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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
سم املصطفى، حممد احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا

مة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ
  باهللا العلي العظيم.

  مواصفات القائد الرباني
  وسّر الغيبة الكبرى

 يقول تعاىل:
  )١()يَِّتي قَاَل َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمينَ َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّ (

  ظاهرة (داعش): األسباب والحلول
مبـا اثارتـه مـن رعـب وقلـق  )(داعـش تسـمى ظـاهرة، مـن حتـت السـطح فجـأة بـرزتوقـد ، ظـاهرة غريبـة فاجـأت اجلميـع فيمـا يبـدو برزتيف االونة االخرية 

  الغريب؟!و كامن وراء هذا الظهور املفاجئ الشاذ فما هو السبب ال وإرباك وتدمري وصعود مفاجئ غريب،
  .مهجية كهذه الظاهرةو شاذة  ية ظاهرةأعطينا مجلة من االسباب اليت تكمن وراء يالشريفة التدبر الواعي يف اآلية 

يثري وهجينا تلق خملوقا غريبا مهجيا ايادي الشياطني ختو انه يف السابق كان االستعمار واالستكبار العاملي  املالحظولكن قبل ذلك ال بد ان نشري إىل ان 
عــرب  االفســاد وتشــويه االســالمالفســاد مهمــة هــذا املخلــوق  وكانــت، كالوهابيــة او البهائيــة او غريمهــا  أو أقــل أو أكثــر) ســنة ١٠٠يف االرض الفســاد يف كــل (

بـدل ان  جنـدهمحتديـدا القـرن االخـري يف يف السـنني االخـرية و  نهملكـ، )٢(إنتهاج منهج القساوة أو اإلحنالل واجلمود الغريب أو االنفتاح الالمنضبط الفوضوي
حـىت أصـبح   ،املشـوهةللتنظيمـات االنتاجـات تسـارعت حـىت  يقلصـون الفاصـل الـزمين اخـذوا، ) سنة موجودا عجيبـا يف اهلمجيـة والوحشـية١٠٠كل ( خيرتعوا
واخــرى  القاعــدة يســمونهفتــارة ، بشــكل خمتلــف وباســم خمتلــف ايضــاكــن وكــل مــرة ل، العبــاديــدّمر جديــدا يلــتهم الــبالد و عقــد مــن الزمــان يــربز لنــا وحشــا  كــل

  ولعله غدا خيرج لنا دينصورا غريبا بأسم اخر ... من يدري؟!، او بوكو حرامة النصرة هيسموه داعش وثالثة جب
ـــا؟ افــال تســـتحق منـــا هـــذه الظـــاهرة ان نبحثهـــا ونـــدرس جـــذورها ونتائجهـــا وكيفيـــة عالجهـــا كمـــا يبـــدوا مـــن  بعناقنـــا بـــل بعنـــاق اجلميـــع خـــذةآ خاصـــة وا

  دول العامل ضدها حبسب الظاهر؟ بنيالتحالفات اليت بدأت تظهر 
 ، شــيءرض العــراقأ% مــن ٣٥علــى  يف فــرتة وجيــزة وتســيطر، حضــارةاســم وال تــاريخ وال علــم وال  هلــاان خــروج مجاعــة جمهولــة تقفــز مــن اجملاهيــل لــيس 

ـم ، ثل هذا االمـر علـى مـر التـاريخ؛ اذ ان السـيطرة علـى االرض تتطلـب جهـدا ووقتـا اسـتثنائينيمبمل نسمع يستحق التوقف والتامل خصوصا واننا  يف حـني ا
ــم  ،يف وقــت قصــري جــدامليــون نســمة يف العــراق وســوريا  )٩( ســيطروا علــى ــم اجلميــع ملمــع ا ال العــراق وال دول اجلــوار وال ، ال الشــيعة وال الســنة :يقبــل 

  .الدول العظمى فيما يبدوبل حىت ، غريهم
ــا الــيت خرجــت  )٣(هــذه املخلوقــات االرضــية الغريبــة ملواجهــةهــو احلــل  فمــا ومــن بطــون كتــب الفكــر التكفــريي  )٤(الســعوديةو مــن الســجون االمريكيــة قيادا
ختطـف  جنرييـاالسالم حـىت ان مجاعـة بوكـو حـرام يف فيلوثون االسالم باسم ا، وال غري ذلكوال عرفية  واليت تفتك بالناس بال موازين عقلية وال شرعية، الوهايب

تك احلرمات و  الشاباتالفتيات    تعترب ذلك من صميم اجلهاد والدعوة اىل اهللا تعاىل!!و
جـم عليـه اللـوابس ؛علينا البحث والتنقيب عن اسباب هذه الظواهر الغريبة الشـاذة واملتوحشـةان  رية منهـا واالسـباب والعوامـل كثـ، اذ العـارف بزمانـه ال 

