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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
سم 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 املصطفى، حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ
  يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهللا العلي العظيم.

  )الرحمة اإللهية(تجليات 
  سماء اهللا الحسنى أفي 

  الشفاعة والبداء وفي وجود االمام الحجة (عج)الرسالة و وفي 
  : يقول تبارك وتعاىل

  )١()َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ (
  ويقول جل امسه:

  )٢()اْلُمَتَكبـُِّر ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيْشرُِكونَ  ُهَو اللَُّه الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السََّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْلَجبَّارُ (
فـه عرِ : كيف نعّرف اهللا تعاىل للبشرية؟ بل كيف علينـا ان نَ وهيل مفكر جداً ال بد ان يطرحهما كل مسلم وان يتعمق فيهما ك أسئلة هامة

وكيــف نــدافع عــن فلســفة الشــفاعة ونعرفهــا للنــاس؟  فــه وَمب نصــفه؟للعــاملني بــل كيــف نعرِ  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)ف رســول اهللا حنــن؟ مث كيــف نعــرِّ 
  ؟ فهذه أسئلة مخسة تنتظمها إجابة واحدة عامة سيالة:للعاملني إلمام احلجة عجل اهللا تعاىل فرجهاكيف نعّرف ؟ و اءوعن البد

)١(  
  الكمال والرحمة اإللهية مجالياألسماء الحسنى 

 يف ذهـنومـاهي اللوحـة الـيت نريـد ان نرمسهـا ما هو االنطباع الذي نريد ان نعطيه عـن اهللا تعـاىل رب العـاملني ألهـل العـامل؟  السؤال األول:
  ؟ عن اله الكائنات املتلقي،
ذات اصـطالحات مقولبـة تصـف خـالق الكـون ـ مـثال ـ بواجـب الوجـود ! وهـذا  )٣(يرمسـون لوحـة علميـة صـارمة حمـددة مـثًال الفالسـفة ان 

م وعلماء الكالم والكثري منا أيضاً يرمسون لوحة من الصفات التالية هللا تعاىل: الالحمدود، الالمتناهي،   ،خاصةفلسفية  أبعادالوصف له  كما ا
األوصـاف هـي هـل هـذا الكـالم والسـؤال هـو  لكـنالذي ليس له زمان وال مكان، وذلك صحيح بال ريـب  ،ناهى شدة ومدة وعدةالذي ال يت
؟ أم الكائنات مجيعـاان نستحضرها يف أذهاننا دائماً ويف الصلوات ويف املساجد ويف مكة واملدينة وسائر املشاهد عن آله ن الكرمي آالقر  ما يريد

ُهَو اللَُّه الَِّذي ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَّـَهاَدِة ُهـَو الـرَّْحَمُن الـرَِّحيُم (مثال الصفات املذكورة يف آخر سورة احلشر: يريدنا ان نستحضر أ
ـا ُيْشـرُِكوَن * ُهـَو اللَّـُه * ُهَو اللَُّه الـَِّذي ال ِإلَـَه ِإالَّ ُهـَو اْلَمِلـُك اْلُقـدُّوُس السَّـالُم اْلُمـْؤِمُن اْلُمَهـْيِمُن اْلَعزِيـ ـُر ُسـْبَحاَن اللَّـِه َعمَّ ُز اْلَجبَّـاُر اْلُمَتَكبـِّ

  )٤()َواَألْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ  اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوُِّر َلُه اَألْسَماُء اْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي السََّمَواتِ 
ا أوىل صفات  مباشرة صورة النار فانه يستعرضف اله الكائنات وخالقها وص يريدعندما  بل ان الكثري مّنا والعذاب والشدة واالنتقام وكا

  اهللا تعاىل وأمهها وأبرزها!؟

                                                            

  ١٠٧االنبياء  )١(
  ٢٣احلشر  )٢(
 بغض النظر عن صحة بعض كالمهم وعدمها، الن كالمنا يف منهج وطريقة العرض . )٣(
  .٢٤ – ٢٢احلشر:  )٤(
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 واليت قال عنهااليت ذكرها يف كتابه العزيز  بالصفات الحسنى أوالً ان اهللا تعاىل ينبغي ان يوصف  هو ومن هنا ننطلق إىل ان الذي نتصوره
  ب اهللا تعاىل إىل خلقه أكثر فأكثر.وهي الصفات اليت حتبِّ  )١()ِه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى فَاْدُعوُه ِبَهاَوِللَّ (

ِإالَّ ُهـَو اْلَمِلـُك اْلُقـدُّوُس  ُهَو اللَُّه الَِّذي َال ِإلَـهَ  *ُهَو اللَُّه الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم (: يقول تعـاىل
ُهَو اللَُّه اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوُِّر َلُه اْألَْسَماُء اْلُحْسـَنى ُيَسـبُِّح  *السََّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبـُِّر ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيْشرُِكوَن 

  .)٢()ِض َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ اَواِت َواْألَرْ َلُه َما ِفي السَّمَ 
ا ت وثابتة اما العقوبة فهي وان كانت موجودة ومجال،كمال   صفاتوهذه  َكتَـَب رَبُُّكـْم (الن االصل هـو الرمحـة   واستثناءً  يت الحقا أاال ا

