، جزء 1، صفحة 319

2-  تفسير األمثل، ناصر مكارم الشيرازي، جزء 2، صفحة 340



63

والســنن، والروابــط مع ســائر المخلوقــات والموجودات، 
والفطــرة  الخلقــة  الموافقــة ألصــل  وبالمنافــع والمضــار 

وغاية الخلق، ودرجاتها ومقاديرها وغير ذلك.

األعمــال الصالحــة مــن العبــادات والطاعــات وأفعال ب.1
العلــم  لمقتضيــات  الموافقــة  واإلحســان،  والبــر  الخيــر 

بالمعارف اإللهية الحقة.

أما طريق الضالل الذي يهدي إليه الشــيطان، فيقوم على ما 
يلي:

اتباع األهواء والوســاوس الشــيطانية واألوهــام والخرافات أ.1
والخياالت الباطلة التي ما أنزل اهلل؟زع؟ بها من ســلطان، 
العقــل  فــي  لهــا  والحقيقــة  الواقــع  فــي  لهــا  أســاس  وال 

والمنطق.

الذنــوب ب.1 مــن  والباطنــة،  الظاهــرة  الســيئة  األعمــال 
والجنايــات  والجرائــم  والخطايــا  واآلثــام  والمعاصــي 
واألخالق الذميمــة والخصال القبيحة والعقائد الباطلة 
إلــى  للســقوط  باإلنســان  وتــؤدي  المنحرفــة.  واألفــكار 
الحضيض األسفل في عالم الحيوانية والشيطنة والشرور 
ــل والفســاد واالنحطــاط والنقص 

ّ
إلــى التحل المظلمــة و

إلى الشقاء الحقيقي الكامل  واالنســالخ من اإلنسانية، و
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والهالك الفعلي والخســران المبيــن والعذاب المؤلم في 
الدارين الدنيا واآلخرة.

شروط االختيار الواعي 

وما ســبق يثبت لنا بأن االختيار الواعي من اإلنســان لما فيه 
صالحــه وكمالــه وخيره ومصلحته وســعادته الحقيقية يجب أن 

يتوفر على شروط عديدة، منها:

القــدرة على ممارســة العمــل أو االختيار وتفعيلــه، وتوفير أ.1
الظروف واألجواء الخارجية المناسبة له، مع التنبيه إلى 

أّن العمل أو االختيار قد يكون مقصودًا لنفسه أو لغيره.

الفرديــة ب.1 اإلنســانية  بالحاجــات  الصحيحــة  المعرفــة 
والمجتمعيــة الموافقــة ألصــل الخلــق والتكويــن وغايــة 
الخلــق، وباألعمــال الصالحــة والســيئة حقيقــًة وفعــاًل 

وبنتائجها.

المعرفــة بهــدف وجــود اإلنســان وغايــة خلقــه والطــرق ج.1
الموصلــة إلــى كمــال اإلنســان وســعادته وتحقيــق غايــة 
وجوده، وبالعقبات والعراقيل والمزالق واالنحرافات التي 
تواجــه اإلنســان في حياته، والطريقة المثلى واألســاليب 

الناجعة والوسائل الفعالة لتذليلها والتغلب عليها.



65

الوسائل اإللهية لهداية اإلنسان

ومن أجل هداية اإلنسان:

الكــرام؟مهع؟ أ.1 والرســل  األنبيــاء  وتعالــى  تبــارك  اهلل  بعــث 
مــن  ورســالتهم  نبوتهــم  صــدق  يثبــت  بمــا  وأيدهــم 
المعجــزات الباهــرات والبينات الواضحــات والحجج 
النيــرات الســاطعات، ونصب األدلــة والبراهين العقلية 
مــن أجل تعليم الناس المعــارف اإللهية الحقة وحقائق 
كل  مــن  للحيــاة  الصحيــح  والطريــق  والســنن  الحيــاة 
إرشاد  أبعادها وجوانبها، والتكامل الحقيقي لإلنسان، و
الماديــة  والمجتمعيــة  الفرديــة  الوظائــف  إلــى  النــاس 
يــة التي توافق فطرتهم وأصل  والمعنويــة الدنيوية واألخرو
خلقتهــم وتكوينهم، وفيهــا صالحهم وخيرهــم وكمالهم 
ومصلحتهــم الحقيقية في دور الحياة الكاملة العرضية 
يخ،  فــي المــكان والجغرافيا، والطوليــة في الزمــان والتار
وتحقــق ســعادتهم الحقيقية الكاملة فــي الدارين الدنيا 
واآلخرة وممارسة دور القيادة الرشيدة الناصحة المؤهلة 
والعمليــة،  والروحيــة  الفكريــة  الجوانــب  جميــع  مــن 
والقضــاء بيــن النــاس والفصــل فــي الخصومــات وحــّل 
المشــكالت والمعضــالت التــي تواجــه النــاس كافة في 



66

رسول الرحمة

حياتهم في جميع الشؤون واألحوال والظروف.

فــرض التكاليف الشــرعية اإللهية علــى الناس، أعني ب.1
التكاليف التي توافــق قدراتهم وأصل خلقهم وتكوينهم 
ومصلحتهــم  وخيرهــم  صالحهــم  وفيهــا  وفطرتهــم، 
إليهــا  وشــّوقهم  عليهــا  وحثهــم  الحقيقيــة،  وســعادتهم 
رهــم من معصيتهــا ومخالفتها، ووّفر مــا يلزم تكوينًا 

ّ
وحذ

وتشــريعًا للعمل بهــا وتطبيقها، وال يبقــى إال أن يختارها 
كــراه  اإل لمنافــاة  إرادتــه  بمحــض  بهــا  يعمــل  و اإلنســان 

للتكليف.

ترك وسائل الهداية نقض لغاية الخلق

وبناء على ماســبق، يعتبر ترك اهلل؟ج؟ إلرســال الرســل؛ نقض 
لغرض خلق اإلنسان وغاية وجوده ومخالف لمقتضى الحكمة، 
َ�ُرو�  واهلل ســبحانه وتعالــى منّزه عن ذلك، قول اهلل تعالــى: >َوَما �ةَ
ٍء<)1)، وقول اهلل  ْ ىي

َ ٍر ِم�نْ �ث َ َ�ث ٰى �ب
َ
ُه َعل

َ
َل �لّل رنَ �نْ

أَ
و� َما �

ُ
ال �نْ �ةَ ْ�ِرِه �إِ َه َ��ةَّ �ةَ

َ
�لّل

 
�ةٌ

َّ ِه ُ�حب
َ
ى �لّل

َ
اِس َعل

و�نَ ِلل�نَّ
ُ
ك َ ا �ي

َّ
ل �نَ ِل�أَ ِر�ي �نِ �نَ َوُم�نْ ِر�ي ِ

ّ �ث تعالــى: >ُرُسلًا ُم�بَ
ًما<)2) والحكيــم بطبيعة الحال أو  � َ�ِك�ي رنً �ي ِ ُه َعرن

َ
ا�نَ �لّل ُسِلۚ  َوكَ ْعَ� �لّرُ َ �ب

بما هو حكيم ال ينقض غايته.

1- األنعام: 91

2- النساء: 165
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وكون ترك اهلل؟زع؟ إلرســال الرســل نقض لغرض خلق اإلنسان 
ومخالــف لمقتضى الحكمة؛ ألّن اإلنســان اليســتطيع من تلقاء 
نفســه وباالعتمــاد علــى عقله وفطرتــه وقدراته الذاتيــة؛ أن يعرف 
جميع المســتلزمات المادية والمعنوية والمعارف والتشــريعات 
ية التي تكفل له توفير جميع المصالح المعتمدة  والقيــم الضرور
الفرديــة والمجتمعيــة، الماديــة والمعنويــة، القريبــة والبعيــدة، 
ئــق به والمقــّدر له،  كماله الال يــة للوصــول إلــى  الدنيويــة واألخرو
والحصــول علــى ســعادته الحقيقيــة الكاملة في الداريــن الدنيا 
واآلخرة، وأن يعمل بمقتضى ما يعلم على خالف أهوائه ورغباته 

يخية والمعاصرة: وشهواته ونزواته، وقد ثبت بالتجربة التار

تفاوت المجتمعات في قدرتها على تنظيم نفســها وســن أ.1
القوانيــن والتشــريعات الرئيســية والفرعية المناســبة لها 
مــن جميــع الوجوه، وفرضهــا والعمــل بها، بدليــل إجراء 

التعديالت باستمرار على القوانين وتفشي الجريمة.

أّن النــاس غيــر قادريــن بحكــم العقــل والمنطــق علــى ب.1
المعنويــة  المصالــح  تكفــل  التــي  التشــريعات  وضــع 
ية إليها،  ية رغم حاجة اإلنســان الوجودية الضرور واألخرو
وتقدمها فــي األهمية على الحاجات المادية والدنيوية؛ 
ية عن  وذلك بســبب خروج المصالح المعنويــة واألخرو
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دائرة الحس والتجربة وقصور المعرفة العقلية المســتقلة 
يكفــل  الــذي  فــإّن  وعليــه:  كهــا،  إدرا عــن  الوحــي  عــن 
ية هــو الوحي والتشــريعات  المصالــح المعنويــة واألخرو
إرســال الرســل؛ يترتــب  اإللهيــة، وتــرك اهلل؟زع؟ للوحــي و
إلحاق أشد األضرار به، وفيه نقض  عليه فساد اإلنسان و
قت اإلرادة اإللهية أصالًة 

ّ
لغرض خلق اإلنسان الذي تعل

ومباشــرًة بكماله وســعادته، وهو مخالف للحكمة قطعًا 
لمــا فيــه مــن العبثيــة واللغــو، تعالــى اهلل عن ذلــك علوًا 

كبيرًا.

كيد القرآن على هدفية الخلق تأ

ّكد القران الكريم على هدفية الخلق والوجود في آيات  وقــد أ
اُكْم  �نَ �ةْ

َ
ل َما حنَ

�نَّ
أَ
ْم � �ةُ َ�ِ��بْ

�نَ
أَ
قرآنيــة عديدة، منهــا: قــول اهلل تعالــى: >�

ا ُهَو 
َّ
ل َه �إِ

َٰ
ل ا �إِ

َ
َ��ةُّ ل

ْ
َمِلُك �ل

ْ
ُه �ل

َ
ى �لّل

َ
َعال �ةَ ُعو�نَ 115 �نَ َ ْر�ب ا �ةُ

َ
ا ل �نَ �يْ

َ
ل ْم �إِ

ُ
ك

�نَّ
أَ
ا َو� ً �ث َع�بَ

َماَو��ةِ  ا �لّ�َ �نَ �ةْ
َ
ل ِم<)1)، وقــول اهلل تعالــى: >َوَما حنَ َكِر�ي

ْ
َعْرسثِ �ل

ْ
َر�بُّ �ل

َح  �نْ ِح �لّصَ اْص�نَ ۖ  �نَ �ةٌ �يَ �ةِ
اآ

َ
اَع�ةَ ل ِ إَِو�نَّ �لّ�َ

َ��ةّ
ْ
ال ا �بِ

َّ
ل ُهَما �إِ �نَ �يْ َ ْر�نَ َوَما �ب

اأَ
ْ
َو�ل

  ِ
َ��ةّ

ْ
ال �بِ ْر�نَ 

اأَ
ْ
َو�ل َماَو��ةِ  �لّ�َ �ةَ 

َ
ل >حنَ تعالــى:  اهلل  وقــول  َل<)2)،  ِم�ي َ �ب

ْ
�ل

1- المؤمنون: 116-115

2- الحجر: 85
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َماَء  ا �لّ�َ �نَ �ةْ
َ
ل <)1)، وقــول اهلل تعالــى: >َوَما حنَ ِرُكو�نَ ْ ُ�ث ا �ي

ٰى َعّمَ
َ
َعال �ةَ

�نَ  �ي �نِ
َّ
ٌل ِلل ْ َو�ي

ُرو� �نَ �نَ َك�نَ �ي ِ �ن
َّ
�نُّ �ل ِلَك طنَ

اِطلًا �نَٰ ُهَما �بَ �نَ �يْ َ ْر�نَ َوَما �ب
أَ
ا

ْ
َو�ل

اِر<)2)
ُرو� ِم�نَ �ل�نَّ �نَ

َ
ك

المضامين العامة لآليات الكريمة

وتتضمن اآليات الكريمة المباركة النقاط األساسية التالية:

كيــد علــى الهدفية في خلق العالم واإلنســان وجميع أ.1 التأ
ما فــي العالم مــن الموجــودات والكائنــات، الجمادات 
والنباتــات والحيوانات، أي: خلقــوا لهدف عظيم وغاية 
راجحة متلبســين بالحــق والحكمة، ال أثــر فيها للباطل 
والعبثيــة واللغــو، وفــي ذلــك دليــل علــى وحدانيــة اهلل 
ســبحانه وتعالــى، وعظيم وكمــال قدرته، وســعة رحمته 
وعلمــه المحيط، وحكمته وحســن تدبيــره وكماالته لما 
فيه من الجالل واإلبداع واإلحكام وعجائب الصنع، فال 

يقدر عليه غيره.

إن اهلل ســبحانه وتعالى منّزه عن العبثية واللغو الباطل؛ ب.1
اإللهيــة،  والكمــاالت  البالغــة  الحكمــة  نقيــض  ألنهــا 

1- النحل: 3

2- ص: 27
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فصدورهــا عــن اهلل مســتحيل عقــاًل؛ وألن هلل؟زع؟ الملــك 
يحكــم بما يشــاء، فال يحكــم إال بالحــق؛ ألنه  المطلــق و
كانت هذه صفته، فإنه  حق بالذات )حق مطلق(، ومن 
ال يعبــث فــي فعله وال يلهــو وال يلعــب؛ ألّن الحق بما هو 
 حــق. وألنــه ال رّب معــه، َفُيْبِطل 

ّ
حــق ال يصــدر عنــه إال

حكمــه، فلــه الســلطة والســيطرة المطلقــة علــى العالــم 
يمســك تمامــًا بأزّمة األمــور فيه، فال ســبيل إلى  بأســره، و

الفساد والعبث إليه.

إن الهدفية في خلق العالم واإلنســان وسائر الموجودات ج.1
والكائنــات تقتضــي حتمية البعث والحســاب والجزاء 
إن شــرًا فشــر،  الموافــق علــى األعمــال، إن خيــرًا فخيــر و
يحيــوا  أن  ال  المســيء،  يعاقــب  و المحســن  يثيــب  أي 
كاألنعام  يتمتعوا بلذات الحياة الدنيا  يشــربوا و كلوا و يأ و
ينتهــي كل شــيء مــن غير غايــة باقيــة وراء  ثــم يموتــون و
إسكانهم دار الحياة الدنيا، فيمضي المحسن  خلقهم و
يمضــي المســيء بإســاءته دون  بإحســانه دون ثــواب و
عقاب. وذلك ألّن اإلنسان لديه القابلية للخلود بروحه، 
كرامتــه ومــع العدالــة  وأن فســاده بالمــوت يتنافــى مــع 
األعمــال  علــى  الجــزاء  تــرك  وألّن  اإللهيــة؛  والحكمــة 
يترتب عليه التشــجيع على المعصيــة ومخالفة القانون 
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والجريمــة والفســاد، وهــو عيــن العبثية واللغــو والباطل، 
ونقيــض الحكمــة والرحمــة اإللهيــة، وعليــه: فبمنطــق 
الهدفية والحق في الخلق، وبمقتضى الحكمة والعدالة 
والرحمــة اإللهيــة؛ يجب ضرورة وتعيينــًا حصول البعث 

والحساب والجزاء على األعمال.

أضــف إلى ذلك: أن ممارســة اإلنســان الفطرية للحياة، 
مثــل: التنظيم والتشــريع والجــزاء وتحّمل المســؤوليات 
بالهدفيــة  االعتقــاد  أّن  علــى  يــدل  والخاصــة،  العاّمــة 
مــن خــواص الفطــرة اإلنســانية، وال تتــّمُ هــذه الحالــة وال 
 باالعتقاد بأّن وراء الحياة الدنيا حياة أخرى 

ّ
تســتقيم إال

كانت الحياة هادفة في عالم ال   
ّ

إال للحساب والجزاء، و
هــدف لــه وال فائدة فيــه، وقد وجد محــض الصدفة وبال 

قصد!!

أّن االعتقــاد بعبثيــة الخلــق وأنه وجد صدفــة بال حكمة د.1
وال فائــدة وال قصــد ونحــو ذلــك مــن الهنــات والترهــات 
والشنئات التي تحيل بين اإلنسان وبين العدالة وتحمل 
إخالص، وتخلق األرضية إلى الظلم  المسؤولية بصدق و
واالســتبداد والفســاد في األرض والصراعــات والحروب 
الظالمة الدامية من أجل الســيطرة والثروة والتفوق ونحو 



72

رسول الرحمة

ذلــك مــن األوهــام الشــيطانية، وتحويــل الدنيــا إلــى دار 
مظلمــة رهيبــة موحشــة، إذن فذلك االعتقــاد: ما هو في 
الحقيقــة والواقــع إال الوهــم والظن الباطل الــذي يعتقدُه 
الكافــرون بالتوحيد والمعاد والنبوة بدون دليل أو برهان 
 

ُّ
يــدل صحيــح؛ ألّن ال شــيء فــي العالــم إال وهــو ينطــق و

كانــت في العالم شــائبة من العبــث والباطل  عليــه، ولو 
لفســد ولمــا ثبت واســتمر صامــدًا على نظامــه المحكم 

طوال الدهر المديد.

قاعدة اللطف تقتضي بعث األنبياء

لمــا ثبــت بالعقل والتجربة عجز اإلنســان ونقصــه الذاتي عن 
وضــع التشــريعات التــي تكفل مصالحــه الفرديــة والمجتمعية، 
ية، وأنه  الماديــة والمعنويــة، القريبة والبعيــدة، الدنيويــة واألخرو
قــد يغرق في عالم الدنيا والمادة واألهواء والخياالت والخرافات 
يجانب  والشــهوات والملــذات الحســية والمصالــح العاجلــة، و
ينحدر إلــى حضيض الدرك  الحــق والخير والعــدل والفضيلة، و
والدنــاءة  بالخســة  يتصــف  و والحيوانيــة،  للشــيطنة  األســفل 
فــي الجريمــة  يعــرف  والحقــارة والهمجيــة والرذيلــة والفجــور، و
والجنايــات والخطايــا واآلثــام والمعاصــي والذنــوب والتخريب 
والتدميــر والفســاد، مما يترتب عليه إلحاق أشــد األضرارالمادية 
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والمعنويــة باإلنســان فــي حياته ومعــاده، كما يشــهد بذلك واقع 
مثــل:  الضالــة،  الفلســفات  فــي ظــل  المعاصــرة  المجتمعــات 
الوضعيــة  والسياســات  والبرجماتيــة،  والوجوديــة  الماركســية 
كية والرأســمالية والليبراليــة ونحوها. مع  الجائــرة، مثــل: االشــترا
أّن االنســان هــو أفضــل المخلوقــات وخالصــة الوجــود وجوهــره، 
مــون بــأّن اهلل ســبحانه وتعالــى بمــا 

ّ
فقــد رأى الحكمــاء والمتكل

كمــااًل مطلقًا وحكيمًا، فإنه يجــب عليه بحكم العقل  كامل  هــو 
ملــزم  بإلــزام  إحســان، ال  وبــر و وكــرم  والمنطــق وجــوب تفضــل 
وحســاب يحاســب؛ ألنــه ال ُيســأل عّمــا يفعــل، أن يكــون لطيفًا 
 �ِ�ِ �نْ ٰى �نَ

َ
ُكْم َعل ُّ �بَ َر�ب بعبــاده ورحيمــًا بهم، قول اهلل تعالى: >َك�ةَ

يدفــع عنهــم المضــار،  <)1)، وأن يوصــل إليهــم المنافــع و ْحَم�ةَ �لّرَ
كل ما يتوقف  ُيســّهل لهم ُسُبَل الحياة والنجاة والرخاء، وعمل  و
عليــه تحقق غــرض الخلقة وصونها من العبــث واللغو والباطل، 
 ُّ ِو�ي �ةَ

ْ
اُءۖ  َوُهَو �ل

َ َ�ث �ةُ َم�نْ �ي ْررنُ َ اِ�ِه �ي ِع�بَ  �بِ
�نٌ ِ��ي

َ
ُه ل

َ
قــول اهلل تعالــى: >�لّل

ِ�ۖ  َوَم�نْ َكا�نَ  ُه �نِىي َ�ْر�ثِ
َ
ْ� ل ِ رن

َرهةِ �نَ �نِ
اآ

ْ
َ �ل ُ� َ�ْر�ث ِر�ي ُ رنُ 19 َم�نْ َكا�نَ �ي �ي ِ َعرن

ْ
�ل

<)2)، أي:  �بٍ ِص�ي َرهةِ ِم�نْ �نَ �نِ
اآ

ْ
ُه �نِىي �ل

َ
َها َوَما ل ِ� ِم�نْ �ةِ وأْ ا �نُ �يَ

�نْ
ُ

 �لّ�
َ ُ� َ�ْر�ث ِر�ي ُ �ي

أّن اهلل تبــارك وتعالــى رفيق بعباده واســع اللطف بهــم، رحيم في 
كثير اإلحسان بهم،  التعامل معهم جميعًا المؤمنين والكافرين، 

1- األنعام: 54

2- الشورى: 20-19
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إحسانه وال يعاجل مسيئهم بالعقوبة، فال يخلو أحد  يعمهم ببره و
إحســانه، فأصــل البّر واإلحســان اإللهــي عام في  منهــم مــن بّره و
حــق جميع العبــاد المؤمنيــن والكافرين، مثل: اإلحســان إليهم 
بالحيــاة والعقــل والفهم واإلرادة والقدرات والرزق وتوفير أســباب 
إحســانه  العيــش ودفــع البلّيــات ونحو ذلــك، وقد بلــغ بّره بهم و
إليهم إلى حّد ال يبلغه تصور أحد منهم، فهو يرزق من يشــاء من 
النعم المادية والمعنوية على مقتضى رحمته وبمقدار ما ُيصِلح 

ية. أحوالهم وحياتهم الدنيوية واألخرو

ألنــه قوي قادر ال يعجزه فعل شــيء ممكــن، وهو غالب على 
أمــره، محيــط بــكل شــيء علمًا وقــدرة، عزيــز ال يمنعــه مانع من 
كل ما يريــد وأين ومتى  إنفاذ قدرتــه، فهو يفعــل  تحقيــق إرادتــه و

يريد. 

وقد شــاء اهلل؟زع؟ بمقتضى حكمته البالغة ورحمته الواسعة: 
كان مــن عبــاده يعمــل الصالحــات مــن الطاعــات  كل مــن  أّن 
يناضلهــم، يريــد  يكافــح الظالميــن والمفســدين و والعبــادات و
إحقــاق  بســعيه وبعملــه وجــه اهلل ســبحانه وتعالــى ورضوانــه، و
ثــواب  يــادة  النــاس وز إقامــة العــدل والقســط وصــالح  الحــق و
يمّده بعونه  اآلخــرة، فإن اهلل تبارك وتعالى يهبه القوة والنشــاط، و
يســّهل له ُســُبَل الخير والصــالح والطاعات  وتوفيقه وتســديده، و
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والســعادات، ويؤتيــه نصيبــه ورزقــه المقســوم لــه فــي الدنيــا، ال 
كثــر ابتهاجــًا وغبطــة وســعادة فــي  يكــون أ ينقــص منــه شــيء، و
إحســانه إليه  الحيــاة مــن غيره، ثم يزيــد في بره به وفضله عليه و
يضاعفه له أضعافًا  فــي يــوم القيامة، فيكثر له من ثواب اآلخــرة و

كثيرة، أي: يفوز بخير الدنيا واآلخرة.

وفــي المقابــل: مــن عمل لنفســه وللدنيــا في نفســها، وكانت 
مقصــوده وغايــة مطلوبــه، ويريد اســتغالل نعم اهلل تبــارك وتعالى 
عليــه وتوظيفها للحصــول على المزيد من المنافــع ومتاع الدنيا 
ينتها وزخرفها ولذاتها الزائلة، فإن اهلل؟زع؟ يؤتيه منها ما  الفانية وز
يقيم به الحجة عليه وال ينافي الحكمة البالغة، أي: يؤتيه بعض 
مــا يريــده كما يريد اهلل؟زع؟ ال كما يريد هو، ثم ال يكون له نصيب 
مــن ثــواب اآلخــرة؛ ألنــه قصر هّمــه وغايتــه فــي الدنيا ولــم يعمل 
ْعَر�نُ  ُ ْوَم �ي َ لآلخرة، فيضيع نصيبه من اآلخرة، قول اهلل تعالى: >َو�ي
ا  �يَ

�نْ
ُ

�لّ� ُكُم  ا�ةِ َ��يَ �نِىي  ُكْم  ا�ةِ �بَ ِ
َط�يّ ْم  �ةُ َه�بْ

�نْ
أَ
� اِر 

�ل�نَّ ى 
َ
َعل ُرو�  �نَ َك�نَ �ي ِ �ن

َّ
�ل

ُرو�نَ  �بِ
ْ
ك ْ��ةَ

ْم �ةَ �ةُ َما ُك�نْ ِ �بِ ُهو�ن
ْ
��بَ �ل

ْو�نَ َعدنَ رنَ ْ �ب
ْوَم �ةُ �يَ

ْ
ال َها �نَ ْم �بِ

ْع�ةُ ْم�ةَ َو�ْس�ةَ
(1(> و�نَ ُ��ةُ �نْ ْم �ةَ �ةُ َما ُك�نْ ِ َو�بِ

َ��ةّ
ْ
ِر �ل �يْ

عنَ ْر�نِ �بِ
أَ
ا

ْ
ِىي �ل

�ن

وما سبق يدل على أمور مهمة عديدة، منها:

أّن اآلخرة أشــرف، ومقدمة في الفضــل واألهمية واألولوية -1

1- األحقاف: 20
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على الدنيا.

ال بــد للحصــول علــى منافــع الدنيــا واآلخــرة مــن العمــل -1
والبذل وتحمل المتاعب والمشاق.

ب الدنيــا ال يصلــون إلى كل مايريــدون في الدنيا -1
ّ

أّن طــال
ب اآلخرة ال يحرمون نصيبهم من الدنيا وال ينقص 

ّ
وطــال

منهم شيء.

أّن طالــب اآلخــرة يزداد فــي مطلوبه وطالــب الدنيا يعطي -1
ه.

ّ
كل بعض مطلوبه، ال 

أّن طالــب اآلخــرة يكــون حالــه دائمــًا فــي الترقــي والتزايد -1
والتكامــل والدوام، وطالب الدنيا يكــون حاله دائمًا بين 
النقصان والفســاد والبطالن، وعليه: فاألفضل لإلنســان 
يفّضلها على  بحسب العقل والمنطق أن يعمل لآلخرة و

الحياة الدنيا.

مقتضيات اللطف اإللهي

واللطــف اإللهــي بالعبــاد والرحمة بهم يتطلبان أمــورًا عديدة 
من اهلل سبحانه وتعالى، منها:

بيان التكاليف والوظائف الشرعية الفردية والمجتمعية، أ.1
إعطاء القدرة لدى العباد على الطاعة وترك المعصية،  و
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كمال العقل  إ أي: عدم التكليف فوق الوســع والطاقة، و
إيضــاح المعالــم  ونصــب األدلــة والحجــج والبراهيــن و
ورسم الحدود ونحو ذلك مما يحتاجه اإلنسان من أجل 

الهداية واإليمان وتحقيق الغاية.

أن يرسل الرسل؟مهع؟ مبشــرين ومنذرين، ويؤيدهم بما ب.1
يثبت صدق نبوتهم ورسالتهم من المعجزات والبينات 
كرام  والبراهين، ليعّرفوا الناس على ربهم ذي الجالل واإل
يشكروه،  إحســانه و يتعرضوا للطفه وكرمه وبّره و ليحبوه و
يعّرفوهــم أنفســهم، فإّنــه »مــن عــرف نفســه فقــد عــرف  و
يأمروهم  يعّرفوهم على المبدأ والمعاد والطريق، و ربــه«، و
ينهوهم عن المنكــر والخبائث؛  بالمعــروف والطيبــات و
ليجتازوا حدود الغريزة والطبيعة والمادة إلى عالم الروح 
والعقــل والغيــب والنور والطهارة، ويرشــدوهم إلى ما فيه 
صالحهــم وخيرهــم ومصلحتهــم وكمالهــم وســعادتهم 
مــن األعمال الصالحــة التي وجدوا من أجلها والســبيل 
إليها؛ ليســلكوا طريق العشــق والمحبة والطاعة ويبلغوا 
القمــة في الخير والفضيلة والصــالح والكمال واالبتهاج 

والغبطة والسعادة؛ ألّنه العالم بجميع ذلك.

أن يجعل الثواب علــى طاعته والعقاب على معصيته؛ ج.1
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ليكون ذلــك أدعى للمتابعــة، أي: التقريب إلى الطاعة 
ومواقعتهــا، والتبعيد عــن المعصية وتجنبها، وذلك من 
حيث يعلم العبد أو ال يعلم، ومن حيث يريد أو ال يريد؛ 
ألّن اهلل تبارك وتعالى هو أعلم بما يصلح اإلنســان وأرحم 
به من نفسه، فإذا علم اهلل؟زع؟ بأن العبد ال يختار الطاعة 
إال مــع الترهيب والترغيب والوعد والوعيد، أو عند فعل 
يفعله اهلل؟زع؟ به، مثل: المرض والفقر والشدة ونحوها، أو 
الصحة والســالمة والغنــى والرخاء ونحوها، فإن الواجب 
بمقتضــى الحكمــة والرحمــة أن يفعــل اهلل؟زع؟ بــه ذلــك 
كمال  بمقتضــى علمه من أجل بلوغ غاية الخلقة، وهي 
اإلنســان وسعادته، وصونًا لها عن العبث واللغو والباطل 
بشــرط أن ال يبلــغ األمــر حــّد اإللجــاء؛ لمنافــاة اإللجــاء 
لحقيقة التكليف الذي يقوم على االختيار، وال تكليف 
 ٍ

ّ ىي �بِ
�ةٍ ِم�نْ �نَ ْر�يَ

ِىي �ةَ
ا �ن �نَ

ْ
ْرَسل

أَ
بدون اختيار، قول اهلل تعالى: >َوَما �

 ،(1(> ُعو�نَ ّرَ
صنَّ �يَ ُهْم 

َّ
َعل

َ
ل �ِء  ّرَ

َو�لصنَّ َساِء 
أْ
ا �بَ

ْ
ال �بِ َها 

َ
ْهل

أَ
� ا  �نَ

دنْ حنَ
أَ
� ا 

َّ
ل �إِ

ا�ةِ  �أَ ِ
�يّ

َو�لّ�َ ا�ةِ  َ�َ��نَ
ْ
ال �بِ اُهْم  ْو�نَ

َ
ل >َو�بَ تعالــى:  اهلل  وقــول 

<)2)، أي: وما أرســلنا فــي مدينة من نبي  ُعو�نَ ْر�بِ َ ُهْم �ي
َّ
َعل

َ
ل

كريم لهداية الناس إلى ســبيل الرشــاد، فلــم يؤمن أهلها 

1- األعراف: 94

2- األعراف: 168
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بــه اســتكبارًا علــى الحــق وعنــادًا وتعصبــًا إال أخذناهــم 
بألوان المصائب والمحن المادية والمعنوية، الجســمية 
والروحيــة، برجاء تنبيههم مــن غفلتهم وجهلهم؛ ليكّفوا 
يعودوا إلى عقولهم  عن عنادهم وتعصبهم واستكبارهم و
يتضرعوا إلى ربهم؟زع؟؛ لكشف البالء عنهم،  ورشــدهم و
كانوا عليــه من الكفــر والضــالل والمعصية  يتوبــوا عمــا  و
وتكذيــب األنبيــاء؟مهع؟ ويؤمنــوا بالديــن اإللهــي الحــق 
يعملــوا بــه، فتكتــب لهــم بذلــك النجــاة مــن الهــالك  و
يكونــوا من أهل الســعادة والنعيم في  والشــقاء األبــدي، و

اآلخرة.

فقد ثبت بالتجربة أّن اإلنسان ما دام في النعمة والسعة، 
فإنه قد يستغني بها وتشغله عن التوجه للمنعم وشكره، 
يتوجه بداًل من ذلك إلى الطغيان والفساد والمعصية،  و
فإذا ســلبت منــه النعمــة أحّس بالفقــر والحاجــة والذلة 
والخطــر، وتنّبه مــن الغفلة والجهل والتجــأ إلى من بيده 
رفع الضرر وكشــف البــالء عنه، وهو اهلل ســبحانه وتعالى 
فتضرع إليه، فســيكون في ذلك هدايته إلى الحق الذي 
خلق من أجله، والتمسك بدين اهلل الحق وسلك طريق 

الكمال والخير والصالح والسعادة.
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وُتنّبــه اآليــة الثانيــة إلــى أّن النــاس يختلفــون وليســوا صنفــًا 
يفســدهم  واحدًا، فهناك من يصلحهم الفقر والمرض والشــدة، و
الغنــى والصحــة والســعة، وفــي المقابــل هنــاك مــن يصلحهــم 
يفســدهم الفقر والمرض والشدة، واهلل  الغنى والصحة والســعة، و
ســبحانه وتعالــى يختــار اإلبتــالء للناس وفــق علمــه وبمقتضى 

يقيم الحجة عليهم. يصلحهم و حكمته ورحمته ما يناسبهم و

ولــو أّن اهلل ســبحانه وتعالــى ترك النــاس وشــأنهم؛ ولم يبعث 
فيهــم األنبيــاء ويرســل إليهم الرســل الكــرام؟مهع؟ لهدايتهــم، ولم 
فهــم بالوظائف الشــرعية الفردية والمجتمعيــة، ولم يبتليهم 

ّ
يكل

إرجاعهــم إلــى الحــق وســبل الرشــاد، لحرمهــم مــن  لتنبيههــم و
فيــض نعمــة الهداية مع قدرته على ذلك، وحيث ال مانع يمنعه 
منه، مع شــدة حاجة الناس إليها، وتوقف صالحهم وســعادتهم 
في الدارين الدنيا واآلخرة عليها، وتمثل غاية خلقهم ووجودهم 
فــي الحيــاة. ولــم يســمح للعقل الــذي هو أفضــل نعمــة أنعم بها 
يقوم بدوره في تحّمل مسؤولية اإلرشاد  عليهم أن يؤدي وظيفته و
والتوجيــه والهدايــة؛ ألّن العقــل ال يســتطيع أن يــؤدي دوره فــي 
كمل إال بمســاندة الوحي  ذلــك بالشــكل األمثل وعلــى الوجه األ
واإليمان. وقد يتحّول ما يتمتع به اإلنسان من ذكاء خارق ومتميز 
فــي ظــل غيــاب الوحي والتنزيــل إلى وبــال ونقمة على اإلنســان 
ية  حين يكون منقادًا إلى قوة الغضب والشهوة، وعدم وضوح الرؤ
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والغايــة والطريــق، فيتحــّول إلــى أداة للجريمــة وفــرض الهيمنــة 
ل والفجور 

ّ
إلــى التفّنن في أســاليب الفســاد والتحل والســيطرة، و

واالنحطــاط من غير رادع من دين وال وازع من ضمير، فيكون في 
ه:

ّ
كل ذلك خراب الدنيا وهالك الحرث والنسل، وذلك 

خــالف الحكمة لما فيه من العبثية واللغو والباطل؛ وألّنه أ.1
 الــذي يدعو إلى الخير والصالح 

ّ
ال يوصــف بالحكمة إال

يتجنبهما. ينهى عن الشر والفساد و يفعلها و و

فيــه نقــض واضــح وبّيــن لغــرض خلــق اإلنســان الذي ب.1
ومباشــرة  أصالــة  خلقــه  حيــن  اإللهيــة  اإلرادة  قــت 

ّ
تعل

بكماله وســعادته، وهو وحــده المرافق للحكمة والرحمة 
كتبها اهلل على نفسه. التي 

وبنــاًء علــى ماســبق: ال يتحقــق الغــرض اإللهــي مــن خلــق 
مبشــرين  الحــق  وديــن  بالهــدى  الرســل  بإرســال   

ّ
إال اإلنســان 

يســمي علماء الكالم ماسبق من االستدالل: قاعدة  ومنذرين، و
اللطف.

الحياة االجتماعية والحاجة إلى الوحي

يتوقف  ومــن جهــة ثانية: فــإّن اإلنســان اجتماعــي بالطبــع، و
ئــق بــه وتحصيــل الســعادة  كمالــه المقــّدر لــه والال وصولــه إلــى 
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الحقيقيــة الكاملــة فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة علــى الحيــاة 
االجتماعية واليمكنه الحصول على ذلك بدونها.

وحياة اإلنســان االجتماعية تختلف عن الحياة االجتماعية 
لغيره من الحيوانات؛ ألّن الحياة االجتماعية لإلنسان تقوم على 
الفكــر والقيم إلى جانب الغريزة التــي تقوم عليها وحدها الحياة 

االجتماعية لغير اإلنسان من الحيوانات.

إن كان الفكــر والقيــم يوّحــد بيــن النــاس وتســمو بهــم، فإّن  و
القــوى الغريزيــة، مثــل: الغضــب والشــهوة وتعــارض المصالــح 
وحب التســلط والرئاسة ونحوها تفّرق بينهم، وقد تهوي بهم إلى 
الحضيض والدرك األســفل للحيوانية والشــيطنة، وهذا يتطلب 
تدخــل طرف خارجي موضوعي حكيم ونزيــه ينظم حياة الناس 
يعالــج اإلختالفــات بينهــم معالجــة موضوعيــة عادلــة؛ ألن مــا  و
بــه االختــالف والنــزاع وهــي النفس ال يكــون به اإلتفــاق والحل، 

يجب أن تتوفر في المعالجة شروط عديدة، منها: و

أن تكــون موافقة للعقل والمنطق وأصــل الخلقة والفطرة، أ.1
وتكوين اإلنسان الذي هو من جوهرين الروح والجسد.

المحافظــة على الحياة االجتماعية واألمن واالســتقرار ب.1
فيها، والعمل على تنميتها وتطويرها وازدهارها.
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الفرديــة والمجتمعيــة، ج.1 بيــن المصالــح  التــوازن  إيجــاد 
إشباع جميع الحاجات الفردية والمجتمعية، المادية  و
يــة،  واألخرو الدنيويــة  والبعيــدة،  القريبــة  والمعنويــة، 
كافــة الحقــوق الطبيعيــة والحريات األساســية  وصيانــة 
كافة األصعدة ومختلف  ية على  والمكتسبات الحضار
المياديــن الثقافيــة والعلمية واالقتصاديــة واالجتماعية 

والسياسية ونحوها.

بالنبــوة  وعالجــه  النــاس  بيــن  االختــالف  اهلل؟زع؟  رفــع  وقــد 
والوحي والتشريع، وهو األمر الذي تتوفر فيه جميع الشروط سالفة 
�نَ  �ي ِ
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وتتضمن اآلية المباركة النقاط التالية:

كان النــاس لعشــرة قــرون بيــن آدم ونــوح؟امهع؟ أمــة واحدة .11
متفقــون علــى الفطرة والتوحيد، ثــم حدثت تطورات في 
المجتمعات البشــرية وتعقيدات، وتعارضت المصالح 

1- البقرة: 213
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بينهــم  وحدثــت  بينهــم،  فيمــا  فاختلفــوا  واإلرادات 
المنازعــات والصراعــات علــى األمورالدنيويــة وظهــرت 
األرضية واألجواء المناســبة لإلختالفــات الدينية، وهذا 
وتكويــن  الخلقــة  وأصــل  الفطــرة  تقتضيــه  أمــر طبيعــي 

اإلنسان من جوهرين: الروح والجسد.

النــاس .21 بيــن  المنازعــات  لحــّل اإلختالفــات ومعالجــة 
والفصل فيها بعث اهلل؟زع؟ األنبياء الكرام؟مهع؟ بوجهين:

علــى أ.1 بــه  وتعالــى  تبــارك  اهلل  ســينعم  بمــا  مبشــرين 
الرضــوان  مــن  المطيعيــن  الصالحيــن  المؤمنيــن 

والجنة.

منذرين بما سيعاقب اهلل؟زع؟ به الكافرين والمنافقين ب.1
والمفسدين العاصين من السخط والعذاب.

وتعبتر صفتا البشــارة واإلنذار أدعى لمتابعة الطاعة 
وترك المعصية.

الكتــب  الكــرام؟مهع؟  األنبيــاء  مــع  اهلل؟زع؟  وأنــزل 
ية التــي تتضمــن مــا يحتاجــه النــاس مــن  الســماو
المعــارف الحقــة واألخــالق الفاضلة والتشــريعات 
الســمحة والعلــوم المختلفــة؛ لتقــوم على أساســها 
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علــى  االختالفــات  ومعالجــة  الحــق  إلــى  الهدايــة 
أســاس العدل والفضيلة والســمو بالناس من حدود 
الغريــزة والمــادة والطبيعــة إلى فضاء الــروح والعقل 

يقيموا الحجة التامة عليهم. والفضيلة، و

يأخذوا بما .31 لــم يتبع جميع النــاس األنبياء الكــرام؟مهع؟ و
أرشــدوهم إليــه مــن الحــق والعــدل والفضيلــة والعلــم، 
بــل وخالفهــم البعــض وحاربهم بعــد قيــام الحجة على 
صدقهم وصــواب ما جاؤوا به وصالحه، وظهر المنافقون 
الذيــن اختلفــوا مــع المؤمنيــن فيمــا أنزلــت بــه الكتــب 
وجــاءت بــه ســنن األنبيــاء الكــرام؟مهع؟ مــع أنــه ممــا ال 
يصح وال ينبغــي االختالف فيه لغاية وضوحه ولموافقته 
أســاس  ولكونــه  الحجــة عليــه،  وقيــام  والفطــرة  للعقــل 
بهــم  األولــى  وكان  جميعــًا،  واألفــراد  المجتمــع  صــالح 
االجتمــاع عليه، فكان اختالفهــم بغيًا منهم على الحق 
وحسدًا ألهله، طمعًا منهم في الدنيا ومغانمها ومنافعها 
الزائلــة وطلبــًا للرئاســة والزعامــة، وحرصــًا منهــم علــى 
مصالحهــم الخاصة بدافع األنانية واإلثرة وحب الذات، 
ــت بســببهم الوحــدة الدينيــة، وظهــرت األحزاب 

ّ
فاختل

والطوائــف واالنقســامات والصراعــات بين أتبــاع الدين 
اإللهــي الواحــد، وأصبــح ما أنــزل إلزالة االختالف ســببًا 
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 على أّن االختالف ينقســم 
ّ

الســتحكامه! وما ســبق يدل
إلى قسمين:

االختــالف فــي أمــور الدنيــا، وهــو اختــالف طبيعــي أ.1
والســلطة  والقيــادة  والقضــاء  بالتشــريعات  ُيعالــج 

التنفيذية.

االختالف في أمر الدين، وهو اختالف يســتند إلى ب.1
بغــي المشــركين والمنافقيــن وحســدهم وتعصبهــم 
وظلمهم، ومخالف للعقل والمنطق والفطرة والطبع 
الســليم والمصالــح العامــة، وهــو مذموم ومــدان في 

العقل والشرع.

فــي ظــل فتنــة االختــالف فــي الديــن اإللهــي الحنيف، .41
ــى عــن عبــاده المؤمنين 

ّ
فــإّن اهلل تبــارك وتعالــى ال يتخل

هلل  الخالصــة  الصافيــة  النوايــا  أصحــاب  الصالحيــن 
سبحانه وتعالى والقلوب السليمة الطاهرة الذين يطلبون 
إخالص، واليخذلهم، بل  الحق ويبحثون عنه بصدق و
يقــف إلــى جانبهم، فيؤيدهــم بروح من عنــده ويهديهم 
إلى صراط  ســبل الســالم، ولمــا اختلف فيه من الحــق و
كّل  ينصرهم بالحجة والبرهان على  يثبتهم و مستقيم، و
إحســانًا لهم؛ ألنهم  مــن خالفهــم وعارضهم تفضاًل منه و
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إخالصهــم  و يســتحقونها بصدقهــم  و للهدايــة  مؤهلــون 
وأعمالهــم  الحميــدة  وخصالهــم  الفاضلــة  وأخالقهــم 
الصالحــة، وهــذا منــه؟ج؟ موافــق لمقتضيــات الحكمة 
ُه 

َ
َهَ�ى �لّل كتبها على نفسه، قال تعالى: >�نَ والرحمة التي 

ْهِ��ي َم�ن  َ ُه �ي
َ
ِ� َو�لّل �نِ

�نْ اإِ ِ �بِ
َ��ةّ

ْ
ِ� ِم�نَ �ل �ي و� �نِ �نُ

َ
ل �ةَ و� ِلَما ��نْ َم�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
�ل

ٍم<)1). �ي �ةِ ْ��ةَ ٰى ِصَر�ٍط ّمُ
َ
ل اُء �إِ َ َ�ث �ي

ونخلــص مما ســبق إلى ضــرورة الوحي والنبــوة بحكم العقل 
والمنطــق، فمــن صــّدق األنبيــاء الكــرام؟مهع؟ وآمن بهــم واّتبعهم 
واقتدى بهم، فقد اهتدى وســلك طريق الحق والنجاة والكمال 
والســعادة، ومــن كذبهــم وكفر بدينهــم ورســالتهم وخالفهم، فقد 
ضّل وسلك طريق الباطل والنقص والتحلل والفساد واالنحطاط 

والهالك الفعلي والشقاء األبدي الكامل والخسران المبين.

نتائج مهمة تترتب على حركة األنبياء

وقــد ترتبــت علــى حركــة األنبيــاء الكــرام؟مهع؟ فــي المســيرة 
يخية النتائج المهمة النوعية التالية: اإلنسانية التار

خروج اإلنسانية من سلطة الغريزة إلى سلطة العقل، ومن .11
منطــق القوة إلى منطق القيم والمبادئ ومرجعية النظام 

1- البقرة: 213
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والقانون.

خــروج المجتمعــات اإلنســانية مــن التكويــن الحيوانــي .21
البيولوجي إلى التكوين الفكري والعقلي والروحي.

خــروج العالقات اإلنســانية مــن دائرة المصالــح المادية .31
الروحيــة  والقيــم  والمعانــي  الفكــر  فضــاء  إلــى  الضيقــة 
واألخالقيــة الرحــب، التــي تشــكل قاعــدة ثابتــة لوحدة 
اإلنســانية وتعاونهــا وتكاملهــا والمصالــح المشــتركة في 
دورة الحيــاة الكاملــة العرضيــة فــي المــكان والجغرافيا 
كمالها  والطوليــة فــي الزمــان والجغرافيــا، والطريــق إلــى 
ئــق بها والمقّدر لها العلمــي والمعرفي والتكنولوجي  الال

والتربوي والحضاري.

الحقــة، .41 والمعــارف  العلــوم  مــن  العقــول  دفائــن  إخــراج 
ومســاعدة العقــل على تأديــة دوره ووظيفته في اإلرشــاد 
االعتــدال  طريــق  علــى  والضبــط  والتحكــم  والتوجيــه 
والوســطية، حيــث توجد الكثير مــن الحقائق والمعارف 
الحقــة البعيــدة والعميقــة والدقيقة جدًا التي يســتطيع 
كهــا، لكّنــه قــد يغفل عنها بســبب  العقــل اإلنســاني إدرا
أو  العاجلــة  والمصالــح  الماديــة  األمــور  فــي  اإلنهمــاك 
بســبب التربيــة المنحرفــة أو قصور التجربــة ونحو ذلك، 



89

فيأتــي األنبياء الكــرام؟مهع؟ فيبينوها للناس ويرشــدوهم 
وا ما تدور حولها من مشــتبهات ومغالطات 

ّ
يحل إليهــا، و

يعملوا بمقتضاها.  يعرفوها ويؤمنوا بها و فيدركها الناس و
فالعقل يعجز عن تأدية دوره والقيام بوظيفته في اإلرشاد 
كمل  والتوجيه والهداية بالشــكل األمثــل وعلى الوجه األ
إال بمســاندة الوحــي، وبدونه قد يتحول إلــى وبال ونقمة 
الشــهوة  لقــوة  ينقــاد  حينمــا  واإلنســانية  اإلنســان  علــى 
والغضب، فيتحول إلى أداة للجريمة والفتن في وســائل 
كما تشهد  وأشــكال وصور الفساد في ظل غياب الوحي 
نــدرك  وبهــذا  والمعاصــرة.  يخيــة  التار التجربــة  بذلــك 
حجــم مشــاركة األنبيــاء الكــرام؟مهع؟ الفّعالــة والجوهرية 
واألخالقــي  والروحــي  والفكــري  العلمــي  التقــدم  فــي 
يــة  الحضار يخيــة  التار المســيرة  وترشــيد  والتشــريعي، 
للبشــرية وازدهارهــا، ولوالهــم لمــا وصلــت البشــرية إلى 
مــا وصلــت إليه من التقــدم واالزدهار والرشــد على كافة 
األصعــدة وفــي مختلــف المياديــن، يقــول اإلمــام علــي 
ْيِهــْم 

َ
ه، وَواَتــَر ِإل

َ
َبَعــَث ِفيِهــْم ُرُســل

َ
ابــن أبــي طالــب؟ع؟: »ف

ُروُهْم َمْنِسّيَ ِنْعَمِته،  ّكِ
َ

ُدوُهْم ِميَثاَق ِفْطَرِته، وُيذ
ْ
ْنِبَياَءه؛ ِلَيْسَتأ

َ
أ

ُعُقــوِل، 
ْ
ال اِئــَن 

َ
َدف ُهــْم 

َ
ل وُيِثيــُروا  ْبِليــِغ،  ِبالّتَ ْيِهــْم 

َ
َعل ــوا  وَيْحَتّجُ
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َمْقِدَرِة«)1)
ْ
وُيُروُهْم آَياِت ال

بحث روائي مختصر

ُســئل اإلمــام الصــادق؟ع؟ عــن المعرفة: مــن صنع َمــن هي؟ 
فأجاب: من صنع اهلل ليس للعباد فيها صنع.)2)

وعن صفوان بن يحيى، قال: ســألت الرضا؟ع؟ عن المعرفة: 
هــل للعبــاد فيهــا صنع؟ قــال: ال. قلت: لهــم فيها أجر؟ قــال: نعم، 

تطول عليهم بالمعرفة وتطول عليهم بالثواب.)3)

عــن عبــد األعلى، قال: قلــت لإلمام الصــادق؟ع؟: هل جعل 
فــوا 

ّ
كل فــي النــاس أداة ينالــون بهــا المعرفــة؟ قــال: ال قلــت: فهــل 

 
ّ

ــف اهلل العبــاد إال
ّ
ال؛ ألّن علــى اهلل البيــان، ال يكل المعرفــة؟ قــال: 

 ما أتاها.)4)
ّ

 إال
ً
ف نفسا

ّ
وسعها، والُيكل

تتضمن األحاديث الشريفة نقاطًا مهمة عديدة، منها:

ئكــة والجــن وهــم الكائنــات العاقلــة .11 أن اإلنســان والمال
إنما عالمين بالغير، أي: لديهم  ليسوا عالمين بالذات و

1- نهج البالغة، الخطبة 10

2- الكافي، جزء 1، صفحة 163

3- تحف العقول، صفحة 444

4- المحاسن، جزء 1، صفحة 431
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كتســاب المعرفــة، وأّن  القابليــة والقــدرة علــى التعقل وا
العلــم والمعرفــة يأتيانهــم من الغيــر، وأّن العالــم بالذات 
ا 

َ
َك ل َ�ا�نَ هو اهلل وحده الشــريك له، وقول اهلل تعالى: >ُس�بْ

ُم<)1) َ�ِك�ي
ْ
ُم �ل َعِل�ي

ْ
�نْ�ةَ �ل

أَ
َك �

�نَّ ا �إِ
�نَ ْم�ةَ

َّ
ا َما َعل

َّ
ل ا �إِ

�نَ
َ
َم ل

ْ
ِعل

وألّن العبــاد عالمون بالغير، فعلمهــم محدود وله أدوات 
ولــه طــرق، مثل: الحــواس الخمــس واالســتدال العقلي 
يحصلــون  العلــوم  فبعــض  والوحــي،  القلبــي  والشــهود 
عليها عن طريــق الحواس الخمس، وبعضها عن طريق 
االستدالل العقلي، وبعضها عن طريق الكشف والشهود 
القلبــي، وبعضها عن طريق الوحي، وتفــاوت الكائنات 
العاقلــة في القابلية واالســتعداد للمعرفة من جهة النوع 
والعمق والكم، ولهذا علم آدم؟ع؟ من شــأن األســماء ما 
ا 

َ
َك ل َ�ا�نَ و� ُس�بْ

ُ
ال ئكة، قول اهلل تعالى: >�ةَ لــم تعلمه المال

ا  اَل �يَ ُم 32 �ةَ َ�ِك�ي
ْ
ُم �ل َعِل�ي

ْ
�نْ�ةَ �ل

أَ
َك �

�نَّ اۖ  �إِ
�نَ ْم�ةَ

َّ
ا َما َعل

َّ
ل ا �إِ

�نَ
َ
َم ل

ْ
ِعل

ْل  �ةُ
أَ
� ْم 

َ
ل
أَ
� اَل  �ةَ ِهْم  ْسَما�أِ

أَ
ا �بِ ُهْم 

أَ
ا �بَ

�نْ
أَ
� ا  ّمَ

َ
ل �نَ ِهْم  ْسَما�أِ

أَ
ا �بِ ُهْم  �أْ �بِ

�نْ
أَ
� َ�ُم 

آ
�

ُ�و�نَ  �بْ
ُم َما �ةُ

َ
ْعل

أَ
ْر�نِ َو�

اأَ
ْ
َماَو��ةِ َو�ل �بَ �لّ�َ �يْ

ُم عنَ
َ
ْعل

أَ
ِىي �

�نّ ُكْم �إِ
َ
ل

.(2(> ُمو�نَ �ةُ
ْ
ك ْم �ةَ �ةُ َوَما ُك�نْ

1- البقرة: 32

2- البقرة: 33-31
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رسول الرحمة

أّن بعــض المعــارف والحقائــق ال ســبيل لإلنســان إلــى .21
تحصيلهــا، ولم يكلفــوا بتحصيلهــا؛ ألن تحصيلها فوق 
ف فوق 

ّ
وســعهم وطاقتهــم، واهلل ســبحانه وتعالــى ال يكل

ً�ا  �نْ ُه �نَ
َ
�نُ �لّل ِ

ّ
كَل ُ ا �ي

َ
الوســع والطاقــة، وقــول اهلل تعالــى: >ل

<)1)، ومن  �ةْ َ��بَ َها َما �ْك�ةَ �يْ
َ
�ةْ َوَعل َها َما َكَ��بَ

َ
ا ُوْسَعَها ل

َّ
ل �إِ

المعــارف التي ال ســبيل لإلنســان لتحصيلهــا: المعرفة 
بالــذات اإللهيــة، والمعرفــة المطلقة بالصفــات اإللهية 
العليا واألسماء الحسنى واألفعال الحكيمة والكماالت 
يستحيل  اإللهية؛ ألّنها مطلقة وعقل اإلنســان محدود، و

أن يحيط المحدود بالمطلق علمًا ومعرفة.