  االن نعرض عنها صفحا ونتحدث فقط عن العوامل الداخلية. اال اننا، ولكٍل شطر وافر من احلديث، وغري ذلك ماهو دويل ومنها ماهو اقليمي
  بصائر هامة في آية ابتالء إبراهيم

                                                            

  ١٢٤البقرة  )١(
 األول إشارة ملثل الوهابية والثاين إشارة ملثل البهائية. )٢(
 (املقرر) السابق كان الناس يتخوفون من قدوم خملوقات فضائية غريبة اثر موجة افالم اخليال العلمي اليت سادت يف النصف االخري من القرن املاضي.يف  )٣(
 وحصلوا هنالك على التدريب والتأهيل واإلعداد، يف ضمن صفقة مدروسة. )٤(
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 هـذه امثـال دِ َقـكمـا ان هلـا الطريقيـة يف حـل عُ ،  ملوضـوعيةففـي االيـة بصـائر كثـرية هلـا ا، ية الشريفة نكتشف اهم العوامـل الداخليـة لـذلكواذا تدبرنا يف اآل
  هذه البصائر:  من أهمو  )١()َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما( قال تعاىل ،الظواهر الشاذة
  لة بالغايات افعال اهللا تعالى معلَّ  -١
نـذهب اىل ـ وكـل منصـف ـ حنـن ؟ : هـل ان افعـال اهللا سـبحانه وتعـاىل معللـة بـاالغراض ام الروف بيننـا وبـني بعـض االشـاعرة وهـوقاش كالمي معـهناك ن

يـة الشـريفة هـذه االان و ، بـل ان حكمتـه تقتضـي ذلـك، االغراضتعليل أفعالـه بـعلما اننا نقول بذلك ال حلاجة اهللا اىل ، اولئك فيذهبون اىل الثاين اام، االول
 تصلح كدليل على مانذهب اليه.

اماما ـ وكذلك سائر االنبياء واالوصـياء  ( عليه السالم )ان يستخلف خليفة يف االرض وان ذلك يتحقق يف جعله ابراهيم  أراد: ان اهللا تعاىل ذلك بيان
 ( عليـه السـالم )جنح ابـراهيم  فحيث، هلية املرجوةن خليقا باخلالفة اإلمن امتامهن ليكو عليه بد  الكان حىت ابتلى ابراهيم بكلمات   ستخلفهيلكنه تعاىل مل ـ 

   .ومعىن ذلك ان افعال اهللا معللة بالغايات كما نذهب اليه، )قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما(يف ذلك االمتحان واالختبار 
القابـل وهـو العـادل بقـول مطلـق غـري الظـامل عاله معللة بـاألغراض ولـذا ال ينـال عهـده إال احملـل يؤكد ان أف )ال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ (كما ان قوله تعاىل 

  بأي وجه من الوجوه.
   ( عليه السالم )الكلمات التي اتمها ابراهيم ماهية  -٢

(  إبـراهيممن قبـل  إمتامها ؟ وأمهية هذه الكلمات تنبع من ان)مَُّهنَّ َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فَأَتَ (ماهي هذه الكلمات اليت وردت يف قوله تعاىل 
 .مقياسا لالستخالف االهلي يف االرضكان  عليه السالم )

ـا االمـة األساس واجلوهري سوف نعرف السبب فاذا عرفنا تلك الكلمات إضافة إىل اننا  وراء ظهور داعش وغريها من املخلوقات املشوهة الـيت ابتليـت 
  .المية قدميا وحديثااالس
  الكلمات هي: أنواع الطهارة العشرة -أ
  : هناك عدة تفاسري هلذه الكلمات نتعرض البرزها : الجوابو 
ا: )٢(ماذهب اليه قتادة) ١ عر واملضمضـة فقـص الشـارب وفـرق الشـ: فامـا الـيت يف الـراس: مخسـة منهـا يف الـراس ومخسـة اخـرى يف البـدنعشر كلمـات  ا

 .ونتف االبطني األظافرفاالستنجاء وحلق العانة واخلتان وقص : واما اليت يف البدن .واكواالستنشاق والس
  المناقشة:

  وفيه:
فأيـة سـنخية  األرضخللص اولياءه على  ( عليه السالم )إلبراهيم   اإلهليوبني االستخالف وال جتانس وال مناسبة بينها  األفعالسنخية بني هذه  ال) ١

