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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 وال قوه وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ

  إال باهللا العلي العظيم.
نَـُهمْ ( القرآنية: –من القواعد الفقهية  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بـَيـْ   )َأِشدَّ

  يقول تعاىل :
اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَما( ًعـا ُسـجًَّدا يـَْبتَـغُـوَن َفْضـًال ِمـَن اللَّـِه َوِرْضـَوانًا ِسـيَماُهْم ِفـي ُوُجـوِهِهْم ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ـَراُهْم رُكَّ ـنَـُهْم تـَ ُء بـَيـْ

ْنِجيـِل َكـَزرٍْع َأْخـَرَج َشـْطَأهُ  ـْورَاِة َوَمـثـَُلُهْم ِفـي اْإلِ فَاْسـتَـَوى َعَلـى ُسـوِقِه يـُْعِجـُب الـزُّرَّاَع لَِيِغـيَظ  فَـَآَزرَُه فَاْسـتَـْغَلظَ  )١(ِمْن أََثِر السُُّجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِفـي التـَّ
ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما   )٢()ِبِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمنـْ

املباركـة  اآليـةهـذه  بعـض أبعـاد احلـديث حـولسـيتمحور  السـالم) (عليـه، ومولـد االمـام الصـادق (صلى اهللا عليـه والـه)مبناسبة املولد النبوي الشريف 
  جوانب من ثالثة مباحث منها:نشري اىل لكن سوف فيها مباحث كثرية  ذلك ان هنالك

 من دائرة القواعد الفقهية األوسع اطاراً من املسائل الفقهية.مبحث فقهي  -١
 . أخالقيمبحث  -٢

 .  مبحث قانوين وتقنيين -٣
 : (أشداء على الكفار) قاعدة فقهيةلالمبحث االو 

ــارِ (ان قولــه تعــاىل ىل إيف املبحــث الفقهــي نشــري   اُء َعَلــى اْلُكفَّ ــا؛ فقهيــةمــن القواعــد ال )قاعــدة(فــرد هلــا ان تُ كــان مــن مقتضــى القاعــدة  )َأِشــدَّ  اذ ا
ا اضيق منها،  الفقهية (املسالة) اوسع دائرة من ا ليست مسالة اصولية ال    .امر وسط بينهما فهي، كما ا

اُء َعَلـى اْلُكفَّـارِ (ان قولـه تعـاىل : وبعبارة اخـرى الـيت  الضـوابط إحـدىعلـى حسـب  مسـألة فقهيـة لتكـون الفقـه أبـوابببـاب مـن  خاصـاً لـيس  )َأِشـدَّ
بنفسـها حكـم شـرعي فـال تكـون  هـي أخـرى:ومـن جهـة ، واملسـالة الفقهيـة بـل هـي سـيالة يف الكثـري مـن االبـواب القاعدة الفقهيـةيف التمييز بني  ذكروها

  .  رعي وليست هي بنفسها حكما شرعياباط احلكم الشنالن املسالة االصولية هي اليت تقع يف طريق است؛ مسالة اصولية
اُء َعَلــى اْلُكفَّــارِ (قاعــدة واحلاصــل: ان  ال يضــمن)  و(مــا يضــمن) و(مــا قاعدة اليــد)كثــرية، فهــي كــــ(  صــغرياتومفــردات و  كــربى وهلــا تطبيقــات  )َأِشــدَّ

ا من اشد املسائل ابتالءا وحساسيةً ذخصوصا اذا اخوهي قاعدة هامة جداً ) حرج(ال ضرر) و و(ال الن املسـلمني علـى مـر التـاريخ ؛ نا بنظر االعتبار ا
الكفــار اقــوام ُكثــر بــل هــم و  )٣(أو كــانوا متــداخلني معهــم إذ عاشــوا يف بلــد واحــد فتــارة كأقليــة وأخــرى كأكثريــةكانــت هلــم حــدود مشــرتكة مــع الكفــار امــا  

ـم حـىت الظهـور املبـارك حيـث وال يزالـون كانوا ، ولقد  االكثرية يـة صـرحية وواضـحة بـل هـي نـص يف حكـم واآل، بـتالءإلة حمـل فاملسـا، مجعهمأسـيؤمنون بـا
اُء َعَلى اْلُكفَّارِ (شرعي    : فهنا عدة مباحث حتتاج اىل التنقيح، وان صيغت بقالب إخبار )َأِشدَّ

  فقهية في (أشداء على الكفار): موضوعاً وحكماً  مباحث
يقتضــي مــين حتديــد معــاين الشــدة ، فكــوين مكلفــا ـ كمســلم ـ ان أكــون شــديدا علــى الكفــار، مجــع شــديد )أشــداء(الن ؛ معــىن الشــديدتنقــيح  -١
 ؟ ام غري ذلك؟ فكري والتخطيطام شديدا بالت؟ ام شديدا بالفعل واجلوارح؟ شديدا بالكلمة والقول أكونفهل معىن ذلك ان ، والشديد
وان كـان فمـا معـىن الشـدة السياسـية ؟ هل يف البعد السياسيويف أي بُعد يستحب؟  نكون أشداء جيب ان أي يف أي بعد، تنقيح أبعاد الشدة -٢

