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

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

  الرحمة النبوية الشاملة للعالمين في منهجية التعريض دون التصريح
  درجاٌت من الرحمة االلهية وانواعهاو 

  : تبارك وتعاىل اهللا يقول
  )١()َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ (

  من أجلى مظاهر الرحمة: (رب اهد قومي) في معركة أحد
ومل يكـن معـه  ـ بـايب هـو وامـيـ  ( صلى اهللا عليه وآله )صر النيب ثنية اجلبل عن مواقعهم يف معركة أحد حو بعد تراجع املرابطني يف 
(صـلوات اهللا وسـالمه عليـه) وسـبعة مـن علـي ابـن ايب طالـب  املـؤمنني ومـوىل املوحـدين اسـد اهللا الغالـب أمـريمن حيميه ويـدافع عنـه اال 

  !األنصاربين هاشم وعصابة قليلة من 
( صـلى اهللا عليـه انـه : وحسـب التـاريخ عليه درعان انه كانتبضربات كثرية رغم  ( صلى اهللا عليه وآله )النيب  أصيبذلك  وأثناء

وشـج  )٢(رباعيتـه  أدميـتني أو غريمهـا، كمـا الـدرع أصابوما ما أصاب اجلسد الشريف مباشرة بني بالسيف ضربة  ٦٠ضرب  وآله )
  !وجهه املبارك 

وكــان ، رســول اهللا ت وامــي يــابــايب انــ: مونــه وكــانوا يقولــون لــهوحي( صــلى اهللا عليــه وآلــه )هاشــم حيومــون حولــه وبنــو األنصــاروكــان 
م   الوقاء: وجهي لوجهك ( صلى اهللا عليه وآله ) لهيقول احدهم   ( صـلى اهللا عليـه وآلـه )يودعونـه وا كانونفسي لنفسك الفداء مث ا

  .ويقرأونه السالم وحيمونه كالليوث الغاضبة واالسود الضاربة 
ادع رســول اهللا  : يــا( صــلى اهللا عليــه وآلــه )قــال لــه  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )ملــا رأى اخلطــر حمــدقاً بــه  األفــذاذ أولئــكبعــض مث ان 

  !!عليهم
وقـد كـان أعـداؤه كفـاراً حـربيني يف ذلك املوقف العصـيب يدع عليهم رغم انه كان مل ذلك مع  ( صلى اهللا عليه وآله )لرسول اال ا
يقتـل فـان كـل كـان  ( صـلى اهللا عليـه وآلـه )ان النـيب  -لـيس مبحـال  )٣(وفرض احملال – ولو فرضنا، خطريا جدا األمروكان  ومعاندين

  !تذهب ادراج الرياحالرسالة االهلية  ولكانتسوف ينتهي شيء كان 
  إضاءتان هامتان في (رب اهد قومي)

: فقـال دعـا هلـم انه فوق ذلك عليهم بل يدعُ االهلية للعاملني فلم كان مصداق حقيقيا للرمحة   ( صلى اهللا عليه وآله )لكن الرسول 
    )اللهم اهد قومي فانهم ال يعلمون(

  : من جهات، منها عليه وآله )( صلى اهللا الرمحة منه جملى بارز من جمايل منتهى الروعة و هو هذا الدعاء و 

                                                            

  ١٠٧االنبياء  )١(
 وهي االسنان يف مقدم الفم . )٢(
 احملال بالنظر للحكمة اإلهلية. )٣(
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ومل يقــل هــؤالء  )رب أهــد قــومي(: علــيهم بقولــهيســتدر ويســتجلب عطــف اهللا تعــاىل مّهــد كــي  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه ) انــه) ١
مرب  يا) أي رب اهِد قوميفقال: (، بل نسبهم اىل نفسه احملاربون أو ما أشبهاو هؤالء  األعداء ، تستأصـلهمفـال وعشرييت قومي  إ

م كفار حربيون  ذلك رغمو   عازمون على قتله!أ
  عاقب بل يهدى! علم ال يُ ومن ال يَ  ال يعلمون فأنهم: فقالعنهم إعتذر  ( صلى اهللا عليه وآله ) انه) ٢

ـــم كـــانوا م ال  يعلمـــون انـــه رســـول اهللا ولكـــن مـــن جهـــة أخـــرى قـــد خيطـــر هـــذا الســـؤال يف بـــال الـــبعض وهـــو ا فكيـــف يقـــال (فـــا
  يعلمون)؟

 ران ووجهان لكون قوم الرسول ال يعلمونتفسي
  منطلق كونه رمحة للعاملني: كالمها ينطلقان من  أمرين ألحدلعل ذلك : اجلوابو 
م: لعل املقصود) ١ لكـن  رسـول اهللا وان كـانوا يعلمـون اين: أي، رب يـاوشديد عذابك وشدة نقمتـك يعلمون اليم عقابك  ال أ

م ومقا ومضاعفات ال يعلمون تبعات  .!فاهدهم يا رب كي ال يعاقبوا مبا ال عني رأت وال اذن مسعت يللتهم تحر
م ال يعلمون برسالة الرسول) ولعل املقصود ٢ ؛ الن اإلنسـان شـوب الشـوائبعلمـا خالصـا خاليـا عـن  ( صلى اهللا عليـه وآلـه ) أ

يكــون علــى اإلنســان تــارة فــان ، العقــالء حيتمــل اخلــالف بدرجــة مــن الــدرجات وان كانــت ملغــاة يف نظــر يقــارب العلــم بالشــيء بــانقــد 
% فهــو حيتمــل اخلــالف احتمــاًال ضــعيفاً جــداً ٩٩،٩٩% أو ٩٩% بــل ١٠٠لكــن ال بدرجــة يقــني فــال حيتمــل اخلــالف وتــارة يعلــم 

