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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

سم املصطفى، حممد وعلى أهل بيته الطيبني احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا
  مة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول وال قوه إال باهللا العلي العظيم.الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائ

  ؟(صلى اهللا عليه واله وسلم)هل نحن مع رسول اهللا 
  وهل الرحمة واجبة شرعًا؟

 : يقول تعاىل
نَـُهمْ ( اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بـَيـْ تـََراُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن اللَِّه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر  ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

ْنِجيـِل َكـَزرٍْع َأْخـَرَج َشـْطَأهُ  َعلَـى ُسـوِقِه يـُْعِجـُب الـزُّرَّاَع لَِيِغـيَظ ِبِهـُم اْلُكفَّـاَر  فَـَآَزرَُه فَاْسـتَـْغَلَظ فَاْسـتَـَوى )١(السُُّجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِفي التـَّـْورَاِة َوَمـثـَُلُهْم ِفـي اْإلِ
ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما    )٢()َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمنـْ

ــنَـُهمْ (احلــديث حــول فقــريت  ســيتمحور اُء َعلَــى اْلُكفَّــاِر رَُحَمــاُء بـَيـْ يــة الكرميــة.. اذ هاهنــا جمموعــة مــن البصــائر ) الــواردة يف اآلَمَعــهُ (وحــول مفــردة  )َأِشــدَّ
   :)َمَعهُ واالضاءات نبدأها مع مفردة (

  تستدعي االتصاف بالرحمة والشدة معاً رسول لمعية ال :االولى اإلضاءة -١
) (رحيما آلية الكرمية، أي ان تكون (شديدا على الكفاريف اتقتضي االتصاف بكلتا الصفتني الواردتني  (صلى اهللا عليه واله وسلم)رسول اهللا لاملعية  إن
ـذين الصـفتنيعيـة تصـلح ان تكـون علـة لهذه امل ونفس (صلى اهللا عليه واله وسلم)رسول اهللا  ألن املفرتض أنك (مع)وذلك ؛ )باملؤمنني ؛ ضـرورة االتصـاف 

  إذ ألست معه؟ فكن مثله واقتِد به وتأّس.
 معللـة )الصـفات املعروضـة فيـهالكثـري مـن حـىت  ( بـل نضـيف:املذكورة فيه  األحكامان خمتلف  :إعجاز القران الكرميوقد سبق فيما مضى ان من وجوه  

  .!لو تفطن اليه املرء لوجده جليا خفيجلي أو بوجه  بإشارة سابقة أو الحقة أو مقارنة،
  ؟ اء بينناعلى الكفار رمح أشداءملاذا ينبغي ان نكون إذا جرى السؤال عن  :وبعبارة اخرى

  وكفى! )...َوالَِّذيَن َمَعهُ ...( (صلى اهللا عليه واله وسلم)مع رسول اهللا  ألننا :الجواب أمكن
  وهناك سؤال آخر وجواب تستبطنهما اآلية الشريفة وهو:

   ؟ان يكون شديدا على الكفار رحيما باملؤمنني (صلى اهللا عليه واله وسلم)رسول اهللا كان على ملاذا  
ـؤالءينبغي ان يكـون فمل رسالة من السماء فهو حيث انه حي )ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَّهِ (رسول اهللا  هألن :الجواب فيتضـمن اجلانـب ، شـديداً بأولئـك رحيمـا 

يج حتـرمي واجيـاب اال اهللا) ومـز ..ال الـه ( :بـل هـي مـزيج نفـي واثبـات ليسـت ممحضـة باجلانـب االجيـايب فقـط الرسـالة السـماويةاذ ان ؛ السليب واجلانـب االجيـايب
الــرامحني يف موضــع العفــو والرمحــة) كمــا ورد يف الــدعاء  ارحــم( ) وهــوملعــاقبني يف موضــع النكــال والنقمــةاشــد ا( تعــاىل ) كمــا ان اهللاوهــذا واجــب ..(هــذا حــرام

