
 ه١٤٣٧ربيع األول  ١١ ......األربعاء.......................................................................) ٢٢٢(والتدبر  التفسيردروس في 

1 
 

  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

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

  )ا ُمِنيًرايَا أَيـَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا * َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسَراجً (
  الشهادة على المجتمع

  وحاجة الدعوة إلى اهللا إلى اإلذن اإللهي ،المفاسددرع في مقابل المخاطر و 
ـِر اْلُمـْؤِمِنيَن بِـَأنَّ َلُهـْم * َوَداِعيًـا ِإلَـى اللَّـِه بِِإْذنِـِه َوِسـَراًجا ُمِنيـًرا  * يَا أَيـَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا(: يقول تعـاىل َوَبشِّ

  )١()ًال َكِبيًراِمَن اللَِّه َفضْ 
ــارات(الكثــري مــن  توجــد يــة الكرميــةاآل هــذه يف املــذكورة يف كــالم ســيد  األربعــة وهــي االقســام )واللطــائف والحقــائق واالشــارات العب

َشـارَِة َواللَّطَـاِئِف َواْلَحَقـاِئِق َعلَـى اْلِعبَـارَِة وَ  :ِكتَـاُب اللَّـِه َعـزَّ َوَجـلَّ َعلَـى َأْربـََعـِة َأْشـَياءَ " :(عليـه السـالم) قـال ..(عليـه السـالم)الشـهداء  اْإلِ
َشارَُة ِلْلَخَواصِّ َواللَّطَاِئُف ِلْألَْولَِياِء َواْلَحَقاِئُق ِلْألَنِْبَياِء    )٢( "عليهم السالمفَاْلِعَبارَُة ِلْلَعَوامِّ َواْإلِ

) تتمـة للبحـث َشـاِهًدا( ) ومفـردةبِِإْذنِـهِ ( مفـردة :يصل اليه العقل القاصر على ضوء بعـض املفـردات والـيت منهـا وسنشري اليها مبقدار ما
  .  ن شاء اهللا تعاىلإ خرآاىل جمال ) ِسَراًجا ُمِنيًراو() َنِذيًرا(و ُمَبشًِّرا)(: مثلات االخرى داملاضي تاركني الكالم عن املفر 

  :  )َشاِهًدااىل مفردة (ذن اهللا تعاىل بامث نرجع  حوهلا ببصريتني مكتفني يف هذه العجالة) بِِإْذنِهِ عن مفردة ( فلنبدأ احلديث
 الدعوة الى اهللا تحتاج الى االذن االلهي: البصيرة االولى

ال حتتـاج جـل شـانه اذ رمبـا يتصـور الـبعض ان الـدعوة اىل اهللا  ، حبكم العقل والنقـلتعاىلان الدعوة اىل اهللا تعاىل حتتاج اىل اذن من اهللا 
 رب االربـاب ال الـدعوة اىل مصـدر الكمـال واىلاألول واألخري، و  مر الناهيع وهو اآلكون وهو املشرِّ الن اهللا تعاىل هو خالق ال؛ اىل االذن

  !!حتتاج اىل االذن
علـى عظمتـه وجاللـة قـدره حيتـاج اىل  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)ان النـيب فـعلى هـذا الـزعم  يستفاد منها الردالعقل يرفض ذلك واآلية  لكن

للنـاس إذ  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)ايـة الرسـاله غويؤكده ان ذلك كله وقـع ك ؟ خرينفكيف باآلاً إىل اهللا باذنه)، إذ انه كان (داعي ذلك االذن
ـًرا َونَـِذيًرا(قال تعاىل:  ولـيس  أي أرسـلناك كـي تكـون شـاهداً... وداعيـاً إىل اهللا باذنـه )َداِعيًـا ِإلَـى اللَّـِه بِِإْذنِـهِ *  ِإنَّا َأْرَسـْلَناَك َشـاِهًدا َوُمَبشِّ

    داعياً إليه بدون اذنه.
  .)٣(اذناً عاماً أو اذناً خاصاً ما إ، يف الدعوة إليه االذن من اهللا تعاىلثبوت  وعلى ذلك فال بد من

  حكم العقل بعدم صحة الدعوة إلى اهللا إال بإذنه
وال يعـرف، بنفسـه، أحكامـه وال  رفـهنسـان ان يـدعو اىل اهللا عـز وجـل وهـو ال يعواضـحة يف ذلـك اذ كيـف ميكـن لإلفالعلة العقلية واما 

ا، وال يعرف أي شيء عنه إال أصل وجوده وبعض املستقالت العقلية املرتبطة يف احلـدود الـيت اذن و لـه  اهللا تعـاىل اال لـو اذناللهـم  ،مالكا
    ، فانه تعاىل هو األعرف بل هو العارف مبقدار ما يصح لنا وميكننا من معرفته وتعريفه.له فيها

                                                            

  ٤٧ـ ٤٥االحزاب  )١(
 .٤١جامع األخبار ص )٢(
 من خالل الوحي . )٣(
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اهللا لــه يعتــرب  بــدون ان يــاذن )١(ويعرفــه ويصــفه بصــفات اخرتعهــا ذهنــه ووصــل إليهــا بعقلــه الــذي يــدعو اىل اهللا تعــاىل مــثالً  وففالفيلســ
 ِإيَّاُكْم َواْلَكَالَم ِفي اللَّـهِ ": (عليه السـالم)، وقد قال أبو عبد اهللا يزداد اال تيها او حرية وقد ورد ان املتكلم يف اهللا ال ..خارجا عن الصراط

  )٢("َتَكلَُّموا ِفي َعَظَمِتِه َوَال َتَكلَُّموا ِفيِه فَِإنَّ اْلَكَالَم ِفي اللَِّه َال يـَْزَداُد ِإالَّ تـَْيها
ــهِ (: فقولــه تعــاىل ــى اللَّــِه بِِإْذِن ــا ِإَل  والفــال يزيــد عليــه يتعــداه  ذون فيــه لــه الأكــون باملقــدار املــتينبغــي ان يرشــد ضــمنا إىل ان الــدعوة  )َوَداِعًي

