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

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

  )َوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدةً (
)١(  

  مة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملة والقيادة(األ
َوِإنَّ َهـِذِه ُأمَّـُتُكْم ُأمَّـًة َواِحـَدًة َوأَنَـا رَبُُّكـْم *  ا َصـاِلًحا ِإنـِّي ِبَمـا تـَْعَملُـوَن َعِلـيمٌ يَا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَملُـو (: يقول تعاىل

نَـُهْم زُبـًُرا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحونَ *  فَاتـَُّقونِ     )١()فـَتَـَقطَُّعوا َأْمَرُهْم بـَيـْ
الـيت تتعلـق بالعالقـة بـني احلـوزة  واألساسـية واإلسـرتاتيجيةموعـة مـن احملـاور اهلامـة احلديث يدور يف هـذه السلسـلة مـن املباحـث حـول جم

لميـة املباركـة ومؤسسـات اجملتمــع وبـني احلـوزة الع، وبـني احلـوزة العلميـة والسـلطات مـن جهـة ثانيـة، مـن جهـة العلميـة املباركـة وبـني اجلامعـات
  . املدين من جهة ثالثة

  رابعة. اس من جهة وبني احلوزة العلمية وعامة الن
 .يف عهـده اىل االشـرت النخعـي (عليـه السـالم)مـري املـؤمنني أعلـى حسـب تعبـري  )زة العلمية وبني الطبقة السفلى (املستضـعفنيوبني احلو 

  من جهة خامسة.  حول الطبقة السفلى مالك األشرت على مصر لواليهحيزا من الكالم  (عليه السالم)مام فرد اإلأفقد 
مؤسسـات اجملتمـع املـدين علـى حسـب اخـتالف  مندرجـة يفاعتربها البعض  ونظائرها، وقدوبني االحزاب والعشائر العلمية وبني احلوزة 

   .التعاريف والضوابط املذكورة هلذه املؤسسات
   .ذلك او بني العشائر والسلطات وغري، أي بني اجلامعة والسلطات، العالقة بني بعضها والبعض االخر وأيضاً يدور احلديث حول

 )َوِإنَّ َهـِذِه ُأمَّـُتُكْم ُأمَّـًة َواِحـَدًة َوأَنَـا رَبُُّكـْم فَـاتـَُّقونِ (: ولـذا انطلقنـا فيـه مـن منطلـق قولـه تعـاىل ؛بأكملـهاجملتمـع بشـرائح فالبحث يرتبط 
ـــوان واجلماعـــات األطيـــاف كـــل هـــذه تضـــمالواحـــدة  األمـــةفـــان  ـــةأوجامعـــات وطنيـــة و  مـــن حـــوزات علميـــة واألل  ،حـــزابأو ، روعشـــائ، هلي

  . أكرب أو أصغر مدى وأفراداً ونطاقاً ومؤسسات متنوعة ، ولوبيات ضاغطة، ومكتبات، ومدارس، ومنظمات
وسـوف نـدرس علـى ، تلـك اجلماعـات واجملـاميعن الكـرمي لكـل آالقـر  وضـعهالـذي  اجلـامع اإلطـارباعتبارهـا  األمـةعن  يتمحور فاحلديث

  . واهلامةالعامة  والعالئق والروابط كل تلك العالقات  القرآين اإلطارضوء هذا 
ا يف وضع األخرى اآلياتبعض  مث ان هنالك   .  الفئات واجلماعاتحيكم العالقة بني كل  أنينبغي  إطارانتصوره  ما اليت سنستعني 

  : ء بصائرو الشريفة على ض اآليةفنبدأ بالتدبر يف 
 .مة الواحدةالمراد من األ :ولىالبصيرة األ )١

   )٢()َوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم فَاتـَُّقونِ (: يقول تعاىل
  والسؤال املطروح هو:

ني نضـيف هلـا احتمـال وسـوف، قـد ذكـر املفسـرون مـا يرجـع اىل معـاين ثالثـةو ، يف ذلـكمتعددة  األقوال؟ ما هو املراد من االمة الواحدة
                                                            

  .٥٣-٥١املؤمنون:  )١(
ا خرب بعد خرب، وليست حاال كما يف القراءة املشهورة. )...امٌة ..(هذه هي القراءة املشهورة وهناك قراءة غري مشهورة وهي بالرفع  )٢(  على ا



 ه١٤٣٧جمادى األولى  ٢٢ ..األربعاء.............................................................) ٢٢٨(والتدبر  التفسيردروس في 

2 

   :خرين فتكون مخسةآ
 .  مستوى الذات وحدة األمة على) ١
 . على مستوى النشأة األمةوحدة  )٢
   .على مستوى الغاية األمةوحدة  )٣
 . )١(على مستوى القيادة  األمةوحدة  )٤
   .على مستوى العقيدة األمةوحدة  )٥

ـذه الطريقـة ولكـن ، آخـر بعبارةاالحتماالت ذكرها املفسرون وبعض هذه  وهنـا  .مجعـهأث بيف تقريـر البحـ وأوضـح أدقلعـل بياننـا هلـا 
  نقول :