  .والعباد واقتصادهم وحقوقهم إىل هؤالء؟وسياسة البالد ضمضة وبني االستخالف وتوكيل إدارة بني قص األظافر أو امل
ا اغلب الناس، أكثرهااو  األفعالهذه  إن) ٢ ا افعال طيبة، حىت من غري املوحدين مما يقوم  اخالص واتباع للـدين عن اذا صدرت  خاصة وال شك ا
  .َصُلح الكثري جداً من الناس ليكون يف مقام إبراهيم خليل الرمحن!لإلهلي لكنها لو كانت مالك االستخالف ا، احلنيف

 الكلمات هي: الوالية واليقين والمعرفة والشجاعة و... –ب 
، ننـا نـذكر روايـة واحـدة وهـي روايـة معتـربة سـنداوايـات متعـددة يف هـذا الشـأن اال افقـد وردت ر : (عليهم السـالم)ما تذهب اليه مدرسة اهل البيت  ب)

  .وغري ذلك كما سيأيت: اليقني واملعرفة والشجاعة والنزاهة واحللم تصرح بان الكلمات هيوهي ، املذهب واملعتقد أصولمتوافقة مع و 
اهذه و  ا  – هي الكلمات اليت ينبغي ان يتحلى  لكننـا أو أي مـدرس ومعلـم ومـريب، او أي قائد او مرجـع تقليـد  النيب او اخلليفة -على حسب درجا

فقد ورد يف تفسـري الربهـان عـن الشـيخ الصـدوق عـن االمـام  والزلنا بعيدين كل البعد عن ذلك، ضنا عن هذه الكلمات فحل بنا ماحلر اع -ويا لألسف  –
  : ( عليه السالم )الصادق 

                                                            

  ١٢٤البقرة  )١(
ا من الظواهركما نقل عنه ذلك الشيخ الطوسي يف ال  )٢(  تبيان، ومن هوان الدنيا على اهللا ان ينقل مثل الشيخ الطوسي رأئ مثل هذا الرجل الذي اليعدو ان يكون سلفا لداعش واخوا

 الشاذة واملنحرفة. (املقرر)
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  )( عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف )(الكلمات) أ (الوالية العظمى لمحمد المصطفى إلى المهدي من آل محمد 
 ما هذه الكلمات؟ )ِإْبراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلماتٍ   وِإِذ ابـَْتلى(قال: سألته عن قول اهللا عز وجل:  : الراوي) (قال 

هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهو أنه قال: يا رب، أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسـن والحسـين إال تبـت «قال: 
  ».واب الرحيمعلي فتاب اهللا عليه إنه هو الت
  ، فما يعني عز وجل بقوله: (فَأََتمَُّهنَّ)؟ فقلت له: يا بن رسول اهللا

  )١(».، تسعة من ولد الحسين (عليه السالم) يعني فأتمهن إلى القائم (عليه السالم) اثني عشر إماما«قال: 
فـان اهللا تعـاىل هـو مـن يعـني القيـادة  العـواملللرسول وأهل بيتـه علـى مجيـع (الوالية العظمى) واإلذعان بالقيادة الربانية العليا  فهذه هي الكلمة االوىل وهي

َولَـْو َأنَّ (سعدوا ورشدوا واهتدوا ونالوا فوق املىن دنياً وديناً وأخرى. قال تعاىل:  على الناس فان اتبع الناس امامهم الذي انتخبه اهللا العامة واملرحلية، واإلمامة
م من الضالني )٢()َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمْن السََّماِء َواَألْرضِ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتـَّ    .واال فا

  اليقين -ب
ـَراِهيَم َمَلُكـوَت  (: وجـل وذلـك قـول اهللا عـزومنهـا اليقـين  )٣(ما الكلمات فمنها ما ذكرنـا.... فأ(  ( عليه السالم )مث يقول االمام  وََكـَذِلَك نُـِري ِإبـْ

  .)٤()َواِت َواَألْرِض َولَِيُكوَن ِمْن اْلُموِقِنينَ السَّمَ 
مـثًال اجلـيش لـذا تـرى سواء يف القائد أم اجلندي أم املدير واملعلم أم غـريهم ؛ الدنيا قبل االخرة يف النجاح والفالح يف أساسيةوهذه الصفة (اليقني) صفة 

ومـا ذلـك ، قتل ويُقتل فيكون من الشهداء وحسـن اولئـك رفيقـايَ ف سة وقوة وفدائية وعزة وثباتالذي يتحلى أفراده باليقني باآلخرة واجلنة فانه يقاتل بكل محا
  فيلحقه العار اىل يوم الدين ...  لدى أدىن خماطرة اما اجلندي الذي ال يقني له فانه يهرب، املقيم النعيمبيوم القيامة وما يرتتب عليه من بواجبه و  اال ليقينه

فكيـف اذا  وحيـّول صـاحبه إىل امنـوذج روضـة غنـاء  له اىلمكان حل فانه حيوّ  يف أي  وعدله وثوابه وعقابه وباملثل األخالقية العلياواحلاصل: ان اليقني باهللا
  .؟مثل يقني ابراهيم اً كان يقين