م، حىت كأنه أشبه باملعدوم تؤاخـذهم  فـال، ال لـبس فيـه أبـداً  يعلمـون علمـا دقيّـا واضـحا ال –قـريش  مشـركوا - )١(وبالتايل فاملقصود أ
 !رب يا

من ان الكثري من اخللق قاصرون وكثري منهم مقصـرون : على ماذهب اليه البعض واذا صلح هذا الوجه فانه يصلح ان يكون دليال
  .وهناك قسم ثالث يف برزخ بينهما أي بني قصور وتقصري 

  ن بينهما . واحيانا اخرى يكو ، واحيانا يكون قاصرا، فان االنسان تارة يقصر يف املقدمات فيجهل
جاهـل  كأنـهفهـو متجاهـل  ، بـني القصـور والتقصـري فـال هـو باجلاهـل احملـض وال هـو بالعـامل احملـض ان هناك قسماً ثالثاً  والحاصل:

فانه يصـلح دلـيًال علـى الوجـه الثـاين الـذي  –وهو صحيح تكويناً ووجداناً  –، بل إذا صح هذا التقسيم الثالثي متجاهل كأنهوجاهل  
  ذكرناه!
  .قد نوفق للتوقف عندها يف مبحث فقهي الحقا ان شاء اهللا تعاىل ، ا املبحث مثار فقهية كثريةوهلذ

وروايـــات اخـــرى تؤكـــد هـــذه حـــول معركـــة احـــد  بتفاصـــيلها يف كتـــاب املعصـــومون االربـــع عشـــر هـــذه الروايـــةوقـــد نقـــل الســـيد الوالـــد 
  :  احلقيقة
لوجهـك الوقـاء ونفسـي لنفسـك الفـداء اسـتودعك اهللا واقــرء  ... وكـان احـدهم يقـول بـابي انـت وامـي يارسـول اهللا وجهــي(

    )٢(...)اللهم اهد قومي فانهم ال يعلمون: عليهم فقال ادعنبي اهللا  يا بعضهم.. وكان يقول عليك السالم
   شاملة للجميع؟ رحمة ( صلى اهللا عليه وآله )كيف يكون الرسول 

                                                            

 واملقصود الكثري منهم أو أكثرهم. )١(
  املعصومون األربع عشر عليهم السالم. )٢(
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ة اهللا تعـاىل لكـن يبقـى هنـاك جملى من جمايل رمحوما مضى كان  ،ن ريب أو شكدو  رمحة للعاملني ( صلى اهللا عليه وآله ) لنيباان 
  :سؤال
ــاَلِمينَ (رمحــة للعــاملني ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )صــرحية يف انــه اآليــة إن ــا َأْرَســْلَناَك ِإالَّ رَْحَمــًة ِلْلَع  أيــةاىل  اآليــة ومــع ضــم هــذه )١()َوَم

الن اهللا رب كل العوامل ؛ ( صلى اهللا عليه وآله )تكون النتيجة مذهلة من حيث سعة رمحة رسول اهللاس )٢()اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمين(
لـه  ( صـلى اهللا عليـه وآلـه ) لـه رب فـان رسـول اهللا تعـاىل ! فكـل مـا كـان اهللاكثر مـن ان حتصـى عوامل الغيبان و  ماظهر منها ومابطن

  !رمحة
ابلــيس  ملثــلرمحــة حــىت  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه ) كيــف يكــون الرســول: وقــع الســؤال واذا كانــت الــدائرة وســيعة اىل هــذا احلــد فقــد

م مطرودون عن رمحة اهللا تعاىل مما عُ ، والكافر املعاند واملشرك الضال وغريهم   مل يرجعوا ويتوبوا ؟ إذ قد اصروا واستكربوا و لم يقينا ا
 تعميمـا للفائـدة ونعيـد ذكرمهـا اآلن بإجيـاز امنه وجهنيفيما سبق وقد ذكرنا على هذا السؤال  لإلجابةهناك عدة وجوه : الجواب

  .)٣(مث نذكر وجهاً ثالثاً 
  ألنه أمان ألهل األرض من الخسف والمسخ -١

 ةالسـابق األمـم علـى عكـس احلـال يفذلك  االرض من اخلسف واملسخ وغري ألهلأمان  ( صلى اهللا عليه وآله ) ان وجود الرسول
ان يتمتــع إىل آخــر حياتــه، مبــا امكنــه مــن  وللمشــركوذلــك يعــين ان الكفــار واملشــركني يف مهلــة ، اىل يــوم القيامــةرمحــة للجميــع  إذاً  فهــو

    .متاع احلياة الدنيا
  ألنه عّرضهم للرحمة ووفر األسباب -٢

ا وظروفهـا ان الرمحة بنحو التعريض اال  ل السـعادة لالخـرينفـاذا وفـر االنسـان عوامـ، وال يلـزم فيهـا الفعليـة وتوفري عواملهـا ومقـدما
م رفضوا ذلك بسوء اختيار  م ال فان ذلك، هما   .ينفي أبداً كونه رمحة هلم وانه رحيم 

 ألنه جاء بالتعريض ال التصريح فامهلهم اهللا تعالى -٣
بالــذات  ؟ةيف جوابــه علــى شــبهة طرحهــا احــد اليهــود مستشــكال علــى هــذه اآليــ ( عليــه الســالم )وهــو مــا أشــار اليــه أمــري املــؤمنني 