  .  ينقصه
  أمثلة ومصاديق للتكلم فيما نجهله

ان ال تتكلمــوا يف القضــاء : حيــث ورد، مــثالً  )القضــاء والقــدر( خمتلــف مــا يتعلــق بذاتــه تعــاىل أو صــفاته أو أفعالــه كـــ جــار يف واألمــر
ما، والقدر   .  (عليهم السالم)الوحي اال باملقدار الذي ذكره اهل بيت العصمة و ، قعره وال تلتقي ضفتاه يبلغ حبرا عميقا ال لكو

  هل يصح وصف علم اهللا بالحضوري؟
املسـتقالت العقليـة وهـي ال تكشـف ومقـدار اال حبـدود ، ونـدعو اليـه عنهفكيف لنا ان نتكلم ، حق معرفتهتعاىل نعرف اهللا  فاذا كنا ال

 الفاننــا ؟ أي حنــو هـوبـ مــثالً  علمـه ان امـا، وتوحيـده تعــاىل، وجــوده جـل امســهصـل أكالعقليـة  وليــة األ األساسـية عـن اكثـر مــن بعـض املبــادئ
 :منهـا ،بإشـكاالتُيستشـكل عليـه  وهو حضور العلم بذاته لدى العامل فانـه العلم احلضوريومن ادعى ان علمه هو حنو من .. نعلم ذلك

ا قبل اجيادها الغـد كمـا فيمـا سـيأيت يف بعـد   الـيت مل توجـد كلهـا قـدمياً أي حـىت  وجـود االشـياءالقـول ب.. او يلـزم ووجودها لزوم عدم علمه 
  بعده.. وما

ومــا فيهمــا إذ املاضــي منتــٍه وعــدم اآلن  باملاضــي وال باملســتقبل عاملــاً ان ال يكــون اهللا  القــول بعلمــه احلضــورييلــزم مــن  بعبــارة أخــرى:
لــدى  –ال بصــورته  –فســه ذات املعلــوم وبن حضــورواملســتقبل معــدوم اآلن فكيــف يعلــم بــه اهللا علمــاً حضــورياً (فــان العلــم احلضــوري هــو 

  .)٣(لكن يف عامل اخر امسوه عامل الدهر ... وهو كما ترىاآلن منذ القدم و ان الكل موجود  ىدعاو يُ  العامل)
ال نــدري كيفيــة كمــا  )٤(هــو اهللا مــاإال باذنــه ويف حــدود إذنــه إذ ال نــدري احــد ان يــدعو اىل اهللا  واحلاصــل: انــه ال جيــوز وال يصــح ألي

  .وتعريفه لنا بذلكاال باذنه سبحانه ، وال شرائط الدعوة  تعاىلالدعوة اىل اهللا
  :مر باملعروف والنهي عن املنكر شرائطلألذلك ان 
بنفسـه يف اال انـه وقـع بزعمـه فـاراد النهـي عـن منكـر واحـد ، عمـر ابّـان حكومتـهكمـا صـنع   مـثالً  الدعوة عن طريـق التجسـس :فال جتوز

َنَما ُهَو َيْمِشي ِفي َأزِقَِّة اْلَمِديَنِة ِإَذا ُهَو بَِأْصَواٍت ِفي بـَْيٍت، فَاطََّلعَ "تاريخ عدة حمرمات ومنكرات فقد ورد يف ال  َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب بـَيـْ
َقاُلوا َلُه ِحيَن رََأْوُه: َما َهَذا يَا اْبَن اْلَخطَّاِب، أَلَْيَس اللَُّه (تَـ  قَاَل: فََأْعَرَض  )َوال َتَجسَُّسوا(َعاَلى) يـَُقوُل: َعَلْيِهْم فَِإَذا ُهْم َعَلى َشَراٍب، فـَ

ُهْم َواْنَصَرَف ُمَباِدراً    . ويف بعض الروايات إضافة اعرتاضني آخرين.)٥("ُعَمُر َعنـْ
لـيت كما ان من األمثلة على ذلك ما تقوم به (هيئة االمر باملنكر والنهي عن املعروف) اليت أسست يف بعـض الـدول الوهابيـة اجملـاورة وا

ـا لـيس فقـط ال تعـرف اسـس  ا وتسري يف غري هداها، وتسيء بذلك اىل االسالم واىل الـدعوة اىل اهللا أكـرب إسـاءة؛ إذ ا تتخبط يف ضالال

                                                            

 مثل (املبتهج بالذات). )١(
  .٤٥٧التوحيد (للصدوق) ص )٢(
 لوضوح بطالن هذا العامل الثاين، وعلى فرض القول به فانه يلزم ان ال يعلم اهللا ما يف عامل الزمان بل ما يف عامل الدهر فقط! )٣(
  ما هي ماهيته). (وجتوزا:مل نقل ال ندري وجود اهللا اذ ان هذا مما يثبته العقل السليم والفطري بالبداهة فيه بل قلنا: ال ندري ما هو اهللا؟  أي ما هي حقيقته  )٤(
  .١٣٠األمايل (للطوسي) ص )٥(
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ا تدعو إىل املنكر وتنهى عن املعروف   !.)١(االمر باملعروف حىت تدعو اليه، وال تعرف اسس املنكر حىت تنهى عنه بل ا
  .)٢()لكم دينكم ويل دين(لقاعدة االمضاء (وهي غري قاعدة اإللزام) وقال تعاىل: يف الدين االكراه  :كما ال جيوز

وأحكامــه كــي يــدعو إليــه، ومــن الشــروط احتمــال التــأثري ولــو ان يعــرف الــداعي املعــروف ويعــرف املنكــر ويعــرف الــدين ومــن الشــروط: 
  . غري ذلكبالرتاكم إىل 

  معرفيةوالفوضى البال ضوابط فتح باب االجتهاد 
ا بشدة وهينومن هنا ن وإضـفاء الشـرعية  فتح باب االجتهاد لغـري اجملتهـد وبـال ضـوابطحماولة البعض : طلق اىل قضية معاصرة مبتلى 