  .)٣(املأثور
 اىل ويف النطــاق والــدوائر واملصــاديق الــيت حــددها،اهللا تعــالرســول االكــرم ص ينبغــي ان يكــون شــديدا مــع الكفــار باحلــدود الــيت عينهــا وصــفوة القــول: ان 

م وتقواهم   كما ان عليهم ان يتصفوا بصفات النيب ويتاسوا به ما استطاعوا اىل ذلك سبيال .  ،رحيما باملؤمنني ما داموا على اميا
  في اآلية الكريمة. واردتينتقتضي االتصاف بكلتا الصفتين ال (صلى اهللا عليه واله وسلم)ان المعية مع رسول اهللا  :فنخلص اىل

 بنحو القضية الحقيقيةمعية  (صلى اهللا عليه واله وسلم)الرسول المعية مع  :الثانية اإلضاءة -٢
ا  ونظائرهاية هذه اآلمضامني ينظر اىل  ان الكثري منا زمن معـه يف الـكـانوا كالمـا عـن رسـول اهللا وعـن الـذين    فال جيـد فيهـا إاللوحة ثابتة يف عمق الزمن وكأ

مالغابر    ...تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا على الكفار رمحاء بينهم أشداءقمة القمم فهم جماهدون مضحون  وكانوا أولياء أتقياءكانوا   وا
ـا ونتـبجح ثابتةلوحة جمموعة إنسانية زمنية تشبه وهذه  هـو الـرابط  ... لكـن مـاون شـكـم د وحيـق لنـا ـ كمسـلمني ـ ان نفتخـر! يف عمق الزمن نفتخـر 
  ! وبينهم؟ بني بيننا

 مجعهمأللصـحابة بـ: واخللـف الصـاحل لإلسـالفكمدح متميـز  يف قرارة نفسه ويف وعيه او ال وعيه ،وأمثاهلا اآليةىل هذه ينظر إوهكذا جند ان الكثري منا 
                                                            

 أي فراخه وبناته احمليطة به  )١(
  ٢٩الفتح  )٢(
 دعاء االفتتاح  )٣(
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ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجراً َعِظيماً  َوَعَد اللَّهُ  (خاصة عند اخلاصة لقوله تعاىل:  و الصاحلني منهمأ عند العامة ومـنهم للتبعـيض  )١()الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمنـْ
  هنا قطعاً.

   وهل حنن جمرد جمموعة من املشاهدين أو املتفرجني أو املفتخرين؟؟ بنا الشريفة اآلية فما هو وجه ربط
   والتعميم هناك عدة وجوه للربط :الجواب

ـم لقولـه تعـاىل  (صلى اهللا عليه واله وسلم)ملا كان رسول اهللا  :... فنقولالتأسيدليل من خالل  -١ هكذا ومن كان معه على منواله فعلينا ان نتأسى 
أيضـاً يـتم عـرب املاضـي احلاضـر واملسـتقبل  فـالربط بـني )٢()يـًراَكثِ   َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسـَنٌة ِلَمـْن َكـاَن يـَْرُجـو اللَّـَه َواْليَــْوَم اْآلَِخـَر َوذََكـَر اللَّـهَ (

 دليل التأسي.
فال فرق بيننـا وبيـنهم نبينا مجيعا  (صلى اهللا عليه واله وسلم)دين واحد ورسول اهللا  علىاذ اننا ، فرق ال :بان يقال... الخصوصية إلغاءمن خالل  -٢

ــذه الصــفات، فكمــا نلغــي اخلصوصــي ل املدينــة يف زمنــه فحســب بــل كــل املســلمني يف ذلــك هــإذ ال يــراد بالـذين معــه أ )ة اجلغرافيــة (املكــانيف لـزوم االتصــاف 
 .(الزمن) نلغي اخلصوصية التارخييةكذلك   )٣(الزمن
 بتــوهم اننــامــا معهــم كْ حُ  لَ لنــدخُ أو نتمســك بــدليل التأســي نلغــي اخلصوصــية  مــن دون حاجــة إىل ان... يــة معهــماملعيــة احلقيقاإلذعــان بمــن خــالل  -٣