وسنشـري هلـا الحقـا ان شـاء اهللا  يف الفقـه قـد طرحهـا بعـض أعـالم الفقهـاءوهـذه هلـا مسـائل كثـرية ؟ يف البعـد االقتصـادي -الشدة  -ام هي ؟ مع الكفار

                                                            

  أي فراخه وبناته احمليط به  )١(
  ٢٩الفتح  )٢(
  األقلية كما يف اهلند والصني والبالد الغربية واألكثرية كما يف البالد اإلسالمية. )٣(
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 )١(تعاىل

 نعـم، الشخصـية األحـوالالن الفقه املوجود غالبا هو فقـه مستوعبة فقهية مستقلة  أحباثالشؤون العامة  تعقد يف مسائلمن اجلدير ان : ونقول هنا
ا يف الشؤون العامة اال أن األمر يتطلب املزيد مـن اسـتنهاض الطاقـات هناك حبوث ال بأ البحـوث النوعيـة والفقـه االجتمـاعي او  الوسـع يف تفراغواسـس 

  .. .فقه الشؤون العامة الذي هو جزء الفقه االجتماعي
ــا علــىذكــراً هلــذه اآليــة الكرميــة و  فلــم أجــد، مهــم وكبــري اســتداليلالكرتونيــا وهــو كتــاب  مــثًال (جــواهر الكــالم)وقــد تتبعــت  حكــم مــن  االســتدالل 
  .  شرعي ابتالئي ها يف حكموصراحتأمهيتها  األحكام، رغم

 .؟لكن ماهي حدود الشدة املطلوبة، فان اصل حكم الشدة على الكفار بالوجوب الشك فيه: تنقيح حدود الشدة -٣
ا ؟ هداف الشدةأهي غايات و  ما -٤  . نرسم حدود الشدةقد واليت 
    .يتأوهي غري الغايات كما سي؟ ماهي منطلقات الشدة -٥
 رجات الشدة من وجوب واستحباب، بل وحىت حرمة وكراهة؟ما هو حكم أنواع ود -٦

  ينبغي ان ال يقل عن ألف صفحة حسب التقدير املبدئي.وهذه البحوث وغريها مما يرتبط باملقام حتتاج اىل مؤلف كبري وواسع 
ية الشريفة هـو ل اكثر من تطرق اىل هذه اآلولع، مل تصل اىل املستوى الكايفحوهلا اال ان البحوث ، ية الشريفةىل اآلإتطرق بعض العلماء  نعم لقد
ـا علـى  ) جملـداً ٢٠(يف موسوعة الفقه حبيـث ذكرهـا يف اكثـر مـن  (قدس سره) السيد الوالد سـلبا او م احكـجمموعـة مـن االيف مناسـبات خمتلفـة واسـتدل 

  . وكتاب االرث وغري ذلك ي العاممن كتاب احلج اىل كتاب الوقف والصدقات اىل كتاب العوملة اىل كتاب االعالم والرأ، اجيابا
  حل التعارض البدوي المتوهم بين اآليات الكريمة

اُء َعَلــى اْلُكفَّــارِ (يــة كيــف نوافــق بــني هــذه اآل  يف غايــة األمهيــة وهــو انــه )٢(وهنــاك مبحــث آخــر َوَمــا َأْرَســْلَناَك ِإالَّ رَْحَمــًة (: وبــني قولــه تعــاىل )َأِشــدَّ
  . فار داخلون يف عموم العاملنيحيث ان الك )٣()ِلْلَعاَلِمينَ 

يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكْم ِمـْن ِديَـارُِكْم َأْن تـَبَــرُّوهُ (: ية االخرى اليت تقولها وبني اآلوكذلك بين َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم يـَُقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ ْم َوتـُْقِسـُطوا َال يـَنـْ
  .  حبث؟ فهل هذه االية خمصصة لتلك او هلما معنيان خمتلفان )٤()ينَ ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسطِ 
نَـاَءُهْم َأوْ َال َتِجـُد قـَْوًمـا يـُْؤِمنُـوَن بِاللَّـِه َواْليَــْوِم اْآلَِخـِر يـُـَوادُّوَن َمـْن َحـادَّ اللَّـَه َوَرُسـوَلُه َولَـْو َكـانُوا َآبَـ(: تقـول أيةويف االجتاه املقابل هناك   اَءُهْم َأْو أَبـْ

   )٥()ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعِشيَرتـَُهمْ 
ـَراِهيَم َوالـَِّذيَن (: ومن معه من املؤمنني حيث خاطبوا الكافرين (عليه السالم)واآلية األخرى على لسان إبراهيم  َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسـَنٌة ِفـي ِإبـْ