او  الكـرمي تفسـري القـران علـميف تشرعن لتدخل كل أحد حىت غري اخلبـري الثقافية يف بعض االوساط قوية االن موجة توجد إذ .. على ذلك
  . االولية على االقل والقواعد واألسس الضوابطبمعرفة  حىت من دونم او علم الفقه واالصول وغري ذلك علم الكال

ان الطـب واهلندسـة مـدعيا  فبـدأ يطلـق نظرياتـه هنـا وهنـاك يف علم الطـب او اهلندسـة غري الطبيب واملهندسكما لو تدخل واالمر متاما  
  !! كنه ان يعمل نظره فيها رغم انه جيهل األسس األوليةاملصادر ومي توفر ليست حكراً على األطباء واملهندسني وانه يكفي

أو  درس مقــدمات الطــب او اهلندســةلــيس مغلقــاً بــل هــو مفتــوح لكــن ملــن وّفــر الشــروط يف نفســه و عمــال النظــر إان بــاب االجتهــاد و 
 ،املــرادات واألدلــة مث لــه ان يعمــل نظــره وجيتهــد فيــه قصــور يف مرحلــة تصــور يبــقَ مث هضــمها جيــداً ومل  بشــكل جيــد ووافٍ  الكــالم واألصــول

  .  ومع ذلك قد خيطئ وقد يصيب!
  بدعة الفقه المتطور 

املواكـب للعصـر كمـا يزعمـون وكـان اهللا  اخلـارج عـن الضـوابط حبجـة انـه اخـرى وهـي الـدعوة اىل الفقـه املتطـور بل مأساة وهناك مشكلة
  ة إىل إكمال واألحكام إىل استبدال.وأدلة قاصرة فاحتاجت األدلتعال ارسل دينا ناقصا 

  وقد جاء يف مقالته:، أي الفقة املتحرك او املتطور ويا)پفقه مقاال وفصل فيه امساه (احدهم كتب  وقد
يســتطيع ان يلـيب متطلبــات العصـر فينبغــي ان يــرتك  ال .. واالول منهمـاالســنيت.. والفقـه املتطــور اوالفقــه التقليـدي : الفقـه علــى قسـمني

ومل يـزد علـى ان كـرر املـدعى بعبـارات تضـحك الثكلـى ممـا ان االدلة اليت سـاقها والغريب  ،ان نتحول حنو الفقه املتطور أو املتحّولو ويهجر 
  خمتلفة واستند إىل االستبعاد واالستغراب يف تشريعه ألحكام جديدة تناقض بديهيات الفقه واألصول بل تناقض اآليات القرآنية الصرحية!

  شرات والسباع استناداً للفقه المتطور!تجويز أكل الح
 مـثالً  يف الصـني أقمنـا احلكومـة اإلسـالميةلـو  أننـا: كما يـزعم.. والدليل  وال االكتفاء به ميكن االعتماد عليه ان الفقه التقليدي ال :قال

اذ  نشـرع هلـم ذلـكميكننـا ان  .. الاشـبه ومـا والبقـر واإلبـل والطيـور احملللـة اكتفـوا مـن اللحـوم بلحـم اخلـروف: ميكننا ان نقـول للصـينيني فال
 ضـافة مسـك القـرشإاو ب كلهـا!  هلـم اكـل احلشـراتفانـه قـادر علـى حـل املشـكلة إذ جييـز  ... واما الفقه املتطور املتغـريحينئذٍ  سيقتلهم اجلوع

   .وكل احليوانات احملرمة واحملللة
جتـري علـى غـري املسـلمني بـل هـي ملزمـة للمسـلمني فقـط فلهـم ان وقد غفل هذا الكاتب عن قاعدة اإلمضاء واإللزام وان أحكامنا ال 

أكــل  لّ غفــل، حــىت يف الــدائرة اإلســالمية، عــن قاعــدة االضــطرار وانــه شخصــي ال نــوعي وان ِحــانــه كمــا   ،يعملــوا مبــا شــاؤوا حســب ديــنهم
إليــه حبيــث لــو مل  اً ، مبــن اضــطر حقــاحملرمــات كامليتــة واحلشــرات خيــتص، كقــانون ثــانوي فقــط ولــيس كحكــم عــام أويل كمــا هــو مفــاد كالمــه

                                                            

تَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلةَ (وأهل بيته (عليهم السالم) قال تعاىل:  (صلى اهللا عليه وآله)كالتوسل بالرسول   )١(  وأهـل بيتـه (صـلى اهللا عليـه وآلـه)وهي القـرآن والرسـول  )َوابـْ
  والشفاعة واالستغفار وشبه ذلك. (عليهم السالم)

  صلنا الكالم عن قاعدة االمضاء واإللزام يف كتاب (قاعدة اإللزام) وأيضاً يف (حبوث يف العقيدة والسلوك).ف )٢(
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، كما انه جيوز بقدر الضرورة فقط ال إىل حد الشـبع بـل دونـه يأكله هللك أو فقد احدى قواه من سامعة وباصرة وشبهها أو ما أشبه ذلك
  .بكثري جداً 

ولعــل  فئــات كثــرية مــن النــاس  هوقــد ضــلت بــبــني انصــاف املتعلمــني  انتشــرمــرض وبيــل بــل هــو هــذا الفقــه املســمى بــاملتطور مشــكلة حقيقــة ان 
هـدم املنظومـة املعرفيـة الفقهيـة واألصـولية بـل والتفسـريية بالكامـل وإحـالل الفوضـى املعرفيـة اخلالقـة! منهـا الـيت و ذلـك ال يعـرف عواقـب  كثرياً منهم

  .  حملها!
  للدعوة هللا ضوابط، وعليهم (عليهم السالم) األصول وعلينا التفريع

ان يقوم بالـدعوة  ويصح له .. ومن مث يصلح للداعيروط وهلا ضوابط جتب معرفتها أوالهلا ش -وكما سبق  – تعاىل الدعوة اىل اهللان 
  .اتفقكيفما كل من هّب ودّب و وليس االمر فوضى يقوم به  