لقضـية ) املعيـة بنحـو اَمَعـهُ (للـذين مـع رسـول اهللا فـاملراد بــ مصـداق حقيقـي موضـوعا وحكمـا نقول باننابل ، الثالثالثاين و وهو الوجه  موضوعا خارجني عنهم
 .اخلارجيةبنحو القضية ال احلقيقية 

مـا دامـوا  مـع رسـول اهللا وأهـل بيتـه األطهـاريف شـىت األزمـان هـم فـاملؤمنون ، ةيـة وال معيـة تارخييـاملعية هي معيـة إميانيـة وليسـت معيـة جغرافوذلك يعين ان 
  .قني ال تأخذهم يف اهللا لومة الئممؤمنني صاحلني مت

ة يــ لآلنــوا يف املدينــة مشــمولنيهــا ممــن مل يكو ان ال يكــون املؤمنــون الــذين يســكنون يف الــيمن او غري  للــزمجغرافيــة  لــو كانــت املعيــة معيــةوذلــك لوضــوح انــه 
(صـلى اهللا عليـه يف تلـك الفـرتة الـوجيزة واغلـبهم مل يكونـوا يف مدينـة رسـول اهللا  مليـون فـرد اسـلموا ربـعيقـرب مـن  ان ما اإلحصاءاتحسب بعض ف! الشريفة

  .واله وسلم)
  وكذلك احلال يف املعية التارخيية متاماً.

  .الية إسالميةخالقية رسأية ايمانية فكرية هي مع (صلى اهللا عليه واله وسلم)أن المعية مع رسول اهللا  :فنخلص الى
عقديـة  إميانيـةليست معيـة  صحابة املنتجبني منهم بالنسبة لناول اهللا ص وألاملعية لرس إنمن خالل اإلذعان باملعية يف ما قبل خلقه األبدان، مبعىن:  -٤

  .واالكوار السابقة على اخللقة األدواربل هي معية يف عمق الزمن يف ، فكرية وحسب
  وسيايت احلديث عنها الحقا يف حبث مستقل ان شاء اهللا . هي معية يف الطينة :وبعبارة اخرى
  .الصحيح هو اجلمع بينهما بنحو امت وامشل) بل ةاملعية االميانييعارض الوجه السابق ( وهذا الوجه ال

 في الجملةالرحمة بالمؤمنين واجبة  :اإلضاءة الثالثة -٣
نَـُهمْ ( يف قوله تعاىلعن ان الرمحة باملؤمنني  يف اإلضاءة الثالثة نبحث    ؟هل مستحبة ام واجبة )رَُحَماُء بـَيـْ

  : على ذلك الكثرية وقد دلت الروايات ،يف صور كثريةهي واجبة  :.. وبعبارة اخرىأي يف اجلملة الرمحة واجبة يف حدودٍ  :نقول
  من منع مؤمنا شيئاً... يؤمر به إلى النار!

َوُهَو يـَْقـِدُر َعَلْيـِه ِمـْن ِعْنـِدِه َأْو ِمـْن ِعْنـِد َغْيـرِِه َأقَاَمـُه اللَّـُه   ِإلَْيهِ   أَيَُّما ُمْؤِمٍن َمَنَع ُمْؤِمناً َشْيئاً ِممَّا َيْحَتاجُ (( ..... (عليه السالم) إلماما ومنها: ما ورد عن
َناهُ  يُـَقاُل َهَذا اْلَخاِئُن الَِّذي َخاَن اللََّه َوَرُسوَلُه ثُمَّ يـُْؤَمُر ِبِه ِإَلى النَّارَمْغُلولَ  )٤( يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُمْسَوّداً َوْجُهُه ُمْزَرقًَّة َعيـْ  )٥())ًة َيَداُه ِإَلى ُعُنِقِه فـَ

ا كثــري مــن الروايــات وال تشــكل إنــذاراً شــديداً جــداً بــل وخميفــاً حقــاً لكــل مــن مينــع مــن حيتــاج شــيئاً وهــو يقــدر عليــه، وهــذه الروايــة  نقــاش يف ويف مضــمو

