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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم
املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم
إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
(االستشارية) شعاع من أشعة الرحمة اإللهية
واالستشارة حتى من العصاة والمعارضة
()4

اس اتَاَُ ِف َر لَها َام
او فَقَااِ الَِِااي َ الَ َ َِ ا ِ ال َا َف ااا ِما َان َح َالِا َ
او لَها َام َولَا َاا غ َُا َ
قااال اهلل اعاااىل فَبِ َمااا َر َح َما ناة ِما َان الِنا ِاَ لَُِا َ
اَ فَااا ََ ََ ا َُاه َم َو َ
ن ِ ()1
و فَاتَا َانغ َل َََِى الَِ
َو َشا ِوَره َم فِي األ ََم ِر فَِإ َذا ََ َزَم َ
احلديث حول الرسول األعظم  مرتامي األطراف وعاري األننااف ولكنناا ساوف ننطلاق يف ها ه املباحاث مان منطلاق ها ه ا ياة
القرآنية الشريفة لنبحث بع ما يتعلق به صلوات اهلل عليهم مث ما يتعلق بنا مجيعاً يف ضمن بصائر واستلهامات.

البصيرة األولى :االستشارية فرع من فروع الرحمة اإللهية
او لَه ا َام وه ا ا ه ااو امل ادخل وه ااو ال ا ؤ ي س ااهلل ل ااه اهلل س اابحانه واع اااىل إلق ارار نظ ااام
يق ااول اهلل اع اااىل فَبِ َم ااا َر َح َم ا ناة ِم ا َان الِن ا ِاَ لَُِ ا َ
ارى بَا َياَُاه َم.)2(
االستشارية وصوالً إىل الشورية يف قوله اعاىل َ وأ ََمره َم ش َ
فقوله سبحانه فَبِ َما َر َح َم نة هو األساس وهو املصدر لألحكام الثالثة ا اية ،وهاو نفساه افادف وال ارل وال اياة مان اخللقاة إ قاال
ِِ
َ َمَِ َ ها َام )1(حسااب الظاااهر ماان اا امل ارا هااو اا ال ايااة ماان اخللقااة هااي
اَ َولِا ََلِ َ
اين ِالن َما َان َرِحا َام َربا َ
اعاااىل َ وال يَا َزالااا َ م َتتَِفا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ِالن لِيَا َعباادو ِ  )4(فلمااا ا يعباادوا؟ لكااي
الرمحااة ،باال اا قولااه اعاااىل ليَا َعباادو  اعلاال بالرمحااة أي ااً َ وَمااا َمَِ َ ااو الَ ا نن َواإل ا َ
يرمحوا ،فاألمر يعو فم فه ه (الرمحة) هي علة العلل ألا العبا ة ال ينال اهلل سبحانه واعاىل منها شيئاً وال ينتفع هبا إمنا النفع لنا.
إ اً الرمحة هي العلة وال اية من اخلِلقة وقد اسهبنا الكالم عن بع جوانب لك يف (فقه التعاوا).
اسا اتَا َُ ِف َر لَه ا َام
فَااا ََ ََا ا َُاه َم( الفاااء) هنااا للتفريااع حيااث اا رمحااة اهلل ساابحانه واعاااىل اقت اال اا الااني فاام فَااا ََ ََا ا َُاه َم َو َ
َو َشا ِوَره َم فِي األ ََم ِر.
ومن لك يظهر لنا بوضوح اا استشارة الرسول  ومن مث القا ة علاى مار التااري مان النااس ،هاي فار مان فارو رمحاة اهلل سابحانه
واعاىل وهي مما حيقق ال ارل وافادف مان اخلِلقاة الا ؤ هاو الرمحاة اإلفياة وانبسااطها وووفاا وعمومهاا و اميتهاا ها ه ولا ا جااء يف احلاديث
()6
()5
اارة ََ َاين الَ ِه َدايَا ِة َوقَا َد َماارََر َما ِن
الر َج َ
َ َوَم َن َش َاوَر ِّ
ال َش َارَغ َها فِي َ الِ َها وِ اال َستِ َ
استَبَ ند بَِرأَيِ َِ َهَِ َ
ارةَ مبَ َارَغةَ  م ِن َ
شَ
ال ََمش َ
( )1سورة آل عمراا آية .151
( )2سورة الشورى آية .83
( )8سورة هو آية .111-113
( )4سورة ال اريات آية .56
( )5حممد بن احلسن احلر العاملي ،وسائل الشيعة ،م سسة آل البيل  - قم1441 ،ها ،ج 12ص.45
( )6اإلمام علي بن ايب طالب  ،هنج البالغة ،ار افجرة للنشر – قم ،ص.544
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ص َا ِ
استَاََُُى بِرأَيِ َِ )1(وَ م َن َش َاوَر َذ ِوي َاألَلَبَ ِ
اب.)2(
اب د نل َََِى ال ن
َ
َ
و لَه َم
ماقع (ما) في فَبِ َما َر َح َم نة ِم َن الِن َِ لَُِ َ
البصاايرة النا يااة :ااادور حااول موقااع (مااا) يف ا يااة الشاريفة وها ه البصاافة افااتب الباااب علااى مصاراعيه للتأماال والتاادبر واسااتنطاي ا يااات

القرآنية الشريفة ففي قوله اعاىل فبما رحمة من اهلل جيب اا نتادبر يف موقاع (ماا)؟ إ حساب القاعادة جياب أا يقاال فمحمحاة مان اهلل،
نما جند يف آية أخرى يف االجتاه املقابل قوله اعااىل فَبِ َما َا َ ِ ِه َم ِمينَااقَاه َم ل ََعُنااه َم )8(والقاعادة أا يقاال فبنق اهم ميثااقهم فماا هاو
موقع (ما)؟
املعااروف يويااً أا (مااا) لائاادة لكاان هنااا نااالم آخاار ن سااهلل لااه يف ها ا البحااث ،وهااو الساار الكااامن وراء إضااافة (مااا) ولاايهلل ليااا ة (مااا)
حسب املصطلب النحوؤ.
أقسام (ما) االسمية والحرفية
ويف حتقيق لك نقول اا من املعروف اا (ما) على أقسام فتارة اكوا (ما) أمسية ،واارة اكوا (ما) حرفية.
األقسام األربع لا(ما) االسمية