ىل األصـول وهذا هـو الفقـه التقليـدي وهـو يسـتند ا (علينا إلقاء األصول وعليكم التفريع ): وقد ورد عن اهل بيت العصمة والطهارة
وليست شـأننا وقـد قـاموا  (عليهم السالم) (عليهم السالم) إذ صرحوا بـ(علينا إلقاء األصول) فهي مهمتهماليت وضعها القران واهل البيت 

  .ا خري قيام وبقي علينا (أن نفرع) ال غري
 ،جبهـل او عـن عمـد حيـاولون، هـؤالء املـدعنيالظاهرة اخلطـرية الن  هلذه العلمي والفكري والتوعوي الواسعومن هنا ندعو اىل التصدي 

وذلـك ر العلـوم االسـالمية االخـرى ئالتفسـري وسـاو اىل علـم الكـالم والعقائـد  تدرجيياً النوبة  وقد وصلتبل ، الفقه واالصولعلم هدم اسس 
  .بأكملههدم اسس الدين احلنيف  ما يؤدي إىل

 االذن االلهي دليل البعثة : البصيرة الثانية
فحيـث قـد  ..(صـلى اهللا عليـه وآلـه)تشـكل بنفسـها دلـيال علـى بعثـة الرسـول االكـرم  )َوَداِعيًـا ِإلَـى اللَّـِه بِِإْذنِـهِ (ان عـالم: قال بعـض األ

   .اذن اهللا تعاىل ان يدعو اليه فهو مبعوث من قبله
.. لكـن الرسـول يس دليال على البعثةلالعام لكل من مجع الشرائط  االذنهذا االذن هو االذن اخلاص اذ : ي نقولوحنن تقوية هلذا الرأ

بـل  خاصـاً  وهـو الـذي تشـري إليـه اآليـة الشـريفة، وإال فـاالذن العـام لـيس امتيـازاً  (عليـه السـالم)قد اذن له باالذن اخلاص عن طريق جربائيـل 
  .  ريب وال اشكال فهو نيب باللكل إنسان ان يقوم بالدعوة هللا تعاىل، مادام قد مجع الشرائط 

  .ملظانهواخذ ورد نرتكه وهنا كالم 
  َ  ِإنّــا َأرَســلناك ُّ يــا أَيـَُّهــا النَِّبــي(  فقــال   و آلــه  عليــه   الّلــه  صــلي   النــيب  خاطــب  مث "وال بــأس بنقــل تفســري الشــيخ الطوســي لآليــة الكرميــة قــال: 

  او يـوم القيامـة   هلـم كفـر، لتشـهد    او   بـه   إميـان  او   معصـيته  او   اهللا طاعـة   مـن   مـا يفعلونـه   يف   أمتـك  علـي أي شـاهداً   )شاِهداً َو ُمَبشِّراً َو َنِذيراً 
األبـد   النـار و عقـاب  مـن خموفـاً   أي   نـذيراً) . (و  و اجتنبـوا معصـييت  أطاعوين  إن األبد   باجلنة و ثواب  هلم ، و مبشراً  حبسبه  ، فأجازيهم عليهم 

،  بــه   مــا أمــرهم   و امتثــال  هاإلقــرار بوحدانيتــ) و  ِ  بِِإذنِــه ِ اللّــه  (ِإَيل   تــدعوهم  هلــم داعيــاً   و بعثنــاك  داعيــاً) اي(و   الواجبــات  و تــرك  املعاصــي  ببارتكــا
ــاهم إمــا   جهتــه  مــن النــور  يصــدر  ألــذي   هــو املنــري . و  اخللــق  بــه   يهتــدي  ألــذي   جمبنزلــة الســرا   انــت  أي   ِســراجاً ُمِنــرياً) (وَ   عنــه  واالنتهــاء عمــا 

ـــذا املعــين  ، فــالقمر منـــري، والســراج لـــه   ســـبب  ألنــهإمـــا ، و  بفعلــه   ِ  بِِإذنِـــه ِ اللّـــه  (َوداِعيــاً ِإَيل   الزجـــاج  قـــال و  رضاأل و  منـــري الســموات  اهللا ، و منـــري 
  .)١(" به   العمل  ايل   حيتاجون  ألذي   آنالقر   وأراد بالسراج  مقامه  اليه  املضاف  وأقام  املضاف  ، وحذف ذا سراج  َوِسراجاً) وبعثناك

  عودا على بدء
                                                            

  .٣٤٩ص ٨تفسري التبيان: ج )١(
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ــًرا َونَــِذيًرا(: قولــه تعــاىل نعــود مــرة أخــرى إىل مفــردة (شــاهداً) يف ومفــردة (شــهيداً) يف قولــه  )يَــا أَيـَُّهــا النَِّبــيُّ ِإنَّــا َأْرَســْلَناَك َشــاِهًدا َوُمَبشِّ
  : نذكر منها كثريةبصائر   ههناوقد سبق ان قلنا ان  )ُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َويَ (تعاىل: 

 كال معنيي الشهادة ضوء  الروايات على دراسة : األولىالبصيرة ) ١
  :  ان الشهادة هلا معنياناآليتني الكرميتني ظهر مما سبق يف البحث املاضي وعلى ضوء 

  مفعولالشهيد بمعنى الفاعل وبمعنى ال
الشـهيد يف احلـروب واملعـارك الدفاعيـة كمـا يف احلشـد الشـعيب يف العـراق  يعـينان الشـهيد  وهـواملتـداول لـدينا املعـىن هـو المعنى األول: 

اهلجوميـة او االبتدائيـة و  احلـروب الشـهداء يفأوجبـه الفقهـاء وقـد فعلـوا! وكـذلك حيتاج اىل اذن الفقيه فكيف لـو  االن وهو جهاد دفاعي ال
  .  اىل اذن الفقيه على القول بان من مناصبه ذلكاو  (عليه السالم) حيتاج اىل اذن االمام كما تسمى االن وهي مما ستباقيةاال