َنُكْم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضـاُء أَبَـدًا َحتَّـى تُـ َمَعُه ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا بـَُرآُء ِمْنُكْم َوِممَّ  نَـَنا َوبـَيـْ ْؤِمنُـوا بِاللَّـِه َوْحـَدُه ِإالَّ ا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ
َراِهيَم ألَبِيِه َألْستَـْغِفَرنَّ َلَك َوَما َأْمِلُك َلَك ِمْن اللَِّه ِمْن َشيْ  َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصيرُ قـَْوَل ِإبـْ ْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ   )٦()ٍء رَبـََّنا َعَلْيَك تـَوَكَّ

جياوروننــا كمــا يف الشــرق او  إذا كــانوايف اجلامعــة او يف الســوق أو و أ مــثال يف مــؤمتر مــن املــؤمترات نيعنــدما نواجــه املســيحي الشــرعي هــو احلكــم فمــا
  .  او غري ذلك؟ او صناعة واعدة او استشارات متبادلةاو يف جتارة مشرتكة ؟ جناورهم كما يف الغرب

م م ونقطع كل صالتنا     .حبث اخر؟ وهل نواجههم بالرباءة منهم؟ فهل نكفر 
ـُتْم ُقْل يَا أَيـَُّها اْلَكـاِفُروَن * ال َأْعبُـُد َمـا (: املماألة واملربة مثال ال يظهر منها هذا وال ذاك أي ال تفيد الشدة واللعله يات آوهناك  تـَْعبُـُدوَن * َوال أَنـْ

                                                            

يف الكتـب املسـتحدثة ككتـاب العوملـة واالعـالم والـرأي العـام هـذه اآليـة واملسـألة، كمـا طرحهـا  (قـدس سـره)مثال يف كتـاب الوقـف وكتـاب احلـج وغريمهـا طـرح السـيد الوالـد  )١(
 وغريه 

  ولعله سابق رتبًة على املباحث السابقة. )٢(
 ١٠٧االنبياء  )٣(
  ٨املمتحنة  )٤(
 ٢٢اجملادلة  )٥(
  ٤املمتحنة  )٦(
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ُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد * َلُكْم ِديُنُكْم َوِليَ     .)١( )ِدينِ  َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد * َوال أَنَا َعاِبٌد َما َعَبدتُّْم * َوال أَنـْ

  . ان شاء اهللاعن ذلك الحقاً  وسيايت احلديث ففي املبحث االول علينا مالحظة كل ذلك وغريه مع الروايات الشريفة لنخرج بنتيجة فقهية متكاملة
    : من مظاهر الرحمة النبويةالمبحث االخالقي: المبحث الثاني

ــنَـُهمْ (يف املبحــث الثــاين نتوقــف عنــد عبــارة  إذ قــال تعــاىل: فيمــا بيــنهم مــن أهــم صــفات املــؤمنني يف عالقــتهم مــع بعضــهم الــبعض و وهــي  )رَُحَمــاُء بـَيـْ
ـَراُهْم رُكَّعـاً ُسـجَّدًا يـَْبتَـغُـوَن َفْضـًال ِمـْن ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَّ ( ـنَـُهْم تـَ اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بـَيـْ اللَّـِه َوِرْضـَواناً ِسـيَماُهْم ِفـي ُوُجـوِهِهْم ِمـْن ِه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

ــْورَاِة َوَمــثـَُلُهْم ِفــي اِإلْنجِ  ــُجوِد َذلِــَك َمــثـَُلُهْم ِفــي التـَّ يــِل َكــَزرٍْع َأْخــَرَج َشــْطَأُه فَــآَزرَُه فَاْســتَـْغَلَظ فَاْســتَـَوى َعَلــى ُســوِقِه يـُْعِجــُب الــزُّرَّاَع لَِيِغــيَظ ِبِهــْم أَثَــِر السُّ
ُهْم َمْغِفـَرًة َوَأْجـرًا َعِظيمـاً  مظـاهر  فلنشـري إىل بعـض ؤمن مـن غـريهيعـرف املـ فبهـذه الصـفة )٣( )٢()اْلُكفَّاَر َوَعـَد اللَّـُه الـَِّذيَن آَمنُـوا َوَعِملُـوا الصَّـاِلَحاِت ِمـنـْ

  : (صلى اهللا عليه واله)رمحة رسول اهللا 
   المرسلة من الريحبالخير  أجود (صلى اهللا عليه واله) الرسول االكرم

ان الـريح املرسـلة هـي الـريح  )٥(املسـتظهرومعّربة، و وهي عبارة جدا دقيقة  )٤()) اْلُمْرَسَلة...  يَا َرُسوَل اللَِّه، أَْنَت َأْجَوُد ِمَن الرِّيحِ ((يقول بن عباس: 
، أي ارخامهـا : أرسل يديه يف قبال مـن امسـكهمالناو الدابة املرسلة وضدها الدابة املقيدة او ق: اليت هبت وانطلقت بسالسة يف قبال املقيدة كما يف قولنا