ونستعرضـه بنحـو هـذا الوجـه وميكـن عـده حتقيقـاً للوجـه األول، وسـنبني  لطيـفو وهو وجه دقيـق  )٤()َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ (
وجــه اجلــواب بــه منثــل اوال مبثــال يتضــح ال بــد مــن ان : فنقــول، ( عليــه الســالم )الــواردة عــن االمــري  يكــون متهيــداً لفهــم أفضــل للروايــة

  : يف ذلك مث نذكر الوجه بأبسط الوجوه
  )٥(عبارات قابلة للتأويل؟ ( عليه السالم )في نصب علي  ( صلى اهللا عليه وآله )لماذا اختار الرسول 

ْوَالُه اللَُّهـمَّ َواِل َمـْن ُكْنـُت َمـْوَالُه فـََعِلـيٌّ َمـ((: ( عليـه السـالم )مـري املـؤمنني أيف شـان  ( صـلى اهللا عليـه وآلـه ) قال رسـول اهللافقد 

                                                            

  ١٠٧االنبياء  )١(
  ٢الفاحتة  )٢(
 ووجوهاً أخرى يف احملاضرات اآلتية بإذن اهللا تعاىل. )٣(
  ١٠٧االنبياء  )٤(
 وان كان التأويل تعسفياً باطًال كما هو اضح. )٥(
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  )١())َمْن َواالُه َو َعاِد َمْن َعاَداه...
لغـة العـرب ذكـرت عـدة  ولكـن قـد يستشـكل بـان، وهو مطلب واضح باألمرالقائم  ذو الوالية هو: الجواب ؟هو معىن املوىل فما

العالمـة االميـين رمحـه  ذلـكاجلـواب عـن د حقـق وقـ السيد وغري ذلـك: ومنها، العبد: ومنها، احملب: ومنها، الناصر: معاين للموىل منها
إطـالق مـن  املسـتفادان املعىن : االجابة عنها واضحة وهيبشكل مفصل جداً فلرياجع، وخالصة القول هو: ان   اهللا يف كتاب الغدير

مــن كنــت مــواله عــين: وهــذا يالواليــة فيــه علــى املســلمني  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه ) بتــت للرســولث شــيءانــه مــوىل يف كــل  لفــظ (املــوىل)
مل يقيــد  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه ) هفانــ سياســيا فعلــي مــواله سياســيا وهكــذا اقتصــاديا واجتماعيــا وحقوقيــا ويف كــل احلقــول واالجتاهــات

 وهذا مطلب واضح وبـني يف انه السيد ذو الوالية وان الطرف اآلخر موىل عليه اىل ظهور املوىل يف حد ذاته إضافة الوالية جبهة خاصة
 .  

  !!ك لفظي بني هذه املعاين العديدةكال ان املوىل مشرت : ولون الكالم فيقولونمع ذلك جتد املخالفني جيانبون احلقيقة ويتألكن 
يف املـراد هـذه اللفظـة (املـوىل ) بالـذات وهـي وان كانـت حجـة  ( صلى اهللا عليه وآله ) سولر ملاذا اختار ال: السؤال املهم يأيتوهنا 

مل ينتخــب أي ملــاذا ؟ اىل معــىن اخــر غــري املــراد تأويلهــاالــتملص منهــا و  للمتكّلــف واملعانــد اال انــه ميكــن )٢(قني ولغريمهــاللــوجهني الســاب
مـن كنـت : يقـول مـثالكـأن  ؟عبارة صرحية واضحة ال لبس فيها وال جمال للفرار منها بوجه مـن الوجـوه ( صلى اهللا عليه وآله ) الرسول

وال حيـق الحـد ان واحلـاكم والـرئيس وهـو القـائم مـن بعـدي بـاالمر  وصـيي وخليفـيت عليـههـو دي بال فصل انا نبيه ورسوله فعلي من بع
  . )٣(والتملص التأويليسد مجيع منافذ وذلك كي ؟ عامة املسلمنيويف خيلفين بعد ممايت غريه يف اهلي 

  وإن كان ظاملاً يف فراره ومتكلفاً؟  هان يفر منها بوجه من الوجو  لألخر(املخالف )فلماذا انتخب الرسول عبارات ميكن 
ات يف القـــران الكـــرمي مث ان هـــذا اإلشـــكال واجلـــواب اآليت واب كمـــا سيتضـــح ان شـــاء اهللا واجلـــواب هـــو اجلـــ جـــار ايضـــا يف املتشـــا

  . تعاىل
أَنْــَت ِمنِّــي ((يــا علــي:  ( عليــه الســالم )ألمــري املــؤمنني  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )قــال رســول اهللا وكــذلك احلــال يف الروايــة األخــرى: 

   .)٤())ِبَمْنزَِلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى ِإالَّ أَنَُّه َال نَِبيَّ بـَْعِدي
ان ذلـك خـاص  ملعانـد أو متكلـف ان يـدعيوصي موسى بال فصل اال انه ميكـن هو هارون  دون شك فانحجة  فان الرواية هي

(  فلماذا ينتخب الرسـول ومتسكوا به املخالفنيكما ادعاه عنها    عليه وآله )( صلى اهللا الرسول بإدارة شؤون املدينة املنورة حال غياب
ـا حجـة واضـحة اال انـه ميكـن  صلى اهللا عليه وآله ) ولـو بوجـه بعيـد الـتملص منهـا للمعانـد تأويلهـا أو مثل هذه العبارات واليت نؤكد ا
  ؟ غري عريف وغري صحيح