و(ما) األسمية بدورها على أقسام

ال سام األول :اا اكاوا (ماا) موصاولة و(ماا) األمسياة املوصاولة نقولاه اعااىل َ ماا َِ َُا َدغ َم يَُ َفاد َوَماا َِ َُا َد الِن ِاَ بَاا ن  )4(فها ه (مااا)
أمسية موصولة.
()5
ال سم النا ي :اا اكوا (ما) إمسية موصوفة وهي اليت افسر بأؤ شيء ،مثل قوله اعااىل َ ما يَا َف َعل الِنَ بِ َعا ََابُِ َم ِ َ َشا َُ َرم َم
ها ه ال ا(ما) ليساال موصاولة إ ليساال مبعااا الا ؤ يفعاال اهلل وإمنااا هااي موصااوفة أمسيااة يعا أؤ شاايء يفعاال اهلل بعا ابكم إا شااكرو و(مااا)
املوصوفة هي اليت افسر بشيء فتوصف.
اساى )6(ها ه اساتفهامية يعا (ماا) الا ؤ يوجاد يف
اَ بِيَ ِميُِ َ
ال سم النالث :اا اكاوا (ماا) إمسياة اساتفهامية مثال َ وَماا مَِِ َ
اَ يَاا م َ
ميينك يا موسى؟.
ال سم الرابع :اا اكوا (ما) إمسية شرطية ومثلوا له بقوله اعاىل َ وَما مَا َف َعِاا ِم َن َم َي نر يَا َعَِ َمَ الِنَ.)7(
وب ا لك ومبااا ساايأن جنااد اا القاارآا الكاارت يكثاار ماان اسااتعمال (مااا) علااى اخااتالف معانيهااا املتشااتتة يف القاارآا الكاارت و لااك يسااتدعي
افكفاً واأمالً وبصفة ني نكتشف ما هو معا (ما) بال بط.
( )1اإلمام علي بن ايب طالب  ،هنج البالغة ،ار افجرة للنشر – قم ،ص.546
( )2الشي املفيد ،اإلرشا  ،عد األجزاء جزءاا يف جملد واحد ،الناشر امل ر للشي املفيد – قم1418 ،ها ،ج 1ص.844
( )8سورة املائدة آية .18
( )4سورة النحل آية .16
( )5سورة النساء آية .147
( )6سورة طه آية .17
( )7سورة البقرة آية .117
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األقسام األربع لا(ما) الحرفية

واما (ما) الحرفية فهي على أقسام أي اً
()1
ِ
ِ ِِ
ِ
ين َرءو َرِحاايم
ال ساام األول :أا اكااوا (مااا) املصاادرية مثاال قولااه اعاااىل ِ ََ زيااز ََََِيااَ َمااا ََُاات َم َح ا ِريِ َََِا َايُ َم بااالَم َِمُ َ
واملفرول اا يقال (عنتكم) أؤ املشقة اليت اقعوا فيها فاا (العنل) هو أشد أناوا املشاقة وأعلاى رجاهتاا أو املراباة الشاديدة منهاا لََ ا َد
اءغ َم َرسال ِم َن أَ ف ِسُ َم )2(...ويف قراءة من أنف ِسكم لكن القراءة املشهور هي (مان أنف ِساكم) فلماا ا يقال اهلل اعااىل عزياز علياه
َج َ
عنتكم ،ملا ا أاى با(ما)؟
ِ
ِ
اء َو َج َِ الِن َِ )8(أؤ ال انقفوا إال ابت اء وجه اهلل فه ه (ما) نافية.
ال سم النا ي( :ما) النافية نقوله اعاىل َ وَما مُف ا َ ِالن ابَتَُ َ
ال سم النالث :اا اكوا لائدة ،ولقد فسر البع (ما) يف ا ياة الشاريفة يف فَبِ َماا َر َح َم ناة ِم َان الِن ِاَ باا(ما) الزائادة بال اا الكثاف مان
املفسرين قالوا لك ولعله ا عي علياه اإلمجاا واا (ماا) يف ا ياة حرفياة لائادة فاال هاي إمسياة موصاولة وال موصاوفة وال اساتفهامية وال شارطية
وال هي حرفية نافية وال مصدرية وال غف لك وإمنا هي حرفية لائدة ،وغاية ما فسروا الزائدة باهنا قد جيء هبا لتأنيد املعا.
ال ساام الرابااع( :مااا) الكافااة نقولااه اعااىل ِ نمااا الِنااَ ِلَااَ و ِ
احااد )4(أؤ اكااف (إا) وغفهااا عاان عملهااا يف النصااب أو اماار أو مااا
َ
َ
أشبه فانه إ ا اكن (ما) اأن هنا لكاا يقال (اا اهلل) بفتب لفظ اماللة ،مع اا مقت ى القاعادة الرفاع الظااهرؤ أي ااً فلا ا قاال ِن َماا
الِنااَ ِلَااَ و ِ
احااد واحلاصاال اا مقااام الوحدانيااة والقهاريااة يقت ااي الرفااع الظاااهرؤ مطابق ااً ملرابااة الثبااوت ال اواقعي ،وه ا ه نكتااة أ بيااة رائعااة
َ
و لك يشكل امنو جاً من مظاهر روعة الل ة العربية ومجافا.
ولقد أنثر القرآا الكرت من اساتددام مفار ة (ماا) نماا الحظناا لاك يف األمثلاة الايت سار ناها ،واألمثلاة القرآنياة علاى لاك نثافة وهاي
اتول على أنوا (ما) االمسية واحلرفية.
التال في ماقع (ما) في اآليات والمراد مُها

وهناك يف العديد من ا يات الشريفة نقاش يف موقع (ما) من ا ية الكرمية وانه ما هو املرا منهاا؟ .فماثالً يف قولاه اعااىل فَا َ ِِايالِ َماا
يا َِِمُااا َ  )5(جياارؤ السا ال انااه ملااا ا جاااء اهلل باا(ما) يف وسااط ا يااة امااً فَا َ ِِاايالِ َمااا يا َِِمُااا َ  وساانبحث ههنااا عاان اإلجابااة العامااة مث
نطبق لك على بع ا يات وصوالً يتنا الشريفة
روَة اإلبهام وجمال اإلجمال
وصفوة القول هو اا االهبام له أوالً روعة ومجال وآخا ية وثانياً اا اإلهباام واإلمجاال مماا يساتدعي حرناة الفكار ويفساب اااال لعملياة
االسااتنباو والتكاماال الفكاارؤ فانااه إ ا ناناال العبااارات نلهااا سااطحية أو واضااحة فمااا الفااري إ اً بااني نااالم اهلل وأؤ نااالم آخاار؟ باال اا ها ا
يعد من أعمدة اإلعجال القرآين ،واوضيحه
( )1سورة التوبة آية .123
( )2سورة التوبة آية .123
( )8سورة البقرة آية .272
( )4سورة النساء آية .171
( )5سورة البقرة آية .33
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أ ااع ال مال وأقسامَ