  . مجيعاً وبسطهما
ا الريح املرسلة الذي ميّيز و  ويف   الـريح املرسـلة تنفـذ يف كـل االجتاهـاتفـان ومن جهة اخـرى ، من جهةوالوديان لالطراف واهلضاب سريعة الوصول ا

ا ة وحفرة وحارّ كل كوّ    .  !!وصحيح وسقيم وجاهل وعامل تصل اىل كل بر وفاجرة وزاوية كما ا
  .وال ريب من مظاهر الرمحة االهلية بال شكبذلك  (صلى اهللا عليه واله)فكان 

باملــال او الكــالم او أجــود ) ومل يقــل اجــود بــاخلري (صــلى اهللا عليــه والــه)كــان رســول اهللا  ان بــن عبــاس يقــول (أيضــاً: مث ان مــا ينبغــي ان يســتوقفنا 
وغري  شىت احلاجاتقضاء لاجلاه والشفاعة واملساعدة البدنية  ببذل كاإلسراعالسرعة يف اخلري هلا مصاديق متعددة  فان ، واخلري اعم من املال وغريه غريمها
  . ذلك
 بـاجلود يففعلينـا ان نسـرع  )٦()َلَقـْد َكـاَن َلُكـْم ِفـي َرُسـوِل اللَّـِه ُأْسـَوٌة َحَسـَنٌة...(قولـه تعـاىل: عليـه  ا يف رسول اهللا اسوة حسـنة كمـا نـصذا كان لنوا

   بكل ما أمكن من علم وجاه ومال وغري ذلك. اخلري وجنود به على اخواننا واقاربنا وذوينا وغريهم
عليــه ان  اخلــري أو فكــراً وثقافــة أو مــاًال وُمكنــه فــانا كــان ذلــك لمــا تــوفرت لــه ســبل اخلــري علمــن عالمــات االميــان ان االنســان كمــوصــفوة القــول: ان 

    .إىل بذله وإنفاقهيسرع 
    مع الناس (صلى اهللا عليه واله)ُحسن معاشرته من مظاهر 

جميعـا، أراد أنـه ال يسـارق النظـر، و قيـل: أراد   التفـت  فـإذا التفـت ((: حيث يقول بعـض الصـحابة (صلى اهللا عليه واله)يف الرواية عن حاالته 
ولكـن  )٧())ء و إنما يفعل ذلك الطائش الخفيف، و لكـن كـان يقبـل جميعـا و يـدبر جميعـا، انتهـى ال يلوي عنقه يمنة و يسرة إذا نظر إلى الشي

   سرتسالهلشدة إلعل الظاهر ان املراد انه كان يلتفت مجيعاً 
يلتفــت اىل النــاس بكلــه فيشــعرهم بعطفــه وحنانــه مــع انــه خــري اخللــق بــال إذ كــان إذا التفــت الغايــة يف التواضــع  (صــلى اهللا عليــه والــه)النــيب  فقــد بلــغ

ن يكــون يف وعلــى االنســان يف أي موقــع كــان ا، هــذا مظهــر اخــر مــن مظــاهر الرمحــة االهليــةو  ،لينــه وانبســاطه تعــين مــن شــدة" شــدة اسرتســالهل"، ومنــازع
                                                            

 .٦ـ ١الكافرون  )١(
  .٢٩الفتح:  )٢(
  عليه واله)(صلى اهللاوسيايت الكالم حول معىن املعية مع رسول اهللا  )٣(
  .٥٧٢األمايل (للطوسي) ص )٤(
  إذ لالرسال معىن آخر أيضاً وهو االطمئنان والسكون والثبات وبه فسر (غنب املسرتسل سحت) أي غنب من اطمئن بك وسكن إليك ووثق. )٥(
  .٢١االحزاب:  )٦(
 .٢٠٩ص ٥مرآة العقول ج )٧(
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  . تواضعا ورمحة ورأفة (صلى اهللا عليه واله)سول اهللا كر أيضاً   اهره ظ

م!! هي ن اجلبال أوك لْ من عَ  بل وإىل عامة الناس املسؤولني ينظرون اىل املراجعنيبعض نشاهد بعض املتكربين خصوصا ويف املقابل    من ولد
  مع خادمه  (صلى اهللا عليه واله)تعامله 

  الّلــه  رســول  خــدمت((قــال: : وهــي مــدة طويلــة نســبيا يف املعاشــرة، عشــر ســنني (صــلى اهللا عليــه والــه)دم النــيب خــ كــان قــدحــّدث انــس بــن مالــك  
طـوال هـذه أي انـه  )١( ))ء تركتـه لـم تركتـه...  ء صنعته لـم صـنعته وال لشـي عشر سنين فما قال لى اف قط، و ما قال لشي (صلى اهللا عليه واله)