  هو الشهيد على االفعال وعلى االقوال وعلى املواقف وعلى احلاالت والصفات .: للشهيد نى الثانيلمعا
  .  ية الشريفة كما تقدماآل منوهذا املعىن هو املراد 

  . فاعلمبعىن  وقد يأيت مفعول يت مبعىنأوهو قد ي فعيلبصيغة : والشهيد
م فهـو فعيـل مبعـىن  كـان فعيـل .. واذا اريـد بـه شـهيد املعركـة   فاعـلفان اريد به الشهيد على النـاس وعلـى افعـاهلم واقـواهلم ومجيـع حـاال

  .دأي املستشهَ  مفعولمبعىن 
 فقـــد خيتلـــف املعـــىنينبغـــي ان نالحـــظ كيـــف نفســـر الروايـــات  ،شـــاهد والشـــهيد والشـــهادةعلـــى ضـــوء هـــذا التقســـيم او التنويـــع للمث انـــه 

  .عندئذ
  : وكمثال على ذلك نذكر الرواية التالية

َرَأ ُقْل يا أَيـَُّها اْلكاِفُروَن َوُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد ِفي َفرِيَضٍة ِمَن اْلَفَراِئِض َغَفَر اللَُّه لَـ": (عليه السالم)قوله  ُه َوِلَواِلَديْـِه َوَمـا َولَـَد َوِإْن  َمْن قـَ
والروايـات مـن هـذا  )١("ُه َشِهيداً َوبـََعثَـُه َشـِهيداً َكاَن َشِقّياً ُمِحَي ِمْن ِديَواِن اْألَْشِقَياِء َوأُثِْبَت ِفي ِديَواِن السَُّعَداِء َوَأْحَياُه اللَُّه َسِعيداً َوَأَماتَ 

  ؟هو املراد من الشهيد فما، القبيل كثرية
م فورا شهيد املعركة هذا احلديثالناس بشكل عام عندما تقرأ مثل ان : الجواب يف مثـل هـذه  – اال ان املستظهر ،ينصرف اىل اذها

الن سـورة االخـالص تعتـرب اعلـى مظهـر تعبـريي لتوحيـد اهللا  -ل منزلـة شـهيد املعركـة نـزّ ال انـه يُ  –الشهيد على الناس ان املراد هو  -الرواية 
  .ولذا خّصا بالذكر يف الروايةوتعاىل وهكذا سورة الكافرون سبحانه 

فـان املسـتظهر هـو التنزيـل منزلـة شـهيد املعركـة،  شـهيد اجلـدارعليه املنهدم ان الغريق شهيد او  نعم يف بعض الروايات األخرى من قبيل
  ، ال مانعة مجع بينهما. فتأمل) فمحتمل الوجهني بل مات شهيدا (صلى اهللا عليه وآله)من مات على حب ال حممد واما (

  .حبسب مناسبات احلكم واملوضوعمن كل رواية ما يناسبها منهما  مث يستظهرينبغي ان يالحظ كال املعنيني املتقدمني واحلاصل: انه 
 ثمرات الشهادة بالمعنى الثاني من : البصيرة الثانية) ٢

م ومــواقفهمالشــهادة علــى أقــوال النــاس وا أي الشــهادة بــاملعىن الثــاينان  هلــي أمــر هــام إىل  ،جملتمعــات والتجمعــات واحلكومــات وحــاال
ــا  ــا تتــوفر علــى عنصــر الرادعيــة إىل تــوفر املناعــة واحلصــانة أبعــد احلــدود، وذلــك أل للمجتمــع عــن اجــرتاح اآلثــام واملعاصــي واملوبقــات بــل ا

  .ت والناس عن ظلم بعضهم لبعضألحزاب واجلماعالدرجة كبرية للحكام عن الطغيان وللرؤساء عن العدوان و 
                                                            

  .١٢٧ثواب األعمال وعقاب األعمال ص )١(
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 ع يف فخـاخ ابلـيس وعفاريتـهو عـن الوقـ تعـد مـن أهـم الـروادعفان الشهادة بنفسها قبل ان تصل للمرحلة الالحقة اعـين االرشـاد والتبليـغ 
لعـل هـذا وعن االعتداء على اآلخرين أو ظلمهم أو مصادرة حقوقهم، وعلى حسب املردوع عنه تكون (الشهادة) واجبة أو مستحبة نعـم 

  .األنبياء واألئمة فالشهادة واجبة عليهم مطلقاً فتأمل واهللا العامل الالتقسيم الثنائي بلحاظ الشيعة 
  الشهادة ورادعيتها للصوص وسراق المال العام والخاص

أو شـركتهم  عـن بيـتهممتامـا ني لغـاف ةٍ أو شـركة أو حملّـ بيـت هـلَ ا اذا وجد اللصوصُ ولنضرب لرادعية الشهادة بنفسها، َمَثًال عرفياً: فانه 
م ـ اللصـوص.. أو غـاطني يف نـوم عميـق مسـافرينكـانوا  هلم كما لـوجيري من حو  وليسوا شهداء على ما أو حملتهم  ـ سيسـرقون كـل مـا فـا
   !ثقلأو خف  جيدون مما

م على ما ااما لو كان اهل البيت شهود م ويقضتهم  جيري فان نفس شهاد ان يتعـدى مـن ا للمعتـدي ومانعـ ستكون رادعـاومشاهد
  نحو العلة التامة.وأخرى بحو املقتضي بن تارة

فـان ذلـك حبـد  الكـامرياتبطريق او اخر ان الشرطة او احلراس يراقبون املنطقـة عـن كثـب او عـن طريـق  اإلرهابيون مثالً  كذلك لو علم
  .يريدون ان يصنعوا الن يصنعوا ما أو السراق من املبادرة لتنفيذ جرميتهم ابينياالرهللكثري من رادعا يشكل ذاته 

وغــريهم، أمل تكــن االختالســات والرشــوات وغريهــا تــتقلص مســاحتها إىل حــد  والتجــار واملتضــاربني األســواقولــو كانــت الرقابــة موجــودة علــى 
  بعيد؟