  ي القرآن الكريم؟ف ( عليه السالم )هل صرح باسم اإلمام علي 
                                                            

 .٢٩٤ص ١اإلسالمية) ج –الكايف (ط  )١(
ين وأمشلها، ومثل ان القول بان معناه مـن كنـت مـواله أي حمبـه أو شـبه ذلـك، ال مثل ان املناسب ملقام التنزيل إذ نزّله رسول اهللا منزلته هو أقوى املعا )٢(

  وجه له باملرة.. مما يوكل إىل مظانه.
ونظائرها اليت وقعت موردا لالخذ والـرد بـني  ))من كنت مواله فعلي مواله ..((والشك ان الرسول قام مبثل ذلك يف اكثر من موقف اال اننا ورواية  )٣(

  يومنا هذا ؛ حيث حرفها املخالفون اىل غري مراد الرسول ص منها .املسلمني اىل
  .١٠٧ص ٨اإلسالمية) ج –والكايف (ط  ٤٥٩حتف العقول ص )٤(
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ملـاذا مل حيـل القـران مشـكلة املسـلمني : نفـس السـؤالنقـل الكـالم ناقـل إىل القـرآن الكـرمي فيسـأل بـل األمـر أسـبق مـن ذلـك إذ قـد يَ 
ْبِلــِه الرُُّســلُ ( :سـمى امــري املــؤمنني ع بعبــارة صــرحية واضــحة فكمــا قــاليو  ــٌد ِإالَّ َرُســوٌل قَــْد َخلَــْت ِمــْن قـَ ذلك يقــول كــ  )١()...َوَمــا ُمَحمَّ

عـم رسـولكم اال وصـي وخليفـة لنبـيكم مـن بعـده بـال فصـل وهـو  وهـو ابـنبـن فاطمـة بنـت اسـد اايب طالـب و  ومـا علـي بـن: يقول مثال
  .؟اىل يوم الدينعلى مجيع املسلمني  اإلمرةاحلكومة و وله  باألمر بعدهالقائم 

اىل  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه ) لمون خمتلفــني منــذ وفــاة رســول اهللال ذلــك وســد كــل املنافــذ والتــأويالت ملــا كــان املســفلــو ان القــران قــا
  !!يومنا هذا
ثالثـني وجهـا أكثـر مـن  ؟)اسم االمـام علـي فـي القـران الكـريم(لماذا لم يصرح بب اتيف ك ؟ وقد ذكرنا هو الوجه يف ذلك فما

وقــد  ، )اسـم االمــام علـي فــي القــران الكـريمح ب(التصــريذكرنــا الـرأي املنصــور يف كتـاب  كمـا وجوابـا لـذلك بنــاءا علـى الــراي املشـهور
ان شـاء وجـه  ٣١٣ويف النيـة ايصـاهلا اىل مائة وعشرة من الوجـوه.. الوجوه ابلغتها اىل تلك اضافة اىل  أخرىكتبت يف املسودة وجوها 

  اهللا تعاىل.
قولـــه تعـــاىل  يف عـــدة آيـــات منهـــايف القـــران الكـــرمي  ( عليـــه الســـالم )صـــرح باســـم االمـــام علـــي  هـــو انـــه قـــد املنصـــور رأينـــاوملخـــص 

(عليـا) هنـا شـخص وعلـم ولـيس  أنكرميـة علـى   قرآنيةهناك تسع قرائن وأوضحت يف الكتاب ان  )٢()َوَجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِليًّا(
  : ومن القرائن، صفة

ن ال يـؤثر عـن العـرب ولغـة العـرب لكـ ،وغـري ذلـك أو البـذاءة أو بالفصـاحةيوصـف بـالطول فانه قد ، بالعلوان اللسان ال يوصف 
   !عليٌ  لسانٌ : قوهلم

فسيتضـح االمـر جليـا ، غـري علـي فنقـول مـثال وجعلنـا هلـم لسـان صـدق خالـدا آخـرنضع امسا فل بشكل واضح األمروملعرفة : وقلنا
أمل يكونـوا حينـذاك  !!وجعلنـا هلـم لسـان صـدق عمـرا: ان الكالم كـان هكـذا(وهي اخللود أو العلو) بل ان املراد شخص وليس الصفة 

  !عامر أي لسان صدق عامراً  مبعىنيأيت عمر مع انه ميكن ان ، ؟حجة احلجج وسيد االدلة عندهم يعتربون هذا
: لكن مع ذلك نقـولفلرياجع، و والرباهني مذكورة يف الكتاب املزبور  ( عليه السالم )ان القران صرح باسم االمري  وصفوة القول:

  تبني االمر بشكل جلي. الوجه يف ذلك ليفال بد من ذكر  والتأويلالرتديد  -ولو بوجوه بعيدة  – ان هذا التصريح حيتمل
  الجواب: كي ال يشملهم عذاب االستئصال

حيـث انـه الرسـول رمحـة للعـاملني فمـا بـال املعانـدين  اذا كان: على شبهة اليهودي القائلة ( عليه السالم )وقد أجاب أمري املؤمنني 
يف  ( عليــه الســالم )باســم اإلمــام  –فرضــاً  –جبــواب يفــي باإلجابــة علــى خمتلــف النظــائر ومنهــا فلســفة عــدم التصــريح ؟ رمحــة هلــم لــيس

  القرآن الكرمي.
بـالتعريض ال بالتصـريح  ( صـلى اهللا عليـه وآلـه ) ارسـل الرسـول تعـاىل ان اهللا هـو ان السـبب يف ذلـك ( عليه السـالم )فقال االمام 