مـن خـدم  اآلخـرينوان كان متقيـا اىل حـد كبـري اال ان  اإلنسانالن ؛ عجيب أمروهو ! تتأففكلمة   حىت اهللا عليه واله) (صلىمن النيب  يستمعاملدة مل 
فان ذلك  اآلخرينصدر منه حىت كلمة اف طول املدة اليت قضاها مع تفاذا مل ، هبل العظائم احيانا اجتاه األخطاءاهلفوات و قد تصدر منهم  )٢(وغريهم

  . مظهرا لصفات اهللا جل جالله أصبحامساها وعالها حىت  األخالقين مراتب الكمال يعين انه بلغ م
، إذ قـد حيـدث ان يعاتـب اإلنسـان خدمـه أو أصـدقاءه وهـو اغـرب مـن سـابقه ))ء تركته لم تركتـه... ء صنعته لم صنعته وال لشي ما قال لشيو ((

   أمراً أو على فعلهم أمراً. على تركهم –بل عشرات املرات  –أو أهل بيته يومياً عدة مرات 
قـدر املسـتطاع ومـن تـرويض مينع املؤمنني من االقتداء  اال ان ذلك ال مما ال ميكن لنا ان نناهلا عادة عايل املراتب الكماليةأوان كانت يف  وهذه املرتبة

َواْجِتَهـاٍد َوِعفَّـٍة   َأَال َو ِإنَُّكـْم َال تـَْقـِدُروَن َعَلـى َذلِـَك َوَلِكـْن َأِعينُـوِني بِـَورَعٍ ((: (عليه السالم)كٌل على قدر سعته وطاقته كما قال امري املؤمنني  أنفسهم
   )٣())َوَسَداٍد...

نَـُهمْ (  يف مدارج الرمحـةنتطور حناول ان املطلقة، مث ان علينا ان بالرمحة ومع كافة املؤمنني يف العامل أي ان يكون تعاملنا مع اخواننا واهلنا  )رَُحَماُء بـَيـْ
  . اذا مل نستطع كبح مجاح القوة الغضبية دفعة واحدة شيئاً فشيئاً وان نرتقى درجة درجةيف كل يوم 

    : األصل واالستثناءالمبحث القانوني: المبحث الثالث
هـو األصـل بـأي معـىن فـرض عـن ان (أشـداء علـى الكفـار) يف املبحث الثالث نتحـدث عـن بعـض االسـتثناءات مـن الشـدة علـى الكفـار بعـد الفـراغ 

   .يت انشاء اهللا تعاىل الحقا أوالذي سي كان  وبأي حدّ 
  : فنقول، )٤(ينفتح وجه مجع بني اآليات والروايات املتعارضة بدواً سوف هذا الباب ومن 

  استثناءات من الشدة على الكفار
  : الشدة على الكفارمن احلكم الكلي و هناك استثناءات 

ان املطلــوب مــن االنســان يف العالقــات الشخصــية االنســانية ان يــرحم حــىت الكــافر وهــو امــر مطلــوب فــ: االنســانية فــي العالقــات الشخصــية -١
 .  شرعا
لكـل  ((: الروايـة االخـرىويف  )٥())اِفراَوَلْو َكاَن َكاِفرًا َوَأِطِع اْلَواِلَدْيِن َولَـْو َكانَـا َكـاِفَرْيِن َوَال تـَـُردَّ السَّـاِئَل َوِإْن َكـاَن َكـ  الضَّْيفَ   َوَأْكرِمِ ((: ويف الرواية 

فمـن روى كـافرا فقـد حصـل علـى ، سواء كانت كبد انسان او كبد حيوان ال فرق من هذه اجلهة ما دامت عطشى وحتتاج اىل املـاء )٦())كبد حرى اجر
  . من بيت مال املسلمني اجرى له راتباانه ملا رأى ذلك النصراين الضرير  (عليه السالم)مري املؤمنني أعن وقد اشتهر ، أجره

  .  يف بعدها اإلنساين إال ما استثين العالقات الشخصية الفردية ،اذن يستثىن من احلكم العام
 :  فاعلة غير منفعلةو ما لو كانت الرحمة هادفة غير مستهدفة  -٢

  . ويكون املسلم منفعالً وتارة تكون مستهدفة ، تارة تكون الرمحة هادفة او فاعلة: توضيح ذلك
                                                            