  الكمال رتبة وذاتاً.صفات  –أي تسبق صفات األفعال  –بل وتسبقها  )٣()َعَلى نـَْفِسِه الرَّْحَمةَ 
واآلن لنتــدبر قلــيًال: أليســت هــذه اللوحــة والتشــكيلة الرائعــة مــن صــفات الكمــال واجلمــال الــيت تعرضــها هــذه اآليــات الكرميــة يف آخــر ســورة 

ا ليل  –أوًال  –احلشر، هي اجلديرة بان نعّرف اهللا تعاىل  ا؟ وبان نعايش معانيها ومقتضيا   ار؟ –ا للعامل؟ وبان ندعوه 
، صـفات الكمـال املطلـق (هـو الـرمحن الـرحيم) وسـائروالرمحـة املطلقـة  (عـامل الغيـب والشـهادة) العلم املطلقالذي يتصف بان ومن الواضح 

  .)٤(وخيضع له بل وان يكون هو (احلبيب) األول واألخريجدير ان يعبد 
ــا نف ســه للبشــرية كــي ننطلــق يف معرفتــه، ويف حمبتــه أيضــاً، مــن هــذا وهنــا نتوقــف عنــد بعــض هــذه األوصــاف واالمســاء الــيت عــرف اهللا تعــاىل 

  املنطلق القرآين األساسي:
  ال مانعة مجع بينها: لكن الظاهر انهواملقصود به احد أمور ثالثة ذهب إىل كل منها قائل  )عالم الغيب والشهادة(
(عليــه  مــام البــاقرروايــة عــن اإل وردت . ويف ذلــككــان اأي مــ: وعــامل الشــهادة. أي مــامل يكــن:  املوجــود واملعــدوم. فعــامل الغيــبعــامل -١

 . السالم)
 .عامل السر واجلهر -٢
 .شهدته احلواس غاب عن احلواس وما العامل مبا -٣

. هأو قصـدكـل قبـيح فعـل   عيب ومن كل نقص ومنكل    فة ومنآمبالغة يف التطهري والتنزيه والطهارة أي املقدس واملنزه من كل : اْلُقدُّوسُ 
  .يح مطلقاان اهللا ال يفعل القب: وهيمن مناشئ القاعدة الكالمية املعروفة، نشأ هو موهذا 
  : نذكر منها، لقيبعضها ذايت وبعضها تعذكرت له عدة معاين : السََّالمُ  
  . و سامل حبسب ذاته عن كل نقص وشنيفه، عبارة اخرى عن القدوس فهو، وعيب ونقص آفةالسامل من كل  -١
 .لقي وال منافاة بينه وبني ما تقدموهذا معىن اضايف تع ،ده من ظلمهالذي يسلم عبا -٢
 الذي من عنده تُرجى السالمة .  -٣

  : أقوالوفيه  :اْلُمْؤِمنُ 
واستقرار يف الدنيا واالخرة فهو من اهللا تعاىل مباشرة او بالواسطة، اما ما  أمن أي كل ، واهب األمن: اىل انه ذهب الفيض يف الصايف -١

 . ب وعنف فهو مما كسبته ايدي الناساضطرافوضى و كان من 

                                                            

  ١٨٠االعراف  )١(
   ٢٤ـ  ٢٢احلشر  )٢(
 ٥٤االنعام  )٣(
 من دعاء اجلوشن الكبري. ٢٥٤) املصباح للكفعمي ص يَا َحِبيَب َمْن َال َحِبيَب َلهوقد ورد يف الدعاء ( )٤(
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تفسـري والـذي هـو تفسـري هـذ الاوسـع مـن أقـرب ألنـه تفسـري الصـايف والظـاهر ان . اولياءه من العذاب نؤمِ من يُ : ذهب القمي اىل انهو  -٢
  باملصداق.

عنـدما يطلـق علـى اهللا  واهـب االمـنيـراد منـه  بينمـا، يـؤمن بـاهللا تعـالىالـذي يراد منه يطلق على االنسان عندما ان اسم املؤمن : ونضيف
  .بلفهو معىن متقا، سبحانه

  : وتفاسري أقوالايضا فيه : اْلُمَهْيِمنُ 
  .لدى اهللا تعاىل ال تضيع فمن توكل على اهللا حقا فان وديعته ، ومن ال تضيع عنده الودائع، االمني: ذهب بن عباس اىل انه -١
أي ان اهلـاء مقلوبـة عـن اهلمـزه ففـي الواقـع هـو املـؤمن اال انـه طـور لغويـا فاصـبح املهـيمن  ،صـريف – بتعبـري عـريف - )املؤمن(متطور انه  -٢

 .املهيمن وليس املؤمن: مبالغة يف املؤمن.. فمن اراد املبالغة يف واهب االمن ينبغي ان يقول
ـا جمـرد املراقبـة  دونملراقـب احلـافظ يسـمى املهـيمن يف االذهان وهو ماخوذ من اهليمنـة .. فا زاملركو هذا هو لعل الرقيب احلافظ .. و  -٣ فا

  واملهيمن.تعطي معىن اهليمنة ال 
  : ) يف اهللا تعاىل فسر بتفسريين اْلَجبَّارُ عادة ما يتبادر معىن سليب للجبار كما نصف الظلمة دائما باجلبابرة واملتغطرسني لكن ( : اْلَجبَّارُ 