  المعرفة -ج
ثـه، و بـأفول كـل واحـد منهـا علـى حد ومنها المعرفة بقدم بارئه وتوحيده وتنزيهه عن التشبيه حين نظر إلى الكوكب و القمر والشمس، واسـتدل(
َقـاَل ِإنـِّي َسـِقيمٌ (وجل:  بأن الحكم بالنجوم خطأ في قوله عز ( عليه السالم ) ثه على محدثه، ثم علمهو وبحد وإنمـا  )٥()فـََنظَـَر َنظْـَرًة ِفـي النُُّجـوِم * فـَ

لمـا  ( صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم )بداللـة قـول النبـي  ،لنظـرة الثانيـةإال بعـد ا أن النظرة الواحدة ال توجـب الخطـقيده اهللا سبحانه بالنظرة الواحدة ال
  : يا علي أول النظرة لك، والثانية عليك ال لك.( عليه السالم )المؤمنين  ألميرقال 

  الشجاعة -د
ـُتْم َلَهـا َعـاِكُفوَن * قَـاُلوا َوَجـْدنَا ِإْذ قَـاَل ألَبِيـِه َوقـَْوِمـِه َمـا َهـِذِه التَّ (الشجاعة وقد كشـفت االصـنام عنـه بداللـة قولـه عزوجـل :  ومنها: َماثِيـُل الَّتِـي َأنـْ

ُتْم َوآبَاؤُُكْم ِفي َضالٍل ُمِبيٍن * قَاُلوا َأِجْئتَـَنا بِاْلَحقِّ أَ  اِت َواَألْرِض ْم أَنْـَت ِمـْن الالَِّعبِـيَن * قَـاَل بَـل رَبُُّكـْم َربُّ السَّـَموَ آبَاَءنَا َلَها َعاِبِديَن * قَاَل َلَقْد ُكنُتْم َأنـْ
 )٦()ْدِبرِيَن * َفَجَعَلُهْم ُجَذاذاً ِإالَّ َكِبيراً َلُهْم َلَعلَُّهـْم ِإلَْيـِه يـَْرِجُعـونَ الَِّذي َفَطَرُهنَّ َوأَنَا َعَلى َذِلُكْم ِمْن الشَّاِهِديَن * َوتَاللَِّه َألِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم بـَْعَد َأْن تـَُولُّوا مُ 

  وجل تمام الشجاعة. الوفا من أعداء اهللا عز ومقاومة الرجل الواحد
أقــول: كــل صــفة مــن هــذه الصــفات هــي فضــيلة عظمــى مــن الفضــائل وهــي مــن املســتقالت العقليــة وتكشــف عــن مالكــات االنتقــاء واالنتخــاب اإلهلــي، 

  مات واملناصب األعلى.ا وأجدر بأن يتبوأوا املقبدرجة أعلى فأعلى فأعلى من هذه الصفات كانوا أقرب لرضى اهللا –قيادات ومجاهري  –فكلما متتع األفراد 

                                                            

  ٣الربهان يف تفسري القرآن ج )١(
  .٩٦االعراف  )٢(
 أي الرسول واالئمة عليهم السالم  )٣(
  .٧٥األنعام  )٤(
  .٨٩ – ٨٨الصافات  )٥(
  .٥٨ – ٥٤األنبياء  )٦(
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  و: الحلم والسخاء -هـ 
   )١()ِإنَّ ِإبـَْراِهيَم َلَحِليٌم َأوَّاٌه ُمِنيبٌ (وجل :  مضمن معناه في قوله عز :ثم الحلم
  وبيانه في حديث ضيف إبراهيم المكرمين. :ثم السخاء

  العزلة عن الظالمين والمبطلين –ز 
  اآلية . )٢()َوَأْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَّهِ (البيت والعشيرة مضمن معناه في قوله: ثم العزلة عن أهل 

بـالقول والعمـل ومن الواضح ان اعتزال الظلمة واملبطلني والضالل واملنحرفني من أكثر األمور صعوبة.. واالعتزال قد يكون باجلسم واجلغرافيـا وقـد يكـون 
  إن خالطهم وعاشرهم. وتشخيص الصغرى موكول إىل املكلف البصري.والسرية والسلوك و 

  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -ح
 يَا أََبِت ِلَم تـَْعُبُد َما ال َيْسَمُع َوال يـُْبِصُر َوال يـُْغِني َعْنَك َشْيئاً * يَا أَبَـِت ِإنـِّي(وجل :  واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيان ذلك في قوله عز(