  .٤٧٦ص ١شرح أصول الكايف (صدرا) ج )١(
 والزوجة والصديق وغريهم. كاالبن واألخ  )٢(
  من كتاب له إىل عثمان بن حنيف االنصاري وكان عامله على البصرة. ٤١٧ج البالغة ص )٣(
 وسيأيت يف حبث قادم وجوه مجع عديدة بني اآليات الشريفة بإذن اهللا تعاىل. )٤(
 . ٨٤، وجامع األخبار ص٣٤٦ص ٧مرآة العقول ج )٥(
 .١٢٢ص ٩مرآة العقول ج )٦(
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سوق الطرف االخر باالجتاه الذي ينبغي ان يسري فيـه وفقـا الهـدافك ومبادئـك تتعطي وانت كرمي عزيز أي ، تعطي من يد عليا لفارق هو انه تارةوا

  . السامية النبيلة
مــن بعــد أو  – ميلــي عليــكويقــودك باجتــاه أهدافــه االســرتاتيجية ويكــون هــو الــذي الــذي يســوقك  الطــرف االخــر هــو لكــن ألنتعطــي وتبــذل  وتــارة

   بالصراحة حينا وبالتلميح أحياناً، شعوريا تارة وال شعوريا تارات. قراراتهشروطه و  -مقارناً 
  المذهلة لكفار مكة وهم في حالة حرب! (صلى اهللا عليه واله)هدايا الرسول 

وكمـا مل  كمـا مل حيـارب جـيش جيشـابـل حـاربوه   عاداتهيف مخروا جهدا اشد حرب ومل يدّ  (صلى اهللا عليه واله)لقد حارب كفار مكة (قريش) النيب 
اال ان  ، ) سنة حىت قتلوا من قتلوا وعـذبوا مـن عـذبوا٢٣وقد استمرت احلرب ما يقارب (، اقرباء وكما مل حتارب عشرية عشرية وال اقرباء قوماقوم حيارب 

ـم، ويسـجل لنـا التـمـن  (صلى اهللا عليه واله)كل ذلك مل مينع النيب االكرم  عنـدما  ، فمـثًال:(صـلى اهللا عليـه والـه)اريخ لقطـات مذهلـة مـن رمحتـه الرمحـة 
م مل يزالـوا كفـاراً أعـداءاً طائلـة وذهبـا كثـريا مـواال أ إىل كفـار مكـةارسـل الكثـرية خيـرب وحصـل علـى الغنـائم  (صـلى اهللا عليـه والـه)رسول اهللا فتح  رغـم كـو

ة اســـرتاتيجيفلقـــد كـــان يف ضـــمن  ورمحـــة فاعلـــة خبطـــة هادفـــة كـــانســـتغرب ايضـــا اال ان ذلـــك  ولعـــل بعـــض املســـلمني قـــدميا وحـــديثا ي . فاســـتغربوا.حـــربيني
  على ذهن أي قائد حمارب قريب من النصر.مثل هذه االسرتاتيجية الناجعة ختطر  قد الو ! ألستمالة املشركني اىل اإلسالم

  اما الدول اإلسالمية فتعطي بيد صاغرة وتمنح مستسلمة!
ا اإلسالمالدولة اليت تدعي تلك نشاهد  يف االجتاه املقابلو  وهـي  ذليلـةتعطـي وهـي إذ هـي لكنها بيد صـاغرة الكثري الكثري الكثري تعطي للغرب  فا

   القياد!وليس منها إال السمع والطاعة واسالس  متلى عليها الشروط تلو الشروطو مستهدفة 
اغرقـت االسـواق بـإمالء مـن بعـض الـدول الكـربى  لكـن هـذه الدولـة ل الواحـدللربميـ دوالراً ) ١٢٠اىل ( كانـت قـد وصـلتقيمة النفط كانت  : فمثال

ـــ( اىل مــاالواحــد قيمــة الربميــل  فاخنفضــت) مليــون برميــل يوميــا ١٨( مــن بــالنفط حــىت اخــذت تنــتج مــا يقــارب يف والزال ، هــذه االيــام ) دوالرا٥٠دون ال
   .ولكن ملاذا؟الدول االسالمية  اكثرجراء هذه اخلطوة الذليلة البائسة وقد تضررت  اخنفاض متوقع

كـي يتحقـق هلـم مـا أرادوه يف املخطـط الـدويل إلركـاع أعـدائهم االسـرتاتيجيني! وذلـك علـى   الـدول االسـتكبارية العامليـة بعـض ما ذلـك اال تلبيـة لرغبـة
بـل  فاعـلالغـري لكنـه مثـال العطـاء املسـتهدف  ـذا االحسـان للغـربأشـد الضـرر متضـررة  هي بـدورهاهذه الدولة االسالمية املنتجة للنفط الرغم من ان 

ان تتجاوب باحلسىن إال املنفعل الذي خيطط له اآلخرون وما على الدولة اليت مل جتئ إىل احلكم إال عرب قطار الغرب ومل تبق فيه إال عرب إمضاء الغرب، 
  . الدول اإلسالمية!وتستجيب باليت هي أحسن للغرب واليت هي أسوأ 

  ؟ رسول اهللا ص وعطاءه سانإحهذا من  وأين
  . الشيطانية، أين؟ همستنقع خططوجيرك اىل لك العدو من خيطط ، أين؟ وان واإلميانسرتاتيجيا فتجر العدو اىل دائرة اهلدى إفان ختطط ختطيطا 
م  السري واحلركة وناجتاً عنوليس عطاءا من يد صاغرة  نا للكافر عطاءا هادفا ومن يد علياؤ املهم ان يكون عطاوصفوة القول: ان  يف فلـك خمططـا

م   . ومدارا
  أشداء على المؤمنين رحماء بالكفار بل عمالء!