عـن جديــد االرض كمــا فعـل ذلــك بــاالمم الســابقة لكـن الرســول رمحــة للعــاملني عــن بكــرة أبــيهم واستاصـلوا  واال لوجـب علــيهم العــذاب
حتمــاً علــيهم لنــزل العــذاب  واال اللــبس او الــتملص بــدون أي جمــال للتــوهم اوعلــيهم تــتم احلجــة كــي فلــم يغلــق اهللا تعــاىل كــل االبــواب  

                                                            

 ١٤٤ال عمران  )١(
  ٥٠مرمي  )٢(
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  .وبال إمهال
ــا وهــي حجــٌة  –ولــه احلجــة البالغــة  -اهللا تعــاىل اقــام احلجــة واحلاصــل: ان   تســد كــل املنافــذ ليســت حبيــثلكنهــا ُيكتفــى عقالئيــا 

وامنـا تُـرك هـذا البـاب مفتوحـا ومل تسـد مجيـع  وإن كـان باعتسـاف ومتحـل وتزويـر بل يبقى جمال للفـرار والـتملص، حىت الباطله واملوهومة
ألن اهللا تعـــاىل إذا أمت احلجـــة حبيـــث ال يبقـــى حـــىت جمـــال للتزويـــر  رضاملنافـــذ رمحـــة وســـعة لـــئال ينـــزل العـــذاب ويستاصـــلوا عـــن جديـــد اال

  .وسريته سنتهواالعتساف يف التملص فانه ينزل العذاب فوراً ودون إمهال. وهكذا جرت 
  للتصريح كي ال يشملهم عذاب االستئصال ( صلى اهللا عليه وآله )تصريح األمير بان تجنب الرسول 

  : تفسري الصايف جاء يف
( صـلى اهللا عليـه وآلـه َوَأمَّا قـَْولُُه ِللنَّبِـيِّ ي االحتجاج عن امير المؤمنين عليه السالم في حديث مجيباً لبعض الزنادقة وف ((

يَمــاِن َوَمــْن َيْجــِري َمْجــَراهُ  )َومــا َأْرَســْلناَك ِإالَّ رَْحَمــًة ِلْلعــاَلِمينَ ( ) ْم ِمــَن اْلُكفَّــاِر ُمِقيِمــيَن َعَلــى  َوِإنَّــَك تـَــَرى َأْهــَل اْلِمَلــِل اْلُمَخاَلَفــِة ِلْإلِ
ِعيِر فَـِإنَّ اللَّـَه تـَبَـاَرَك َوتـََعـاَلى ِإنََّمـا َعنَـى ُكْفرِِهْم ِإَلى َهِذِه اْلَغايَـِة َوِإنـَُّه لَـْو َكـاَن رَْحَمـًة َعلَـْيِهْم َالْهتَـَدْوا َجِميعـاً َوَنَجـْوا ِمـْن َعـَذاِب السَّـ

لَـُه بُِعثُـوا بِالتَّْصـرِيِح َال بِـالتـَّْعرِيِض وََكـاَن النَّبِـِبَذِلَك أَنَُّه َجَعلَـُه َسـَبباً  اِر ِألَنَّ اْألَْنِبيَـاَء قـَبـْ ْنظَـاِر َأْهـِل َهـِذِه الـدَّ ُهْم ِإَذا َصـدََع بِـَأْمِر ِإلِ يُّ ِمـنـْ
ْوُمــُه َســِلُموا َوَســِلَم َأْهــُل َدارِِهــْم ِمــْن َســاِئِر اْلَخِليَقــِة َوِإنْ  َخــاَلُفوُه َهَلُكــوا َوَهَلــَك َأْهــُل َدارِِهــْم بِاْآلفَــِة الَِّتــي َكــاَن نَِبــيـُُّهْم  اللَّــِه َوَأَجابَــُه قـَ

 ْو زَْلَزلَــٍة َأْو َغْيــِر َذلِــَك ِمــْن َأْصــَنافِ يـَتَـَوعَّــُدُهْم ِبَهــا َوُيَخــوِّفـُُهْم ُحُلوَلَهــا َونـُُزوَلَهــا ِبَســاَحِتِهْم ِمــْن َخْســٍف َأْو قَــْذٍف َأْو رَْجــٍف َأْو رِيــٍح أَ 
  )) ...اْلَعَذاِب الَِّتي َهَلَكْت ِبَها اْألَُمُم اْلَخالَِية

َر َعَلى َما َلْم يُِطْق َمـْن  ( صلى اهللا عليه وآله )َوِإنَّ اللََّه َعِلَم ِمْن نَِبيـَِّنا ... (( وهنا حمل الشاهد َوِمَن اْلُحَجِج ِفي اْألَْرِض الصَّبـْ
َمُهْم ِمَن اْألَْنِبَياِء الصَّبْـ  بَـَعَثُه اللَُّه بِالتـَّْعرِيِض َال بِالتَّْصـرِيِح َوأَثـْبَـَت ُحَجـَة اللَّـِه تـَْعرِيضـاً َال َتْصـرِيحاً بِ تـََقدَّ َقْولِـِه ِفـي َوِصـيِِّه َر َعَلى ِمْثِلِه فـَ

ِة َأْن َوُهَو ِمنِّي ِبَمْنزَِلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى ِإالَّ أَنَُّه َال  -َمْن ُكْنُت َمْوَالُه فـََهَذا َمْوَالهُ  نَِبيَّ بـَْعـِدي َولَـْيَس ِمـْن َخِليَقـِة النَّبِـيِّ َوَال ِمـَن النُّبُــوَّ
ُة َمْوُجـو  ُة َواْألُُخـوَّ ـا َكانَـِت النُّبُــوَّ يَمْن َجَعلَـُه َدتـَْيِن ِفـي ِخْلَقـِة َهـاُروَن َوَمْعـُدوَمتَـْيِن ِفـيـَُقوَل قـَْوًال َال َمْعَنى َلُه فـََلزَِم اْألُمََّة َأْن تـَْعلَـَم أَنـَُّه َلمَّ