ِإنَّ الشَّـْيطَاَن َكـاَن ِللـرَّْحَمِن َعِصـّياً * يَـا أَبَـِت ِإنـِّي َأَخـاُف َأْن  َقْد َجاَءِني ِمْن اْلِعْلِم َما لَـْم يَْأتِـَك فَـاتَِّبْعِني َأْهـِدَك ِصـَراطاً َسـِويّاً * يَـا أَبَـِت ال تـَْعبُـْد الشَّـْيطَانَ 
قَـاَل َأرَاِغـٌب أَنْـَت َعـْن آِلَهتِـي يَـا ِإبْـراِهيُم لَـِئْن لَـْم تَنتَـِه (ودفع السيئة بالحسنة وذلك لما قـال أبـوه:  )ْيطَاِن َولِّياً َيَمسََّك َعَذاٌب ِمْن الرَّْحَمِن فـََتُكوَن ِللشَّ 

  ) )َسَأْستَـْغِفُر َلَك رَبِّي ِإنَُّه َكاَن ِبي َحِفّياً (: في جواب أبيه: فقال )َألْرُجَمنََّك َواْهُجْرِني َمِلّياً 
ولألمــر بــاملعروف أنــواع ومراتــب، فكلمــا متســك اإلنســان بــاألمر والنهــي أكثــر يف مراحــل حياتــه ويف شــىت مــا يواجهــه فانــه يكــون أجــدر حبــب اهللا أقــول: 

  وأحرى بان ينال املراتب العليا وأليق بان تسند له املسؤوليات واملراتب الراقية.
  التوكل –ط 

ُيْحِييِن * ي فـَُهَو يـَْهِديِن * َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِني َوَيْسِقيِن * َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفيِن * َوالَِّذي يُِميُتِني ثُمَّ الَِّذي َخَلَقنِ (والتوكل بيان ذلك في قوله: (
  .)٣()َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن يـَْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي يـَْوَم الدِّينِ 

  االنتماء إلى الصالحين –ي 
يعنـي بالصـالحين الـذين ال يحكمـون إال بحكـم اهللا  )٤()َربِّ َهْب لِـي ُحْكمـاً َوأَْلِحْقنِـي بِالصَّـاِلِحينَ (الصالحين في قوله: ثم الحكم واالنتماء إلى 

َواْجَعـْل لِـي ِلَسـاَن ِصـْدٍق ِفـي (عزوجل وال يحكمـون بـاآلراء والمقـائيس حتـى يشـهد لـه مـن يكـون بعـده مـن الحجـج بالصـدق، بيـان ذلـك فـي قولـه: 
أراد به هذه االمة الفاضلة ، فأجابه اهللا وجعل له ولغيـره مـن أنبيائـه لسـان صـدق فـي اآلخـرين وهـو علـي بـن أبـي طالـب عليـه السـالم و  )٥()ينَ اآلِخرِ 

   )٦()َوَجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلّياً (وجل:  ذلك قوله عز
صـاحلني فمـا بالـك بنـا حنـن؟ مث أهـل يعقـل ان يلتحـق اإلنسـان بالصـاحلني وهـو معـرض إذا كان إبراهيم على عظمته يدعوا اهللا تعـاىل ان يلحقـه بال أقول:

م وعن التمسك حببلهم؟ وهل يعقل ان يلتحق بالصاحلني وهو معرض عن منهجهم يف السياسة واالقتصاد واالجتماع واإلدارة وغريها؟   عن قياد
  المحنة في النفس والولد واألهل والصبر –ك 

  .عل في المنجنيق وقذف به في النارحين جوالمحنة في النفس 
  ثم المحنة في الولد حين أمر بذبح ابنه إسماعيل .

  وجل حرمته من عزازة القبطي في الخبر المذكور في هذه القصة. ثم المحنة باالهل حين خلص اهللا عز
  ثم الصبر على سوء خلق سارة .

                                                            

 .٧٥هود  )١(
  .٤٨مرمي  )٢(
  .٨٢ – ٧٨الشعراء  )٣(
  .٨٣الشعراء  )٤(
  .٨٤الشعراء  )٥(
 .٥٠مرمي  )٦(
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  م: استقصار النفس على الطاعة والنزاهة –ل 
َعُثونَ (النفس في الطاعة في قوله :  )١(ثم استقصار    )٢()َوال ُتْخزِِني يـَْوَم يـُبـْ
  )٣()َما َكاَن ِإبـَْراِهيُم يـَُهوِديّاً َوال َنْصَرانِّياً َوَلِكْن َكاَن َحِنيفاً ُمْسِلماً َوَما َكاَن ِمْن اْلُمْشرِِكينَ (وجل:  في قوله عز ثم النزاهة 

اع فمنها نزاهة املعتقد ومنها نزاهة القلب ومنها التعلق بغري اهللا وبغري احلق ومنهـا نزاهـة اجلـوارح عـن التلـوث باملعاصـي أقول: النزاهة هلا مراتب كما هلا أنو 
  من غش ورشوة وخداع وتدليس ونظر ملا ال حيل بل حىت ملا ال جيمل وعن مساع غيبة أو غري ذلك. 