نَـُهمْ (ية الكرمية اآل بالضبط على النقيض منهذه الدولة البرتولية الكبرية تعمل والغريب: ان  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بـَيـْ     !!)َأِشدَّ
لكــافرين ال بــل عمــالء هلــم أذلــة صــاغرين! أليســوا هــم مــن مــّول الطالبــان؟ وســاعدهم بالتــدريب والتنظــيم؟ مث رمحــاء بااشــداء علــى املــؤمنني  فــرتاهم

ت يف بعـض  حـىت اين قـرأ قـّح والسـلفي القـح!لارون املسلمني عامة إال الوهـايب القاعدة؟ مث داعش؟ مث غريهم وغريهم كثري؟ ومن جهة أخرى جتدهم يكفّ 
ا ماله مباح! ودمه مباح! وعرضه مباحمشرك  (صلى اهللا عليه واله)يب يح النر ان من يتربك بض: كتبهم والتعـدي علـى حـدودك ، رأة عليـكاجلـ!!! اللهم ا
  . على عبادك وأوليائك والبغي

  المخطط الغربي: احسنوا إلى المسلمين ثم اسلبوا منهم كل شيء!
أن املســلم يف األســى و ويــا لألســف نالحــظ حيــث واجلاليــات األفــراد  فلنعطــف عنــان الكــالم حنــوعلــى مســتوى الــدول حــىت اآلن كــان الكــالم ولقــد  

، للمسـلمان الغرب هو من ُحيسن (املعادلة مقلوبة) ف نرى ،غري مهاجر أممهاجرا وسواء اكان يسكن هناك  أم منيعمل  أم منسواءا من يدرس الغرب 
حـىت ان مـن يولـد  ن احلرية املتوفرة واليت تفتقدها اغلب الدول االسـالمية والعربيـةناهيك ع التعليم العايل ويهيئون له فرص، االموال هبة او قرضا فيعطونه



 هـ١٤٣٦ربيع األول  ١٥ األربعاء............................................................................................)...١٩٨(والتدبر  التفسير في دروس
يعـيش الشـخص قـد دولـة يف حـني ان يف بالدنـا  أيـةتلك الدول ميكن ان يكون رئيسا للجمهورية وان كانت بشرته من أي لون واصـوله مـن عدد من يف 

فــان  خيفــى ف مبيتــه كمــا الابأهــد ولكــنمــن ُحيســن ويــرحم إذن فــالغرب هــو ، نــيب غريــبواطن اجالزال يعامــل كمــمث جنــده مئــات الســنني هــو واجــداده 
م وقـــيمهم -أي كثـــرياً مـــنهم إذ ال تعمـــيم  – يســـلب الوافـــدينفانـــه يف قبـــال ذلـــك الغـــرب حيســـن احســـانا شخصـــيا و  ولـــذا نـــرى  علـــى املـــدى البعيـــد اميـــا

يــارا  يــارات العقديــة مســتمرة وشــبابنا املتغــرب اســرع ا املتفضــل باملعــايري الشخصــية الن الغــرب هــو ؛ ومبادئــه بــل مــن تعــاليم دينــه وانســالخا مــن قيمــهاال
وحيسـن و(احسـن إىل مـن شـئت تكـن أمـريه) وذلـك هـو مـا يـرتك علـى مسـتوى الالوعـي والـوعي البـاطن لكـل شـاب مـن يهـب  املادية والنفسية والقانونية

اىل املعــامالت  املــرأةمــن حقــوق بــدءاً فتكــون هــي املقيــاس واملرجــع لتحــول اىل قــيم الغــرب شــيئا فشــيئا الشــاب ا قــادم، آثــاراً فكريــة وعقديــة مــدمرة إذ يبــدأ
  .  !الغرب اليهيف ال شعوره أسري إحسان  –أضحى  املسلم ن الشابألال إوما ذلك ؛ الربوية املرحبة ظاهرا اىل احلرية املنفلته واىل غري ذلك

م من رؤساء ووزراء ومسبل حىت السياسيني  م يرون أنفسهميف ؤولني على اختالف درجا الغـرب  أسرى ما يرونـه إحسـان )١(دول العامل الثالث فا
مهنـــاك الـــيهم الن اســـرهم تعـــيش  حـــىت عـــن احلقـــوق  فتبـــدأ التنـــازالت السياســـية، وتـــدرس هنـــاك وحتصـــل علـــى مـــا ال يســـتطيعون احلصـــول عليـــه يف بلـــد