ا ال مال على أقسام القسم األول اا يكوا مجال الشيء ظاهراً بأنمله ،وه ا نو مجال.
القساام الثاااين اا يكااوا مجالااه باطن ااً ومسااترتاً بأنملااه ،وها ا نااو مجااال آخاار ،و لااك نجمااال أعماااي البحااار والشااعب املرجانيااة فيهااا
مثالً.
القساام الثالااث اا يكااوا مجالااه ظاااهراًنأمجاال مااا يكااوا اممااال الظاااهر ومسااترتاًنأمجاال مااا يكااوا اممااال املسااترت فهااو ظاااهر – باااطن
وهو باطن – ظاهر ،وهو ظاهر  -خفي نما هو خفي  -ظااهر بال هاو ظااهر يف خفائاه وخفاي يف ظهاوره ،وها ا الناو املازيج مان امماال
هو األع ب األرو األشهى واألغرب و لك من أنوا السهل املمتنع.
َحاد فاهناا عباارة يف غاياة الوضاوح والسالساة وهاي الايت اوصال
ال ه َاا الِناَ أ َ
ولن رب ل لك ماثالً مان القارآا الكارت قولاه اعااىل ق َ
الرسالة واملقصو بأوضب وأقصر عبارة لكنها يف الوقل نفسه غاية يف العمق والدقة نوهنا ختتازا اااراً مان املعاارف ،ويكفاي اا نشاف إىل اا
اا هامااً قاد أشاارت إليهاا بعا الرواياات وقاد فصالنا احلاديث عنهاا
َ
أحد اليت استعملل بادل (واحاد) ات امن أنثار مان اثا عشار مع ً
يف (اوث يف العقيدة والسلوك).
مُه ية دمج العمق بالسطح وجمع القاهر بالبارن
وعلى ه ا املنهج ال ريب من املازج باني العماق والساطب والظااهر والبااطن والوضاوح واخلفااء وساهولة التنااول وصاعوبته والقاوة وال اعف،
با اهلل اعاىل عا التكوين وعا التشريع بأنمله( ،على رجات يف نل لك)

جمالية التألي من محُم ومتشابَ
 -1فالقرآا الكرت ب على احملكم واملتشاابه ،ولاو نااا حمكمااً نلاه لكااا رائعااً ،ولاو نااا متشااهباً نلاه لكااا رائعااً أي ااً ،لكناه إ مجاع
بني املتشابه واحملكم ناا أنثر من الرائع وأغرب من ال ريب ،ومن روعته فرل احملكم عان املتشاابه يف نفاهلل الوقال الا ؤ ناناا فياه متماالجني
ومزجهما يف عني حال فرلمها ،ومن روعته أي اً النسبة امل هلة واملعا لة األغرب اليت اتحكم يف نمية ونيفية احملكمات واملتشاهبات.
الترغيبة الفريدة لبعض األدوية
 -2وممااا يوضااب لااك املثااال ا ن ماان عااا التكااوين فاااا ساار بعا األ ويااة يكماان يف (اخللطااة) اخلاصااة والعناصاار املتنوعااة الاايت يتكااوا
منها لك الدواء ،بل وأنثار مان لاك يكمان السار يف نمياة نال عنصار بالقيااس إىل ساائر العناصار الدوائياة اياث لاو اختلال الرتنيباة أ
اختالل لكاا للدواء مفعول معانهلل أو ناا قليل الفائدة أو عدت الفائدة اماً.

ظاهر المتِاقات الساغن وبارُها الُشط
 -8ومن عا التكوين أي اً جند أا عظمة اهلل اعاىل جتلل يف مجال الظاهر وعمق الباطن يف شا للوقاااه فاألشاجار والاورو والثماار
رائعااة مجيلااة ونا لك السااحب والنجااوم مث األهنااار والبحااار والو ياااا وامبااال وأطياااف احليوانااات بتشااكيالهتا الفسيفسااائية امل هلااة مث لنتوقااف
عند اإلنساا ووجهه وعينيه وبشراه و ...وهنا اتجلى لناا عظماة اهلل اعااىل علاى مساتوى املظااهر ..مث إ ا سامحنا أغاوار البااطن انكشافل لناا
عوا م هلاة مان اخلالياا فالا رات مث اإللكارتوا والمحوااوا والناواة مث املعا لاة الايت ااتحكم اخال نال رة فااإللكرتوا يادور ماثالً حاول الناواة
يف بع العناصر ستة وعشرين ألف ورة بالثانية الواحدة!
و لك نلاه هاو أول رجاة مان رجاات البااطن فكياف إ ا وصالنا إىل عاوا الكاوانتم واألماواج الكهروم ناطيساية واألشاعة الساينية وفاوي
4
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البنفسجية وغفها؟