هـو الـذي : . او يقـالعكـس االنكسـاراالجنبـار  ر كمـا ان بـاب االنفعـال منهمـا متعاكسـان إذجابر الكسر ويقابله الكاسر بل الكسا -١
 .يصلح احوال خلقه

 . أي احدفذ مشيئته يف كل احد وال تنفذ فيه مشيئة نهو الذي ت: القادر الذي ال يستطيع ان يقهره احد .او يقال -٢
األخرية مـن هـذه   الثالثة املباركةيات شري اىل وجود اسم اهللا االعظم يف اآلبعضها يو سورة احلشر  تتحدث عن أمهيةوهناك روايات شريفة 

  . السورة
مـن قــرأ ســورة الحشـر لــم تبـَق جنــة وال نـار وال عــرش وال كرســي وال حجـاب وال الســماوات السـبع واالرضــون الســبع ( : ويف الروايـة

او  وان مــات فــي يومــه، مالئكــة اال صــلوا عليــه واســتغفروا لــه والهــواء والــريح والطيــر والشــجر والجبــال والــدواب والشــمس والقمــر وال
  ) ليلته مات شهيدا ان شاء اهللا

يهـب فانـه فضـل ، إضـافة إىل ان األمـر كلـه هللا ومـا الن الـبعض يبـدل او يغـري او ال يلتـزم بسـائر الشـروط االخـرى (ان شـاء اهللا )وامنا قـال 
  لنا عليه. والحق

بالدرجـة  ليـهإان ننظـر  يريـدنا هـو جـل امسـهاهللا تعـاىل مبـا هـو ان ننظـر إىل وتفكرينـا  بـلون خطابنـا وكالمنـا انه ينبغي ان يك: وما نروم قوله
  .؛ فان صفات كماله الذاتية اعال من ذلك وامسى وأمجل وأحلىوحسب اجملازي املثيب املنتقم بل وال حىت وليس بنظرة املعاقب األوىل

ــى َخْلِقــي"يف حــديث قدســي كمــا نقــل و   –خلقــي)  (حّبــب خلقــي ايل وحببــين إىل ويف الروايــة ــي ِإَل ــا ُموَســى: َأْحِبْبِنــي َوَحبِّْبِن ومعــىن  )١("َي
  اجلملتني هو:

والثابت ان يف طليعتهـا املعرفـة بـاهللا إذ (أول  ،عرب تزكية نفوسهم وصقل أرواحهم وتسديد أفعاهلم كي أحبهم أكثر )(حبب خلقي الي -أ
  الدين معرفته).

والتعرف إليها والتدبر فيها ومعايشتها كدواّل علـى عظمـة ذاتـه  من خالل امساء اهللا احلسىنفان من طرقه:  )ني الى خلقي(حبببينما  -ب
  .بآالئه ونعمائه تعاىلان تذكرهم كما ان من طرقه ،  جل امسه

                                                            

  .٤٨٤األمايل للطوسي ص )١(



 هـ١٤٣٦شعبان  ١...............األربعاء ..............................................) ....٢١٣دروس في التفسير والتدبر (

4 
 

االفضـــل علـــى  واللوحـــةلصـــورة االمجـــل ميكـــن ان نعطـــي ا نـــا حـــىتلنـــاس بكتاباتنـــا وخطاباتنـــا واقوالنـــه لوهـــذا مـــنهج ينبغـــي ان نســـري عليـــه ونبيّ 
  .له العاملنيق يف تصوراتنا عن ااالطال

)٢(  
  الرسول األعظم المظهر األسمى للرحمة اإللهية

ورسـالته للنـاس؟ حبيـث عنـدما يسـمع السـامع اسـم نبينـا  (صلى اهللا عليـه وآلـه)كيف نصف رسول اهللا وخامت النبيني حممد السؤال الثاني: 
  يتبادر اىل ذهنه أوًال وبالذات تلك السلسلة من املواصفات؟ )(صلى اهللا عليه وآله

ــ أننـا لـو انطلقنـا يف تعريـف الرسـول ص للعـاملني  )١()َوَمـا َأْرَسـْلَناَك ِإالَّ رَْحَمـًة ِلْلَعـاَلِمينَ (يف تصورنا ـ وعلى ضوء االية الكرميـة  االوىل       
  .واشد جتذرا يف النفوس وأقوى استحكامامن منطلق الرمحة لكان ذلك أكثر تأثريا وأعظم وقعا 

تأيت إىل أذهان الكثري أوًال أوصـاف  (صلى اهللا عليه وآله)لكن املالحظ ان ذلك غري مطروح كما ينبغي بل عند ذكر اسم الرسول العظيم 
 مســـتثمرين طـــيش –داء حـــاولوا غـــري انـــه الرمحـــة املهـــداة واملرســـلة للعـــاملني بـــني صـــحيح وخـــاطئ حـــىت ان األعـــ (صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه) أخـــرى لـــه
  الربط بني تعاليم نيب الرمحة واإلرهاب املتوحش املتفشي يف هذا الزمان. -حكام املسلمني وإرهاب السلفيني واإلرهابيني  واستبداد