بعــض المعــارف ال يدركهــا العقل أو ال يحيــط بها علمًا .31
كها  ومعرفة ابتداًء أو من تلقاء نفسه، ولكنه يستطيع إدرا
المعرفــة  والتنزيــل، مثــل:  الوحــي  ومعرفتهــا بمســاعدة 
الحقيقيــة العالية الكاملة الممكنة في حق المخلوقين 
كرام، أي: بصفاته وأســمائه وأفعاله  بــاهلل ذي الجالل واإل
وكماالتــه، والمعرفــة الممكنة بالعرش والكرســي والقلم 
ئكة ونحو  والجنة والنار وأحوالها والصراط والبرزخ والمال

ذلك.

1- البقرة: 286
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كها ومعرفتها .41 هناك معارف وحقائق يستطيع اإلنسان إدارا
ابتــداًء ومــن تلقــاء نفســه عن طريــق الحــّس والتجربة أو 
عــن طريــق االســتدالل العقلي، مثــل: العلــوم الطبيعية 

واإلنسانية والمنطق والرياضيات واللغويات ونحوها.
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مصادر الرحمة في الرسالة المحمدية

الرحمــة فــي الرســالة المحمديــة ثابتــة ومعلومــة ومصادرهــا 
عديدة، أذكر منها:

أواًل: أنها أنزلت بمقتضى الرحمة اإللهية

ول �هلل  <)1)، و�ة �نَ ِم�ي
َ
َعال

ْ
ل ِ

ّ
ا َرْحَم�ةً ل

َّ
ل اَك �إِ �نَ

ْ
ْرَسل

أَ
قــول اهلل تعالــى: >َوَما �

ُهْم<)2)
َ
�ةَ ل ِه ِل�ن

َ
�نَ �لّل َما َرْحَم�ةٍ ّمِ �بِ

عالى: >�نَ �ة

أي: أّن الرسالة المحمدية العظيمة هي من مظاهر وتجليات 
النــاس  لكافــة  والكاملــة  العامــة  وتعالــى  ســبحانه  اهلل  رحمــة 
المؤمنيــن والكافريــن، وفــي الحديث النبوي الشــريف: »إنما أنا 

رحمة مهداة«)3)، وذلك يدل على أمور عديدة، منها:

1- األنبياء: 107

2- آل عمران: 159

3- التفسير المبين، صفحة 432
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رسول الرحمة

بــن .11 محمــد  الكريــم  النبــي  علــى  العظيــم  اهلل  فضــل 
كافــة المؤمنين والكافرين، إذ  عبــداهلل؟ص؟ وعلى الناس 

كرم؟ص؟. مّن عليهم وتفّضل وتحّنن بالنبي األ

كــرم؟ص؟ يتحلــى بأخــالق فاضلة .21 أن الرســول األعظــم األ
ٍم<)1)،  �ي ِ ٍ َع�ن �ة

ُ
ل ٰى حنُ

َ
َعل

َ
َك ل

كريمــة، قــول اهلل تعالــى: >إَِو�نَّ
مفطــور  وأنــه  لمخلــوق،  الممكنــة  الصفــات  كمــل  وبأ
علــى الرحمة، وتظهر فــي جميع أحواله وســلوكه ومواقفه 

وتصرفاته.

أّن لوجــود النبــي الكريــم؟ص؟ آثــار حســنة علــى جميــع .31
النــاس، آثار تترتــب تلقائيًا على مجرد وجــوده المبارك، 
�نْ�ةَ 

أَ
َو� َُهْم  �ب ِ

َع�نّ ِل�يُ ُه 
َ
�لّل >َوَما َكا�نَ  مثــل: قــول اهلل تعالــى: 

وجهــاده  ونشــاطه  عملــه  علــى  تترتــب  وآثــار  ِهْم<)2)،  �ي �نِ
كافــة األصعــدة  المبــارك فــي مختلــف المياديــن علــى 
الفكريــة والروحيــة واألخالقيــة والسياســية واالجتماعية 

واالقتصادية والعمرانية وغيرها. 

أن الرســالة المحمديــة العظيمــة فيهــا المظهرّيــة التاّمــة .41
وجاللــه،  كمالــه  ولصفــات  اإللهيــة  للرحمــة  الكاملــة 

1- القلم: 4

2- األنفال: 33
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وألخــالق النبــي محمــد؟ص؟ ولصفــات كمالــه وعظمته 
ورحمتــه التي يقود بها النــاس ويربيهم التربية الحقيقية 
الكاملــة الشــاملة لجميــع الجوانــب الفكريــة والروحيــة 
الحســنة  القــدوة  لهــم  يمثــل  و والســلوكية،  واألخالقيــة 
ُكْم �نِىي 

َ
ْ� َكا�نَ ل �ةَ

َّ
والمثــل األعلــى، قول اهلل تعالى: >ل

َر  �نِ اآ
ْ
ْوَم �ل �يَ

ْ
َه َو�ل

َ
و �لّل ُ ْر�ب َ َم�ن َكا�نَ �ي ِ

ّ
�ةٌ ل ْسَوهةٌ َ�َ��نَ

أُ
ِه �

َ
َرُسوِل �لّل

ًر�<)1). �ي َه َك�ثِ
َ
َكَر �لّل َو�نَ

أّن الرحمــة والبّر بالناس واإلحســان إليهــم والتودد إليهم .51
مــن صفــات اهلل، وأمســها حاجــة بالنــاس. أّن الملكيــة 
العظمــى  والربوبيــة  الكاملــة  التامــة والســلطة  المطلقــة 
كلهــا ال تقــوم علــى الســطوة  والتفــّرد فــي التدبيــر التــام، 
إنما على الرحمة الواسعة  والجبروت في المقام األول، و
الشاملة والشفقة التامة بالخلق والتودد إليهم واإلحسان 
وكمالهــم  وخيرهــم  صالحهــم  إرادة  و بهــم،  والبــر  لهــم 
وســعادتهم الحقيقيــة فــي الداريــن الدنيا واآلخــرة، مما 
العبوديــة هلل ذي  فــي  التــام  يدفــع اإلنســان لالســتغراق 
كرام وســلوك طريق العشق والمحبة والطاعة  الجالل واإل
والتســليم المطلق له واالنقطاع التــام إليه عن غيره ونزع 

1- األحزاب: 21
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رسول الرحمة

واليــة غيــره من قلبــه، األمر الــذي ال تتم حقيقــة اإليمان 
 �ْ

�نِ �ةَ �ي ْكَر�َه �نِىي �لّ�ِ ا �إِ
َ
الكامــل إال بــه، قول اهلل تعالــى: >ل

ِه 
َ
الّل ِم�نْ �بِ وأْ ُ و�ةِ َو�ي اعنُ الّ�َ ْر �بِ �نُ

ْ
ك َ َم�نْ �ي ِ �نَ

ّ �ي �نَ
ْ
ُ� ِم�نَ �ل ْ سث �نَ �لّرُ َّ �ي �بَ

�ةَ
ٌع  ُه َسِم�ي

َ
َها َو�لّل

َ
َصاَم ل �نِ

ا ��نْ
َ
ٰ� ل �ةَ

ْ ُو�ث
ْ
ُعْرَوهةِ �ل

ْ
ال ْمَ�َك �بِ ِ� �ْس�ةَ �ةَ �نَ

المجاهــدة وال يطلــب  يجاهــد نفســه غايــة  و ٌم<)1)،  َعِل�ي
لنفسه شيئًا سوى ما يريده اهلل سبحانه وتعالى له.

وقــد وصــف اهلل نفســه بالرحمــة التــي هــو مصدرهــا الوحيد، 
فــكل رحمــة في غيــره، فأصلها مــن فيضه. وكتــب الرحمة على 
إيجــاب تفّضل  نفســه، أي: فرضهــا وأوجبهــا على نفســه فرض و
إحســان، ال بإلزام الزم وال بحســاب محاســب، وأثبتها  وكرم وبّر و
قضــاًء حتمًا على نفســه؛ ألن ذاته المقدســة غنى وفيض مطلق 
ملؤها الرحمة، وسواه فقير محتاج إليه في وجوده وصفاته وأفعاله 

وكماالته، ومحتاج إلى فيضه ورحمته.

ومن أسماء اهلل الحسنى: الرحمن الرحيم:

 علــى الكثرة وبلوغ الغاية في أ.1
ّ

الرحمــن: صيغة مبالغة تدل
الرحمــة الواســعة العامــة المطلقــة التــي تعــم المؤمنيــن 

والكافرين.

 علــى الثبــات والبقــاء والديمومة ب.1
ّ

الرحيــم: صيغــة تــدل

1- البقرة: 256
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والعظمة وهي تخّص المؤمنين.

وهــذا يعنــي: إفاضة النعــم التكوينيــة والتشــريعية على 
إنــزال الخيــر إليهم واإلحســان والبّر بهــم، ورفع  العبــاد، و
إيصــال  و ضعيــف،  كل  إعانــة  و محتــاج،  كل  حاجــة 
ئق بها والمقدر لها بحســب  كمالها الال الموجودات إلى 
قابلياتها واستعداداتها التكوينية واإلرادية، وهذا يتطلب 
أمور عديدة من اهلل؟زع؟ بخصوص اإلنســان، منها: إرسال 
إنــزال الكتــب ونصــب األدلــة لهدايــة النــاس،  الرســل و
وأن اليعاجل المســيئين بالعقوبة على أعمالهم الســيئة 
يغفــر لهم، قــول اهلل تعالى:  يعفــو عنهم و يقبــل توبتهــم و و
ُكْم   �يْ

َ
اٌم َعل

َ
ْل َسل �ةُ ا �نَ �نَ ا�ةِ �يَ

آ
ا و�نَ �بِ ِم�نُ وأْ ُ �نَ �ي �ي ِ �ن

َّ
اَءَك �ل � حبَ >إَِو�نَ

ُكْم ُسوًء�  ُ� َم�نْ َعِمَل ِم�نْ
�نَّ
أَ
ْحَم�ةَ  � ِ�ِ� �لّرَ �نْ ٰى �نَ

َ
ْم َعل

ُ
ك ُّ �بَ َر�ب �ةَ

َ
ك

ٌم<)1)،  َرِ��ي وٌر  �نُ
عنَ  �ُ

�نَّ
أَ
ا �نَ َح 

َ
ْصل

أَ
َو� ْعِ�ِه  َ �ب ِم�نْ  ا�بَ  �ةَ ّمَ 

ُ �ث هةٍ 
َ
َهال َ �ب �بِ

فهــم علــى قــدر 
ّ
يكل وأن يخاطبهــم علــى قــدر عقولهــم و

يأتــي بكل ما يلــزم لصالحهم وكمالهم  الوســع والطاقة، و
يلبــي جميع  وســعادتهم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة، و
احتياجاتهــم الماديــة والمعنوية، الفرديــة والمجتمعية، 

ية. الدنيوية واألخرو

1- األنعام: 54
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رسول الرحمة

أن يبعــث النــاس بعد الموت ليجازيهــم على أعمالهم ج.1
إن  جــزاءًا وفاقــًا، أي: موافقــًا ألعمالهــم إن خيــرًا فخيــر و
يعاقب المســيء. وذلك  شــرًا فشــر، فيثيــب المحســن و
لقابليــة اإلنســان للخلــود فيلبســه لبــاس حيــاة جديدة 
أبديــة أشــرف وأوســع وأعلى مرتبــة وأعظم فضــاًل، وقيل: 
لوال الوعد والوعيد وخوف العذاب في يوم القيامة لمال 
الكثير من الناس إلــى المعصية والجريمة والرذيلة وترك 
الطاعــة والفضيلــة، فصار التهديــد بعذاب يــوم القيامة 
مــن أعظــم أســباب الرحمــة، وتركــه مخالــف للحكمة، 
قــت بها اإلرادة 

ّ
وفيــه نقض لغاية خلق اإلنســان التي تعل

اإللهيــة حيــن خلق اإلنســان، وهــي إيصال اإلنســان إلى 
كماله وتحصيل سعادته الحقيقية الكاملة.

الرســول  شــخصية  علــى  اإللهيــة  الرحمــة  انعكســت  وقــد 
العظيــم؟ص؟ فــكان مظهــرًا للرحمــة اإللهيــة ورحمــة للعالميــن، 
َما  �بِ

وتعامــل مــع الناس على أســاس الرحمة، قــول اهلل تعالــى: >�نَ
و� 

صنُّ �نَ ا�نْ
َ
ل �بِ 

ْ
ل �ةَ

ْ
�ل طنَ  ِل�ي عنَ ا 

�نًّ �نَ �ةَ  ُك�نْ ْو 
َ
َول ُهْم 

َ
ل �ةَ  ِل�نْ ِه 

َ
�لّل ِم�نَ  َرْحَم�ةٍ 

 � �نَ اإِ
�نَ ْمِر 

اأَ
ْ
�ل �نِىي  اِوْرُهْم  َ َوسث ُهْم 

َ
ل ْر  �نِ

عنْ َو�ْس�ةَ ُهْم  َع�نْ اْع�نُ  �نَ َ�ْوِلَك   ِم�نْ 
<)1)، وقول اهلل تعالى:  �نَ ِل�ي ِ

َوكّ ُم�ةَ
ْ
ِ��بُّ �ل ُ َه �ي

َ
 �لّل

�نَّ ِه �إِ
َ
ى �لّل

َ
ْل َعل

َوكَّ �ةَ ْم�ةَ �نَ َعرنَ

1- آل عمران: 159
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 �ٌ ْم َ�ِر�ي
�ةُّ ِ� َما َع�نِ �يْ

َ
رنٌ َعل �ي ِ ِ�ُكْم َعرن �نُ �نْ

أَ
اَءُكْم َرُسوٌل ِم�نْ � ْ� حبَ �ةَ

َ
>ل

ى 
ّ
ٌم<)1) وهذا يعني ضرورة أن يتحل �نَ َرُءو�نٌ َرِ��ي �ي ِم�نِ ُموأْ

ْ
ال ْم �بِ

ُ
ك �يْ

َ
َعل

المؤمنــون بالرحمــة وحســن المعاملــة مــع اآلخرين والرأفــة بهم؛ 
يــات الرحمة اإللهية واليمكن أن ينفصل أو 

ّ
ألّن اإليمــان من تجل

ــف عنها، وقــد وصف اهلل تعالــى المؤمنيــن بالتراحم، قول 
ّ
يتخل

َو�َصْو�  ِر َو�ةَ �بْ
الّصَ َو�َصْو� �بِ و� َو�ةَ َم�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
ّمَ َكا�نَ ِم�نَ �ل

ُ اهلل تعالى: >�ث
<)2)، أي: يوصــي المؤمنيــن بعضهم بعضًا بالصبر على  َمْرَحَم�ةِ

ْ
ال �بِ

اإليمــان والثبــات عليــه، واالســتقامة علــى الصــراط المســتقيم 
ونهــج االعتــدال القويم والطريقة الوســطى، والصبــر على الطاعة 
هلل؟زع؟ وتــرك المعاصــي الظاهــرة والباطنــة - معاصــي القلــب - 
والصبــر على مــا يصيبهم مــن الباليــا والمصائب والمحــن طلبًا 

كرام. لمرضاة هلل ذي الجالل واإل

كذلــك بالرحمــة والمــودة وحســن  ويوصــي بعضهــم بعضــًا 
الخلق والشــفقة على خلق اهلل وعباده واإلحسان إليهم والبّر بهم 
ومســاعدتهم على قضــاء حوائجهــم وحفظ مصالحهــم الدينية 
ي الفقــر والحاجة والمســكنة، والتعاطف  والدنيويــة، خاصــة ذو
مــع المظلوميــن والضعفــاء ونصرتهــم، والتعــاون علــى تحقيــق 

1- التوبة: 128

2- البلد: 17
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العدالــة االجتماعيــة والحيــاة الكريمــة الطيبــة لجميــع النــاس 
 والعبودية، واألمر بالمعروف وســلوك 

ّ
وتحريــر الضعفاء مــن الــذل

إيجاد  طريــق الخيــر والنهــي عــن المنكر وســلوك طريــق الشــر، و
الترابــط والتالحــم والتعاون والتماســك بين النــاس لتلبية كافة 
والتقــدم  واالســتقرار  األمــن  وتحقيــق  المجتمــع  احتياجــات 
كل واألزمات  واالزدهــار ومواجهــة المصاعــب والكوارث والمشــا

ب عليها وقهرها واالستمرار في مسيرة التقدم والتحّضر.
ّ
والتغل

وقــد خــّص اهلل تبــارك وتعالــى التواصــي بالصبــر والتواصــي 
بالرحمــة - التراحــم - بالذكر مــن بين جميع أوصــاف المؤمنين 
يــات جمــال اهلل وجاللــه، وهــي كثيــرة 

ّ
الحميــدة التــي هــي تجل

جدًا؛ ألّن الصبر والرحمة هما أشــرف صفاتهم بعد أصل اإليمان 
واليقيــن، فالصبــر هــو الطريــق إلــى الطاعــة واألعمــال الصالحة 
وتــرك المعاصي والذنــوب والجرائم الظاهــرة والباطنة، والوصول 
إلــى قمــة الخيــر والصــالح والكمــال والفضيلــة والســعادة، أي: 
كبيــر ألمــر اهلل ســبحانه وتعالى،  الكمــال التربــوي، وفيــه تعظيــم 
والتراحــم هــو الطريق إلى صــالح المجتمع ورقيــه وازدهاره، أي: 
الكمــال الحضاري، والكمال التربــوي والكمال الحضاري هما 
يخية  غايــة الخلق لإلنســان وهــدف المســيرة االجتماعيــة التار

للبشرية.
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وفــي الحديث النبوي الشــريف: »الراحمون يرحمهم الرحمن 
تبارك وتعالى» ارحُموا من في االرض يرحمكم من في السماء«)1).

وفيه أيضًا: »من ال َيرحم ال ُيرحم ومن ال َيغفر ال ُيغفر له ومن ال 
يتب ال يتوب اهلل عليه«)2)

وفيــه كذلــك: »مــن رحــم ولــو ذبيحــة عصفــور رحمــُه اهلل يــوم 
القيامة«)3)

يــات الرحمــة اإللهيــة في 
ّ
ومــا ســبق مــن الحديــث عــن تجل

 على أمور عديدة، منها:
ُّ

الرسالة المحمدية يدل

إّن اتبــاع الرســالة المحمديــة وديــن محمــد؟ص؟ يوصــل أ.1
والتربــوي  المعرفــي  الحقيقــي  كمالــه  إلــى  اإلنســان 
والطمأنينــة  الســعادة  لإلنســان  يحقــق  و والحضــاري، 
والسكينة واالبتهاج والغبطة في الدارين الدنيا واآلخرة.

ية ب.1 إّن الرســالة المحمديــة والشــريعة اإلســالمية الســماو
كــرم؟ص؟  األ األعظــم  الرســول  بــه  ماجــاء  وكل  الســمحة 
مــن المعارف الحقــة واألخالق الفاضلة ودعــى إليه من 

كنز العمال، الحديث: 5969  -1

كنز العمال، الحديث: 5966  -2

كنز العمال، الحديث: 15614  -3
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والفطــرة  والمنطــق  للعقــل  موافقــة  الصالحــة  األعمــال 
الســليمة وأصل الخلقــة والتكوين، وفيهــا صالح األفراد 
فــي  الدنيويــة  الحقيقيــة  ومصالحهــم  والمجتمعــات 
دورة الحيــاة الكاملــة العرضيــة في المــكان والجغرافيا، 
يــة،  يــخ ومصلحتهــم األخرو والطوليــة فــي الزمــان والتار
وهــي أوســع رحمة بالنــاس من جميــع األديان والشــرائع 

ية السابقة واألرضية. السماو

أّمــا األديان األرضية: فذلك فــي غاية الوضوح والمنطق؛ 
ألّن الرســالة المحمديــة مــن رّبِ رحيــم عالــم حكيــم، 
واإلنســان عاجــز بذاتــه عــن أن يأتــي بالتشــريعات التــي 
تكفــل جميــع مصالحــه الفرديــة والمجتمعيــة، المادية 
ية، وهو  والمعنويــة، القريبــة والبعيــدة، الدنيويــة واألخرو

إثباته. أمر ثابت بالعقل والتجربة وسبق بيانُه و

ية السابقة: فمع أنها مملوءة بالرحمة  وأّما األديان السماو
والرأفــة والشــفقة على النــاس؛ ألنها مــن تجليات رحمة 
ا  �نَ �يْ

�ةَ
آ
� ّمَ 

ُ >�ث تعالــى:  اهلل  قــول  كــرام،  واال الجــالل  ذي  اهلل 
ٍء  ْ ىي

َ لًا ِلكُّلِ �ث ِص�ي �نْ ْ�َ��نَ َو�ةَ
أَ
�ي � ِ �ن

َّ
ى �ل

َ
َماًما َعل ا�بَ �ةَ ِك�ةَ

ْ
ُموَ�ى �ل

اهلل  وقــول   ،(1(> و�نَ ِم�نُ وأْ ُ �ي ِهْم  ِ
ّ َر�ب اِء  ِل�ةَ �بِ ُهْم 

َّ
َعل

َ
ل  

َوَرْحَم�ةً َوُهً�ى 

1- األنعام: 154
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�ةُ  �نْ ُك�نْ ْم �إِ
�ةُ ْ �ي

أَ
َر�

أَ
ْوِم �

ا �ةَ اَل �يَ تعالى: على لسان نوح؟ع؟ >�ةَ
ُكْم  �يْ

َ
�ةْ َعل �يَ ُعّمِ

ِ�ِه �نَ  ِم�نْ ِع�نْ
ِىي َرْحَم�ةً

ا�ن �ةَ
آ
ِىي َو�

ّ
�ةٍ ِم�نْ َر�ب �نَ ِ

�يّ َ ٰى �ب
َ
َعل

<)1) ومثلها على ألسن  َها َكاِرُهو�نَ
َ
ْم ل �ةُ �نْ

أَ
ُمُكُموَها َو� ِ رن

ْ
ل �نُ

أَ
�

غيــره مــن األنبياء الكــرام؟مهع؟، لكن الرســالة المحمدية 
كملها  ية هي أتّم الرساالت وأ الخاتمة للرساالت السماو
وأشــملها وأظهرهــا لرحمة اهلل الواســعة التي تتجلى فيها 
ية، وهــي نهائية  كثــر مــن غيرها مــن الرســاالت الســماو أ
وثابتــة وغيــر قابلــة للنســخ التغييــر والتبديــل وعالميــة 
يخ وعــرض الجغرافيا  وعامة لكّل البشــر علــى طول التار
يخ وانقضاء الحياة اإلنســانية على وجه  حتى نهاية التار

األرض.

1- هود: 28
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ثانيًا: المقومات األساسية الجوهرية في الرسالة

المقومــات  مــن  بمجموعــة  المحمديــة  الرســالة  تمتعــت 
األساسية الجوهرية التي تتجلى فيها الرحمة بالناس، منها:

المقوم األول: االستقامة

ُعو�  �بِ
�ةَّ ا �ةَ

َ
ُعوُه  َول �بِ

ا�ةَّ ًما �نَ �ي �ةِ � ِصَر�ِط�ي ُمْ��ةَ
�نَ

ٰ
�نَّ َه

أَ
قــول اهلل تعالى: >َو�

(1(> و�نَ �ةُ
�ةَّ ْم �ةَ

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ِ� ل اُكْم �بِ ْم َوّصَ

ُ
ِلك

ِلِه �نَٰ �ي ْم َع�نْ َس�بِ
ُ
ك  �بِ

�ةَ ّرَ �نَ �ةَ َل �نَ �بُ
�لّ�ُ

�نَ  �ي ِ �ن
َّ
َم 6 ِصَر�َط �ل �ي �ةِ ُمْ��ةَ

ْ
َر�َط �ل ا �لّصِ وقــول اهلل تعالى: >�ْهِ��نَ

(2(> �نَ �ي ِ
ّ
ال

ا �لصنَّ
َ
ِهْم َول �يْ

َ
و�بِ َعل صنُ َمعنْ

ْ
ِر �ل �يْ

ِهْم عنَ �يْ
َ
َعْم�ةَ َعل �نْ

أَ
�

معنى المستقيم واالستقامة

يج. المستقيم: الذي ال عوج فيه وال تعار

والخط المستقيم: هو الخط األقرب بين نقطتين.

واالســتقامة: أصلهــا قــام. وقيام اإلنســان يمثل أعــدل حاالته 
كمــا يمّثل شــخصيته بماله من  التــي تمكنــه من عامــة أعماله، 
مختلــف الشــؤون، ثم اســتعير في كل شــي ألعــدل حاالته التي 
يتمكــن فيها من بســط آثاره وأعماله، وتعنــي: االعتدال في األمر 

1- األنعام: 153

2- الفاتحة: 7-6
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فــي مقابــل االنحــراف واالعوجــاج، وطلــب القيــام مــن الشــيء 
واستدعاء ظهور عامة آثاره ومنافعه، مثل: استقامة الطريق التي 
تعنــي اســتوائه ووضوحــه بحيــث ال يضــل ســالكه وال يتــردد وال 

يتحير، وبه شبه طريق المحق؛ ألنه يكون أقرب إلى المقصود.

واستقام الشيء: اعتدل واستوى.

واســتقام فالن: لزم المنهج المســتقيم الواضــح الذي ال عوج 
فيــه وثبــت عليــه فــي جميــع شــؤون حياتــه موفّيــًا حقــه بتمامه 
وكمالــه بحيــث ال يتــرك شــيئًا منه مــع قدرته واســتطاعته عليه، 
وهــي كلمــة جامعــة لــكل ما يتعلــق بالعلــم والعمل بــه وبجميع 

الفضائل والكماالت.

األفكار الرئيسية والمضامين العامة لآليات

تتضمن اآليات الكريمة المباركة النقاط الرئيسية التالية:

النقطة األولى: الدين اإلسالمي هو الدين اإللهي الحق

الحــق  اإللهــي  الديــن  هــو  الحنيــف،  اإلســالمي  الديــن  إّن 
المعتــدل الســهل الوحيد الذي ال يقبــل اهلل؟زع؟ من العباد غيره، 
وهــو الديــن الوحيــد الجامــع ألصــول الخيــر والصــالح والرحمــة 
والفــالح والكمــال والســعادة لإلنســان، وهــو الصراط المســتقيم 
الواضــح جــدًا فــي الحيــاة ال اختــالف بيــن أجزائــه؛ ألنــه وحــدة 
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والتكامــل  والتناغــم  واالنســجام  التماســك  غايــة  فــي  واحــدة 
كما تقتضيــه وتفرضه حقيقة االســتقامة  والتعاضــد بين أجزائــه 
وواقعهــا، وال اختالف بين ســالكيه؛ ألنه يمثل األســاس الواقعي 
والفكــري والروحي والقيمي والتشــريعي المتين الراســخ الثابت 
وال  والمدنيــة،  الدينيــة  لوحدتهــم  يتبــدل  وال  يتغيــر  ال  الــذي 
إيصالهــم إلــى هدفهــم األقصــى  ــف فــي هدايــة ســالكيه و

ّ
يتخل

ومقصودهــم األســمى وغاية مطلوبهم؛ وألن اهلل تبــارك وتعالى هو 
الهــادي لســالكيه ومؤيدهــم ومســددهم ومعينهم على ســلوكه، 
َه 

َ
ا إَِو�نَّ �لّل �نَ

َ
ل ُهْم ُس�بُ �نَّ َ ْهِ��ي �نَ

َ
ا ل �نَ �ي اَهُ�و� �نِ �نَ حبَ �ي ِ �ن

َّ
قــول اهلل تعالى: >َو�ل

<)1)، وموافــق للعقــل والمنطــق وألصــل الخلقــة  �نَ �ي ُمْحِ��نِ
ْ
َمَع �ل

َ
ل

واالســتقرار  واألمــن  العــدل  يحقــق  و الموافقــة،  تمــام  والتكويــن 
يخلق األلفة والمحبة  والفضيلة والتنمية المستدامة واالزدهار، و
والمــودة والتعاطــف بيــن النــاس والتعــاون على البّر واإلحســان 
وعمــل الخيــر والصالحــات، والتناصــر علــى الحــق والعــدل وال 
إلــى مقصودهــم وغايــة  بــل يصلــوا  يضــل ســالكوه وال يشــقون، 
ينالون ما طلبوا من النعم  مطلوبهــم في الداريــن الدنيا واآلخرة، و
 من هذه 

ُ
ية، فأية نعمة أجّل الماديــة والمعنوية، الدنيويــة واألخرو

 على 
ّ

النعمــة؟! وأيــة رحمة أوســع من هــذه الرحمة؟! وهــذا يدل
إرادة  أّن اهلل تبارك وتعالى قد قرر لنوع اإلنســان في أصل خلقته و
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تكوينه ســبياًل واحدًا يســلكه من أجل الوصول إليه ونيل كرامته، 
فيجــب بحكــم العقــل والمنطق والفطــرة والطبع الســليم اتباعه 
والعمــل بــه جملــًة وتفصيــاًل، والثبــات عليه أبــدًا وعــدم التفّرق 
عنــه باتباع الطــرق الملتويــة والمتعرضــة من األديــان المختلفة 
ية المنســوخة والمنحرفة التي تبعده  الوضعيــة الباطلة والســماو

عن مراده الحقيقي ومقصوده الوجودي وغاية مطلوبه.

النقطة الثانية: االلتزام بالدين اإللهي

والصــراط  الحنيــف  اإلســالمي  الديــن  اتبــاع  علــى  تترتــب 
المســتقيم نتائــج إيجابيــة محمــودة كثيــرة كثرة ال حصــر لها وال 
نهايــة، مثــل: الهدايــة والتقــوى، فالتقــوى الحقيقيــة الكاملــة ال 
تحصــل إال بســلوك الديــن اإللهــي الحــق والصراط المســتقيم، 
عنِ  �ةَ �بْ َ وليــس بالــورود مــن أي طريــق كان، قــول اهلل تعالى: >َوَم�نْ �ي
ُ�<)1) وهــو ممتلــئ بالنــور واألنس  َل ِم�نْ �بَ

�ةْ ُ �نْ �ي
َ
ل ا �نَ �نً اِم ِ��ي

َ
ْسل اإِ

ْ
َر �ل �يْ

عنَ
كرامة اإلنســان وحقوقه الطبيعية  والســكينة والوقــار، وفيه صيانة 
والمكتســبة، وحفظ مصالحــه الحقيقية الفرديــة والمجتمعية، 
ية، وفيه  الماديــة والمعنوية، القريبــة والبعيدة، الدنيويــة واألخرو
يجيًا إلى كماله  إيصاله تدر نجاة اإلنســان من الهالك والشــقاء، و
كــرام، والفنــاء فيــه  وســعادته، ويوصلــه إلــى اهلل ذي الجــالل واإل
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والبقــاء به والفــوز برضوانه وثوابــه الجزيل والنعيــم المقيم في دار 
رحمته وكرامته.

نتائج سلبية تترتب على مخالفة الدين االلهي

وفــي المقابــل: تترتب على مخالفــة الدين اإللهــي الحنيف 
والخــروج عــن الصــراط المســتقيم والتفــرق عنــه نتائــج ســلبية 
وخيمة مذمومة فردية ومجتمعية، مادية ومعنوية، قريبة وبعيدة، 

ية عديدة، منها: مباشرة وغير مباشرة، دنيوية وأخرو

النتيجــة األولى: الضيق النفســي الشــديد في الحيــاة العملية 
والشــعور بالحسرة والندامة والشقاء والتعب واالبتعاد عن الراحة 
النفسية والطمأنينة الروحية والسعادة الحقيقية، قول اهلل تعالى: 
ىي  ِ

ُكْم ِم�نّ
�نَّ �يَ �ةِ

أْ
ا ا �يَ

ّمَ اإِ
ْع�نٍ َعُدّوٌ  �نَ ُكْم ِل�بَ ْعصنُ َ ًعا �ب ِم�ي َ َها حب َ�ا ِم�نْ اَل �ْه�بِ >�ةَ

ْعَر�نَ َع�نْ 
أَ
ٰ� 123 َوَم�نْ � �ةَ ْ َ�ث ا �ي

َ
ّلُ َول صنِ ا �يَ

َ
ل َ �نَ َع ُهَ���ي �بَ

َم�نِ ��ةَّ ُهً�ى �نَ
اَل  ْعَمٰ� 124 �ةَ

أَ
اَم�ةِ � �يَ �ةِ

ْ
ْوَم �ل َ ُرُه �ي ُ ْ��ث

ا َو�نَ
ً
ك �نْ �ةً صنَ َ �ث ُه َمِع�ي

َ
�نَّ ل اإِ

ِر�ي �نَ
ْ
ك �نِ

َك  �ةْ �ةَ
أَ
� ِلَك 

اَل َك�نَٰ ًر� 125 �ةَ ِص�ي َ �ةُ �ب ْ� ُك�نْ ْعَمٰ� َو�ةَ
أَ
ىي � �نِ

ْر�ةَ
َ ِ ِلَم َ��ث

َر�بّ
َسٰى<)1)، أي: مــن اتبع هدى اهلل  �نْ ْوَم �ةُ �يَ

ْ
ِلَك �ل

�نَٰ
َ
َها  َوك �ةَ ِ��ي �نَ ا �نَ �نَ ا�ةُ �يَ

آ
�

ودينــه الحــق وعمل به، وهو عين العقل والفطرة، فال يضّل طريقه 
وال هدفــه وال مقصوده وال غايته في الحياة، بل يصل إلى مطلوبه 
وتحســن عاقبته وال تضيق نفســه وال خوف عليه، فهو في سالمة 
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وعافيــة، وال يصيبــه الحــزن والغم من أمور الحياة، وال يشــقى في 
الدنيــا واآلخــرة؛ ألنــه في الدنيا يرضى بما قســم اهلل لــه من الرزق 
ها، 

ّ
كل يتّوكل عليه في أموره  يثق باهلل؟زع؟ و وبمــا قضى له وعليه، و

يلبســه  فينزل اهلل تبارك وتعالى الســكينة والطمأنية على قلبه، و
يجعل الراحة في نفسه، فال يشعر بالضيق  لباس الوقار والهيبة، و
والخيبة واليأس ونحو ذلك، وفي اآلخرة ينال رضوان اهلل العظيم، 
�ُء  رنَ َ يفــوز بجنته ونعيمــه األبدي المقيم فيها على قاعدة >َهْل �ب و

.(1(> ْ�َ�ا�نُ اإِ
ْ
ا �ل

َّ
ل ِ �إِ ْ�َ�ا�ن اإِ

ْ
�ل

وفــي المقابــل: مــن أعرض عــن طاعــة اهلل؟زع؟ واتبــاع دعوته، 
وعــن ذكره وكتابــه الذي يهدي إلى جميــع الفضائل والكماالت 
والمطالــب العاليــة، وعــن االتصــال بــه واالنقطــاع إليــه عــن كل 
شــيء غيــره، فإنــه يعيش في الدنيا عيشــة حيوانية مســتغرقًا في 
حاجــات  إشــباع  و الحيوانيــة،  والشــهوات  الشــيطانية  األهــواء 
الجســد، والحــرص علــى مصالحــه الشــخصية عاصيــًا مجرمــًا 
بعيدًا عن أنوار الحقائق وأشواق ورغائب الروح، أعمى ال يهتدي 
إلى ســبل النجــاة والهداية والخيــر والصالح والســعادة والفالح، 
وهي معيشة ضيقة األفق ثقيلة الحمل يمتلي صاحبها بالضيق 
النفســي والحزن والقلق واالضطراب وعدم القناعة والخوف من 
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المستقبل ونفاذ اإلمكانيات وحلول المصائب ونزول العوارض، 
مثــل: المــوت والمــرض والعاهــات والفقــر والكيــد والفشــل فــي 
ــه ينشــأ عن 

ّ
كل المســاعي وفــراق الحبيــب ونحــو ذلــك، وذلــك 

النقائص المعنوية والفقر الروحي، ولألسباب التالية:

أسباب الضيق النفسي والعملي لغير المؤمن

ألنــه ال يؤمــن باألســباب الطبيعيــة المباشــرة، فــال يؤمــن أ.1
بــاهلل؟زع؟ وال بعالــم الغيب، فإذا لم يتمكن من األســباب 
باليــأس  يشــعر  فإنــه  المطلــوب،  لتحصيــل  الطبيعيــة 
يمتلئ بالهمــوم والغموم واألحزان  واإلحبــاط والخوف، و
واآلالم، خاصــة وأّن الموت والحياة، والصحة والمرض، 
هــا 

ّ
كل والنجــاح والفشــل، والنصــر والهزيمــة ونحــو ذلــك 

إرادتــه  مجــرد  علــى  تتوقــف  وال  مطلقــًا،  بيــده  ليســت 
وعملــه، على خــالف ما يتوهمه الجهلــة والحمقى مثل 
ّرٌ  َ�ا�نَ صنُ

�نْ اإِ
ْ
� َمّسَ �ل �نَ اإِ

قــارون وأمثالــه، قول اهلل تعالى: >�نَ
 ۚ ٍم 

ْ
ِعل ٰى 

َ
َعل  �ُ �ةُ �ي و�ةِ

أُ
� َما 

�نَّ �إِ اَل 
�ةَ ا 

ِم�نَّ  
ْعَم�ةً �نِ اُه  �نَ

ْ
ل ّوَ �نَ  � �نَ �إِ ّمَ 

ُ �ث ا  َ�َعا�نَ
<)1)، أي: يتوهم  ُمو�نَ

َ
ْعل َ ا �ي

َ
َرُهْم ل َ ْك�ث

أَ
ِك�نَّ �

َٰ
�ةٌ َول �نَ �ةْ َ �نِ ْل ِه�ي َ �ب

الحمقــى والجهلــة غــرورًا منهــم واســتكبارًا على خالف 
الحقيقــة والواقع، أن ما يحصلون عليه من النعم والخير 
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والمكاسب؛ إنما هو بســبب علمهم ومواهبهم وخبرتهم 
وجهودهــم وحســن تدبيرهــم وحدهــم، وأن ليــس هلل؟زع؟ 
كامل الحق  وال لغيــره يد وال مشــيئة فيهــا، وعليه: فلهــم 
والصالحية في التصرف فيها بحرية مطلقة كما يشاؤون 
وكمــا يرغبــون وكمــا يحلو لهم فــي الحــق والباطل بدون 
مراقبة أو محاســبة من أحــد، متجاهلون أّن الموجودات 
كلها هي من خلق اهلل ســبحانه وتعالى وحده ال شــريك 
لــه وخاضعــة بالمطلــق إلرادتــه وتدبيــره، اليخرج شــيء 
منهــا عن ذلــك، وهو وحــده المتحكم فيهــا ال غيره، وال 
يقــدر أحد غير اهلل ســبحانه وتعالى على أن يوجد شــيئًا 
كانوا ليحصلوا  من ال شــيء، ومتجاهلــون أيضًا، أنهــم ما
كانــوا لوحدهــم ولــم  علــى شــيء ممــا حصلــوا عليــه لــو 
يشــاركهم غيرهــم في الحيــاة االجتماعيــة، وعليه: فكل 
مــا حصلــوا عليــه هو من فضــل اهلل تبــارك وتعالى وفضل 
الحياة االجتماعية، أي: أن ألفراد المجتمع دور جوهري 
كانوا ليحصلوا على ما  ورئيســي في حصولهم عليه، وما 

حصلوا عليه لوال وجودهم مع غيرهم في المجتمع.

ألّن مطامع الحياة الدنيا ال حصر لها، والنفس ال تشبع، ب.1
ما حصل اإلنسان على شيء وحقق أمنية من أمانيه 

ّ
فكل

ق قلبه 
ّ
كثر وزادت رغبته فيه وتعل في الحياة طمع في األ
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بتحصيلــه بــدون نهايــة أو توقــف، وتحقيــق المطالــب 
إنما بالســعي والجد والعمل  والرغبات ليس بالتمني، و
كبر الشــيء المطلوب واتســع احتاج  ما 

ّ
والتضحيــة، وكل

كبر وأضخم، وليســت  إلى جد وســعي وعمل وتضحية أ
النتائــج بيده وحده وتتوقف على كدحه وعمله وســعيه 
وتضحياتــه، حيــث تتداخل إرادات اآلخريــن ورغباتهم 
وفوقهــم  وتضحياتــه،  ورغبتــه  إرادتــه  مــع  وتضيحاتهــم 
جميعــًا تقــف إرادة القــدر العليــا، فــال يضمــن النجــاح 
والظفــر بمــا يريد، فيكــون دائمًا في كبــد وكد وغم وحنق 
يريــد،  مــا  وراء  يلهــث  و دائمــة،  ومشــقة  صــدر  وضيــق 
يســتولي عليه الخوف والحرص والجشــع والشح حتى  و
ينتهــي عمره وهو في مشــقة وضيق، ولــم يحقق ما يريد، 
ثــم يكون في ضيق وعذاب بعــد الموت في عالم البرزخ 
وعالم القيامة، وهو عذاب أشد وأقسى أضعافًا مضاعفة 
كان يعانيه مــن عذاب وألم وضيق فــي عالم الدنيا  ممــا 
هــو  فهــذا  َها<)1) 

ُ
ل

ْ �ث ّمِ �ةٌ  �أَ ِ
َس�يّ �ةٍ  �أَ ِ

َس�يّ �ُء  رنَ َ >َو�ب قاعــدة:  علــى 
والفطــرة  الحقائــق  يخالــف  مــن  لــكل  العــادل  الجــزاء 
يكفر بها  يتجاوز حّد العبودية هلل؟زع؟ و والسنن والمنطق و
يترك العمل بمقتضاها فالجزاء دائمًا من  يتمرد عليها و و
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جنس العمل.

ألّن االســتغراق فــي عالــم المــادة والطبيعــة وحاجــات ج.1
الجســد، وتجاهــل عالــم الغيــب والملكــوت وحاجات 
ومطالب ورغائب الروح، مخالف للفطرة وأصل الخلقة، 
يترتــب عليه  والتكويــن مــن جوهريــن الروح والجســد، و
بالضــرورة الضيق والحــرج، أي: إّن تجاهل عالم الغيب 
والروح وأفضل متطلباتهما ســببًا للضيق والغم والخوف 

بشكل طبيعي وحتمي.

عــن د.1 والخــروج  الحنيــف،  اإللهــي  الديــن  مخالفــة  ألّن 
الحقائــق  مخالفــة  عليــه  تترتــب  المســتقيم،  الصــراط 
والســنن والمنطــق والعمــل بالباطــل، ومخالفــة العــدل 
والعمــل بالظلــم، ومخالفــة الصــالح والعمــل بالفســاد، 
ومخالفــة الفضائــل والعمــل بالرذائل، ومخالفة الســلوك 
المســتقيم والعمل الصالح والصواب والعمل بالســلوك 
المنحــرف والعمــل الســيء والخطــأ، ونحــو ذلــك مــن 
المصائــب والحماقــات والجهــاالت ممــا يترتــب عليــه 
كل  والمشــا والحــزن  والغــم  الضيــق  حتمــي  بشــكل 

العظيمة.
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تضاعف المشكلة في الحالة االجتماعية

كثر خطــورة حينما  كبــر وأ الجديــر بالذكــر: إّن الكارثــة تكــون أ
واآلخــرة،  وتعالــى  ســبحانه  اهلل  نســيان  علــى  المجتمــع  ُيبنــى 
وتجاهــل القيــم الروحيــة واألخالقية العليــا والمبادئ اإلنســانية 
الســامية، واإلعــراض عــن الديــن اإللهــي الحــق، والرجــوع إلــى 
األديــان الوضعية والفلســفات الباطلة والسياســات البرجمانية 
الخبيثــة، واالعتمــاد على القيم والمصالــح المادية ونحو ذلك، 
يظهر الخوف من اآلخرين، وتضعف الثقة  فيعم الفساد والظلم، و
بهــم، وتتفاقــم الصراعات والحروب والمنافســات غير الشــريفة، 
وتســتخدم كل أدوات الغــدر، وتتســارع وتيــرة الســباق المحموم 
ح، وتتســع الفجــوة بيــن األغنيــاء والفقــراء، وتتســع 

ّ
علــى التســل

يكثر الخراب، ونحو  مساحة التفاوت الطبقي، وتنتشر الجريمة و
ذلــك من الكوارث والمصائب والجهــاالت والحماقات ومظاهر 

التحلل واالنحطاط، مما يهّدد وجود اإلنسانية وقيمها.

النتيجة الثانية: الضالل والتفّرق في الدين اإللهي الحق يمينًا 
وشمااًل بغير هدى وال إمام مبين، واالنقسام إلى أحزاب وطوائف 
ضالــة يقودها الشــيطان الرجيم، عدو اإلنســان اللــدود وخصمه 
المبيــن، والفراعنــة المتجبــرون والطواغيــت الضالــون، وتتناحر 
فيما بينها وتتقاتل على مصالح الدنيا الفانية باسم اإلله والدين، 
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كثير .. فما ســبل الضــالل في الحقيقة  يذهــب ضحيتها خلق  و
إغــواءات شــيطانية، ونــوازع  والواقــع إال مجــرد أهــواء ووســاوس و
ورغبــات نفســية مرضية، وخيــاالت باطلة، ال ضابــط يضبطها، 
يجتمــع عليه أهلها، وال مرشــد عدل صالح  وال نظــام يحكمهــا و
عليهــا، وال توافــق العقل والمنطــق والحقائق والســنن، وتخالف 
الفطــرة وأصــل الخلقــة والتكويــن والطبــع الســليم، وتقــوم علــى 
تبديــل الديــن اإللهي الحــق، وتغييــر الحقائق الثابتــة الواضحة 
والســنن الراســخة ونحــو ذلك، فيضيــع الضالــون بخروجهم عن 
الصــراط المســتقيم واتباعهــم ســبل الضــالل، الوحــدة الدينيــة 
ينالهم الخذالن اإللهي،  يصيبهم الضعف والوهن و والمدنيــة، و
يتورطــون في الجرائم والجنايات، مثــل: قتل األبرياء وتعذيبهم  و
واإلســاءة إليهــم والظلــم والفســاد والفجــور والخيانــة والتحلــل 
والرذيلــة والحــروب الداميــة والصراعــات العبثيــة والمنافســات 
كل حتــى ينتهي بهم  غيــر الشــريفة ونحوهــا، وتكثر بينهم المشــا
والشــقاء  واالنحطــاط  التــام  الحضــاري  الفشــل  إلــى  المطــاف 

الكامل والهالك الفعلي، وذلك هو الخسران المبين.

النتيجــة الثالثــة: التعــرض لغضــب اهلل؟زع؟ وســخطه الــذي ال 
تقــوم لــه الســماوات واألرض لشــدة عظمتــه وخطــره وجالله، ثم 
 

ُ
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�نَٰ
َ
ي الشــديد، قول اهلل تعالى: >ك ينالهم العذاب األخرو
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ْوَم  َ �ي ُهْم 
َ
ل َوَساَء   �ِ �ي �نِ �نَ  اِلِ��ي ًر� 100 حنَ ِورنْ اَم�ةِ  �يَ �ةِ

ْ
�ل ْوَم  َ �ي ْ�ِمُل  َ �ي  �ُ

�نَّ اإِ
�نَ  �ُ َع�نْ

اَم�ةِ ِحْملًا<)1)، أي: لقــد قصصنــا عليك مــن أخبار الحوادث  �يَ �ةِ
ْ
�ل

وأحــوال األمــم الماضية ما فيــه تبصرة لك، ودروســًا وعبرة وعظة 
القــرآن  وأنزلنــا عليــك  ورســالتك،  لدينــك  لقومــك، وتصديقــًا 
المجيــد الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، عطية 
نفيســة ومنحــة جزيلة من عندنــا فيه كل ما يحتاجــه الناس من 
الســمحة  والتشــريعات  الفاضلــة  واألخــالق  الحقــة  المعــارف 
العادلــة التــي تشــهد العقــول النيرة الســليمة بصحتها وحســنها 
وكمالهــا، والدعــوة إلى فعل الخيــرات وعمــل الصالحات، وكل 
مــا يحتاجــه النــاس للهدايــة وتحصيــل الســعادة فــي الداريــن 
الدنيــا واآلخرة، وفيــه الحجة البالغــة التامة على صــدق نبوتك 
ورســالتك، واألمر الــذي يوجب القبول به والتســليم له فكّل من 
بــك وأعرض عن دينك وعن القرآن 

ّ
أهمــل التفكير والتبصر، وكذ

المجيــد، وكفــر بهما وتهــاون بأمرهما ولــم يؤمــن وخالفهما وترك 
كل  العمل بموجبهما، فإّن ذلك يجّره إلى متاهات وأزمات ومشا
إثمًا عظيمًا ال يمكن تصوره، يشــترك في  تحملــه أعباء ثقيلــة، و
ذلــك األفــراد والمجتمعــات واألمم، ولــه عقوبة ثقيلة يســتحقها 
خالــدًا مؤبــدًا فيهــا، فــي نــار جهنم في يــوم القيامــة جــزاًء موافقًا 
على عناده واســتكباره وكفره وأخالقه القبيحة وأعماله الســيئة، 

1- طه: 101-99
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وبئــس الحمــل الثقيل الــذي احتطبــوه وحملوه علــى ظهورهم، 
وبئس العاقبة الســيئة التي انتهوا إليها وهم ذاهبون إلى لقاء اهلل 
وحسابه وجزائه، وبئس الورد الذي وردوه في يوم الخلود وهو يوم 
القيامــة، وعليــه: فالحقيقة الثابتة الواضحة أن اإلنســان إذا ضل 
الصراط المستقيم والنهج القويم فليس له إال طريق يوصله إلى 

عذاب الحريق في نار جهنم!!

النقطة الثالثة: البراءة من الطواغيت

إّن االتباع للدين اإللهي الحق والصراط المستقيم من أعلى 
يحتاج إلى الصدق فــي اإليمان واإلخالص  مراتــب اإلنســانية، و
كل شــيء  كرام عن  فــي النيــة واالنقطاع إلــى اهلل ذي الجالل واال
غيــره، والبــراءة مــن والية غيــره المنقطعيــن عنه مــن الطواغيت 
الضالين والفراعنة المتجبرين والمســتكبرين الطغاة والمترفين 
ا 

َ
الفاســقين واالنتهازييــن النفعيين ونحوهم، قــول اهلل تعالى: >ل

و�ةِ  اعنُ الّ�َ ْر �بِ
�نُ
ْ
ك َ َم�نْ �ي

ِ  �نَ
ّ �ي �نَ

ْ
ُ� ِم�نَ �ل ْ سث �نَ �لّرُ َّ �ي �بَ

ْ� �ةَ
�نِ  �ةَ �ي ْكَر�َه �نِىي �لّ�ِ �إِ

ُه 
َ
َهاۗ  َو�لّل

َ
َصاَم ل �نِ

ا ��نْ
َ
ٰ� ل �ةَ

ْ ُو�ث
ْ
ُعْرَوهةِ �ل

ْ
ال ْمَ�َك �بِ ِ� �ْس�ةَ �ةَ ِه �نَ

َ
الّل ِم�نْ �بِ وأْ ُ َو�ي

يكمــل إال بالبراءة  ٌم<)1) فــال تحصــل حقيقــة اإليمــان و ٌع َعِل�ي َسِم�ي
مــن الطواغيــت والفراعنــة ومــن لــّف لفهــم وســلك طريقهــم في 

الحياة.

1- البقرة: 256
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وفــي المقابــل: اإلعــراض عن الديــن اإللهي الحــق والصراط 
المستقيم، يستند دائمًا وأبدًا وبشكل مطلق إلى الجهل والبغي 
والظلم والحسد واتباع األهواء والوساوس واإلغواءات الشيطانية 
واألوهام والجهاالت والحماقات والخرافات والخياالت الباطلة 
والغــرق فــي الشــبهات والمغالطــات ومخالفــة الفطــرة والطبــع 
الســليم والعقــل والمنطــق والحقائــق الثابتــة الواضحة والســنن 
والتعّصــب  واالســتكبار  العنــاد  بســبب  يخيــة؛  والتار الكونيــة 
الجاهلــي األعمــى للتــراث والعــرق القبلــي والقومــي وضعــف 
المنطق وذهاب نور العقل؛ بسبب التعلق بعالم الطبيعة والمادة 
والغــرق فــي ظلماتهــا واإلخــالد إلــى األرض، واالغتــرار بزينتهــا 
وزخارفهــا الزائلــة، والحــرص علــى المصالــح الدنيويــة العاجلة 
والطائفيــة  والحزبيــة  والعائليــة  والشــخصية  الخاصــة  الفانيــة 
ونحوها، والوقوف عندها وعدم تجاوزها وتعّديها، وتجاهل القيم 
والمبــادئ والمصالح العامة، ونحو ذلــك من الصفات القبيحة 

والخصال الذميمة غير المنطقية وغير اإلنسانية.

النقطة الرابعة: الفوز بالجنة

لكل ماسبق ذكره: فإّن اهلل؟ج؟ يوصي اإلنسان باتباع اإلسالم 
الحنيــف والتمســك بالصراط المســتقيم؛ ألنه الســبيل الوحيد 
الــذي يوصــل اإلنســان إلــى الصــالح والفــالح وحفــظ مصالحه 
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الحقيقية في دورة الحياة الكاملة العرضية على امتداد المكان 
يخ، وفوزه باآلمال  والجغرافيــا، والطولية على امتداد الزمان والتار

الطيبة الحسنة، واالبتهاج بالمسّرات التي يطلبها.