(ما) في فَبِ َما َر َح َم نة ِم َن الِن َِ متحدى الَغاء
و لَه َام جناد اا اضاافة (ماا) يف فَبِ َماا َر َح َم ناة ِم َان الِن ِاَ قاد اختزنال الروعاة وال ماول
ويف قوله اعااىل فَبِ َما َر َح َم نة ِم َن الِن َِ لَُِ َ
واممااال نلااه! فلااو قااال اعاااىل (فمحمحااة ماان اهلل) لكاناال نلمااة اعتيا يااة لكاان (مااا) ها ه هااي الاايت اسااتوقف الفكاار واتحاادى الا ناء وحتاارك
العقل فما هو املارا منهاا؟ وملاا ا ليادت (باالصاطالح النحاوؤ) ههناا؟ وأؤ ناو مان أناوا (ماا) ،هاي؟ هال هاي إمسياة أو حرفياة؟ مصادرية
أو موصولة؟ أو غف لك.
وال ريااب انااه ماان الناحيااة امماليااة لا ت (مااا) ماان مجاليااة ا يااة ماان جهااة و ختاال بالبساااطة الظاهريااة ماان جهااة أخاارى ولكنهااا يف الوقاال
نفسه اختزنل باطناً عميقاً وأسراراً معرفية مان جهاة أخارى و لاك هاو مماا يتمياز باه ناالم اخلاالق عان املدلاوي واإلعجاال عان غافه البسااطة
يف التعقيد والتعقيد يف البساطة والظهور يف البطوا والبطوا يف الظهور يف الوقل نفسه!
ون لك األمر يف قوله اعاىل فَا َ ِِيالِ َما يا َِِمُا َ  فما هو معا (ما) وما هو املرا منها ههنا؟.
محتمالت معُى (ما) في فَا َ ِِيالِ َما يا َِِمُا َ 
هنالك احتماالت متعد ة
االحتمال األول أهنا مصدرية يع قليالً إمياهنم بالنتيجة النهائية.
االحتمال الثاين اهنا نافية فَا َ ِِيالِ َما يا َِِمُا َ  يع ال ي مناوا حا قلايالً فتكاوا هكا ا (قلايالً ،ماا ي مناوا) أو (ماا ي مناوا قلايالً)
وقد اختلف املعا على االحتمالني نما هو واضب إ أين ي منوا ح مبقدار قليل من قليالً إمياهنم؟.
االحتمال الثالث اهنا لائادة ،وها ه هاي الايت ي ِ
عجاب الكثاف مان النحاويني واملفسارين افسافها وغفهاا باه! إ جتادهم يكثاروا مان قاول
اا ه ه الكلمة أو الك الكلمة لائدة يف القرآا الكرت فتكوا على ه ا (قليالً ي منوا) و(ما) لائدة!
وامللفل للنظر انناا عاا ة ال نساتددم ها ا األسالوب إال يف ماواطن حمادو ة اعلمناهاا و رجناا عليهاا ولعلهاا حكماة اعلمناهاا لكنناا عاا ة
ال نستددم مثل ه ا االسلوب ،أماا القارآا فال رياب فياه اناه بأنملاه مبا علاى أمثاال لاك فها ا أسالوب فرياد مان حياث ااماو نماا هاو
فريد يف روعة االهبام وروعة اإلمجال و لك أي اً يعد من بع فلسفة املتشاهبات فاهنا افتب ااال واسعاً للفكر املعمق.
واحلاصاال اا امل ازيج النااا ر ال ريااب ماان الروعااة الظاهريااة يف مرحلااة السااطب وماان الدقااة يف العمااق وماان الااك احلالااة االهباميااة املكتنفااة
بالكثف من املفر ات واممل والسياي نله ،يعد من استثناءات عا الكوا نله.
()4

الشعاع الُاري الرابط بين اآليات الير المترابطة
 -4مثااال آخاار اا اارابط ا يااات هااو ممااا حيااف األلباااب أي ااً ،فاااا نيفيااة اارابط ا يااات اشااكل القمااة يف اإلباادا والتحاادؤ وام ابيااة
أي اً؛ و لك ألا الكثف من ا يات ابدو غف مرتابطة يف ظاهر األمر ول لك عقد أعالم الفكر اوثاً خاصة لكشف احلبال السارؤ واخلايط
اخلفي أو الشعا الليزرؤ ال ؤ يربط ا يات ببع ها البع وقد انتشفوا جوانب من لك بعاد اا با ل بعا املفسارين واملفكارين جهاو اً
رائعة يف ه ا احلقل وقد أخفق بع هم يف جانب وأفلب بع هم يف جانب آخر.
وه ا املبحث – الشعا الرابط بني ا يات يف حزمة واحادة ويف جمماو الساورة ويف منظوماة القارآا الكارت بأنملاه – اار ال سااحل لاه
( )1أؤ غف املرتابطة ظاهراً.
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وهااو يكتنااز ااااراً ماان املعااارف ،وهااي ساااحة اتحاادى الفكاار بقااوة وافااتب ااااال للحاراك الفكاارؤ املتااألق والعميااق واملتعااد األبعااا  ،أمااا ياان
فكلماانااا مرتابطااة فل ا لك ال حتتاااج إىل افكااف وال اتحاادى العقاال أمااا القاارآا الكاارت فقااد أاااى باااملعجز نااالم ظاااهره لاايهلل مب ارتابط لكنااه يف
الوقاال نفسااه مارتابط أشااد الارتابط! وها ا هااو ماان مجلااة مااا جيعاال القاارآا الكاارت خالااداً أباادياً علااى ماار التاااري فانااه ماان وجااوه نونااه (ال انفا
خزائنااه) فلقااد ماازج ظاااهره بباطنااه والساار بااالعلن ،وجعاال للساار س اراً ولساار الساار س اراً وهك ا ا وضاامن بع ا لااك يف نساايج سااياي ا يااات
وارابطاهتااا ،وماان هنااا فانااه ال انفا خزائنااه باال اا اارابط بعا ا يااات واضااب واارابط بع ااها خفااي ،علااى اا الظاااهر يت اامن أنواعااً أخاارى
ماان ال اربط خفيااة!! و لااك هااو قمااة احلكمااة وقمااة العطاااء وقمااة الروعااة أي ااً فاااا لاهبااام العلمااي روعااة اإلمجااال واخا يتااه ولااه أي ااً عمقااه
وأغاواره و لاك بال ابط هاو ماا يساتدعي التنقياب والتحقياق وحترياك الفكار واالساتنباو قاال اعااىل أَفَاال يَاتَا َدبنارو َ الَ َار َ  )1(وِ م َُااَ
يات مح َُمات ه نن أم ال ِ
َُتَ ِ
شابِ َهات.)2(
اب َوأ َمر متَ َ
َ
َ َ
ولُِمات المعصامين  ظاهر ومعا ي غنيرة
ااس ِذَا ََ َارفَات َم َم َعاا ِي َغ َال ِمَُاا ِ ن
 -5ولقد سار رسول األعظم وأئمة أهل البيل  على ه ا املنهج ول لك قاالوا أََاات َم أَفَا َ اَ الُن ِ
َ
()8
ن
ِ
ض َارَر َو
ااء َو َال يَ َُ ِاَب ولن ارب لا لك ماثالً فقولاه َ ال َ
اء ِ َ َساا ل َ
الَ َُِ َمةَ لَتَا َُ َ
َص َار َ َغ َال َماَ َغ َيا َ َش َ
ص ِر َََِى وجاه فَاَِ َا َش َ
ض َر َار فِي َِ
اإل َس َالِم )4(فهل (ال) ناهية؟ أو هي نافية؟ وهل هي نفي احلكم بلساا نفي املوضو ؟ أو غف لك؟
َال ِ َ
وبا لك أي ااً نكتشااف الساار وراء خلااو الاادين اإلسااالمي إ اهناام عملاوا ب اََََِ ياَُااا ِلَ َ اااء َاألِا ِ
اال َو َََِا َايُم التنا َف ِريااع )5(ولقااد ناااا ماان
السهل جداً على اهلل اعاىل أا يكشف لنا نل العلوم وي عها يف عقلنا من الوال ة! هل اوجد مشكلة يف لك؟ هال هنااك حما ور ان يف
أا يو جل امسه نل علوم الفيزياء والكيمياء وال رة والطاقة والطب والفلسفة وافندسة يف أ هاننا؟ نال ال مشاكلة .ولكان الادنيا هاي نياا
االمتحاااا والتكاماال وال ميكاان أؤ منهمااا لااو أعطانااا اهلل ناال شاايء فعااة واحاادة! اا حكمااة اهلل ساابحانه واعاااىل اقت اال أا شااي يف ها ه
ال ابااة وأا حتقااق بنفسااك وانقااب وا ادقق واسااتددم قواعااد االرنيولوجيااا وغفهااا ،واحلاصاال اا عليااك أناال أا اقااوم ب االتفريع واالسااتنباو
واالنتشاف وهك ا وهلم جرا.
الروَة غل الروَة في َُصر المفاجأة
إا الروعااة اكماان فيمااا اكماان يف عنصاار املفاجااأة وال اكااوا مفاجااأة إ ا نناال حميطااً بكاال العلااوم ،ولسااوف افقااد احلياااة حينئا روعتهااا
واثارهتا واكوا رواينية اماً ،والتدبر يف املثال ا ن يكشف لنا لك بوضوح
اا اخلطيااب الناااجب هااو الا ؤ يباادأ بدايااة غااف متوقعااة أو يباادأ بدايااة ال اتوقااع مااا ا يريااد أا يسااتنتج منهااا فهنااا يكماان عنصاار املفاجااأة،
ولكن يف االجتاه املقابل جياب أا ال يكاوا املانهج مان أولاه إىل آخار ،مانهج املفاجاات ألناه با لك اساقط روعاة املفاجاأة إضاافة إىل اناه يثاف
اااواراً ائمااً يف األعصاااب ،إمنااا الرائااع اا يكااوا نالمااه مزجيااً فريااداً ماان التسلساال الطبيعااي مبقدمااااه املنطقيااة الاايت انتهااي إىل نتااائج طبيعيااة مث
( )1سورة النساء آية  ،32وسورة حممد آية .24
( )2سورة آل عمراا آية .7
( )8حممد بن احلسن احلر العاملي ،وسائل الشيعة ،م سسة آل البيل  - قم1441 ،ها ،ج 27ص.117
( )4الشي الصدوي ،من ال حي ره الفقيه ،م سسة النشر اإلسالمي – قم1418 ،ها ،ج 4ص.884
( )5حممد بن احلسن احلر العاملي ،وسائل الشيعة ،م سسة آل البيل  - قم1441 ،ها ،ج 27ص.62
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فجأة يكشف لك وجهاً آخر ال اعرفه أو ال اعرف إىل أين ي ؤ.
ون لك األل ال فاا الل ز روعته يف انه ل ز ولكن ال يصب اا اتحول احلياة نلها إىل ل ز أو أا يكاوا ناالم اخلطياب أو املعلام نلاه ل ازاً
لكنه إ ا مزج ه ا ب لك يف اناسق أخا فهنا اكمن الروعة والعبقرية والنبوغ.