                                                            

 .٢٩ الفتح: )١(
 ٢١االحزاب  )٢(
  وكانوا متوزعني يف تسع دول جبغرافية ذلك اليوم. )٣(
 حسب حتقيق بعض احملققني : أي تنقلب عينة فيكون بياضها هو البارز مث يكون مزرقّـا  فيكون املنظر خميفا وموحشا  )٤(
 .٣٦٧ص ٢اإلسالمية) ج –الكايف الشريف (ط  )٥(
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  .واعتبارهاحجيتها 

  هذا الشخص (املانع للخري) بانه (اخلائن الذي خان اهللا ورسوله).توصيف هو وجه  ل ماأنسولكن ل
ن فيهـا فـاذا مـا فرطنـا فيهـا ومل نضـعها يف حماِهلـا ن عليهـا ومسـتخلفو هـي أمانـة عنـدنا وحنـن مسـتودعو  تعاىل علينانعم اهللا وسائر إن املال واجلاه  :الجواب

ا. مواقعهاو    فقد خّنا صاحبها واملنعم املتفضل 
يف حـدود مـا نقـدر عليـه اذ ال ، حىت اجملاهـدين يف سـاحات القتـال وهـو يـدافعون عنـاو النازحني والفقراء من مساعدة إخواننا املؤمنني  فلماذا ال نبادر إىل

فــان حني مــثال او ملســاعدة عوائــل اجملاهــدين او ملســاعدة عوائــل الشــهداء ان يشــكل جلنــة ملســاعدة النــاز  ومــن املمكــن لكــل منــا ؟يكلــف اهللا نفســا اال وســعها
يف زمحـة احليـاة وضـيقها  -أي الكثـري مـنهم  –وتشـردهم تنسى الناُس الشهيَد بعد مـدة مـن استشـهاده ممـا يـؤدي اىل ضـياع أسـرته  سرعان ما الغريب حقاً انه

  .األسفوشدائدها مع شديد 
  خمسةبوجوه البحث التحليلي للرواية 
ا خالف املعهود من احلكم الشرعي فان الواجب هـو أداء احلقـوق  األذهانيف  واملأنوسالرواية خالف املتعارف  وحيث كانت العقوبة الواردة يف بل وأل

منــع مؤمنــا شــيئاً ممــا حيتاجــه ســواء بــان يــوفره لــه  ملــن، فكيــف تــذكر الروايــة هــذه العقوبــة املذهلــة ذلــكاملاليــة مــن مخــس وزكــاة وشــبهها فقــط وال جيــب أكثــر مــن 
  :هيلذلك كان ال بد من حتليلها والبحث عن وجهها، والوجوه اليت قيلت أو اليت ميكن ان تقال  ؟شخصياً أو بان يتوسط له

 من باب التغليظ واملبالغة . اافقد قيل  -١
َناُه ((هذا العقاب املرعب االخبار عن رجة دهذا غري تام الن املبالغة هلا حدود وال تتعدى اىل  :الجواب َأقَاَمُه اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُمْسَوّداً َوْجُهُه ُمْزَرقًَّة َعيـْ

يُـَقاُل َهَذا اْلَخاِئُن الَِّذي َخاَن اللََّه َوَرُسوَلُه ثُمَّ يـُْؤَمُر ِبِه ِإَلى النَّ  ديـد ان واحلاصل:  ))ارَمْغُلوَلًة َيَداُه ِإَلى ُعُنِقِه فـَ الروايـة بلحـن اشـد احملرمـات وليسـت بلحـن 
  .بل وال ان يكون وجهه مسوداً.. اخل فمن ترك مستحبا ال يعقل ان يؤمر به اىل النار! من ترك مستحبا