ئــق به والمقّدر له بحســب  كمالــه الممكن الال ويوصلــه إلى 
قابلياته واستعداداته الجسمية والفكرية والنفسية والروحية التي 
منحــه اهلل تبــارك وتعالــى إياها وأنعم بهــا عليــه، والحصول على 
ســعادته الحقيقية الكاملــة في الدارين الدنيــا واآلخرة، والنجاة 
من الهالك العظيم والشــقاء الحقيقي الكامل في الدارين الدنيا 
واآلخــرة والفــوز بالرضوان اإللهي العظيم والنعيــم األبدي المقيم 
فــي جنــة الخلــد والفــردوس األعلــى فــي اآلخــرة والديــن اإللهي 
الكامليــن  األوليــاء  ســبيل  هــو  المســتقيم  والصــراط  الحنيــف 
المطهريــن  واألوصيــاء  األنبيــاء  مــن  المفلحيــن  الصالحيــن 
والصديقين والشــهداء والمؤمنين الخالصين، أصحاب العقول 
الكاملــة والقلــوب الصافية والنفــوس الطاهرة والنيات الحســنة 
الخالصــة، الســالمين مــن غضــب اهلل؟زع؟ وســخطه الذيــن مــّن 
اهلل تبــارك وتعالى عليهــم بنعمة التوحيد والهدايــة لواليته ووالية 
أوليائه، وكتب اإليمان في قلوبهم وثبّتهم عليه وأّيدهم بروح منه 
وسّدد خطاهم لما يتمتعون به من الصدق واإلخالص واألخالق 
الفاضلــة، ومــا يقومــون بــه مــن المســؤوليات اإلنســانية الجســام 
�نَ  �ي ِ �ن

َّ
واألعمــال الصالحــة وفعــل الخيرات، قــول اهلل تعالى: >َو�ل
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<)1)، وصرف  �نَ �ي ُمْحِ��نِ
ْ
َمَع �ل

َ
َه ل

َ
ا إَِو�نَّ �لّل �نَ

َ
ل ُهْم ُس�بُ �نَّ َ ْهِ��ي �نَ

َ
ا ل �نَ �ي اَهُ�و� �نِ حبَ

عنهــم المجرميــن مــن الطواغيــت الضاليــن والفراعنــة والطغــاة 
والنفعييــن  واالنتهازييــن  الفاســقين  والمترفيــن  المســتكبرين 
المارقيــن عــن الديــن والحــق والصــواب وأمثالهــم المنحرفيــن 
الذيــن غرقــوا في عالم الدنيا والمادة والمصالــح الدنيوية الفانية 
واآلخــرة  وتعالــى  ســبحانه  اهلل  ونســوا  والخاصــة،  الشــخصية 
والحقائــق والســنن، وتجاهلــوا القيم العليــا والمبادئ الســامية، 
وخالفوهــا وتركوهــا ولــم يعملــوا بهــا، وعملــوا عــن جهــل وحماقة 
وضــالل وعناد واســتكبار وتعصب، وتورطوا فــي الذنوب الكبيرة 
والصغيــرة والمعاصــي واآلثــام والخطايــا والجرائــم والجنايــات 
العامة والخاصة، فتدنست نفوسهم وانطمرت فطرتهم وأظلمت 
قلوبهــم وأنطفــأت أنــوار عقولهم، فــال يهتدون إلى حــق أو خير أو 
صواب أو فضيلة، وال يســتفيدون من نصيحة صادقة أو موعظة 
ا 

ُل َما ُك�نَّ ْع�ةِ ْو �نَ
أَ
ْ�َمُع �

ا �نَ
ْو ُك�نَّ

َ
و� ل

ُ
ال بالغة مؤثرة، قول اهلل تعالى: >َو�ةَ

ِر<)2) فــال فائــدة ترجى منهم وال خير فيهم، فهم  ِع�ي ْصَ�ا�بِ �لّ�َ
أَ
�نِىي �

مصدر الجهل والضالل والشرور والفساد والجرائم ضد اإلنسانية 
في األرض ولهم في اآلخرة عذاب شديد.

1- العنكبوت: 69

2- الملك: 10
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سبيل الهداية سبيل واحد

وبنــاًء علــى ما ســبق: فإّن الســبيل الــذي يســلكه الناس في 
إنما هي ُسُبل شتى عديدة متشعبة  الحياة ليس سبياًل واحدًا، و
ومتطرفــة، وســبيل الهدايــة ســبيل واحد مــن بين جميع الســبل 
 واحدًا ال 

ّ
التــي يســلكها الناس في الحياة؛ ألّن الحــق ال يكون إال

يقبل الكثرة والتعدد، وكل سبيل سواه فهو باطل محض، ووحدة 
 على وحدة الهدف منه، ووحدة الداعين إليه 

ّ
سبيل الهداية تدل

يسلكه المؤمنون الصالحون الخالصون، المؤمنون  وعصمتهم، و
بآيات اهلل ســبحانه وتعالى وبيناته، أما ُســُبل الضالل فهي كثيرة 
عديــدة متشــعبة ومتنوعــة ال حصــر لها وال عــّد وال نهايــة؛ ألن ما 
ية  كثيــر باطل، وهــي تعم األديان الســماو كثير وكل  ســوى الحــق 
واألديــان  والمجوســية،  والنصرانيــة  اليهوديــة  مثــل:  المحّرفــة، 
الوضعيــة، مثل: البوذية والهندوســية والزرادشــتية، والفلســفات 
والوجوديــة  الماركســية  مثــل:  الباطلــة،  الضالــة  والسياســات 
والرأســمالية  كية  واالشــترا والليبراليــة  والبرجماتيــة  والعلمانيــة 
وغيرها من الملل والنحل والضالالت والفلسفات والسياسات، 
وفي الحديث النبوي الشــريف: عن ابن مسعود قال: خط رسول 
اهلل؟ص؟ خطــًا بيــده، ثــم قال: هــذا ســبيل اهلل مســتقيمًا، ثم خط 
خطوطًا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل 
 عليه شــيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى: 

ّ
ليس منها ســبيل إال
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ْم 
ُ
ك �ةَ �بِ ّرَ �نَ �ةَ

َل �نَ �بُ
ُعو� �لّ�ُ �بِ

�ةَّ ا �ةَ
َ
ُعوُه َول �بِ

ا�ةَّ
ًما �نَ �ي �ةِ

� ِصَر�ِط�ي ُمْ��ةَ
�نَ

ٰ
�نَّ َه

أَ
>َو�

يسلك سبل الضالل على تعددها وتنوعها،  ِلِه<،)1()2) و �ي َع�ن َس�بِ
الضالون الفاســقون الكافرون بآيات اهلل سبحانه وتعالى وبّيناته، 
الخاســرون ألنفســهم وأهاليهــم، الهــاوون إلــى حضيــض الدرك 

األسفل للشيطنة والحيوانية.

وسبيل الهداية الذي يقوم على العلم والعمل سبيل خالص 
نيرمؤنس نظيف ظاهرًا وباطنًا من الشرك والظلم والجور والضالل 
الذنــوب  بشــوائب  مشــوبة  فهــي  الضــالل  ُســُبل  أّمــا  والفســاد، 
ومظلمــة  والجنايــات،  والجرائــم  والخطايــا  واآلثــام  والمعاصــي 
والروحيــة  الفكريــة  واآلفــات  الشــرور  ومليئــة بجميــع  وموحشــة 
والنفســية والســلوكية الفرديــة والمجتمعية، الماديــة والمعنوية، 
يــة، وعليــه: فســبيل الهدايــة يحفــظ ســالكيه  الدنيويــة واألخرو
ع ســالكيها وتهلكهم وتشــقيهم  ينجيهــم، وُســُبل الضالل ُتَضّيِ و
فليــس نعمة أعظم من نعمة اإليمان والهداية، وليس نقمة أشــد 

على اإلنسان واإلنسانية من الكفر والضالل.

النقطة الخامسة: الرجوع إلى اهلل

أن ال ســبيل أمــام اإلنســان عمومــًا والحائر خصوصــًا للهداية 

1- األنعام: 153

2- مستدرك الوسائل، جزء 2، صفحة 318
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واالســتقامة والنجــاة مــن الهلكة والشــقاء إال باإليمــان الصادق 
والتقــوى واإلخــالص فــي النيــة، والتجــّرد والموضوعيــة والنزاهة 
فــي البحث عن الحقيقــة والعمل بها، والتبّصر في حقائق األمور 
والعواقــب وفــي البينات والحجــج والبراهيــن واألوامــر والنواهي 
اإللهيــة والــورع عــن المحــارم وعــن انتهــاك الحقــوق والحرمات 
كل األمــور  فــي  العالميــن  إلــى اهلل رب  والرجــوع  والمقدســات، 
كل شــيء غيره،  والشــؤون والظروف واألحوال واالنقطاع إليه عن 
والثقة به وبوعده ووعيده والتوكل عليه والتسليم إليه. واالعتماد 
على الحقائق والســنن والمنطق الســليم فــي الحياة، وأن يحب 
ى بالفضائل والصفات 

ّ
لغيره من الناس ما يحبه لنفسه، وأن يتحل

يســلك طريق الصالح  الجميلة والخصال الحســنة الحميدة، و
يتجنب طريق الفســاد والمفســدين؛ ليقبله اهلل  والمصلحيــن، و
يحســن  يســدده ويوفقه و يقبل عمله ويؤيده و ســبحانه وتعالــى و
�نَ  �ي ِ �ن

َّ
َها �ل ُّ �ي

أَ
ا � يدخلــه مــع الصالحين، قول اهلل تعالى: >�يَ عاقبتــه و

.(1(> �نَ �ي اِ��ةِ
َ

و� َمَع �لّص و�نُ
ُ
َه َوك

َ
و� �لّل �ةُ

و� ��ةَّ َم�نُ
آ
�

المقّوم الثاني: االعتدال والوسطية

َهَ��َء  ُ و� سث و�نُ
ُ
ك �ةً َوَسً�ا ِل�ةَ ّمَ

أُ
اُكْم � �نَ

ْ
َعل َ ِلَك �ب

�نَٰ
َ
قول اهلل تعالى: >َوك

1- التوبة: 119
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(1(>��ً ِه�ي َ ْم سث
ُ
ك �يْ

َ
ُسوُل َعل و�نَ �لّرَ

ُ
ك َ اِس َو�ي

ى �ل�نَّ
َ
َعل

معنى العدل واالعتدال والعدالة

الســواء،  علــى  والقســط  الشــيئين،  بيــن  التســوية  العــدل: 
إن شــرًا فشــر،  والمســاواة واإلنصاف في المكافأة إن خيرًا فخير و
يقابله: الظلم، وهو التعدي على حقوق اآلخرين وتجاوز الحد،  و

كثر منه، والشر بأقل منه. واإلحسان وهو أن يقابل الخير بأ

يطلــق العــدل علــى االســتقامة والميــل إلــى الحــق، واألمــر  و
المتوســط بين الداني والعالي، وبيــن اإلفراط والتفريط، والقصد 

في األمور واإلنسان الصالح.

وفــالن عــدل: مســتقيم وصالــح، يجعــل الشــهوة والغضــب 
كلهــا في  تحــت ســلطة العقــل والديــن، ويراعــي حــدود الشــرع 

جميع شؤونه الخاصة والعامة ومقبول الشهادة.

: المثل والنظير، والقيمة والفدية.
ً
والعدل أيضا

والعــدل: مــن أســماء اهلل الحســنى، ومعنــاه: ذو العــدل، وهو 
مصــدر أقيــم مقــام األصــل، وقــد ُوِصــَف اهلل ســبحانه وتعالى به 
كل  يضع  للمبالغــة ولكثــرة عدلــه؛ وألنــه ال يجور فــي الحكــم، و
شــيء في موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه، كما يشــهد بذلك 

1- البقرة: 143
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خلق السماوات واألرض وخلق جميع الكائنات.

والعــدل فــي علــم الــكالم: العلــوم المتعلقــة بتنزيــه الــذات 
اإللهية المقدســة عــن فعل القبيــح واإلخــالل بالواجب، حيث 

انقسم المتكلمون إلى قسمين:

العدليــة: قالــوا بأن بعض األفعال حســنة بالــذات، مثل:  أ. 
الصــدق والوفــاء بالعهــد والعــدل فــي الحكــم، وبعضها 
قبيح بالذات، مثل: الكذب والخيانة والظلم، والواجب 
كامل وحكيم مطلق أن  على اهلل ســبحانه وتعالى بما هو 
يترك األفعال القبيحة  يفعل األفعال الحســنة بالذات، و
إنمــا  بالــذات، ال بإلــزام ملــزم وال بحســاب محاســب، و

يكون حسن الشيء داعيًا لفعله، وقبحه داعيًا لتركه.

 
ّ

غير العدلية: قالوا ال حسن إال ما حّسنه الشرع وال قبيح إال ب. 
ما قّبحه الشــرع، وأّن اهلل؟زع؟ يفعل ما يشاء؛ ألّنه ال حسن 

وال قبيح في حقه، وأنه ال ُيسأل عما يفعل.

والعدل والمعادلة: لفظ يقتضي معنى المساواة.

وقيل عن الفرق بين الَعدل )بفتح العين( والِعدل )بكسر 
العين(:

الَعدل )بفتح العين( يستعمل فيما يدرك بالبصيرة،  أ. 
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مثل: العدل في القانون واألحكام ونحوها.

يــدرك  فيمــا  يســتعمل  العيــن(  )بكســر  الِعــدل  ب. 
بالحــواس، مثــل: العــدل في الــوزن والكيــل والعدد 

ونحو ذلك.

ينقسم العدل إلى قسمين: و

عــدل مطلــق: وهو العــدل الــذي يقتضي العقل حســنه،  أ. 
وهــو ثابــت ال يتغّيــر بتغّيــر الزمــان والمــكان وال يوصــف 

باالعتداء بوجه، مثل: اإلحسان إلى من أحسن إليك.

عــدل نســبي: وهو العدل الــذي يعرف كونه عــداًل بغيره،  ب. 
يمكــن أن يتغيــر بتغيــر الزمــان  مثــل: الشــرع والقانــون، و
والمكان، مثل: حركة الصيد في يوم السبت والقصاص 

والتعزير والعقوبات الجنائية ونحوها.

والعــدول: الميــل، فيقــال: عــدل عــن الطريق، أي: مــال عنه 
وانصرف عنه.

والعدلية: العدول عن الحق إلى الباطل، أو الشك في الحق.

وبربهــم يعدلــون: يجعلــون لــه عديــاًل أو نظيــرًا يعادلــه، وقيل: 
يعدلون بأفعاله عنه، بأن ينسبونها إلى غيره، أو يعدلون بعبادتهم 

عنه، أي: يميلون بها عنه.
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 بين األمرين: نظر أيهما أرجح.
َ

وعاَدل

وعــادل األمــر: ارتبــك فيــه، فــال يميــل برأيــه إلــى أحــد طرفــي 
الترجيح: النفي أو االثبات.

كل شيء في موضعه، والذي ال يتعّدى  والعادل: الذي يضع 
علــى حقــوق اآلخريــن، واإلنســان الصالــح المســتقيم المــالزم 

للتقوى.

والفريضة العادلة: القسمة على السهام المذكورة في الكتاب 
والســنة مــن غير جــور، والفريضة غير المنســوخة، ومــا اتفق عليه 

المسلمون، والفريضة الواجبة، وتقابلها: النافلة.

والعــدد  الــوزن  فــي  ي  والمســاو والنظيــر  المثيــل  والعديــل: 
يطلق على زوج أخت الزوجة. وسنوات العمر ونحو ذلك، و

كيف أو  كــم أو  واالعتــدال: االســتقامة والتوســط بين حالين، 
تناســب، مثــل: االعتــدال فــي الديــن والتفكيــر، واالعتــدال في 
يطلــق على يومين  الحــرارة، واالعتــدال في الطــول ونحو ذلك، و
في الســنة، أول يوم في الربيــع، وأول يوم في الخريف، إذ يعتدل 

بهما الليل والنهار.

والعدالة: االســتقامة واالعتدال والتوسط بين العالي والداني 
وبين اإلفراط والتفريط.
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: الصالح واالستقامة على طريق الحق والدين 
ً
والعدالة شرعا

ومالزمــة التقــوى، والبعد عــن كل ما هو محظور شــرعًا باجتناب 
الكذب، والبعد عن األفعال الخسيسة والدنيئة ونحو ذلك.

والعدالة في الفلســفة: المبدأ المثالي أو الطبيعي أو الوضعي 
يجــب احترامه وتطبيقــه، وله صور  الــذي يحــّدد معنى الحــق، و

مختلفة عديدة، منها:

ت 
ّ
كانت العدالة متعلقة بالشيء المطابق للحق، دل إذا  أ. 

على الصواب واالستقامة والمساواة.

ــت على إحدى 
ّ
كانــت العدالــة متعلقــة بالفاعل، دل إذا  ب. 

الفضائــل الرئيســية األربع في قوى النفــس: الحكمة في 
القوة الناطقة، والشــجاعة في القوة الغضبية، والعفة في 
القوة الشــهوية، والعدالة )المتوســط( فــي جميع القوى، 

كماالت النفس البشرية. وهي من أهم 

وتنقسم فضيلة العدالة إلى قسمين:

العدالــة الفرديــة: وهي ملكة )هيئة( راســخة في النفس،  أ. 
تصدر عنهــا األفعال المطابقة للحق بتلقائية، وجوهرها 
االعتــدال والتوســط واالســتقامة والتــوازن واالمتناع عن 

القبيح، والبعد عن اإلخالل بالواجبات ونحو ذلك.
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العدالة االجتماعية: وهي قاعدة عملية موضوعية لضبظ  ب. 
عالقــات النــاس فيمــا بينهــم، أي: ببعضهــم البعــض، 
وتعنــي: احتــرام حقــوق اآلخريــن الطبيعيــة والوضعيــة 
والمكتســبة، مثــل: حق الحيــاة، وحرية التعبيــر، وكفاية 
م والصحة 

ّ
كالتعل األجور، وضمان الخدمات األساســية 

كل ذي حق حقــه والتقيد بالصالح  إعطاء  ونحوهمــا، و
العام وهي قاعدة شاملة لجميع الواجبات.

كما تنقسم العدالة االجتماعية إلى قسمين:

عدالــة المعارضــة: وهي تنظــم عالقات األفــراد ببعضهم  أ. 
ق بتبادل المنافع والمصالح على أساس 

ّ
البعض، وتتعل

المساواة واالنصاف، مثل: البيع والشراء.

عدالة التوزيع )القســمة(: وتنظم عالقات الدولة باألفراد،  ب. 
بحســب  ونحوهــا  والوظائــف  الثــروة  يــع  بتوز ــق 

ّ
وتتعل

االســتحقاق بحيث تكون نســبة كل واحد كنســبة غيره 
مّمــن هــم فــي مرتبتــه، ووضــع الشــخص المناســب في 
المــكان )الموضــع( المناســب الــذي ينبغــي أن يوضع 

فيه، بدل المحسوبية والقبلية ونحوها.

العالقــة بين العدالة والمحبة: العدالــة توجب التقيد بالحق، 
والمحبــة توجب اإلحســان، واإلنســان ال يحتاج إلــى العدالة إال 
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إذا فاتــه شــرف المحبــة واإلحســان، ولــوكان النــاس متحابيــن؛ 
لتناصفوا ولم يقع بينهم خالف، وعليه فواجبات العدالة أضيق 

من واجبات المحبة، والمحبة أساس األفعال العادلة.

معنى الوسط والوسطية

يقال:  يا القدر، و الوســط: القسم الذي يقع بين طرفين متســاو
فيمــا لــه طرفــان مذمومــان، مثــل: الحكمــة وســط بيــن الجربــزة 
والبله، والشــجاعة وســط بين التهور والجبن، والكرم وســط بين 
التبذير والبخل، ونحو ذلك، فالوسط هو أبعد نقطة عن الطرفين 

المذمومين.

وقــد يقــال فيما له طــرف محمود وآخــر مذموم، مثل: الوســط 
بيــن الشــريف والخســيس، وبيــن العالــي والداني، وبيــن الجيد 

والرديء، ونحو ذلك.

يطلق على المعتدل والخيار من كل شيء والصالح والعدل  و
واالســتواء واالســتقامة، وفــالن مــن وســط قومــه: مــن خيارهم، أو 

وسط بين العالي والداني، أو بين الغني والفقير ونحو ذلك.

كاألجســام، أو ما  وقيل: إن أضيف الوســط إلى ما هو متصل 
إُن أضيف  هو منفصل كاألعداد يكون معيارًا لتعيين الطرفين، و

إلى المعنويات يكون معيارًا لتمييز مرتبتي اإلفراط والتفريط.
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والوسط: ظرف بمعنى: بين، مثل: وسط الدار، ووسط القوم.

والوســط  الفنــي  الوســط  مثــل:  والبئيــة  المجــال  والوســط: 
اإلعالمي والوسط السياسي، ونحو ذلك.

الوســط عند علماء المنطق: الحّد األوســط الــذي يربط الحّد 
كبــر بالحــد األصغــر فــي القيــاس، مثل: اإلنســان فــي القياس  األ

التالي:

كل إنسان فان - محمد إنسان = محمد فان

كل شيء. واألوسط: األعدل واألفضل من 

وفالن أوسط قومه: أفضلهم وأعدلهم.

والوسطية: االعتدال واالستقامة والصالح.

والوســيط: المتوســط بيــن الشــيئين لتقريــب أحدهمــا مــن 
اآلخر، والمتوســط بيــن الخصمين أو المتعاقديــن أو المتابعين 
ونحــو ذلــك، والمعتــدل بين شــيئين، والــذي يقوم بالوســاطة أو 

يصلح لتحقيقها.

والوســاطة: عمــل الوســيط، والشــيء الــذي يتــم بــه االنتقــال 
مــن طــرف إلــى آخــر، مثل: توســط الحــواس بيــن العقــل والعالم 
الخارجي، وتوّســط الشــفيع بين الشافع والمشــفوع له، والتوّسط 
بيــن الشــيء الذي تبدأ منه والشــيء الــذي تنتهي إليــه، فيكون 
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ة للثاني أو شرطًا من شروط حدوثه.
ّ
عل

معنى الشهادة والشهيد

الشهود والشهادة: الحضور مع المشاهدة بالبصر أو البصيرة، 
وقد يقال لمجرد الحضور، مثل: شهد الشهر. وقيل: الشهود أولى 

للحضور المجّرد، والشهادة أولى للحضور مع المشاهدة.

والمشهد: المحضر من الناس أو من غيرهم.

ئكة  ومشــاهد الحجــج: مواطنه الشــريفة التي تحضرهــا المال
واألبرار من الناس، وقيل: مواضع أداء المناسك.

إخبــار المــرء بمــا رأى  والشــهادة: القتــل فــي ســبيل اهلل؟زع؟ و
أو إقــراره بمــا علــم عــن يقين حصــل له بمشــاهدة بصريــة، مثل: 
الشــهادة على حادث عاينه أو بمشــاهدة بصيرة، مثل: الشهادة 

على التوحيد والنبوة.

يطلــق على ما يستشــهد بــه في إثبات األمــر، وعلى مجموع  و
يقال  مــا تدركــه الحــاوس الخمــس، فيقــال: شــهادة الحــواس. و
للحكم، مثل: شــهد شــاهد مــن أهلها. ولإلقرار، مثل: شــاهدين 
أمــام  الشــهود  أقــوال  البّينــة:  والشــهادة  بالكفــر.  أنفســهم  علــى 
 على 

ُّ
الجهــة القضائية. وشــهد اهلل أّنه ال إله إال هــو: إيجاد ما يدل

َم.
َ
وحدانيته، وقيل: َبَيَن وأَعل
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ونقد الشــهادات: قواعــد تمحيص األخبــار لمعرفة ما يتطرق 
إليها من الكذب والتوهم والتلبيس والتصنع.

يقابله: عالم الغيب. وعالم الشهادة: عالم المادة والطبيعة، و

والشــاهد والشــهيد: الحاضر، والذي يؤدي الشهادة، والدليل 
الــذي يستشــهد بــه فــي إثبــات األمــر، والجزئــي الــذي تثبــت به 

القاعدة العامة.

كوان. وشواهد الحق: حقائق األ

األحــوال  باختــالف  كــوان  األ اختــالف  األشــياء:  وشــواهد 
واألوصاف واألفعال.

والشهيد: الذي يشاهد الشيء، والذي ُيقتل في سبيل اهلل؟زع؟ 
ئكة الرحمة تشهده، وقيل:  مع إمام عادل، سمّي بذلك؛ ألّن مال
ألنه يشــهد مــا أعّده اهلل تبــارك وتعالى له من الكرامــة، وقيل: ألّن 
ئكته شــهود له في الجنة، وقيل: ألنه ممن ُيستشــهد  اهلل؟ج؟ ومال
)تطلــب شــهادته( في يــوم القيامة مــن النبي على األمــم، وقيل: 
ألنــه لم يمــت فكأنه شــاهد، أي: حاضــر، وقيل: لقيامه بشــهادة 

الحق في اهلل سبحانه وتعالى حق قيامها حتى قتل وغير ذلك.

ئكة أياه أو ألنه يشهد في تلك  يقال للمحتضر لحضور المال و
الحالة ما أعّده اهلل؟زع؟ له.
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والشــهيد: من أســماء اهلل الحســنى، ومعناه: العليــم الحاضر 
الــذي ال يغيــب عنــه شــيء، وقيــل: إذا اعتبــر العلــم مطلقــًا فهو 
ضيــف العلــم إلــى الغيــب واألمــور الباطنــة فهــو 

ُ
إذا أ العليــم، و

إذا أضيــف العلــم إلــى عالم الطبيعــة والمــادة واألمور  الخبيــر، و
الظاهرة فهو الشهيد، هو الذي يشهد على الخلق في يوم القيامة 

بما علم وشاهد منهم.

والشــواهد: الحواس الخمس، ُســّميت بذلك؛ ألنها تشهد ما 
تدركه.

واليوم المشــهود: يوم القيامة، وقيل: يوم الجمعة أو يوم عرفة، 
ســمّي بذلك؛ ألّن الناس يشــهدونه، أي: يحضرونه أو ألنه شاهد 

لكل من شهده.

 اهلل وأشــهد أّن 
ّ

 إلــه إال
ّ

والتشــهد: النطــق بالشــهادة: أشــهد أال
محمــدًا رســول اهلل؟ص؟، واســمًا للذكــر المعــروف الــذي ُيقــرأ فــي 

الصالة.

األفكار الرئيسية والمضامين العامة لآلية

تتضمن اآلية المباركة العديد من النقاط الرئيسية، منها:

أّن اهلل تبارك وتعالى قد امتّن وأنعم على األمة اإلســالمية   .1
كامليــن  المباركــة بالهدايــة، وجعلهــا أّمــة وســطًا خيــارًا 
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كل أمــور الديــن الحنيــف والدنيــا، فــي  معتدليــن فــي 
العقيدة واألخالق والشــريعة والتدبيــر ونحو ذلك، بعيدًا 
عــن التطــرف بجميع صوره وأشــكاله وأنواعه، بعيدًا عن 
التشــدد والتهــاون، وبعيــدًا عــن اإلفــراط )الزيــادة علــى 
المطلــوب فــي األمــر( والتفريــط )النقص فــي المطلوب 
فــي األمر( فــي أمور الديــن والدنيــا واآلخرة؛ ألن التشــدد 
والتهــاون، واإلفــراط والتفريط ونحوهمــا، ميل عن الحق 
والجــادة والصــراط المســتقيم إلــى الباطــل واالنحراف، 
فهــو قبيــح وشــر ومذمــوم، فــال ماديــة صرفــة، والروحانية 
إنما جمع اهلل؟ج؟ لهــم بين الحقين والكمالين  صرفــة، و
والســعادتين الماديــة والروحية؛ ألن اإلنســان هو مجموع 
الــروح والجســد، وليــس روح محــض أو جســد محــض. 
يصونوا جميع  فيلبــوا مطالب الــروح ومطالب الجســد، و
لهــم  وتعالــى  تبــارك  اهلل  أبــاح  فقــد  اإلنســانية  الحقــوق 
كن والمالبس  الطيبات من المطاعم والمشــارب والمسا
والمفالح ونحوها، وحّرم عليهم الخبائث واإلســراف في 
الشــهوات والملذات الحســية ونحو ذلــك، ودعاهم إلى 
الحــق والخير والعدل واإلحســان والمحبة والرأفة والرفق 
كملــه وأتمه، ومن  والليــن ونحــو ذلك، فلهــم من الدين أ
كثرها سماحة  األخالق أفضلها، ومن الشريعة أوسعها وأ
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واعتــدااًل، ومن األعمــال أصلحها، ومن األفعــال أطيبها 
كثرهــا خيرية ونفعًا للناس، فهم األمة الوســط والعدل  وأ
والخيار والصالح واالســتقامة، التي يقاس بها كل طرف 
يــخ وعرض  وكل حــال لــكل أمة ســواها: على طــول التار

الجغرافيا.

إذا  المســلمة  األمــة  إّن  المباركــة:  الكريمــة  اآليــة   
ّ

وتــدل
عملــت بالديــن اإلســالمي الحنيــف وطّبقــت منهجــه 
كافــة األمــم، وتثبت بأن  فإنهــا ســوف تكون حجــة على 
اإلنســان فــي مقدوره أن يعيــش الحيــاة االجتماعية وأن 
يقيــم حضــارة إنســانية راقيــة ومزدهــرة تقوم علــى معايير 
فكريــة وروحية، وعلى التوازن والوســطية واالعتدال، فال 
تناقض بين العلــم والتكنولوجيا وبين اإليمان والتقوى، 
وال بيــن متطلبــات الــروح ومتطلبــات الجســد، فيمكن 
إيجاد التوازن بين متطلباتهما، وســلوك الطريق الوســط 

الذي يقوم على التوازن بدون إفراط وال تفريط.

 أّن المؤســف جــدًا أّن األمــة المســلمة خانــت األمانة 
ّ

إال
فت عن الدين اإلسالمي الحنيف، وأقامت أنظمة 

ّ
وتخل

ية تتحكم فيها حكومات مستبدة فاسدة ظالمة،  دكتاتور
ولم تتحّمل المســؤولية الملقات علــى عاتقها، وأعطت 
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صورة في غاية السوء عن الدين اإلسالمي الحنيف وعن 
نفســها لآلخرين، بما صارت إليه من االنحراف والفساد 
والتخلــف  والوهــن  والضعــف  واالنحطــاط  ــل 

ّ
والتحل

والتبعيــة وانتشــار التطــرف والتشــدد واإلرهــاب في ظل 
االنحراف عن الدين اإلسالمي الحنيف، وبتشجيع من 
يــة والحكومات المســتبدة؛ ألغراض  األنظمــة الدكتاتور

سياسية وطائفية مقيتة.

ها منوطة بحكم وغايات 
ّ
إّن أفعال اهلل سبحانه وتعالى كل  .2

حكيمــة محكمــة، وأّن الغاية من جعل األمة اإلســالمية 
كاملين معتدلين، هي: أمة وسطًا خيارًا 

يخ  كلهــا علــى طــول التار ليســبقوا األمــم اإلنســانية  أ. 
وعرض الجغرافيا باعتدالهم وتوسطهم واستقامتهم 
كلها، أمور الدين والدنيا واآلخرة، ليكونوا  فــي األمور 
قــدوة وأســوة حســنة للنــاس فــي العقيــدة، ومناهج 
التفكير والبحث، وفي األخالق الفاضلة، واألعمال 
فــي  واالزدهــار  والحضــارة  والتمــدن  الصالحــة، 
مناحــي الحياة المختلفة كلهــا الفكرية، والعملية، 
والماديــة، والروحيــة؛ ألّن مــا هداهــم اهلل؟زع؟ إليه هو 
الحقيقــة الثابتــة والطريــق الصحيــح إلــى الكمــال 
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اإلنســاني المعرفي، والتربــوي، والحضاري، ومنهج 
الســعادة  بــه  تتحصــل  الــذي  القويــم،  االعتــدال 
الحقيقيــة الكاملــة لــكل مــن عمــل به فــي الدارين 

الدنيا واآلخرة.

كافة النــاس واألمم أتباع ســائر  ليكونــوا شــهودًا علــى  ب. 
األديان الســماوية المنســوخة المنحرفة، والوضعية، 
الباطلــة  األرضيــة  والسياســات  والفلســفات، 
والمنحرفــة، وأتباعهــا مــن الملحديــن والعلمانييــن 
والبرجماتييــن والعبثييــن والمفرطين فــي المادية أو 
الروحانية ونحوهم، بأنهم خرجوا عن جادة االعتدال 
والوسطية واالســتقامة والحق والخير والفضيلة فيما 
يكونون عليه مــن اإلفراط والتفريط وأعمالهم الضالة 
المنحرفة المخالفة للحق والعدل والخير والفضيلة 
والحقوق اإلنســانية. وذلك لما يتمتع به المســلمون 
مــن العلــم والمعرفــة، ولمــا هــم عليــه مــن االعتدال 
والوســطية واالســتقامة، ولحكمهم بالعدل والقســط 
كمًا  وتنّزههم عن الظلم والكذب، واليكون غيرهم حا

وشاهدًا عليهم؛ ألنه يفتقر لما يتمتعون هم به.

وطبعــًا هذا الكالم ينطبق على األمة المســلمة حينما تطّبق 
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وتعمل باإلسالم الحنيف، وال ينطبق على األجالف من الحكام 
المســتبدين الظلمــة، والمتطرفين اإلرهابييــن، وال على العصاة 

الفسقة من أبناء المسلمين.

وألّن األفراد في كل المجتمعات ينقسمون بحسب معاييرها 
ثة أقسام، وهي: إلى ثال

الفــرد العالــي الشــريف: الــذي يتمتــع باالســتقامة التامة   -
العاليــة،  بالفضائــل  ــى 

ّ
يتحل و الكامــل،  والصــالح 

يمّثل عصارة الحياة االجتماعية  وبالمبدئيــة الكاملة، و
وخالصتها وبغيتها النهائية، وهم بطبيعة الحال قليلون 

كل المجتمعات. في 

الفرد الداني الخسيس: المنحرف الذي يتصف بالرذائل   -
والخصــال القبيحة، الذي ال داعي باطني له يدعوه إلى 
رعاية الحقوق والواجبات واألصول االجتماعية العامة، 
وال رادع داخلي له يردعه عن اقتحام الذنوب والمعاصي 
واآلثــام والخطايــا والجرائــم والجنايــات التــي يأتــي بهــا 
كتراث وال مباالت، فال يقوم بما يجب  ويواقعها من غير ا
وال  االجتماعيــة،  والواجبــات  المســؤوليات  مــن  عليــه 
يتحقــق فيــه الحد األدنى من آمــال وأماني المجتمع في 
كذلك  أفــراده والمنتســبين إليــه، وهــم بطبيعــة الحــال 
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كل المجتمعات. قليلون في 

الشــريف  وبيــن  والدانــي،  العالــي  بيــن  المتوســط  الفــرد   -
والخسيس: وهم الغالبية في جميع المجتمعات، الذين 
يمثلون وجهها  يعتمــد عليهم فيها، وتقوم بهم بنيتهــا، و
وتتحقــق  وتربيتهــا وحضارتهــا،  ونــور معارفهــا  المشــرق 
ــى 

ّ
فيهــم وبهــم مقاصدهــا ومآربهــا، وتظهــر فيهــم وتتجل

آثارها الحســنة ومحامدها، وهؤالء هم الذين ُيشــهد لهم 
بالعدالــة وتقبل شــهادتهم في القضاء فــي المجتمعات 
وفيهــم  الســمحة،  اإلســالمية  الشــريعة  وفــق  اإلســالمية 
تتمثل الوسطية واالعتدال واالســتقامة بالمقياس العام 
الحســنة  القــدوة  تتمثــل  وبهــم  والمجتمــع،  األمــة  فــي 
وتتجلــى وتظهر في األّمة اإلســالمية لســائر األقــوام واألمم 
والشــعوب، والشهادة عليها بالتطرف والميل نحو طرفي 
اإلفراط والتفريط في العقيدة والفكر واألخالق والســلوك 

واألفعال والمواقف والعالقات.

كــرم؟ص؟ وبين  وقيــل: أّمة وســطًا بيــن الرســول األعظم األ
الحســنة،  والموعظــة  بالحكمــة  التبليــغ  فــي  النــاس 
يشــهدون عليهــم برســالة النبــي محمــد؟ص؟ الكاملــة  و
كمــا وصلــت إليهــم وأخذوهــا بصــورة علمية  الخاتمــة، 



143

دقيقــة محكمــة مــن الكتــاب والســنة، وأقامــوا الحجــة 
كما هي عليه  عليهم بالبالغ، أي: أنه قد بلغتهم الرسالة 
بأمانــة تامــة وموضوعيــة كاملة ونزاهة غيــر متناهية، كما 
يشــهدون بمــا يحصــل لهــم مــن العلــم اليقينــي القاطع 
يــة بالبصيــرة النافذة لألنبياء الســابقين الكرام؟مهع؟  والرؤ
علــى أممهــم الجاحديــن المنكريــن لتبليغهــم إياهــم، 
بأنهــم قد بلغوهم بما أمرهم اهلل ســبحانه وتعالى بتبليغه 

إليهم.

يفــرض علــى األمــة اإلســالمية أن تحافــظ علــى  وهــذا 
كما هي عليــه، وتأخذها  الرســالة اإلســالمية المحمدية 
مــن مصادرهــا كمــا أمــرت بــه، وتصونهــا مــن التحريــف 
والتغييــر والتبديــل، وأن تعمــل بهــا وتطبقها فــي جميع 
األحوال والشؤون، ثم تتحمل مسؤولية وأمانة التبليغ بها 
بالحكمة والموعظة الحســنة إلى ســائر األمم والشــعوب 

واألقوام.

ولــن تنجــح األمة المســلمة فــي حمل هــذه المســؤولية 
واألمانــة وتأديــة هــذا الواجــب اإللهــي واإلنســاني إال إذا 
والتقــوى،  واالســتقامة  واالعتــدال  بالوســطية  ــت 

ّ
تحل

وتمثلــت فيهــا القدوة الحســنة واقعــًا بحــق وحقيقة في 
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العلــم والمعرفــة، والتربيــة والحضــارة، بحيــث تكســب 
ثقــة األمــم واحترامها وتقديرهــا؛ ألّن العالــي ال يأخذ من 
الدانــي، والقــوي ال يأخذ مــن الضعيف، والنّيــر ال يأخذ 
مــن المظلــم، وبذلــك يتجســد لنــا حجــم تفريــط األمــة 
يخيــة  المســلمة فــي األمانــة اإللهيــة، والمســؤولية التار
اإلنســانية بإهمالها الرسالة اإلســالمية، ولما صارت إليه 
ف والفســاد واالنحالل واالنحطاط، 

ّ
من الضعف والتخل

فبداًل من خدمة الرســالة اإلســالمية ونشرها والتبليغ بها 
أســاءت إليهــا وظلمتهــا غايــة اإلســاءة والظلم، وســوف 
عــن  وفراعنتهــا  طواغيتهــا  ُيســأل  و ذلــك،  عــن  تســأل 
ذلــك، ويؤاخذون عليه في يوم القيامة أشــد المؤاخذة، 

يعاقبون عليه أشد العقوبة في نار جهنم.  و

وقيل بحق: أّن المراد باألّمة الوســط هم األئمة المطهرون 
كامــل العلــم  مــن أهــل البيــت العصمــة؟مهع؟؛ ألّن لهــم 
والمعرفــة بالدين اإللهي الحق، واالســتقامة التامة على 
والطريقــة  القويــم  ونهــج االعتــدال  المســتقيم  الصــراط 
ســائر  مــن  غيرهــم  دون  الديــن،  فــي  المثلــى  الوســطى 
فــي  والمتوســطين  بالخيــرات  الســابقين  المســلمين 
اإليمــان والعلــم والعمــل، والمقصريــن، قــول اهلل تعالى: 
ُهْم  ِم�نْ ا �نَ اِ��نَ ا ِم�نْ ِع�بَ �نَ �يْ

�نَ �ْصَ��نَ �ي ِ �ن
َّ
ا�بَ �ل ِك�ةَ

ْ
ا �ل �نَ

ْ ْوَر�ث
أَ
ّمَ �

ُ >�ث
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َر��ةِ  �يْ
�نَ
ْ
ال �بِ �ةٌ  َسا�بِ ُهْم  َوِم�نْ ِصٌ�  �ةَ �ةْ ّمُ ُهم  َوِم�نْ  �ِ�ِ �نْ �نَ ِ

ّ
ل اِلٌم  طنَ

يمثــل األئمة  ُر<)1)، و �ي َك�بِ
ْ
ُل �ل صنْ �نَ

ْ
ِلَك ُهَو �ل

ِه �نَٰ
َ
�نِ �لّل

�نْ اإِ �بِ
المعصومــون المطهــرون؟مهع؟ القــدوة الحســنة لجميــع 
كــرم؟ص؟ والحجة البالغة  النــاس بعد الرســول األعظم األ
عليهــم في العمــل بالديــن وتطبيقه، وهم الواســطة بين 
كــرم؟ص؟ وبيــن النــاس فــي التبليــغ  الرســول األعظــم األ
بالرسالة والقيام على العمل بها وتطبيقها، وهم الشهداء 
مــة العارف 

ّ
هلل ســبحانه وتعالــى على النــاس، يقول العال

الســيد السبزواري: »أّن المراد بالشهادة في اآلية الشريفة 
ليست الشهادة الجسمانية - تحّماًل وأداًء - بل الشهادة 
يــة المعنويــة علــى أعمــال الجــوارح والجوانح،  الحضور
يــة مــن اهلل تعالــى فــي مقــام التحّمــل في  إحاطــة حضور
يســتلزم ذلك إحاطة  الدنيا، وفي مقام األداء في اآلخرة و
الشــاهد إحاطــة معنويــة مــن قبــل اهلل تعالــى، وال يمكن 
أن يصــل إلــى هذه الدرجة كل أحد مــع كل ماهم عليه، 
فمثل هذه الشــهادة تختص باألقل من أمة محمد؟ص؟، 
إن الشــهادة  فالشــهادة مما تختلف باختالف العوالم، و
علــى األمور الظاهرية الدنيوية شــيء، وهي بالنســبة إلى 

1- فاطر: 32
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النشأة اآلخرة شيء آخر«)1)

إذ ال بــد فــي أداء الشــهادة النوعيــة فــي اآلخرة، مــن أن يكون 
تحّملها في الدنيا بعرض أعمال العباد على الشاهد هلل سبحانه 
كما هي عليه  وتعالــى من قبله، بحيث يعلم الشــاهد بحقيقتها 
مــن صحتهــا وفســادها، جيدهــا ورديئها، فــي الظاهــر )الصورة( 
والباطــن )اإلخــالص( ونحــو ذلــك؛ ليكــون أداءه لهــا عــن علــم 
يقيــن ناجم عن مشــاهدة لحقيقة العمل وليــس لمجرد صورته  و
إال ال يتحقــق التحمل فــي الدنيا حقيقــة، فال يترتب  وظاهــره، و
األداء عليــه فــي النشــأة اآلخــرة، وفــي الحديــث الشــريف عــن 
اإلمام الباقر؟ع؟ أنه قال: »نحن األمة الوســط، ونحن شــهداء اهلل 
علــى خلقه، وحجته في أرضه وســمائه«)2)، وفــي الحديث أيضًا 
عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالب؟ع؟ أنــه قال: »فرســول 
اهلل؟ص؟ شــاهد علينا، ونحن شهداء اهلل على خلقه، وحجته في 

أرضه«)3).

وألّن قبــول شــهادة الفــرد في الدنيــا تحتاج إلى قيود وشــروط 
في الشــريعة اإلســالمية الســمحة العادلة، فال يصح أن يقبل اهلل 

مة السبزواري، جزء 2، صفحة 116
ّ

1- مواهب الرحمن، العال

2- الكافي، جزء 1، صفحة 251

3- شواهد التنزيل، جزء 1، صفحة 119
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سبحانه وتعالى الشهادة في النشأة األخرى على النوع اإلنساني 
كلــه بجميــع شــعوبه وأممــه وأجناســه، وعلــى جميــع أعمالهــم 
الظاهريــة والباطنيــة، الســرية والعلنيــة، وهــو أمــر ليس في وســع 
اإلنســان العــادي القيام به؛ ألنه خارج حواســه الظاهــرة وطاقته، 
وأن يقبلهــا مــن كل واحد من المســلمين من دون قيد أو شــرط، 
وهي شــهادة هدفهــا إبطال ما يعتذر به العبــد لتتم عليه الحجة 
يترتــب عليها الخلود في نعيم  وليتمّيز بها األخيار من األشــرار، و

الجنة أو الخلود في عذاب نار جهنم.

وفــي اآلية الكريمة تنويه إلى شــرف هذه الشــهادة وعظمتها، 
حتى أّن اهلل؟زع؟ وهو العليم بكل شيء، والمحيط به علمًا وقدرة، 
 بعد حصول هذه الشــهادة، وتعتبر التزكية أصل في 

ّ
ال يقضي إال

الشهادة، ومن المفروض أن يكون اإلحتجاج بهذه الشهادة أشد 
موثقًا وأعظم حجة، وفي األمة بطبيعة الحال من ال تجوز شهادته 
فــي الدنيا علــى حزمة بقل أو على صاع مــن تمر، فكيف يطلب 
اهلل ســبحانه وتعالــى منــه الشــهادة علــى األمــم، وعلــى حقائــق 

يقبلها منه؟! أعمالهم الظاهرية والباطنية في يوم القيامة و

أضف إلى ذلك: انتشــار التطرف والتشدد واإلرهاب الفكري 
واألمنــي والسياســي بيــن قطــاع ليــس بالقليــل من المســلمين، 
يــة والحكومــات المســتبدة والحكام  وتفشــي األنظمــة الدكتاتور
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الظلمة في العالم اإلســالمي، وظهور التحلل األخالقي، والفساد 
واإلنحطــاط الحضــاري، والضعــف والتخلــف والتبعيــة للغيــر 
ونحــو ذلــك من الحــاالت المخالفة لمقاصد الشــريعة وأهدافها 
وغاياتهــا، وللصــورة النورانيــة الحقيقيــة التــي ينبغــي أن يكــون 

عليها المسلمون بما هم مسلمون حقيقة وواقعًا.

 قطعــًا علــى أّن المراد باألّمة الوســط التــي جعلها 
ُّ

وهــذا يــدل
إنما هم  شــهيدة علــى النــاس، ليســت األّمــة المســلمة ككل، و
قســم خــاص فيهــا، تولى اهلل تبــارك وتعالــى أمرهم، وكشــف لهم 
بنفســه عن حقائق أعمال العباد، وأوقفهــم عليها، وأحاطهم بها 
نهم من تشخيصها على حقيقتها وكما هي عليه في 

َ
علمًا، ومّك

الواقــع فــي الظاهــر والباطن؛ ليحتج بشــهادتهم علــى خلقه غدًا 
ئكة وأعضاء الجســم  في يوم القيامة في جملة الشــهود من المال
مة الطباطبائي: »وهذه الكرامة بالشــهادة 

ّ
وغير ذلــك، يقول العال

تخــّص األوليــاء الطاهريــن دون العدول من أهــل اإليمان، فضاًل 
عــن مــن دونهم األجالف وفراعنــة األمة«)1)، واآليــة الكريمة دليل 
كل األمة المســلمة، ذهب  علــى عصمتهم، ومن قال بأّن المراد 
يســتحيل أن  إلــى القول بحجيــة إجماع األمــة؛ ألنها معصومة، و
تجتمــع علــى الخطأ، كما اســتدل الفقهــاء باآليــة الكريمة على 

1- مختصر الميزان، صفحة 33
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اشتراط العدالة في الشهادة والحكم والفتوى.

الجديــر بالذكــر: أّن مــن ذهــب إلــى القــول بــأّن المــراد باألمــة 
الوســط فــي اآلية الكريمــة موضوع البحث هم األئمــة المطهرون 
كــون أّن األّمة اإلســالمية  مــن أهــل البيــت؟مهع؟ ال ينفــي حقيقــة 
المحمديــة هــي خيــر أّمــة أخرجــت للنــاس، وأنهــا أشــرف األمم 
اِس 

�ةْ ِلل�نَّ ِر�بَ �نْ
أُ
�ةٍ �

ّمَ
أُ
َر � �يْ

ْم �نَ �ةُ �ن
ُ
وأعظمهــا درجة، قول اهلل تعالــى: >ك

ِه<)1) وهذه 
َ
الّل  �بِ

و�نَ ِم�نُ وأْ َكِر َو�ةُ ُم�ن
ْ
َهْو�نَ َع�نِ �ل �نْ ِ َو�ةَ َمْعُرو�ن

ْ
ال  �بِ

ُمُرو�نَ
أْ
ا �ةَ

الخيرية ترتبط بالرسالة اإلسالمية والشريعة بجميع خصائصها، 
كرم؟ص؟ الذي صنعها بجهاده،  وفيها تشريف للرسول األعظم األ

يمثل القدوة الحسنة فيها والسراج المنير لظالمها. و

وهــو األمــر الــذي ال ينفــي، بــل يعــّزز لــذات الســبب وجــود 
صنــف خــاص متميــز ورائع والمــع في داخــل األمة، هم أشــرف 
األمــة وأعظمهــا وعلــة عظمتها وشــرفها، وهــم العلة بعد الرســول 
بــه مــن الخصائــص والشــرف  كــرم؟ص؟ لمــا تتمتــع  األعظــم األ
كما هو الحال في تشــريف النوع اإلنســاني رغم وجود  والعظمــة، 
كي الدماء بغير وجه حق، قول اهلل تعالى:>إَِو�نْ  المفســدين وســفا
َها  �ي َعُل �نِ ْ �ب

�ةَ
أَ
و� �

ُ
ال �ةً �ةَ �نَ ِل�ي ْر�نِ حنَ

اأَ
ْ
اِعٌل �نِىي �ل ِىي حبَ

�نّ َك�ةِ �إِ ا�أِ
َ
َمل

ْ
َك ِلل اَل َر�بُّ �ةَ

َك 
َ
ُس ل ِ�ّ �ةَ َ�ْمِ�َك َو�نُ ُح �بِ ِ

َ��بّ
ْ��نُ �نُ

َماَء َو�نَ ُك �لّ�ِ َْ��نِ َها َو�ي �ي ِ�ُ� �نِ �نْ ُ َم�ن �ي

1- آل عمران: 110
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<)1)، وعلة ذلك: وجود صنف خاص  ُمو�نَ
َ
ْعل ا �ةَ

َ
ُم َما ل

َ
ْعل

أَ
ِىي �

�نّ اَل �إِ �ةَ
يتحقــق بوجودهم  ى بالكمــاالت المطلوبة، و

ّ
راقــي ومتميــز يتحل

غايــة الخلق والمقصود بالذات ومباشــرة فــي اإلرادة اإللهية، في 
الحديــث الشــريف عــن قتادة في تفســيرها، قــال: »كان في علم 
كنوا  اهلل أنه ســيكون من الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وسا

الجنة«)2)

وبخصــوص الجعل، يمكن تقســيم الجعل في القرآن الكريم 
ثة أقسام، وهي: وبحسب دور اإلنسان واختياره فيه إلى ثال

الجعــل التكوينــي: وهــو الجعــل الــذي ال اختيــار وال دور  أ. 
َهاَر 

َل َو�ل�نَّ �يْ
َّ
ا �لل �نَ

ْ
َعل َ للعبــاد فيه، مثل: قــول اهلل تعالــى: >َو�ب

(3(> �ن ْ �ي �ةَ َ �ي
آ
�

الجانــب  فيــه  وســط،  جعــل  وهــو  االجتماعــي:  الجعــل  ب. 
التكويني، وفيه االختيار من جانب العباد إجمااًل، مثل: 

و�<)4) َعاَر�نُ َل ِل�ةَ ا�أِ �بَ
ا َو�ةَ ُعو�بً ُ اُكْم سث �نَ

ْ
َعل َ قول اهلل تعالى: >َو�ب

الجعــل التفضيلــي الرتبي: وهــو الجعل الــذي يكون تمام  ج. 

1- البقرة: 30

2- زبدة التفسير، محمد سليمان األشقر، صفحة 6

3- اإلسراء: 12

4- الحجرات: 13
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سببه كمال العبد في نفسه في ما بينه وبين اهلل سبحانه 
ْهُ�و�نَ  َ  �ي

�ةً ّمَ �أِ
أَ
ُهْم � ا ِم�نْ �نَ

ْ
َعل َ وتعالى، مثل: قول اهلل تعالى: >َو�ب

َم  َر�ِه�ي ْ �ب �إِ ٰى 
َ
ل �ةَ ْ عالى: >إَِو�نِ ��ب ول �هلل �ة ُرو�<)1)، و�ة ا َص�بَ ّمَ

َ
ا ل ْمِر�نَ

أَ
ا �بِ

َماًما<)2) اِس �إِ
َك ِلل�نَّ

ُ
اِعل ِىي حبَ

�نّ اَل �إِ ُه�نَّ �ةَ ّمَ �ةَ
أَ
ا كَِلَما�ةٍ �نَ ُ� �بِ

َر�بُّ

�ةً َوَسً�ا<)3)، هو  ّمَ
أُ
اُكْم � �نَ

ْ
َعل َ ِلَك �ب

�نَٰ
َ
وقــول اهلل تعالــى: >َوك

بــدون شــك مــن الصنــف الثالــث )التفضيلــي الرتبي( 
وهــو من أّجــل المقامات وأعلى الرتــب وأرفع الدرجات؛ 
ألنــه يتطلــب االعتــدال في قــوى النفس، والوســطية في 
العقيــدة والمنهــج واألخــالق، واالســتقامة فــي الســلوك 
والمواقــف والعالقات، وتحصيل ســائر الكماالت للنوع 
األعظــم  الرســول  عنــد  مــن  مقتبســة  وكلهــا  اإلنســاني، 
كمل في جميع  كرم؟ص؟ واالقتداء به؛ ألنه النموذج األ األ
ذلــك. وهــذا يســتلزم أن ال يكــون المــراد جميــع األمــة، 
إنما صنف خاص منها، الذين هم تحت والية اهلل؟زع؟  و

ونعمته وهدايته الخاصة.

مة العارف 
ّ

وفي وجه آخر لتفســير اآلية الكريمة، قال العال

1- السجدة: 24

2- البقرة: 124

3- البقرة: 143
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الســيد الســبزواري: »أّن الشهادة ليســت قولية فقط، بل 
يحتمل أن تكون تكوينية أيضًا، والمراد من األخيرة هي: 
أّن أّمــة اإلســالم بالمعنــى المتقــدم هــي بنفســها تكوينًا 
تكــون بارزة بحقائقهــا ومعارفها وأحكامها، وتشــهد على 
جميع األمم واألديان، كما تشــهد الجوهرة النفيســة بين 
جملة األحجار، أن ليس لألخيرة شأن مقابلها، أو شهادة 
المؤمن الكامل اإليمان والمعرفة بنفسه على سائر األفراد 
بأن ليس لهم شأن، وأنه على الصراط المستقيم، وأّن ما 
ســواه على غير الصراط، فيكون ما ورد في اآلية الشــريفة 

من القضايا الفطرية«)1).