ا ب، نرى مانعة مجع بني كل هذه املعاين اخلمسة اننا ال   .  ميكن ان تكون مرادة مقصودةمجعها أفا
  ستوى الذات موحدة األمة على 

ا  يعيناألمة على مستوى الذات ووحدة  ا مملوكة هللا تعاىل؛ واحدة يف واقعها وجوهرها وحقيقتها امة أ   . له وخملوقه ومربوبه أل
ـُتُم اْلُفَقـَراُء ِإلَـى اللَّـِه َواللَّـُه ُهـَو اْلَغنِـيُّ اْلَحِميـدُ (: قـال تعـاىل، فذواتنا ملك هللا وليست هي شيئا ثبتت لـه امللكيـة  )٢()يَـا أَيـَُّهـا النَّـاُس أَنـْ

ـافـذواتنا هـي عـني الـربط  ،اقـعيف الو  عـن اذن اهللا تعـاىل ومشـيئته عني الفقر اىل اهللا وليس لنا وجـود مسـتقلبل حنن ، الفقراءفنحن   مبعـىن ا
الوجـود والعطـاء ال بـاملعىن الـذي ادعـاه القـائلون مبشـككية الوجـود وصـوًال إىل وحـدة  ،عليهـا اهللا سـبحانه وتعـاىل إفاضـةنـا اىل فآ آنـاحمتاجة 
  الوجود.

 هللا تعــاىل وكنــا مربــوبنيمســتوى الــذات إذا كانــت هنــاك وحــدة علــى فانــه ، املعــاين منشــأ لســائروال إشــكال فيــه وهــو  تــاموهــذا املعــىن 
أيــادي  وان ال نتفــرقوان نتبــع قيــادة واحــدة وان نتجــه باجتــاه غايــة واحــدة  ان نتبــع شــريعة اهللا -كنتيجــة طبيعيــة لــذلك   –فعلينــا ، ومملــوكني

نَـُهْم زُبـًُرا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحونَ فـَتَـقَ  * َوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم فَاتـَُّقونِ ( ي سببأو  سبأ    )طَُّعوا َأْمَرُهْم بـَيـْ
وكيــف ؟ كيــف حيــارب هــذا ذاكو  ؟فــرق مــن تفــرقك هللا وعبيــد لــه فكيــف يشــذ مــن شــذ ويتكــان اجلميــع علــى مســتوى الــذات مماليــواذا  

ــنَـُهْم زُبـُــًرا ُكــلُّ ِحــ(؟ يقــارع هــذا ذاك  جملــرد االخــتالف يف املصــاحل او يف األذواق او غــري ذلــك )ْزٍب ِبَمــا لَــَدْيِهْم َفرُِحــونَ فـَتَـَقطَُّعــوا َأْمــَرُهْم بـَيـْ
    وعليه: ال جيوز كل ذلك إال فيما أمر اهللا به أو اذن فيه.

   النشأةعلى مستوى الوحدة 
آدم فعلـى صـعيد النشـأة كلنـا نعـود اىل  )٣(" ابُكلُُّكْم ِآلَدَم َوآَدُم ِمـْن تـُـرَ "ورد يف الرواية  والوحدة على مستوى النشأة يعين بالضبط ما

   .فكلنا أمة واحدة من حيث األصل واملنشأ واألبوين ومن حيث اخلصائص البيولوجية العامة (عليه السالم)
يِن َوِإمَّا َنِظيٌر َلَك ِفي اْلَخْلق": (عليه السالم)ويقول األمري  َفاِن ِإمَّا َأٌخ َلَك ِفي الدِّ تعـود  " َنِظيٌر َلَك ِفي اْلَخْلق"فان  )٤(" فَِإنـَُّهْم ِصنـْ

ة يف أصل  وان  (عليـه السـالم)إىل آدم عـودون مجيعـا مبعـىن انـه منـاظر لـك وشـبيه لـك حيـث ت ،اخللقـة والنشـأةإىل املناظرة واملشاكلة واملشا

                                                            

ذا بعض الروايات الشريفة كما سي )١(  ايت ان شاء اهللا. وقد ورد 
  .١٥فاطر:  )٢(
  .٣٤ص (صلى اهللا عليه وآله)حتف العقول عن آل الرسول  )٣(
  .٤٢٧ج البالغة:  )٤(
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ا ولذا ورد    واستحب إطعام وإغاثة حىت الكافر. )١("ى َأْجرِلُكلِّ َكِبٍد َحرَّ "اختلفتم يف الدين أيضاً فهذه جهة وحدة جامعة هلا مقتضيا
مـة واحـدة أكـانوا  (عليهمـا السـالم)دم وحـواء آتعـاىل ملـا خلـق  اهللا نا: فرمبـا يكـون التفسـري )...َكـاَن النَّـاُس ُأمَّـًة َواِحـَدةً (: وقال تعاىل