الهدية مناالِ
باال جنااد يف األمثلااة العرفيااة شاااهداً علااى ل اك أي ااً و لااك يف افديااة الاايت يقاادمها الناااس بااائهم أو أمهاااهتم أو ألقربااائهم يف األعيااا
الشرعية نعيد ال دير ماثالً فا ا لعامال املفاجاأة وقعااً حمببااً يف األنفاهلل فاهناا اساتثف فيهاا حاهلل احلباور والسارور بشاكل اساتثنائي ،ولكان ومان
جهة أخرى فاا من الرائع أي اً اا خيمح أحياناً الطرف ا خر بانه سوف يشارتؤ لاه شايئاً حيباه بشادة ،فها ا لاه نكهاة و اك لاه نكهاة أخارى
فال ه ا ي عن اك وال اك ميكن اا يستبدل هب ا.
واحلاصل اا احلياة بناها اهلل سبحانه واعاىل على املزيج من النمطية ومن اإلبدا وعلى الروعة يف ه ا التنويع واالمتزاج.
والشواهد نثفة جداً ملن راقب احليااة بعاني فاحصاة إ سايجد يف نال حيااناا جتلياات مبهارة فا ه املعا لاة روعاة اإلهباام واإلمجاال ومادى
حمرنيته للفكر والعقل إىل جوار روعة األسلوب التقليدؤ النمطي السائد.
وعو اً إىل قوله اعاىل فَبِ َماا َر َح َم ناة ِم َان الِن ِاَ فااا الرمحاة هاي الفلسافة األصالية مان اخللقاة إ خلقناا اهلل اعااىل لفمحناا َ وال يَا َزالاا َ
()1
ِِ
اساتَاَُ ِف َر لَها َام َو َشااا ِوَره َم فِااي
اَ َولِا ََلِ َ
اين ِالن َما َان َرِحا َام َربا َ
َ َمَِ َ ها َام والرمحااة يف آيتنااا هااي املنشااأ لتشاريع فَااا ََ ََا َُاه َم َو َ
م َتتَِفا َ
و فَاتَا َانغ َل َََِى الِن ِاَ والرساالة حا ا ا صارحية وواضاحة ولكان الروعاة نال الروعاة أا ا ام ها ه اللوحاة الواضاحة إيهامااً
األ ََم ِر فَِإ َذا ََ َزَم َ
وإمجاااالً قيق ااً يفااتب ناف ا ة واسااعة للتفكااف ،وه ا ا هااو الاادور ال ا ؤ ا يااه (مااا) بال اابط وب ا لك يكااوا اممااع بااني الوضااوح والعمااق وبااني
البساطة والتعقيد.
بل نقول ح ال ؤ يقول اا (ما) لائدة يف ا ية ،فعليه اا يفكر ملا ا هاي لائادة؟ أنانال ليا هتاا عبثااً ناال ،بال هاي لائادة يويااً فقاط
لكن فا حكمة وجهة معنوية ،وه ا اث مرتامي األطراف ولعل اهلل اعاىل يوفقنا للبحث عنه بشكل مستقل.
اَ فَاا ََ
او فَقَااِ الَِِاي َ الَ َ َِا ِ ال َا َف ااا ِم َان َح َالِ َ
و لَه َام َولَ َاا غ َُ َ
فه ه هي البصفة الثانية يف ا ية الشريفة فَبِ َما َر َح َم نة ِم َن الِن َِ لَُِ َ
استَاَُ ِف َر لَه َم َو َشا ِوَره َم فِي األ ََم ِر.
ََ َُاه َم َو َ
هل ستشير العاِي ال اهل أو المتدين العاقل!
البصيرة النالناة :وهاي نظرياة  -عملياة أي ااً وهاي اادور حاول حماور مان أهام حمااور االستشاارة واملشاورة وهاو مان الا ؤ نستشافه؟ هال
نستشااف العاقاال احلكاايم املتقااي؟ أو نستشااف الفاااجر اماهاال العاصااي؟ واملسااتفا ماان ا يااة الش اريفة – نمااا ساايظهر – قااد يب ادو غريب ااً ألنااه
يناق املراكز يف ال هن بال قاد يبادو مناق ااً ملاا يف الرواياات الشاريفة عان املستشاار ومواصافااه ،فلنبادأ أوالً بابع الرواياات الشاريفة حاول
شااروو ومواصاافات املستشااارين ملوضااوعيتها أوالً ولتكااوا املرشااد لنااا ثاني ااً ولكااي ناادرس عالقتهااا با يااة الش اريفة ثالث ااً إ قااد اتكشااف لنااا
مفاجأة غريبة حينئ  .فنقول
اا مقت ى القاعدة لدى العقاالء أا ااتم استشاارة اخلباف املتقاي ال اماهال العاصاي ،إ االستشاارة فاا حادو ومان حادو ها مواصافات
املستشار وه ا اث هام لعله نفر له جماالً آخر ولكن موجز القول فيه
( )1سورة هو آية .111-113
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االستعا ة بشرغات استشارية أجُبية
اا االستشااارة فااا حاادو وض اوابط والبااد ماان راسااتها بكاال قااة وإال حتولاال املشااورة إىل مصاايدة خطاافة وناناال الساابب يف املفاسااد
العظيمة ،فمثالً الدول اإلسالمية اساتعني بشارنات أجنبياة استشافها بال حا الشارنات الكامحى جناد  -ماع األساف – اا مستشااريهم إماا
من بريطانيا أو أمريكاا أو روسايا أو غفهاا ،ولكان جياب عيناا اا نساتنطق الرواياات لنارى اإلماام ماا ا يقاول وأي ااً لنعارف مقت اى القاعادة؟
فهل يصب اا استشف بريطانياً أو أمريكياً أو فرنسياً واملانياً وروسياً وشبه لك؟ ما ال ؤ ينب ي أا افعله؟.