ئمة  كرم؟ص؟ هو القدوة الحسنة لأل أّن الرســول األعظم األ  .3
 �ْ �ةَ

َّ
المطهريــن؟مهع؟ ولألمة أجمعيــن، قول اهلل تعالــى: >ل

و  ُ ْر�ب َ َم�ن َكا�نَ �ي ِ
ّ
�ةٌ ل ْسَوهةٌ َ�َ��نَ

أُ
ِه �

َ
ُكْم �نِىي َرُسوِل �لّل

َ
َكا�نَ ل

يختــص  وهــو  ًر�<)2)،  �ي َك�ثِ َه 
َ
�لّل َكَر  َو�نَ َر  �نِ

اآ
ْ
�ل ْوَم  �يَ

ْ
َو�ل َه 

َ
�لّل

بالشــهادة عليهم أجمعين غدًا في يوم القيامة بين يدي 
اهلل العزيــز الجّبــار بمــا بلغهــم وبّيــن إليهم مــن المعارف 
اإللهيــة الحقــة، واألخالق الفاضلــة، وأحكام الشــريعة، 

1- مواهب الرحمن، العالمة السبزواري، جزء2، صفحة 122

2- األحزاب: 21



153

وســائر العلــوم والمعارف، وســبل التطهيــر والتزكية وأقام 
كان منهــم من القبــول والرد،  الحجــة عليهــم فيه، وبمــا 
وبحقائــق  واالنحــراف،  واالســتقامة  والتمــرد،  واالنقيــاد 
والباطنيــة،  الظاهريــة  والطالحــة،  الصالحــة  أعمالهــم 
�نَ  َك�يْ الســرية والعلنية، ونحو ذلك، قول اهلل تعالى: >�نَ
اِء 

َ
ل وأُ

ٰ
َه ٰى 

َ
َعل َك  �بِ ا  �نَ �أْ َو�بِ  �ٍ ِه�ي َ �ث �بِ �ةٍ 

ّمَ
أُ
� ا ِم�ن ُكّلِ  �نَ �أْ �بِ  � �نَ �إِ

للوســطية  كمــل  األ االنمــوذج  المثــال  ألنــه  ً��<)1)؛  ِه�ي َ سث
واالعتــدال واالســتقامة والجامــع لكل الكمــاالت للنوع 
واســتقامتها  واعتدالهــا  األمــة  وســطية  وأن  اإلنســاني، 
قبــس مــن فيضه ونور إشــعاعه؛ التباعها لــه وأخذها منه 
إذا  واقتدائهــا بــه، وليــس لهــا شــيء مــن ذلــك بدونــه، و
أهملــت وقصــرت وخالفــت ولــم تعمــل، فليــس ذلــك 
بســبب التقصيــر والنقص فــي التبليغ والبيان واألســوة، 
إنمــا بســبب أنفســهم؛ وألنهــم لــم يراعــوا األمانــة ولــم  و
يحفظوهــا، يقــول العــارف الفيــض الكاشــاني: »فالنبــي 
يشــهد هلل علــى األئمــة؟مهع؟ بــأن اهلل أرســله إليهــم وأنهــم 
أطاعــوه، واألئمــة يشــهدون هلل علــى األمم بأن اهلل أرســل 
غهم، وأّن منهم من 

ّ
النبي؟ص؟ إليهم، وللنبــي؟ص؟ بأنه بل

أطاعه ومنهم من عصاه. وكذلك يشــهد نبينا؟ص؟ لسائر 

1- النساء: 41
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غوا رســاالت 
ّ
النبييــن؟مهع؟ علــى أممهــم بــأن النبييــن بل

يقول العاّلمة الشــيخ محمد جواد  ربهــم إلى أممهم«)1)، و
كل الويل لمن يشــهد عليه رســول اهلل،  مغنيــة: »والويــل 
يحكم عليه اهلل ... هذا إذا أهمل ولم يبشــر، فكيف إذا  و
أساء وكان هو السبب الباعث على التشكيك في الدين 
كالمه في المقام األول  وأهله«)2) وتركيز الشيخ مغنية في 

على العلماء.

يــب وال تــردد: فــإّن االســتقامة واالعتــدال  وبــدون شــك وال ر
والوســطية هــي مــن أبــرز مظاهــر الرحمــة اإللهيــة وتجلياتهــا فــي 
الرســالة اإلســالمية المحمدية، وتلزم عنها أمور رئيســية عديدة، 

منها:

اليســر في التشــريع وعدم التكليف فوق الوسع والطاقة،  أ. 
َما  َها 

َ
ل ُوْسَعَها  ا 

َّ
ل �إِ ً�ا  �نْ �نَ ُه 

َ
�لّل �نُ  ِ

ّ
ل
َ
ك ُ �ي ا 

َ
>ل تعالــى:  اهلل  قــول 

<)3)، أي: ال يفــرض اهلل؟ج؟  �ةْ َ��بَ َها َما �ْك�ةَ �يْ
َ
�ةْ َوَعل َ��بَ

َ
ك

يقدرون  علــى العباد مــن التكاليــف إال ما يســتطيعون و
علــى القيــام بــه ويوافــق ميــزان تحملهــم؛ ألن التكليف 

1- تفسير الصافي، فيض الكاشاني، جزء 1، صفحة 296

2- الكاشف، محمد جواد مغنية، جزء 1، صفحة 226

3- البقرة: 286
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مبنــي علــى الرحمة واإلحســان، والتكليف فوق الوســع 
والطاقــة ظلم وقبيح وال يكون إال عن جهل وحاجة، واهلل 
ســبحانه وتعالــى منــزه عــن ذلــك؛ فهــو العــادل المطلق 
العليم الخبير بخلقه، ال يخفى عليه شــيء من أحوالهم 
وشــؤونهم وظروفهــم، وهــو الغنــي المطلــق الحميد على 
كلهــم عيالــه، وهــو ســبحانه وتعالــى ال  فعالــه، والخلــق 
ينتفع بطاعة العبد، وال يتضرر من عصيانه، بل يعود نفع 
الطاعــة وضــرر المعصيــة على العبد نفســه فــي الدارين 
خيــرًا  إن  عملــه،  بحقيقــة  ُيجــازى  إذ  واآلخــرة،  الدنيــا 
كل من قصــر وأهمل وضّيع  إن شــرًا فشــر، وعليه:  فخير و
إنما  وخالــف، فليس ذلك بســبب صعوبــة التكليف، و

بسبب جهله وحماقته واتباع نفسه األمارة بالسوء.

موافقة الرســالة في العقيدة واألخالق والشريعة للطبيعة  ب. 
تعالــى:  اهلل  قــول  والتكويــن،  الخلقــة  وأصــل  اإلنســانية 
وقــول  َهَ�ٰى<)1)،  �نَ َر 

َ
�ّ �ةَ �ي  ِ �ن

َّ
2 َو�ل ٰى  َ�ّوَ

�نَ �ةَ 
َ
ل حنَ �ي  ِ �ن

َّ
>�ل

ّمَ 
ُ �ث  �ُ �ةَ

ْ
ل ٍء حنَ ْ ىي

َ ْعَطٰ� ُكّلَ �ث
أَ
� �ي  ِ �ن

َّ
�ل ا  �نَ ُّ َر�ب اَل  >�ةَ اهلل تعالــى: 

كل المخلوقات، فسوى  نا الذي أوجد  َهَ�ٰى<)2)، أي: رّبُ

1- األعلى: 3-2

2- طه: 50
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خلــق كل مخلــوق وأتقنــه، ورّتبــه ونّظمــه وقــّدره فأحكم 
بــكل مــا يحتاجــه فــي وجــوده المــادي  تقديــره، وزّوده 
يســهل لــه طريــق  يحفــظ بقــاءه وكيانــه، و والمعنــوي، و
الوصول إلى غاية خلقه ووجوده، ثم هداه هداية تكوينية 
وهدايــة تشــريعية موافقة لفطرته وألصــل خلقته وتكوينه 
كماله المقّدر  وطبعه الناشئ عنه، من أجل الوصول إلى 
ئق به، وتحصيل ســعادته الحقيقية في الدارين  لــه والال

الدنيا واآلخرة، في خير وعافية.

أن تكــون الرســالة هي الطريــق الحصري الوحيــد إلى صالح 
اإلنســان وخيــره ومصلحته فــي دورة الحيــاة الكاملــة، العرضية 
إيصاله  يخ، و فــي المكان والجغرافيا، والطولية في المكان والتار
ئق بــه، وتحصيل الســعادة الحقيقية  كمالــه المقّدر له والال إلــى 
َ�ا  اَل �ْه�بِ الكاملــة فــي الدارين الدنيا واآلخرة، قول اهلل تعالــى: >�ةَ
َم�نِ  ىي ُهً�ى �نَ ِ

�نّ ُكم ّمِ
�نَّ �يَ �ةِ

أْ
ا ا �يَ

ّمَ اإِ
ْع�نٍ َعُدّوٌ �نَ ُكْم ِل�بَ ْعصنُ َ ًعا �ب ِم�ي َ َها حب ِم�نْ

ُه 
َ
�نَّ ل اإِ

ِر�ي �نَ
ْ
ك ْعَر�نَ َع�ن �نِ

أَ
ٰ� 123 َوَم�نْ � �ةَ

ْ َ�ث ا �ي
َ
ّلُ َول صنِ ا �يَ

َ
ل

َ �نَ
َع ُهَ���ي �بَ

��ةَّ
ْعَمٰ�<)1)، واآليــة تفيد بوضوح 

أَ
اَم�ةِ � �يَ �ةِ

ْ
ْوَم �ل َ ُرُه �ي ُ ْ��ث

كًا َو�نَ �ن �ةً صنَ َ �ث َمِع�ي
تــام أّن العمل بالرســالة اإللهية هو الطريــق الوحيد الذي يحافظ 
على صالح اإلنسان ومصلحته في الدارين، وأّن اإلعراض عنها 

1- طه: 124-123
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ومخالفتهــا يترتــب عليــه الفســاد وضيق المعيشــة والشــقاء في 
الدارين الدنيا واآلخرة.

المقوم الثالث: العالمية والشمول والخاتمية

النقطة األولى: العالمية

يعتبر الدين اإلســالمي الحنيف دينًا عالميًا خالدًا للبشــرية 
قاطبــة بدون اســتثناء، فيجب على كل أحــد من الناس الرجوع 
إليــه، منــذ إعــالن الدعوة بعد نــزول الوحي على الرســول األعظم 
يخ: 27  كــرم؟ص؟ فــي غار حراء في شــمال مكــة المكرمــة بتار األ
يــخ وامتــداد  رجــب 13 قبــل الهجــرة )609م( علــى امتــداد التار
الجغرافيــا، وحتــى انقضــاء حيــاة اإلنســان علــى وجــه األرض، 
بجميــع  والعمــل  الحنيــف،  اإلســالمي  الديــن  اتبــاع  فيجــب 
أحكامــه وتشــريعاته فــي جميــع الشــؤون الخاصــة والعامــة على 
يخيــة والجغرافية؛  جميــع الناس على امتداد المســاحتين التار
ألنــه ال يختــص بقــوم دون قــوم، وال بلــد دون بلــد، وال زمان دون 
زمــان، بل يعــم المجتمع اإلنســاني ككل على اختــالف العنصر 
يات الدين اإلســالمي  والوطن واللســان والزمان، وهذه من ضرور
كل المســلمين الملتزمين الذين  يعتقدها  الحنيف، يؤمن بها و
يعلم كل  يعتقــدون بأن الدين اإلســالمي الحنيف، ديــن حق، و
الباحثيــن المختصيــن بأنهــا حقيقــة ثابتــة ثبوتــًا علميــًا قطعيــًا 
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في مصادره األساســية: القرآن الكريم والســنة الشــريفة القطعية، 
ا 

َّ
ل اَك �إِ �نَ

ْ
ْرَسل

أَ
وعليــه إجمــاع المســلمين، قــول اهلل تعالــى: >َوَما �

ِىي َرُسوُل 
�نّ اُس �إِ

َها �ل�نَّ ُّ �ي
أَ
ا � ْل �يَ

<)1)، وقول اهلل تعالى: >�ةُ �نَ ِم�ي
َ
َعال

ْ
ل ِ

ّ
َرْحَم�ةً ل

�ةً 
ا َكا�نَّ

َّ
ل اَك �إِ �نَ

ْ
ْرَسل

أَ
ًعا<)2)، وقول اهلل تعالى: >َوَما � ِم�ي َ ْم حب

ُ
ك �يْ

َ
ل ِه �إِ

َ
�لّل

<)3) وغيرها  ُمو�نَ
َ
ْعل َ ا �ي

َ
اِس ل

َر �ل�نَّ َ ْك�ث
أَ
ِك�نَّ �

َٰ
ًر� َول �ي �نِ ًر� َو�نَ �ي َ�ثِ اِس �ب

ل�نَّ ِ
ّ
ل

كثير.

كرم؟ص؟ لهذه الحقيقة، فبعث  وقد امتثل الرســول األعظم األ
الرســائل والرســل لرؤســاء البلــدان وملوك الــدول القائمــة آنذاك، 
مثل: قيصر الروم، وكســرى الفرس، وملك الحبشة، وحّكام مصر 
والشــام، ورؤســاء القبائــل العربيــة المختلفــة، ودعاهــم جميعــًا 
رهم من مفاســد الكفر بنبوتــه وتكذيبه 

ّ
لإلســالم الحنيــف، وحذ

والعواقب السيئة الوخيمة المترتبة على ذلك في الدارين الدنيا 
واآلخــرة، ولم يكن ذلــك عبثًا، وال مبادرة شــخصية منه، بل قام 
 قطعًا 

ُّ
بهذا العمل النوعي بأمر من اهلل؟ج؟ رب العالمين، وهو يدل

يقينًا على عالمية اإلسالم الحنيف وعموميته لكل الناس. و

كذلك لجميــع الناس على  كمــا أّن الخطــاب القرآني موّجه 

1- األنبياء: 107

2- األعراف: 158

3- سبأ: 28
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يــخ وعــرض الجغرافيــا، ولم يكــن موّجهــًا لقوم دون  امتــداد التار
آخريــن، أو لزمــان دون آخــر، وذلك بألفاظ متنوعــة، مثل: يا أيها 
ْم 

ُ
ك �ةَ

َ
ل �ي حنَ ِ �ن

َّ
ُم �ل

ُ
ك َّ ُ�و� َر�ب اُس �ْع�بُ

َها �ل�نَّ ُّ �ي
أَ
ا � الناس، قول اهلل تعالى: >�يَ

يا بني آدم، قول اهلل تعالى:  <)1)، و و�نَ �ةُ
�ةَّ ْم �ةَ

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ْم ل

ُ
ِلك �بْ

�نَ ِم�ن �ةَ �ي ِ �ن
َّ
َو�ل

ا 
َ
َول و�  ُ َر�ب

ْ َو�سث و� 
ُ
ل َوكُ ٍد  َمْ��بِ ُكّلِ   �َ ِع�ن ُكْم  �ةَ �نَ �ي ِ رن و� 

دنُ حنُ َ�َم 
آ
� ىي  �نِ

َ �ب ا  >�يَ
ا 

َّ
ل ل <)2)، ولفظ العالمين، مثل: >�ةُ �نَ �ي ُمْ�ِر�نِ

ْ
ِ��بُّ �ل ُ ا �ي

َ
ُ� ل

�نَّ و� �إِ
ْ�ِر�نُ

�ةُ
<)3)، وقــول اهلل تعالى:  �نَ ِم�ي

َ
َعال

ْ
َرٰى ِلل

ْ
ك ا �نِ

َّ
ل �نْ ُهَو �إِ ًر� �إِ

ْ �ب
أَ
� �ِ �يْ

َ
ْم َعل

ُ
ك

ُ
ل

أَ
ْسا

أَ
�

ِميــَن َنِذيًرا«)4) 
َ
َعال

ْ
ٰى َعْبــِدِه ِلَيُكــوَن ِلل

َ
ُفْرَقــاَن َعل

ْ
 ال

َ
ل ــِذي َنــّزَ

َّ
»َتَبــاَرَك ال

ونحو ذلك.

ية الســابقة، مثــل:  كل األديــان الســماو وهــذا يقتضــي نســخ 
الوضعيــة  التشــريعات  كل  وبطــالن  واليهوديــة،  المســيحية 
يجب علــى المؤمنين  المخالفــة للديــن اإلســالمي الحنيــف، و
ــوا عنهــا، 

ّ
كســائر النــاس، أن يتخل ية الســابقة  باألديــان الســماو

يّتبعــوا الدين اإللهي العالمي الذي أنزله اهلل تبارك وتعالى على  و
عبــده ورســوله محمــد بــن عبــداهلل؟ص؟ رحمــة للعالميــن بشــيرًا 

1- البقرة: 21

2- األعراف: 31

3- األنعام: 90

4- الفرقان: 1
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ونذيــرًا لهــم؛ لثبوت ذلك فــي حقهم أجمعين وبدون اســتثناء، 
 ِ َمْعُرو�ن

ْ
ال  �بِ

ُمُرو�نَ
أْ
ا اِس �ةَ

�ةْ ِلل�نَّ ِر�بَ �نْ
أُ
�ةٍ �

ّمَ
أُ
َر � �يْ

ْم �نَ �ةُ �ن
ُ
قول اهلل تعالى: >ك

ًر�  �يْ
كَا�نَ �نَ

َ
ا�بِ ل ِك�ةَ

ْ
ْهُل �ل

أَ
َم�نَ �

آ
ْو �

َ
ِه َول

َ
الّل  �بِ

و�نَ ِم�نُ وأْ ِر َو�ةُ
َ
ك ُم�ن

ْ
َهْو�نَ َع�نِ �ل �نْ َو�ةَ

<)1)، وقــول اهلل تعالى:  و�نَ اِس�ةُ �نَ
ْ
ُرُهُم �ل َ ْك�ث

أَ
و�نَ َو� ِم�نُ ُموأْ

ْ
ُهُم �ل �نْ ُهم ّمِ

َّ
ل

ُسِل  �نَ �لّرُ َرهةٍ ّمِ �ةْ ٰى �نَ
َ
ْم َعل

ُ
ك

َ
�نُ ل ِ

ّ �ي �بَ ُ ا �ي �نَ
ُ
ْم َرُسول

ُ
اَءك ْ� حبَ ا�بِ �ةَ ِك�ةَ

ْ
ْهَل �ل

أَ
ا � >�يَ

ُه 
َ
ٌر َو�لّل �ي �نِ ٌر َو�نَ �ي َ�ثِ اَءُكم �ب ْ� حبَ �ةَ ٍر �نَ �ي �نِ ا �نَ

َ
ٍر َول �ي َ�ثِ ا ِم�ن �ب اَء�نَ و� َما حبَ

ُ
ول �ةُ �ن �ةَ

أَ
�

كثير. ٌر<)2) وغير ذلك  ِ��ي
ٍء �ةَ ْ ىي

َ ٰى ُكّلِ �ث
َ
َعل

وقــد تكّفــل اهلل؟زع؟ ببقــاء االعتبــار للقــرآن الكريــم أبــدًا، فــال 
ية الســابقة من التحريف والتغيير  يمّســه ما مّس الكتب الســماو
ا 

ْكَر إَِو�نَّ ِ
ا �ل�نّ �نَ

ْ
ل رنَّ ْ��نُ �نَ

ا �نَ
�نَّ والتبديل ونحو ذلك، قول اهلل تعالى: >�إِ

ا  ّمَ
َ
ْكِر ل ِ

ال�نّ ُرو� �بِ �نَ َك�نَ �ي ِ �ن
َّ
�نَّ �ل <)3)، وقول اهلل تعالى: >�إِ و�نَ �نُ َ�ا�نِ

َ
ُه ل

َ
ل

ا ِم�نْ 
َ
ِ� َول َ��يْ �نِ �يَ ْ �ي َ اِطُل ِم�ن �ب �بَ

ْ
ِ� �ل �ي �ةِ

أْ
ا ا �يَ

َّ
رنٌ 41 ل �ي ِ ا�بٌ َعرن ِك�ةَ

َ
ُ� ل

اَءُهْم إَِو�نَّ حبَ
ٍ�<)4)، وقد أجمع المسلمون قاطبة  ٍم َحِم�ي �نْ َ�ِك�ي ٌل ّمِ �ي ِ رن �ن ِ�  �ةَ �نِ

ْ
ل حنَ

على ســالمة القرآن مــن التحريف والتغييــر والتبديل، فالكتاب 
الــذي بيــن أيدينا اليــوم هو عينــه الذي أنزلــه اهلل العزيــز الحكيم 

1- آل عمران: 110

2- المائدة: 19

3- الحجر: 9

4- فصلت: 42-41
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علــى عبــده ورســوله محمــد بــن عبــداهلل؟ص؟ بــدون أي تغيير أو 
يــادة أو نقصان، وهو األمر الذي يحكم العقل الســليم  تبديــل أو ز

بضرورته، وثبت علميًا صحته.

كمــا تكّفــل رّبُ العالمين بصمود الدين اإلســالمي الحنيف 
كل التحديــات والصعوبــات، وأن يوجــد لــه حملــة أئمــة  أمــام 
اُهُم  �نَ �يْ

�ةَ
آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
َك �ل �أِ

َٰ
ول

أُ
كل زمــان، قــول اهلل تعالى: >� وأتبــاع فــي 

ْوًما  َها �ةَ ا �بِ �نَ
ْ
ل

ْ� َوكَّ �ةَ اِء �نَ
َ
ل وأُ

ٰ
َها َه ْر �بِ ْك�نُ �ن �يَ اإِ

هةَ  �نَ ّوَ �بُ
َم َو�ل�نُّ

ْ
ُ�ك

ْ
ا�بَ َو�ل ِك�ةَ

ْ
�ل

ْ�َعْو�نَ  اِء �ةُ
َ
ل وأُ

ٰ
ْم َه �ةُ �ن

أَ
<)1)، وقول اهلل تعالى: >َها � �نَ ِر�ي كَا�نِ َها �بِ ُ�و� �بِ �يْ

َّ
ل

ُل َع�ن  �نَ �بْ َ َما �ي
�نَّ اإِ

ْل �نَ �نَ �بْ َ ُل  َوَم�ن �ي �نَ �بْ َ �ن �ي م ّمَ
ُ
ك ِم�ن ِه �نَ

َ
ِل �لّل �ي و� �نِىي َس�بِ

�ةُ �نِ �ن ِل�ةُ
َرُكْم  �يْ

ْوًما عنَ ِ�ْل �ةَ �بْ
َْ��ةَ ْو� �ي

َّ
َول �ةَ َر�ُء إَِو�ن �ةَ �ةَ �نُ

ْ
ُم �ل �ةُ �ن

أَ
ُّ َو� ىي �نِ

عنَ
ْ
ُه �ل

َ
ِ�ِ� َو�لّل �نْ

�نَّ
و�  َم�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
َها �ل ُّ �ي

أَ
ا � ُكم<)2)، وقول اهلل تعالى: >�يَ

َ
ال َ ْم�ث

أَ
و� � ُكو�نُ ا �يَ

َ
ّمَ ل

ُ �ث
 �ُ و�نَ ِ��بُّ ُ ُهْم َو�ي ِ��بُّ ُ ْوٍم �ي �ةَ ُه �بِ

َ
ِىي �لّل

�ة
أْ
ا  �يَ

َ�ْو�نَ ِ� �نَ ِ �ن ُكْم َع�ن ِ��ي  ِم�ن
َ

�ّ ْر�ةَ َ َم�ن �ي
ِه 

َ
ِل �لّل �ي اِهُ�و�نَ �نِىي َس�بِ َ �ب ُ �نَ �ي ِر�ي كَا�نِ

ْ
ى �ل

َ
هةٍ َعل ِعرنَّ

أَ
�نَ � �ي ِم�نِ ُموأْ

ْ
ى �ل

َ
هةٍ َعل

َّ
ل �نِ

أَ
�

ُه َو�ِسٌع 
َ
اُء َو�لّل َ َ�ث ِ� َم�ن �ي �ي �ةِ وأْ ُ ِه �ي

َ
ُل �لّل صنْ ِلَك �نَ

ٍم  �نَٰ ا�أِ
َ
ْوَم�ةَ ل

َ
و�نَ ل ا�نُ �نَ َ ا �ي

َ
َول

ٌم<)3)، وأن يشــّق طريقه إلى الناس ويواصل انتشــاره أبدًا بين  َعِل�ي
مختلــف األقوام والشــعوب وفي مختلف البلــدان، حتى يظهره 

1- األنعام: 89

2- محمد: 38

3- المائدة: 54



162

رسول الرحمة

ية والوضعية وكافة الفلســفات  اهلل؟زع؟ علــى كافة األديان الســماو
يخية تنتهي إليها  كحتمية تار والسياســات البشــرية والوضعية، 
ْرَسَل 

أَ
�ي � ِ �ن

َّ
يخيــة البشــرية، قــول اهلل تعالى: >َوُهَو �ل المســيرة التار

َكِرَه  ْو 
َ
َول ِه  ِ

ّ
ُكل �نِ  �ي �لّ�ِ ى 

َ
َعل ِهَرُه  �نْ ِل�يُ  ِ

َ��ةّ
ْ
�ل �نِ  َوِ��ي ُهَ�ٰى 

ْ
ال �بِ ُه 

َ
َرُسول

ُهَ�ٰى 
ْ
ال ُه �بِ

َ
ْرَسَل َرُسول

أَ
�ي � ِ �ن

َّ
<)1)، وقــول اهلل تعالى: >َوُهَو �ل و�نَ

ُ
ِرك ْ ُم�ث

ْ
�ل

ً��<)2)، وقــد  ِه�ي َ ِه سث
َ
الّل ٰ� �بِ

ِه َوَك�نَ ِ
ّ
�نِ ُكل �ي ى �لّ�ِ

َ
ِهَرُه َعل �نْ ِ ِل�يُ

َ��ةّ
ْ
�نِ �ل َوِ��ي

ثبــت بالحــس والتجربــة إقبــال النــاس علــى الديــن اإلســالمي 
بنفــس  عباداتــه  وتأديــة  أحكامــه  وتطبيــق  واعتناقــه  الحنيــف 
كان عليها أصحاب رســول اهلل؟ص؟ وأنه  الحماس والطريقة التي 
دخل وانتشــر فــي جميع البلدان وفــي جميع الثقافات الشــرقية 

والغربية، المتقدمة والمتخلفة، والحمدهلل رب العالمين.

ثابتــة  إلهيــة  حقيقــة  الحنيــف  اإلســالمي  الديــن  وعالميــة 
ِىي َرُسوُل 

�نّ اُس �إِ
َها �ل�نَّ ُّ �ي

أَ
ا � ْل �يَ

تفرضها وحدة الرّب، قول اهلل تعالى: >�ةُ
ا ُهَو<)3)، 

َّ
ل َه �إِ

َٰ
ل ا �إِ

َ
ْر�نِ ل

اأَ
ْ
َماَو��ةِ َو�ل ُك �لّ�َ

ْ
ُه ُمل

َ
�ي ل ِ �ن

َّ
ًعا �ل ِم�ي َ ْم حب

ُ
ك �يْ

َ
ل ِه �إِ

َ
�لّل

�نَ  �ي ِ �ن
َّ
ْم َو�ل

ُ
ك �ةَ

َ
ل �ي حنَ ِ �ن

َّ
ُم �ل

ُ
ك َّ ُ�و� َر�ب اُس �ْع�بُ

َها �ل�نَّ ُّ �ي
أَ
ا � وقول اهلل تعالى: >�يَ

1- التوبة: 33

2-  الفتح: 28

3- األعراف: 158
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<)1)، وذلك لألسباب التالية: و�نَ �ةُ
�ةَّ ْم �ةَ

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ْم ل

ُ
ِلك �بْ

ِم�ن �ةَ

لعبــاده  الرحيــم  الحكيــم  الواحــد  الــرب  هدايــة  ألّن  أ. 
المتفقيــن فــي العقــل والمنطــق والفطرة وأصــل الخلقة 

والتكوين والطبيعة هداية واحدة ال تختلف.

أن إيجــاد الديــن اإللهي العالمي الواحــد لجميع الناس  ب. 
أمــر ممكن عقاًل؛ ألّن اهلل ســبحانه وتعالى يتمتع بســلطة 
مطلقــة علــى جميــع خلقــه، فهو يفعــل مايشــاء، وبقدرة 
مطلقــة، فــال يعجــزه أن يأتي بدين عالمــي واحد لجميع 
النــاس، وبعلــم مطلــق وحكمــة مطلقــة ورحمة واســعة، 
وغيــر ذلــك من الصفــات والشــؤون اإللهية التــي تجعل 
وجــود الدين اإللهي العالمي الواحــد لجميع الناس أمرًا 

ممكنًا.

كمــا أّن وحدة اإلنســانية وطبيعتهــا الواحدة المشــتركة، 
تقتضي وحدة الغاية، ووحدة التشريع والمنطق، ووحدة 

المصير، مما يتطلب وحدة الدين والمنهج والتشريع.

نتائج مهمة

تترتب على ما سبق النتائج المهمة التالية:

1- البقرة: 21
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كمــال الديــن اإلســالمي، وأن تبنى المعارف اإلســالمية  أ. 
كلها على مقتضى الفطرة وأصل  واألخالق والتشريعات 
الخلقة والتكوين والطبيعة اإلنســانية الواحدة المشتركة 

بين جميع البشر؛ ألنها األساس الثابت للدين الحق.

أن تكون المعارف واألخالق والتشــريعات موافقة للعقل  ب. 
الشــريف:  النبــوي  الحديــث  فــي  الســليم،  والمنطــق 
»استرشــدوا العقــل ترشــدوا، وال تعصــوه فتندمــوا«)1)، وقــد 
المســلمون  والحكمــاء  والمتكلمــون  الفقهــاء  ذهــب 
إلــى القــول بالتالزم بين حكــم العقل وبين حكم الشــرع 
كل مــا  المقــدس، وســموه: قاعــدة التــالزم، وتعنــي: أن 
حكــم بــه الشــرع المقدس يحكــم بــه العقل، وقــال أهل 
العرفــان: إن العقل شــرع داخلي، والشــرع عقل خارجي، 
وال فــرق بينهما في حاق الواقع، فلو تجّســم العقل لكان 
بصورة النبي، ولو تجّرد النبي لصار العقل بعينه، فال فرق 
بينهما إال في اختالف النشأة والعالم، العقل ينتمي إلى 

عالم المجّردات، والنبي ينتمي إلى عالم الطبيعة.

أن يدعــو الديــن اإلســالمي الحنيــف إلــى اتبــاع الحــق  ج. 
إلى العلــم والمعرفة والصــواب، والتحلي  وتمحيصــه، و

1- بحار األنوار، جزء 1، صفحة 96
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والخصــال  األخــالق  ومحاســن  والفضيلــة  بالتقــوى 
إقامــة العــدل  إلــى االســتقامة والصلــح، و الحميــدة، و
إلــى  كافــة بــدون تمييــز بينهــم، و والقســط بيــن النــاس 
المعاملــة  وُحســن  والليــن  والرحمــة  والرأفــة  المحبــة 
الصالحــة  واألعمــال  الخيــرات  فعــل  إلــى  و لآلخريــن، 
إلــى  و وتطورهــا،  وازدهارهــا  الحيــاة  لتقــّدم  والنافعــة 
صيانــة الحريــات وكافة الحقــوق الطبيعية والمكتســبة 
كل ما يثبت بحق وحقيقة أن اإلسالم  إلى  المشــروعة، و
الحنيف يتســع بواقعية لجميع حاجات البشرية ويرفع 
كرامتها، وأنه يوافق في جميع أصوله  يصون  من شــأنها و
العقــل  وتشــريعاته  وأخالقــه  ومعارفــه  وعلومــه  ومبادئــه 

والمنطق السليم والفطرة والطبع اإلنساني السليم.

والخرافــات  الباطــل  اتبــاع  عــن  ينهــى  المقابــل  وفــي 
واألوهــام ومخالفــة العقــل والمنطــق والدليــل والبرهــان 
ئ األخــالق والخصال  الصحيــح، وعــن الرذائــل ومســاو
واالنحطــاط،  والتحلــل  الفســاد  أوجــه  وكل  المذمومــة 
ية واالســتبداد والتمييز العنصري  وعــن الظلم والدكتاتور
والطائفــي بيــن النــاس فــي الحقــوق والواجبــات، وعــن 
الكراهيــة والتشــدد والعنــف والقســوة مــع الناس وســوء 
معاملتهــم، والنهي عن الشــرور واألفعال الضارة بالحياة 
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إزدهارهــا، وعــن انتهــاك الحريــات والحقوق  وتقدمهــا و
والحرمــات والمقدســات، وعــن كل مــا يخالــف العقــل 
مــن  ذلــك  ونحــو  الســليم  والطبــع  والفطــرة  والمنطــق 
ُعو�نَ  �بِ

�ةَّ َ �نَ �ي �ي ِ �ن
َّ
المفاســد والمهالــك، قــول اهلل تعالى: >�ل

�نِىي  َ�ُهْم  ِع�ن ا  و�بً َمْك�ةُ  �ُ ُ�و�نَ �بِ
َ �ي �ي  ِ �ن

َّ
�ل  َّ �ي ّمِ

اأُ
ْ
�ل  َّ ىي �بِ

�ل�نَّ ُسوَل  �لّرَ
َكِر  ُم�ن

ْ
َهاُهْم َع�نِ �ل �نْ َ ِ َو�ي َمْعُرو�ن

ْ
ال ُمُرُهم �بِ

أْ
ا ِل �يَ �ي �بِ

�ن اإِ
ْ
ْوَر�هةِ َو�ل

�ل�ةَّ
ُهْم  َع�نْ ُع  صنَ َو�يَ  َ ا�أِ�ث �بَ

�نَ
ْ
�ل ِهُم  �يْ

َ
َعل ُم  َ�ّرِ ُ َو�ي ا�ةِ  �بَ ِ

�يّ
�لّ�َ ُهُم 

َ
ل ِ�ّلُ  ُ َو�ي

 �ِ �بِ و�  َم�نُ
آ
� �نَ  �ي ِ �ن

َّ
ال �نَ ِهْم  �يْ

َ
َعل َكا�نَ�ةْ  ىي  �ةِ

َّ
�ل اَل 

َ
ل عنْ

اأَ
ْ
َو�ل ْصَرُهْم  �إِ

َك ُهُم  �أِ
َٰ
ول

أُ
َل َمَعُ�  � ِ رن

�ن
أُ
�ي � ِ �ن

َّ
وَر �ل

ُعو� �ل�نُّ �بَ
َصُروُه َو��ةَّ ُروُه َو�نَ َوَعرنَّ

.(1(> ِلُحو�نَ ُم�نْ
ْ
�ل

العنصريــة  والنعــرات  الجاهليــة  العصبيــات  محاربــة  د. 
العرقية والطائفية، والتركيز على وحدة الجنس البشري، 
والوحــدة الدينيــة الروحيــة والمعنويــة لألمة اإلســالمية، 
إلــى  والدعــوة  واألقــوام،  البلــدان  حــدود  تتجــاوز  التــي 
اإللفــة والمحبة واإلخاء، والتعــاون والتضامن والتعارف 
والتبــادل الحضاري والثقافي والمنافع بين البشــر، قول 
�ثَٰى  �ن

أُ
َكٍر َو�

�ن �نَ اُكم ّمِ �نَ �ةْ
َ
ل ا حنَ

�نَّ اُس �إِ
َها �ل�نَّ ُّ �ي

أَ
ا � اهلل تعالى: >�يَ

ِه 
َ
َ� �لّل ْم ِع�ن

ُ
ْكَرَمك

أَ
�نَّ � و� �إِ

َعاَر�نُ َل ِل�ةَ ا�أِ �بَ
ا َو�ةَ ُعو�بً ُ اُكْم سث �نَ

ْ
َعل َ َو�ب

1- األعراف: 157
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ٌر<)1) �ي �بِ
ٌم �نَ َه َعِل�ي

َ
�نَّ �لّل اُكْم �إِ �ةَ �ةْ

أَ
�

وبــدون شــك: فإن عالمية اإلســالم الحنيف هــي من مظاهر 
إيصالها  رحمــة اهلل تبارك وتعالــى وتجلياتها، وســببًا لتعميمها و

يخ وامتداد الجغرافيا.  كافة الناس على امتداد التار إلى 

النقطة الثانية: الشمولية

الديــن  اســتيعاب  القطعــي  العلمــي  بالدليــل  ثبــت  لقــد 
اإلســالمي الحنيف لمختلف جوانب الحيــاة الفكرية والروحية 
واألخالقيــة والســلوكية الخاصــة والعامة، الثقافيــة واالجتماعية 
ية والحقوقية، الداخلية  واالقتصادية والسياســية واألمنية واإلدار
والخارجية، في الحرب والسلم وغير ذلك، ولعالقة اإلنسان بربه 
ســبحانه وتعالــى مــن جميــع الجوانــب، مثــل: معرفتــه واإليمان 
ينهى عنه، والثقــة به وبوعده  بــه وتوحيــده وطاعته فيما يأمــر به و
ووعيــده، والتســليم لــه والتــوكل عليه ونحــو ذلــك، وكل صغيرة 
والمجتمعيــة،  الفرديــة  حياتــه  فــي  اإلنســان  يحتاجهــا  وكبيــرة 
يــة، مــع ما يمتاز بــه الدين  الماديــة والمعنويــة، الدنيويــة واألخرو
اإلســالمي الحنيــف مــن التناســق والتكامــل والتــوازن، بحيــث 
كل شيء حقه، فيحرص على إيجاد التوازن بين مطالب  يعطي 
الــروح ومطالــب الجســد، ومطالــب الفــرد ومطالــب المجتمــع، 

1- الحجرات: 13
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كل غريــزة إنســانية  يعطــي  ومطالــب الدنيــا ومطالــب اآلخــرة، و
حقها، مثــل: إعطاء حق القصاص إلطفاء نار الغضب واالنتقام 
يدعو إلى التســامي بالعفو عن القاتل والظالم،  وتحقيق العدل، و
ِمِ� 

ْ
ل ْعَ� طنُ َ َصَر �ب �ةَ َم�نِ ��ن

َ
ه مــن عزائم األمور، قول اهلل تعالى: >َول

َ
وعــّد

ِلُمو�نَ  �نْ َ �نَ �ي �ي ِ �ن
َّ
ى �ل

َ
ُل َعل �ي �بِ

َما �لّ�َ
�نَّ ٍل 41 �إِ �ي �ن َس�بِ ِهم ّمِ �يْ

َ
َك َما َعل �أِ

َٰ
ول

أُ
ا �نَ

ٌم  ِل�ي
أَ
� ��بٌ 

َعدنَ ُهْم 
َ
ل َك  �أِ

َٰ
ول

أُ
�  ِ

َ��ةّ
ْ
�ل ِر  �يْ

عنَ �بِ ْر�نِ 
اأَ

ْ
�ل �نِىي  و�نَ  عنُ �بْ َ َو�ي اَس 

�ل�نَّ
ُموِر<)1)، وأحّل الطيبات 

اأُ
ْ
ِم �ل ِم�نْ َعرنْ

َ
ِلَك ل

�نَّ �نَٰ َر �إِ
�نَ َر َوعنَ َم�ن َص�بَ

َ
42 َول

كح إلرضاء  كن والمنا من المطاعم والمشارب والمالبس والمسا
يدعو إلى التســامي بالعفــة والزهد وترك اإلســراف  قــوة الشــهوة، و
والتبذيــر واالســتغراق فــي الملــذات الحســية ونحــو ذلــك مــن 
التوجيهات والتوصيــات الروحية واألخالقية؛ لئال تتجاوز غريزة 
أو قــوة مــن قــوى النفــس حدودهــا فينعكــس ضررها علــى نفس 
الفــرد وعلــى المجتمع الــذي يعيش فيــه، والغاية ضمــان الوفاء 
بجميــع احتياجات األفــراد والمجتمعات من جميــع الجوانب 
األصعــدة،  كافــة  وعلــى  والمجــاالت  الحقــول  مختلــف  وفــي 
وضمــان صالحهمــا - األفراد والمجتمعــات - الفكري والروحي 
واألخالقــي والســلوكي، بخطــى ثابتة فــي طريق الرقي والتســامي 
والتكامــل المعرفــي والتربــوي والحضــاري، وضمان اســتقامتها 
واألمــن واإلســتقرار الروحــي والنفســي واالجتماعــي والسياســي 

1- الشوى: 43-41
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واالقتصادي والبيئي ونحو ذلك، وضمان اطراد حركة المجتمع 
كافة  إزالة  وسيرة تقدمه وتطوره وتكامله ورقيه ورخائه وازدهاره، و
العوائــق والعقبــات واألغــالل عــن طريق تمّدنــه وتقّدمــه ورخائه 
وازدهــاره، وتحقيــق البهجة والغبطة والســرور والســعادة لجميع 

الناس في الدارين الدنيا واآلخرة.

مقومات الشمولية:

مقّومــة  ثــة عناصــر  بثال الحنيــف  اإلســالم  وترتبــط شــمولية 
رئيسية وجوهرية ال تنفك عنها، وهي:

الكتــاب )القرآن الكريم(: الذي يتضمــن األصول الكلية   .1
لكافة ما يحتاجه الناس من أمر الهداية في حياتهم، من 
المعارف اإللهية الحقة واألخالق الفاضلة والتشريعات 
المجتمــع  تقويــم  علــى  وتعمــل  الحقــوق  تبّيــن  التــي 
وتنظيمه، والمواعظ والسيرة ونحوها، على نحو اإلجمال 
إشــاراته وتنبيهاته واإلحالة  والعموم، بمنطوقه ومفهومه و
علــى ما يوجــب العلم التعبــدي التنزيلي، مثل: الســنة 
ا  ا�نً �يَ �بْ ا�بَ �ةِ ِك�ةَ

ْ
َك �ل �يْ

َ
ا َعل �نَ

ْ
ل رنَّ واإلجتهاد، قول اهلل تعالــى: >َو�نَ

.(1(> �نَ ُمْ�ِلِم�ي
ْ
َرٰى ِلل ْ ُ�ث ٍء َوُهً�ى َوَرْحَم�ةً َو�ب ْ ىي

َ كُّلِ �ث ِ
ّ
ل

1- النحل: 89
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السّنة الشريفة )النبوية وألهل البيت(: وفيها بيان تفاصيل   .2
مــا اشــتمل علــى إجمــال القــرآن الكريــم، مثــل: القــرآن 
إيتاء الــزكاة، قول اهلل تعالى:  الكريــم يأمــر بإقامة الصالة و
 ،(1(> �نَ �ِكِع�ي ُعو� َمَع �لّرَ

َ
َكاهةَ َو�ْرك و� �لرنَّ �ةُ

آ
اهةَ َو�

َ
ل ُمو� �لّصَ �ي �ةِ

أَ
>َو�

و�  َم�نُ
آ
� �نَ  �ي ِ �ن

َّ
�ل َها  ُّ �ي

أَ
� ا  >�يَ تعالــى:  اهلل  قــول  بالصيــام،  يأمــر  و

�نَ ِم�ن  �ي ِ �ن
َّ
ى �ل

َ
�بَ َعل اُم َكَما ُك�ةِ �يَ ُكُم �لّصِ �يْ

َ
�بَ َعل ُك�ةِ

يأمــر بالحج، قول اهلل تعالى:  <)2)، و و�نَ �ةُ
�ةَّ ْم �ةَ

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ْم ل

ُ
ِلك �بْ

�ةَ
لًا<)3)،  �ي ِ� َس�بِ �يْ

َ
ل َ�اَع �إِ ِ َم�نِ �ْس�ةَ �ة �يْ �بَ

ْ
ُّ �ل اِس ِ�حب

ى �ل�نَّ
َ
ِه َعل

َ
>َوِلّل

ُهْم 
َ
َل ل �ي �نَ �ةِ �ي ِ �ن

َّ
ى �ل

َ
ل َر �إِ

ْم �ةَ
َ
ل
أَ
يأمر بالقتال، قول اهلل تعالى: >� و

�بَ  ا ُك�ةِ ّمَ
َ
ل َكاهةَ �نَ و� �لرنَّ �ةُ

آ
اهةَ َو�

َ
ل ُمو� �لّصَ �ي �ةِ

أَ
ُكْم َو� ِ��يَ �يْ

أَ
و� �

ُك�نُّ
�ةِ  �يَ

ْ �ث َكحنَ اَس 
�ل�نَّ ْو�نَ  �ثَ �نْ َ �ي ُهْم  �نْ ّمِ �ةٌ  ِر�ي

�نَ  � �نَ �إِ اُل  �ةَ �ةِ
ْ
�ل ِهُم  �يْ

َ
َعل

اَل  �ةَ �ةِ
ْ
�ل ا  �نَ �يْ

َ
َعل �ةَ  �بْ َك�ةَ ِلَم  ا  �نَ َّ َر�ب و� 

ُ
ال َو�ةَ �ةً  �يَ

ْ �ث �نَ  
َ

�ّ َ سث
أَ
� ْو 

أَ
� ِه 

َ
�لّل

َرهةُ  �نِ اآ
ْ
َو�ل ٌل  ِل�ي �ةَ ا  �يَ

�نْ
ُ

�لّ� اُع  َم�ةَ ْل 
�ةُ ِر�ي�بٍ 

�ةَ ٍل  حبَ
أَ
� ٰى 

َ
ل �إِ ا  �نَ ْر�ةَ

�نَّ
أَ
� ا 

َ
ْول

َ
ل

يأمــر بالقصــاص،  لًا<)4)، و �ي �ةِ
ُمو�نَ �نَ

َ
ل �نْ ا �ةُ

َ
ٰ� َول �ةَ

َم�نِ ��ةَّ ِ
ّ
ٌر ل �يْ

�نَ
ُكُم  �يْ

َ
َعل �بَ  ُك�ةِ و�  َم�نُ

آ
� �نَ  �ي ِ �ن

َّ
�ل َها  ُّ �ي

أَ
� ا  >�يَ تعالــى:  اهلل  قــول 

�ثَٰى  �ن
اأُ

ْ
َو�ل  �ِ َع�بْ

ْ
ال �بِ  �ُ َع�بْ

ْ
َو�ل ُ�ّرِ 

ْ
ال �بِ ُ�ّرُ 

ْ
�ل ى 

َ
ل �ةْ �ةَ

ْ
�ل �نِىي  َصاُ�  �ةِ

ْ
�ل

1- البقرة: 43

2- البقرة: 183

3- آل عمران: 97

4- النساء: 77
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َ��ٌء 
أَ
ِ َو� َمْعُرو�ن

ْ
ال اٌع �بِ �بَ ِ

ا�ةّ
ٌء �نَ ْ ىي

َ ِ� �ث �ي �نِ
أَ
ُه ِم�نْ �

َ
َ ل �ي َم�نْ ُع�نِ �ثَٰى �نَ �ن

أُ
ا

ْ
ال �بِ

َ�ٰى  َم�نِ �ْع�ةَ
 �نَ

ْم َوَرْحَم�ةٌ
ُ
ك ِ

ّ �ب �ن ّرَ �نٌ ّمِ �ي �نِ
�نْ
ِلَك �ةَ

ۗ �نَٰ
ٍ ْ�َ�ا�ن اإِ ِ� �بِ

�يْ
َ
ل �إِ

تأتــي  ثــم  ذلــك،  ونحــو  ٌم<)1)،  ِل�ي
أَ
� ��بٌ 

َعدنَ ُه 
َ
ل �نَ ِلَك 

�نَٰ ْعَ�  َ �ب
الســنة الشــريفة المباركة )النبوية وألهل البيت( لتبيين 
التفاصيــل الدقيقــة لجميــع تلــك األعمــال والعبــادت 
َها  ُّ �ي

أَ
ا � المأمــور بهــا وتبييــن أحكامهــا، قــول اهلل تعالــى: >�يَ

ُكْم  ْمِر ِم�ن
اأَ

ْ
ولِىي �ل

أُ
ُسوَل َو� ُعو� �لّرَ ِط�ي

أَ
َه َو�

َ
ُعو� �لّل ِط�ي

أَ
و� � َم�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
�ل

ْم  �ةُ �ن ُك�ن ُسوِل �إِ ِه َو�لّرَ
َ
ى �لّل

َ
ل وُه �إِ

ُ
ُرّ� ٍء �نَ ْ ىي

َ ْم �نِىي �ث
ْع�ةُ ارنَ �نَ �ن �ةَ اإِ

�نَ
لًا<)2)،  ِو�ي

أْ
ا ْ�َ��نُ �ةَ

أَ
ٌر َو� �يْ

ِلَك �نَ
ِر �نَٰ �نِ

اآ
ْ
ْوِم �ل �يَ

ْ
ِه َو�ل

َ
الّل  �بِ

و�نَ ِم�نُ وأْ �ةُ
اِس 

�نَ ِلل�نَّ ِ
ّ �ي �بَ ْكَر ِل�ةُ ِ

َك �ل�نّ �يْ
َ
ل ا �إِ

�نَ
ْ
ل رنَ �ن

أَ
وقــول اهلل تعالــى: >َو�

<)3)، وقــول اهلل تعالــى:  ُرو�نَ
َ

ّك �نَ �ةَ َ ُهْم �ي
َّ
َعل

َ
ِهْم َول �يْ

َ
ل �إِ َل  ِ

رنّ َما �نُ
و�  �ةُ

ُهو� َو��ةَّ �ةَ ا�ن ُ� �نَ َهاُكْم َع�نْ وُه َوَما �نَ
�نُ �نُ

ُسوُل �نَ اُكُم �لّرَ �ةَ
آ
>َوَما �

<)4)، وفي الحديث الشــريف  ا�بِ ِع�ةَ
ْ
ُ� �ل ِ��ي

َ َه سث
َ
�نَّ �لّل َه �إِ

َ
�لّل

عــن اإلمــام الباقر؟ع؟ أنــه قــال: »إّن اهلل تبــارك وتعالى لم 
كتابــه وبّينه   أنزلــه فــي 

ّ
يــدع شــيئًا تحتــاج إليــه األمــة إال

لرســوله؟ص؟ وجعل لكل شــيء حّدًا، وجعــل عليه دلياًل 

1- البقرة: 178

2- النساء: 59

3- النحل: 44

4- الحشر: 7
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 عليه، وجعل على من تعّدى ذلك الحّد حّدًا«)1).
ّ

يدل

مــن  الصحيــح،  العلمــي  الجهــد  بــذل  وهــو  االجتهــاد:   .3
الشــخص المؤهل له في استنباط )استخراج( األحكام 
الشرعية والقوانين اإللهية على أسس علمية دقيقة ثابتة 
ومحكمــة، مــن أدلتهــا ومصادرهــا المعتبرة المقــررة لها 
والثابتــة لدى الفقهاء، وهي: الكتاب والســنة واإلجماع 
والعقــل في مدرســة أهــل البيــت؟مهع؟ والكتاب والســنة 
واإلجمــاع والقياس واإلســتصحاب وغيرها في مدرســة 

الخلفاء.

ية وفّعالة  يعتبــر االجتهاد وســيلة علمية أصيلــة وضرور و
كافة التفاصيل المتحركة بتطورات الزمان،  الســتيعاب 
والمتغّيرة بتغّير األفراد والمجتمعات والظروف واألحوال 
ليصبح اإلسالم الحنيف فعليًا دينًا شاماًل لجميع شؤون 
الحيــاة الخاصة والعاّمة، وفي جميع األحوال ومختلف 
الظروف، وخالدًا ومحافظًا على أصالته وطراوته وتجّدده 
مة الشــيخ محمد جــواد مغنية: »وقد 

ّ
فــي آن، يقــول العال

أذن اهلل ورســوله لمــن له األهليــة والكفــاءة أن يفّرع على 
فيهــا  التــي  األحــكام  منهــا  يســتخرج  و القــرآن،  أصــول 

1- نور الثقلين، جزء 3، صفحة 74
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خيــر وصــالح للنــاس بجهــة من الجهــات، ومعنــى هذا 
أّن حكــم المجتهــد العــادل هــو حكــم القرآن والرســول، 
ولــذا جــاء فــي بعــض الروايــات: »أّن الــراد علــى حكمــه 
كالــراد علــى اهلل«)1). وفــي الحديث الشــريف عــن اإلمام 
الرضــا؟ع؟ أنــه قال: »إنمــا علينا إلقاء األصــول، وعليكم 
التفرع«)2)، والحديث يؤســس لشيء أوسع من االجتهاد 
بالمفهــوم الخــاص الــذي يمارســه الفقهــاء المؤهلــون، 
ليشمل األصول العامة، مثل: ال ضرر وال ضرار، وال حرج، 
وأصالــة اللزوم في العقود وأصالة الصحة، وقاعدة الفراغ 
والتجاوز، ونحوه التي تمّثل الخطوط العريضة للشــريعة 
يســتطيع عاّمــة المؤمنــون مــن تطبيقهــا على  وروحهــا، و

مصاديقها وجزئياتها بعد أن ينتج الفقهاء مفادها.

فــي  اإلســالمي  االجتهــاد  كفــاءة  بالتجربــة  ثبــت  وقــد 
كمــل وجــه،  القيــام بوظيفتــه الرســالية علــى أحســن وأ
والمتحركــة،  المتغيــرة  التفاصيــل  لكافــة  واســتيعابه 
الفرديــة والمجتمعيــة، الفكريــة والعمليــة ونحوهــا، فلم 
يتبّيــن أو يظهر عجز الفقهــاء أو عدم أصالة االجتهاد في 

1- الكشاف، محمد جواد مغنية، جزء 6، صفحة 225

2- الوسائل، جزء 18، صفحة 41، الباب:6، الحديث:52
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جميع المذاهب اإلسالمية، كل مذهب بحسب أصوله 
وقواعده ومصادره في اســتنباط الحكم الشــرعي في أية 
مســألة جزئيــة أو كلية، خاصــة أو عامــة، تقليدية مألوفة 
أو مستحدثة وغير مألوفة، في أي شأن من شؤون الحياة 
والمجتمعيــة،  الفرديــة  والمتغيــرة  المتحركــة  العمليــة 
نحــو  والســائرة  والعمليــة،  الفكريــة  والعامــة،  الخاصــة 
والتربــوي  المعرفــي  الممكــن  الكمــال  لبلــوغ  التكامــل 
ئق به في أصل خلقته  والحضاري المقّدر لإلنســان والال

في اإلرادة اإللهية.