بَـَعــَث اللَّــُه النَِّبيِّــيَن َكــا( بــدًء مــن قابيــل وهابيــل النــاسمــن جــاء مــن بعــد ذلــك اختلــف لكــن ، علــى فطــرة التوحيــد ــًة َواِحــَدًة فـَ َن النَّــاُس ُأمَّ
ــَزَل َمَعُهــُم اْلِكَتــاَب بِــاْلَحقِّ لِــَيْحُكَم بـَــْيَن النَّــاِس ِفيَمــا اْختَـَلُفــوا ِفيــِه َوَمــ ــرِيَن َوُمْنــِذرِيَن َوأَنـْ ا اْختَـَلــَف ِفيــِه ِإالَّ الَّــِذيَن ُأوتُــوُه ِمــْن بـَْعــِد َمــا ُمَبشِّ

نَـُهْم فـََهَدى اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ بِِإْذنِِه َواللَّهُ  َجاَءتْـُهمُ   )٢() يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسـَتِقيمٍ اْلبَـيـَِّناُت بـَْغًيا بـَيـْ
 ُأمَّـةً  نُـوحٍ  قـَْبـلَ  َكـانُوا ِإنـَّهُ "انـه قـال:  (عليـه السـالم)قر (عليهمـا السـالم) لكـن روي عـن اإلمـام البـا حوقد فّسر البعض اآلية مبا بني آدم ونو 

ًال  َوَال  ُمْهَتِدينَ  َال  اللَّهِ  ِفْطَرةِ  َعَلى َواِحَدةً     واملرجع الروايات، وتفصيله يوكل ملظانه. )٣( "النَِّبيِّين اللَّهُ  فـَبَـَعثَ  ُضالَّ
مــا إياهــا بالعبــادة والطاعــة وذكــر اهللا(عليهمــا الســالم) إىل األر دم وحــواء فــرتة مــن هبــوط آفبعــد  وقــد ، جــاء هابيــل وقابيــل ض وعمار

   .ىل يوم الناس هذاإاختلفوا بني مطيع وعاص واستمر احلال 
  والشريعةعلى مستوى العقيدة الوحدة 

لكـن العـرف واللغـة قاضـيان بـان ، واحـدة ملـة )٤(أمـتكم هبـان هـذ )َوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدةً (بعض املفسرين قوله تعاىل: فقد فسر 
   .أي طريقته وشريعته )٥()...ِملََّة أَبِيُكْم ِإبـَْراِهيمَ (: اما املسلمون فهم امة وليسوا ملة قال تعاىل، امللة هي الشريعة فان االسالم هو امللة

ويصــريها امــة  األمــةربط طــة والربــاط الــذي يــالراب هــي مــة بامللــة جمــازا والعالقــة املصــححة هــي كــون الشــريعة الواحــدةفيكــون تفســري األ
نـا بـه مـن وحـدة األمـة ولعـل األوىل هـو مـا عربّ  ،يف واقـع األمـر واحدة بل ليست موجـودةمة ليست فاأل، شيعا وزبرا كان الناسفاذا  ، واحدة

  .  على صعيد العقيدة والشريعة، أي ان إطالقها يشملهما، فال جماز على هذا، فتدبر
ا تتقاتل فيما بينها وبعضـها خيـّون اذا كانت الدول اف علـى الرئاسـة الباطلـة أو علـى قطعـة  وبعضـها يكيـد لـبعض بعضـاً السالمية وشعو

ــا مــن ســلطان ؛ مــة ليســت موجــودة بــاملرةعلم ان األأفــ، أرض أو علــى التســابق إلرضــاء األجنــيب أو علــى القــوانني الباطلــة الــيت مــا أنــزل اهللا 
   .مةان يضمحل وينتهي من جسد األ اىل واملنكر حماربة الباطليف ال إو فرقة أناحر الواحدة ليس فيها ت األمةالن 

  على مستوى القيادة الوحدة 
هـي مـة قيـادة األ املصـداق) مبعـىن انباألمة هي أمة واحدة من جهة القيادة (أيضاً، فهو تفسري  وهو تفسري باملصداق االجلى مبعىن ان

    .(عليهم السالم)االنبياء والرسل واالوصياء وهم  إهليةقيادة واحدة وهي قيادة 
 علــيهم( حممــد آل: قــال )واِحــَدةً  ُأمَّــةً  ُأمَّــُتُكمْ  هــِذهِ  َوِإنَّ (: تعــاىل قولــه يف ،(عليــه الســالم) جعفــر أيب عــن": ولــذا ورد يف تفســري الربهــان

  .)٦("السالم) 
 وسبب تشـرذمها .(عليهم السالم)االئمة االطهار النيب و دة قيا هي بااللتفاف حولفان وحدة امتنا االسالمية  تام؛ وهو معىن صحيح

بلـــزوم اتباعهمـــا  (صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه)مـــع تصـــريح النـــيب  شـــؤون احليـــاة الكثـــري مـــنيف  ختليهـــا عـــن الثقلـــني هـــو، وضـــعفها وتفرقهـــا وتشـــتتها
                                                            