ْليَــْوَم َأْكَمْلـُت َلُكــْم ا( )٢(اإلكمـال آيـة وواليتـه وإمامتـه الـيت نصـت عليهــا للعـامل (عليــه السـالم)وكـذلك لـو انطلقنـا يف تعريـف أمـري املـؤمنني 
ــا ْســَالَم ِديًن ــْيُكْم نِْعَمِتــي َوَرِضــيُت َلُكــُم اْإلِ ــَنُكْم َوأَْتَمْمــُت َعَل لكــان أبلــغ يف التــأثري علــى  منطلــق (الرمحــة) إىل جــوار منطلــق (احلــق)مــن  )٣()ِدي

 ، الوإمامتـه باألدلـة الكالميـة والتارخييـة وذلـك حـق سـالم)(عليـه ال مـري املـؤمننيأواليـة  احلـق يف ننحـو منحـى إثبـات انفاننـا عـادة مـا  الكثريين،
هــي  (عليــه الســالم) اليــة االمــريان و أي االنطــالق مــن منطلــق  منحــى الرمحــة ميكــن ان نســلكه أيضــاً وهــو اال ان هنــاك منحــى اخــر، شــك فيــه

رمحــة للعــاملني كمــا بعــث  (صــلى اهللا عليــه وآلـه)والرســول ، (صــلى اهللا عليـه وآلــه)االكــرم رســول امتـداد ملولويــة ال الرمحـة للبشــرية وللنــاس كافــة فانــه
ووالية األمري من بعده كانت هـي الضـمان لشـمول الرمحـة للكـرة األرضـية كلهـا بـل للعـوامل بأمجعهـا وذلـك أجلـى مصـداق،  ،اآلية الشريفةتنص 

ْحنَـا َعلَـْيِهْم بـَرََكـاٍت ِمـْن السَّـَماِء َواَألْرِض َلَفَتْحنَـا َعلَـْيِهْم بـَرََكـاٍت ِمـْن السَّـَماِء َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتـََّقـْوا َلَفتَ (بعد البعثة، لقوله تعـاىل: 
بُوا فََأَخْذنَاُهْم ِبَما َكانُوا َيْكِسُبونَ    )٤()َواَألْرِض َوَلِكْن َكذَّ

  .رض وكل االجيال اىل يوم القيامةكل اال  عن موقعه الذي انزله اهللا تعاىل به لعمت الرمحة (عليه السالم)فلو مل يزح االمري 
)٣(  

  الشفاعة مفتاح الرحمة ومظهرها
عا على ارتكاب قد يستشكل من ال علم له ان يف الشفاعة تشجيما هي فلسفة الشفاعة وكيف نعرفها للناس؟ ذلك انه  السؤال الثالث:
  ؟املعاصي واملوبقات

حملبة فاطمة دراسة عن القيمة الذاتية  :)صلوات اهللا وسالمه عليها من نور فاطمة(شعاع ربعة عشر جوابا يف كتاب أجبنا عن ذلك بأوقد 
  .الزهراء سالم اهللا عليها

الن وذلــك ؛ عــن منطلــق الرمحــة االهليــة الكبــريةان املستشــكل علــى الشــفاعة غفــل  وهنــا نضــيف:صــحيحة ومقبولــة ورة كلهــا املــذك واألجوبــة

                                                            

  .١٠٧االنبياء  )١(
 وكتتمة للبحث السابق. )٢(
  .٤املائدة  )٣(
  .٩٦االعراف:  )٤(
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هـو امـا العقـاب والعـذاب فهـو ختويـف و ، اهللا تعاىل ال يريد عذاب عباده بل يريد هلم اجلنة واخلـريفان اإلهلية  الرمحة من أجلى مصاديقالشفاعة 
   )١(" ُقْل ِلِعَباِدي َلْم َأْخُلْقُكْم ِألَْرَبَح َعَلْيُكْم َوَلِكْن لِتَـْرَبُحوا َعَلي"ويف الرواية ملن حقت عليه كلمة العذاب استثناء 
بثقافــة  الطــاغوت وبال شــعوريا  بــل قــد يكــون الكثــريون متــأثراً الصــرامة والعنــف لطبيعتهــا غــري الســليمة  ان عقــول الــبعض تنحــى منحــى إال

  .العنيفةاحملاكم العسكرية واملدنية 
ومن يستشـكل علـى  ،من رمحات اهللا كربى  . والشفاعة رمحةواللطفأساسها الرمحة والعطف والعفو فان اما قوانني السماء فهي غري ذلك 

  !أصالعن الفلسفة الكلية للخلقة  انه غافلالشفاعة ف
عـــادة مـــا حتـــدث خالفـــات ومنازعـــات  انـــه -كســـائر التجمعـــات الكبـــرية والصـــغرية   – يف العشـــائر ان املشـــاَهد: وكمثـــال تطبيقـــي خـــارجي

إذا  و ومـن سـاللته املباركـة  ه)(صـلى اهللا عليـه وآلـيكـون احـد ابنـاء الرسـول  بالشفيع وهو عادة مـا وهنا يأيت بعض العقالءقتال.. أحياناً حيدث و 
عـني العقـل وهـو دور اجيـايب  وذلـك هـو... (عليـه السـالم)أيب الفضـل العبـاس رايـة  كان النزاع كبرياً جداً فقد يأيت وفد السادة والوجهاء ومعهـم