  وغريهم .ماعات ني واالحزاب واجلياحلكومات والسياس متحققة بشكل شامل أو نسيب على أداءوكذلك لو كانت الرقابة والشهادة 
 للمــال العــام واخلــاص ســرقاتمــن الغاصــبة والســلطات الظاملــة اجلــائرة احلكومــات جترتحــه  احــدى اهــم اســباب مــاان مــن البــديهي ان  

  .عن ساحة الشهادةاكثر الناس  غيابهو  ،لحريات والظلم بشكل عاملت وكب وهدر للثروات
  ولنذكر لذلك بعض الشواهد اهلامة:

  ل كتمهيد البتزازها واستعمارهاسياسة إقراض الدو 
ة االقــراض سياســ - لنــاس غــافلون عــن ذلــكواكثــر ا -لســيطرة علــى بالدنــا لالــدول الكــربى االســتعمارية  الــيت تتبعهــاب يمــن االســالان 
) دولي(صندوق النقـد الـاقتصادية صعبة حتتاج اىل قرض وقد صنع االستعمار صندوقا امساه  بظروففان بعض الدول عندما متر  ،للدول

الن ومـن هنـا يقـع الكثـريين يف شـباكهم وحبـالتهم بفوائـد جمدولـة إىل أزمنـة حمـددة، اقـراض الـدول  ومن مهامـه األساسـية) البنك الدوليو(
  .خطوة خطوة وشيئاً فشيئاً الستعمار هذا البلد خطة جهنمة  يف واقعه ليس إال هذا االقراض

سياســة اإلقــراض  عــرب القتصــادات دول كثــريةقتــل الــرحيم وق النقــد الــدويل للممارســة صــندوقــد صــدر كتــاب الحــد عمالئهــم يف كيفيــة 
  .نظائر اإلقراض، وعرب والبنك الدويلصندوق النقد الدويل  الذي ينتهجه

  من أهداف البنك الدولي القراض الدول
ـالكـنهم يومه اجـة فعليـة هلـذا القـرضتكـون حب قد ال، بل ان بعضها فان بعض الدول قد حتتاج اىل قرض  -عـرب اخلـرباء والعمـالء  – و

عــرب بعـــض حاجــة اساســية  هــي يف الواقــع تلــك احلاجــة الكماليـــة بــانباالحتيــاج مــن خـــالل االحيــاء  القــرض باحتيــاج اقتصــادها اىل ذلــك
دة االقـرتاض، يف شباك مصيتلك الدولة وهنا تقع  ،االحصاءات الكاذبة أو التوقعات املستقبلية غري الصحيحة أو املبالغ فيها أو غري ذلك

ـا ههنـا بالضـبط ختضـع املتفـق األوقـات التسديد يف نفـس و تستطيع االيفاء  الدول الوحيث ان كثرياً من  عليهـا حسـب اجلـدول الـزمين، فا
نصـف  يملـون شـروطهم علـى تلـك الدولـة مقابـل اطفـاءف، باملرة شيئاً  عنها الناس ال يعلماملفاوضات السرية اليت لالبتزاز إذ تبدأ هنا مرحلة 
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املشـاركة يف انشـاء قاعـدة عسـكرية علـى اراضـيهم او مـثال فيشـرتطون علـيهم  أقل أو أكثر أو إعادة جدولتـه أي متديـد مدتـهذلك الدين او 
  .)الخصخصة(قوات التدخل السريع يف دول أخرى أو حىت تشريع وسن قانون 

  .ةلو طبقت وفق القواعد الصحيح وصحيحة جيدةفكرة  الخصخصة ان توضيحه:
يكون للناس حق تأسيس ومتلك معامل الصلب واحلديد والفوالذ، وطرق املواصالت وسكك احلديد، والصـناعات األم، وهي تعين ان 

  .والشركات الكربى كشركة الكهرباء واملاء وغريها، بدل ان تثقل الدولة كاهلها بذلك
األصـل فـان النـاس مسـلطون علـى أمـواهلم وأنفسـهم وأعمـاهلم هي مقتضى  اخلصخصة فانه إضافة إىل انوهلذا االمر فوائد كثرية وكبرية 

ا ومـن جهـة ، مـن جهـة محـًال كبـرياً جـداً ترفع عن كاهل الدولـة  وكل تلك األعمال من املباحثات األصلية وليست حكراً جلهة أو أحد، فا
ا اخرى  ا تدخل االموال وحترك سوق العملرؤوس االيدي العاملة و  تستقطبفا هذه األمور الصعبة يف إطار التنـافس الـذي  إضافة إىل ا

  . يضطر كل األطراف للمزيد من االتقان واجلودة ولتقليل األسعار
  .  وتديرها وتتعاقد مع اجلهاز القضائي حول النزالء والسجناء حىت السجونوكم استفاد الغرب من ذلك فتجد ان شركة ما تنشأ 

أيضـاً تقـوم بـه الشـركات األهليـة،  وغـري ذلـك والفـوالذ ومعامـل الصـلب واحلديـد انشاء الطرق السريعة وخطوط سـكك احلديـد كما ان
ــا مــن ثــروات الدولــة ومــن حيــز اختصاصــهابــذلك الدولــة  تتكفــلفيف بلــداننا امــا  ــم يعتربو ــا مـــن ال ، مــع ان هــذه دعــوى مــا انــزل اهللا 

  سلطان.
ا -حسب الضوابط الشرعية  –فاخلصخصة حق  االت ومنهـا حالـة إقـراض البنـك الـدويل للـدول احملتاجـة، كلمـة يف كثري من احل اال ا

ا باطـل مـا مـا سـبق أو إوالـدول الكـربى مـن ورائـه صـندوق النقـد  يفـرض عليهـااذا مل تـتمكن الدولـة مـن تسـديد القـرض إذ انـه ! حق يراد 
الســيطرة عليهــا فيشــرتون املعامــل الكــربى لشــرائها و  كــانوا هــم املبــادرينفــان وافقــت تلــك الدولــة علــى ذلــك   الصــناعات الوطنيــة خصخصــة