  .١٣٩جامع األخبار: ص )١(
  .٢١٣البقرة:  )٢(
  .٢٤٥ص ١تفسري الصايف: ج )٣(
  أو ملتكم. )٤(
  .٧٨احلج:  )٥(
  .٢٤ص ٤الربهان يف تفسري القرآن: ج) ٦(
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َرِتي َأْهَل بـَْيِتيِإنِّي تَاِرٌك ِفيُكُم الثـََّقَلْيِن َما ِإْن َتَمسَّْكُتْم ": وتوقريمها وعزازمهـا َو ِإنـَُّهَما لَـْن يـَْفَترِقَـا َحتَّـى  -ِبِهَما َلْن َتِضلُّوا ِكَتاَب اللَِّه َو ِعتـْ
  )١( "يَِرَدا َعَليَّ اْلَحْوض

    .وتقدمها أيضاً  األمةوحدة  السبب الرئيس يفوهي  اإلهلية العظمى وهذه هي القيادة
  على مستوى الغاية الوحدة 

َوَمـا َخَلْقـُت (والغاية هـي مـا صـرح بـه تعـاىل مـن: األمة واحدة على مستوى الغاية  :)َوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدةً (ىل: فاملراد بقوله تعا
ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ    .  يعبد اهللا تعاىل و يعمل أي من احملرمات والكبائر فهو الأ )٢(أو يسئ الظنفمن يغتاب  )اْلِجنَّ َواْإلِ

  كلها مشمولة إلطالق اآليةالمعاني   هذه
ا ويف، اإلطـالق يشـملها كلهـا قد يقـال بـان بأمجعها بل املعاين ال تنايف بينهاهذه  والظاهر ان  أي ان هـذه امـتكم امـة واحـدة يف نشـأ

ا ويف ا ويف ع ذا ا وشريعتها ويف العلة الغقياد  .حلقـات السلسـلة املتكاملـةكبعضـها بعنـق بعـض   آخـذٌ فكلهـا معـاين ، ائية من خلقتهاقيد
   فتأمل

الوحـــوش  تفوقـــت يف الوحشـــية علـــىالوحـــوش البشـــرية الـــيت  عـــرب بوابـــة بالدنـــا  دامهـــتالـــيت  املآســـي وإذا عرفنـــا ذلـــك اكتشـــفنا ان شـــىت
ا لتخلينا عن (األمة الواحدة) مبعانيها املتنوعة ،املفرتسة مَُّتُكْم ُأمَّـًة َواِحـَدًة َوأَنَـا رَبُُّكـْم فَـاتـَُّقوِن َوِإنَّ َهِذِه أُ (: يقولتعاىل فان اهللا  إمنا منينا 

نَـُهْم زُبُراً ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحونَ    .)٣()* فـَتَـَقطَُّعوا َأْمَرُهْم بـَيـْ
    .عضنا بعضايلعن بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا ويهجر بلكننا عندما نستعرض حالة املسلمني العامة جند ان األمة ممزقة متاماً و 

م وأوروباالغرب  أنيف حني  م إال الكربى رغم اختالفا يف العديـد مـن ولـذا تقـدموا ، يف أبعـاد عديـدةامـة واحـدة  مع ذلـك أصـبحوا أ
اجلغرافيـة ، وأوروبا املوحدة يف السوق األوروبية املشرتكة واملصرف األورويب املوحد وعملـة اليـورو وإلغـاء احلـدود حبسب قوانني الدنيااجملاالت 

   .هي شاهد كبري على ذلك ٢٧وشبهها بني دوهلم الـ
 يوماً بعـد يـوم أن حالة التفرق و الشيع والطرائق والطائفية تتجذر حقاً والعجيب الذي ال يكاد ينقضي التعجب منه من الغريبمث ان 

من و  االعراض تنتهكمن و  الدماء تسفكمن  املزيدو ، بشكل مروعوالنزاعات تتجدد ، بشكل مذهل ومتسارع وتتوسع يف العامل اإلسالمي
بُوا فََأَخْذنَاُهْم ِبَما َكانُوا َيْكِسُبونَ  (وهذه كلها نذير شؤم بالغ قال تعاىل:  ،الثروات تنهبمن و  االعمال تعطل   )٤()َوَلِكْن َكذَّ
 الطيبات واقعية وعرفية : البصيرة الثانية) ٢

ا املرءقد يشعر  يف اآلية الشريفة )الطيبات( معىن عند مراجعة بعض الروايات اليت تتحدث عن ولكن عنـد التـدبر ، وهلة ألولغريبة  أ
ا على القاعدة ا املطابقة للعقل والنقل. للقران الكرمي او السنة القطعيةوليس فيها خمالفة للعقل وال  متاماً  نرى ا   بل ا

َقـاَل رَُجـٌل: اللَُّهـمَّ ِإنـِّي (عليه السـالم)ُكنَّا ِعْنَد أَِبي َعْبِد اللَِّه ": قولت )قدس سرهمثال الرواية الواردة يف البحار للعالمة اجمللسي (ف ، فـَ
  َأْسأَُلَك ِرْزقاً طَيِّبًا.