ــاءالنــزاع والشــجار  حلــلللشــفيع  هــذا الشــجار بطريقــة حضــارية  بأفضــل الطــرق ولعلــه ال توجــد يف العــامل املعاصــر أفضــل مــن هــذه الطريقــة إل
  .صحيحة يف بناء اجملتمع خطوةهي .. و رائعة اساسها الشفاعة والعقالنيةورحيمة 

فانـه وإن كـان فرضـاً بالقصاص والقتل مقابل القتل او الكسر مقابل الكسر او غـري ذلـك  حصرياً  اما من يرفض الشفيع والشفاعة ويطالب
ولـذا يتوسـط العقـالء الختيـار  تمـع الواحـدمن التوتر وجتديد النزاع والصراع بني ابنـاء اجمل اىل مزيد يؤدي وقدمنطق خشن وصارم  ذا حق إال انه

َنُكمْ (: قال تعاىل الويل) وهوالشق اآلخر وهو الدية بل حىت العفو (عمن بيده حق العفو    )٢()َوَأْن تـَْعُفوا َأقْـَرُب ِللتـَّْقَوى َوَال تـَْنَسُوا اْلَفْضَل بـَيـْ
عـامال اجيابيـا يف بنـاء اجملتمـع فـانزلوهم باحملـل الـذي ينبغـي ان حيلـوا بـه  األكـرمالرسول واالئمة علـيهم السـالم  ان تكـون ذريـة النـيب  وقد اراد

 اجراء املصاحلات الـيت على خمتلف املستويات ومنها الشفاعة احلسنة لفوائد ومنافع عديدة منها تكريس مبدأ ،بني الناس تقديرا وتبجيال وتوقريا
  .ووساطتهومنها قضاء حوائج االخوان اليت يشجع عليها جميء الشفيع العنف بني الناس بواعث تزيل 

 وانزلـه ص منزلـة السـيد يف قومـه وأحلـه احملـل السـامياملـؤمن ولـو مـن غـري النسـب الشـريف علـى اثىن  (صلى اهللا عليه وآله)كما ان الرسول 
ــذا املبــدأ ومل يعــطِ اال ان اجملتمــع مل ي الشــفاعة، كمــا ســبق يف الســادة أيضــاً،لفوائــد ومنــافع عديــدة أيضــاً ومنهــا تكــريس مبــدأ  الوجاهــة  أخــذ 

  .ادرااال ن اإلميانية حّقها
  إذ أوليس املؤمن هو الذي توسط؟ ينبغي ان تقبل وساطتهفانه فاذا توسط مؤمن 

َمــْن ِســَواُهْم،   ُنــوَن ِإْخــَوٌة، تـََتَكاَفــأُ ِدَمــاُؤُهْم، و ُهــْم يَــٌد َعلــىاْلُمْؤمِ "حــىت ورد الكثــري مــن اجلوانــب املضــيئة يف هــذا اجملــال هنــاك ويف فقهنــا 
األمـان ميكـن ان يعطـي اجلنـدي املسـلم فانه جيشني كبريين احدمها مسلم واالخر كافر  احملتدمة بنييف املعركة  فحىت )٣("ِبِذمَِّتِهْم َأْدنَاُهمْ   َيْسعى

  .يف الفقهبل حىت للجيش كله ملدة حمددة حسب ما هو مذكور  نهمي جمموعة مو ألأ ألي شخص من جيش الكفار
ان الشفاعة مفهوم حضاري متطـور اىل ابعـد احلـدود، إال أن الـبعض حياكمـه علـى أسـاس ال إنسـاين ومنشـؤه مـن قلـة العلـم واملعرفـة مبنطلـق 

  القوانني والتشريعات اإلهلية وهو الرمحة واإلنسانية.
ن الشــفاعة ال يف العشــائر فحســب بــل يف كــل شــرائح اجملتمــع، ســلوكاً عمليــاً لنحصــل علــى الثمــرة العمليــة وإذا كــان ذلــك كــذلك فلنتخــذ مــ

  املهمة يف حياتنا وهي جمتمع سليم من املشاحنات يعتمد منهج الرمحة والعفو األساس واملنطلق والسرية واملنهج.

                                                            

  .١١٠ص ١إرشاد القلوب إىل الصواب ج )١(
 ٢٣٧البقرة  )٢(
  .٣٣٨ص ٢دار احلديث) ج –الكايف (ط  )٣(
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)٤(  
   سبيل الرحمة ومجالها البداء

  وكيف ميكن إيضاحه للناس وتعريفه هلم؟ ؟داء حقيقةمعىن الب هوما السؤال الرابع: 
اذا جــرى وكتــب ميكــن ان  فــان الشــيء، ينطلــق مــن منطلــق الرمحــة األخــر هــو والعقائــد، يف علــم الكــالم املطــروح مفهــوم البــداءواجلــواب: ان 