وان كـان صـحيحا يف اىل هـذا الـرأي وهـو  الكثـريونوقد ذهب ، الرواية ونظائرها على احلقوق الواجبة كمانع الزكاة واخلمس والكفارات الواجبةقصر  -٢
ا بل هي نص يف كل ما حيتاجه املؤمن فتقول   .))... ِإلَْيهِ   أَيَُّما ُمْؤِمٍن َمَنَع ُمْؤِمناً َشْيئاً ِممَّا َيْحَتاجُ ((نفسه اال ان قصر الرواية على هذه املوارد مما يأباه لسا

 ال يـزال حمتاجــاكـان اال ان الطـرف االخـر (املـؤمن االخـر)   ق الشـرعية الواجبـةاحلقــو  فـاذا دفعـتَ الشـديد أو مطلقـا ان املـالك هـو احلاجـة واالضـطرار  -٣
 بنحو اإللزام ويف تركه العقاب الشديد.ك مساعدته ومعاونته يمن املال مما تقدر عليه فعل (وبقيد بشدة على أقل الفروض) وكان لديك فائض

ــذه القاعــدة بعــض الفقهــاء فقــالوا هــو املختــارهــذا و  ان الزكــاة يف الظــروف الطبيعيــة هــي مــا ُحــدد يف الرســالة العمليــة امــا يف الظــروف غــري  :وقــد التــزم 
والـدليل علـى هـذا  حكم شرعي فقهي وليس امر اخالقيـا مسـتحبا -إذاً  –فهذا ... اكثر مما تقرر عليه فعلى املكلف ان يبذل االضطرارالت االعتيادية وحا

 التقييد من الرواية (مما حيتاج إليه).
 .اال ان هذا التقييد مما ال شاهد عليه وقد ذهب البعض اىل ذلك ا بهنع املؤمن مستخفّ يف مورد من ميأي هي  صورة االستخفافبخمصصة الرواية  ان -٤

 !بفقير فأفتقرالذي استخف  التاجر
   :فقال ،لعاملاملؤسسات يف امن ئات وقد أسس املكثري الرب واالحسان الصاحلني وكان  نقل يل احد كبار التجار وهو من 

وطـرده وتكلـم فنهـره  كنـت يومـا جالسـا معـه يف مكتبـه فجـاء سـيد علـوي فقـري وطلـب املسـاعدة منـهف، كثر ثـراء مـينا سنة وكان  كذاكان يل صديق قبل  
  .مهنيمعه بكالم جارح 

ينه وتزدريهاذا مل تعط :لذلك وقلت له فتأثرت   .تكسر قلبه باإلهانة واالزدراء!مث ملاذا بالفعل  ولعله حمتاج !!؟ه وتساعده فلماذا 
  .وديعة عنده أو قرض أو ما أشبه)اجلواد  )١(حقا وذلك لعله حمتاج ذالسائل راكبا على جواد فأعطه وال متنعه ا ويف مضمون الرواية اذا جاءك(

  .اطرهكبرياً نسبياً جربا لكسر خعطيته مبلغا  أفخرجت من عنده احبث عن ذلك السيد الفقري ف :ذلك التاجريقول 
فخسـر جتـارة هنـا واخـرى هنـاك ، حـىت توالـت الصـفعات االهليـة علـى هـذا التـاجر املـانع املسـتخف بفقـراء املـؤمنني فرتة وجيزةاال  لكن الغريب انه مل متضِ 

بـني  أسـاعدهكنـت : و يقـول التـاجر اخلـريّ  ،سـنة حـىت عـاد فقـريا معـدما حمملـة بالبضـائع وغـري ذلـك فلـم متـضِ غرقـت سـفن لـه أو احرتقت بعـض مصـانعه  ولعله
  .ولكين مل أمشت به إذ كفاه ما رأى من العقاب عن الشماتة! واألخرىالفرتة 

وهـو مـن ، وهـو مـن يـرزق العلـم، وهـو مـن يـرزق الشـهرة، وهـو مـن يـزق اجلمـال، اهللا تعـاىل هـو مـن يـرزق املـال مـادام ان اإلنسـانملاذا يطغـى  :وهنا نقول
  .م... ملاذا؟؟ نعيهب املواهب وهو من يعطي ومينع