وتعتبــر الشــمولية مــن المظاهــر البــارزة للرحمــة اإللهيــة 
ياتهــا فــي الرســالة اإلســالمية المحمديــة 

ّ
الواســعة وتجل

الخالــدة، إذ تغنــي اإلنســان عــن الرجــوع إلــى غيــره مــن 
أّن  علــى  قطعــي  دليــل  وهــي  الوضعيــة،  التشــريعات 
ية منزلــة مــن عند اهلل  الشــريعة اإلســالمية شــريعة ســماو
ســبحانه وتعالــى عــن طريق الوحــي على عبده ورســوله 
يســتحيل عقاًل وبحكم  الكريــم محمد بــن عبداهلل؟ص؟ و
يخيــة الطويلــة كلهــا، وبمــا فــي أيدينــا من  التجربــة التار
يخي والمعاصر، أن يأتي بشــر فرد  التــراث اإلنســاني التار
أو جماعــة بمثــل مــا جــاء بــه النبــي محمــد؟ص؟ شــمواًل 
المســائل  لتفاصيــل  نوعــي  وبتمّيــز  دقيقــًا  واســتيعابًا 
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والقضايــا واالحتياجــات الفردية والمجتمعيــة، المادية 
والبعيــدة،  القريبــة  والعمليــة،  الفكريــة  والروحيــة، 
يــة، لجميع األفراد  الفعليــة والممكنــة، الدنيوية واألخرو
والمجــاالت  الحقــول  جميــع  وفــي  والمجتمعــات، 
والصناعيــة  والعلميــة  الفكريــة  المختلفــة،  والشــؤون 
ية والسياســية واالجتماعية واالقتصادية  والتقنية واإلدار
وغيرها، ولمختلف الظروف واألحوال الثابتة والمتغيرة، 
المألوفة وغير المألوفــة، ولجميع األزمنة والعصور، حتى 

ينتهي أمد الحياة اإلنسانية على وجه األرض.

النقطة الثالثة: الخاتمية والخلود

تناولــت العديــد مــن اآليــات القرآنيــة الكريمــة واألحاديــث 
البيــت؟مهع؟ مســألة خاتميــة  أهــل  الشــريفة وأحاديــث  النبويــة 
كدتهمــا، ونفت عن  الرســالة اإلســالمية المحمديــة وخلودهــا وأ
كل تحديد أو تقييــد زماني، قول  الرســالة اإلســالمية المحمديــة 
ُسوَل  ِك�ن ّرَ

َٰ
اِلُكْم َول حبَ �ن ّرِ َحٍد ّمِ

أَ
ا � �بَ

أَ
� �ٌ ا َكا�نَ ُمَحّمَ اهلل تعالى: >ّمَ

ًما<)1)، وتتضمن اآلية  ٍء َعِل�ي ْ ىي
َ كُّلِ �ث ُه �بِ

َ
�نَ َوكَا�نَ �لّل �ي ِ

�يّ �بِ
َم �ل�نَّ ا�ةَ ِه َوحنَ

َ
�لّل

الكريمة النقاط التالية: 

كرم؟ص؟  إّن الرابطــة التــي تربــط بيــن الرســول األعظــم األ أ. 

1- األحزاب: 40
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كثــر أهميــة  وبيــن أّمتــه هــي أعظــم وأســمى وأشــرف وأ
لإلنســان واإلنســانية مــن الرابطــة التــي تربــط بيــن اآلبــاء 
كثر رحمة بهم وحرصًا عليهم منهم،  وبيــن أبنائهم، وهو أ
كثر  يجــب له من التعظيــم والتوقير والتقديــم والطاعة أ و

مما يجب لهم.

كرم؟ص؟ هو خاتم األنبياء والرســل  إّن الرســول األعظــم األ ب. 
الكــرام؟مهع؟ فلن يأتي بعده نبــي ليبين للناس مالم يأِت 
بــه مــن األحــكام، وعليه: يجــب عليــه أن يبّيــن للناس 
كافــة األحكام الشــرعية التــي تحتاجها  بمنتهــى الدقــة 
يخ البشــري على  البشــرية فــي حياتهــا إلى انقضــاء التار
قة 

ّ
وجــه األرض، ومنهــا الحكــم بجواز زواج الرجــل بُمطل

ابنــه بالتبّنــي، ألنــه ليس ابنــه حقيقــة، واألحــكام تبنى 
على أســس ثابتة وحقيقية، وليس على ما هو مّدعى وال 

حقيقة له. 

إّن اهلل سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علمًا وقدرة،  ج. 
يختمهــا بمحمد؟ص؟  فهــو يعلــم حيــث يجعل رســالته و
يعلم بكل ما  يعلــم من يصلح لفضله ومن ال يصلــح، و و
يصلــح أحوال الناس الخاصة والعامة وما يفســدها، وهو 
قادر على وضع الشريعة التامة الكاملة التي تصلح لكل 
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يخ وعــرض الجغرافيا، وتصلح  الناس علــى امتداد التار
لكل الظــروف واألحوال الخاصة والعامــة، المألوفة وغير 
المألوفــة، وتصلحهــم وتتكفــل بســعادتهم فــي الداريــن 

الدنيا واآلخرة.

رِسلُت إلى الناس كافة، 
ُ
وفي الحديث النبوي الشريف: »أ

ــون«)1)، وفــي الحديث عــن أميرالمومنين  وبــي ُخِتــُم النبّيُ
علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ أنــه قــال: »أّمــا رســول اهلل؟ص؟ 
فخاتم النبيين، ليس بعده نبي وال رسول، وُخِتَم برسول اهلل 

األنبياء إلى يوم القيامة«)2).

كانــت عليــه جميع الرســاالت  وذلــك علــى خــالف مــا 
محــدودة  جميعهــا  كانــت  التــي  الســابقة  ية  الســماو
ومقّيــدة بدورة رســالية في مــّدة زمانية معّينــة ومحددة، 
ية الحقة تعالج التشريعات  ثم يتم نســخها برسالة سماو
المؤقتة، مثل:حرمة الصيد في يوم الســبت الذي حّرمه 
اهلل؟ج؟ علــى بنــي إســرائيل، ثــم جــاءت رســالة عيســى 
ته، قول اهلل تعالى على لسان عيسى 

ّ
المســيح؟ع؟ فأحل

ِحّلَ 
ْوَر�هةِ َوِلاأُ

َّ ِم�نَ �ل�ةَّ َ��ي �نَ �يَ ْ �ي َ َما �ب ِ
ّ
ا ل

�ةً بــن مريم؟ع؟: >َوُمَصّ�ِ

1- مسند اإلمام أحمد، جزء 2، صفحة 412

2- االحتجاج، جزء 1، صفحة 220
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ُكْم  ِ
ّ �ب
�ن ّرَ �ةٍ ّمِ �يَ

آ
ا م �بِ

ُ
ك �ةُ �أْ ُكْم َو�بِ �يْ

َ
َم َعل �ي ُ�ّرِ ِ �ن

َّ
ْع�نَ �ل م �بَ

ُ
ك

َ
ل

<)1)، ولمعالجــة التحريفــات التــي  ُعو�نِ ِط�ي
أَ
َه َو�

َ
و� �لّل �ةُ

ا�ةَّ
�نَ

المســائل  ومعالجــة  الســابقة،  الرســالة  علــى  دخلــت 
ُ
أ

والقضايا والشــؤون والظواهر المســتجّدة والمســتحدثة، 
وتالقــح  وتعقيداتهــا،  الحيــاة  تطــورات  فرضتهــا  التــي 

الثقافات والحضارات ونحو ذلك.

وبناًء على ما ســبق: ينبغي على المؤمنين بالرســالة السابقة 
فيؤمنــوا  ية،  الســماو الرســاالت  فــي  التطــّور  بركــب  يلتحقــوا  أن 
يعملوا بمقتضاها.  بالرسالة الجديدة الناسخة للرسالة السابقة و

فقد نسخت رسالة إبراهيم الخليل رسالة نوح؟امهع؟ ونسخت 
رسالة موسى الكليم رسالة إبراهيم الخليل؟امهع؟ ونسخت رسالة 
عيســى المســيح رســالة موســى الكليم؟امهع؟ فانتهــت النوبة إلى 
ية الخاتمة، وهي رســالة النبي محمد؟ص؟ التي  الرســالة الســماو
كاملة من جميــع الجوانب والوجوه، وثابتــة ونهائية،  هــي رســالة 
فــال تقبــل النســخ والتغييــر والتبديل، وهي رســالة خالــدة حتى 
يــخ اإلنســاني على وجه  انقضــاء الحيــاة اإلنســانية وتوّقــف التار
األرض، وذلــك ألنهــا مــن لــدن عليــم خبيــر أحــاط بــكل شــيء 
علمــًا وقــدرة، وقــد ُبنيت على أســاس ثابت وكلي ومشــترك بين 

1- آل عمران: 50
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جميع أفراد النوع اإلنســاني، وهو الفطرة وأصل الخلقة والتكوين 
والطبيعــة اإلنســانية، بحيــث تســتجيب لجميــع اإلحتياجات 
الماديــة والروحيــة،  الفرديــة والمجتمعيــة،  يــة لإلنســان  الضرور
ية،  القريبــة والبعيــدة، المألوفة وغيــر المألوفة، الدنيويــة واألخرو
َ�َر  ىي �نَ �ةِ

َّ
ِه �ل

َ
ْ�َر�ةَ �لّل ا �نِ �نً �ي �نِ َ��نِ �ي َهَك ِللّ�ِ ْ ْم َو�ب �ةِ

أَ
ا قــول اهلل تعالــى: >�نَ

َر  َ ْك�ث
أَ
ِك�نَّ �

َٰ
ُم َول ِ

�يّ
�ةَ
ْ
�نُ �ل �ي ِلَك �لّ�ِ

ِه �نَٰ
َ
ِ �لّل �ة

ْ
ل َل ِل�نَ ِ��ي �بْ

ا �ةَ
َ
َها ل �يْ

َ
اَس َعل

�ل�نَّ
.(1(> ُمو�نَ

َ
ْعل َ ا �ي

َ
اِس ل

�ل�نَّ

وقد أجمع المســلمون قاطبة على خاتمية الرسالة اإلسالمية 
والرســل  األنبيــاء  خاتــم  هــو  محمــد؟ص؟  فالنبــي  المحمديــة، 
الشــرائع  خاتمــة  وشــريعته  اإللهييــن؟مهع؟،  والســفراء  الكــرام 
كملها علــى اإلطالق، وكتابــه خاتم الكتب  ية اإللهيــة وأ الســماو
ية وأشــملها للمعارف اإللهية الحقــة واألخالق الفاضلة  الســماو
والتشــريعات اإللهية والمواعظ البالغة والســيرة الصادقة وغيرها 
كتــاب خالــد ال يأتيه  كملهــا على اإلطــالق، وهو  مــن العلــوم، وأ
ية قد  الباطــل من بين يديه وال من خلفه، وأّن الرســاالت الســماو
كتملت بالرســالة اإلســالمية المحمدية، وبلغــت نهايتها وغاية  ا
َمْم�ةُ  �ةْ

أَ
ُكْم َو� �نَ ُكْم ِ��ي

َ
�ةُ ل

ْ
ْكَمل

أَ
ْوَم � �يَ

ْ
تمامهــا، قول اهلل تعالى: >�ل

1- الروم: 30
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ا<)1)، فال يستطيع أحد  �نً اَم ِ��ي
َ
ْسل اإِ

ْ
ُكُم �ل

َ
�ةُ ل �ي ىي َوَرصنِ ْعَم�ةِ ْم �نِ

ُ
ك �يْ

َ
َعل

أبــدًا أن يأتــي بجديد في أمــر الهداية اإللهية بعــد محمد بن عبد 
اهلل؟ص؟.

وتعتبــر خاتميــة الرســالة اإلســالمية المحمديــة وخلودها من 
يات اإلســالم الحنيــف الثابتة ثبوتًا قطعيــًا بنص الكتاب  ضرور
الكريــم )القــرآن( والســنة الشــريفة المتواتــرة التــي عليهــا إجماع 
والعمــل  بهــا  االعتقــاد  مســلم  كل  علــى  فيجــب  المســلمين، 
بمقتضاهــا، وال يلتفــت وال ينظر في كل دعوى للنبوة أو الرســالة 
بعــده، وهي حقيقة ثابتــة علميًا لدى الباحثيــن المتخصصين 
فــي الدراســات اإلســالمية، بالرجــوع إلــى المصــادر اإلســالمية 
المعتبرة الكتاب والسنة، واالعتماد على قواعد البحث العلمي 
والمنطــق الســليم، وعليــه: جاء فــي الحديث النبوي الشــريف: 
»وحالل محمد حالل أبدًا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدًا إلى 
يــوم القيامــة«)2) وتتطلــب خاتمية الرســالة أمورًا رئيســية عديدة، 

منها:

توفــر الظــروف والشــروط المناســبة التــي تمّكــن النبــي   .1
وخلفائــه المعصومــون؟مهع؟ مــن تبليــغ الرســالة اإللهيــة 

1- المائدة: 3

2- الكافي، جزء 1، صفحة 58
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بعثــة  مــن  الغايــة  ألّن  العالــم؛  فــي  النــاس  لجميــع 
األنبياء؟مهع؟ هي إيصال الرســالة اإللهية إلى الناس، من 
أجــل إرشــادهم وهدايتهم إلى ما فيــه صالحهم وخيرهم 
إقامــة الحجة  وســعادتهم فــي الداريــن الدنيــا واآلخــرة و

عليهم.

ية  أن تســتجيب الرســالة لجميــع االحتياجــات الضرور  .2
والمعنويــة،  الماديــة  والمجتمعيــة،  الفرديــة  للنــاس 
يــة، وفــي مختلــف الظــروف واألحــوال  الدنيويــة واألخرو
يخ وانقضاء حياة  المألوفة واالستثنائية، حتى نهاية التار
مة الشــيخ محمد 

ّ
اإلنســان على وجه األرض، يقول العال

جــواد مغنيــة: »وما من شــيء يريد اهلل ســبحانه وتعالى أن 
يبلغــه إلــى عبــاده، إال وهو موجود فــي القــرآن الكريم، أي: 
من شــيء يتصل بوظيفة األنبيــاء واختصاصهم في هداية 
إرشادهم إلى مصالحهم التي تضمن لهم سعادة  الخلق و
 بالتجربــة 

ّ
الداريــن، وال وســيلة إلثبــات هــذه الحقيقــة إال

التــي ال تقبل الشــك والجــدال، ونعني بهــا أن يدرس أهل 
االختصاص القرآن دراســة علمية شاملة من ألفه إلى يائه، 
ثــم يقارنون بينــه وبين غيره من كتب األديــان، ونحن على 

يقين بأنهم ينتهون من ذلك إلى أمرين:
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األول: أّن القــرآن ببالغتــه وعقيدتــه وشــريعته يفــوق جميــع 
كتب األديان.

الثانــي: أنهــم يجدون في القــرآن جميع األصــول والمبادئ 
التــي تتجاوب مع حاجــات الناس ومصالحهــم وتقدمهم 
إلــى قيــام الســاعة، فما من نهضــة علمية أو ثــورة تحّررية، 
 ويدعــو إليها القرآن ويباركها، وما من تشــريع يحتاج إليه 

ّ
إال

 ويســتطيع أهل العلم 
ّ

يــخ إال النــاس فــي دور مــن أدوار التار
واالجتهاد أن يستخرجوه من أحد أصول القرآن ومبادئه«)1).

وجــود طريقــة وأســلوب ووســيلة ناجحــة للحفــاظ على   .3
والتغييــر  التحريــف  مــن  وصيانتهــا  الرســالة  ســالمة 
والتبديــل، والمحافظة علــى المصالــح الجوهرية لألمة 
وحقــوق أبنائهــا، وعــدم الســماح ألحد مــن الفراعنة من 
كها، ولــم يكتِف التنزيــل )القرآن  التعــدي عليهــا وانتها
اإلســالمية  الرســالة  خاتميــة  علــى  كيــد  بالتأ الكريــم( 
ّكد علــى انتصارها  المحمديــة األصيلــة وخلودها، بــل أ
والعملــي  النظــري  الكامــل  التــام  وظهورهــا  المطلــق 
مثــل:  المنســوخة،  ية  الســماو األديــان  جميــع  علــى 
المســيحية واليهودية، واألديان الوضعيــة، مثل: البوذية 

1- الكاشف، محمد جواد مغنية، جزء 6، صفحة 225
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والكنفوشية والهندوســية والزرادشتية والبهائية وغيرها، 
البشــرية،  واألنظمــة  والسياســات  الفلســفات  وجميــع 
كية  مثــل: الماركســية والوجوديــة والبرجماتيــة واالشــترا
وذلــك  وغيرهــا،  والعلمانيــة  والليبراليــة  والرأســمالية 
يخيــة تتــّوج الصــراع بيــن مختلــف القــوى  كحتميــة تار
يخية لإلنسان،  على وجه األرض في نهاية المســيرة التار
 ِ

َ��ةّ
ْ
�نِ �ل ُهَ�ٰى َوِ��ي

ْ
ال ُه �بِ

َ
ْرَسَل َرُسول

أَ
�ي � ِ �ن

َّ
قول اهلل تعالى: >ُهَو �ل

<)1)، وقول اهلل  و�نَ
ُ
ِرك ْ ُم�ث

ْ
ْو َكِرَه �ل

َ
ِه َول ِ

ّ
�نِ ُكل �ي ى �لّ�ِ

َ
ِهَرُه َعل �نْ ِل�يُ

ِهَرُه  �نْ ِ ِل�يُ
َ��ةّ

ْ
�نِ �ل ُهَ�ٰى َوِ��ي

ْ
ال ُه �بِ

َ
ْرَسَل َرُسول

أَ
�ي � ِ �ن

َّ
تعالــى: >ُهَو �ل

ً��<)2) وتتضمن اآليات  ِه�ي َ ِه سث
َ
الّل ٰ� �بِ

ِه َوَك�نَ ِ
ّ
�نِ ُكل �ي ى �لّ�ِ

َ
َعل

المباركة النقاط التالية: 

إّن اهلل؟زع؟ أرســل رســوله محمــد؟ص؟ بالقــرآن الكريم  أ. 
موافــق  هــو  بمــا  ليجعلــه  الحــق؛  اإللهــي  وبالديــن 
للعقــل والمنطــق والفطــرة وأصل الخلقــة والتكوين 
والطبع الســليم، في جميع عقائده ومعارفه وأخالقه 
الســامية ومقاصــده  وتشــريعاته وأهدافــه اإلنســانية 
وصالحهــا،  اإلنســانية  خيــر  تخــدم  التــي  النبيلــة 

1- التوبة: 33

2- الفتج: 28
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واســتنهاضه للعقــل والفكــر بمــا اشــتمل عليــه من 
الحجج والبراهين والبينات؛ ليجعله غالبًا منتصرًا 
ية المنســوخة  ومهيمنــًا على جميع األديان الســماو
والسياســات  والفلســفات  الباطلــة،  والوضعيــة 
إذ  وغربيهــا،  شــرقيها  ــة 

ّ
الضال البشــرية  واألنظمــة 

العقــل  بحســب  جــالء،  بــكل  الواقــع  سينكشــف 
كما هي عليه، وتسقط  والمنطق، وستظهر الحقيقة 
وتــزول  الســدود،  وتنهــار  والدســائس،  المؤامــرات 
 

ُ
ل، وتجّف

ّ
يفشل اإلعالم الُمَضل الموانع والعقبات و

ينتصر الحق والعقل على الباطل  األقالم البائســة، و
والقــوة، ويبــدد نــور العلــم واإليمــان، وظــالم الكفــر 
كائنة ال محالة، وال  يخية  والجهل، وهذه حتمية تار

ف عن الحدوث.
ّ
يمكن أن تتخل

تأتــي  ال  العظيمــة  يخيــة  التار الحتميــة  تلــك  إّن  ب. 
حريــة  مــن  اإلنســان  بــه  يتمتــع  مــا  حســاب  علــى 
وبــدون  تلقائــي  بشــكل  تأتــي  اإلرادة واالختيــار وال 
عنــاء وتعب، بــل تأتي مــن وراء اختيارات اإلنســان 
اإلرادة واالختيــار،  ترتبــط بحريــة  فهــي  وصراعاتــه، 
ســبيل  فــي  العظيــم  والجهــاد  الحثيــث  وبالعمــل 
اهلل؟زع؟، وتقديــم المؤمنيــن وقــوى الخيــر واإلصــالح 
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قــوى  مــع  صراعهــم  فــي  الجســيمة  والتضحيــات 
الشــر والضالل والفســاد، وتأتي رغمًا عن المشركين 
وجهودهــم الكبيرة ومكرهــم ودسائســهم إلطفاء نور 
الحق والعقل والمنطق، وتحريك األهواء والشهوات 
إلغــواء النــاس وتضليلهــم واعتمــاد منطــق القــوة؛ 
لفرض إرادتهم ومصالحهم األنانية وغير المشروعة.

يجــب علــى المؤمنيــن الكــرام أن يفهمــوا الحقائــق  ج. 
فقــد  بمقتضاهــا،  يعملــوا  و يســتوعبوها  و الســابقة 
قــت اإلرادة اإللهية بنصــرة الدين اإللهي الحق، 

ّ
تعل

ولــن تفلــح جهــود المشــركين وكيدهــم مهمــا عظــم 
إطفاء نوره، وكفــى باهلل وكياًل  فــي إخماد نار الحــق و
وشــاهدًا علــى إنجــاز هــذا الوعــد، فهو غالــب على 
النهــوض  الكــرام  المؤمنيــن  علــى  يجــب  و أمــره. 
يخيــة،  والتار واإلنســانية  الدينيــة  بمســؤولياتهم 
والتفكيــر بعمــق، والتخطيط بدقة، ووضــع البرامج 
الواقعية الفّعالة، والعمل الحثيث بجد، والتضحية 
كمــل، ومــن أجــل  مــن أجــل حيــاة طيبــة أفضــل وأ
اســتنجاز ذلك الوعــد اإللهي العظيم، وال يجوز لهم 
اليأس أو الوهن أو التراخي أو الكســل أو القعود عن 
مســؤولياتهم وأداء التكليف اإللهي عليهم ومقارعة 
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الظالمين حتى النصر.

مقّومات الخاتمية

ولكي يكون أمر خاتمية الرســالة اإلســالمية المحمدية موافقًا 
للحكمــة اإللهيــة البالغــة ومقاصــد الرســالة وأهدافهــا وغاياتها، 
يجــب أن تتوفــر معــه وتقترن بــه مقّومات رئيســية عديدة هي من 
لــوازم خاتميــة الرســالة ومقتضياتهــا األساســية، بحيــث تتكفل 
بحفظ الرســالة وقيام الحجــة عليها وتحقيق أهدافهــا وغاياتها، 
وبدونها ال تكون خاتمية الرسالة موافقة للحكمة اإللهية البالغة، 
وتكــون الرســالة عاجزة وقاصرة عن بلــوغ أهدافها وغايتها، وعلى 
ئق به والمقّدر له،  رأســها إيصال اإلنســان إلى كماله الممكن الال
وتحصيل سعادته الحقيقية الكاملة في الدارين الدنيا واآلخرة، 

والمقّومات هي: 

ي المنــزل )القــرآن الكريــم( من  حفــظ الكتــاب الســماو  .1
التحريــف والتبديــل والتغييــر والزيــادة والنقصــان، قول 
 ،(1(> و�نَ �نُ َ�ا�نِ

َ
ُه ل

َ
ا ل

ْكَر إَِو�نَّ ِ
ا �ل�نّ �نَ

ْ
ل رنَّ ْ��نُ �نَ

ا �نَ
�نَّ اهلل تعالــى: >�إِ

اَءُهْم  ا حبَ ّمَ
َ
ْكِر ل ِ

ال�نّ ُرو� �بِ �نَ َك�نَ �ي ِ �ن
َّ
�نَّ �ل وقــول اهلل تعالى: >�إِ

ا 
َ
ِ� َول َ��يْ �نِ �يَ ْ �ي َ اِطُل ِم�ن �ب �بَ

ْ
ِ� �ل �ي �ةِ

أْ
ا ا �يَ

َّ
رنٌ 41 ل �ي ِ ا�بٌ َعرن ِك�ةَ

َ
ُ� ل

إَِو�نَّ

1- الحجر: 9
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ٍ�<)1)، وذلك لألســباب  ٍم َحِم�ي �نْ َ�ِك�ي ٌل ّمِ �ي ِ رن
�ن ِ� �ةَ �نِ

ْ
ل ِم�نْ حنَ

التالية:

ألنه المعجزة الخالدة الدالة على صدق نبوة النبي  أ. 
محمــد؟ص؟ وصــدق رســالته، حتــى تتــم الحجة به 
علــى جميع األجيال في جميــع العصور في جميع 
يخ وتنتهي  يتوقــف التار العالم حتى تقوم الســاعة و
ممــا  وهــذا  األرض،  وجــه  علــى  اإلنســانية  الحيــاة 
تمّيــزت بــه الرســالة اإلســالمية المحمديــة مــن بين 
ية؛ ألن الرسالة اإلسالمية  جميع الرســاالت الســماو
يجب أن تكون المعجزة الدالة  المحمدية خالدة، و
ية  كذلك، والرســاالت الســماو على صدقها خالدة 
الســابقة جميعهــا محــددة بــدورة رســالية فــي مدة 
الحقــة،  جديــدة  رســالة  تنســخها  محــّددة  زمنيــة 
والزم ذلــك أن تكــون المعجــزة الدالــة على صدقها 
كذلــك، فــال تكون الرســالة  محــدودة بزمــان معيــن 
مؤقتــة ومعجــزة خالــدة، وال تكــون الرســالة خالــدة 

ومعجزتها محدودة بزمان معين.

ألّن الكتــاب هــو المرجــع األساســي للرســالة، قــول  ب. 

1- فصلت: 42-41
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�نٌ  �ي �بِ
ا�بٌ ّمُ وٌر َوِك�ةَ ِه �نُ

َ
�نَ �لّل اَءُكم ّمِ ْ� حبَ اهلل تعالــى: >�ةَ

اِم 
َ
ل �لّ�َ َل  ُس�بُ  �ُ َو��نَ ِرصنْ َع  �بَ

��ةَّ َم�نِ  ُه 
َ
�لّل  �ِ �بِ ْهِ��ي  َ �ي  15

ِهْم  ْهِ��ي َ َو�ي  �ِ �نِ
�نْ اإِ �بِ وِر 

�ل�نُّ ى 
َ
ل �إِ َما�ةِ 

ُ
ل

�ل�نُّ �نَ  ّمِ ُهم  ُ ِر�ب �نْ ُ َو�ي
ا�بٌ  ٍم<)1)، وقــول اهلل تعالــى: >ِك�ةَ �ي �ةِ ْ��ةَ ٰى ِصَر�ٍط ّمُ

َ
ل �إِ

ٍر<)2)،  �ي �بِ
ٍم �نَ ُ��نْ َ�ِك�ي

َّ
�ةْ ِم�ن ل

َ
ل ّصِ ّمَ �نُ

ُ ُ� �ث ا�ةُ �يَ
آ
ْ�ِكَم�ةْ �

أُ
�

أي: أّن اهلل تبــارك وتعالــى قــد أنــزل القــرآن الكريــم 
وجعله نورًا إلهيًا تســتضيئ بــه النفوس في ظلمات 
الجهالــة والضالل، وجعله فرقانًا يفرق به بين الحق 
والباطل، وبين الخير والشر، وبين الصالح والفساد، 
وبيــن النافــع والضار، وبيــن الحالل والحــرام، وبين 
طريق النجات وطريق الهالك، وبين طريق السعادة 

وطريق الشقاء، وعصمه من الخطأ.

النــاس عمومــًا،  يهــدي بصائــر  ومرشــدًا  وجعلــه هاديــًا 
والمتقيــن الراغبيــن فــي مرضــات اهلل ســبحانه وتعالــى 
وطلب الحق لوجه الحق، ال لعصبية طائفية أو مذهبية 
أو نحــو ذلــك خصوصًا، ويرشــدهم إلى صراط مســتقيم 
يخرجهم من ظلمات الجهل والشــك  وللتي هي أقوم، و

1- المائدة: 16-15

2- هود: 1
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واليقيــن  العلــم  نــور  إلــى  والتفــرق،  والمعاصــي  والكفــر 
بــإذن  واإلتحــاد  الدينيــة  والوحــدة  والطاعــة  واإليمــان 
اهلل؟زع؟ وتوفيقــه وتســديده وتأييده، ويهديهم إلى ســبيل 
السالم واألمن الكامل الشامل لجميع األفراد والشعوب، 
يجعلها متعة وهناء،  ينمي الحياة و المادي والروحــي، و
يســلم صاحبه من العذاب والشــقاء والتعاسة والضيق  و
والضنك في الدارين الدنيا واآلخرة، وهو ســبيل اإليمان 
والعلــم بالحــق والعمــل بــه، إذ ال ينفك صالح اإلنســان 
وكمالــه ومصلحتــه فــي دورة الحيــاة الكاملــة العرضيــة 
فــي امتــداد المــكان والجغرافيــا، والطوليــة فــي امتــداد 
يخ وســعادته الحقيقية عن العلم بالحقائق  الزمان والتار

والسنن والعمل بمقتضاها.

الجهــات،  جميــع  مــن  محكمــًا  نظمــًا  آياتــه  ونظمــت 
وأتقنت وأحســنت فنًا وعلمًا، فال نقص فيها وال ضعف 
وال لهــو وال خلل في لفظهــا وال في معناها، وال انحراف أو 
ميل عن الحقيقة والصواب، وال يتطرق إليها الفســاد وال 
يدخلها التناقض وال تقبل النقض والهدم وال شــيء من 
كمل وأتّم تبييــن، وُفّصلت آية بعد  نحــو ذلك، وُبّينــت أ
آيــة، ودلياًل بعــد دليل، وأمرًا ونهيًا، وترغيبــًا وترهيبًا ونحو 
كاشــفًا لكل لبس أو  كاماًل شــافيًا  ذلك، تفصياًل واضحًا 
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خلــط أو شــبهة أو مغالطــة أو نحــو ذلك؛ ألنــه صادر من 
لــدن حكيــم فــي أفعالــه، ُيدّبــر األمــور كلها على أســاس 
يضع األشــياء فــي مواضعها،  العلــم والحكمــة والعدل و
ينزلهــا فــي منازلها، وخبيــر بكيفيات األمــور وبمصالح  و
العبــاد وبجميع حاجاتهم الفردية والمجتمعية، المادية 
والمعنويــة، القريبــة والبعيــدة، المألوفــة واالســتثنائية، 
 بالصدق 

ّ
يــة ونحــو ذلــك، فــال يخبــر إال الدنيويــة واألخرو

 بالطيبــات والعــدل واإلحســان، وال 
ّ

والحــق، وال يأمــر إال
والبغــي  والمنكــر  والفواحــش  الخبائــث  عــن   

ّ
إال ينهــى 

والباطنيــة،  الظاهريــة  والمعنويــة،  الماديــة  والمضــار 
فــال مثيــل لــه بيــن الكتــب قاطبة فــي جميــع المطالب 
والبيــان والبالغــة،  الفصاحــة والجزالــة  فــي  والجهــات 
وفــي العلوم النظرية والعلمية، إذ اشــتمل على المعارف 
اإللهيــة الحقــة والمطالــب الروحيــة، وتهذيــب األعمال 
الظاهــرة )الفقــه( وتهذيــب األحــوال الباطنــة )األخــالق 
والمجاهــدة( والمواعــظ )الترغيــب والترهيــب( والعبــر 

والسيرة ونحو ذلك.

وقــد أجمــع المســلمون قاطبة علــى وجوب الرجــوع إلى 
القــرآن الكريــم في جميــع ما يختلفــون فيــه، وأن ينتهي 
كل رأي ديني إلى القرآن، في الحديث النبوي الشريف: 
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.(1(»
ً
 وقائدا

ً
»عليكم بالقرآن فاتخذوه إماما

وألّن في القرآن الكريم المحكم والمتشــابه، وألّن جميع 
اآليــات المحكمــة والمتشــابهة لهــا تأويــل، وألّن آلياتــه 
بالضرورة مراتب مختلفة بالمعنى مترتبة طواًل، فقد قال 
علماء مدرســة أهل البيــت؟مهع؟: إّن القرآن ال يهتدي به 
ُدنّيًا 

َ
فعــاًل، حقيقة وواقعًا بدون قّيم عالم بجميعه علمًا ل

يقينيًا، وهم المطهرون الراسخون في العلم من أئمة أهل 
البيت؟مهع؟ الذين طهرهم اهلل تبارك وتعالى من الرجس، 
وقرنهــم بالقــرآن، فال يفترقــان في العلم والعمــل، قول اهلل 

ْوٍم َهاٍ�<)2). ٌر َوِلكُّلِ �ةَ �نِ �ن�ةَ ُم�ن
أَ
َما �

�نَّ تعالى: >�إِ

وقــد أجمع المســلمون قاطبة على القــول بصيانة القرآن 
مــن التحريــف والتغيير والتبديــل، واألقــوال بالتحريف 
 

ُ
عند أتباع المذاهب اإلســالمية هي أقوال شــاذة ال يعتّد
يجــب علــى المســلمين التركيــز علــى إجماعهــم  بهــا، و
بشــأن صيانــة القــرآن مــن التحريــف والتغييــر والتبديل 
إظهاره إلــى العالم، وليس  إبرازه و والزيــادة والنقصــان، و
اهتمام كل طائفة بإظهار ما يوجد عند الطوائف األخرى 

كنز العمال، الحديث: 4029  -1

2- الرعد: 7
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مــن أقــوال شــاذة بالتحريــف مــن أجــل التعريــض بهــم، 
فيظهــر للعالم علــى خــالف الحقيقة، وكأن المســلمين 

مجتمعين على القول بالتحريف.

والتركيــز علــى اإلجمــاع بصيانــة القــرآن مــن التحريــف 
لألسباب الوجيهة والمنطقية التالية:

ألّن القــول بصيانــة القرآن من التحريــف هو الموافق  أ. 
المذاهــب  وجميــع  )القــرآن(  الكريــم  للكتــاب 
اإلسالمية تعتقد به، واألقوال بالتحريف أقوال شاذة 
إما ال  عند الجميــع، واألحاديث فيه إما موضوعة، و
إنما في  تــدل علــى التحريف فــي نفس الكتــاب، و

يله. فهمه وتأو

أّن مصلحــة الديــن واألّمــة تكمــن فــي تعزيــز القــول  ب. 
يــج لألقوال  بصيانــة الكتــاب من التحريــف، والترو
يدل على  الشــاذة بالتحريف مضٌر بالديــن واألمة، و
الجهل والتعصب األعمى وضعف البصيرة والوقوع 
تحــت تأثيرات األهواء والشــيطان الرجيــم والدوافع 

النفسية المريضة المنحرفة.

ُدّنــي 
ّ
الل العلــم  يتلقــى  الــذي  المعصــوم:  اإلمــام  وجــود   .2

اليقينــي الموهــوب لــه مــن اهلل تبــارك وتعالــى، قــول اهلل 
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ا  ِ��نَ �نْ ِع�ن  ّمِ
اُه َرْحَم�ةً �نَ �يْ

�ةَ
آ
ا � اِ��نَ �نْ ِع�بَ ً�� ّمِ َد� َع�بْ َوحبَ

تعالى: >�نَ
ًما<)1) الذي يكفل وجوده المحافظة 

ْ
ا ِعل

ُ��نَّ
َّ
اُه ِم�ن ل ْم�نَ

َّ
َوَعل

على الرسالة اإلسالمية المحمدية األصيلة من التحريف 
والتغيير والتبديل، وتنفيذ التشــريعات اإللهية وتطبيقها 
المصالــح  كافــة  علــى  والمحافظــة  صحيــح،  بشــكل 
والحقوق الرئيسية والجوهرية لألمة وصيانتها من الضياع 
واالنتهــاك؛ ألّن الخاتميــة تفيد تّوقف الوحــي عن النزول 
 أّن وظائــف الرســول األخرى، 

ّ
وختــم النبــوة والرســالة، إال

مثــل: بيــان تفاصيــل ما اشــتمل القرآن علــى إجماله من 
بــكل  والمواعــظ  والســيرة  واألحــكام  والقيــم  المعــارف 
أبعادها وخصوصياتها، بدون أن يقع تحت سطوة الجهل 
والخطــأ والغفلــة والدوافــع النفســية واألهــواء والرغبــات 
والمصالح الخاصة ونحوها من اآلفات الفكرية والروحية 
إيصالهــم  و المؤهليــن  المؤمنيــن  وتربيــة  والســلوكية، 
ئق بهم حســب  إلــى كمالهــم الممكــن المقّدر لهــم والال
قابلياتهم واســتعداداتهم الفكريــة والروحية، وقيادة األمة 
اإلســالمية القيادة الرسالية الرشيدة والتطبيق الصحيح 
للرســالة والتشــريعات اإللهيــة وتنفيذهــا علــى مســتوى 
األفــراد واألمــة والدولة بالشــكل الــذي يحقــق مقاصدها 

1- الكهف: 65
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والغرض منها ونحو ذلك؛ ألّن الهدف من خلق اإلنســان 
فــي اإلرادة اإللهيــة حيــن خلــق اإلنســان وتكوينــه، هــو 
ئق به معرفيًا  إيصالــه إلــى كماله الممكن المقّدر لــه والال
يــًا، وتحصيل ســعادته الحقيقية الكاملة  وتربويــًا وحضار
في الدارين الدنيا واآلخرة، األمر الذي يتوقف على وجود 
ُدّني اليقيني، والعمل بالرســالة 

َ
الوحــي اإللهي والعلم الل

وكافــة تطبيقاتهــا الصحيحة فــي جميع الجوانــب وكافة 
شؤون الحياة الخاصة والعامة، الفردية والمجتمعية.

وألّن الغرض من الرســالة اإلســالمية المحمدية الخاتمة 
ليــس تعريــف األمة اإلســالمية بالدين اإللهــي الحق في 
كل األمة  خصــوص عصر صاحب الرســالة، بل تعريــف 
كل العصور،  يخ وعــرض الجغرافيا في  علــى امتداد التار
ممــا يتطلــب تماميــة طــرق التعريــف وتمامية الوســائل 
وســالمة التطبيــق والعمــل بالتشــريعات علــى مســتوى 

األمة والدولة، وليس على مستوى األفراد فقط.

وألّن الدين اإللهي الحق ال يمكن أن يســتغني عن تلك 
ي 

ّ
المهــام الجوهريــة النظرية والعملية، أو أن يســمح بتول

غيــر المؤهليــن لهــا مــن الطواغيــت الضاليــن والفراعنة 
المتجبريــن والحــكام المســتبدين الظلمــة والمترفيــن 
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يهم 
ّ
المفســدين المارقيــن ونحوهم، لما يترتب علــى تول

لهــا مــن المفاســد فــي الديــن والدنيــا وتعطيــل الديــن 
عــن التطبيــق والعمل بــه وفصله عن واقــع الحياة ووقوع 
الــذي  الفرديــة والمجتمعيــة، األمــر  العظيمــة  المظالــم 
يخالــف حقيقة الرســالة وأهدافها وغاياتهــا ومقاصدها، 
يخالــف حقيقــة التوحيــد، ال ســّيما توحيــد الربوبيــة  و
كميــة والطاعــة التــي تفرض تطبيــق الدين اإللهي  والحا
والعمــل به في جميع األبعاد والجوانب والشــؤون العامة 

والخاصة في الحياة.

 حديــث المنزلــة على مجموع ما ســبق ذكره، وهو 
ُّ

َيــدل و
حديــث نبوي صحيــح ومتواتر عند جميع المســلمين، 
وقد ذكر في موســوعاتهم للحديث، قول الرســول األعظم 
كــرم؟ص؟ مخاطبــًا اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟:  األ
 

ّ
»أمــا ترضــى أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون من موســى، إال
أنــه ليس بعــدي نبــي«)1) وغيرها مــن المصــادر المعتبرة 
عنــد المدرســتين، والحديث يفيد أن عليًا؟ع؟ شــريٌك 
وبقيــة  األمــة  وقيــادة  بالرســالة  التبليــغ  فــي  للنبــي؟ص؟ 
كان الحال  كمــا  المهــام العامــة، مثــل: القضاء ونحــوه، 

1- بحــار األنــوار، جــزء 37، صفحة 254 - صحيح البخــاري، جزء 3، صفحة 
58 - صحيح مسلم، جزء 2، صفحة 323
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 أّن عليًا ليس نبيًا 
ّ

بالنســبة إلى هارون مع موسى؟امهع؟ إال
بالضرورة وكما هو صريح الحديث الشريف.

وبناًء على ما ســبق: فقد نصــب اهلل؟زع؟ اإلمام المعصوم 
كرم؟ص؟ في تأدية مهامه  الذي يخلف الرسول األعظم األ
كل  يــة فــي األمــة بعــده، وفــرض علــى  الرســالية الضرور
يطيعه في جميع  مســلم أن يعرف إمام زمانه وأن يتبعه و
يقتدي  ينهــى عنه في أمــور الدين والدنيــا، و مــا يأمــر به و
به في حياته، وفي الحديث النبوي الشريف: »من مات 

ولم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية«)1).

إقامــة دولــة العــدل اإللهــي العالميــة: إذ بــدون الدولــة ال   .3
يتحقــق كمال العمــل بالديــن، ويتم الفصل بيــن الدين 
والفراعنــة  للطواغيــت  الفرصــة  إتاحــة  و الحيــاة،  وواقــع 
والحكام المستبدين بفرض إرادتهم على الناس وظلمهم 
والجــور عليهــم، وذلــك بالنظــر إلــى نفــوذ الدولــة وســط 

سيطرتها على الناس وتدبير كافة شؤونهم والتأثير فيهم.

وعليــه: فقــد ذهــب الفقهــاء إلــى القــول بوجــوب إقامــة 
الدولة اإلســالمية متى ســمحت الظــروف بذلك في أي 
قطر أو أي عصر وزمان، وال يجوز تعطيل أي حكم شرعي 

1- ينابيع المودة، جزء 3، صفحة 372
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بقــاؤه  مطلقــًا،  الحكــم  تشــريع  مقتضــى  فــإن  اختيــارًا، 
كان الحكم ال إطالق له يبقيه مســتمرًا،   إذا 

ّ
مســتمرًا، إال

كأن ينســخ الحكم، أو قيد بقيود أو شروط غير متحققة، 
كأن ُيقّيــد بزمن الحضور أو وجود الفقيه المبســوط اليد، 
مــن وطائــف الحكومــة وليــس األفــراد، فيكــون  كان  أو 
العمــل به مع وجــود الحكومة وليس بدونهــا، مثل: إقامة 

الحدود الشرعية.

العادلــة  اإلســالمية  الدولــة  بقيــام  اهلل؟زع؟  تكفــل  وقــد 
العالميــة )دولة العدل اإللهــي العالمية( في آخر الزمان؛ 
كمــال الظهــور واالنتصــار والخاتميــة،  ألن بهــا يتحقــق 
�نِ  ُهَ�ٰى َوِ��ي

ْ
ال ُه �بِ

َ
ْرَسَل َرُسول

أَ
�ي � ِ �ن

َّ
قــول اهلل تعالــى: >ُهَو �ل

 (1(> ِرُكو�نَ ْ ُم�ث
ْ
ْو َكِرَه �ل

َ
ِه َول ِ

ّ
�نِ ُكل �ي ى �لّ�ِ

َ
ِهَرُه َعل �نْ ِ ِل�يُ

َ��ةّ
ْ
�ل

ِه 
َ
الّل �بِ و�  �نُ ِع�ي �ْس�ةَ ْوِمِ�  ِل�ةَ ُموَ�ٰى  اَل  >�ةَ تعالــى:  اهلل  وقــول 

�ةُ  �بَ َعا�ةِ
ْ
اِ�ِه َو�ل اُء ِم�نْ ِع�بَ َ َ�ث َها َم�ن �ي

ُ وِر�ث ُ ِه �ي
َ
ْر�نَ ِلّل

اأَ
ْ
�نَّ �ل ُرو� �إِ َو�ْص�بِ

وِر  ُ �ب ا �نِىي �لرنَّ
�نَ �بْ ْ� َك�ةَ �ةَ

َ
<)2)، وقــول اهلل تعالــى: >َول �نَ �ي �ةِ

ُم�ةَّ
ْ
ِلل

 ،(3(> اِلُ�و�نَ َ �لّصَ اِ��ي َها ِع�بَ
ُ ِر�ث َ ْر�نَ �ي

أَ
ا

ْ
 �ل

�نَّ
أَ
ْكِر � ِ

ْعِ� �ل�نّ َ ِم�ن �ب

1- التوبة: 33

2- األعراف: 128

3- األنبياء: 105
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ِىي 
و� �ن ِع�نُ صنْ �نَ �ْس�ةُ �ي ِ �ن

َّ
ى �ل

َ
ُم�نَّ َعل

�ن �نَّ
أَ
� �ُ ِر�ي

وقول اهلل تعالى: >َو�نُ
اهلل  وقــول   ،(1(> �نَ �ي َو�ِر�ثِ

ْ
�ل ُهُم 

َ
َعل ْ �ب

َو�نَ  
�ةً ّمَ �أِ

أَ
� ُهْم 

َ
َعل ْ �ب

َو�نَ ْر�نِ 
أَ
ا

ْ
�ل

اِلَ�ا�ةِ  و� �لّصَ
ُ
ُكْم َوَعِمل و� ِم�ن َم�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
ُه �ل

َ
تعالــى: >َوَعَد �لّل

ِلِهْم  �بْ
�نَ ِم�ن �ةَ �ي ِ �ن

َّ
�نَ �ل

َ
ل �نْ ْر�نِ َكَما �ْس�ةَ

اأَ
ْ
ُهْم �نِىي �ل �نَّ ِل�نَ �نْ ْ��ةَ �يَ

َ
ل

ْعِ�  َ �ن �ب ُهم ّمِ �نَّ
َ
ل ِ�ّ �بَ �يُ

َ
ُهْم َول

َ
ٰى ل صنَ �ي �ْر�ةَ ِ �ن

َّ
ُهُم �ل �نَ ُهْم ِ��ي

َ
�نَّ ل �نَ ِ

ّ
َمك �يُ

َ
َول

ْعَ�  َ َر �ب
ا َوَم�ن َك�نَ �أً �يْ

َ  �بِىي سث
و�نَ

ُ
ِرك ْ ُ�ث ا �ي

َ
ىي ل �نِ

ُ�و�نَ ْع�بُ َ ا �ي ْم�نً
أَ
ِهْم � ْو�نِ �نَ

<)2) وغيرها، وسوف يتحقق  و�نَ اِس�ةُ �نَ
ْ
َك ُهُم �ل �أِ

َٰ
ول

أُ
ا ِلَك �نَ

�نَٰ
ذلــك في آخــر الزمان بإجماع المســلمين على يد اإلمام 
اإلمــام  عــن  الشــريف  الحديــث  فــي  المهــدي؟جع؟، 
الصادق؟ع؟ في تفسير اآلية 33 من سورة التوبة، أنه قال: 
يلهــا حتى يخرج  يلهــا بعد، وال ينــزل تأو »واهلل مــا نــزل تأو
كافر بــاهلل العظيم«)3)،  القائــم، فــإذا خرج القائــم لم يبــَق 
وفــي الحديــث النبــوي الشــريف: »لو لــم يبَق مــن الدهر 
إال يــوم لبعــث اهلل رجاًل مــن أهل بيتي يمألهــا )األرض( 
عــداًل كما ملئت جــورًا«)4)، وفي الحديــث النبوي أيضًا: 
»إن عليًا إمام أمتي من بعدي، ومن ُولِده القائم المنتظر، 

1- القصص: 5

2- النور: 55

3- نور الثقلين، جزء 2، صفحة 211

4- صحيح الترمذي، جزء 2، صفحة 46
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كمــا ملئت جورًا  الــذي إذا ظهر مأل األرض عداًل وقســطًا 
يخيــة أمــورًا مهمــة  وظلمــًا«)1)، وقــد ثبــت بالتجربــة التار

عديدة، منها:

إّن إبعــاد اإلمــام المعصــوم عن قيادة األمــة أّدى إلى  أ. 
التنافس والتناحر على الســلطة الدينية والسياسية 
المتجبريــن  والفراعنــة  الضاليــن  الطواغيــت  بيــن 
الفاســدين  والمترفيــن  المســتبدين  والحــكام 
واإلنتهازييــن النفعييــن المارقيــن، وظهــور األنظمة 
يــة والحكومــات المســتبدة التــي فرضت  الدكتاتور
ســيطرتها وهيمنتها على األمة في العالم اإلســالمي 

يخ وعرض الجغرافيا. على امتداد التار

تعطيل العمل باإلسالم وفصله عن واقع الحياة وقضايا  ب. 
األخالقــي  ــل 

ّ
والتحل الفســاد  وانتشــار  المســلمين، 

ــف 
ّ
والتخل والضعــف  الحضــاري  واالنحطــاط 

والتبعية لألجانب ثقافيًا وسياســيًا وعســكريًا وأمنيًا 
واقتصاديــًا، وفقدت الرســالة اإلســالمية فرصتها في 
إرشــادهم وتوجيههــم، وفقدت األمة  هداية الناس و
اإلسالمية اعتدالها ووســطيتها واستقامتها ورشدها 

1- ينابيع المودة، صفحة 494
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واستقاللها وقياديتها. 

بينهــم  وكثــرت  دينهــم،  فــي  المســلمون  اختلــف  ج. 
المذاهب والمــدارس الكالمية، وتفّرقوا إلى طوائف 
الديــن  فــي  مختلفــة  متناحــرة  متحاربــة  وأحــزاب 
يضــرب بعضهم  والسياســة، ُيَكّفــر بعضهــم بعضــًا و
رقــاب بعــض، فذهبــت حرمــة دم المســلم وحياته 
وعرضــه ومالــه أدراج الريــاح، وصار الجميع أســرى 
التعصــب األعمــى المذهبــي والطائفــي والعرقــي، 
وأســرى المصالح السياســية واالقتصادية، والصراع 
على زعامة المسلمين، ودخل في الصراع والتنافس 
كل  علــى الزعامــة الدينيــة والسياســية للمســلمين 
َمــْن هــّب ودّب، الشــريف والوضيــع، المؤهــل وغير 
المؤهل، من يســتحق ومن ال يســتحق، وكثر الوضع 
وعلــى  اهلل؟ص؟  رســول  علــى  والكــذب  للحديــث 
أهــل بيتــه؟مهع؟ واالجتهــاد بغيــر األهليــة، واتســعت 
الشــبهات  وكثــرت  الديــن  فــي  االختــالف  رقعــة 
الفتــن ونحــو  فــي الديــن، وانتشــرت  والمغالطــات 
ذلك من المهالك والمفاســد على خالف ما أمرهم 
كــرم؟ص؟ قول  اهلل؟زع؟ بــه وأمرهــم الرســول األعظــم األ
و�   �ةُ ّرَ �نَ �ةَ ا 

َ
َول ًعا  ِم�ي َ حب ِه 

َ
�لّل ِل  َ��بْ �بِ ِصُمو�  >َو�ْع�ةَ تعالــى:  اهلل 
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�نَ 
َّ
ل

أَ
ا ْعَد�ًء �نَ

أَ
ْم � �ةُ �نْ ُك�ن ُكْم �إِ �يْ

َ
ِه َعل

َ
ْعَم�ةَ �لّل ُكُرو� �نِ َو��نْ

ٰى 
َ
ْم َعل �ةُ ا َوُك�ن َو��نً �نْ ِ� �إِ ْعَم�ةِ ِ �ن م �بِ ْح�ةُ ْص�بَ

أَ
ا

ُكْم �نَ و�بِ
ُ
ل

�نَ �ةُ ْ �ي َ �ب
�نُ  ِ

ّ �ي �بَ ُ ِلَك �ي
َها َك�نَٰ �نْ ُكم ّمِ

�نَ �ةَ �ن
أَ
ا اِر �نَ

�نَ �ل�نَّ َرهةٍ ّمِ ا ُ��نْ �نَ َ سث
<)1)، وفي الحديث  ُ�و�نَ ْه�ةَ ُكْم �ةَ

َّ
َعل

َ
ِ� ل ا�ةِ �يَ

آ
ْم �

ُ
ك

َ
ُه ل

َ
�لّل

كّفــارًا يضرب  النبــوي الشــريف: »ال ترجعــوا بعــدي 
بعضكم رقاب بعض«)2).

وقــد ثبــت بالحــّس والتجربــة: أّن اإلختالفــات والصراعــات 
 

ُ
ف والتبعية في األمة، وُتعّد

ّ
يترتب عليها الوهن والضعف والتخل

مــن أهم األســباب التي تحول دون تقّدم الرســاالت وانتشــارها، 
يــة إلــى أهدافهــا وغاياتها،  ووصــول الحــركات اإلصالحيــة والثور
ر القــرآن الكريم األمــة المســلمة منها أشــد التحذير، 

ّ
ولهــذا حــذ

�نَ  �ي ِ �ن
َّ
و� َكال ُكو�نُ ا �ةَ

َ
ونهــى عنها أشــد النهي، قول اهلل تعالى: >َول

��بٌ 
ُهْم َعدنَ

َ
َك ل �أِ

َٰ
ول

أُ
ا�ةُ َو� �نَ ِ

�يّ �بَ
ْ
اَءُهُم �ل ْعِ� َما حبَ َ و� ِم�ن �ب �نُ

َ
ل �ةَ و� َو��نْ �ةُ ّرَ �نَ �ةَ

ًعا  �يَ و� سثِ ا�نُ ُهْم َوكَ �نَ و� ِ��ي �ةُ ّرَ �نَ �نَ �ي ِ �ن
َّ
�نَّ �ل ٌم<)3)، وقــول اهلل تعالــى: >�إِ �ي ِ َع�ن

و�  َكا�نُ َما  �بِ ُهم  �أُ ِ
�بّ
�نَ ُ �ي ّمَ 

ُ �ث ِه 
َ
�لّل ى 

َ
ل �إِ ْمُرُهْم 

أَ
� َما 

�نَّ �إِ ٍء  ْ ىي
َ �ث ِىي 

�ن ُهْم  ِم�نْ ْ��ةَ 
َّ
ل

1- آل عمران: 103

2- صحيح البخاري، جزء 1، صفحة 56

3- آل عمران: 105
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<)1)، وهذا يتطلب من المســلمين التوّقــف والتأمل في  و�نَ
ُ
َعل �نْ َ �ي

أحوالهــم، ومعرفــة مــدى الخطــر فــي الديــن والدنيــا واآلخــرة لما 
وا بالصدق 

ّ
هــم عليه من الخالف والشــقاق والتناحــر، وأن يتحل

واإلخــالص والتجــّرد الكامــل والنزاهــة والموضوعيــة التامــة فــي 
البحث عن الحقائق في مســائل االختالف الرئيســية بعيدًا عن 
التعصــب األعمــى واألهــواء الشــيطانية والدوافــع النفســية، وأن 
يتعّرفــوا علــى األســباب الحقيقيــة للصراعــات الداميــة بينهــم، 

يتصّرفوا إزائها بجد ومسؤولية فائقة. يعالجوها بموضوعية و و

وبالنظــر إلى خطورة االختالف ونتائجــه الكارثية على الدين 
وعلــى واقع األمة ومســتقبلها في الدارين الدنيا واآلخرة، ولشــدة 

التحذير منه، فإّن ذلك يقتضي توّفر أمور عديدة، منها: 

وضوح الحجة وجالؤها بنحو ال يقبل االشــتباه واللبس،   .1
وال يحتمل التأويل واالجتهاد والتشــكيك، وال تستطيع 
المغالطــات التعتيــم عليــه وتضييــع معالمــه وطمــس 
ا 

َّ
ل �نَ ِل�أَ ِر�ي �نِ �نَ َوُم�ن ِر�ي ِ

ّ �ث �بَ
ُسلًا ّمُ آثــاره، قــول اهلل تعالــى: >ّرُ

 � رنً �ي ِ ُه َعرن
َ
ُسِل َوكَا�نَ �لّل ْعَ� �لّرُ َ  �ب

�ةٌ َّ ِه ُ�حب
َ
ى �لّل

َ
اِس َعل

و�نَ ِلل�نَّ
ُ
ك �يَ

ًما<)2)، وفي الحديث النبوي الشــريف: »قد تركتكم  َ�ِك�ي

1- األنعام: 159

2- النساء: 165
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ّ

كنهارهــا، ال يزيــغ عنها بعــدي إال علــى البيضــاء ليلهــا 
هالك«)1).