ــِد اللَّــِه  ــاَل أَبُــو َعْب َق ــ(عليــه الســالم)َقــاَل: فـَ ــاِء، َوَلِكــْن َســْل رَبَّــَك ِرْزقــاً َال يـَُع َهــاَت، َهــَذا ُقــوُت اْألَنِْبَي َهــاَت َهيـْ ــْوَم : َهيـْ ــِه يـَ ُبَك َعَلْي ذِّ

                                                            

 .٣٤ص ٢٧، وسائل الشيعة ج٣٨٠ص ٢ى أهل اللجاج: جاالحتجاج عل )١(
سـوء الظـن بـاملؤمنني وقد صدر للسيد االستاذ (حفظه اهللا) كتيب باسم (سوء الظن يف اجملتمعات القرآنية) وقد ذكر فيه أقوال عدد من العلماء القائلني حبرمة  )٢(

  روها فيما ذهب السيد الشريازي الكبري إىل التفصيل يف (الفقه). ومنهم الشهيد الثاين واملوىل النراقي وغريمها وان اعتربه البعض مك
  .٥٣-٥٢املؤمنون:  )٣(
 .٩٦األعراف:  )٤(
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َهاَت ِإنَّ اللََّه يـَُقوُل:    .)١(" )يا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِّباِت َواْعَمُلوا صاِلحاً (اْلِقَياَمِة، َهيـْ
  للرسل فقط؟ )اتِ بَ يِّ الطَّ  نَ وا مِ لُ كُ (لماذا توجه األمر بـ

 أبـداً ان ميتثلـوا هـذا األمـر ميكـنهم النـاس ال والظـاهر منهـا ان ؛س لعامـة النـاسفقط ولـي ان اخلطاب متوجه اىل الرسلفهذه الرواية تفيد 
َهاَت، َهَذا ُقوُت اْألَنِْبَياءِ  "على عامة الناس متاماً متعذر ألنه تكليف ما ال يطاق فانه أمر كل من الطيبات فقط باأل َهاَت َهيـْ   ."َهيـْ

طــرح الســؤال ميكننــا طــرح الشــبهة واجلــواب يف صــيغة الشــبهة الــيت قــد تــراود الــبعض و  واجلــواب علــىهــذه الروايــة حتتــاج اىل حتليــل  ولكــنّ 
  بالنفي مث بيان الوجه فيه: عليه واجلوابالتايل 

  كلوا اال الطيبات؟ أهل ميكن لغري االنبياء ان ال يوالسؤال هو: 
  الجواب: ألنه يتعذر على غيرهم امتثال هذا األمر

ــ ال انــه الظــاهر: اجلــواب فــان هــذا هــو ظــاهر  بتعــذر ذلــك ظــاهر إن مل يكــن نصــاً  (عليــه الســالم)مــام الصــادق وكــالم اإل، كميكــن ذل
  يف احلصر بقرينة وقوعه موقع النفي لدعاء الرجل. "هذا قوت األنبياء"(هيهات) خاصة مع تكررها ومع ظهور 

الســالم) امتثــال هــذا األمــر باألكــل مــن  وهــل ميكــن لغــريهم (علــيهم ،املــراد مــن الطيــب هــو الطيــب الــواقعيوالســبب يف ذلــك هــو ان 
  ؟طوال حياته الطيب الواقعي فقط

َوُيِحــلُّ َلُهــُم الطَّيَِّبــاِت َوُيَحــرُِّم (واالشــربة يــذكر مثــان حمــتمالت يف قولــه تعــاىل:  األطعمــةالوالــد (قــدس ســره) يف الفقــه يف كتــاب الســيد 
الطيــب  أو ؟الطيــب الــواقعيفهــل املــراد ؟ هــو اخلبيــث الــذي حرمــه اهللا اهللا ومــا أحلــهالــذي هــو املــراد مــن الطيــب  ومــا )٢()َعَلــْيِهُم اْلَخَبائِــثَ 

  . ؟غري ذلك أو ؟هل مكةأالطيب يف عرف  أو الطيب الشرعي؟ أو ؟العريف
  : نقول ،فيوكل إىل مظانه الذي يلقي الضوء على هذا املبحث التفسريي ويعمّقه ومع قطع النظر عن هذا البحث الفقهي املفصل

ا الثبوتيــة)ان األ(: قاعــدة تقــول هنــاك توجــد يَــا أَيـَُّهــا الرُُّســُل ُكُلــوا ِمــَن الطَّيَِّبــاِت (: قولــه تعــاىل معــىن فيكــون )٣(مســاء موضــوعة ملســميا
وهـو يطـاق  تكليـف مبـا ال ألنـهاخلطـاب موجهـا اىل النـاس  فـال يصـح ان يكـون، وا مـن الطيبـات الثبوتيـة الواقعيـةكلـ  هـو: )َواْعَملُـوا َصـاِلًحا
، )يَــا أَيـَُّهــا الرُُّســُل ُكلُــوا ِمــَن الطَّيَِّبــاِت َواْعَملُــوا َصــاِلًحا (الرســل بعلــى احلكــيم بــالنظر إىل حكمتــه، ولــذا اخــتص اخلطــاب  مســتحيل عقــال

و أســروقا و مأســواق وغريهــا قــد يكــون جنســا يف األو يبيعونــه ويشــرتونه أ وينتجونــه أو يزرعونــه يــدي النــاس ممــا يصــنعونهأ يف مــاوذلــك ألن 
 –قد توفرت فيـه و س ومذكى وخممّ  حالل واقعي وطيب وطاهريف االسواق  ان كل مابميكن ان يدعي شخص  وال، و غري ذلكأمغصوبا 