ــُه  ( صــلى اهللا عليــه وآلــه )النَِّبــيُّ  ــِه َكَمــا اْســَتْخَلَف ُموَســى َهــاُروَن َحْيــُث َقــاَل َل ــِد اْســَتْخَلَفُه َعَلــى أُمَِّت ــِه أَنَّــُه َق اْخُلْفِنــي ِفــي (ِبَمْنزِلَِت
  )١(.))...)قـَْوِمي

لعـذاب وزال بعينـه وإال نـزل بكـم العـذاب ألتـاهم ا يقـة )أي االمـام علـي مـثال وحق( إال فالنـا اإلمامـةولو قال لهم ال تقلدوا 
  .باب األنظار واألمهال)

  نفاذ صبر األنبياء هو مقياس نزول العذاب
يف نزول العذاب على األمـم هـو نفـاذ صـرب املقياس عند اهللا تعاىل ومن هذا احلديث نكتشف حقيقة هامة جداً وجوهرية وهي ان 

فـان العـذاب سـينزل  املرسـلصرب النيب  ل خالئقه على اإلطالق وأكثرهم حكمة وحتمًال وصرباً فإذا نفذاملرسلني باعتبارهم أفضاألنبياء 
 أمـــرهمكمـــا ال يتحملـــه ومل يتحملـــه نـــيب مرســـل ولـــذلك بيتـــه الصـــرب الالحمـــدود والتحمـــل   وأهـــلال حمالـــة لكـــن اهللا تعـــاىل علـــم مـــن نبيـــه 

لكــن الفــارق يف ســّد حجــة بــال شــك وال ريــب  كليهمــا (التصــريح والتعــريض) مــع ان كــي يبقــى جمــال لإلمهــال،  بــالتعريض ال بالتصــريح
  مجيع منافذ االعراض والفرار والتهرب وعدمه.

                                                            

 .٣٥٨ص ٣تفسري الصايف ج )١(
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فــان اهللا تعــاىل )  دوا األمامــة إال فالنــا بعينــه وإال نــزل بكــم العــذابولــو قــال لهــم ال تقِلــ... مجيــع املنافــذ (تعــاىل ســد اهللا  فلــو
والظـاهر  لعـذاب وزال بـاب األنظـار واألمهـال)ألتـاهم ا(... بقةصـلهم كمـا استأصـل االمـم السـاأويست العذاب علـيهمحينئٍذ سينزل 

  ان التصريح متقوم بأمرين: ( عليه السالم )من كالم اإلمام 
  (التصريح مبحتوى الرسالة (ال تقلدوا اإلمامة إال فالناً بعينه)  -أ

ـُر  (مم السـابقة والتصريح بنزول العذاب يف وقت حمدد كما حدث يف األ -ب فـََقاَل َتَمتـَُّعوا ِفي َدارُِكْم َثالثََة أَيـَّاٍم َذلِـَك َوْعـٌد َغيـْ
  فال يقال: كيف وقد ورد التصريح أحياناً كما يف خطبة الغدير الكاملة. فتدبر جيداً  )١()َمْكُذوبٍ 

بـان يبلغـوا عـدداً مـن رسـاالت امـرهم  لذلك علم اهللا تعاىل من نبيه واهل بيته الصرب العظيم حيث: فهذا هو الوجه الثالث وفحواه
ليبقـى  حىت بأوهن من بيت العنكبـوت أي ليتشبث االبواب حىت على املعانديغلقون كل يصرحوا حبيث  بكالم اشبه بالتصريح وال اهللا
يف غايـة  اهـل بيتـهل و و سـفوجـود الر  الرمحـة وغايـة االفضـالوهـذا منتهـى  )٢(بـه وإن علـم يف نفسـه انـه كـاذببه ويعتذر  يتشبث شيءله 

  .هلذه اجلهة أيضاً الرمحة 
  اخرى قد نتعرض هلا الحقا ان شاء اهللا تعاىل  وهناك وجوه

  للرحمة أنواع ودرجات
بعضـها خـاص بـبعض النـاس  وأنـواعهلـا درجـات  أنللعـاملني وان ثبتـت للجميـع بـال اسـتثناء اال  النبوية ان الرمحة: في الختام نقول

  شاملة للجميع .تبقى الرمحة العامة لكن و 
م وامثـاهلم ومـن حبكمهـم بـل درجـات مـن الرمحـة ال تشـم هناكواحلاصل: ان  كمـا  املسـلمنيختـتص بل الكـافرين واملشـركني واضـرا

األوليــاء ختــتص بىل درجــة ان هنــاك درجــات منهــا ال تشــمل مجيــع املســلمني بــل هــي خاصــة بــاملؤمنني وهكــذا اىل ان تصــل الــدرجات ا
م أيضاً  –ني بل املخلص والصاحلني   . على درجا

وممـا يؤسـف لـه ان الكثـري ( باإلشارة اىل هذا احلقل برواية من الروايات الكرمية واليت حتمل كنوزا من احلكم واملعـارفههنا ونكتفي 
ب حتــف كتــابتــدبر؟ و كــل كتــاب االحتجــاج   مــثالً  فمــن منــا طــالع ،مــل فيهــاأفضــال عــن التــدبر والتقــد يكــون قليــل القــراءة للروايــات منــا 

ج الفصاحة ؟العقول ج البالغة و   .)إىل غري ذلك من الكتب القيمة ؟وهكذا 
  المالئكة تنظر إلى الشيعي كما ينظر الناس إلى الهالل!