  .سس البداءيتبدل ويفتح باب االمل وفق اُ 
إىل احلـل  وطريقـاً بـداء يعطيـه فسـحة مـن االمـل .. اال ان الرزقـه ويبتلـى مبصـائب شـىت ويقطـع أو يقـلّ عمره  فانه ينقصه مثال ِمحَ فمن قطع رَ 

بـإذن اهللا .. فـان االمـور أنـواع الصـاحلاتغري ذلك مـن فعل و أس يتيم أو مسح على ر أو تصدق أوصل رمحه من جديد لو هذا الشخص فان 
  .نال به الدرجاتإضافة إىل انه يالبالء  عنه ويرفع عمرهيطول  وسوف )١(تعاىل تتغري

 (صلى اهللا عليه وآلـه)من الضروري ان نطرح املفاهيم الكالمية فيما يرتبط باهللا سبحانه او فيما يرتبط بالرسول وقد ظهر لنا من ذلك: انه 
اهيم الكالميــة وان هــذه املبــادئ واملفــ مــن منطلــق الرمحــة االهليــة(علــيهم الســالم) ال مــن منطلــق كالمــي برهــاين فحســب بــل وأيضــاً وائمــة اهلــدى 

 والعقديــة هــي مظــاهر وجمــايل للرمحــة اإلهليــة وبــذلك حنّبــب اهللا إىل خلقــه، ورســوله وأوليــاءه، وقــد ســبق ان منطلــق (احلــب واحملبــة) هــو مــن أهــم
   منطلقات الدعوة إىل اهللا تعاىل ورسله وأوصيائهم ورساالته وقيمه وأحكامه.

(نقـي  هـذا هـو احـب العبـاد اىل اهللا " ..احـد بسـوءالـى ال يمشـي ، نقـي اليـدين، لـبالعباد الـي تقـي الق أحب: موسى يا": ويف الرواية
اكثــرهم  إيلّ  ومل يقــل احــبهم، اليــدين) فــال يظلــم وال يضــرب وال يســرق (ال ميشــي إىل أحــد بســوء) هــذا هــو األحــب إىل اهللا حســب هــذه الروايــة

  .وغري ذلك أو صوماً وحجاً أو زهداً  صالةً 
إذ ما أكثر ما حتول النزاعات من ان ميشـي  ،حتول دونه النزعات واحلواجز وهذا الضابط الذي كثريا ما )من احبني ني وأحبَّ (أحبَّ مث قال 

علــى املــؤمن ان حيــب املــؤمن اآلخــر ويــوده وإن اختلفــا يف يف حــني ان املنطــق االهلــي يفــرض  املــؤمن للمــؤمن اآلخــر خبــري بــل تســبب بغضــه لــه
  .فرتض يب ان احبه حلبه هللا سبحانهنه مؤمن حيب اهللا تعاىل ويألتضاربت مصاحلهما وذلك االجتهادات أو األذواق بل وإن 

ذا املبداننا    .مثيل هلا رائعة الأرضية اىل جنة ستتحول حوزاتنا وجامعاتنا واسواقنا ونوادينا الثقافية واالجتماعية فثقوا متاما ان  أاذا عملنا 
سـجدة خاشـعة يف جـوف الليـل  يتمـىن ان ال ينقلـع مـن حيـب العبـادة حقـاً حـىت انـه قـدض النـاس بعان  )(وحببني الى خلقي تعاىل مث قال
يف السـحر  (عليـه السـالم)الرضـا  اإلماممن هذا القبيل اذ كان يذهب اىل حرم  النخودكيرائع وقد كان املرحوم الشيخ حسن علي  يءوهذا ش
خلـف البـاب املغلـق وينشـغل  يف الشـارع فكـان يفـرش سـجادته، طـل بـالثلج أحيانـاً  السـماءوكانـت  مغلقة  يف موسم الشـتاء ال تزال واألبواب

يطيـل  -أحيانـاً  – كـانانه   عنهوينقل  الطويلةيذهب اىل السطح فينشغل بالعبادة كان يزور مث بالعبادة يف الربد القارص وعندما تفتح األبواب  
  .!!ج مبقدار شرب على ظهرهالثلو فر الو  حىت يرتاكم يف فصل الشتاء الركوع او السجود

 الشـريف والصـحن املطهـر فتبقـى بـني الضـريح (عليـه السـالم)كذلك إحدى قريباتنا كانت تأيت من إحدى العواصم اىل قرب اإلمام احلسـني 
ـا فتكـون ، فيـه قليـل مـن اخلبـز اليـابس فقـط كيسـاً معهـا أو ثالثـة أشـهر وكانـت تصـطحب  والغرف شهرين كـاملني ـا بكـل حلظا  إىل جـوارحيا

  الصالة والسالم.عليه العبادة جبوار سيد الشهداء الذكر والزيارة و دائبة يف  (عليه السالم) اإلمام احلسني
ان هؤالء وأمثاهلم حيبون اهللا حقا  وهو أمـر ال يوفـق لـه إال مـن اخـذ اهللا تعـاىل بيـده، وهنـا تقـع مسـؤوليتنا وهـي ان نسـعى جبـد لكـي حنبـب 

ذه الدرجة من الوله بالعبادة ومن حب اهللا وأوليائه. اهللا إىل خلقه تعاىل حىت    يصبحوا 
                                                            