ُســِكي َوَمْحيَــاي َوَمَمــاِتي ِللَّــِه َربِّ اْلَعــاَلِميَن * ال َشــرِيَك لَــُه َوبِــَذِلَك ُأِمــْرُت َوأَنَــا َأوَُّل ...ِإنَّ َصــالِتي َونُ (ثــم الجمــع الشــراط الطاعــات فــي قولــه: 
عــن عــزب عنهــا عازبــة، وال تغيــب تجميــع أشــراط الطاعــات كلهــا حتــى ال  )َوَمْحَيــاي َوَمَمــاِتي ِللَّــِه َربِّ اْلَعــاَلِمينَ  (فقــد جمــع فــي قولــه:  )٤()اْلُمْســِلِمينَ 

  ...) إلى آخر الرواية وما أعظمها من كلمة تختزل كل الكلمات وتجمع بين ثناياها كل الخيرات وألوان الطاعات!!معانيها منها غائبة
  المقارنة بين التفسيرين

واشباهه مـن مفسـري العامـة الـذين  وبني ما يقوله قتادة يصدر عن أئمة اهلدى (عليهم السالم)لو الحظنا الرواية السالفة لتبني لنا الفرق الشاسع بني ما 
وموالينـا حجـج اهللا تعـاىل وسـادتنا  اعـين، اىل يوم يبعثـونبكل خري ا ر اليت جتري بامر ومل ياخذوا من العني الصافية ، وا من عني كدرة تفرغ من ماء آسناخذ

  امجعني . حممد وال حممد صلوات اهللا عليهم
   .واملسببات األسباببني و ، حلكمة واملعرفة والربط الصحيح بني االشياءولذا تعترب رواياتنا عن اهل البيت قمة يف ا

النتـائج الـيت  إحـدىهـي فـان هـذه االمـور العشـرة ؛ لكنـه خلـط بـني السـبب والنتيجـة، مث ان ما ذكـره قتـادة يعتـرب مـن الشـريعة واحلنيفيـة وال شـك يف ذلـك
ــا رواياتنــا والــيت  تفرعــت عــن تلــك العشــرة وفيهــا ومنهــا ، فصــلح الن تنــزل عليــه الشــريعة مــن قبــل اهللا تعــاىل، ( عليــه الســالم )يم ابــراه أمتهــاالكلمــات الــيت ذكر

وبــني النتــائج الــيت  –وهــي الســبب يف جعلــه إمامــاً  –الكلمــات الــيت امتهــن  بعــض وذلــك هــو مــا يشــري إليــه تفســري علــي بــن إبــراهيم حيــث فكــك بوضــوح بــني
م أولكن الن قتادة و ، كام العشرة عليه وهي من ضمن الشريعةترتبت على كونه إماماً ومنها نزول األح خلطـوا أسـباب مثالـه مل ياخـذوا مـن منـابع الـوحي فـا

  االستخالف اإلهلي ببعض األحكام اليت نزلت بعد االستخالف اإلهلي.
  موقع ومعنى (إذ) في بداية اآليات

ـَراِهيَم رَبـُُّه ِبَكِلَمـاٍت فَـأََتمَُّهنَّ ( نـا الشـريفةتاي ومـن ذلـك )(واذ بكلمـة آيـات مصـدرةيف القـران الكـرمي  تـردكثريا مـا  تَـلَـى ِإبـْ يفسـر  )٥(والسـيد الوالـد )َوِإِذ ابـْ
  .هو وجه الربط هذافاذ ابتلى ابراهيم ربه ...  ( صلى اهللا عليه وآله وسلم )حممد  اذكر يا أي :: بقولهذلك 

الن فيه العربة والصـالح والفـالح واخلـري كـل ؛ االمر الذي يكشف عن عظمة هذا االمر، وا ذلكتذكر ي أن )وامته من بعده(ومعىن ذلك ان اهللا يامر نبيه 
، الشـجاعة، املعرفـة، اليقـني، مامـةواإل العظمـى الواليـةظيمـة (الكلمـات العوالعمـل فالحـظ مـثًال هـذه  والتأسـياالقتـداء  بواعـثمـن كما ان التذكر هـو  ،اخلري

  التوكل ..... ) ، السخاء
ا كافـة شـرائح األمـة مـن جتـار وكسـبة إىل جـامعيني وطلبـة إىل عمـال ومـزارعني وغـريهم أمل يكـن هذه الصفات  أنلو اآلن قليًال ولنفكر  ممـا الشـر حتلت 