مااِفات المستشار وشرورَ
يقول اإلمام الصا ي  نما جاء يف احملاسن على ما نقله عنه يف سفينة البحار عن أيب عبد اهلل قال 
ودها فَمن ََرفَاها بِحد ِ
ِ
و َم َ نرما َها َََِى الَم َستَ ِشي ِر أَ َغنَا َر ِم َن َم َُا َف َعتِ َها لََ:
ود َها َو ِنال َغا َ َ
ارةَ َال مَُا ِنال بِحد َ َ َ َ َ
 ِن ال ََمش َ
فَأَ نول َها أَ َ يَُا َ الن َِي م َشا ِوره ََاقِ ِال.
َوالننا ِيَة أَ َ يَُا َ ح َراِ متَ َديُِّاِ.
والننالِنَة أَ َ يُا َ ِ ِدي اِ م َِ ِ
امياِ.
َ
َ
َ
َ َويَ َُت َمَ.
َ ث نم ي ِس نر ذَلِ َ
َ بَُِا َف ِس َ
َوال نرابِ َعة أَ َ مطَِِ َعَ َََِى ِس ِّر َك فَايَُا َ ََِِمَ بِ َِ َغ ِعِ َِم َ
فَِإ نَ ِذَا َغا َ ََاقِ ِال ا َاتَا َف َع َ ِ
ارمَِِ.
و ب َمش َ
ِ
ِ
ََ.
يح ِة ل َ
َوِذَا َغا َ ح َراِ متَ َديُِّاِ أ َ
َج َه َد َا َف َسَ في الُنص َ
وِذَا َغا َ ِ ِدي اِ م َِ ِ
امياِ َغتَ َم ِس نر َك ِذَا أَرََِ َعتََ ََََِي َِ.
َ
َ
()1
ِ ِ
وِ َذا أَرََِ َعتََ َََِى ِس ِّر َك فَ َُا َ ََِِمَ بِ َِ َغ ِعِ َِم َ ِ
يحة
ارة َوَغ َمَِو الُنص َ
َ مَ نمو ال ََمش َ
َ
والرواية صرحية يف اا اإلنساا إ ا أرا أا يستشف يف أمر جتارؤ أو بناء هندسي أو يف أمر عائلي يف نازا أو غافه أو يف أؤ أمار ،فعلياه
أا ينتدب من مجع مواصفات عديدة
الع ل

...فَأَ نول َهااا أَ َ يَُااا َ النا ِاَي م َشااا ِوره ََاااقِ ِال فعلااى اإلنساااا أا خيتااار العاقاال للمشااورة معااه ال أا ينتدااب صااديقه للمشااورة ااار أنااه
صااديقه إ قااد يكااوا قلياال احلكمااة فلاايهلل املااالك يف املشااورة الصااداقة مبااا هااي صااداقة باال العقاال واحلكمااة وأا يكااوا املستشااار عاااقالً يعاارف
نيف يعقل األمور وم ؟.