    .حتت ستار الشراكة االقتصادية! السيادية وتبدأ التنازالت االقتصادية لكن
العليـا   األهـدافوُسـقه باحلكمـة حنـو منـه االمتيـازات العقديـة  خـذرحيمـا مث  ،كشـخصبـه،  أي كـن انـت  :بـالعكس متامـاهـي املعادلة يف االسـالم إذ 

  . (صلى اهللا عليه واله)كما صنع رسول اهللا 
ورود املشـــركني اىل  (صـــلى اهللا عليـــه والـــه)ففـــي حـــرب بـــدر مل مينـــع رســـول اهللا  الـــه)(صـــلى اهللا عليـــه و ولنشـــر إىل منـــوذج آخـــر ممـــا صـــنعه رســـول اهللا 

ــم كفـار حــربيني منــه ومســح هلــم بــان يشـربوا )٢(القليـب ، كــان حيسـن اىل االشــخاص وان كــانوا كفــارا حــربيني  هــو مــن (صــلى اهللا عليــه والـه)فــالنيب  )٣(مــع ا
   قوهلم ونفوسهم سواءاً أقروا أم انكروا.. مث اهتدى منهم اجلمع الغفري.، وكان ان ملك أرواحهم وعفكان هو املتفضل املانح
   )٤())َو اْحَتْج ِإَلى َمْن ِشْئَت َتُكْن َأِسيَرُه َو اْستَـْغِن َعمَّْن ِشْئَت َتُكْن َنِظيَرهُ   َأِميَرهُ   اْمُنْن َعَلى َمْن ِشْئَت َتُكنْ ((: (عليه السالم)وكما قال أمري املؤمنني 

علـى وهم من اعراق شىت واغلبهم مسلمني حىت ان االنفاق الربيطاين  انكم حتسنون كثريا اىل الالجئني واملهجرين: ل مفكر بريطاين معروفسئوقد 
م فقال: حنن ال نطمع باآلباء، ولكن لنا نصف االوالد، اما اهلدف األكرب فهم االحفـاد فـ) مليارات باون سنويا! ١٠يصل اىل ( الالجئني واملهاجرين ا

  لنا قطعا ويقينا!!
  مسؤولية الحوزات والمفكرين

فنكــون حنــن احملســنني إىل اآلخــرين كأشــخاص يف املعادلــة نقلــب ان مث ان هــذه هــي مســؤولية احلــوزات العلميــة واملفكــرين وكافــة أهــل احلــل والعقــد: 
ــَل َرُســوَلُه  (م حنــو اهلــدى وديــن احلــق قــال تعــاىل: االبعــاد اإلنســانية وان نكــون احملــرك الكبــري للتغيــري االســرتاتيجي يف عقائــدهم وأفكــاره ــَو الَّــِذي َأْرَس ُه

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ     )٥()بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
ات ولنـــا خطـــة حبيـــث يتحـــول املتلقـــي الـــدول مبـــادر  ان تكـــون للمهـــاجرين منـــا اىل تلـــكالتخطـــيط لكـــي نعيـــد األمـــر إىل نصـــابه مـــن الواجـــب علينـــا ف

تَــَواَكْلُتْم َو   قـَْومٌ   َما ُغِزيَ ((وبدل ان يكون مغزيا يتحول اىل غـازي  ،واملتأثر فكريا وعقدياً إىل مؤثرلالحسان اىل معطي  َقطُّ ِفي ُعْقِر َدارِِهـْم ِإالَّ َذلـُّوا فـَ
حيتـاج إىل مـؤمترات ونـدوات  كمـاخـاص   حبـثوذلـك هـو مـا يسـتدعي عقـد  )٦())... َكْت َعَلْيُكُم اْألَْوطَـانُ َتَخاَذْلُتْم َحتَّى ُشنَّْت َعَلْيُكُم اْلَغارَاُت َو ُملِ 

 ومطابخ فكرية ومراكز دراسات ونية صادقة معها ودعاء وتضرع صادقني يف كافة تلكم املراحل.. واهللا املوفق املستعان.
 ى محمد واله الطيبين الطاهرينوآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا عل

  
                                                            

  ال القليل النادر ممن عصمه اهللا تعاىل أو كانت عليه رقابة شديدة من األمة أو من األحزاب املعارضة.) إ١(
  البئر )٢(
 قتل بعد ذلك . (صلى اهللا عليه واله)مث شهر السيف بوجه رسول اهللا  (صلى اهللا عليه واله)ى احسان النيب أوالغريب بان كل من شرب من املاء ور  )٣(
  .٤٢٠ص ٢) اخلصال: ج٤(
 .٩الصف:  )٥(
 .٣٢٥ص ١٨، مرآة العقول ج٥ص ٥اإلسالمية) ج –الكايف (ط  )٦(
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