غـش وال  مـوال وأشـياء طـاهرة حمللـة لـيس فيهـايف األسـواق مـن أ ي احد ان يـدعي ان كـل مـاميكن أل الكما انه   الشروط كل تلك  –واقعاً 
    بل ما أكثر ذلك يف األسواق. ابتزاز وال غمض للحقوق وال غري ذلك رشوة وال غصب وال

  .  ؟إال منهكل أي الان يتحرى عن الطيب الواقعي حىت  (عليهم السالم) فمن ميكنه غري االنبياءوعليه: 
. واذا طالبنـا اهللا .ذلـك فما أكثر ما يكـون غـرياما يف واقعها وجوهرها  ظاهرا، حمللة طيبةتكون له االشياء يعلم بكل ذلك  نعم من ال

الطيــب  حيــرزي احــد ان ميكــن أل يطــاق وهــو مســتحيل اذ ال فهــو تكليــف مبــا ال واالقتصــار يف املأكــل عليــه تعــاىل بتحــري الطيــب الــواقعي
  يف كافة مأكوالته ومشروباته يف كافة مراحل حياته. %١٠٠الواقعي 

                                                            

  .٦٧٨األمايل للطوسي ص )١(
  .١٥٧األعراف:  )٢(
 أي الواقعية  )٣(
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ولــذا كــان  األمــور بالغيــب ومــآالتاهلمهــم اهللا تعــاىل مــن العلــم واملعرفــة  ملــا، يســتطيعون ان حيــرزوا ذلــك وهــم مكلفــون بــه األنبيــاءنعــم 
    .يا ايها الناس كلوا من الطيبات :ومل يقل )يَا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلًحا(اخلطاب 

   .ذلك أشبهوكذا قاعدة سوق املسلمني وما  لظاهريةتصنع احللية اقاعدة اليد فان نعم على الناس ان يتحروا الطيبات الظاهرية 
وال تغـري الواقـع كمـا تغـريه قاعـدة اإللـزام واإلمضـاء حسـب مـن رأى ان مفادهـا الـواقعي  فـان مجيـع هـذه القواعـد تصـنع احلكـم الظـاهري

    .فبها ونعمت واال فاملكلف معذور ، وعليه: فان طابقت الواقعالثانوي
  للناس في آية أخرى الجواب عن ورود األمر موجها

َناُكْم َواْشُكُروا ِللَِّه ِإْن ُكْنـُتْم ِإيـَّاُه تـَْعبُـُدو (: ورد يف آية أخرى: ان قلت  :وقولـه تعـاىل )١()نَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقـْ
  .)٢()ا َوَال تـَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبينٌ يَا أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِفي اْألَْرِض َحَالًال طَيِّبً (

فتكـون ، كمـا أوضـحنا  حصرياً الطيبات الواقعية طوال عمرنـا نأكلميكن لنا عادة ان  بأنه ال املعلل حيث عرفنا عقال وباالستقراء :قلنا
  .  بسبب هذه القرينة العقليةأو الطيب الظاهري إىل الطيب العريف اآلية تلك قرينة عقلية قطعية على صرف 

ا الثبوتية: وبعبارة أخرى اذا جـاءت قرينـة ذلك هو األصـل الـذي قـد خيـرج عنـه بالـدليل فـ لكن )٣( صحيح ان األمساء موضوعة ملسميا
يف التصــرف  هــي الســببنــة ســتكون القريفهــذه ، بــل املــراد هــو األعــم مــن الواقــع والظــاهر، عقليــة قطعيــة علــى ان املــراد لــيس املســمى الثبــويت

ا  باملفردة اللغوية َويلِّ    .زىل التجوّ إِعناِ
    .الظاهريأو مكلفون بالطيب العريف فسائر الناس احلقيقي الواقعي واما مكلفون بالطيب التكويين  األنبياءواحلاصل: ان 

  مة الواحدة األ تحقق االكل من الطيبات من مقومات: البصيرة الثالثة) ٣
  رية الثالثة، والرابعة اآلتية يف البحث القادم بإذن اهللا تعاىل، تتمحور حول اإلجابة على السؤال التايل وهو:البص
ِه * َوِإنَّ َهـذِ  ...يَا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمْن الطَّيِّبَـاِت َواْعَملُـوا َصـاِلحاً ( الواردة يف اآلية الشريفة: ربعالرتابط بني املفردات األ وجه هو ما

  ؟)ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم فَاتـَُّقونِ 
   واملفردات هي:

 .  األكل من الطيبات) ١
 .  العمل الصاحل) ٢
 .  ) هذه أمة واحدة٣
  . ) وجوب التقوى٤

 كيف يصب األكل من الطيبات في (األمة الواحدة)؟
 األوامــران ولعــل مــن وجــوه الــرتابط:  ،؛ الن بعضــها يكمــل بعضــابعــةاألر  األوامــر واحلقــائق بــني هــذه جــوهريربــط  هنالــك: والجــواب