إيجــاد عامــل الوحــدة الدينيــة وكفايتــه من لــدن العليم   .2
كتاب اهلل  الخبيــر، وقد تمّثل بحق وحقيقة فــي الثقلين 
كــرم؟ص؟: »إني  والعتــرة الطاهرة، قول الرســول األعظم األ
تــارك فيكم ما إن تمســكتم به لن تضلــوا بعدي، أحدهما 
أعظــم مــن الخــر، كتاب اهلل حبــل ممدود من الســماء إلى 
األرض، وعترتــي أهــل بيتــي، ولــن يتفرقــا حتــى يــردا علــّيَ 
فوني فيهمــا«))) وهو حديث 

ّ
كيــف تخل الحــوض، فانظروا 

صحيح ومتواتر في المدرستين: مدرسة أهل البيت؟مهع؟ 
ومدرسة الخلفاء. 

وبناًء على ما سبق نتوصل إلى النتائج المهمة التالية:

وضــوح  عــدم  بســبب  ليــس  واالختــالف  التفــّرق  إّن   .1
إنما بســبب المخالفة  الحجــة أو عدم كفاية الوســيلة، و
اُس 

والمعصية بغيًا بعد العلم، قول اهلل تعالى: >َكا�نَ �ل�نَّ
َل  رنَ �ن

أَ
�نَ َو� ِر�ي �نِ �نَ َوُم�ن ِر�ي ِ

ّ �ث �نَ ُم�بَ �ي ِ
�يّ �بِ

ُه �ل�نَّ
َ
 �لّل

َ َع�ث �بَ
 َو�ِحَدهةً �نَ

�ةً ّمَ
أُ
�

و�  �نُ
َ
ل �ةَ َما ��نْ �ي اِس �نِ

�نَ �ل�نَّ ْ �ي َ ْحُكَم �ب ِ ِل�يَ
َ��ةّ

ْ
ال  �بِ

ا�بَ ِك�ةَ
ْ
َمَعُهُم �ل

1- مسند أحمد، جزء 4، صفحة 146

2- صحيح الترمذي، جزء 2، صفحة 308
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اَء�ةُْهُم  ْعِ� َما حبَ َ وُه ِم�ن �ب و�ةُ
أُ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
ا �ل

َّ
ل ِ� �إِ �ي �نَ �نِ

َ
ل �ةَ ِ� َوَما ��نْ �ي �نِ

و�  �نُ
َ
ل �ةَ ��نْ ِلَما  و�  َم�نُ

آ
� �نَ  �ي ِ �ن

َّ
�ل ُه 

َ
�لّل َهَ�ى 

�نَ ُهْم  �نَ �يْ َ �ب ا  �يً
عنْ َ �ب ا�ةُ  �نَ ِ

�يّ �بَ
ْ
�ل

ٰى ِصَر�ٍط 
َ
ل �إِ اُء  َ َ�ث �ي ْهِ��ي َم�ن  َ �ي ُه 

َ
َو�لّل  �ِ �نِ

�نْ اإِ �بِ  ِ
َ��ةّ

ْ
�ل ِ� ِم�نَ  �ي �نِ

ٍم<)1). �ي �ةِ ْ��ةَ ّمُ

ال يمكــن إصــالح الوضــع والخــروج من مــأزق االختالف   .2
فــي الدين والتفّرق والعودة إلــى الوحدة الفكرية والروحية 
ُدّني 

َ
 بوجود قيادة رشيدة لديها العلم الل

ّ
والعملية لألمة إال

اليقينــي الكامــل بالديــن، الموهــوب لهــا مــن اهلل تبــارك 
وتعالى، ويجمع على شــرعيتها ووجوب الرجوع إليها في 
أمــور الديــن والدنيــا واآلخــرة، وحرمة مخالفتهــا والخروج 
 

ّ
عليها، وال يجوز االجتهاد في قبال ما تأتي به، وليس هو إال
 على ذلك 

ُّ
كما يــدل اإلمــام المعصوم المنصوص عليه، 

حديث الثقلين، وهو حديث صحيح ومتواتر عند جميع 
كــم فــي المســتدرك  المســلمين، وقــد رواه مســلم والحا
والترمــذي وأحمد وأبي نعيــم والبيهقي والمتقي الهندي 
كرم؟ص؟ ولهذا  وابن حجر وغيرهم عن الرســول األعظــم األ
كثيرة، ويزيد رواته على عشرين صحابيًا،  الحديث طرق 

 على أمور رئيسية عديدة، منها:
ّ

وهو يدل

1- البقرة: 213
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عصمــة أهل البيــت؟مهع؟ مــن الضــالل، ومالزمتهم  أ. 
للتقــوى ولكتــاب اهلل علمًا وعماًل، وعــدم مفارقتهم 

له في شيء من ذلك.

تفــّرد أهل البيــت؟مهع؟ بالعلم اليقينــي الكامل بكل  ب. 
مــا جاء بــه الكتــاب )القــرآن الكريم( مــن المعارف 
واألحــكام  الفاضلــة  واألخــالق  الحقــة  اإللهيــة 
والمواعظ والسيرة وســائر العلوم المذكورة في القرآن 
يجاريهــم  ال  وتلميحــًا،  إشــارة  أو  صراحــة  الكريــم 
فــي ذلك أحــد من الصحابــة أو التابعيــن أو غيرهم 
مــن العلمــاء، فــي الحديــث النبــوي الشــريف: »ال 
وال  فتهلكــوا  والعتــرة(  الكتــاب  )يعنــي  تتقدموهمــا 

موهما فإنهم أعلم منكم«)1).
ّ
تعل

وجــود متأهــل منهــم فــي كل زمــان مــن غيــر انقطاع  ج. 
للتمســك به إلى يوم القيامة، فــي الحديث النبوي 
الشــريف: »فــي كل خلــف مــن أمتي عــدول من أهل 
بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين، وانتحال 
إن أئمتكم وفدكم  المبطلين، وتأويــل الجاهلين، أال و

كنز العمال، جزء 1، صفحة 47  -1
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إلى اهلل تعالى فانظروا َمْن توفدون«)1)

حقوقهمــا  ورعايــة  والعتــرة  بالكتــاب  التمســك  إّن  د. 
مــن  للنــاس  أمــان  منهمــا  ــم 

ّ
والتعل واتباعهمــا 

الضــالل والتفــرق واالختالف في الديــن والعذاب، 
كّلِ ما يخاف  ومخالفتهمــا هــو الطريق المؤّدي إلــى 
يحذر، في الحديث النبوي الشريف: »النجوم  منه و
أمــان ألهــل األرض مــن الغرق، وأهل بيتــي أمان ألمتي 
من اإلختالف«)2)، وفي الحديث النبوي أيضًا: »مثل 
أهــل بيتــي فيكم مثل ســفينة نــوح من ركبهــا نجا ومن 

ف عنها غرق«)3).
ّ
تخل

 قطعًا على إمامة أهل البيت؟مهع؟ بعد الرســول 
ّ

وما ســبق يدل
كــرم؟ص؟ بــال فصل وال انقطــاع، حتى قيل: لــو لم يكن  األعظــم األ
إمامتهــم ســوى  للشــيعة دليــل علــى خالفــة أهــل البيــت؟مهع؟ و

حديث الثقلين لكفاهم ذلك حجة على مخالفيهم.

وال يغنــي وجــود الكتاب والســنة عن إمامة أهــل البيت؟مهع؟؛ 
ألّن االختــالف بيــن المســلمين واقــع في فهــم الكتاب والســنة، 

1- ينابيع المودة، جزء 2، صفحة 114

2- مستدرك الوسائل، جزء 3، صفحة 162

3- مستدرك الوسائل، جزء 2، صفحة 373
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باإلضافــة إلــى مــا دخل الســنة مــن الوضــع والكــذب والتحريف 
والتغيير والتبديل، وعليه: ال تستقيم الخاتمية، وال توافق الحكمة 
اإللهيــة البالغــة، وال يتحقق أهداف الرســالة وغاياتها ومقاصدها 

إال بتعيين االئمة المعصومين للخالفة بعد النبي؟ص؟.

 
ُّ

بقي أن نشير إلى أّن خاتمية الرسالة اإلسالمية المحمدية تدل
كمل األنبياء الكرام؟مهع؟  كرم؟ص؟ هو أ على أّن الرسول األعظم األ
وأفضلهــم قاطبة؛ ألنه يحمل الرســالة الخاتمة الكاملة والكتاب 
كل صفات الكمال  الكامل وأحاط بهما علمًا وعماًل، وقد جمع 
البشــري وبلــغ الغايــة منهــا والنهايــة القصــوى والمرتبــة األعلــى 
يــه في ذلك أحد غيره، وأّن األئمة المطهرين من  بحيــث ال يجار
أهــل بيته؟مهع؟ الذين أذهب اهلل عنهم الرجــس وطهرهم تطهيرًا، 
هــم أفضــل مــن جميــع األنبيــاء الكــرام الســابقين؟مهع؟؛ ألنهم ال 
 علــى ذلك حديث 

ّ
كما يدل يفارقــون القــرآن في العلــم والعمل، 

الثقلين المتواتر عند جميع المســلمين؛ وألّن الفضل يدور مدار 
كمل الناس علمًا وعماًل هو أفضل الناس، ومن  العلم والعمل، فأ
يعمــل به، فهو أفضل من  يعلــم بجميــع الكتاب اإللهي الكامل و
الذيــن ليس لهم مثل هذا العلم والعمل، وهذا في غاية الوضوح 

إيمان. والجالء لكل ذي بصيرة و

يــب أّن خاتمية الرســالة اإلســالمية المحمدية  وال شــك وال ر
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وخلودهــا، مــن أبــرز مظاهر الرحمــة اإللهيــة وتجلياتهــا، ومن أبرز 
فوائدها:

ممــا  وتطبيقاتهــا،  بالرســالة  والخبــرات  العلــوم  كــم  ترا أ. 
يســاهم في اإلســراع في وتيرة التكامل المعرفي والتربوي 
اإلســالمية  لألمــة  يخيــة  التار الســيرة  فــي  والحضــاري 

والبشرية.

يادة ثقة األمة بنفسها، والتوجه بكامل قوتها وطاقتها نحو  ز ب. 
يــة القصوى وهــو الظهور المبــارك لإلمام  غايتهــا الحضار
المهــدي؟جع؟ والســعي عــن بصيــرة وتخطيــط لتوفيــر 
شــروط الظهور المبارك الفكريــة والروحية والعملية حتى 
يتحقــق الظهــور، ويتحقق االنتصار للديــن اإللهي الحق 
إقامــة دولة  كلــه، وتتحقــق الوراثة لــألرض و علــى الدين 
العدل اإللهي العالمية التي هي آخر الدول وأعظمها في 
مســيرة البشــرية كلها، وتتحقق فيها آمــال وأحالم جميع 
والمؤمنيــن  المطهريــن؟مهع؟  واألوصيــاء  الكــرام  األنبيــاء 
الصالحيــن والعبــاد المصلحيــن، وتظهر ثمــرة جهادهم 
وتضحياتهــم، وتتكامــل فيهــا العقــول وتصفــوا النفوس، 
وتبلــغ الحضــارة اإلنســانية أوجهــا وتصــل إلــى الكمــال 

الممكن المقّدر للحضارة اإلنسانية على وجه األرض.
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ثالثًا: اتصاف الرسول بحسن الخلق

ٍم<)1). �ي ِ ٍ َع�ن �ة
ُ
ل ٰى حنُ

َ
َعل

َ
َك ل

قول اهلل تعالى: >إَِو�نَّ

بيان المفردات

الخلق:

قيل: أّن الَخلق )بفتح الخاء( والُخلق )بضم الخاء( هما في 
كالَشــرب )بفتح الشــين( والُشــرب )بضم الشين(  األصل واحد، 
والصــور  واألشــكال  بالهيئــات  )بالفتــح(  الَخلــق  ُخــّصَ  لكــن 
المدركــة بالبصــر، وخــّص الُخلــق )بالضــم( بالقــوى والســجايا 
المدركة بالبصيرة، وقيل: حسن الُخلق )بالضم( لصورة اإلنسان 
الباطنة )نفسه( وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الَخلق 

)بالفتح( لصورته الظاهرة )الجسمية( وأوصافها ومعانيها.

والُخلق في اللغة: العادة في إدراك أو فعل، والســجية والطبع 
والمروءة والدين، والصورة الباطنة لإلنسان، وقيام الليل تمسك 

بأخالق النبيين: قيام الليل تمسك بسجايا النبيين وعاداتهم.

والُخلــق فــي اإلصطــالح: هيئــة )ملكــة( نفســانية تصــدر بهــا 
األفعــال المحمــودة، مثل: الشــجاعة والِعّفــة، والمذمومة، مثل: 
يســر، أي: بدون  الجبــن والبخــل عن النفس، بتلقائية وســهولة و

1- القلم: 4
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كانــت الهيئــة )الملكــة( تصدر  يــة وفكــر وتكلف، فــإن  م رؤ
ُ

تقــّد
عنهــا األفعــال الجميلــة عقــاًل وشــرعًا، مثــل: الشــجاعة والعدل 
إن كانت تصدر  واِلعّفــة والوفاء ونحوها، ُســّميت خلقًا حســنًا، و
عنهــا األفعال القبيحــة، مثل: الجبن والظلــم والبخل والخيانة، 
ُســّميت خلقــًا ســيئًا، وعليــه: يخــرج مــن الخلــق األفعــال غيــر 
الراســخة، مثل: غضب الحكيم، وتخرج أيضًا األفعال المتكررة 

التي تصدر بعسر، مثل: من يتدرب على الكرم والشجاعة. 

يختص الُخلق  ينقسم الُخلق إلى قسمين: حسن وسيء، و و
الحسن بوصف األدب.

كافــة إلى ثالث قــوى في النفس  وتنتهــي األخالق اإلنســانية 
تصدر عنها أفعال اإلنسان، وهي:

القوة الشــهوية: تصدر عنها األفعال المنســوبة إلى جلب  أ. 
كل والشرب والنكاح واللباس  المنافع لإلنسان، مثل: األ
والمســكن والمركــب ونحو ذلــك، وفضيلتها األساســية 

العّفة، وتتفّرع عنها العديد من الفضائل.

القــوة الغضبيــة: تصــدر عنها األفعــال المنســوبة إلى دفع  ب. 
األضــرار، مثــل: دفاع اإلنســان عن نفســه وعرضــه وماله، 
وفضيلتها األساســية الشجاعة، وتتفّرع عنها العديد من 

الفضائل.
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القــوة العقليــة: تصــدر عنها األفعــال المنســوبة إلى الفكر  ج. 
وتأليــف  والتصديقــات  التصــّورات  مثــل:  واإلدراك، 
إقامة الحجة، وفضيلتها األساســية الحكمة،  القيــاس و

وتتفّرع عنها العديد من الفضائل.

وألّن النفس مؤلفة من تلك القوى الثالث، وجب أن تســلك 
والتفريــط؛ ألّن  اإلفــراط  بعيــدًا عــن  االعتــدال  قــوة مســلك  كل 
باإلفــراط والتفريــط تخــرج القــوة عــن المقــدار المجعــول لها في 
الحكمــة اإللهيــة في أصــل الخلقــة والتكوين، وتبطل بــه الغاية 
يسمى االعتدال في قوى النفس الثالث: العدالة  من التركيب، و
وتعنــي: إعطــاء كل ذي حق من القوى الثالث حقه، ووضعه في 

كلها.  موضعه الذي ينبغي له، والعدالة هي أم الفضائل 

يمكــن تقســيم الفضائــل بحســب غاياتها عنــد الفاعل إلى  و
ثالث مستويات بعضها فوق بعض، وهي: 

النفــس وتعديــل  الفضائــل االجتماعيــة: تعنــي إصــالح  أ. 
ملكاتها لكسب الصفة المحمودة والثناء الجميل عند 
النــاس فــي المجتمع، وهــذه الفضائل ليســت بفضائل 
كأن يتورط  واقعية، وقد تكون رذيلة في الحقيقة والواقع، 
الشخص في قتل األبرياء وظلمهم وسلب حقوقهم، ألّن 

المجتمع الذي يعيش فيه يريد ذلك.
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الفضائل الدينية الشــرعية: تعنــي إصالح النفس وتعديل  ب. 
ملكاتها من أجل مرضاة اهلل سبحانه وتعالى وثوابه، وهي 
فضائــل واقعية، وطريق إلى الكمال اإلنســاني والســعادة 

الحقيقية. 

الفضائل الدينيــة العرفانية: تعني إصالح النفس وتعديل  ج. 
كرام واالنقطاع إليه عن  ملكاتهــا حبًا هلل ذي الجــالل واإل
 له وفيه، وال 

ّ
غيره والفناء فيه والبقاء به، فال يحّب شيئًا إال

 وجهه، وال شــغل لــه بثناء جميل من أحد غيره، 
ّ

يريد إال
كرام،  إنمــا هّمه ربــه ذو الجــالل واإل وال بجنــة وال بنــار، و
 العبودية إلى رّبه ومعشــوقه، ونحو 

ّ
ودليله حّبه، وزاده ذل

ذلك.

كتسبه اإلنسان من الفضيلة بخلقه. والخالق: ما ا

يد خليق  كأنه مخلوق فيه، مثل: ز والخليق: الجدير بالشــيء 
بالشجاعة.

والخلقة: الفطرة.

واألخــالق النســبية: هــي مجمــوع قواعد الســلوك المقــّررة في 
زمــان معّيــن لمجتمــع معّيــن، وتقابلهــا األخالق المطلقــة: وهي 
مجمــوع قواعد الســلوك الثابتة التي ال تتغّيــر وال تتبّدل، وتصلح 
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كل زمان، مثل: الشــجاعة  كل المجتمعات في  لــكل األفراد في 
والعفة والصدق والوفاء ونحوها. 

والتقــدم الخلقــي: مطابقــة الســلوك العملي لقواعــد األخالق 
النظرية من أجل حياة إنسانية أفضل وأطيب. 

وعلــم األخالق: يســمى الحكمــة العملية وفلســفة األخالق، 
وهــو العلــم الذي يهتــم بمعرفة الفضائــل ويبين حــّد كل واحدة 
كيفيــة التحلــي بهــا واتخاذهــا ملكــة راســخة في  منهــا، ويبّيــن 
النفــس، ومعرفــة الرذائــل، وتبييــن حــّد كل واحــدة منهــا ويبّين 
يعرف به صالح  كيفية التخلي منها وتصفية النفس وتهذيبها، و

أحوال النفس وفسادها.

ــق بالحكمــة 
ّ
واألخالقــي: المنســوب إلــى األخــالق، والمتعل

ق 
ّ
ق بالنفس في مقابل المادي المتعل

ّ
العملية، والمعنوي المتعل

بالجسد.

 علــى مجموع 
ّ

إذا أضيــف لفــظ األخــالق إلــى لفــظ آخــر: دل و
 عليه ذلك اللفظ، 

ُّ
قة بالشــيء الذي يــدل

ّ
قواعد الســلوك المتعل

مثل: أخالق الموقف، وأخالق الواجب، وأخالق المهنة.

 على مجموع 
ّ

إذا أضيف لفظ األخالق إلى جماعة ُمعّينة: دل و
قواعــد الســلوك الخاصــة بتلك الجماعــة مثل: أخــالق العرب، 
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وأخالق الفرس، وأخالق المســلمين، وأخــالق الملحدين ونحو 
ذلك.

واألخــالق اإلســالمية: هــي مجمــوع األفعــال التــي تقــوم على 
قواعــد عامــة ثابتة مســتمدة مــن العقيدة والشــريعة اإلســالمية، 
وقيل: األخالق في اإلســالم ليســت جزءًا من اإلســالم، بل حتى 
روحــه وجوهــره، وفــي الحديــث الشــريف عــن الرســول األعظــم 
أحســنهم   ،

ً
إيمانــا المؤمنيــن  أكمــل  »إّن  قــال:  أنــه  كــرم؟ص؟  األ

«)1)، وفــي الحديث الشــريف عن أميــر المؤمنين علي بن 
ً
أخالقــا

أبي طالب؟ع؟ أنه قال: »حسن الخلق خير قرين، وعنوان صحيفة 
المؤمن حسن خلقه«)2).

 األخــالق فــي اإلســالم أهميــة فائقــة، فــي الحديــث 
ُ

وتحتــّل
كرم؟ص؟ أنــه قال: »إنمــا بعثت  الشــريف عــن الرســول األعظــم األ
ألتّمــم مــكارم األخــالق«)3)، وفــي الحديــث عــن أميــر المؤمنيــن 
علــي بــن أبي طالب؟ع؟ أنــه قــال: »إّن اهلل جعل مــكارم األخالق 
وصلة بينه وبين خلقه، فحسب أحدكم أن يتمسك بخلق متصل 

1- تحف العقول، صفحة 39

2- تحف العقول، صفحة 141

كنز العمال، الحديث: 5217 3- بحار األنوار، جزء 16، صفحة 21 - 
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باهلل؟زع؟«)1)، وفي الحديث الشــريف عن اإلمــام الصادق؟ع؟ أنه 
كما  قــال: »إّن اهلل ليعطــي العبد مــن الثواب على حســن الخلق 

يعطي المجاهدين في سبيل اهلل يغدو عليه ويروح«)2).

واألخالقيــة: تطلــق على األمر الذي يتضمــن االختيار ومعنى 
يقتضــي تصور الفعــل والقصد منه، وتنقســم إلى  الخيــر والشــر، و
قســمين: أخالقية إيجابيــة تتعلق باألفعال الحميــدة، وأخالقية 
يقابلها: األمر الذي هو بمعزل  سلبية تتعلق باألفعال المذمومة، و
ية وســلوك  ية وغير االختيار عن األخالق، مثل: األفعال االضطرار
الحيــوان، فال توصف باألخالقــي وال بالالأخالقــي، يقول العالمة 

ثة أقسام:  المطهري: »إّن أعمال اإلنسان تنقسم إلى ثال

أعمال أخالقية حين يكون أرفع من الحيوان.   .1

أعمال منافية لألخالق حين يكون أدنى من الحيوان.  .2

أعمال ال أخالقية، أي: ال عالقة لها باألخالق أصاًل.«)3)  .3

 على القيم 
ّ

إذا أطلق لفظ األخالقية على مبادئ السلوك: دل و
المطابقة للمثل العليا األخالقية. 

1- نثر الدرر، جزء 1، صفحة 304

2- بحار األنوار، جزء 68، صفحة 375

3- اإلنسان الكامل، الشهيد مرتضى مطهري، صفحة 164
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 علــى 
ّ

إذا أطلــق لفــظ األخالقيــة علــى الســلوك العملــي: دل و
مطابقة هذا السلوك لمبادئ األخالق.

يقول الفخر الرازي: »اإلنســان له قوتان: قوة نظرية وقوة عملية، 
والديــن يرجــع إلــى كمال القــوة النظريــة، والخلق يرجــع إلى كمال 
يقــول العاّلمــة الطباطبائــي: »الراء والعقائــد  القــوة العمليــة«)1)، و
ق لها بالعمل من غير واسطة، 

ّ
التي يتخذها اإلنسان إما نظرية ال تعل

إما  قة بالرياضيات والطبيعيات وما وراء الطبيعة، و
ّ
كالمسائل المتعل

كالمســائل المتعلقة بما ينبغي  عملية متعلقة بالعمل بال واســطة، 
فعلــه ومــا ال ينبغي، والســبيل إلــى القســم األول )النظري( هــو اتباع 
العلــم واليقيــن المنتهــي إلى برهــان أو حس...، وفي القســم الثاني 
)العملــي( اتبــاع مــا يوصل إلــى الخير الذي فيه ســعادة اإلنســان أو 
النافع فيها، واجتناب ما ينتهي إلى شقائه أو يضره في سعادته«)2).

والمذهبيــة األخالقيــة: هــي النظريــة التــي تقــرر أن لألخــالق 
قيمة مطلقــة، وتقابلها المذهبية الالأخالقية: وهي النظرية التي 
تنكــر قيــم األخــالق، أو تغيــر ترتيبهــا الموضوعي، مثــل: مذهب 
اســتبدل  الــذي  )1900-1844م(  نيتشــه  األلمانــي  الفيلســوف 
األخــالق المســيحية القائمــة علــى المحبــة بقيم أخالقيــة تقوم 

1- التفسير الكبير، الفخر الرازي، جزء 10، صفحة 101

مة الطباطبائي، جزء 1، صقحة 389
ّ

2- تفسير الميزان، العال



217

على إرادة القوة وعبادة اإلنسان األعلى.

العظيم:

السيد والرفيع القدر والكبير، وقيل: أول الوضع كان لألجسام، 
كان  كبير محسوســًا  كبر عظمه، ثم اســتعمل لكل شــيء  وأصله 
أو معقــواًل، وعينــًا كان أو معنــى، مثــل: الــرّب العظيــم، والعــرش 
العظيم، والجبل العظيم، واإلنســان العظيــم، والجيش العظيم، 
والمــال العظيــم، والعــذاب العظيــم، والملــك العظيــم، والنبــأ 
العظيــم، والفكــر العظيــم، والحــّب العظيــم، والجمــال العظيــم 
يســتعمل العظيــم فــي الخيــر وفــي الشــر، فيقــال:  ونحــو ذلــك. و

الفضل العظيم، والظلم العظيم.

وَعُظَم الشيء: َكُبَر.

وأعظم األمر: صار عظيمًا.

وأعظمه األمر: هاله واستعظمه: عّده عظيمًا.

كثره وجله. ومعظم الشيء: أ

والعظيــم: مــن أســماء اهلل الحســنى، ومعنــاه: الــذي جّل عن 
حــدود العقــول فال تــدرك العقول كنهــه وحقيقته، وقيــل: لغلبته 
على األشياء وقدرته عليها، وألّن كل شيء سواه هو ذليل خاضع 
كل  لــه، وقيل: ألنه الخالق للخلق العظيــم، وفي الحقيقة: يعتبر 
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عظيم غير اهلل ســبحانه وتعالى ناقــص؛ ألنه إنما ُوِصَف بالعظيم 
باإلضافــة إلــى غيــره، أما هو في نفســه ناقص وفقيــر ومحتاج إلى 
غيره، أما اهلل ســبحانه وتعالى فهو عظيــم مطلق في ذاته وصفاته 

كماالته. وأفعاله وجميع 

وقيــل عــن الفرق بين الكبيــر والجليل والعظيــم: أّن الكبير راجع 
إلــى كمال الذات، والجليل راجع إلى كمال الصفات، والعظيم 

كمال الذات وكمال الصفات. راجع إلى 

وقيل: الجالل يســتعمل في غير األجسام، والعظيم يستعمل 
في األجسام وفي غير األجسام. 

الصغيــر،  نقيــض  والكبيــر  الحقيــر،  نقيــض  العظيــم  وقيــل: 
وقــد يكــون الشــيء كبيرًا وال يكــون عظيمًا، وقد يكــون صغيرًا وال 
يكون حقيرًا؛ ألن العظيم يكون بصفات الشــيء المعنوية وليس 

بصفاته الحسية. 

وقيــل عــن الفرق بيــن الكثير والعظيــم: أن الكثير يســتعمل في 
األجــزاء المنفصلــة وال يســتعمل في األجــزاء المتصلــة، فيقال: 
المــال الكثيــر، وال يقــال: الجبــل الكثيــر، والعظيم يســتعمل في 
األجزاء المنفصلة وفي األجزاء المتصلة، فيقال: المال العظيم، 

والجبل العظيم.
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والعظمة: الكبرياء والجبروت والفخامة.

والعظيمة: النازلة الشديدة. 

والمعاظم: الحرمات والحقوق.

والتعظيم: التبجيل. وعّظمه وأعظمه: بّجله ووّقره وفّخمه.

والتعّظم: الكبر والزهو والتجبر.

واستعظم وتعّظم: تكبر.

وتعاظم: تصّنع العظمة.

وجنون العظمة: حالة نفســية مرضية شــاذة يصاحبها الشعور 
الكاذب الوهمــي بالقدرة والعظمة، تدفع صاحبها إلى المبالغة 
في تقدير نفســه وفي طموحه ومطامعه، فيخترع حوادث خيالية 
وهمية تناســب شــعوره الــكاذب بالقــدرة والعظمــة، فيتوهم أنه 
إلــه أو نبــي أو قدســي أو أنه أعظم النــاس منزلة ومكانــة وأعالهم 
مرتبة وأرفعهم درجة ونحو ذلك من األوهام التي ال أساس لها وال 

حقيقة وال واقع إال في خياله المريض وتصوراته الشاذة.

األفكار الرئيسية والمضامين العامة لآلية

أي: لقد مّن اهلل تبارك وتعالى عليك يا محمد وأّدبك فأحسن 
تأديبك حتى أصبحت على خلق عظيم ال نظير وال مثيل له في 
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غيــرك من البشــر، حتى أّن العقول لتحار في إدراك ســمو روحك 
وحقيقة خلقك لفرط عظمته، وهو خلق علّيٌ حتى على األنبياء 
الكــرام؟مهع؟ الذيــن هــم خالصة البشــرية فــي مســيرتها وتجاربها 
يــة، فليــس منهــم أحــد فــي مثــل  المعرفيــة والتربويــة والحضار
درجتك ومنزلتك الرفيعة ومــكارم أخالقك العظيمة وخصالك 
كثرها سموًا  ها وأ

ّ
كملها وأجل الحميدة وســمو روحك، فقد نلت أ

وشــرفًا، وصــارت فيــك أقصــى مــا يمكــن أن يصــل إليــه إنســان 
علــى اإلطالق، فاألنبياء الكرام؟مهع؟ هم خالصة البشــرية، وأنت 
خالصــة الخالصــة وجوهرة الوجود كله الذي ال نظير له وال مثيل 
وال يكاثــر؛ ألنــك صنيعــة رّب العالميــن وتربيته وصفوتــه وخيرته 
مــن خلقه، وفــي الحديث الشــريف عن اإلمام الصــادق؟ع؟ أنه 
قــال: »إن اهلل؟زع؟ أدب نبيــه فأحســن أدبــه«)1)، فلديــك يا محمد، 
ملكــة نفســية راســخة فريدة مــن نوعها ال يشــاركك فيهــا غيرك، 
تصدر عنها األفعال الحميدة، مثل: البشاشة واإلبتسامة وطالقة 
الوجــه، والحكمة وســالمة المنطق وحســن الهدى، واالســتقامة 
والطريقــة  القويــم  االعتــدال  ونهــج  المســتقيم  الصــراط  علــى 
ينتهــا  الوســطى المثلــى، والزهــد فــي الحيــاة الدنيــا وزخرفهــا وز
والشــجاعة، والثبــات علــى طريــق الحــق والصبــر علــى األذى 
وتحمل المصائب والمتاعب في طريق الدعوة اإللهية، والتوكل 

1- الكافي، جزء 1، صفحة 266
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علــى اهلل؟زع؟ والتســليم ألمــره في كل شــيء وفي جميــع األحوال 
والظــروف، وحســن معاملة الناس ومعاشــرتهم والتســامح معهم 
والرفــق واللين والمــداراة والتواضــع لهم والتحبــب إليهم بالقول 
والعمل، والعفو عن المخطئين المسيئين والمتجاوزين وحسن 
مخالفتهم، وســعة البذل وكثرة العطــاء ونحو ذلك، وكلها تصدر 
يسر وسهولة؛ ألنها طبعك الثابت والمالزم لك،  عنك بتلقائية و
و حقيقة نفسك التي ال تنفك عنك والتفارقك وال تفارقها، قول 
<)1)، الكالم على لسان الرسول  �نَ �ي �نِ ِ

ّ
كَل ُم�ةَ

ْ
ا ِم�نَ �ل �نَ

أَ
اهلل تعالى: >َوَما �

كرم؟ص؟، أي: ما أنا متكلفًا فيما يظهر لكم من أخالقي  األعظم األ
وتصرفاتــي وخصالــي، ومــا أنا مــن الذين يتصّنعون مــا ليس لهم 
عــي أمــرًا ليــس له كذبــًا على اهلل 

َ
يّد مــن الخصــال والملــكات، و

ف ال يدوم أمره طوياًل 
ّ
ســبحانه وتعالى وعلى الناس؛ ألّن المتكل

يعود إلى  يظهر على حقيقته و ينكشف أمره و بل سرعان ما يزول و
يظهر. ينفضح أمره بين الناس و طبعه الراسخ وملكته الثابتة و

الرسول مثال اإلنسانية الكاملة

صفــات  بجميــع  كــرم؟ص؟  األ األعظــم  الرســول  ــى 
ّ
تحل لقــد 

الكمــال اإلنســاني الممكنــة، وكانــت مثــال اإلنســانية الكاملــة 
كمــل، وكانت صفــات الكمــال والخصال  ونموذجهــا األتــم واأل

1- ص: 86
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الحميــدة ظاهــرة منــه وراســخة ثابتة لديــه، ومالزمة لــه ال تفارقه 
وال تنفــك عنــه، وكان في الذروة العليا وأقصى ما يمكن أن يصل 
كل الكماالت  إليه اإلنســان من الكمال في جميعها، فقد جمع 
كانــت متفرقــة فــي جميــع  والصفــات الحســنة الجميلــة التــي 
كل واحــد منهم فيما  األنبيــاء الكــرام؟مهع؟ قبله، وقد تفــّوق على 
تفــّوق هــو فيــه على غيــره، فلم يكــن أحد منهــم مثلــه أو نظيرًا له 
في أية صفة من صفات الكمال، ولم يتيســر ألحد منهم ما تيســر 
لــه مــن الكمــاالت والخلــق العظيــم، ومــن المســتحيل أن يأتي 
بعــده َمــن يتفــّوق عليه أو يكــون أفضل منــه، فهو أفضــل األولين 

واآلخرين.

 ٍ �ة
ُ
ل ٰى حنُ

َ
َعل

َ
َك ل

وقيــل: إّن لفــظ )علــى(، في قوله تعالى: >إَِو�نَّ
 علــى االســتعالء المجــازي، ممــا يفيــد التمكــن 

ُّ
ٍم<)1) يــدل �ي ِ َع�ن

واالســتيالء علــى جميــع صفات الكمــال والخلــق العظيم، وأنه 
كاألمير إلى المأمور، وكالمولى بالنسبة إلى العبد. بالنسبة إليها 

ورســله  أنبيائــه  مــن  أحــدًا  اهلل؟زع؟  وصــف  مــا  بحــق:  وقيــل 
ٍم<)2) قبلــه،  �ي ِ ٍ َع�ن �ة

ُ
ل ٰى حنُ

َ
َعل

َ
َك ل

الكــرام؟مهع؟ بهــذا الوصــف >إَِو�نَّ
يقــول الفخــر الــرازي: »إّن اهلل تعالــى وصــف مــا يرجــع إلــى قوتــه 

1- القلم: 4

2- نفس المصدر



223

ُه 
َ
َل �لّل رنَ �ن

أَ
النظريــة )يعني النبي محمــد؟ص؟( بأنه عظيم، فقال: >َو�

ِه 
َ
ُل �لّل صنْ

ا�نَ �نَ
َ
ُم َوك

َ
ْعل �ن �ةَ

ُ
ك ْم �ةَ

َ
َمَك َما ل

َّ
 َوَعل

َم�ةَ
ْ
ِ�ك

ْ
ا�بَ َو�ل ِك�ةَ

ْ
َك �ل �يْ

َ
َعل

ًما<)1) ووصف مايرجع إلى قوته العملية بأنه عظيم،  �ي ِ َك َع�ن �يْ
َ
َعل

ٍم<)2)، فلم يبق لإلنسان بعد هاتين  �ي ِ ٍ َع�ن �ة
ُ
ل ٰى حنُ

َ
َعل

َ
َك ل

فقال: >إَِو�نَّ
 مجمــوع هاتين اآليتين علــى أّن روحه فيما 

ّ
القوتين شــيء، فدل

كأنها لقوتها  كانت عظيمة عالية الدرجــة،  بيــن األرواح البشــرية 
ئكة«)3). كانت من جنس أرواح المال كمالها  وشدة 

وبهذا الكمال اإلنســاني النمــوذج المنقطع النظير كان خاتم 
كمل رســالة وشــريعة، وصاحب  النبيين؟مهع؟ وصاحب أفضل وأ
كل شــيء، وال يأتيه  ي الكامل الذي فيه تبيان  الكتــاب الســماو
الباطــل مــن بين يديه وال مــن خلفه تنزيل العزيــز الحكيم، فبين 
كمــال اإلنســان والخلق العظيم، وبيــن خاتمية النبوة والرســالة، 
وكمــال الرســالة والشــريعة والكتــاب، صلــة وثيقــة ال تنفــك وال 

تنقطع.

المراد بالخلق العظيم عند الرسول

وقد تنّوعت األحاديث الشريفة النبوية وعن أهل البيت؟مهع؟ 

1- النساء: 113

2- القلم: 4
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كرم؟ص؟  وكثــرت فــي وصف الخلــق العظيم للرســول األعظــم األ
وشرحه وبيان ما هو، وبيان أصوله وأبعاده، منها:

فــي الحديــث الشــريف عــن اإلمــام الباقــر؟ع؟ أنــه قال:   .1
»على دين عظيم«)1)، وعنه؟ع؟ أنه قال: »هو اإلسالم«)2)، 
فبّيــن بــأّن المــراد بالخلــق العظيم هــو الدين واإلســالم، 
ــى بالفضائــل والمــكارم والكمــاالت 

ّ
بمعنــى: أنــه يتحل

والخلــق العظيــم البالغ أشــد الكمال الممكــن في طبع 
ِمَر به في القرآن الكريم والشريعة 

ُ
اإلنسان وجنسه، الذي أ

َو  َع�نْ
ْ
ِ �ل دن اإلســالمية المطهــرة، مثــل: قــول اهلل تعالــى: >حنُ

<)3) وفيهــا يأمــر اهلل؟ج؟  �نَ اِهِل�ي َ �ب
ْ
ْعِر�نْ َع�نِ �ل

أَ
ِ َو� ُعْر�ن

ْ
ال ُمْر �بِ

أْ
َو�

ثة أمور جامعة ألّمهات األخالق،  رســوله الكريم؟ص؟ بثال
فيما ينبغي أن يعامل به الناس، وهي:

َعْفَو: أي: تســّهل مــا أمكن في معاشــرة الناس 
ْ
ُخــِذ ال أ. 

العقيــدة  أمــر  فــي  ليــس  ومعاملتهــم،  وصحبتهــم 
إنما  والشــريعة، فهــذا ممــا ال يجــوز فيه التســاهل، و
فــي المعاملــة والمعاشــرة، فاتــرك التشــّدد والتعبيــر 

1- تفسير القمي، جزء 2، صفحة 17

2- معاني األخبار، صفحة 118
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والغلظــة والفظاظــة والخشــونة ونحــو ذلــك، واقبــل 
فهــم مــا يشــّق عليهــم ومــا ال 

ّ
اليســير منهــم، فــال ُتكل

تســمح به طبائعهــم، واعف عن أخطائهــم، وتجاوز 
عــن نقصهــم وتقصيرهم، وال تطلــب منهم الكمال، 
وتســامح معهــم وأغــض عــن مــا يســوؤك منهــم، وال 
تؤاخذهــم بجفائهــم وســوء خلقهــم ونحــوه، واســتر 
عليهــم حتــى يميلــوا إليــك وال ينفكــوا عنــك، مما 
يــؤّدي إلــى رفع معنوياتهــم، وتجديد شــخصياتهم، 
ويزيــل عنهــم العقد النفســية، ويزيد فــي فاعليتهم 

الرسالية واالجتماعية.

ِمَر بالخيــر الواضح، وكل خصلة 
ُ
ُعْرِف: أي: وأ

ْ
ُمــْر ِبال

ْ
َوأ ب. 

حســنة وســيرة جميلــة، وكل ما فيه النفــع والصالح 
للنــاس، الموافــق للفطرة وتقــّره العقــول، وال يحتاج 
إلــى مناقشــة وجــدال؛ ألّن هذا المعروف هو أســاس 
هدايــة النــاس وانقيادهــم، فال يصد أنفســهم شــيء 
كثــر مــن المشــقة والتعقيد  عــن الهدايــة واالنقيــاد أ

والغموض في األمور.

َجاِهِليــَن: وهــم المتعّصبــون الجهلة 
ْ
ْعــِرْض َعــِن ال

َ
َوأ ج. 

ــل األخالقــي واالنحطــاط 
ّ
الذيــن يعانــون مــن التحل
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بالحجــة  ترجــى هدايتهــم  فــال  والروحــي،  الفكــري 
والدليل والبرهان، وال بالنصح والموعظة واالرشــاد، 
وذلــك بمداراتهــم واللطــف بهــم، ومقابلــة ســفههم 
باألنــاة والحكمــة والحلــم، وليــس مقابلــة اإلســاءة 
بالمثــل، وال تمارهــم وال تدخــل معهــم فــي جــدال 
عقيــم ال ينتهــي إلــى شــيء إيجابــي مفيــد ونافــع، 
فهــذا اإلعــراض هو أقــرب الطــرق إلبطــال جهالتهم 
إخراج ما فيهم من خير إن وجد، وربما  وحماقتهم و
يكون ســببًا إلى تذليل نفوسهم وتهذيبها، فيتسرب 
نور الهداية واإليمان إلى قلوبهم، فإن لم يحدث هذا 
فقــد أّديــت الــذي عليــك، وأقمــت الحجــة عليهم 
كل جانــب نظــري وعملــي، وربمــا عزلتهم عن  مــن 
الطيبيــن من الناس، إذ يرون منك الصبر والتحمل 
والليــن والعطف والرحمة وترك اللغو فيميلوا إليك، 
ويــرون منهم الجهالة والحمق والســفاهة واإلســاءة 

يتركوهم. والعناد والمكابرة، فيسقطوا من أعينهم و

وفــي الحديــث عــن اإلمام الصــادق؟ع؟ أنــه قــال: »ليس في 
القــرآن آيــة أجمع لمــكارم األخالق منهــا«)1) وقيل: ُخــذ العفو يفيد 

1- الكشاف، جزء 2، صفحة 190
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اإلعتــدال فــي القــوة الشــهوية، وأمــر بالُعــرف يفيد اإلعتــدال في 
القــوة الغضبية، وأعرض عن الجاهليــن يفيد اإلعتدال في القوة 
العقلية، مما يدل على أن اآلية الكريمة رغم قصرها فهي تتناول 

أصول أّمهات الفضائل في قوى النفس الثالث.

وبخصوص ُخلق النبي محمد؟ص؟ وصلته باإلسالم والقرآن: 
خلقــه  كان  فقالــت:  ُخلقــه،  عــن  عائشــة  المؤمنيــن  أم  »ُســئلت 
كمل وجــه وأتمه، بكل مــا أمر به  القــرآن«)1) أي: أنــه تحلــى علــى أ
كل ما نهى عنه  ى تمامًا عــن 

ّ
القــرآن الكريــم من الفضائــل، وتخل

كمل صورة  القــرآن الكريم من الرذائل وســوء الخلــق، وكان على أ
فــي جميــع ذلــك، وهذا شــيء منطقــي وموافــق لمبــادئ القرآن 
نزل وفرضت 

ُ
الكريم والشريعة اإلسالمية المقدسة؛ ألّن الكتاب أ

الشــريعة من أجــل هداية الناس وتربيتهم، وفــي مقدمتهم وعلى 
ف بأْن يكون تجسيدًا 

ّ
رأســهم صاحب الشــريعة نفســه؛ ألنه مكل

حيــًا وتجليًا أعظم للقيــم والمبادئ )قواعد الســلوك( التي يدعو 
يكون قدوة وأسوة للناس وحجة عليهم في ذلك،  الناس إليها، و
فيبــدأ بنفســه فــي تطبيقهــا والعمــل بهــا، ثم يدعــو النــاس إليها 
يطلــب منهم العمل بما دعاهم إليه واالقتداء به في ذلك، قول  و
ْع  �بِ

�ةَّ ا �ةَ
َ
ْعَها َول �بِ

ا�ةَّ ْمِر �نَ
اأَ

ْ
�نَ �ل َع�ةٍ ّمِ ِر�ي

َ ٰى سث
َ
اَك َعل �نَ

ْ
َعل َ ّمَ �ب

ُ اهلل تعالى: >�ث

1- التفسير الكبير، الفخر الرازي، جزء 10، صفحة 602



228

رسول الرحمة

ِىي 
ْم �ن

ُ
ك

َ
ْ� َكا�نَ ل �ةَ

َّ
<)1)، وقــول اهلل تعالى: >ل ُمو�نَ

َ
ْعل َ ا �ي

َ
�نَ ل �ي ِ �ن

َّ
ْهَو�َء �ل

أَ
�

َه 
َ
َكَر �لّل

َر َو�نَ �نِ
آ
ا

ْ
ْوَم �ل �يَ

ْ
َه َو�ل

َ
و �لّل ُ ْر�ب َ َم�ن َكا�نَ �ي ِ

ّ
 ل

�ةٌ ْسَوهةٌ َ�َ��نَ
أُ
ِه �

َ
َرُسوِل �لّل

 على صدق النبوة والرسالة، وتيسير السبل 
ّ

ًر�<)2)، مما يدل �ي َك�ثِ
لنجاح الرسالة وانتشارها، فكان بحق وحقيقة أعرف الناس باهلل 
كــرام، أعبدهــم لــه وأطوعهم وأحســنهم أخالقًا،  ذي الجــالل واإل
فــكان مركــزًا للُحــّب والمعرفة، ومنبعــًا للعطف والرأفــة والرحمة 
والشــفقة واإلحســان والحرص على مصالح الناس وســعادتهم، 
ي للرحمة اإللهية والهداية الربانية، 

ّ
كبر مظهر وأعظم تجل فــكان أ

ية  ولمــا فــي القرآن الكريم والشــريعة المقدســة من القيم الســماو
العليا والمبادئ الربانية السامية.

في الحديث الشــريف عن اإلمام الصــادق؟ع؟ أنه قال:   .2
فّســر  أي:  محبتــه«)3)،  علــى  نبّيــه؟ص؟  أّدب  اهلل؟زع؟  »إّن 
الخلــق العظيــم بالمحبــة، وهــي أعلى مراتــب األخالق 
ومراتــب الكمــال اإلنســاني؛ ألنهــا تبني التعلــق بالذات 
اإللهيــة الجامعــة لصفــات الكمــال المطلــق، صفــات 
الجمــال وصفــات الجــالل، وعشــقها واإلنجــذاب إليها 

1- الجاثية: 18

2- األحزاب: 21

3- الكافي، جزء 1، صفحة 215
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كل شــيء ســواها،  واالنقطــاع التــام المطلــق إليهــا عــن 
كــرام والبقاء بــه، فال يرى  الفنــاء فــي اهلل ذي الجالل واإل
لنفســه وال لغيره أي اســتقالل عنه، علــى خالف الخلق 
الــذي يبنــي على رغبة المجتمــع، أو الطمع في الثواب 
كما مّر توضيحه في بيان  أو الخوف من العقاب اإللهي، 

الخلق.

يات أخالق الرسول
ّ
مظاهر وتجل

�ةَ  ْو ُك�ن
َ
َول ُهْم 

َ
ل �ةَ  ِل�ن ِه 

َ
�لّل �نَ  ّمِ َرْحَم�ةٍ  َما  �بِ

>�نَ تعالــى:  اهلل  قــول 
ْر  �نِ

عنْ َو�ْس�ةَ ُهْم  َع�نْ اْع�نُ  �نَ َ�ْوِلَك  ِم�نْ  و� 
صنُّ �نَ ا�ن

َ
ل �بِ 

ْ
ل �ةَ

ْ
�ل طنَ  ِل�ي عنَ ا 

�نًّ �نَ
ِ��بُّ  ُ �ي َه 

َ
�لّل �نَّ  �إِ ِه 

َ
�لّل ى 

َ
َعل ْل 

َوكَّ �ةَ �نَ ْم�ةَ  َعرنَ  � �نَ اإِ
�نَ ْمِر 

اأَ
ْ
�ل �نِىي  اِوْرُهْم  َ َوسث ُهْم 

َ
ل

.(1(> �نَ ِل�ي ِ
َوكّ ُم�ةَ

ْ
�ل

 �ِ �يْ
َ
رنٌ َعل �ي ِ ِ�ُكْم َعرن �نُ �ن

أَ
�نْ � ْم َرُسوٌل ّمِ

ُ
اَءك ْ� حبَ �ةَ

َ
وقول اهلل تعالى: >ل

ٌم<)2). ِ��ي �نَ َرُءو�نٌ ّرَ �ي ِم�نِ ُموأْ
ْ
ال م �بِ

ُ
ك �يْ

َ
ٌ� َعل ْم َ�ِر�ي

�ةُّ َما َع�نِ

تتضمن اآليتان الكريمتان نقاطًا رئيسية عديدة، منها:

كرم؟ص؟ مــن مكارم  أّن مــا يتحلــى بــه الرســول األعظم األ  .1
العظيمــة،  والكمــاالت  الحميــدة  والخصــال  األخــالق 

1- آل عمران: 159

2- التوبة: 128
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هــي فــي الحقيقــة مــن مظاهــر رحمــة اهلل ذي الجــالل 
�نَ  َما َرْحَم�ةٍ ّمِ �بِ

>�نَ كــرام وتجلياتهــا، قــول اهلل تعالــى:  واال
المؤمنيــن  معاملــة  مظاهرهــا:  وأبــرز  ُهْم<)1)، 

َ
ل �ةَ  ِل�ن ِه 

َ
�لّل

بالرأفــة واللطــف والليــن والرحمــة والشــفقة، واالنفتــاح 
الروحي والقلبي عليهم واالنبساط وسعة الصدر وطالقة 
الوجــه والتفهم الواعي ألوضاعهــم وظروفهم الموضوعية 
كلهم الحقيقيــة ولنوازعهــم الذاتيــة ومشــاركتهم  ولمشــا
وأتراحهــم،  وأفراحهــم  همومهــم  فــي  الصادقــة  الفعليــة 
وتحّمــل أخطائهــم وتقصيرهــم والصبر عليهــم، وتجّنب 
القســوة والفظاظة والخشــونة معهم في األقوال واألفعال، 
وتعتبــر هــذه الخصلــة الحميــدة الممدوحــة مــن أهــم 
ق بــه، ومن 

ّ
أســباب ميلهــم إليــه والتفافهــم حولــه والتعل

ثــّم هدايتهــم إلى الديــن الحق والخلق الكريم والســلوك 
ئق  كمالهــم المقّدر لهم والال إيصالهم إلى  المســتقيم، و

يجيًا خطوة بعد خطوة وتحصيل سعادتهم. بهم تدر

كان جافيًا ســيء الخلق قاســي القلب غليظ الطبع  ولو 
فظــًا شرســًا في أقواله وأفعاله غيــر ذي رأفة وال رحمة، لما 
إرشــادهم، وألن يكون طريقًا  كان مؤهــاًل لهدايــة الناس و

1- آل عمران: 159
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ئق بهــم والمقدر لهم، ولتركوه  كمالهم الال لوصولهــم إلى 
يأنســوا بــه، ولتفّرقــوا عنــه حتــى  ولــم يســكنوا ويرتاحــوا و
ال يبقــى معــه منهــم أحــد علــى الديــن الحــق واإلســالم 
يطمــع فيــه وفــي دينــه  الحنيــف، فيشــمت بــه العــدو و
وأصحابه، وال يتّمُ له األمر وال تنتشر الرسالة، على خالف 
مة الشــيخ ناصر 

ّ
مــا هو مطلوب منه ومأمور به، يقول العال

يتصــّدى  الــذي  أّن  البديهــي  »ومــن  الشــيرازي:  مــكارم 
للقيــادة لــو خلى عن هــذه الخصلــة الهامة )العفــو واللين( 
وافتقــر إلى روح الســماحة، وافتقد صفة الليــن، وعامل من 
حولــه بالخشــونة والعنــف والفظاظــة، فســرعان مــا يواجه 
الهزيمة، وســرعان ما تصاب مشــاريعه وبرامجه بنكسات 
ســاحقة ُتبــّدد جهوده، وتــذري مســاعيه أدراج الريــاح، إذ 
يتفــّرق النــاس مــن حوله، فــال يمكنــه القيام بمهــام القيادة 
يقول العاّلمة الشــيخ محمد  ومســؤوليتها الجســيمة«)1)، و
جواد مغنية: »إّن المقصود من بعثة الرســول هداية الخلق 
 لمن تميــل قلوبهم إليه، 

ّ
إلــى الحــق، وهم ال يســتمعون إال

وتسكن نفوسهم لديه، والنفوس ال تسكن وال تركن إال إلى 
كقلب محمد؟ص؟ الذي وسع الناس كل  كبير،  قلب رحيم 

1- تفسير األمثل، ناصر مكارم الشيرازي، جزء 2، صفحة 448-447
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الناس، وما ضاق بجهل جاهل أو ضعف ضعيف«)1)

ية تقوم بأمريــن: المظهرية التامة  وقيــل: النبوات الســماو
كرام والرحمة اإللهية الواسعة  ألخالق اهلل ذي الجالل واإل
الشــاملة، واجتماع جميع الخصال اإلنســانية في النبي 
مــن دون نقص أو شــائبة، باألمر األول: يســتفيض النبي 
مــن اهلل ســبحانه وتعالــى، وباألمر الثانــي: يخالط الناس 
يعاملهــم، فيفيدهــم ويهديهــم إلى الرشــد  يعاشــرهم و و
إلــى مافيــه خيرهم وســعادتهم فــي الدارين  والصــالح، و

الدنيا واآلخرة.