  .الرئيسية إىل غري ذلكبعض املطارات  والصناعات الوطنية وشركات الكهرباء واملاء واملواصالت وحىت مثل
 بشـكل كامـلربـط هـذه الدولـة  يـتم وبالتـايل البنـوك والصـناعات الوطنيـةتابعـة هلـم وكـذا  أو قسم كبري منها وبالتايل تكون الشركات الكربى

  .م
لـه اىل تكبيـل البلـد وتقييـده آيعلمون ان هذا املبتدأ ينتج ذلك اخلرب وان هذا االمـر م السياسيني الحىت بعض الكثري من الناس بل و ان 

  .سياسياً وعسكرياً ولكن بقفاز حريري واستعماره اقتصادياً واجتماعياً ومن َمثَّ 
  الرحيم!  –أو القتل  –سياسة االقراض وهكذا جند ان االستعمار يربط البلد به كليا من خالل 

  .إال جزاء ماجناه على نفسهحيصد سوف لن اذا كان غائبا وغافال فمن الطبيعي ان يستعبد ويستعمر و  ان الشعب
  يف عامل السياسة ويف عامل االقتصاد وغري ذلك . والعوامل ومن هنا تكون للشهادة قيمة حمورية يف كل احلاالت

  !!ي الدول اإلسالميةمسابقة ملكة الجمال ف
بلـد ظـاهرة غريبـة مسـتفزة حقـا حـدثت قبـل أيـام، مـع ان العـراق  ن يف العـراقاآل حتـدثان حقـاً  واملـؤمل جـداً  مـن املؤسـف شـاهد آخـر:

بـالقرآن الكـرمي، وهـذه الظـاهرة اهـل السـنة يؤمنـون علـى االقـل  نكمـا ا  (علـيهم السـالم)هـل البيـت حيكمـه ينتمـي أل املقدسات واغلب مـن
دف اىل حمق !!مسابقة ملكة مجال العراق يه   .تعاليم االسالم العظيمالدين و األخالق و  وهي بدعة غربية استعمارية 

ن دفـع ذ وَمـنّفـن وَمـ؟ هلـا ومن خطـط؟ عد هلاوكيف اُ وأمثاهلا هذه املسابقة  وراءوال يعلمون من  غائبونوما ذلك اال الن اغلب الناس 
ـم اعادوهـا هـذه السـنة  ٤٣منـذ العـراق عـن ة انقطعـت قعلمـا ان هـذه املسـاب ؟ومن.. ومـن.. ؟ومن أسكت املعارضني ؟األموال سـنة اال ا
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  .!!(عليه السالم)يام شهادة االمام العسكري أ والغريب ان توقيتها كان متزامنا معيفتخرون بذلك  وهم
  !!شرعنة استيراد الخمور في بالدنا

% ١٠٠ان تكون الضريبة علـى اخلمـور  أقّر الربملانوقد  ،يف العديد من الدول اإلسالمية) وبيعها اخلموراسترياد ( شرعنة شاهد آخر:
ــ البلــد  هــذا اعطــاء شــرعية لبيــع اخلمــر يف إذ يــراد بــذلك ال غــري، اال ن هــذه خدعــة متناوليهــاردع جتارهــا و حمتجــني بــان هــذه الطريقــة هــي ل

هـذا إضـافة إىل ان الواقـع  يف احملـال املعـدة لـذلكربملان جـواز اسـتريادها وبيعهـا لالن معىن تشريع ضريبة على اخلمور يف ا؛ وتقنينهاالسالمي 
  .  هو ان هذا يصب يف صاحل الدولة ألنه يزيد من ارباحها

  رسالة للحكام في البالد اإلسالمية: هل أنتم مسّيرون أم مخيرون؟
تسـتطيعون بأمثـال هـذه اجلرائـد واملفاسـد والفـدائح فهـل  ونتم تعلمـانـ: وحنن نقول للحكام سـواء يف العـراق او سـائر البلـدان االسـالمية

  ؟ عوا ذلك او ال تستطيعونان متن
ا جـــاء بكـــم النـــاس وملـــاذا ملـــاذ ألســـتم مســـلمني؟ مث اذ؛ االســـالم الســـالم فـــان كنـــتم تســـتطيعون ان حتولـــوا دون ذلـــك وال تفعلـــون فعلـــى

  .؟وانني تناقض أحكام القرآن الكرمي متاماً وباسم اإلسالم فكيف تشرعون ق ؟ اليس من اجل االسالمانتخبوكم
 يقــول (ال)وميتلــك اجلــرأة والشــهامة ألن ترتكــون اجملــال لغــريكم ممــن خيشــى اهللا  فلمــاذا ال ان متنعــوا هــذه الفــدائح كنــتم ال تســتطيعونوان  

    للمفسدين؟
 ةبيـع اخلمـر احملرمـاسـترياد و  ان متنـع حـىت مـن -اً فرض – االسالمي وانت ال تستطيع ملاذا تبقى حاكماً أو جزًء من اهليئة احلاكمة للبلد

  .ال احملرمة قطعا؟اجراء مسابقة اجلممن منع  -فرضاً  – أو ال تستطيع؟ نص القران الكرمي والسنة املطهرةقطعا ب
  الشهادة على الحكام والمظاهرات الجماهيرية السلمية العارمة

عارمــة جتــوب شــوارع العاصــمة وترفــع الصــوت للخــروج يف مظــاهرات جههم ولــيس هنــاك مــن يــو ، ان اغلــب النــاس غــائبون وال يعلمــون
ستشـــهد انتهاكـــات اخـــرى  القـــادة يف املظـــاهرات واإلضـــرابات الســـلمية حـــىت تلبيـــة املطالـــب اإلســـالمية واإلنســـانية واخلدميـــةوتســـتمر عاليـــا 
ة   .المور عن ردع هذه االمور احملرمةاذا سكت الناس واولياء ا مشا

لألحكـام بعـض اجلهـات وسـحقها  اسـتهتار ضـدللتظـاهر  مـثًال، يف العاصـمة، رجـاًال ونسـاًء وأطفـاالً  عشرة ماليني انسان خيرج ملاذا ال
  اإلسالمية واألخالقية البديهية املسّلمة بنص القرآن الكرمي.