كمــا ان بعضــها يصــب يف صــاحل الــبعض الواحــدة)   األمــة( مســريةتصــب يف كلهــا ) والتقــوى ،والعمــل الصــاحل ،مــن الطيبــات األكــلالثالثــة (
  ل من الطيبات مع األمة الواحدة.كوسنتوقف اآلن حول ترابط األ ،اآلخر

                                                            

  .١٧٢البقرة:  )١(
  .١٦٨البقرة:  )٢(
 قواعد االولية وهي قاعدة أولية قد حتكم عليها قاعدة ثانوية كما هو شان كل ال )٣(
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  ألطعمة المحرمةاآلثار الوضعية ل
أكثـر فـأكثر وقـد حيـرم  علـى ارتكـاب احملرمـات األخـرى يتجـرأحرامـا او مغصـوبا فانـه  يأكـلفمـن ، بالبداهـةالوضـعي  له األثرن الطعام إ

    .التوفيق للعديد من الطاعات
ـ"الوقوف عند الشـبهات  حتث علىروايات كثرية  وردتولذا  ـبُـَهاِت َخيـْ مـع  )١(" ٌر ِمـَن اِالْقِتَحـاِم ِفـي اْلَهَلَكـاتفَِإنَّ اْلُوُقوَف ِعْنـَد الشُّ

ا بعد الفحص مما جيوز شرعاً اقتحامها ل يف بعـض لّـوقـد عُ  يكـره اكـل طعـام السـوق: فمـثالبل حـىت املكروهـات فـان هلـا أثرهـا الوضـعي  ،ا
   وع من األثر الوضعي.وذلك نالربكة ُتسلب منه  لذا فان، الفقراء تقع أعينهم عليه وال يستطيعون شراءهالروايات بان 

هنــا ورواج ســوق الغيبــة والتهمــة والنميمــة والظلــم واالســتبداد وشــبه ذلــك ســبب الكثــري مــن النزاعــات ان ان التــدبر الــدقيق يقودنــا إىل 
  . احلرام الذي قد امتألت البطون منهاالثار الوضعية للطعام  يعود إىل، وهناك

م ملئت من احلرام عداءه ماا ان (عليه السالم)مام احلسني ولذا اعترب اإل َلُكـْم َمـا َعلَـْيُكْم "وقـال:  وقفوا بوجهه الن بطو قـال لهـم َويـْ
ْهَلِكـيَن ُمْرَشـِديَن َوَمـْن َعَصـاِني َكـاَن ِمـَن اْلمُ َأْن تـُْنِصُتوا ِإَليَّ فـََتْسَمُعوا قـَْوِلي َوِإنََّما َأْدُعوُكْم ِإلَـى َسـِبيِل الرََّشـاِد َفَمـْن َأطَـاَعِني َكـاَن ِمـَن الْ 

َقْد ُمِلَئْت بُُطوُنُكْم ِمَن اْلَحَراِم َوطُِبَع َعَلى قـُُلوِبُكْم  ُر ُمْسَتِمٍع قـَْوِلي فـَ َلُكْم َأ َال تـُْنِصُتونوَُكلُُّكْم َعاٍص ِألَْمِري َغيـْ   )٢( " ...َويـْ
الوضـعي حـىت  ويـؤثر أثـرهالتوفيـق حمرمـاً يسـلب  مما كان واقعه والشبهة الثبويت ل احلرامأكمن البديهيات املسلمة عندنا ان واحلاصل: ان 

فانــه  مــن اهلــالك او غــري ذلــك نفســه ىامليتــة يف الصــحراء او لشــرب املســكر خوفــا علــ ألكــلكمــن اضــطر   وذلــك متامــاً  ،اجلــواز الظــاهريمــع 
   .سوف يسكر حتماً حىت لو جاز له شرب اخلمر بل حىت لو وجب عليه إذا خاف برتك شربه املوت

ثبـت علميـا ان اخلنزيـر عـدمي الغـرية  قـدو ، م اخلنزيرو للح أكلهملبت منهم الغرية بسبب سُ  يف الغربمن الرجال ان الكثري  ومن هنا جند
  .وان أكل حلمه له هذا األثر على انثاه

 ن مـن العلـل املعـّدة لتحقـق األمـة الواحـدة هـو جتنـب أكـل احملرمـات مـن مغصـوب ومسـروق وغـري خممـس وغـري مـذكىأيظهر:  وبذلك
  وشبه ذلك وأن أكل الطيبات احمللل هو العامل املساعد على ذلك.