كرم؟ص؟  تأمــر اآليــة الكريمة المباركة الرســول األعظــم األ  .2
بأمور رئيســية جوهريــة عديدة في تعامله مــع المؤمنين، 

وهي:

اْعــُف َعْنُهــْم: اعــُف عــن مســيئهم فيمــا يعــود إلى 
َ
ف أ. 

حّقــك الخــاص، واســتقبلهم بصــدر رحــب ووجــه 
بشوش.

ُهْم: اســتغفر لذنوبهم فيما يعود إلى حقوق 
َ
َواْسَتْغِفْر ل ب. 

اهلل سبحانه وتعالى عليهم. 

1- الكاشف، محمد جواد مغنية، جزء 2، صفحة 188
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مــن  كل خطــوة  فــي  ْمــِر: شــاركهم 
َ ْ
األ ِفــي  َوَشــاِوْرُهْم  ج. 

خطوات العمل والتخطيط والبرامج االســتراتيجية 
العمليــة فــي الحــر ب والســلم، والتنميــة، وجميــع 
أمــور الحيــاة التــي تخّصهــم وتعنيهم وتعــود عليهم 
في واقع حياتهم وتحتاج إلى نظر وتفكير واستشارة، 
مثل: شؤون إدارة الدولة في حالتي الحرب والسلم، 
يع التنموية والخدمات التي تقدمها الدولة  والمشار
األمــن  وقضايــا  العامــة،  والمصالــح  للمواطنيــن، 
والدفــاع ونحــو ذلــك، وليــس الشــورى فــي مســائل 
الدين التي يجب الرجوع فيها إلى الوحي والتسليم 
ا 

َ
ِم�نٍ َول إليــه فيهــا، قول اهلل تعالى: >َوَما َكا�نَ ِلُموأْ

َرهةُ  �يَ �نِ
ْ
ُهُم �ل

َ
و�نَ ل

ُ
ك َ �ن �ي

أَ
ْمًر� �

أَ
ُه �

ُ
ُه َوَرُسول

َ
ى �لّل صنَ � �ةَ �نَ �ةٍ �إِ ِم�نَ ُموأْ

الًا 
َ
ل ّلَ صنَ ْ� صنَ �ةَ ُه �نَ

َ
َه َوَرُسول

َ
ْعِ� �لّل َ ْمِرِهْم َوَم�ن �ي

أَ
ِم�نْ �

ا<)1)، وعليه: فاألمور تنقسم إلى قسمين: �نً �ي �بِ
ّمُ

أمــور اهلل ســبحانه وتعالى: وهي األمــور التي تعود   •
إلــى اهلل وحده، ومنهــا: تعيين الخليفة أو اإلمام 
يجــب التســليم فيهــا إليــه وال  بعــد الرســول، و

مكان فيها للشورى. 

1- األحزاب: 36
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أمــور النــاس: وهــي األمــور التــي تخــّص النــاس   •
وتعود إليهم، وهي موضع الشــورى بين الناس، 
ومنافــع ومصالــح  ثمــار طيبــة  التشــاور  ولهــذا 
عظيمــة دينيــة ودنيويــة، منها: تطييــب خواطر 
ومســتوى  المعنويــة  روحهــم  ورفــع  المواطنيــن 
إيجــاد  الوعــي والشــعور العميــق بالمســؤولية و
وتوثيــق  األمــور،  فــي  لديهــم  النافــذة  البصيــرة 
القيــادة  وبيــن  بينهــم  والصلــة  المحبــة  عــرى 
علــى أســاس المســؤولية والمصيــر المشــترك، 
وأهميتهــم  ومكانتهــم  أقدارهــم  مــن  والرفــع 
االســتقرار  إيجــاد  و والدولــة،  والوطــن  للديــن 
النفســي لديهــم، وتفعيــل قدراتهــم ومواهبهــم 
الديــن  لخدمــة  واســتعداداتهم  إمكانياتهــم  و
والدولة والوطن، وتربيتهم على الجد واالجتهاد 
وتأهيلهــم  وتنويرهــم  المســؤولية،  وتحمــل 
والمحافظــة  والمحاســبة  المراقبــة  لممارســة 
على الرسالة ومقدرات الدولة والوطن، وترسيخ 
حالــة الممانعــة وتحصين األمة والشــعب ضد 
اختراقــات األعــداء، وتربيتهــم على الشــجاعة 
للتراجــع  أمامهــم  المجــال  إفســاح  و األدبيــة، 
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القيــادة  يعطــي  و وتصحيحهــا،  األخطــاء  عــن 
يقطــع  و والمســؤولية،  بالثقــة  العميــق  الشــعور 
ولكــي  المنحرفــة،  القيــادات  علــى  الطريــق 
ونوازعــه  الشــخصي  مزاجــه  القائــد  يفــرض  ال 
يقــدم مصالحــه علــى مصالــح األمــة  الذاتيــة و
المخلصيــن  الصادقيــن  ولتمييــز  والرســالة، 
مــن االنتهازييــن المتعصبيــن تمهيــدًا لوضــع 
الشــخص المناسب في المكان المناسب من 
قبــل القيادة والشــعب، ونحو ذلك مــن الفوائد 

والمنافع والمصالح الدينية والدنيوية.

إذا فــرغ من التشــاور واتخــذ القرار وُعقــد الرأي على  د. 
فعــل شــيء، فالــذي يعلــن القرار هــو القائــد األعلى 
المضــي  يجــب  والشــعب، و القيــادة  فــي مجلــس 
قدمــًا فــي تنفيــذ القرار بعــزم وقــوة إرادة، والحذر من 
التلكــؤ والتــرّدد والتراخــي في تنفيذ القــرارات، األمر 
الــذي يــؤدي حتمــًا إلى الوهــن والضعف والفشــل، 
 يقــع اإلعتمــاد على الــرأي وال على القوة 

ّ
يجــب أال و

الذاتيــة لتحقيق النجاح والظفــر والوصول إلى ماهو 
مطلــوب، بــل يجب التــوكل علــى اهلل؟زع؟ واإلعتماد 
إعانته وتسديده لتحقيق  على حوله وقوته وتأييده و
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النجــاح والفــوز والوصــول إلــى األصلح فــي النتائج 
المرجوة، والتبّري من الحول والقوة الذاتية، والحذر 
مــن الغرور والتكبر الذي يقــود إلى الضياع والهالك، 
فــال شــيء يســتقّل بالتأثيــر عــن اهلل؟زع؟، وهــو األعلم 
يحكم  باألصلح، وهو وحده الذي يقضي ما يشــاء و
والبرامــج  والتخطيــط  والمشــورة  فالفكــر  يريــد،  مــا 
والسعي والعمل، ال تكفي وحدها لتحصيل النجاح 
والظفــر وتحقيــق المطلوب، فيجــب أن ينضم إليها 
اإلذن اإللهــي، فــال محيــص إذن مــن التــوكل علــى 
اهلل؟زع؟، فيجــب أن نأخــذ األهبــة وتســتكمل العدة 
واالســتعدادت، ويؤخــذ بجميــع األســباب المادية 
الظاهرية المأمور بها من جميع الجهات في التفكير 
والتخطيط واالســتعداد والعمل، وترك االســتعجال 
والتقصيــر فــي الدراســة والتخطيــط والعمــل ونحــو 
ذلك، فإذا فعلوا ذلك فقد أّدوا ما عليهم وما أمروا به 
مــن التكليف، ثــم إيكال النجــاح والظفر وتحصيل 
النتائــج المرجــوة إلى اهلل؟زع؟ ُمســّبب األســباب، إذ 
ال يقــدر على ذلك وال يملكه أحــد غيره، وهذه هي 
حقيقــة التوكل، وقد بّين اهلل تبارك وتعالى أنه ُيِحب 
المتوكليــن الالجئيــن المنقطعين إليــه الواثقين به، 
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الذيــن يملكــون القــوة في الصبــر واإليمــان واإلرادة، 
وهــو مؤيدهــم وناصرهــم وهاديهم إلــى الصالح، لما 
يتمتعون به من الصدق واإلخالص وصفاء السريرة، 
كــرام وثقتهم به  ولشــديد ُحّبهــم هلل ذي الجــالل واإل
واعتمادهــم عليــه، ولقيامهم بما يجــب عليهم من 

ِمروا به من التكليف. 
ُ
المسؤوليات وما أ

يعتبــر التــوكل من أعظم الفضائل، وأشــرف منــازل اإليمان،  و
وأعلــى مراتــب ومقامــات اإلنســانية الكاملــة، وهــو مــن خــواص 
األنبيــاء الكرام؟مهع؟ والعباد المؤمنيــن الصالحين؛ ألنه ال ينفك 

عن حقيقة اإليمان وكماله. 

وفــي اآلية الكريمة تحذير شــديد من التقصير في الواجبات، 
ومــن الغرور واالســتقالل عن اهلل؟زع؟ في أي من الشــؤون الخاصة 
الجــالل  ذي  اهلل  محبــة  فــي  وترغيــب  تشــويق  وفيهــا  والعامــة، 
كــرام التــي هــي مــن أعظــم الكمــاالت وهــي الخيــر الجامع،  واإل
واالنقطــاع إليه عن كل شــيء ســواه، وفي الجــد واالجتهاد وبذل 
الوســع والطاقة في جميع األعمال وتحمل المســؤوليات والقيام 

بجميع الواجبات، وفي التوكل على اهلل؟زع؟ والثقة به. 

نتائج مهمة

ونتوصل مما سبق إلى النتائج المهمة التالية: 
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إّن الحكومــة اإلســالمية والجماعــة المؤمنة ذات صبغة   .1
ية  ية منظمــة وشــور إنســانية قيميــة راقيــة، وأنهــا دســتور

عادلة، وليست مادية أو مستبدة أو ظالمة.

إّن الشورى مبدأ أساسي وثابت في إدارة الدولة اإلسالمية   .2
الراشــدة والجماعــة المؤمنة الناصحة وتدبير شــؤونهما، 
وال يجــوز إبطــال الشــورى أو تعطيلهــا تحت أيــة حجة أو 

في ظل أي ظرف من الظروف أو حال من األحوال. 

إّن الشــورى قــد تتســبب في بعض األحيــان في حصول   .3
نتائج ســلبية، وهــذه حاالت إســتثنائية ال يؤخذ بها وال 
كثيرة وثابتة بحيث  يعــّول عليها، وأّن نتائجها اإليجابية 
ال تقــاس بهــا النتائــج الســلبية، والشــورى مــن عالمات 
الصــدق والحكمــة فــي التدبيــر، ومــن معالــم اإلنســانية 
ومظهر من مظاهر الكرامة، واألمة التي تقوم بتدبير أمورها 
علــى الشــورى يقــّل خطؤها وتنــذر عثرتهــا، على خالف 
ية واالســتبداد التي هــي من معالم االنحطاط،  الدكتاتور
والشــيطانية  المتوحشــة  الحيوانيــة  مظاهــر  ومظهرمــن 

الخبيثة.

يجــب أن يكــون القائد اإلســالمي على درجــة عالية من   .4
حســن الخلــق، وال يكفــي أن يكــون علــى درجــة عاليــة 
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مــن العلم والخبرة، وهذا شــرط لنجــاح القائد في مهاّمه 
ية. الرسالية واإلنسانية والحضار

ى األقوال حول إلزامية الشور

وبخصــوص إلزاميــة نتائــج الشــورى للقيــادة العليــا، هنــاك 
قوالن رئيسيان، وهما:

إّن األمر بالشــورى للندب وليس للوجوب، وأّن اإلمتثال  أ. 
لما تتمخض عنه الشورى من نتائج غير واجب وال مزلم 
للقيــادة العليــا؛ ألّن الهــدف مــن الشــورى معنــوي، وهو 
تطييب خواطر المؤمنين، وهو األمر الذي تفرضه العالقة 

اإلنسانية والروحية التي تربط بين القيادة واألتباع. 

النــاس  إلــى  تعــود  التــي  األمــور  فــي  بالشــورى  األمــر  إّن  ب. 
فيمــا هــو تدبيــر بشــري وليــس فيمــا هــو تكليف شــرعي 
ْمُرُهْم 

أَ
>َو� تعالــى:  اهلل  قــول  النــدب،  وليــس  للوجــوب 

ْل 
َوكَّ �ةَ �نَ ْم�ةَ  َعرنَ  � �نَ اإِ

تعالــى: >�نَ قولــه  وأّمــا  ُهْم<)1)،  �نَ �يْ َ �ب وَرٰى 
ُ سث

إداري بحــت؛ ألّن القائد  ِه<)2) هــو أمــر تنظيمــي و
َ
ى �لّل

َ
َعل

إدارتها،  األعلى هو المسؤول عن تنظيم عملية التشاور و

1- الشوى: 38

2- آل عمران: 159
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 على 
ُّ

إمضائها بعــزم وثبات، وال يــدل إعــالن النتائــج و و
الندب أو اإلستحباب.

ثــة أنــواع مــن  وبنــاًء علــى مــا ســبق: يجــب التمييــز بيــن ثال
اإلدارات:

يعــود  إدارة الشــركة، و اإلدارة المعّينــة: مثــل: الحكومــة، و  •
القرار النهائي فيها إلى القائد األعلى.

ُيحســم  البرلمــان المنتخــب، و المنتخبــة: مثــل:  اإلدارة   •
النســبية  أو  المطلقــة  باألغلبيــة:  فيهــا  النهائــي  القــرار 

بحسب النظام األساسي للمؤسس. 

والجمعيــات  األحــزاب  إدارة  مثــل:  المزدوجــة:  اإلدارة   •
األهليــة، حيــث يعــود القــرار النهائــي فيهــا إلــى القائــد 

ُيحسم باألغلبية أحيانًا. األعلى أحيانًا، و

بماهيــة  اإلدارات  فــي  القــرار  مرجعيــة  تتأثــر  والخالصــة: 
المؤسسة. 

ال  كــرم؟ص؟  األ األعظــم  للرســول  العظيمــة  األخــالق  إّن   .3
يظهر أثرها مع المؤمنين فقط، بل يشــمل المؤمنين وغير 

المؤمنين؛ ألنه أرسل رحمة للعالمين.

ــم لما يظهر مــن خصومة الجفــاة القســاة الغالظ من 
ّ
فهــو يتأل
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الشقاق والعناد والسفاهة والحماقة، وما يقع عليهم من الشدائد 
والمكاره والمشــاق والمتاعب، ومــا يلحق بهم من الضرر وآفات 
يخاف عليهم ســوء العاقبة والهــالك والعذاب  الدنيــا واالخــرة، و
مخالفتــه  علــى  واإلصــرار  بــه  اإليمــان  تركهــم  بســبب  األليــم؛ 
ومعاندتــه والجحود برســالته؛ ألنه حريص علــى الجميع، ويريد 
إيصال خيرات الدنيا واآلخرة  الهداية واإليمان وصالح الشؤون و
إلــى  إليصالهــم  جهــده  يســعى  و للجميــع،  والنجــاة  والســعادة 
يخاف أن يخرج أحد من الناس  كمالهم وسعادتهم الحقيقية، و
عن الســعادة والنجاة بسبب تركهم اإليمان بدينه الذي جاء به، 
واالصرار على معاندته والجحود برســالته، غير أنه بحكم الرابطة 
الروحية واإليمانيــة، ولما يتمّتع به المؤمنون من خصال حميدة 
كثر رأفة  وصفــات روحيــة جميلة وأعمــال صالحة ونافعة، فإنــه أ
ورحمــة بهــم من غيرهم، وهــذه حالة منطقيــة وموافقة لمقتضى 
العدالــة، حيــث يجــب التمييــز بيــن الُمحــق والُمبطــل، وبيــن 

الُمحسن والُمسيئ.

صفات الرسول وأخالقه

كرم؟ص؟ بما ال يحصى من الصفات  ى الرسول األعظم األ
ّ
تحل

الحسنة والخصال الحميدة، منها: 

يًا،  ف حضار
ّ
بالرغم من أنه نشأ في مجتمع جاهلي متخل  .1
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وفــي قوم هم من أشــّد األقــوام جهاًل وأبعدهــم عن العلوم 
والفضائــل، فقد امتاز بالعلم والحكمة والتعّقل ورجاحة 
والرذيلــة  والخرافــة  الجهــل  وكافــح  والفضيلــة،  العقــل 
ــف، وكان بحــق وحقيقة هاديًا للبشــرية وســراجًا 

ّ
والتخل

يخها، وأفضل  منيــرًا، وأعظم قائد عرفته البشــرية فــي تار
مربي ومعلم عرفته البشرية على اإلطالق. 

اإلنســانية  مثــال  كــرم؟ص؟  األ األعظــم  الرســول  يعتبــر   .2
ونموذجهــا الكامــل، ولقــد بلــغ الــذروة والمثــل األعلــى 
للكمــال اإلنســاني الممكن، حتــى بلغ ســدرة المنتهى 
والحــّد الفاصــل بيــن الخالــق والمخلــوق فــي الكمــال، 
وفاق فــي عبوديته الصادقة وطاعتــه المخلصة وعبادته 
هلل ســبحانه وتعالــى وصفاء ســريرته كل أحد من البشــر، 
يــه فــي ذلك أحــد منهم، فكان فــي أعلى مراتب  ال يجار
كثر النــاس عبادة، وأصوبهــم عماًل،  التعبــد والكمــال وأ
ســريرة  وأصفاهــم  روحــًا،  وأطهرهــم  قــواًل،  وأصدقهــم 
وأخلصهــم نيــة، وكان دائــم االتصــال بــاهلل ذي الجــالل 
بالضراعــة  إليــه  واالنقطــاع  اإلنشــداد  دائــم  كــرام،  واإل
واالبتهال والدعاء والصالة وقراءة القرآن وسائر العبادات 
والطاعات وأفعال الخير، حتى فنيت نفسه فيه وصارت 
العبــادة جــزًء مــن وجــوده وكيانــه، وكانت له ثقــة مطلقة 
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بــاهلل؟زع؟، وتســليم مطلق له، والتخلــق بأخالقه، والتوكل 
عليــه فــي جميــع األمور، وقــد جمع بيــن التعبــد والقيام 
فبلــغ  القيــادة،  ومســؤوليات  االجتماعيــة  بالواجبــات 
بذلــك الذروة وأقصــى مراتب الكمال، حتــى صار بحق 
وحقيقة إمــام المؤمنيــن والقدوة الصالحة للمســلمين، 
يقتدون به في جميع صفاته وقيمه وأخالقه  يتأســون به و
يصّدقونه  وُمُثله العليا ومبادئه الســامية وجميع أفعاله، و
يتبعونه فــي جميع مــا يأمرهم به وما  فــي جميــع أقواله، و

ينهاهم عنه.

والمــكارم  بالفضائــل  حافلــة  كلهــا  حياتــه  كانــت   .3
والكماالت، التي تكشــف عن عظمة شخصيته وخلقه 
العظيــم األمثل، وكل ما هو أدعى لصدقه وأرجى لطاعته 

واتباعه واالقتداء به.

العقــل،  ورجاحــة  الحكمــة  وأخالقــه:  صفاتــه  مــن  وكانــت 
والبالغة والفصاحة وســالمة المنطــق، والصدق واألمانة والوفاء، 
وصفــاء الســريرة وقوة الــروح، والشــجاعة الفائقة والثبــات الدائم 
علــى طريــق الحق، واالســتقامة على الصــراط المســتقيم ونهج 
االعتــدال القويم والطريقة المثلى الوســطى، والصبر على األذى 
وتحمل المصائب والمتاعب والمشاق في طريق الدعوة اإللهية 
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الحقة، والمحبة للناس والحرص عليهم والتسامح معهم والعفو 
يــة، والرفــق والمداراة  عنهــم، والحلم وســعة الصــدر واألنــاة والرو
وحسن المخالفة، والجود والكرم وسعة البذل والعطاء، والحياء 
ينتها وزخرفها،  وشدة التواضع، والزهد البالغ في الحياة الدنيا وز
كريــم الطبــع، جميــل المعاشــرة، طلــق الوجــه، بّســامًا من  وكان 
غيــر ضحــك، محزونًا مــن غير عبــوس، متواضعًا من غيــر مذلة، 
ســهاًل لينًا قريبًا مــن الناس، وحريصًا علــى مصالحهم ونجاتهم 
إزالة آالمهم  إيصال خيرات الدنيا واآلخــرة إليهم، و وســعادتهم و
إرشــادهم،  وأحزانهــم وتخفيــف مــا يشــق عليهــم، وهدايتهــم و
متحّببــًا إليهــم بالقــول والعمل، مجيبــًا لدعوة من دعــاه، قاضيًا 
لحاجــة مــن اســتقضاه، جابــرًا لقلب مــن ســأله، تــاركًا للتقاطع 
يعفو عــن مســيئهم، ال يغلط  والهجــران، يقبــل مــن محســنهم، و
علــى أحــد في مقالة، وال يقســو عليه في فعل، وال يشــق عليه في 
طلب، وال يطوي عنه بشــره، وال يمســك عليه فلتات لســانه، وال 
يؤاخــذه بما يصدر عنه من جفوة، بل يحســن إلــى الجميع غاية 
يحتملهم غاية اإلحتمــال، ونحو ذلك من الفضائل  اإلحســان، و

والمكارم والكماالت وعظيم األخالق.

مقتضيات رسالة الدعوة في األمة

كون الرســالة اإلســالمية المحمدية رسالة رحمة، يقتضي  إّن 
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أن تتصف األمة اإلسالمية بصفات جوهرية عديدة، منها:

: اتصاف األمة باالعتدال والوسطية
ً
أوال

أن تتصــف األمــة اإلســالمية وأبناؤهــا باإلعتدال والوســطية، 
وتــرك التطّرف واإلفراط والتفريط بكافــة صوره النظرية والعملية، 
ى 

َ
َهَ��َء َعل ُ و� سث و�نُ

ُ
ك �ةَ ِ

ّ
�ةً َوَسً�ا ل ّمَ

أُ
اُكْم � �نَ

ْ
َعل َ ِلَك �ب

�نَٰ
َ
قول اهلل تعالى: >َوك

ً��<)1) )انظــر مقــوم اإلعتدال  ِه�ي َ ُكْم سث �يْ
َ
ُسوُل َعل و�نَ �لّرَ

ُ
ك اِس َو�يَ

�ل�نَّ
والوسطية في البحث(.

: تمسك األمة بالدعوة إلى دين اهلل
ً
ثانيا

أن تتمسك األمة اإلسالمية بالدعوة إلى اهلل سبحانه وتعالى، 
ونشــر الرســالة اإللهيــة وتطبيــق الشــريعة والعمــل بها فــي جميع 
الشــؤون الخاصة والعامة، واألمر بالمعــروف والنهي عن المنكر، 
وفعــل الخيــرات واألعمــال الصالحــة التــي تصب فــي مصلحة 
اإلنسانية وتطّورها المعرفي والتربوي والحضاري، قول اهلل تعالى: 
َهْو�نَ َع�نِ  �نْ ِ َو�ةَ َمْعُرو�ن

ْ
ال  �بِ

ُمُرو�نَ
أْ
ا اِس �ةَ

�ةْ ِلل�نَّ ِر�بَ �نْ
أُ
�ةٍ �

ّمَ
أُ
َر � �يْ

ْم �نَ �ةُ �ن
ُ
>ك

ه<)2)، أي: أنتم يا معشر المسلمين، أولكم 
َ
الّل  �بِ

و�نَ ِم�نُ وأْ َكِر َو�ةُ ُم�ن
ْ
�ل

وآخركــم، خيــر أّمــة أخرجــت للنــاس وعرفتهــا البشــرية، وهّيأت 

1- البقرة: 143

2- آل عمران: 110
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وعّبــأت لخدمــة المجتمــع واإلنســان ومنفعــة النــاس، وذلــك 
ألسباب عديدة، منها:

لكونكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وُتَضّحون   .1
بأنفســكم وما تملكــون من أجل حفظ الرســالة ومصالح 
األمة والبشرية والمجتمع اإلنساني إيمانًا منكم باهلل ذي 
كرام وتصديقًا له وعمــاًل بمقتضى إيمانكم،  الجــالل واإل
إظهارًا للحق والعــدل والخير والفضيلة والدين اإللهي  و
الحــق، وتعملــون لخيــر المجتمــع اإلنســاني ومصلحته 
والحضــاري  والتربــوي  المعرفــي  لكمالــه  إيصالــه  و
كل ذي حٍق حقه  إعطاء  وســعادته قدر ماتســتطيعون، و
إفســاح المجال أمــام أصحاب  مــن الشــعوب واألفراد، و
الخيــرة،  والنّيــات  والمواهــب  والقــدرات  الكفــاءات 
واألمــة  الشــعب  لخدمــة  المناســبة  مواقعهــم  ــوا 

ّ
ليحتل

كلــه بدافع  البشــرية على أســاس الحق والعــدل، وذلك 
الرحمة والشفقة على الناس.

لتكميلكــم أنفســكم بعقيدة التوحيــد والمعارف الحقة   .2
والعلوم النافعة الطبيعية واإلنسانية، واألخالق الفاضلة 
واألعمال الصالحة واإليمان باهلل ســبحانه وتعالى إيمانًا 
صحيحًا على الوجه الحق، وتعتصمون باهلل؟زع؟ وتثقون 
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بــه وتتوكلون عليه وتعملون بمقتضى إيمانكم ومعارفكم 
كتســبتم مــن العلــوم النافعــة، وتتحّملــون  الحقــة ومــا ا
المســؤوليات الرســالية الجســيمة والتكاليف الشــرعية 
في الدعوة إلى اهلل سبحانه وتعالى والدين اإللهي الحق 
ونشــره بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وبــكل الوســائل 
المشــروعة المناســبة المتاحــة لكم والعمل بــه وتطبيقه 
وتحكيمــه في جميع الشــؤون الخاصة والعامة، متفقون 
ُمّتحــدون فكريــًا وروحيــًا وعمليــًا، متــواّدون ومتحاّبــون 
ومتعاطفــون ومتعاونــون مــع بعضكــم البعض علــى البّر 
والصالحــات  الخيــرات  وعمــل  واإلحســان  والتقــوى 
لألفــراد والمجتمعــات والشــعوب واألمــم فــي المجتمع 
اإلنســاني العالمي على وجه األرض بسبب ما يجمعكم 
المشــترك  الواحــد  والمصيــر  واإليمــان  الديــن  أمــر  مــن 
كأنكــم نفــس واحدة، مما يكشــف عــن حقيقة  بينكــم، 
الديــن اإللهي الــذي صنعكم وأّهلكم وأبعــاده المعرفية 
يكشــف عــن حقيقتكــم أنتــم  يــة، و والتربويــة والحضار
وعــن خصالكم وصفاتكــم وأعمالكم الصالحــة النافعة 
البشــرية  لقيــادة  أمامكــم  الطريــق  يمّهــد  و لإلنســانية، 
إلى طريق  وهدايتهــا إلى اإليمان والدين اإللهي الحق، و
الرشــاد والصــواب، ومــا فيــه كمالهــا المعرفــي والتربــوي 
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والحضاري، وخيرها ومصالحها الجوهرية وسعادتها في 
إخراجها من ظلمات الجهالة  الداريــن الدنيا واآلخرة، و
والكفــر والســفاهة والحمــق إلــى نــور المعرفــة واإليمــان 

والرشد والحكمة النظرية والعملية.

وأنتــم بهذه الصفات الجميلة والخصال الحميدة واألعمال 
الصالحــة، قــد اســتحّقيتم الخيريــة والفضــل علــى ســائر األمم، 
وهي صفات وخصال وأعمال سوف تبقى في طائفة منكم أبدًا، 
ولــن تنقطع فيكــم ما دامت الحياة اإلنســانية على وجه األرض، 
يتركها  ومن يهمل هذه الصفات والخصال واألعمال الصالحة و
منكــم فإنها تــزول عنه الخيرية والفضــل وحقيقة كونه في خدمة 
كسائر أحوال األمم  يكون حاله  البشــرية وصالحها ومصلحتها، و
الضالــة والجاهلة، بل يكون في الحقيقة أســوء حــااًل منهم؛ ألنه 
وصــل إليه من الهــدى ما لم يصلهم، لكنه فــّرط فيه وضّيعه ولم 
مة الشيخ محمد رشيد رضا: »إّن 

ّ
يكترث ولم يهتم به، يقول العال

خرجت للناس حتــى تركت األمر 
ُ
هــذه األمة مــا فتئت خير أمــة أ

بالمعــروف والنهي عــن المنكر، وما تركتهما رغبــة عنها أو تهاونًا 
بأمــر اهلل تعالــى بإقامتهــا، بــل مكرهــة باســتبداد الملــوك واألمراء 
من بني أمية ومن ســار على طريقتهم ممن بعدهم«)1)، نعم، لقد 

1- تفسير المنار، الشيخ محمد رشيد رضا، جزء 4، صفحة 54
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ية منحرفة عن الديــن اإللهي الحق،  جــاء هؤالء بأنظمــة دكتاتور
وبحكومــات مســتبدة ظالمــة مفســدة، وفصلوا الديــن عن واقع 
وا األحكام، ونشــروا الظلم والجور والفساد، وأضعفوا 

ّ
الحياة وعطل

األمة وضّيعوا قدراتها ومقّدراتها، وألحقوها بالتبعية لألجنبي.

ه<)1) أنه جعل اإليمان بكل 
َ
الّل  �بِ

و�نَ ِم�نُ وأْ وقيل: قوله تعالى: >َو�ةُ
مــا يجــب اإليمــان بــه إيمانــًا بــاهلل ســبحانه وتعالــى؛ ألّن من آمن 
كتــاب أو بعث أو نحو  ببعــض مــا يجب اإليمان به من رســول أو 

كفر باهلل ولم يؤمن به. ذلك وكفر ببعض فال يعتّد بإيمانه، وكأنه 

وقيــل: قّدم األمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر على اإليمان 
و�نَ  ِم�نُ وأْ ِر َو�ةُ

َ
ك ُم�ن

ْ
َهْو�نَ َع�نِ �ل �نْ ِ َو�ةَ َمْعُرو�ن

ْ
ال  �بِ

ُمُرو�نَ
أْ
ا باهلل، في قوله: >�ةَ

 على أهمية الفريضتين في انتشار اإليمان وتعميق 
ّ

ه<)2) يدل
َ
الّل �بِ

جــذوره فــي النفــوس وتنفيــذ القوانيــن الشــرعية، وأن تعطيلهما 
يســاعد علــى تعطيل  يــؤدي إلــى ضعف اإليمــان في النفوس، و
القوانيــن اإللهية، وأنهما من مقتضيــات حقيقة اإليمان وصدقه 

وكماله، وأّن اإلخالل بهما إخالل باإليمان.

ْع�نٍ   اُء �بَ ْوِل�يَ
أَ
ُهْم � ْع�نُ َ ا�ةُ �ب ِم�نَ ُموأْ

ْ
و�نَ َو�ل ِم�نُ ُموأْ

ْ
وقــول اهلل تعالى: >َو�ل

و�نَ  �ةُ وأْ ُ اهةَ َو�ي
َ
ل ُمو�نَ �لّصَ �ي �ةِ ُ ِر َو�ي

َ
ك ُم�ن

ْ
َهْو�نَ َع�نِ �ل �نْ َ ِ َو�ي َمْعُرو�ن

ْ
ال ُمُرو�نَ �بِ

أْ
ا �يَ

1- آل عمران: 110

2- نفس المصدر
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رنٌ  �ي ِ َه َعرن
َ
�نَّ �لّل ُه �إِ

َ
ْرَحُمُهُم �لّل َك َس�يَ �أِ

َٰ
ول

أُ
ُه �

َ
َه َوَرُسول

َ
ُعو�نَ �لّل ِ��ي ُ َكاهةَ َو�ي �لرنَّ

بعضهــم  جميعــًا  والمؤمنــات  المؤمنيــن  أّن  أي:  ٌم<)1)،  َ�ِك�ي
يحملــون متحدين  أوليــاء بعــض، ينتمــون لديــن إلهي واحــد، و
يتناصــرون فيمــا  متضامنيــن متحابيــن رســالة إلهيــة خالــدة، و
بينهــم على الحق والعــدل والخير والفضيلــة والمصلحة العامة 
لألمــة والمجتمــع اإلنســاني، فمــن لــم ينصــر إخوانــه المؤمنيــن 
علــى الحــق والعدل والخيــر والفضيلة والمصلحــة العامة طمعًا 
فــي الدنيا أو خوفًا من الشــدة والموت وبخــاًل بالتضحيات، فقد 
خالــف حقيقة اإليمان ومقتضى الوالية اإليمانية بين المؤمنين، 
يأمرون بالمعروف وهو اســم جامع لكل ما عرف حســنه بالعقل  و
واألعمــال  الفاضلــة  واألخــالق  الحقــة  المعــارف  مــن  والشــرع 
ينهــون عــن المنكر وهو اســم جامع لــكل ما خالف  الصالحــة، و
ينكــره العقل والشــرع مــن المعارف الباطلــة واألفكار  المعــروف و
الهّدامة واألخالق الرذيلة واألعمال الســيئة، وأنهم يفعلون ذلك 
لصــالح مجتمعهــم وأحوالهــم الفرديــة والمجتمعيــة، ولصــالح 
المجتمــع اإلنســاني العالمي، ويؤّدون الصــالة بصورة صحيحة 
كاملــة تتحقــق بهــا حكمتها وآثارها في الفكر والشــعور والســلوك 
َهٰ� َع�نِ  �نْ اهةَ �ةَ

َ
ل �نَّ �لّصَ والمواقــف والعالقــات، قــول اهلل تعالى: >�إِ

1- التوبة: 71
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َكِر<)1)، ويــؤّدون جميــع الطاعــات والعبــادات  ُم�ن
ْ
اِء َو�ل َ ْح�ث �نَ

ْ
�ل

التــي فرضها اهلل؟ج؟ عليهــم، ويؤتون الــزكاة وال يبخلون بأموالهم 
الحقــوق  مــن  عليهــم  مــا  جميــع  ويــؤّدون  اهلل؟زع؟،  ســبيل  فــي 
مــادة  اإليمانيــة  الواليــة  فتتكامــل  االجتماعيــة،  والمســؤوليات 
يطيعون  وروحــًا بالعبــادات الشــرعية والواجبات االجتماعيــة، و
اهلل ســبحانه وتعالى ورسوله الكريم؟ص؟ بتطبيق الشريعة اإللهية 
كل صغيرة  المقدســة واألحكام الوالئية للحكومة اإلسالمية في 
يستمرون على  وكبيرة، في الشؤون الخاصة والعامة في الحياة، و
يصبرون علــى المصاعب  هــذه الطاعــة مهمــا كانت النتائــج، و
يطلبونه  يضحون في سبيل ما يؤمنون به و والمحن واالبتالءات و
كله تتجسد حقيقة التوحيد وكمال  بحق في الحياة، وفي ذلك 
اإليمــان، وعليــه: فالدين اإللهــي الحق يقوم علــى العلم والعمل 
معــًا، وال ديــن وال إيمــان حقيقــي صــادق وكامــل بــدون العلم أو 
بدون العمل، وأّن المتصفين بتلك الصفات العالمية المذكورة 
والمزايــا الكاملــة والســجايا الطيبة ســيرحمهم اهلل تبــارك وتعالى 
إحسانه في  حتمًا وال محالة، بإنجاز ما وعدهم به وشملهم ببره و
الدنيــا باالطمئنــان الروحي والعقلــي، وبالعصمة مــن الوقوع في 
الفتــن، وفي اآلخــرة بالمغفرة والرضوان والجنــة؛ ألن اهلل؟زع؟ قوي 
كل شيء، وال يمتنع منه شيء يريده، فهو قادر  عزيز غالب على 

1- العنكبوت: 45
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إذالل  علــى الرحمة والعذاب، وعلى إعزاز المؤمنين ونصرتهم، و
كهم، وهو حكيم يضع كل  إهال الكافرين والمنافقين وهزيمتهم و
ينزله في منزله الذي يستحقه على  ئق به، و شيء في موضعه الال
يحكم ما يريد فال  أســاس العدل والمصلحة الحقيقية للعباد، و
اختالل وال وهن وال ضعف وال لغو وال جزاف وال لعب في أعماله 

وأفعاله سبحانه وتعالى.

: الحكم في األمة بما أنزل اهلل
ً
ثالثا

أن يلتــزم الحــكام المســلمون بــأن يحكموا بما أنــزل اهلل؟ج؟، 
وبتطبيــق الشــريعة اإللهيــة المقدســة فــي جميع شــؤون الحياة 
ُه 

َ
َل �لّل رنَ �ن

أَ
َما � ْ�ُكم �بِ َ ْم �ي

َّ
الخاصــة والعامــة، قول اهلل تعالى: >َوَم�ن ل

َما  ْ�ُكم �بِ َ ْم �ي
َّ
<)1)، وقول اهلل تعالى: >َوَم�ن ل ُرو�نَ كَا�نِ

ْ
َك ُهُم �ل �أِ

َٰ
ول

أُ
ا �نَ

ْم 
َّ
<)2)، وقــول اهلل تعالى: >َوَم�ن ل و�نَ اِس�ةُ �نَ

ْ
َك ُهُم �ل �أِ

َٰ
ول

أُ
ا ُه �نَ

َ
َل �لّل رنَ �ن

أَ
�

<)3)، ووجه الجمع بين  اِلُمو�نَ
َك ُهُم �ل�نَّ �أِ

َٰ
ول

أُ
ا ُه �نَ

َ
َل �لّل رنَ �ن

أَ
َما � م �بِ

ُ
ْ�ك َ �ي

اآليــات الثــالث: أّن من لم يحكــم بما أنــزل اهلل؟ج؟ معتقدًا عدم 
كافر، ومن لم يحكم بما أنزل مخالفة  وجوب الحكم بما أنزل فهو 
كل  مــع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل اهلل؟ج؟ فهو فاســق، وأّن 
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مــن لم يحكــم بما أنزل اهلل مــن الكافرين والفاســقين فإنه يترتب 
على حكمه الظلم والفساد.

كمــا يجــب علــى الحــكام المســلمين أن يحكمــوا بالعــدل 
والقســط بيــن النــاس، وأن يصونوا الحقــوق والحريــات الخاصة 
يصونوا  والعامــة وفــق الضوابــط والمعاييــر واألحــكام الشــرعية، و
مــن االعتــداء علــى حقــوق  يحــذروا  والمقدســات و الحرمــات 
اآلخريــن ومــن انتهــاك الحرمات والمقدســات لمــا يترتب على 
ذلــك مــن األضــرار والمفاســد واالضطــراب األمني والسياســي، 
وتعطيــل التنميــة الفكريــة والروحيــة والسياســية واالجتماعيــة 
الشــديد  بالحــرص  ــوا 

ّ
يتحل أن  يجــب  و ونحوهــا،  واالقتصاديــة 

علــى ســالمة شــعوبهم ومصالحهــم، وبالمحبــة لهــم والرحمــة 
والرأفة والشــفقة عليهــم؛ ألنها العالقة الصحيحــة الوحيدة التي 
تجّنــب  يجــب  و بالمحكــوم،  كــم  والحا بالرعيــة  الراعــي  تربــط 
الظلــم والفســاد بجميع أشــكاله فــي اإلدارة والسياســة، وتجّنب 
الشــعبية  المشــاركة  علــى  والحــرص  واالســتبداد  يــة  الدكتاتور
ية واالســتبداد  الفعليــة في التدبير وصناعــة القرار؛ ألّن الدكتاتور
بالــرأي والظلــم والتمييز بين المواطنين فــي الحقوق والواجبات 
مخالف للروح اإلنســانية ولكرامة اإلنســان، فال يفعلها وال يقبلها 
مــن يشــعر بإنســانيته وكرامتــه وال تليق أبــدًا بأي مجتمع إنســاني 
علــى اإلطــالق، ووجودهــا يــدل علــى ضعــف الشــعور والوعــي 
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بالحالــة اإلنســانية، وانتهــاك تلقائــي إلنســانية اإلنســان وكرامتــه 
وحقوقه الطبيعية، وهي مخالفة لروح الدين اإلسالمي الحنيف 
وجوهره، وال تنســجم مع مفاهيمه التأسيسية ومقاصده وغاياته، 
وســخطه  وتعالــى  ســبحانه  الــرب  غضــب  يوجــب  ووجودهــا 
وعذابه ونقمته، وتؤدي حتمًا إلى االضطراب األمني والسياســي 
إلــى  والتخلــف الحضــاري وتعطيــل حركــة التنميــة والتقــدم، و
الضعف والوهم وفقدان الهوية والتبعية لألجنبي، وتخلق البيئة 
المناسبة والتربة الخصبة لظهور العنف والتطرف بجميع صوره 
كبيرة بشــعة  الفكــري والدينــي والسياســي وغيــره، وكلهــا جرائم 
بحــق اإلنســانية والديــن الحنيــف واألمــة اإلســالمية وشــعوبها 
يخهــا وحضارتهــا ومصيرهــا ومســتقبلها، ال يقــدم عليها من  وتار

يمتلك مقدار ذرة من التعقل والحكمة والرشد والضمير.

: اتصاف المسلمين باألخالق الفاضلة
ً
رابعا

بالصــدق  األعــزاء  والمؤمنــون  المســلمون  يتصــف  أن 
واإلخــالص، فالصدق أشــرف أخالقيــات المؤمن وأقــوى دعائم 
اإليمــان، واإلخــالص مــن قــوة اليقيــن وصــالح النيــة وبــه يكــون 
ــوا بالمبدئيــة )مطابقة الســلوك لمــا يعتقده 

ّ
الخــالص، وأن يتحل

المــرء مــن المبــادئ والقيــم( وحفــظ العهــود والمواثيــق؛ ألنهمــا 
كمال اإليمان وســجية الكرام وعنوان الشــرف والنبل وحلية  من 
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ينتــه، وأن يكونــوا أحرص النــاس على مصالــح الناس  العقــل وز
يتهاونــوا  فــال  واألذى،  التلــف  مــن  األنفــس  ومنافعهــم، وحفــظ 
َ�اٍ�  ْو �نَ

أَ
ٍس � �نْ ِر �نَ �يْ

عنَ ً�ا �بِ �نْ َل �نَ �ةَ بشــأنها أبدًا، قول اهلل تعالى: >َم�ن �ةَ
ا  ْ��يَ

أَ
� َما 

�نَّ
أَ
كَا �نَ اَها  ْ��يَ

أَ
� َوَم�نْ  ًعا  ِم�ي َ حب اَس 

�ل�نَّ َل  �ةَ �ةَ َما 
�نَّ
أَ
كَا �نَ ْر�نِ 

اأَ
ْ
�ل �نِىي 

التلــف  مــن  والخــاص  العــام  المــال  وحفــظ  ًعا<)1)،  ِم�ي َ حب اَس 
�ل�نَّ

والفســاد والضياع؛ ألّن اهلل؟زع؟ جعله قّيمًا للناس، أي: األســاس 
االقتصادي الذي يقوم عليه المجتمع، وصيانة الحّريات العامة 
والخاصة، ال ســيما حرية العقيدة والضمير؛ ألنها عنوان إنسانية 
إشــاعة التســامح والمبــادئ  اإلنســان وكرامتــه، ونشــر العدالــة و
ي باللطف 

ّ
والقيــم اإلنســانية العليا في الّســلم والحــرب، والتحل

واللين والرأفة والشــفقة والرحمة والحلم وحسن الخلق والمحبة 
للناس، وحســن المعاملة والمخالفــة؛ ألنها عنوان الرفعة والنبل 
والشــهامة والشرف وعز الدنيا واآلخرة، والسعي في قضاء حوائج 
يجلــب لهــم الخيــر والســعادة؛ ألنهــا  النــاس وفيمــا يصلحهــم و
شــرف المؤمن وعنوان هويته ودليل رشــده وحسن عقله ومفتاح 
الفيوض والرحمة اإللهية للعباد، وليس هناك شيء أنفع للدين 
الحنيــف وترغيــب غير المســلمين فيه وانتشــاره واإلقبــال عليه 
واإليمان طوعًا وحسن سمعة المسلمين من إتصاف المسلمين 
بهــذه الصفات الجميلة والخصال الحميدة وعملهم بمقتضى 

1- المائدة: 32
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تلك القيم الرفيعة والمبادئ السامية.

وفــي المقابــل: يجــب علــى المســلمين والمؤمنيــن األعــزاء 
وااللتــواء  والتضليــل  والخــداع  واالفتــراء،  الكــذب  يجتنبــوا  أن 
والمراوغــة، ونشــر الكراهيــة بين النــاس والتطــرف بجميع صوره 
الفكريــة والعمليــة؛ ألنهــا غريبــة عــن حقيقــة الديــن اإلســالمي 
دخيلــة  وهــي  ومقاصــده،  وغاياتــه  مفاهيمــه  وعــن  الحنيــف، 
كيــد؛ وألنهــا تخلف آثــارًا تخريبية مدّمــرة في النفس  عليــه بالتأ
والمجتمــع، في الدين والدنيا، وعليهم تجّنب العنف والقســوة 
يلحق بهم األذى  في األقوال واألفعال، والسعي فيما يضر الناس و
يضع األشــواك والعراقيل فــي طريق التنمية  النفســي والمادي، و
يشّوه  والتقّدم واالزدهار واالنفتاح والحضارة اإلنسانية الرشيدة، و
سمعة الدين الحنيف والمسلمين، وعليهم أن يدركوا جيدًا بأّن 
كله،  كله، وحكمة  كله، ورحمة  الدين اإلسالمي الحنيف عدل 
وكل مــا خــرج عــن العــدل إلى الجــور، وعــن الرحمة إلى القســوة 
والشــدة والحرج والمشــقة، وعن المصلحة إلى المفســدة، وعن 
الحكمــة إلــى العبث، فهو ليــس من الدين الحنيف في شــيء؛ 
ألّن الدين هو عدل اهلل بين عباده، ورحمته الواســعة بين خلقه، 
يجــب عليهم  وحكمتــه الدالــة عليــه وعلــى صدق نبيــه؟ص؟، و
أيضــًا أن يدركوا تغّير الواقع وتطوره، وأّن عصرنا يختلف عن عصر 
النبــوة والخالفة الراشــدة، والمناســبة بين األحــكام والواقع؛ ألّن 
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العالقــة بيــن األحكام والواقــع كالعالقة بين العلــة والمعلول، فال 
يســتطيع الفقيه العادل أن يفتي في المســألة إال بعد تشــخيص 
كانــت الفتــوى بــال موضــوع وســاقطة مــن اإلعتبــار  إال  الواقــع، و
العملــي التطبيقــي، وهــذا ممــا يقينــا مــن شــر الجمــود الفكــري 
يجعلنا  والتربوي والحضاري، وشــر التطــرف الفكري والعملي، و
كثــر وعيــًا ورشــدًا واعتــدااًل والتصاقــًا بحقيقة الديــن الحنيف  أ

وجوهره وروحه، والتزامًا بمنهجه القويم وصراطه المستقيم.

يعة  وال يصــح أن ُيتخــذ الجهاد وهــو فريضة إلهية مقدســة ذر
إلحــاق الضرر واألذى باألبريــاء؛ ألن الجهاد  للتطــّرف والعنف و
إنمــا ُفــِرَض من أجل إزالة العراقيل عن طريــق اإليمان، ولتحقيق 
أهــداف الديــن الخيــرة ومقاصــده النبيلة فــي خدمة اإلنســانية 
إســعادها فــي الداريــن  ورفعتهــا، وصيانــة حقوقهــا وكرامتهــا، و
الظلــم  ورفــع  المســتضعفين  تخليــص  مثــل:  واآلخــرة،  الدنيــا 
عنهــم، وصيانة الحقوق والحريات والمقدســات ونحو ذلك، ال 
كراه خالف  كــراه النــاس على قبــول الدين واإليمان بــه؛ ألن اإل إل
كــراه نقيض الحرية  التكليــف، فال تكليــف إال باختيار، وألن اإل
�نَ  َّ �ي �بَ

� �ةَّ ۖ  �ةَ �نِ �ي ِىي �لّ�ِ
ْكَر�َه �ن ا �إِ

َ
والكرامة اإلنسانية، قول اهلل تعالى: >ل

(1(> ِ
ّ �ي �نَ

ْ
ُ� ِم�نَ �ل ْ سث �لّرُ

1- البقرة: 256
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وهــو ســبيل لتشــويه صــورة الديــن اإللهــي الحنيف وســمعة 
ال  عنهــم  مشــّوهة  ســيئة  ظالميــة  صــورة  إعطــاء  و المســلمين، 
تعكــس حقيقتهم وال تعبر عن غاياتهم ومقاصدهم وأن ممارســة 
العنــف يعبــر عــن عقليــات جاهلية، وإلشــباع رغبــات حيوانية 
دنيئة، وإلرضاء مشاعر شيطانية خبيثة، مثل: التشفي واالنتقام 
وحــب البــروز والزعامــة، ومــن أجــل مصالــح خاصــة ال صلة لها 
بالدين ومصالح األمة، وليس من ورائها إال الخراب والدمار ونشر 
إعاقــة التنمية والتقدم، وجر الوبال على  الفتــن وخلق األزمات و

المسلمين والمجتمع اإلنساني العالمي.

جيــدًا  يفكــروا  أن  األعــزاء  والمؤمنيــن  بالمســلمين  فجديــر 
بمآالت أقوالهم وأفعالهم، وبأضرارها الجســيمة أو منافعها على 
الديــن واألمــة، وأن تكــون لهــم عنايــة فائقــة باألولويــات الفكرية 
والعمليــة، فيكونــوا على معرفة بــأي األمور والقضايــا التي يجب 
أن تقــدم وأيهــا التــي يجــب أن ُتؤّخــر، وأيهــا يســتحق االهتمــام 
والعنايــة بهــا وأيهــا يجــب أن تهمــل، وأيهــا يجــب أن تثــار وأيها 
يجــب أن يســكت عنهــا ونحــو ذلــك، وذلــك طلبــًا للمصلحــة 
العامة للرســالة واألمة، وحرصًا على الصدق واإلخالص وسالمة 
النية وصواب العمل طلبًا لمرضات اهلل ســبحانه وتعالى، ولكي 
نتخلــص مما نحن فيــه من الجمــود والتطرف والفتــن والتباعد 
والتناحــر واالقتتال، واالضطراب واختــالل التوازن وتهديد األمن 
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واالستقرار وتعطيل حركة التنمية وعجلة التقدم والتطور، وظهور 
إشــغال األمــة بمســائل وقضايا صغيــرة وتافهة  الهــرج والمــرج، و
ومفتعلة ال حقيقة لها وال أســاس، على حســاب مســائل وقضايا 
كبيرة وعاجلــة، مما من شــأنه أن يوهن األمة  حقيقيــة وجوهريــة 
يعها  يفتح األبواب على مصار يفرض عليها التبعية و يضعفها و و
للتدخــالت األجنبيــة الخبيثــة فــي شــؤونها الداخليــة الدينيــة 
واالقتصاديــة  والسياســية  واالجتماعيــة  الثقافيــة  والمدينــة، 

والعسكرية واألمنية وغيرها.

ــى بوضوح 
ّ
يتجل يظهــر و يجــب أن ينعكــس ما ســبق ذكــره و و

تــام ال لبس فيه وال غمــوض في أدبياتنا وأقوالنــا وأفعالنا ونهجنا 
وسياســتنا الداخليــة والخارجيــة، التي تجســد االســتقامة على 
الدين اإللهي الحق والصراط المستقيم، ونهج االعتدال القويم، 
والطريقة الوســطى المثلى فــي الحياة، فنضع األمور في نصابها، 
واألشياء كلها في مواضعها، واألشخاص كلهم في منازلهم التي 
تليق بهم، على العدل والمســاواة واالستحقاق والحكمة وهدى 
الرســالة والعقــل والبصيــرة والرشــد الفكــري والدينــي والعملي، 
مرضــات  أجــل  ومــن  والمدنيــة،  الدينيــة  العامــة  وللمصلحــة 
الرب؟ج؟ والفــوز بثوابه وجنته، وأن نحذر من اختالق التبريرات 
الوهميــة والمعاذير الباطلة للمخالفة إرضاًء ألهوائنا الشــيطانية 
وشــهواتها الحيوانيــة وجريــًا وراء مصالحنــا الدنيويــة الخاصــة، 
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وعليه: يجب التمييز بين منهجين: 

منهج التكليف: وهو منهج مبدئي يتعالى فوق الترهيب  أ. 
ى فيــه الصدق 

ّ
يتجل والترغيــب والمصالــح الخاصــة، و

والمبــادئ  العليــا  ية  الســماو القيــم  وســائر  واإلخــالص 
اإلنســانية الســامية فــي أنصــع صورهــا، والحــرص التــاّم 
الكامل على مصالح األمة والمجتمع اإلنساني العالمي 
اإلســالمية،  الرســالة  ســمعة  وعلــى  جمعــاء،  والبشــرية 
إعــالء مكانــة القيــم الرفيعــة والمبــادئ الســامية علــى  و

المصالح الدنيوية الفانية وتفضيلها عليها.