                                                            
  هذا توضيح للرواية. )١(
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  .فلماذا الطغيان؟ ؟من يدري، يذرها قاعا صفصفافيف ثانية واحدة وينسفها نسفا منه ميكن ان يسلبها فانه كل نعمة يعطيها اهللا تعاىل اىل عبده  ان
 أجهـزةتقـوم بـه  مـا :ومثال ذلـك، ايةيف نفسه اال انه اخص من الرو أيضاً ي وان كان صحيحا أوهذا الر  .ره ملن مينع املؤمن شيئا إلميانهان الرواية ناظ -٥

م مــن وظــائفهم ورواتــبهم و يف التجســس علــى املــؤمنني اآلخــرين حيــث مينعــون املــؤمنني اذا مل يتعــاونوا معهــم  الظاملــةاالمــن يف الــدول  ضــيقون علــيهم يفيحرمــو
م مل يستعدوا ان يبيعوا دي م وجملرد ا م مما حيتاجون إليه جملرد متسكهم بإميا  .نهم!ومينعو

مـن الغنـائم الـيت حيصـلون عليهـا وحيرمونه يتعاون معهم ويطردونه  مينعون من الإذ وبعض العشائر واجلماعات  األحزابتقوم به بعض  األمرهذا كما ان 
  وغري ذلك. هاأهلال ترغب العشرية يف مصاهرة  امرأةان العشرية الفالنية تطرد من يتزوج  كما جند مثالً ،  احلاللأم من احلرام أكانت سواء 

مـن حقـوقهم (يف منصـب أو مـال أو غـري ذلـك)  (علـيهم السـالم)كما ان من أمثلة ذلك ما يقوم به النواصب ومن لف لفهم من منع أتباع أهل البيت 
م شيعة أهل البيت وجند الكثري من النماذج لذلك يف السعودية والبحرين وغريمها إذ مينعون الشيعة من تسلم وظائف را م األكفـأ هلـا مـن جملرد ا قية رغم كـو

م شيعة من أتباع أهل البيت    .(عليهم السالم)غريهم جملرد ا
  لعلنا نتطرق إليها يف بعض البحوث القادمة. أخرىهذه مخس وجوه وهناك وجوه 

 الخطرةمزال االقدام من العالقات االجتماعية  :االضاءة الرابعة -٤
ــٌد َرُســولُ (املباركــة  اآليــةتقـول  ًعــا ُســجًَّدا ُمَحمَّ ــَراُهْم رُكَّ ــنَـُهْم تـَ اُء َعَلــى اْلُكفَّــاِر رَُحَمــاُء بـَيـْ الشــريفة  اآليــةوهنــا نتســائل ملــاذا قــدمت  )اللَّــِه َوالَّــِذيَن َمَعــُه َأِشــدَّ

، اآلخـرينوىل مـن العالقـة بينـه وبـني أقـدم رتبـة وأوربـه  اإلنسـانالعالقـة بـني ان مـع  ؟صفيت الشدة والرمحة على صفة العبادة والركوع والركوع والسجود له تعـاىل
وألن اهللا تعـاىل هـو املتفضـل بـالنعم كلهـا علـى اإلنسـان فـان يصـلح اإلنسـان مـا  وخالقـه اإلنسـانن العالقات االجتماعية تنشعب من العالقـة العظيمـة بـني أل

  بينه وبني ربه أوىل من غريه؟.
يف كـل بعـد وآن  األقـدامفيهـا مـزال فـان و يف العالقـات االجتماعيـة هـ األصـعباالمتحـان  لعـل وهـو انـه:فقـط  نذكر احـدها وجوه لذلكهناك عدة  :الجواب