الحرية والتدين
َ والننا ِيَة أَ َ يَُاا َ ح َاراِ متَا َديُِّاِ وهااااا صافتاا التادين واحلرياة ،والظااهر اا املارا باحلرياة معاا عاام وهاو اا يكاوا حار الانفهلل ولايهلل
املارا املعااا األخا املقاباال للعبو يااة ،واحلاار هنااا يعا املتحاارر ماان أساار الشااهوات مااثالً فانااه يعطيااك حما الارأؤ وخااال النصااب ،عكااهلل
العبد لألهواء والشاهوات فاناه إ ا نانال لدياه مصالحة يف الارأؤ فاناه جيار الناار إىل قرصاه أو قارص مان يهاواه ال إىل ماا اقت ايه مصالحتك،
وأا يكااوا متااديناً إ قااد يكااوا عاااقالً ولكنااه ال ياان لااه ،وهاال ال ااريب أو الشارقي حاار ماان أساار الشااهوات؟ أو هااو حاار ماان مراعاااة مصاااحله
الشدصية أو مصاحل بال ه؟ وهل هو متدين حقاً ليحول ادينه وا خيانتك إا استطا ؟
( )1أمحد بن حممد بن خالد المحقي ،احملاسن ،ار الكتب اإلسالمية – قم1871 ،ها ،ج 2ص.642
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الصداقة والمِاماة
والننالِنَة أَ َ يُا َ ِ ِدي اِ م َِ ِ
امياِ فاا الصديق املواخي (ال ال ريب األجنيب) يب ل لك النصيحة حقاً وصدقاً.
َ
َ
َ
حارة المستشار بُافة المعِامات وال هات
َ لك اا نثافاً مان ث ارات املشاورة ومعايبهاا اعاو إىل أهناا نانال مان
َ بَُِا َف ِس َ
َ وال نرابِ َعة أَ َ مطَِِ َعَ َََِى ِس ِّر َك فَايَُا َ ََِِمَ بِ َِ َغ ِعِ َِم َ
طرف ليهلل حميطاً بأبعا الق ية وجوانبها فيشف ابعاً ل لك إشارة خاطئة ،وعليه فاملستشف جيب أا ي اع الطارف ا خار يف نامال الصاورة
بساالبياهتا ،وإجيابياهتااا وبفرصااها ولاطرهااا ،فم اثالً لااو وقااع ن ازا بااني أخااوين أو بااني عش افاني فيجااب اا ا ااع املستشااار يف نافااة افاصاايل
الواقعة أسباب النزا وسهم نل طرف من اخلطأ وأبعا ه اخلفياة األخارى وغاف لاك وعندئا ساوف يكاوا حكماه حكمااً ساليماً ،ولكناك
لااو ناارت لااه أخطاااء ا خاار ومحلتااه املسا ولية ناملااة وا افلاال عاان أخطائااك أناال وساارتهتا فاااا حكمااه – النااابع ماان املعلومااات الناقصااة أو
اخلاطئة – ال يكوا صحيحاً.
َ َويَ َُت َمَ فال يف حك أمام الناس.
فالرابعة أا اطلعه على سرك فيكوا علمه بك نعلمك بنفسك ث نم ي ِس نر ذَلِ َ
فَِإ نَ ِذَا َغا َ ََاقِ ِال ا َاتَا َف َع َ ِ
ارمَِِ.
و ب َمش َ
ِ
ِ
ََ.
يح ِة ل َ
َوِذَا َغا َ ح َراِ متَ َديُِّاِ أ َ
َج َه َد َا َف َسَ في الُنص َ
وِذَا َغا َ ِ ِدي اِ م َِ ِ
امياِ َغتَ َم ِس نر َك ِذَا أَرََِ َعتََ ََََِي َِ.
َ
َ
ِ ِ
وِذَا أَرََِ َعتََ َََِى ِس ِّر َك فَ َُا َ ََِِمَ بِ َِ َغ ِعِ َِم َ ِ
يحة
ارة َوَغ َمَِو الُنص َ
َ مَ نمو ال ََمش َ
َ
ولُن اآلية مدَا لى استشارة العصاة فما وجَ ال مع؟
فه ا هو مقت اى القاعادة إ اً (و لاك يساتدعي أا افار لاه مباحاث خاصاة عان حادو املشاورة ساواء أنانال يف الق اايا الشدصاية أم
يف الق ايا النوعية أم يف الق ايا املتوسطة بينهما مثل ق ايا م سسات ااتمع املدين وهي جمتمعات مص رة يقو ها جملاهلل األمنااء أو هيئاة
املاادراء يف املسااجد أو احلسااينية أو النقابااة أو االحتا يااة واالحتااا أو احلاازب أو العشاافة أو غااف لااك) فها ا نلااه هااو مقت ااى القاعاادة ،ولكاان
ا ية الشريفة قد يبدو منها يف با ئ النظر غف لك ،فما هو وجه التوفيق؟
او فَقَااِ الَِِااي َ الَ َ َِ ا ِ
او لَها َام َولَا َاا غ َُا َ
فلنتاادبر يف ا يااة الشاريفة ماان جديااد لنكتشااف مااا ا اقااول بال اابط فَبِ َمااا َر َح َما ناة ِما َان الِنا ِاَ لَُِا َ
اساتَا َُ ِف َر لَه َام َو َشاا ِوَره َم فِاي األ ََما ِر وها ا يعا اا اشااور يف األمار نفاهلل
ال َا َف اا ِم َن َح َالِ َ
َ( فا) وه ه (فاء التفرياع) ا ََ ََا َُاه َم َو َ
أولئااك ال ا ين عفااوت عاانهم ماان العصاااة! مااع اا مقت ااى العاادل إمهااال أولئااك العصاااة باال عقاااهبم (ال ا ين عصااوه  باارتك م اواقعهم يف
او فَقَااِ الَِِااي َ الَ َ َِ ا ِ  ال َا َف ااا ِما َان
او لَها َام َولَا َاا غ َُا َ
امباال يف معرنااة أحااد) ولكاان مقت ااى الف اال هااو فَبِ َمااا َر َح َما ناة ِما َان الِنا ِاَ لَُِا َ
َ و لك مهلهم وألهنام ال اوجاد لاديهم قابلياة إ ينف اوا مان حولاك لاو أخا هتم مبار احلاق وعااقبتهم علاى معصايتهم جهااراً ،فااهلل
َح َالِ َ
برمحته منه أمرك أا اكوا ليناً هيناً هشاً وبشاً وإال ناا مقت ى القاعدة يف أعاراف نافاة امللال والنحال اا ي باوا ويعااقبوا ولكان النايب 
اَ فَاا ََ ََا َُاه َم وال يكاوا
او فَقَااِ الَِِاي َ الَ َ َِا ِ ال َا َف ااا ِم َان َح َالِ َ
او لَه َام َولَ َاا غ َُ َ
عفا عنهم مبا ال يتصاور فَبِ َماا َر َح َم ناة ِم َان الِن ِاَ لَُِ َ
العفو إال إ ا نانل هناك معصاية إ ال يعقال العفاو عان الالشايء! أو هال يعقال العفاو عان التقاوى أو افادى أو االساتقامة؟ ناال بال أعاف
عنهم إ نانوا عصاة.
واألغرب انه اعاىل أمره  يف مقابل العصاة من أمته بثالثة أوامر نلها نا رة
9
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أوالً فَا ََ ََ َُاه َم ،وه ا يف واقع نفسك وفيما بينك وبينهم.
استَاَُ ِف َر لَه َم ،وه ا فيما بينهم وبني اهلل اعاىل فكن أنل الوسيط مل فرة اهلل اعاىل فم!.
وثانياً َ و َ
وثالثاً َ و َشا ِوَره َم فِي األ ََم ِر أؤ ه الء العصاة شاورهم!
ولقد خطر يف بايل ها ا االساتنباو ا ناف عناد التادبر يف ا ياة الشاريفة ولكان حياث اناه ال يصاب التفساف مباا خيطار بالباال قبال مراجعاة
سااائر ا يااات والروايااات والتفاسااف (الحتمااال وجااو ق ارائن منفصاالة وص اوارف عاان الظهااور الباادوؤ) ل ا لك رجعاال للتفاسااف فتجلااى األماار
بوضوح أنمح إ اا شأا نزول ا ية ناا هو ق ية العصاة يف معرنة أحد حيث ارك أولئاك الرمااة ماواقعهم رغام اشاديد النايب  علايهم
أا ال يرتنوا مواقعهم يف ثنية امبل أبداً ومهما حادث لكانهم ارنوهاا طمعااً يف ال نيماة ،ونانال الاك معصاية مان أنامح املعاصاي والكباائر إ
نانل السبب يف قتل العشرات من املسلمني بل نا النيب أا يقتل وأوشك اإلسالم على أا يقتلع من اما ور ،فها ا هاو شاأا نازول ا ياة
فَبِ َما َر َح َم نة ِم َن الِن َِ مع انه ناا الاللم أا ي بوا نلهم ،ولكن النيب  عفا عنهم بأمر اهلل اعاىل واست فر فم وشاورهم يف األمر.
او
او لَها َام َولَا َاا غ َُا َ
فها ا هااو املاانهج النبااوؤ الا ؤ ينب ااي عليااه أا اتبعااه احلكومااات وامل سسااات وااتمااع نلااه فَبِ َمااا َر َح َما ناة ِما َان الِنا ِاَ لَُِا َ
اَ فَاا ََ ََا َُاه َم و لاك يف الفاا االجتماعياة العاماة أو ماا يشابهها أماا اإلجارام الفار ؤ فلاه حكام
فَقَاِ الَِِي َ الَ َ َِا ِ ال َا َف ااا ِم َان َح َالِ َ
آخر.