ضـعية وتسـتدعي لطـف بشرطها وشروطها ككل علة معدة ظاهرية أو غيبية، ولعل من الشروط أن يكون عمله الصاحل مبستوى وحجم جرميته السابقة كي تغسل آثارها الو  )١(
  .اهللا والبداء يف أمره
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  بعض الناس قد ميل من العبادة اذا ما قضى ساعة او نصف ساعة او اقل او كثر قليال ويف املقابل جند ان 
حيقـق لـه ذلـك  يكتفـي مبـا النـاس وكـٌل حسـب اسـتعداده ومعرفتـه فمـن يعبـد اهللا تعـاىل خوفـا مـن عقابـه قـد أصنافواملعادلة ختتلف بالنسبة 

  .متاما وضعهيسمو اعال فاعال وخيتلف بالواجبات فقط وفقط يف حني ان من ينطلق من احملبة والرغبة والشوق  اجتناب احملرمات وااللتزاموهو 
)٥(  

  : الرحمة العظمى وواسطة الفيضل اهللا فرجه الشريف)(عج اإلمام الحجة
  ف عربه إمامنا احلجة املنتظر (عجل اهللا فرجه الشريف) للناس كافة؟ حسن ان نعرِّ ما هو املنطلق الذي يست السؤال الخامس:

متـداد لـنفس الرمحـة بانـه االايضـا  األوصـياءخـامت هـو ان نعـرف  - أو واحـداً مـن أفضـل املنطلقـات –واجلواب أيضاً كـذلك وهـو ان أفضـل 
  :نكتفي هنا باإلشارةو ان شاء اهللا  الحقاً وسنفصل ذلك  )١()ِمينَ َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعالَ (النبوية الكربى 
الفلسـفة يغـري ال يظهـر لكـي  (عليـه السـالم)مـام املهـدي اإلو  أبـداً  ال يشـذون عنهـاالنبويـة و  كلهـم امتـداد للرسـالة  (عليهم السـالم)االوصياء 

رمحـة  (صلى اهللا عليـه وآلـه).. فاهللا تعاىل أرسل رسوله واوصياءه ن ذلكأو يناقضها معاذ اهللا م (صلى اهللا عليه وآله)بعثة رسول اهللا  الكلية من
ـــى نـَْفِســـِه (متـــه جـــل امســـه إذ ســـبقت رمحتـــه غضـــبه ميكـــن ان تنقلـــب حكجـــار اىل يـــوم القيامـــة وال  ســـّيال للعـــاملني وهـــو امـــر ـــَب رَبُُّكـــْم َعَل َكَت

املتــواترة  اآلتيــة الروايــةفــان  يتــه صــلوات اهللا عليــه لرمحــة اهللا تعــاىل التكوينيــة، ولنكتــف اآلن باإلشــارة إىل وجــه واحــد مــن وجــوه مظهر )٢()الرَّْحَمــةَ 
  :وهي (عليه السالم)مام املهدي يضا تكشف عن جانب من جوانب الرمحة التكوينية لإلأنقلها اهل العامة اليت عندنا و 

  "َوَلْوَال َما ِفي اْألَْرِض ِمنَّا َلَساَخِت اْألَْرُض بَِأْهِلَها"
هــو الرمحــة  وواقعهــاايــة  رو هــذه ال ان جــوهر ذلــك )٣("َوَلــْوَال َمــا ِفــي اْألَْرِض ِمنَّــا َلَســاَخِت اْألَْرُض بَِأْهِلَهــا"رد يف الصــحيح القطعــي: فقــد و 

، شـريرهمهـل االرض خـريهم و مـام امـان ألفاإل، هـل السـماء كمـا ورد يف الروايـةكمـا ان النجـوم امـان أل،  جعل فينا من هو امان لنـا، فقد االهلية
هـو الرمحـة االهليـة الكلـي و املنطلـق واالسـاس  هو ما يكشـف عـن لرواية البعد االخر هلذه اوهكذا جند ان مؤمنهم وكافرهم.. ، عادهلم وفاسقهم

م بان جعل بني ظهرانيهم احلجة االرض باهلها لكانت تسيخواال    ).(عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف (مبا ظلموا أنفسهم) لوال رمحة اهللا 
  ولكي نستوعب معىن ذلك أكثر فال بد من اإلشارة إىل بعض فقه هذه الرواية:

  )تْ ساخَ (معاني 
 ؟لألرض وأهلها وكيف يكون اإلمام صمام األمان؟ حقيقة )تْ ساخَ (هو معىن  ما

  :معاين ثالثة ساختذكرت كتب اللغة لكلمة : فنقول، السؤال االولاما 
 .رض باهلهافيكون املعىن لغاصت اال، غاص : ساخ -١
 .  )٤(ون املعىن لغابت االرض عن الوجودفيك، غابت أي -٢
 فيكون املعىن ألخنسفت االرض باهلها .، خسف: ساخ -٣

تغــوص وختــرج عــن وهــي سلســلة مرتتبــة مبعــىن ان االرض  ختســف اوال مث ، مــرادة وصــحيحة ميكــن ان تكــون ان كــل هــذه املعــاين واملســتظهر
  ود.مدارها مث تغيب عن صفحة الوج

                                                            