كانـت مـن و اعـرض عـن ذلـك  َمن نمِ  املسلمني كانوالكن  والسالم واإلميان هو سيد األمم؟العدل واإلحسان  وأمل يكن ؟هذه املعمورةوجه على من سينعدم 
جــري العوائــلخرجــت عل نتــائج ذلــك ان ــا ،ينــا هــذه الوحــوش املفرتســة الــيت تتلــذذ بســفك الــدماء وقطــع الرقــاب وخطــف النســاء و كلــه تفعــل ذلــك   والغريــب ا
  .!!باسم االسالم

 االعــراض الفكــريو ، واالعــراض العملــي قــويلاالعــراض ال :خليفــة اهللا يف االرض اللجــوء إىلهــذه الباليــا وهــذه الرزايــا ســببها اإلعــراض عــن وبكلمــة: فــان 
  .و غري ذلك، والنفس

                                                            

  أي ان يقصرها على الطاعة فال يصدر منه إال الطاعة هللا تعاىل. )١(
 .٨٧الشعراء  )٢(
 .٦٧آل عمران  )٣(
  .١٦٣ – ١٦٢االنعام  )٤(
 من سورة البقرة. ١٢٤ني القرآن / اآلية تبي )٥(
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  في الدنيا واالخرة والخسران التيه  هو سبباالعراض عن ولي اهللا 
كـان موجـوداً عبدوا العجل رغم ان نيب اهللا هارون  ما لبثوا ان أكرب الِعَرب، فان قومه  غاب عن قومه مدة معينة عندما ( عليه السالم )قصة موسى ان يف 

يكـن لـم ف، دحض شـرورهم وجهلهـمرغم مواجهته هلم من عليه ومل يتمكن  واغلبتواالشرار لكن الشر ، من قبل اهللا تعاىل ومنصوبخليفة  وهو، ني اظهرهمب
يهم عن املنكر لكنهم  وأمرهم، ال القاء احلجة عليهمإ حبوزته   .ابوا إال طغياناً وعصياناً باملعروف و

ا العلماء واملرجعيات الربانية جتاهاعرتاض البعض على  يشكل اإلجابة علىوهذا االمر  ـا ومسـؤوليا ـا مل تسـتطع ان تغـري، بعض واجبا فـان الـبعض ، وا
م فيمـا بيـنهم وبـنيهو املطابق  يقوم به املراجع الربانيونيف حني ان ما يف البالد تبسط العدل واالمان  كييتوقع منها ان تفعل االعاجيب   م وقدر  المكانيا

  . اهللا تعاىل
مل يســتطع ان  ( عليــه الســالم )كمــا ان هــارون  مــا خيــرج مــن ايــديهم مــا فعلــوه هــو قصــارىمل يقصــروا يف هدايــة اجملتمــع وتربيتــه لكــن  الربــانينيالعلمــاء ان 

ن البلسم األعظم واحلل الناجع واألساس رغم انه نيب عظيم فما بالك بالعلماء واملراجع األبرار؟ وذلك يعين ا ( عليه السالم )يقف بوجه احنراف قوم موسى 
زام بتعـاليم السـماء يف  هو يف االستغاثة بويل اهللا األعظم عجل اهللا فرجه الشريف واإلحلاح على اهللا عز وجل يف تعجيل فرجـه املبـارك وعـرب تزكيـة أنفسـنا وااللتـ

  .كافة مناحي حياتنا كي يلطف اهللا تعاىل بنا فيأذن لوليه األعظم بالفرج
املشــكلة  اصــل هــو ان املشــاكل والــدواهي والرزايــا والباليــا الــيت حتيــق باملســلمني بــل بالعــامل كلــه هــي أعظــم مــن أن يقتلعهــا العلمــاء مــن اجلــذور... انواحل
ا أعظم ذا كانت النتـائج سـيئة ول ؛أولياء الشياطني واحلكومات الظاملةاالنبياء والصاحلني واالولياء واصبحت بيد أيدي ان اخلالفة اخذت من هي  بكثري، فا

  .)١(: اهللا اكربهاتفاواخرج الشيطان راسه من مغرزه ، مبا فاض منه وختضبت االرض ، االبرياءدم لئ الكأس بمفزعة حىت مُ 
ر ونقلّــص حنّجـم األضـرا وتالقحـت افكـار العلمــاء واملفكـرين فيمـا بيـنهم المكننــا ان واشـتغلت مراكـز الدراسـات االســالمية، تضــافرتنعـم لـو ان اجلهـود 