  : الصدوق فقد روى يف تفسري الربهان عن أمايل
يُّ ِإنَّ َأْرَواَح ِشيَعِتَك لََتْصَعُد ِإَلى السَّـَماِء يَا َعلِ ((: ( عليه السالم ) مري املؤمننيأخماطب  ( صلى اهللا عليه وآله ) يقول رسول اهللا

َها َكَما يـَْنظُُر النَّـاُس ِإلَـى اْلِهـَالِل َشـْوقاً ِإلَـْيِهمْ   َو ِلَمـا يـَـَرْوَن ِمـْن َمْنـزِلَِتِهْم ِعْنـَد اللَّـِه َعـزَّ َو ِفي رُقَاِدِهْم َو َوفَاِتِهْم فـَتَـْنظُُر اْلَمَالِئَكُة ِإلَيـْ
  .)٣())َجل...

وهـو منـا يتمـىن ان ينظـر ولـو للحظـة اىل املالئكـة ولـه بـذلك الفخـر واميـا فخـر  وكـل واحـد قمة يف القدس والطهارة هم ان املالئكة

                                                            

  .٦٥هود:  )١(
 ويوضحه ما يقال: من جتاهل العارف فانه يتجاهل كي ال يعاقب. )٢(
  .٨٤٤ص ٣، الربهان يف تفسري القرآن ج٥٦٣ صاألمايل )٣(
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حبيـث تنظـر اليـه  جـداً وإىل أبعـد احلـدود ومـن هنـا نـدرك ان مقـام الشـيعي مقـام عظـيم !!احلجـابكشف له عـن عينـه : انه  مقام عظيم
، وهــو مقــام يســتحق ان جياهــد االنســان نفســه وملــا يــرون مــن منزلتــه عنــد اهللا تعــاىل! كــل ليلــة شــوقا اليــه  -وهــم مــن هــم  – املالئكــة
ذيباليه ونيله مهما  للوصول   .احتاج ذلك إىل مراقبة للنفس وحماسبة وتأديب و
وما أشرفه مـن منزلـة  بنص الروايةيف كل ليلة مما حيدث ذلك و  ))...يَا َعِليُّ ِإنَّ َأْرَواَح ِشيَعِتَك لََتْصَعُد ِإَلى السََّماِء ِفي رُقَاِدِهمْ ((
احملـب) ( وهـي مـن املشـايعة واملتابعـة ولـيس الكـالم عـن ) فقـطالشيعةـ(هذا املقام خمتص بـاألمر اهلام جداً يف املقام هو ان لكن  ومقام!

يف ذكـر املقـاييس واملوضـوعات دقيقـة جـدا  هـل البيـتأالن كلمات ؛ بالطاعات وجتنب احملرماتالذي قد يدخل فيه حىت من مل يلتزم 
  . وأحكامها

  فعلى كل شيعي ان يكون القمة في الطهارة والقداسة
( عليـه  ان عـدو اهـل البيـت ذلـك(  ))يَا َعِليُّ ُقْل ِألَْصَحاِبَك اْلَعـارِِفيَن بِـَك يـَتَـنَـزَُّهـوَن َعـِن اْألَْعَمـاِل الَّتِـي يـَُفارِقـَُهـا َعـُدوُُّهم...((

إذ ال جتانس بيننـا وبيـنهم أبـداً ال يف  ان جنتنب كل ذلك، فعلينا غري ذلكإىل  إىل ما حرم عليه، يكذب وينم ويغتاب وينظر السالم )
  )الذات وال يف الصفات وال يف األفعال!

َلٍة ِإالَّ َو رَْحَمٌة ِمَن اللَِّه تـََباَرَك َو تـََعاَلى تـَْغَشـاُهم...((  درجـات وانـواع هـذا هـو بيـت القصـيد الن رمحـة اهللاو (  ))َفَما ِمْن يـَْوٍم َو لَيـْ
  ) ال تعطى لكل احد

ْلَيْجَتِنُبوا الدََّنسَ ((   . واليت تالزم املعاصي والذنوب)وهو الرجس والقذارة املعنوية ( ))فـَ
ت وال خطـر علـى ت وال اذن مسعأحيث ال عني ر  اللهم إال يف اآلخرة هذه الرمحة اليت تغشاهم اء وسناء وعظمةال نعلم مث اننا 
   !قلب بشر

ُهْم َو اْســَتْبَدَل بِــَك َو بِ (( ــَرَأ ِمْنــَك َو ِمــنـْ ِهــْم َو َمــاَل ِإلَــى َعــُدوَِّك َو يَــا َعِلــيُّ اْشــَتدَّ َغَضــُب اللَّــِه َعــزَّ َو َجــلَّ َعَلــى َمــْن َقَالُهــْم َو بـَ
ــَالَل َو َنَصــَب اْلَحــْرَب َلــَك وَ  ــاَر الضَّ َغــَض َمــْن َواالَك َو َنَصــَرَك َو  تـَرََكــَك َو ِشــيَعَتَك َو اْخَت َغَضــَنا َأْهــَل اْلبَـْيــِت َو أَبـْ ِلِشــيَعِتَك َو أَبـْ

  .  ))اْخَتاَرَك َو َبَذَل ُمْهَجَتُه َو َماَلُه ِفيَنا...
  : ( صلى اهللا عليه وآله ) اىل ان يقول الرسول