  ١٠٧االنبياء  )١(
  .٥٤االنعام:  )٢(
  .٣١٧ص ٢االحتجاج للطربسي ج )٣(
 أو عن مدارها، فتصطدم بسائر الكرات فتتالشى. )٤(
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ــا تــدور يف حمــور حمــدد حــول الشــمس؛ فتخســف اوال مث تغــوص ثانيــاً  ــا مث  فــإذا خســفت اختلــت حركتهــا وخرجــت عــن مــدارها ال تغيــب ا
  . ثالثاً كناية عن العدم واالنعدام

  الجواب عن شبهة عدم معقولية الرواية!
 ومـا لـوال وجـوده؟تفـىن وتسـيخ االرض  ـ  كـان معصـوماولـو  ـ شخصـا  انالبعض ذلك ويقـول كيـف يستغرب قد فانه واما السؤال الثاني: 

  ؟ وهل يعقل ذلك؟ بني االمام احلجة وبني املنظومة الشمسية بل الكون باكملهالتكويين هو الربط 
  :  ميكن ان نتحدث على ذلك وفق مستويات ثالثة: فنقول

  الجواب على مستوى االمكان
 .الوقوع -٣    .احلسن -٢    .االمكان -١

النظام الكوين مرهونا بشئ مـا او بشـخص رفيـع املقـام عنـده تعاىل جيعل اهللا ان الن العقل المينع من ؛ فانه واضح جداً : المكانااما       
خصوصـا اذا علمنـا ، وال غري ذلـك مـن احملـاالت، وال التسلسل ، وال الدور، وال اجلمع بني الضدين، ال يلزم من ذلك التناقضفانه  )١(سبحانه

  .هو اكمل خالئقه واحبهم اليه جل امسهان ذلك الشخص 
  الجواب على مستوى الحسن والوقوع

، فعنـدما نـتفحص كـون اهللا تعـاىل يف كـل ابعـاده وحاالتـه: التنـاغم الكلـي مـع املنظمـة الكونيـة باكملهـافيشـهد هلمـا : الحسن والوقـوعواما 
  !حمددةقيادة مركزية  بناء وجهاز بسيط أو معقد صغري أو كبريصنع لكل قد جند ان اهللا تعاىل 

والكواكــب كلهــا تتحلــق وتســبح ، كمــا هــو معلــوم وإىل سلســلة أعصــاب وَعَصــبونات وخاليــا لــه قيــادة مركزيــة تنتهــي اىل املــخمــثال فالبــدن  
ائيـة عليـا يـادة وهكـذا املـوت واحليـاة واالرزاق واالمطـار وغـري ذلـك كلهـا تنتهـي اىل ق، واجل مسـمى )٢()ِلُمْستَـَقرٍّ َلَها(حول الشمس لتقودها 

عــاىل مـن وراء كــل ذلــك تضــبط حركتهـا وايقاعهــا واهللا ت فهنـاك مركزيــة ،فمـوت كافــة اخلالئـق وضــع بيــد عزرائيـل وأرزاقهــم بيــد ميكائيـل.. وهكــذا
  .  مهيمن وحميط

نــان فلمــاذا نســتغرب ا دمــن الــذرة إىل اجملــرة ومــن الغيــب إىل الشــهو فــاذا كــان هــذا النظــام جاريــا يف كــل أبعــاد الكــون   يكــون كــل الكــون مر
ا حلقات سلسلة اخلليقة؟بشخص ومركزية  ائية ترتبط    عليا 

ان اجهــزة الكمبيــوتر الــيت تــتحكم باملــدن الكــربى او يف نظــام املالحــة او نظــام الطــريان او غــري : مــن العلــم الحــديثونمثــل لــذلك بمثــال 
  .تتوقف فيها احلياةينهار فيها كل النظام بل قد قد و واالنظمة تقع كارثة حمتمة يف تلك املدن  ففسو ذلك اذا ما ضربت وتعطلت 

كمـا يف املنظومــة الكهربائيـة او وسـائط النقـل اجلويــة ،  املفاصـلوجـود نقطـة مركزيــة تـتحكم يف كـل  ان احلكمــة تقتضـيفـاذا كـان البشـر يـرى 
نائي ذو ثمبخلــوق اســت ح بــان االرض والكــون بأكملــه منــوطتصــرّ روايــة متــواترة ومنقولــة عــن اخلاصــة والعامــة  فهــل لــه ان يعــرتض علــىوالبحريــة.. 

  ؟ مقام عال ال يرقى اليه حىت جربئيل سيد املالئكة ولو دىن مقدار امنلة الحرتق وفىن
وهــذا البحــث قــد يســتدعي منــا عقــد سلســلة مــن  ..يقودنــا اىل حســن ذلــك ووقوعــه بأكملهــاالتنــاغم مــع املنظومــة الكونيــة واحلاصــل: ان 

  ل ذلك نسأل اهللا تعاىل التوفيق والربكة انه مسيع الدعاء.احملاضرات حو 
 وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين

 
                                                            

 احد.كما جند ان نظام اإلضاءة يف مدينة كاملة قد يكون مرتبطاً بزّر واحد! وكما جند ان إطالق صواريخ نووية قد يكون بالضغط على زر أمحر و   )١(
  .٣٨يس:  )٢(