 قـوة للباطـل واملبطلـني وإال ومن بني املسؤولني، ولكن ال بد مـن الشـفافية يف األمـور والتصـدي بكـلصحيح ان هناك خملصني يف البلد 
رُُكنَّ اْألَْمَر بِاْلَمْعُروِف َو النـَّْهَي َعِن اْلُمْنَكِر فـَيُـَولَِّي اللَُّه اْألَْمَر ِشَرارَُكمْ "   )١(" ثُمَّ َتْدُعوَن َفَال ُيْسَتَجاُب َلُكم -َال تـَتـْ

ــذا اخلصــوص؟ هــي االســباب ومــن املتــواطئ لكــن مــا.. مس ذهبــت املوصــل طعمــة للتكفرييــنيبــاأل  اقتطعــتمث ؟ وهــل هنــاك حمكمــة 
  يف غيهم يرتددون! –أغلبهم  –والسياسيون  من البلد والناس ال يعلمون ألف شيء وشيءويذهب  وغريها، الرمادي

عــن ســاحة القيــادة بــل قــد  -وبــنفس تلــك الدرجــة  – كلمــا غبنــا عــن ســاحة الشــهادة فاننــا نغيــب  اننــا، كــأفراد وكعلمــاء وكمؤسســات،
  .  يداً من حيث ندري أو ال ندري!عبنصبح 

أو ثــالث أو  الــذي خطــط للعــراق بعــد ســنة ومــا الــذي ســيجري ومــالــذي جيــري ا ال نعلــم مــا -ويــا للغرابــة ويــا لألســف  – بالفعــلاننــا 
  .ومصر ونيجرييا واندنوسيا وإيران وأفغانستان ولبنان وغريها؟ وغري ذلك لذي خطط للكويت والبحرين واليمنا ماو ؟ مخس سنني

قـد  يكـون عبـدا مسـريا بـل بل عن الشراكة بـل عـن االسـتقالل وميضـي بـه احلـال حـىتمن غاب عن الشهادة فانه يغيب عن القيادة ان 
                                                            

  .١٩١ص ٤، من ال حيضره الفقيه ج١٩٩حتف العقول ص )١(
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  بعض الصالحيات واحلقوق.  كانت هلم، يف الكثري من العهود،د الن العبيد  العبيحالة كثري من اسوء من  يتحول إىل حالة هي
ـــا مســـتعبدة ا أمســـوه بالعـــامل الثالـــث يف خمتلـــف دول مـــجيـــرى االن  مـــا ان وان قـــرارات هـــو ان الشـــعوب كلهـــا مســـتعبدة وهـــي ال تعلـــم ا

سـلوب لطيـف وبـراق ومجيـل أحتركهـا مـن بعيـد لكـن ببالدها املصريية من سياسـية واقتصـادية وغريهـا خاضـعة إلرادات دول أخـرى تسـّريها و 
  على طريقة القتل الرحيم!

  ثمانية في اآلية!!معاناة مستر همفرد والميمات ال
 علـى -يف مجلـتهم  – لصاحل انكلرتا انذاك فوقع اختياره عمالء ليجندهمفقد ذكر مسرت مهفر انه جاء اىل البالد اإلسالمية باحثا عن 

عـرب لنسـف الـدين مـن الـداخل  بالفعـلوجنـده أكثـر مـن قـرن مؤسـس اإلرهـاب يف العـامل حممـد بـن عبـد الوهـاب منـذ  الذي أضـحى الحقـاً 
ا   .خمتلف البالد اإلسالميةاحلروب الطائفية يف الفنت و اشعال م أكثرية املسلمني الساحقة بالشرك وعرب ا

ســـافر مهفـــر اىل تركيـــا للتعـــرف علـــى عـــادات  ولكـــي يـــتقن دوره ويعـــرف واقـــع احلـــال يف الـــبالد اإلســـالمية وينفـــذ يف صـــفوف املســـلمني
 !!ن إســالمهُســكــي يثــق بــه النــاس كربيطــاين مســلم قــد حَ   فنــون الــتالوة والتجويــدو  ميالقــران الكــر تعلــم  وكــان مــن أهدافــهاملســلمني وتقاليــدهم 

م وعقوهلم كما فتحوا له أبواب دورهم.     فيفتحون له أبواب قلو
قولــه ب حســب قواعــد التجويــد والقلــب واإلدغــاموهــو النطــق  ران ومل اســتطع ان اتقنــه اصــالً ان اصــعب شــئ مــررت عليــه يف القــ: يقــول

ـْن َمَعـكَ قِ ( :تعـاىل حاصـلة مـن قلـب التنـوين يف اذ ان هاهنـا مثـان ميمـات  )١()يَل يَا نُوُح اْهِبْط ِبَسَالٍم ِمنَّا َوبـَرََكـاٍت َعَلْيـَك َوَعلَـى ُأَمـٍم ِممَّ
  .العربية ومل يتمرن على القلب واإلدغام على من ال جييد حقاً  وهي صعبة )٢()ِممَّنْ (ومن قلب النونني يف  )ُأَممٍ (

ـًرا َونَـِذيًرا، َوَداِعيًـا ِإلَـى (تام علينا ان نضع هاتني اآليتني الكرميتني دوما نصب أعيننـا ويف اخل يَـا أَيـَُّهـا النَّبِـيُّ ِإنـَّا َأْرَسـْلَناَك َشـاِهًدا َوُمَبشِّ
  )َء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهَدا(و )اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسَراًجا ُمِنيًرا

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

                                                            

  ٤٨هود  )١(
ا يف األصل ِمن َمن فصارت )٢(   ِمم َمم مث ادغمت فصارت ّممن كتابًة وممّم نطقاً. أل