وعليه فال بد لنـا ان نتحـرى عـن الطيـب الـواقعي قـدر املسـتطاع لكـن الواجـب هـو الطيـب الظـاهري والعـريف فقـط إال ان ذلـك ال ينفـي 
  !!فاحتط يا من قد رعاك اهللا ،وجود االثر التكويين الوضعي فيما لو صادف احلرام

  لى عبادة الشيطان!! حتى إالحرام يؤدي األكل 
  .  تعاىل والعياذ باهللاباد الشيطان من عُ  أصبح يف احدى العواصمالتجار ان احد الشباب  انه مسعاحد العلماء نقل يل 
    ؟سلم اىل عابد للشيطان مرة واحدةكيف حتول هذا الشخص املوقلت  فاستغربت كثريا يقول: 

  .  ان استطعت ذلكل اهللا تعاىل كي اهديه السبي بة اىلفعزمت على االلتقاء به قر 
  الذي ال يرتضيه عقل وال منطق؟والشنيع  هلذا التحول الغريبعن االسباب والدوافع  يف البدايةوسألته فجلست معه عدة ساعات 

واملشــاركة ولــو ملــرة فــدفعين حــب االســتطالع إىل القبــول  الشــيطان ودعــوين ان احضــر اىل نــاديهم بعــض عبــاديف البــدء التقــى : فقــال يل
مــن أخطــر مكائــد الشــيطان فــان هــذه هــي اوىل اخلطــوات لالنــزالق يف  –حســب اســتطالع مثــل هــذه األمكنــة املوبــوءة  –واحــدة (وهــذا 

و لنجــــرب مــــرة واحــــدة تنــــاول أ مــــرة واحــــدة! ىل الســــينماإفلنجــــرب الــــذهاب إذ يفكــــر الشــــخص مــــع نفســــه: مهــــاوي الفســــاد واالفســــاد: 
) كاملـة للشـيطان والعيـاذ بـاهللا تعـاىل  ىل ان يقـع االنسـان فريسـةإ ي خطوة تستدرجه إىل خطوات اثيمة أخرى وهكذاوه وهكذا !املخدرات

                                                            

  .١١ص ٣، ومن ال حيضره الفقيه ج٦٨ص ١اإلسالمية) ج –الكايف (ط  )١(
 .٢٤٠ص (صلى اهللا عليه وآله)حتف العقول عن آل الرسول  )٢(
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حـدث أناٍد جمهز ب ذهبوا يب إىل قصر فخم يف مشال العاصمة وكان حيتوي على، فينشديد وإرباكعلى وجل معهم فذهبت  يقول الشاب:
ىل النـادي ان إان شـرط الـدخول : فرحـب يب اوال مث قـال، شـابا واقفـا علـى البـاب ل القصـربعد احلديقة عند مدخ وجدتف، وسائل الراحة

  !)١(مقداراً من الدم الطازجتشرب 
ولكـــي  مث .وجرّبـــه ملـــرة واحـــدة فقـــط! وال ضـــري فيـــهانـــه لذيـــذ ، وال متـــتعض ال تســـتغرب: فقـــال يل. وامتعضـــت. ول وهلـــةألفاســـتغربت 

جـرب : وقـال يل !اسـتغرايبامتعاضـي و ليـزول مـامي أوشـرب مـن دمهـا  نجـر حـاد وريـدها ففـار الـدمحية فشـق خبد اىل دجاجة مَ عَ  يشجعين
  !أقولنت وسرتى صدق ما أ

يجـان الشـهوة  ،من دمهافشربت  واعطانيهادجاجة اخرى  رى أوداجفَ مث  وزين يل الشـيطان ذلـك، ومـع شـرب الـدم أحسسـت بقـوة و
والكـل يف فسـق  يف مالبـس غـري حمتشـمة شـاب وشـابة )١٠٠(مـا يربـوا علـى  تي فوجـددودخلـت النـا، على املعاصي كبرية  شعرت جبرأةو 

    ، واآلن أنا من عباد الشيطان حيث استهواين ذلك كله!كل للمحرمات وغري ذلكأوفجور و 
ومل يعـد  بقـاتاملعاصـي واملو  مسـتنقع يف قـد غـرق ونصحته ووعظته لكنه مل جيِد نفعـاً فقـد كـانفتكلمت معه : اجلليلول ذلك العامل قي

  !!ينفع الكالم معه
املوبقـات ى وشـبه ذلـك مـن وامليتـة واخلنزيـر وغـري املخمـس أو املـذكّ الـدم احلـرام مـن  كـل احلـرامأ هو تزينيالشيطان  ان إحدى أهم طرق

  . مجعهاأواملعاصي ب
  )٢("َب اْلَخْمرُجِعَلِت الذُّنُوُب ُكلَُّها ِفي بـَْيٍت َوُجِعَل ِمْفَتاُحَها ُشرْ ": ومن هنا جاء احلديث

  منهج حياة وعملاآلية، 
جيب ان تتحول األوامر والبنود األربعـة يف هـذه اآليـة الشـريفة إىل مـنهج حيـاة ومـنهج عمـل لألمـة كافـة إذا أردنـا العـزة والكرامـة ختامًا: 

 َن الطَّيَِّباِت َواْعَملُـوا َصـاِلًحا ِإنـِّي ِبَمـا تـَْعَملُـوَن َعِلـيمٌ يَا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا مِ (والسؤدد والنصر املؤزر وقبل ذلك رضا اهللا تعاىل: قال تعاىل: 
نَـُهْم زُبـًُرا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحونَ  * َوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم فَاتـَُّقونِ  *   .)فـَتَـَقطَُّعوا َأْمَرُهْم بـَيـْ

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

                                                            

  ومن املعروف ان شرب الدم يقسي القلب. )١(
 .٣٥٤ص ٤من ال حيضره الفقيه: ج )٢(