ُهْم ((     ))... ِإلَْيِهم َو َلْم يـََرِني َو َأْعِلْمُهْم أَنـَُّهْم ِإْخَواِنَي الَِّذيَن َأْشَتاقُ يَا َعِليُّ َأْقرِئْـُهْم ِمنِّي السََّالَم َمْن َلْم َأَر ِمنـْ
مث يعرب عنا باننا إخوانـه الـذين يشـتاق إلـيهم!  األعظم السالم والتحيةَ  الرسولُ  –حنن الشيعة  –وما أروع ذلك وأعظمه! ان يبلغنا 

( صـلى اهللا  حقـا فـان سـالم رسـول اهللا ( عليـه السـالم )فمـن كـان شـيعة لعلـي  قتـه!ال ميكننا تصوره على حقي مقام عظيمولعمري انه 
فطـوىب مث طـوىب لكـل شـيعي اينمـا كـان مـن ربـوع  هـو املبلـغ للسـالم والتحيـة! ( عليـه السـالم )امري املـؤمنني  ويكونيشمله  عليه وآله )

  هذه البسيطة...
  : وتتمة الرواية

ْليَـْلَقْوا ِعْلِمي ِإَلى ب(( ُلغُ فـَ  ] اْلُقُروَن ِمْن بـَْعِدي َو ْلَيَتَمسَُّكوا ِبَحْبِل اللَِّه َو ْليَـْعَتِصُموا ِبِه َو ْلَيْجَتِهُدوا ِفي اْلَعَمِل فَِإنـَّا بلغ [َمْن يـَبـْ
ُهْم رَاٍض َوأَنَّــهُ  يـَُبــاِهي ِبِهــْم َمَالِئَكَتــُه َو يـَْنظُــُر ِإلَــْيِهْم ِفــي ُكــلِّ  َال ُنْخــرُِجُهم ِمــْن ُهــًدى ِإلَــى َضــَالَلٍة َو َأْخِبــْرُهْم َأنَّ اللَّــَه َعــزَّ َو َجــلَّ َعــنـْ

  . ))َويَْأُمُر اْلَمَالِئَكَة َأْن َتْستَـْغِفَر َلُهم(( )(وهذه نظرة اخرى ))ُجُمَعٍة ِبَرْحَمِته...
ُلُغُهْم َأْو َيْســَمُعوَن أَنِّــي ُأِحبُّــ(( ــْوٍم يـَــبـْ َك فَــَأَحبُّوَك ِلُحبِّــي ِإيَّــاَك َو َدانُــوا اللَّــَه َعــزَّ َو َجــلَّ بِــَذِلَك َو يَـا َعِلــيُّ َال تـَْرَغــْب َعــْن ُنْصــَرِة قـَ



 هـ١٤٣٦جمادي االخرة  ١٨.....................................................األربعاء ....) ......٢٠٩دروس في التفسير والتدبر (

٩ 
 

ْخـَوِة َو اْألَْوَالِد َو َسـَلُكوا َطرِ  يَقـَك َو قَـْد َحَملُـوا َعلَـى اْلَمَكـارِِه ِفينَـا َأْعَطْوَك َصْفَو اْلَمَودَِّة ِفي قـُُلوِبِهْم َو اْخَتاُروَك َعَلى اْآلبَاِء َو اْإلِ
  .أَبـَْوا ِإالَّ َنْصَرنَا َو َبْذَل اْلُمَهِج ِفيَنا َمَع اْألََذى َو ُسوِء اْلَقْوِل َو َما يـَُقاُسونَُه ِمْن َمَضاَضِة َذاكَ فَ 

ْلِقِهْم ِمْن ِطيَنِتنَـا َو اْسـتَـْوَدَعُهْم ِسـرَّنَا  خَ َفُكْن ِبِهْم رَِحيماً َو اقْـَنْع ِبِهْم فَِإنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ اْخَتاَرُهْم ِبِعْلِمِه لََنا ِمْن بـَْيِن اْلَخْلِق وَ 
َيا َو أَْلَزَم قـُُلوبـَُهْم َمْعرَِفَة َحقَِّنا َو َشَرَح ُصُدوَرُهْم َو َجَعَلُهْم ُمْسَتْمِسِكيَن ِبَحْبِلَنا َال يـُْؤِثُروَن عَ  نـْ َنا َمْن َخاَلَفَنا َمـَع َمـا يـَـُزوُل ِمـَن الـدُّ َليـْ

ُهْم أَيََّدُهمُ  ـِة الضَّـَالِل ُمَتَحيـَّـُروَن ِفـي اْألَْهـَواءِ  َعنـْ ـِة َو اللَُّه َو َسَلَك ِبِهْم َطرِيَق اْلُهَدى فَاْعَتَصُموا ِبِه فَالنَّاُس ِفي ُغمَّ  َعُمـوا َعـِن اْلُحجَّ
ُهـــْم ُيْصـــِبُحوَن َو يُْمُســـوَن ِفـــي َســـَخِط اللَّـــِه َو ِشـــي َهـــاِج اْلَحـــقِّ َو اِالْســـِتَقاَمِة َال َمـــا َجـــاَء ِمـــْن ِعْنـــِد اللَّـــِه َعـــزَّ َو َجـــلَّ فـَ َعُتَك َعَلـــى ِمنـْ

َها ُأولَِئَك َمَصابِيُح الدَُّجى ُأولَ  ُهْم َو لَْيُسوا ِمنـْ َيا ِمنـْ نـْ ِئَك َمَصابِيُح الدَُّجى ُأولَئِـَك َمَصـابِيُح َيْسَتْأِنُسوَن ِإَلى َمْن َخاَلَفُهْم َو لَْيَسِت الدُّ
  آمني رب العاملني. اللهم اجعلنا منهم .))الدَُّجى

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