وجها لِ مع
ووجه اممع بني مثل ه ه ا ية الكرمية والروايات اليت حتد قيو اً مشد ة يف املستشارين ،نالرواية السابقة ،هو
أوالً التفصيل بني االستشارة يف الشأا الشدصي فانه أمر واالستشارة يف الشأا النوعي فانه أمر آخر.
وثانياً التفصيل بني استشارة األجانب فانه حمرم وم موم ،وبني استشارة عامة الناس مبن فيهم العصاة واملعارضة فانه حمبوب مطلوب.
فاستشااارة األفارا يف الشااأا الشدصااي هااو مااوطن الااك الروايااة ونظائرهااا ماان الروايااات ،واستشااارة القائااد مبااا هااو قائااد ماان الناااس ،حا
العصاااة ماانهم ،هااو مااور ا يااة الكرميااة فلااو ناناال لاادؤ مشااكلة ماليااة أو عائليااة أو غااف لااك فيجااب أا يكااوا املستشااار عاااقالً حاراً متااديناً
صديقاً صدوقاً نما هو م نور يف الرواية فتنب ي استشارة مثل ه ا الشد الكفوء لكي أعرف وجه احلق وانتشف الدرب.
امااا استشااارة القائااد فقااد اكااوا فااا أهااداف وأغ ارال أخاارى وحسااب الااك االغ ارال يتحااد ماان اريااد اا استشاافه ،وقائااد مثاال الناايب
األعظم  ال حيتاج إىل مشورة أؤ شد ألنه عا مبا ناا ومبا يكوا وما هاو نااا إىل ياوم القياماة ،بال نانال استشااراه  مانهم
لتطييب قلوهبم نما يف الروايات وال ؤ يستشف اطييباً للقلب فانه يستشف ح العاصي وال يقتصر يف املشاورة علاى االاقيااء أمثاال سالماا
لااك اا ساالماا ونظارا ه ساواء أقااال لااه الناايب شااري أم قااال لااه غاارب فانااه يطيااع ،أمااا لااك العاصااي الا ؤ اتزلاازل قدمااه ل نيمااة بساايطة فانااه
حيتاج إىل اطييب قلبه ني ال يساتمر يف غياه وشاقاقه ،فقاد اقت ال الرمحاة اإلفياة أا يلاني النايب  فام ،وها ا البحاث ووجاه امماع ها ا
برننيااه حيتاااج إىل عقااد راسااة مسااتقلة عاان نافااة القارائن الدالااة علااى لااك ومناقشاااهتا لناارى هاال اساالم ماان اممااع التمحعااي أو ال؟ ،وقااد نوفااق
ل لك الحقاً إ ا ا ا اهلل اعاىل.
اساتَاَُ ِف َر لَها َام
او فَقَااِ الَِِااي َ الَ َ َِا ِ ال َا َف ااا ِما َان َح َالِا َ
او لَها َام َولَا َاا غ َُا َ
يقااول اهلل اعاااىل فَبِ َمااا َر َح َما ناة ِما َان الِنا ِاَ لَُِا َ
اَ فَااا ََ ََا َُاه َم َو َ
و فَاتَا َانغ َل َََِى الِن َِ
َو َشا ِوَره َم فِي األ ََم ِر فَِإذَا ََ َزَم َ
و مر دَاا ا ا الحمد هلل رب العالمين وِِى اهلل َِى محمد والَ الطيبين الطاهرين
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