  .ومكان
ـميإذ ، أسـهلاألمـر فـان رب يف بعـدها العبـادي اما العالقة مـع الـ ارا مـع تـوطني كـن ان ينشـغل االنسـان يف زاويـة مـن البيـت او املسـجد فيعبـد ربـه لـيال و
  .زماال انه ليس بالعسري ملن قرر وع با على البعضوهو وان كان صع النفس ونفي االغيار
وعشـرية  وإخـوة وأوالدوزوجـة  وأمهـات أبـاءحقوق املـؤمنني مـن إذ ان امتحان عسري وشديد باستمرار هناك فمن مؤمنني وكافرين  اآلخريناما العالقة مع 

ومـا أكثـر مـا غيبـة او منيمـة او خبـس حـق او غـري ذلـك  منني مـن تـورط يفوكـم جنـد مـن املـؤ  ألدائهـا اإلنسـانال يوفـق  دفقـ، جـداهي كثرية ومتنوعـة ، وأصدقاء
  . غفرانك اللهم ورمحاك ؟وتقواه إميانهوكم مره خيرجه غضبه من  ؟أو جريانه أو زمالئه أو موظفيه أو مراجعيه بيته أهليف يومه وليلته مع  اإلنسانيغضب 

ىل امليـل إمـن طبـائع النـاس الشـرعية فـان على الكفار يف احلدود  األشداءمن  اإلنسان يكون وكذلك احلال يف العالقة مع الكفار إذ من الصعب جداً ان
ولكـن نشـري إىل احـدها فقـط إشـارة عـابرة؛ فـان مـن أصـعب األمـور  –سنفصـلها الحقـاً بـإذن اهللا تعـاىل  –ويتجلى ذلك بوضوح يف دوائر عديـدة  )١(املوادعة

 يكونـواان ال يقعوا يف فلك الغرب أو الشرق وان ال يقدموا هلم التنـازالت السـيادية وغريهـا فكيـف بـان  )٢(إلسالميةعلى من ميسكون بازمة األمور يف البالد ا
  .)٣(!أشداء معهم يف انتزاع احلقوق السياسية واالقتصادية والتارخيية و... لألمة

   رمي به بعد انتهاء مفعولهالسياسي العميل يُ 
لـيس  الربيطـانيونانـتم  :لـه  وكـان السـفري يـدخن السـيجارة فقلـتجالسـا يف السـيارة مـع السـفري الربيطـاين كنـت :يقـول املشاهري يف زمـن الشـاه ينقل احد

بـه  أطحـتموبكـل بسـاطة  مث لكـم وقـدم لكـم خـدمات جليلـة فانه كان عمـيال ؟البهلوي االول كم خدمكم الشاه :قلت ؟كيف ذلك :فقالأبداً! لكم وفاء 
  ؟ بعده ونصبتم ابنه البهلوي الثاين ونفيتموه إىل جزيرة موريس

ا من النافذةمث متأمًال سيجارته  واستمر يدخنفلم جيبين  :يقول امل تـرين  :قـال ؟كيـف :قلـت، أجبتـكبـل  :فقـال ؟مل جتبـين :. فقلت لـه بعـد برهـةرمى 
يتبعد ان  ا من النافذة أ   !!إذن على سؤالك أجبتكفقد  :قال، بلى :قلت ؟سيجاريت رميت 
وهـذا  فرمينـاه وجئنـا مبـن ينفعنـا أكثـر ملصـاحلنا االسـرتاتيجية وال معـىن للوفـاء يف عـامل السياسـة أبـداً!انتهى مفعولة  كان قد األولالبهلوي  أنىن ذلك ومع

وقـع  وإال ديدة من األمةوإىل واعظ من نفسه وإىل رقابة ش على خطر كبري وحيتاج اىل حصانة ربانية كبرية - بارز كمثال  -السياسي و  ،هو ديدن االستعمار

                                                            

  االفراط يف التعدي. أو إىل )١(
 سواءاً أكانوا رؤساء أو وزراء أو مساعدين ومستشارين أو نوابا أو شبه ذلك. )٢(
 وتدبروا يف مثال تقسيم العراق مروراً بالفدرالية مثًال... )٣(
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  . ، أعاذنا اهللا من ذلك ونظائرهمن حيث يدري او ال يدريسواء  اآلخرينخمططات حميط يف 

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