  تستفحل أكثر فأكثر.خطر داعش وغريها قبل ان فيما جنهش جنهض األخطار إىل حد كبري جداً، و 
فلـم ، جعل اجلميع يذهل ملا وقـع بالفعـل يف العـراق وغـريه وعدم امتالك مراكز دراسات باملستوى واجلهل مبداخل األمور وخمارجهالكن اخلمول والكسل 

  ... املفجعةذه الصورة قاموا به  لغرب مبااأذناب يتوقع ان يقوم يكن أحد 
الشـــعب واحلكومـــة ان يف حـــني ، مـــن حيـــث ال حيتســـب عليـــهيف السياســـة كـــاالعمى فـــان البليـــة ســـوف تنـــزل عنـــدما يكـــون االنســـان ان مـــن الواضـــح ان 

ـار االسـتعداد والتهيـؤ وكانـت مراكـز الدراسـاتالـوعي و  على مستوى عال من ومؤسسات اجملتمع املدين لو كانت للحـوزات العلميـة ولـو كانـت ، تعمـل ليـل 
  . ملا وصلنا اىل ما وصلنا اليه )الن البلية عامة(بل وكل اجلهات  بني االحزاب الدينية وكذلكجلان مشرتكة وتعاون مشرتك  واجلامعات
  .نقوم به بزيادة او نقيصة على حسب اجلهد الذي ميكن لنا ان وان فستبقى احلالة كما هي مل نقم بذلك كلهفاذا 

وهذا كله هو مقتضى جهدنا البشري املمكن وهو واجـب دون شـك بـل مـن أوجـب الواجبـات وبـذلك حنـول دون الكثـري مـن الرزايـا كّمـا أو مـن جتـذرها  
ال خـالص للعـامل فانـه  ( عجل اهللا تعـاىل فرجـه الشـريف )هو يف ظهور ويل اهللا األعظم  –كما سبق   –كيفاً.. ولكن مع ذلك كله يبقى ان البلسم األعظم 

  من مشكالته إال بعودة خليفة اهللا يف أرضه إليهم ظاهراً غري مستور... ولذا جاء يف الدعاء:
ايـن جـامع الكلـم علـى التقـوى...) فقـد يكـون املتقـون كثـرة ، فان املعز احلقيقـي للمـؤمنني هـو االمـام عجـل اهللا فرجـه (ومـذل االعـداء ؟)(اين معز الولياء

  .كون جمموعةقد ال تلكن كلمتهم 
ا ويسود العدل واإلنصاف والسلم واإلحسان  ا وخترج األرض خريا   (اين باب اهللا الذي منه يؤتى) فان به تنزل السماء بركا

هل العناد ا مستأصلاين بأمجعهم ( والسفاكني املبيد للمجرمني فانه) (اين مبيد العتاة واملردة :كما ويكشف عن البعد اآلخر للمعادلة ما ورد يف الدعاء
ـا) ويتحقـق الوعـد اإلهلـي األكـرب  قوعندئـذ (تشـر ) واإلحلـادوالتضليل  َوَعـَد اللَّـُه الـَِّذيَن آَمنُـوا ِمـْنُكْم َوَعِملُـوا الصَّـاِلَحاِت لََيْسـَتْخِلَفنـَُّهم ِفـي (األرض بنـور ر

ْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َلُهْم  لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمناً يـَْعُبُدونَِني ال ُيْشرُِكوَن ِبي َشْيئاَألْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَ   . )٢()اً ِدينَـُهْم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َولَُيَبدِّ
وعلــى ولكــن متامــاً مطبقــا  الظــالمومل يكــن  متنــاثرة هنــا وهنــاك كانــت هنــاك مالمــح ومعــامل هدايــة  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم )قبــل ان يبعــث الرســول 

النور كشالل مـن الضـياء والبهـاء  أصبح ( صلى اهللا عليه وآله وسلم )مبعث النيب لكن بعد  فقط )١(كاحلباحب حسب تعبري السيد الوالد كان النور واهلداية

                                                            

 )عندما يذبح الدواعش بريئا يهتف احدهم : ( اهللا اكرب )  احياءا منه اىل الذابح واملشاهد واملستمع ان االمر مت مبباركة الرب (املقرر )١(
  .٥٦النور  )٢(
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ليـه االعظـم عجـل اهللا فرجـه مـن ظهـور و ميـأل الكـون كلـه يف ز  سـوف قـد قـدر تعـاىل ان هـذا النـوراألرجاء واألحناء لكنه مل يقِض على الظالم متامـاً ولكـن يعم 
م يرونه بعيداً ونراه قريباً بإذن اهللا ولطفه وكرمه. الشريف   ا

 وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين
  

                                                                                                                                                                                                                                      

 ة فسفورية مطلية على اجنحتها احلباحب : مجع حبحب وهي حشرة صغرية تضئ يف الليل على االشجار لو جود ماد )١(