منهــج التبريــر: وهــو منهج مــادي نفعي )برجماتــي( يهتم  ب. 
يعلــي مــن شــأنها علــى حســاب  بالمصالــح الدنيويــة و
العليــا  واألخالقيــة  الروحيــة  والقيــم  الحقــة  المعــارف 
كليًا وبشــكل تعسفي وغير  يفصل  والمبادئ الســامية، و
كمــال اإلنســان  منطقــي بيــن المعــارف الحقــة، وبيــن 
وســعادته ومصلحته الحقيقية فــي دورة الحياة الكاملة 
العرضية على امتداد المكان والجغرافيا، والطولية على 
ى فيــه الكذب والخداع 

ّ
يتجل يخ، و امتــداد الزمان والتار

الرذائــل  مــن  ذلــك  ونحــو  والخيانــة  والريــاء  والتضليــل 
القبيحة في أبشــع وأشــنع صورها، ومن صــوره القبيحة: 
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التركيــز على عنــف األفــراد والمســتضعفين وأخطائهم، 
واألشــراف  والمســتكبرين  األنظمــة  عنــف  وتجاهــل 
وأخطائهــم، وهــو المســؤول عــن الجرائــم التــي ترتكبهــا 
ضــد  المســتبدة  والحكومــات  يــة  الدكتاتور األنظمــة 
شعوبها، وقتل الشــرفاء والصالحين المطالبين بالعدالة 
وتشــريدهم  وتعذيبهــم  وســجنهم  والحقــوق  والحريــة 
والتضييــق عليهــم ونحــو ذلــك، والجرائم التــي ترتكبها 
الشــعوب  العالمــي ضــد  واالســتكبار  االســتعمار  قــوى 

والدول المستضعفة.

: تحلي المسلمين بالعدل والميل إلى السلم
ً
خامسا

ي المســلمين بالعدل واإلنصاف مع جميع الناس حتى 
ّ
تحل

َها  ُّ �ي
أَ
ا � مــع الخصــوم واألعــداء والميل للســلم، قــول اهلل تعالــى: >�يَ

ِو 
أَ
ِ�ُكْم � �نُ �ن

أَ
ٰى �

َ
ْو َعل

َ
ِه َول

َ
َهَ��َء ِلّل

ُ ْ�ِط سث �ةِ
ْ
ال  �بِ

�نَ �ِم�ي ّوَ و� �ةَ و� ُكو�نُ َم�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
�ل

ُعو�  �بِ
�ةَّ ا �ةَ

َ
ل

ِهَما �نَ ٰى �بِ
َ
ْول

أَ
ُه �

َ
الّل ًر� �نَ �ي �ةِ

ْو �نَ
أَ
ا � �يًّ �نِ

�نْ عنَ
ُ
ك �ن �يَ �نَ �إِ �ي َر�بِ

�ةْ
اأَ

ْ
�نِ َو�ل ْ َو�ِلَ��ي

ْ
�ل

و�نَ 
ُ
ْعَمل َما �ةَ َه َكا�نَ �بِ

َ
�نَّ �لّل اإِ

و� �نَ ْعِرصنُ ْو �ةُ
أَ
ُوو� �

ْ
ل و� إَِو�ن �ةَ

ُ
ْعِ�ل �ن �ةَ

أَ
َهَوٰى �

ْ
�ل

�نَ  �ِم�ي ّوَ و� �ةَ و� ُكو�نُ َم�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
َها �ل ُّ �ي

أَ
ا � ًر�<)1)، وقــول اهلل تعالــى: >�يَ �ي �بِ

�نَ
و� 

ُ
و� �ْعِدل

ُ
ْعِ�ل ا �ةَ

َّ
ل
أَ
ٰى �

َ
ْوٍم َعل

�نُ �ةَ
آ
ا �نَ

َ ْم سث
ُ
ك

ِرَم�نَّ ْ �ب َ ا �ي
َ
ْ�ِط َول �ةِ

ْ
ال َهَ��َء �بِ

ُ ِه سث
َ
ِلّل

1- النساء: 135
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<)1)، وقــول  و�نَ
ُ
ْعَمل َما �ةَ ٌر �بِ �ي �بِ

َه �نَ
َ
�نَّ �لّل َه �إِ

َ
و� �لّل �ةُ

َوٰى َو��ةَّ �ةْ
َر�بُ ِلل�ةَّ

�ةْ
أَ
ُهَو �

ِد  َمْ��بِ
ْ
ْم َع�نِ �ل

ُ
وك

ُ
�ن َصّ�

أَ
ْوٍم �

�نُ �ةَ
آ
ا �نَ

َ ُكْم سث
ِرَم�نَّ ْ �ب َ ا �ي

َ
اهلل تعالى: >َول

ِم 
ْ �ث اإِ

ْ
ى �ل

َ
و� َعل َعاَو�نُ ا �ةَ

َ
َوٰى َول �ةْ

ّرِ َو�ل�ةَّ �بِ
ْ
ى �ل

َ
و� َعل َعاَو�نُ ُ�و� َو�ةَ ْع�ةَ �ن �ةَ

أَ
َ�َر�ِم �

ْ
�ل

تعالــى:  وقــول اهلل   (2(> ا�بِ ِع�ةَ
ْ
�ل  �ُ ِ��ي

َ َه سث
َ
�لّل �نَّ  �إِ َه 

َ
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َ
ْعل �ةَ ا 

َ
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آ
َو� ُكْم  ِه َوَعُدّوَ

َ
�لّل َعُدّوَ 
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َ
ل �نْ ا �ةُ

َ
ْم ل �ةُ �ن

أَ
ْم َو�

ُ
ك �يْ

َ
ل  �إِ

َو�نَّ ُ ِه �ي
َ
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َ
�لّل ى 

َ
َعل ْل 

َوكَّ َو�ةَ َها 
َ
ل ْح  �نَ ْ ا�ب �نَ ِم 

ْ
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َ�َك  �يَّ
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َ
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َ�ُعوَك �نَ �نْ َ �ن �ي
أَ
ُ�و� � ِر�ي ُ ُم 61 إَِو�ن �ي َعِل�ي

ْ
�ل

(3(> �نَ �ي ِم�نِ ُموأْ
ْ
ال ْصِرِه َو�بِ �نَ �بِ

األفكار الرئيسية والمضامين العامة لآليات

وتتضمــن اآليات الكريمة المباركة النقاط الرئيســية التالية، 
وهي: 

حث المسلمين على أن يكونوا أقوياء

 المســلمين علــى أن يكونــوا أقويــاء شــديدي االهتمام 
ُ

حــّث

1- المائدة: 8

2- المائدة: 2

3- األنفال: 62-60
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والحــرص والمســارعة والوفــاء والمواظبــة علــى القيــام بوظائــف 
كرام، وأداء حقــوق الربوبية، والقيام  العبوديــة هلل ذي الجــالل واإل
بالمســؤوليات والتكاليــف الشــرعية التــي يطلبهــا اهلل؟ج؟ منهم 
فــي جميع الشــؤون الخاصة والعامة وفي جميــع الظروف، مثل: 
الحــرب والســلم، والســعة والضيــق ونحــو ذلــك، واالجتهــاد في 
إخــالص  إظهارهــا بصالبــة وقــوة وصــدق و إحيائهــا و إقامتهــا و
وعلــى أتم الصور وأحســن الوجوه باألقــوال واألفعــال، وأن يلتزموا 
باالســتقامة إذا أمروا، وأن يتبعــوا منهج االعتدال القويم والطريقة 
ية العليا  يجســدوا القيم الســماو الوســطى المثلــى في الحيــاة، و
والمبادئ اإلنسانية السامية قواًل وفعاًل، وفي كل األحوال والظروف 
واألوضــاع من غير تهاون أو ضعــف أو ميل عنها لهوى أو عاطفة 
أو خــوف أو طمــع أو نحــو ذلك، حتــى يصبح العمــل بها طبيعة 
راســخة وملكــة ثابتــة لهــم وجــزءًا مــن أخالقهــم، فيكونــوا مظهرًا 
كــرام، ودعــاة حقيقيين  مــن مظاهــر صفــات اهلل ذي الجالل واإل
صادقيــن إلــى اهلل؟ج؟ بأعمالهــم وأقوالهم وأحوالهــم، وعلى رأس 
تلــك القيــم وفــي مقدمتهــا، قيمــة العــدل بيــن النــاس: األولياء 
واألعــداء فيمــا يتولونــه مــن أمرهم، فالعــدل هو أشــرف الفضائل 
وأســماها، وعليــه تقــوم ســائر الفضائل والمــكارم، وهــو ميزان اهلل 
فــي األرض، وعليــه تتوقــف اســتقامة األمــور، وبــه يميــز الصالــح 
مــن األعمــال عن الطالح، فهو أســاس حفظ النظــام، وبه صالح 
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يســاس العبــاد، وهــو قوام أمــر الحياة  النــاس وتثبيــت الحقــوق و
واالجتمــاع، وقد أمر اهلل؟ج؟ عبــاده المؤمنيــن بالتحلي بالعدل، 
وهــو أمل اإلنســانية وهدفها، واإلســالم هو دين اإلنســانية الخالد 
القويــم الذي يرعى حقوق جميع األفراد والجماعات والشــعوب 
ما نجد 

ّ
واألمم، يقول العالمة الشــيخ ناصر مكارم الشــيرازي: »قل

قضيــة أعطــى اإلســالم لهــا أهمية قصــوى كقضية العــدل، فهي 
وقضية التوحيد ســّيان في تشّعب جذورهما إلى جميع القضايا 
العقائديــة والعملية واالجتماعية والفردية واألخالقية والقانونية، 
كل  ال تنفصــل مطلقــًا عن حقيقــة التوحيد، فلذلــك ال تنفصل 

هذه القضايا وال تخلو أبدًا من روح العدل«)1).

عنــه،  ينهــى  عّمــا  واالنتهــاء  اهلل؟ج؟  يأمــر  بمــا  العمــل  وفــي 
كرام وتعظيمه والفوز بثوابه،  وتجسيدًا لمحبة اهلل ذي الجالل واإل
وفــي معصيــة مخالفتــه والتهاون بأمــره ونهيه، اســتهانة باهلل؟ج؟ 
والتقصيــر فــي مراعاتــه وتعظيمــه وتكبيــره والتعــّرض لســخطه 

وغضبه وعقابه.

ْ�ِط<)2) هي أبلغ ما يمكن  �ةِ
ْ
ال  �بِ

�نَ �ِم�ي ّوَ
و� �ةَ و�نُ

ُ
وقيــل: إّن عبارة >ك

كيــد أمــر العــدل والعناية بــه؛ ألنها أمــر بتحصيل  أن يقــال فــي تأ

1- تفسير األمثل، ناصر مكارم الشيرازي، جزء 3، صفحة 379

2- النساء: 135
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الصفة ال بمجرد اإلتيان بالقسط، بمعنى: لتكن المبالغة منكم 
أيهــا المســلمون والعنايــة بإقامــة القســط علــى وجهــه صفة من 
صفاتكــم، بــأن تتحّروه بالدقــة التامة والعنايــة الفائقة في جميع 
األقوال واألفعال واألحوال والظروف واألوضاع، حتى يكون ملكة 

راسخة في نفوسكم.

حث المسلمين على العناية بأمر الشهادة

األمــر بالعناية الفائقة بأمرالشــهادة والرســوخ فيهــا، بأن يؤّدي 
المســلمون الشهادة الصادقة خالصة لوجه اهلل سبحانه وتعالى، 
يتحّروا في الشــهادة الحق والصدق الذي أمر  بأن يراقبوا اهلل؟زع؟ و
اهلل بهما واتباع شرعه الحنيف من غير ميل وال محاباة ألحد طلبًا 
لمرضــاة اهلل ســبحانه وتعالى وثوابه ومحبته والقــرب منه، فيؤدوا 
الشــهادة علــى وجههــا الحق حتى لــو كانت مضــّرة بمصالحهم 
كانــت  كأن ُيِقــَروا بمــا عليهــم للغيــر مــن الحقــوق، أو  الخاصــة، 
مضــّرة بمصالح الوالديــن واألقارب، مثــل: األوالد واألخوة وأبناء 
العمومة ونحوهم، بأن يشــهد عليهم بحق الغير، وقد ذكر اهلل؟ج؟ 
األبويــن؛ ألنهمــا أحــّبُ النــاس وأقربهــم إلــى اإلنســان، ولوجوب 
بّرهمــا واإلحســان إليهمــا علــى األوالد، ثــم ذكــر األقربيــن؛ ألنهــم 
مظّنة المودة والتعّصب لهم عند اإلنســان، وعليه: إذا تصادمت 
المصلحة الشــخصية مع الديــن والعدالة، فيجب علينا أن نؤثر 
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الديــن والعدالــة علــى مصالحنــا الشــخصية ونضحي بهــا؛ ألنه 
ينال مقام  بالديــن وبفضيلــة العدالة يصل اإلنســان إلى كمالــه و
يحصــل علــى ســعادته  كــرام، و القــرب مــن اهلل ذي الجــالل واإل
يعتبر مقام القرب الذي  الحقيقيــة في الدارين الدنيا واآلخــرة، و
ينال بالدين وفضيلة العدالة من أجّل المقامات وأعالها، وتعتبر 
كــرام  العدالــة مظهــرًا مــن مظاهــر وحدانيــة اهلل ذي الجــالل واإل
وكمــال صفاتــه، ومرآة لحقيقة أحكامه وتشــريعاته المقدســة، إذ 
بهــا ينقطــع العبد إلى اهلل ســبحانه وتعالى عن كل شــيء ســواه، 
فــال ينظــر لهــوى أو مصلحــة أو ألي شــيء ســواه، وال يكــون لغيره 
مة الشــيخ محمد جــواد مغنية: »ولو قارن 

ّ
فيــه مطمع، يقول العال

واحــد من الناس هــذه الحقيقة القرآنية مع ســلوكنا، النتهى إلى 
إذا حّقق ودّقق  ينا على الديــن، و أننــا نؤثــر مصالحنا ومصالح ذو
فــي البحــث، آمــن بــأن المصــدر األول واألخير للديــن عندنا هو 
المصلحة والمنفعة، ال الكتاب وال ســنة رســول اهلل؟ص؟، هذا هو 
كثرنا أو واقع الكثير منا، ولكن ال نشعر بهذا الواقع  واقعنا أو واقع أ
وال ننتبــه إليــه؛ ألن األنانية قــد طغت على عقولنــا وفصلتنا عن 
واقعنــا وعن أنفســنا وأعمتنا عن الحق، وأوهمتنــا أن دين اهلل هو 
مصلحتنا بالذات، وما عداها ليس بشيء«)1) وقال: »ما رأيت آية 
كتاب اهلل تتصــل بالدين، إال وأحسســت بالبعــد والتفاوت  فــي 

1- الكاشف، محمد جواد مغنية، جزء 2، صفحة 458
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بيــن الديــن كمــا حــّدده اهلل فــي كتابــه والديــن كما نمارســه في 
سلوكنا ... نحن نتحدث عن الدين وندعو إليه على أنه من اهلل، 
كما نحن عبيد  وأنه ليس لنا من أمره شــيء، وأننا عبيد له تمامًا 
اهلل ... هــذا مــا أعلّناه وجهرنا به ... ولكــن بين الدين كما أعلناه 
ودعونــا إليه ... وبين ســلوكنا الــذي وصفناه بالدين بون شاســع 

وتضاد واضح«)1).

ثم لفت القرآن الكريم اإلنتباه إلى حال المشــهود له أو عليه: 
كأن يكــون غنيــًا أو فقيــرًا، قويــًا أو ضعيفــًا، فيمتنــع الشــاهد عن 
الشهادة عليه طمعًا في بره أو خوفًا من شره لغناه وقوته، أو رحمة 
بالفقيــر وتعطفــًا عليه أو اســتهانة بــه وتحقيرًا له لفقــره وضعفه أو 
يجب على الشــاهد  نحــو ذلــك، فال يجوز اإللتفــات إلى ذلك، و
أن يــؤدي الشــهادة علــى وجههــا الصحيــح اتباعًا للحــق ورغبة 
إظهــاره؛ ألن مقتضــى اإليمــان  صادقــة ومخلصــة فــي إحيائــه و
واالســتقامة علــى الديــن الحق ورضــا الرب؟ج؟ وكمال اإلنســان 
والمحافظــة  واآلخــرة  الدنيــا  الداريــن  فــي  الحقيقيــة  وســعادته 
علــى المصلحــة العليــا العامــة الديــن واألمــة وصيانــة الحقــوق 
والمحافظــة علــى األمــن واالســتقرار ونحــو ذلــك، إنمــا هــو فــي 
الشهادة الصادقة الصحيحة، وفي مخالفتها والميل إلى األهواء 

1- نفس المصدر، صفحة 458-457
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النفسية والرغبات المنحرفة، تقوية إلى الباطل وتعزيز إلى الظلم 
والفســاد وتقويــض للمصالح العامــة واألمن واالســتقرار وتضييع 
الحقــوق ونحو ذلك، مما يســير باألمة في الطريق إلى الهالك في 
إيمان، فال يكون  الدارين الدنيا واآلخرة، فالشهادة بالحق دين و
اإلنســان مؤمنًا بحق وحقيقة ومســتقيمًا على الصراط المستقيم 
ومطيعــًا هلل ســبحانه وتعالى إال إذا تجرد مــن ميوله وأهوائه، وأزال 
عن نفســه كل مانــع وعائق يعوقه عن إرادة الحــق والعدل، وأّدى 
الشــهادة على وجهها الصحيح بدون تغييــر أو تبديل أو تزييف 
أو تحريف قربة هلل سبحانه وتعالى وطلبًا لمرضاته وثوابه ومحبته 

وقربه والزلفى لديه.

ينّبــه إلــى أن اهلل؟زع؟ أولــى بالطاعــة  ويؤّكــد القــرآن الكريــم و
نَظُر 

َ
والطمــع فــي ثوابه والخوف من عقابه من أي أحــد كان، وأنه أ

إرادة  إلــى حال النــاس، األغنياء والفقــراء، األقوياء والضعفــاء، و
كان، وهــو  خيرهــم ومصلحتهــم والقــدرة عليهــم مــن أي أحــد 
أرحــم بالنــاس مــن جميــع الناس، فهــو أرحــم باألبناء مــن اآلباء 
واألمهــات، وأرحــم باآلبــاء واألمهات مــن األبناء، فمــا في قلوب 
اآلبــاء واألمهات واألبناء جميعًا من الشــفقة والرأفة والرحمة هي 
مــن عنــد اهلل تبــارك وتعالى وخلق مــن خلقه، مما يــدل على أنه 

أرحم بالجميع من الجميع.
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 اآلية على أمور رئيسية عديدة، منها:
ّ

وتدل

إّن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. أ. 

إّن القيــم الدينيــة والروحيــة مقدمــة علــى القيــم المادية  ب. 
والعصبية والقبلية ونحوها. 

ئق  كماله المقدر له الال ال يمكن لإلنسان أن يوصل إلى  ج. 
الدنيــا  الداريــن  فــي  الحقيقيــة  بــه وتحصيــل ســعادته 
واآلخــرة، وأن ال صالح لإلنســانية األفــراد والمجتمعات 

إقامة القسط. واألمم إال بالعدالة و

ليــس مــن بــر الوالديــن وصلــة الرحــم أن يعاونــوا على ما  د. 
إنمــا البــر والصلــة حقيقــة وواقعًا في  ليــس لهــم بحق، و
الحــق والعــدل والمعــروف، وأن الذيــن يتعاونــون علــى 
الظلــم وهضــم الحقــوق والفســاد، إنما يتعاونــون حقيقة 
وواقعــًا على اإلثم والعدوان والبغــي، وهم خارجون على 
دين الحق والصراط المســتقيم ومحاربون هلل؟زع؟ وأعداء 
لإلنسانية والقيم العليا والمبادئ السامية ومفسدون في 

األرض.

وما ســبق يــدل علــى األهمية البالغــة للعدل وشــرفه العظيم 
وعظيــم أثــره فــي حيــاة اإلنســان الفرديــة والمجتمعيــة، الماديــة 
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ية، وضرورة مالزمتــه والثبات عليه  والمعنويــة، الدنيويــة واألخرو
فــي جميــع األحــوال والظــروف واألوضــاع، وعليــه: يجــب علــى 
المسلمين بما هم مؤمنين باهلل؟زع؟ مطيعين له ومحبين، أن يكونوا 
متبعين للحق، قّوامين بالعدل، وأن ال يتبعوا في شهاداتهم أمام 
القضــاء أو فــي الحكم علــى اآلراء ونحو ذلك، األهــواء المعرضة 
للحــق وما تشــتهيه أنفســهم من جلــب النفع للنفــس والوالدين 
واألقربيــن، ودفــع الضــرر عنهــم، أو يمتنعوا عــن أداء الشــهادة أو 
يحرفــوا النطــق؛ ليخفــوا معالــم الشــهادة بالحق  يلــوو ألســنتهم و
كراهية لشيء ونحو ذلك من الرذائل الخسيسة  خوفًا أو طمعًا أو 
التــي تعمي البصيرة وتفســد الدين وتمنع مــن الكمال والوصول 
إلــى المقامــات العاليــة، فليحــذروا مــن تلــك الجرائــم، جريمــة 
كتمان الشــهادة، وجريمــة تغييرها عن  الشــهادة بالزور، وجريمة 
وجههــا الحــق بطريقة تخــدم ما يرغب فيه الشــاهد مــن الباطل 
والظلــم والجور ونحوهــا، والتماس المبــررات الوهمية والمعاذير 
الباطلة التي يعلم اهلل ســبحانه وتعالى ببطالنها وعدم واقعيتها؛ 
ألّن تلــك الجرائــم مخالفــة لحقيقة اإليمــان وكمالــه، وتجّر على 
البشــرية الوبال وتســير بها في طريق الهالك والشــقاء في الدارين 
الدنيــا واآلخــرة، وليخافــوا مــن عقــاب اهلل؟زع؟ لهــم، وليعلمــوا أن 
اهلل؟زع؟ خبيــر بحقائق أعمالهم ومّطلع على دقائق األمور وحقائق 
ما يخفون في صدورهم وما يعلنون، وأنه يجازيهم بما يستحقون 
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ومــا هم أهل له على أعمالهــم صغيرها وكبيرها بما هي عليه في 
إن شــرًا فشــر، وال يخــدع في  حقيقتهــا وواقعهــا إن خيــرًا فخيــر، و

شيء من ذلك مطلقًا.

وقيــل: التحذيــر يشــمل القاضي أيضــًا، بأن ُيعــِرض عن أحد 
الخصميــن، أو يلــوي عن الــكالم معه ونحو ذلــك، فيحكم بغير 
الحق والعدل، أو يترك الحكم الذي يجب عليه القيام به أو نحو 

ذلك مما يتعارض مع الحق والعدالة.

حث المسلمين على تحري طريق الحق والعدالة

يجب أن يتحّرى المسلمون طريق الحق والعدالة في جميع 
الظــروف واألحــوال حتــى مــع الخصــوم واألعــداء، فــال يحملهم 
بغضهــم لقــوم مشــركين وعداوتهــم لهــم، أو لقــوم اعتــدوا عليهم 
بالرذائــل وقبيــح الصفــات ونحــو  ــون 

ّ
لقــوم يتحل أو  وظلموهــم، 

ذلــك، علــى أن ينصرفوا عن الحــق والعدل والقســط واإلنصاف 
معهــم إلى الباطــل والظلم والجور والبغي واالعتــداء عليهم بغير 
الحق وعلى خالف الشــريعة المقدسة، وارتكاب ما ال يحّل لهم 
فعلــه، مثل: قتل األبرياء منهم، ونقض العهــود والمواثيق معهم، 
وكتــم الشــهادة التــي تنفعهــم ونحو ذلك لمجــّرد الكــره أو بدافع 
االنتقــام والتشــفي ونحــو ذلــك مــن المنكــرات، فيعّطلــوا بذلك 
صالح أنفســهم والهبوط عن المقام الرفيع والمنزلة الســامية إلى 
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حضيــض الشــيطنة والحيوانيــة، فاإليمــان الراســخ ال يقــف في 
وجهه شيء، وجدير بالمسلمين بما هم مؤمنين باهلل؟زع؟ وعارفين 
بــه ومطيعين له ومحبيــن ومتبعين لدينه الحنيف وشــريعته أن 
يلتزمــوا بالعــدل واإلنصاف مطلقًا فــي جميع الظــروف واألحوال 
واألوضاع ومع جميع الناس حتى مع أعدائهم وخصومهم الذين 
يكرهون أفعالهــم المنحرفة وصفاتهم  ظلموهم واعتــدوا عليهم و
الذميمــة؛ ألن اإللتزام بالحق والعدل والفضيلة هو وحده المعّبر 
عــن حقيقــة اإليمــان وكمالــه، وعن التقــوى التي هــي من أفضل 
الكماالت وأسماها، وعن مخافة اهلل؟زع؟ ومحبته، فكلما حرص 
كان  كلما  كثــر  اإلنســان المؤمــن علــى الحق والعــدل والفضيلة أ
كثر إلى التقوى وحقيقة اإليمان، فإن تم العدل منه كمل  أقــرب أ
اإليمان والتقوى في قلبه، وفي الحديث الشــريف عن علّي أمير 
المؤمنين؟ع؟ أنه قال: »إن العدل ميزان اهلل ســبحانه الذي وضعه 
في الخلق، ونصبه إلقامة الحق، فال تخالفه في ميزانه، وال تعارضه 
في ســلطانه«)1)، وقال الفيلســوف اليوناني إفالطون )427-347 

ق.م(: »بالعدل ثبات األشياء، وبالجور زوالها«)2)

1- غرر الحكم، جزء 1، صفحة 218

2- لباب اآلداب، أسامة بن منقذ، صفحة 57
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يجــب أن يحــذر المســلمون والمؤمنــون األعــزاء من الســعي 
للبحــث عــن التبريــرات الوهميــة واألعــذار الباطلــة واالعتمــاد 
عليها لتســويق المخالفة لما أمروا به من العدل وما نهوا عنه من 
الظلم والجور، واالندفاع وراء األهواء والرغبات النفســية لإلنتقام 
والتشــفي بدافــع الحقد علــى األعــداء والبغض لهــم، فإن ذلك 
مخالــف لمقتضــى حقيقــة اإليمــان وكمالــه وللتقــوى التي هي 
أســاس الكماالت الروحية وروح العبادات والطاعات واألساس 
الــذي تقــوم عليــه الفضائــل ومــكارم األخــالق، وهــي الغايــة من 
ية وتشريع األحكام اإللهية،  إنزال الكتب السماو إرســال الرسل و
كرام واالنقطاع إليه والرغبة الصادقة  ولمحبة اهلل ذي الجالل واإل
علــى  المخالفــة  وتــدل  العاليــة،  المقامــات  إلــى  الوصــول  فــي 
األنانيــة وقصر النظر وضعف اإلرادة والتعلق بعالم الدنيا والمادة 
والمصالــح الدنيويــة العاجلــة الفانيــة، وعلى األمــراض الروحية 
والنفســية، مثــل: الميل إلى التشــفي واالنتقام ونحــو ذلك، وهم 
يعلمــون بأن اهلل ســبحانه وتعالى خبير بحقائــق أعمالهم ومطلع 
علــى نياتهم ودقائق ما يخفون في صدورهم، فهوأقرب إليهم من 

يد، وال يمكن خداعه والكذب عليه. حبل الور



274

رسول الرحمة

حث المسلمين على التعاون على البر والتقوى

حث المســلمين والمؤمنين األعزاء على أن يكونوا شــديدي 
الحــرص على التعــاون على اإليمان والتقــوى ومراقبة أمر اهلل؟زع؟ 
ونهيــه، واإلحســان إلــى الناس، ونشــر العلــم واإليمــان واألحكام 
الشــرعية ومــكارم األخــالق وفعل الخيــرات واألعمــال الصالحة 
الظاهــرة والباطنــة وكل مــا يحبــه اهلل؟ج؟ ويرضــاه، ومنهــا: العفــو 
عن الناس والتســامح معهم، ومقاومــة الظلم والبغض والطغيان 
والفســاد والتخلف والتحلــل واالنحطاط ونحو ذلــك، والتكافل 
والتضامــن االجتماعــي على أســاس الحــق والعــدل والفضيلة، 
فالقــوي مســؤول عــن الضعيــف، والغنــي مســؤول عــن الفقيــر، 
والعالــم مســؤول عــن الجاهــل، وأصحاب الشــأن مســؤولون عن 
إصــالح ذات البيــن ونحــو ذلــك، ونهــى المســلمين والمؤمنيــن 
والجــور  والظلــم  والعــدوان،  اإلثــم  علــى  التعــاون  عــن  األعــزاء 
والطغيان، ومقاومة حــركات التحرر واإلصالح والمطالبة بالحق 
والحقــوق، وعمل المعاصي والذنــوب والخطايا واآلثام والجرائم 
والجنايات واألعمال الســيئة الظاهرة والباطنة، ومنها: التشــفي 
والمطالبيــن  واإلصــالح  الحــق  دعــاة  علــى  والتآمــر  واالنتقــام، 
بالحقــوق، والتعــدي علــى حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم العامــة 
والخاصــة، وانتهــاك الحرمــات والمقدســات ونحوهــا، وكل مــا 
يكرهه اهلل؟ج؟ ورسوله الكريم؟ص؟ وما من شأنه أن ُيغِضب اهلل؟زع؟ 
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يمنع الخيــرات والبركات  يعرض اإلنســان لعقابــه، و يســخطه و و
اإللهية، وذلك تحت تأثير الخوف أو الطمع أو التعصب الديني 
أو الطائفــي او العرقــي أو القبائلــي أو نحــو ذلــك وضعف النفس 
والــروح، فــإن ذلــك كله مخالف لــروح اإليمان وحقيقتــه وكماله 
وللتقوى ومخافة اهلل؟زع؟ ومحبته، ومخالف للشــريعة اإلســالمية 
وال  الســامية،  اإلنســانية  والمبــادئ  العليــا  ية  الســماو وللقيــم 
يمكن لمســلم أن يفعله بما هو مســلم، فيجب على المســلمين 
يتزينوا باألعمال الصالحة  والمؤمنين األعزاء أن يتحلوا بالتقوى و
ينتهــوا عــن الفجور والظلــم والخيانة وعن كل مــا نهاهم اهلل؟ج؟  و
عنه؛ ألن اهلل؟ج؟ شديد الرحمة لمن أطاعه، وشديد العقاب لمن 
عصاه، وعليه: فكل فعل أو خصلة من خصال الخير المأمور بها 
فــي الديــن الحنيف، فعلــى المؤمن المكلف أن يفعلها بنفســه 
يعاون إخوانــه المؤمنين عليهــا بالقــول والفعل، وكل  يأمــر بهــا و و
فعــل أو خصلة من خصال الشــر المنهــي عنها في الدين اإللهي 
ينهــى عنها  الحنيــف، فــإن علــى المؤمــن المكلــف أن يتركها و

يتعاون مع إخوانه المؤمنين على تركها بالقول والفعل. و

حث المسلمين على إعداد القوة

حــث المســلمين والمؤمنيــن األعــزاء علــى أن يبذلــوا غايــة 
وســعهم فــي إعداد القــوة الماديــة والمعنويــة، الفكريــة والعملية 
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واالقتصاديــة  والسياســية  واألمنيــة  يــة  واإلدار والتكنولوجيــة 
والعســكرية، واتفاق الحكمــة وتوحيد الصفــوف ونحو ذلك مما 
هــو الزم وضروري ومطلوب لتحقيق النصر والظفر على األعداء، 
إخافتهــم وردعهم عــن االعتداء علــى المســلمين والمؤمنين؛  و
كثر األعداء  ألنه ال ثبات لحق وبقاء له بدون قوة فعلية تحميه، فأ
للديــن والحــق والفضيلــة، برجماتيــون مصلحيــون إنتهازيون ال 
يعرفون حقًا، وال يستجيبون لنداء المنطق والضمير، وال يفهمون 
كان المسلمون والمؤمنون ضعافًا،  غير منطق القوة الرادعة، فإذا 
يفرضوا عليهــم إرادتهم الجائرة،  فســوف يســحقونهم ويبتزونهم و
ينتهكوا حقوقهم ومقدســاتهم  يســلبوهم حريتهم واســتقاللهم و و
يتحكموا في مصائرهم،  يضعــوا أيديهم القذرة على مقدراتهم و و

كما ثبت بالتجربة وعلم بالمشاهدة!!

كمــا يجــب على المســلمين والمؤمنيــن األعــزاء أن ُيحّصنوا 
جبهتهــم الداخلية تمــام التحصيــن، ويبنوا الحصــون والقالع، 
مثــل:  الســالح،  أنــواع  وأفضــل  وأســرع  أقــوى  ألنفســهم  ويوّفــروا 
يخ والســفن الحربيــة والدبابــات والمدرعات  الطائــرات والصوار
يب  يحســنوا التدر ونحوهــا مــن األســلحة الحديثــة المنظــورة، و
يتخــذوا جميــع التدابيــر الحربيــة المطلوبة  علــى اســتخدامها و
للقتــال فــي البــر والبحر والجــو، لتكــون قوتهم قــوة رادعة تخيف 
األعداء الحقيقيين الظاهرين الذين يعلم المسلمون والمؤمنون 
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عداوتهم، والمستترون الذين ال يعرفون عداوتهم ولم يظهر إليهم 
وتنكشــف فــي الحال، وتخيــف األعــداء القريبيــن والبعيدين، 
وترهبهــم، فــال يفكــرون في قتــال المســلمين واالعتــداء عليهم، 
وهــذا أمــر منطقــي وموافــق للفطــرة والطبــع الســليم، فقــد ثبــت 
يخية والمعاصرة وعلم بالمشــاهدة والوجدان بأن  بالتجربــة التار
لــكل دعوة صالحة ومجتمع صالح يوجــد هناك من يعارضهما 
يحــاول بــكل وســيلة وحيلــة القضــاء  يحاربهمــا و يعاديهمــا و و
عليهما؛ ألنه يتضرر منهما، فمن الواجب بحكم العقل والفطرة، 
إيجــاد القــوة الرادعــة الفاعلــة لحمايتهمــا والمحافظــة عليهمــا 

والدفاع عنهما.

حث المسلمين على الجنوح للسلم

وفــي المقابــل أمــر اهلل؟ج؟ المســلمين بالميــل والجنــوح إلــى 
الســلم القائم على العدل وحفظ الكرامة والحقوق واألخذ به وال 
يأنفوا منه، إذا مال إليه األعداء ميل القاصد، وطلبوا الصلح وكفوا 
إرادتهم  عــن الحــرب والقتال، ولــم يظهر دليل علــى خداعهــم و
الغــدر بالمســلمين وأخذهم علــى حين غرة وغفلــة منهم وعدم 
االســتعداد للحرب والنــزال، وقد أمر اهلل؟ج؟ المســلمين بالتوكل 
عليــه فــي الميــل للســلم واألخــذ بــه حيــن يميــل إليــه األعــداء 
يطلبوه من المســلمين، ونهاهم عن التعــذر بالخوف من الغدر  و
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والخديعــة والخيانــة ونحوهــا لرفض طلب الســلم واإلصرار على 
الحرب والقتال ألسباب وهمية وتبريرات واهية ودوافع ورغبات 
نفســية مريضة، وليس معنى ذلك إغراء المســلمين بالســذاجة 
إفســاح المجــال أمــام أعدائهــم لخداعهــم واإليقاع  والبســاطة و
بهــم تحت عنوان الصلح والســلم، فإن ذلــك مخالف للحكمة 
والمنطــق والفطــرة والطبــع الســليم، ومقتضايات حفظ الرســالة 
ونشــرها وتطبيقهــا والعمــل بهــا، ولكنه يعني فــي الحقيقــة أمورًا 

جوهرية عديدة، منها:

إعداد  إيجــاد التــوازن بيــن االســتعداد العالــي للقتــال و أ. 
القــوة الرادعــة، وبين الميل إلى الســلم والصلــح إذا مال 
إليــه األعــداء، وذلــك لمنــع البغــي والطغيــان والخــروج 
عــن األهــداف الحقيقيــة المقدســة للقتــال فــي ســبيل 
اهلل؟زع؟، ومنهــا: منــع األعــداء على المســلمين، وتأديب 
إفساح المجال  المســتكبرين والمفسدين في األرض، و
أمــام العبــاد لحريــة اإليمــان واالعتقــاد، ومــن أجــل خير 
كمالها  اإلنســانية ومصلحتها قاطبــة، والوصول بهــا إلى 
ئق بها،  المعرفــي والتربوي والحضــاري المقّدر لهــا والال

ولكي ال يستخدم القتال لتحقيق أغراض شخصية.

الدراســة الموضوعيــة المعّمقــة الكافية للعــدو والتمييز  ب. 
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بيــن األســباب الموضوعيــة الحقيقيــة، وبين األســباب 
باألســباب  األخــذ  يجــب  حيــث  الوهميــة  النفســية 
الموضوعيــة الحقيقية والتعويل عليها، وترك األســباب 
عليهــا،  التعويــل  وعــدم  إهمالهــا  و الوهميــة  النفســية 
واالعتمــاد علــى الجــزم الموضوعــي واليقيــن والدالئــل 
القطعية، وليس على الشك والظن واألوهام، فإذا علموا 
منهم الميل بقصد إلى الســلم، ولم تتوفر لديهم الدالئل 
القطعيــة علــى إرادة الغــدر والخيانــة، فيجــب عليهــم 
أن يجيبوهــم إلــى طلب الســلم والصلح وال يصــّروا على 
يجــب أن يعلمــوا بــأن اهلل؟ج؟ رقيب  الحــرب والقتــال، و
عليهــم وُمّطِلع علــى نياتهم وما يخفون في صدورهم وما 
يعلم بحقيقة  يعلنون، وال يخفى عليه شيء من أمرهم، و
كمــا هي عليه فــي الحقيقة  يجازيهــم عليها  أعمالهــم و
والواقع، وعليه: فالمســلمون والمؤمنون األعزاء مطالبون 
يــة والتجــرد مــن الشــبهات  بالموضوعيــة والنزاهــة والرو
والتخلــص  الشــخصية،  والدوافــع  النفســية  والرغبــات 
مــن األوهام الباطلــة والتبريــرات المختلقــة ونحوها في 
تشخيص أحوال أعدائهم ومواقفهم منهم، وترك العجلة 
فــي التصرف معهم، وأنهــم إذا فعلوا ذلك فإنهم ينفذون 
المقدســة  شــريعته  يطّبقــون  و الحنيــف،  الديــن  أوامــر 
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ية العليــا والمبادئ  يجّســدون القيم الســماو كمــا هي، و
اإلنسانية السامية، وفي ذلك رضا الرب الرحمن الرحيم 
وثوابــه العظيم ونعيمــه المقيم، وهو الطريق الذي يوصل 
ئــق بــه والمقــدر لــه وتحصيــل  كمالــه الال اإلنســان إلــى 

سعادته الحقيقية في الدارين الدنيا واآلخرة.

إّن القوة الحقيقية والشــجاعة الفعلية في ميزان اإلنسان  ج. 
المؤمــن وطبقــًا لمعاييــر الســماء واإلنســانية، تكمــن في 
أن يقــف اإلنســان المؤمــن إلــى جانــب الحــق والعــدل 
يفعل مــا أمره اهلل؟ج؟ بثبــات جنان وخطى  والفضيلــة، و
كراهية لشيء،  ثابتة، ال يهتز وال يتراجع خوفًا أو طمعًا أو 
أو بســبب ضعــف روحه ونفســه وتحــت تأثيــر المبررات 
ينتهــي عــن  الوهميــة والمعاذيــر الباطلــة ونحــو ذلــك، و
مــا نهــى اهلل؟ج؟ عنه بنفس الــروح والطمأنينــة والثبات، 
وليســت القوة الحقيقية والشجاعة الفعلية في االعتداء 
والظلم والجــور والبغي والطغيان واالصرار على األخطاء 
ونحــو ذلــك مــن الرذائــل والمفاســد، فإنمــا يحتــاج إلى 
يعتدي األناني  الظلــم الضعيف الخائــف المضطرب، و
الخســيس الذي ال يعرف معنى النبل والشرف والكرامة 
واإلنســانية، وفيمــا ســبق تطمين من اهلل؟زع؟ للمســلمين 
والمؤمنيــن، بأنهــم إذا أطاعــوا اهلل؟ج؟ وفعلوا مــا أمرهم به 
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مــن الجنــوح إلى الســلم وتركوا ما نهاهــم اهلل؟ج؟ عنه من 
اختــالق األعــذار الباطلة والتبريــرات الوهمية للتملص 
من طلب الصلح واإلصرار على الحرب والقتال ثم غدر 
العدو بهم من غير تقصير منهم، وأخذهم على حين غرة 
وغفلــة من غير أن يكونوا مســتعدين للقتال، فإن اهلل؟زع؟ 
ينصرهــم عليه، واهلل؟زع؟  ينتقــم لهم من عدوهــم الغادر و
يسمع أقوالهم، ومطلع على  يعلنون، و عليم بما يســرون و
دسائسهم، وهو متمكن منهم غاية التمكن، وقادر عليهم 
غايــة القــدرة، فال يعجــزه مكرهــم وخداعهــم وتضليلهم 
وخططهــم واســتراتيجياتهم الشــيطانية الجهنميــة، وال 
تعجزه قوتهم وما يملكون من جند وشــرطة وســالح ونحو 
ذلــك، فهو حســب المؤمنيــن المتوكلين عليــه الواثقين 
كثيــن للعهــود  كافيهــم شــرور أعدائهــم النا بوعــده، وهــو 
والمواثيــق المطبوعيــن علــى الغــدر والنفــاق والخيانة، 
إغاثتهم  وقــد ثبت بالمنطق والتجربة نصرته للمؤمنين و

وتقويتهم.

تنبيه المسلمين على أن ال شيء يضيع من عملهم

تنبيــه المســلمين والمؤمنيــن ولفــت نظرهم إلى أن ال شــيء 
إنفاقهــم القليــل أو الكثير  مــن جهودهــم الصادقــة المخلصــة، و
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مــن أموالهــم فــي ســبيل اهلل؟زع؟، خالصــًا لوجهــه الكريــم وطلب 
لمرضاتــه وثوابــه وحبــه، خاليــًا مــن كل غايــة شــخصية أو دافــع 
دنيــوي مخالــف لغايــات الديــن ومقاصــده، مثــل: التعصــب 
القومــي أو القبلــي أو الطائفــي أو نحو ذلــك، ومخالف إلخالص 
إنفاقهم في ســبيل  النيــة، ال شــيء مــن جهودهــم وتضحياتهم و
اهلل؟زع؟ يذهــب هــدرًا أو يضيــع ســدى، بــل كل شــيء مــن ذلــك 
محفــوظ عنــد اهلل؟زع؟ ومضاعــف ثوابــه، وترجــع فائدتــه ومنفعته 
يأتيهم أجره بالتمام والكمال في الدارين الدنيا واآلخرة،  إليهم و

وال يظلمون قيد شعرة بتضييع العمل أو نقص األجر والثواب.

يب، وبكل جالء ووضوح، فإن األمر اإللهي  وبدون شــك وال ر
للمســلمين والمؤمنيــن بإقامة العدل والجنوح للســلم، هما من 
أهــم الجوانــب العمليــة إلعــداد األمــة اإلســالمية التي هــي خير 
أمــة أخرجــت للناس، وقيامهــا بذلك من أهم مظاهــر وتجليات 

الرحمة اإللهية بالناس أجمعين في الرسالة واألمة.

الطريق إلى تحقيق المقتضيات المطلوبة

لكي نصل إلى تحقيق المطلوب والعمل بمقتضيات رسالة 
الرحمة، فإن ذلك يتطلب منا أمورًا عديدة، منها:

البصيــرة في فهم الدين اإللهي الحــق، وتصحيح الفهم   .1
اإلنتقائي المغلوط والناقص لإلسالم الحنيف، ولقضايا 
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المســلمين الكبــرى والجوهريــة، علــى ضوء تشــخيص 
الواقــع تشــخيصًا دقيقًا متكاماًل، ومعرفة ما أراده الشــارع 
المقدس بشــكل علمي صحيــح ودقيق وكامــل، وتعزيز 
الرســالة  لحمايــة  القويــم،  االعتــدال  ونهــج  الوســطية 
إبعادها عن  ومصالــح األمة في حاضرهــا ومســتقبلها، و
ى المزاجية والتلوث باألهواء الشــيطانية  اإلرتجــال والرؤ
الدنيويــة  والمصالــح  والرغبــات  الحيوانيــة  والشــهوات 
الخاصة ونحوها من الشوائب والذنوب، وصيانة الحقوق 
والحريــات والحرمــات والمقدســات، وتجنــب الحــرج 
والمشــقة والخلــط ونحوهــا مــن اآلفــات، وذلــك باتخاذ 
اإلســالم الحنيــف مرجعــًا أعلــى نســتقي مــن مصــادره 
العليا والمبادئ اإلنســانية الســامية واألحكام الشرعية، 
ومعرفــة الســلوك القويــم والمواقــف الصائبــة والعالقات 
المرضيــة عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى واألفعــال الحســنة 
والكليــات  باألصــول  والتمســك  الصالحــة،  واألعمــال 
والثوابــت ومحكمــات الدين الحنيف بإســلوب علمي 
وذلــك  البحــث،  فــي  قويــم  ومنهــج  محكــم،  صحيــح 
العــدول  الربانييــن  )الفقهــاء(  العلمــاء  إلــى  الرجــوع 
المؤهلين لفهم اإلســالم الحنيــف فهمًا علميًا صحيحًا 
إبرازهم لألمة من أجل بيان  ودقيقًا، وأخذ اإلسالم منه، و
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ســماحة اإلســالم وواقعيتــه واعتداله ووســطيته ورحمته 
بالعالميــن، ولرســم طريــق االعتدال الصحيــح الواضح 
الجلــي، وتبصيــر األمة في أمــور دينها ودنياهــا، ووقايتها 
مــن تيارات العنف والتطــرف المنحرفة، وتحقيق األمن 
واالســتقرار الفكري والروحــي واالجتماعي، ووضع أقدام 
األمــة علــى طريــق التنميــة والرخــاء واالزدهــار والتقــدم 
والتربــوي  والتكنولوجــي  والعلمــي  الفكــري  الشــامل 
والحضــاري؛ ألنهــم ورثــة األنبيــاء والرســل الكــرام؟مهع؟ 
ِه 

َ
ا�ةِ �لّل

َ
و�نَ ِرَسال عنُ ِ

ّ
ل �بَ ُ �نَ �ي �ي ِ �ن

َّ
وخلفائهم، قول اهلل تعالى: >�ل

ا<)1). �بً ِه َ�ِ��ي
َ
الّل ٰ� �بِ

�نَ
َ
َه َوك

َ
ا �لّل

َّ
ل َحًد� �إِ

أَ
ْو�نَ � َ �ث �نْ َ ا �ي

َ
ُ� َول ْو�نَ َ �ث �نْ َ َو�ي

وفي الحديث الشــريف: أن لقمــان الحكيم أوصى ابنه، 
فقــال: »يا بنــي جالس العلماء وزاحمهــم بركبتيك، فإن 
اهلل يحيــي القلوب بنــور الحكمة، كما يحيي اهلل األرض 
مــن  الشــديد جــدًا  والحــذر  الســماء«)2)،  بوابــل  الميتــة 
التعصــب األعمى للمــوروث الثقافي الضــال )العادات 
والتقاليد الجاهلية العمياء البعيدة عن الشــرع، والفهم 
النمطــي الجامــد للديــن( واالنغــالق عليــه بعيــدًا عــن 

1- األحزاب: 39

2- الموطأ، الحديث 1821
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كمية الفكر والعقل والمنطق  هدى الدين الحنيف، وحا
القــرآن الكريــم والســنة الشــريفة،  والنصــوص الشــرعية 
والفهــم العلمــي الدقيــق والمحكــم والواعي والمســتنير 
والرئيســية،  الكبــرى  األمــة  ولقضايــا  الحنيــف  للديــن 
والرجــوع إلى غيــر العلمــاء )الفقهاء( العــدول المؤهلين 
ى اإلســالمية، فالرجــوع  ى والــرؤ علميــًا فــي أخــذ الفتــاو
إليهــم هو بحكم المنطق والتجربة والمشــاهدة، من أهم 
أســباب التطرف واالنحراف وانتشــار العنف واضطراب 
الشــباب، ممــا جــّر  المســلمين ال ســيما  بيــن  األفــكار 
والدمــار  والخــراب  والويــالت  الوبــال  المســلمين  علــى 
والتخلــف، وشــّوه ســمعة الديــن واألمة، وفــي الحديث 
النبوي الشــريف: »إن اهلل ال يقبض العلــم انتزاعًا ينتزعه 
من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا 
لم يبق عالمًا، اتخذ الناس رؤساء جهالء، فسئلوا فأفتوا 

وا«)1)
ّ
وا وأضل

ّ
بغير علم، فضل

وحســن  وتطويــره  وتنويــره  اإلســالمي  الخطــاب  ترشــيد   .2
واإلنســانية،  اإلســالمية  األخــوة  روح  وتعزيــز  توجيهــه، 
وروح المحبــة والرحمــة ونهج االعتــدال القويم والطريقة 

كتاب العلم 1- صحيح البخاري، 
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فــي  التطــرف  الوســطى المثلــى، والحــذر الشــديد مــن 
الفكر والشــعور والمواقــف، والعنف والقســوة في األقوال 
واألفعــال، والجنــوح فــي الممارســات العنيفــة الشــاذة، 
ضحيتهــا  يذهــب  التــي  اإلرهابيــة  العمليــات  مثــل: 
األبريــاء بغيــر ذنــب اقترفوه، والحذر الشــديد مــن الحقد 
األســود الدفيــن، والتعصــب األعمــى، ونحــو ذلــك مــن 
األمراض واآلفات الفكرية الروحية واألخالقية والسلوكية 
والجائــر  الطائــش  الطائفــي  التحشــيد  ومــن  المشــينة، 
والمنحــرف عــن جــادة الحق والرشــد والصــواب، الذي 
ية والحكومات المســتبدة  تقف وراءه األنظمة الدكتاتور
وقوى االستكبار واالستعمار العالمي، والمنابر اإلعالمية 
المســعورة،  الدعائيــة  تهــا  وحمال والضالــة،  المأجــورة 
يجــب أن تقابــل  لتحقيــق أغــراض سياســية خبيثــة، و
ونهــج  الثقافــة  تــرّوج  وفاعلــة،  راشــدة  إعالميــة  ببرامــج 

االعتدال والوسطية، ونبذ العنف والتطرف.

تعزيز روح اإلخالص والصدق في اإليمان واعتماد منهج   .3
التكليــف، واجتنــاب روح األنانيــة والعدوانية والتطرف 
الدنيويــة  والمصالــح  والمــادة  الدنيــا  بعالــم  ــق 

ّ
والتعل

والشــخصية،  والحزبيــة  والفئويــة  الطائفيــة  الخاصــة 
فــي  والرشــد  واإلنصــاف  والحكمــة  بالعدالــة  والتحلــي 
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العامــة  المصالــح  الشــديد علــى  والحــرص  المعاملــة، 
الرســالية والمجتمعية وتجنب منهــج التبرير والمعاذير 

الملتوي. 

المواجهــة الممنهجة الشــاملة والمدروســة لجميع صور   .4
وأشــكال التطــرف الفكــري والعملــي، بعد التشــخيص 
والتربويــة  الفكريــة  ألســبابه  الدقيــق  الموضوعــي 
واالجتماعيــة والسياســية واالقتصادية ومصــادر تغذيته 
كــز علمية متخصصة ووضع  وتمويلــه باإلعتماد على مرا
اســتراتيجيات وخطــط وبرامــج عمليــة فاعلة وشــاملة، 
لعالجــه معالجــة ناجعــة، واجتثاثــه من أصولــه وجذوره 
يذهب  والقضاء المبرم عليه، حتى يطفي اهلل؟زع؟ ناره، و

بظالمه.





صدر لدار الوفاء للثقافة واإلعالم

سلسلة رجاٌل صدقوا:

هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة  .1

المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن  .2

ي فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراو  .3

سلسلة نهج الوالية:

العمل المؤسساتي في فكر اإلمام الخامنئي  .1

االستغفار والتوبة  .2

سلسلة من داخل السجن:

1. رســول الرحمــة، أســتاذ البصيــرة عبدالوهــاب حســين )هــذا 
الكتاب(

ي 2.  يسألونك عن عاشوراء، محمد فخراو
3.  الرحيل نحو األبدية، الساعات األخيرة للشهيد علي 
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كمال السّيد العرب قبل إعدامه، 
4.  اإلسالم والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

5.  تأمالت في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور
6.  التغيير في سبيل اهلل، الشيخ زهير عاشور

سلسلة تاريخ البحرين:

1.  شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم
يخ األسود 2.  آل خليفة األصول والتار

3.  اإلبادة الثقافية في البحرين
ية الطموح 4.  تيار الوفاء اإلسالمي، المنهج الرؤ

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:

رسول الرحمة )هذا الكتاب(.    1

اإلسالم والعلمانية.    2

كلمات أمينه وخليله.    3 الجمري في 

القدس صرخة حق.    4

إضاءات على درب سيد الشهداء؟ع؟.    5

ية إسالمية حول الغربة واالغتراب.    6 رؤ

كلمة األستاذ في الذكرى الثامنة عشر للسيد أحمد .    7

الغريفي
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كلمة األستاذ في استقبال شهر رمضان.    8

قراءة في بيانات ثورة اإلمام الحسين؟ع؟.    9

الدولة والحكومة.    10

ية قرآنية - الجزء الثاني .    11 اإلنسان رؤ

ية قرآنية - الجزء األول .    12 اإلنسان رؤ

في رحاب أهل البيت؟مهع؟.    13

الشهادة رحلة العشق اإللهي.    14

كتب أخرى:

قافلة الخلود - شهداء البحرين.    1

عاشوراء البحرين 2019.    2

أحمــد .    3 المقــاوم  الشــهيد  العــارف،  المقــاوم  كتّيــب 

لــي لمال ا

عاشوراء البحرين 2018.    4

اإلبادة الثقافية في البحرين.    5

حصاد البحرين 2017.    6

عاشوراء البحرين 2017.    7

ذكرى استقالل البحرين بين الحقيقة واالحتالل البديل.    8
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في رحاب مدرسة اإلمام الخميني؟ق؟.    9

ية في الفكر الوالئي.    10 المهدو

الحصاد السياسي 2016.    11

يخ من االحتالل والدعاء لشعب البحرين.    12 بريطانيا: تار

ألم وأمل، السيد مرتضى السندي.    13

ثورة 14 فبراير في البحرين خلفياتها ومجرياتها.    14

شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم.    15

كتب باللغة الفارسية:

تغيير در راه خدا )التغيير في سبيل اهلل(، الشيخ زهير .  1
عاشور

بازخوانى خطبه هاى امام حسين )قراءة في بيانات ثورة .  2
اإلمام الحسين(، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

بر آستان اهل بيت )في رحاب أهل البيت(، أستاذ .  3
البصيرة عبدالوهاب حسين

رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي.  4
گواه ميهن )شهادة وطن(، إفادات قادة الثورة المعتقلين .  5

وعذاباتهم
تاريخ سياه آل خليفة )آل خليفة األصول والتاريخ األسود(.  6


