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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اضتمد هلل رب العاظتني، ابرئ اطتالئق أرتعني، ابعث األنبياء واظترسلني، مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

ية على أعدائهم اظتصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار اظتنتجبني، سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
 إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.

 (َوَمْن َأْظَلُم ِمَّْن َمَنَع َمساِجَد اَّللَِّ َأْن ُيْذَكَر فيَها اْْسُوُ )
(ٔ) 

 قضيتان  القدس والبقيع
 إنسانيتان –إسالميتان 

ُمْم َأْن   يف  َع َمسماِجَد اَّللَِّ َأْن يُمْذَكَر فيَهما اْْسُمُو َوَسمع َوَمْن َأْظلَمُم ِمَّمْن َمنَم)قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي:  َْ َخراِِبما ُأولِِمَ  مما كماَن 
ُْم يف اْْلِخَرِة َعذاٌب َعظيمٌ  ْنيا ِخْزٌي َوَْ ُْم يف الدُّ َْ  (ٔ)(َيْدُخُلوىا ِإالَّ خاِئفنَي 

نذ عقود ومها ظالمة البقيع  وظالمعة اظتسعجد األقصعى وبيع  سيجري اضتديث، إبذن هللا تعاىل، عن ظالمتني عظيمتني مستمرتني م
 اظتقدس، وذلك يف ضمن احملاور اآلتية:

 :احملور األول: بصائر قرآنية يف اآلية الشريفة وىي بصائر كثرية نستعرضها ابلتدريج يف ىذا البحث والبحوث القادمة إبذن هللا تعاىل
 ؟(َمساِجَد اَّللَِّ )ما ىو املراد بم

 عديدة: (َمساِجَد اَّللَِّ )ان االحتماالت بل األقوال يف قولو تعاىل ألوىل: البصرية ا
واظتسععلمني مععن دخععول مكععة واظتسععجد  صععلى هللا عليععو والععو وسععلمفمنهععا: ان اظتععراد اظتسععجد اضتععرام، حيععث منعع  اظتشععركون، رسععول هللا 

 اضترام.
حعول الكعبعة الشعريفة يعبعدون هللا  ومنها: ان اظتراد مساجد خيار اظتؤمنني يف مكة حيث كان طتيار الصحابة أمثال أيب ذر مسعاجد

 .إىل اطتروج من مكةأصتأوىم تعاىل فيها فمنعهم اظتشركون من التعبد فيها إذ 
 .يكون اظتراد منعهم من اظتساجد إبخراجهم من مكةوعلى التفسري الثاين  ،فعلى التفسري األول يراد ابآلية فرتة وجودىم يف اظتدينة

 غزا الروم بي  اظتقدس وسعوا يف خرابو.ومنها: ان اظتراد بي  اظتقدس إذ 
 .نبخ  النصر وأعانو على ذلك النصارى بوخرّ ومنها: ان اظتراد بي  اظتقدس إذ 

ووجععو رتعع  اظتسععاجد علعععى ىععذه التفسععريات األربععع  ان كععل منطقععة منطقععة وبقععععة بقعععة يف اظتسععجد اضتعععرام أو يف بيعع  اظتقععدس ىعععي 
 مسجد هلل فمجموعها مساجد هلل.

التفاسععري السععابقة ىععي  نّ أذكر، والظععاىر ىععو ىععذا اظتععو األخععري و عبععد هللا فيهععا ويُعاظتععراد كافععة بقععا  األرمي العن ديكععن ان يُ ومنهعا: ان 
َمسمماِجَد )تفسعري ابظتصععداأل األجلععى أو بشعأن النععزول، ويععدل علعى ىععذا األخععري أواًل: القاععدة العامععة ابن اصتمعع  اظت عا  يفيععد العمععوم و

 غري ؼتصص. وىود بو كل مسجد هلل وختصيصو ببع ها ال وجو لو إال التفسري ابظتصداأل أو بشأن النزول رت  م ا  فريا (اَّللَِّ 
أنمو أراد ييمع األرل لقممول  عليممو السمالمعمن زيمد ابمن علم  عممن ن ئمو عمن علم  ف))اثنيعًا: لداللعة بععل العروالت علعى التعمععيم 

                                                             

 .ٗٔٔسورة البقرة: آية  (ٔ)
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فكل األرمي ىي مسجد بصعري  العروالت، ورتعهعا  (ٔ)((ُجِعَلْت ِلَ اأْلَْرُل َمْسِجدًا َوتُمَرابُمَها َطُهوراً : صل  هللا عليو والو وسلم النيب
 .مساجد

اظتطلععق   (َمسمماِجَد اَّللَِّ )واظتععراد  ععا مطلععق اظتسععاجد، فععاظتراد بععع (ٕ)(َوَأنَّ اْلَمسمماِجَد َّلِلَِّ فَممال تَممْدُعوا َمممَع اَّللَِّ َأَ ممداً )ويؤكععده قولععو تعععاىل: 
ويف العروالت ان اظتعراد  (َوَأنَّ اْلَمساِجَد َّلِلَِّ َفال َتْدُعوا َمَع اَّللَِّ َأَ مداً )و ، وذلك بناء على إرادة ػتاّل السجود من األرمي من قولكذلك

 . ا مواض  السجود السبعة، ولعلو من التفسري ابظتصداأل أو أبحد الوجوه. وحتقيقو يف ػتلو
 قال عل  بن احلسني )عليهما السالم(:))ويؤكد التعميم أي اً ما ورد من 

وا بمو افقني والضعفاء أشباه املنافقني قصد إىل ختريم  املسماجد  ملدينمخت وختريم  مسماجد المدنيا كلهما  ما  ّمولقد كان من املن
 .(ٖ)((يف طريقهم إىل العقبخت يعين يف غزوة تبوك صل  هللا عليو والو وسلم ملدينخت وقتل رسول هللا  عليو السالممن قتل عل  

، أو علعيهم السععالمواألمعري  صعلى هللا عليععو والعو وسعلموالروايعة تفيعد أحعد أمعرين: امععا ا عم مهعوا  عدم كافعة اظتسععاجد بععد قتعل الرسعول 
 .اظتسلمني الدين وختريب مساجد عتدممقدمة موصلة طبيعياً )عليهما السالم( ا م اعتربوا ان قتلهما 

 للمسجد إطالقان أعم وأخص
 ان اظتستظهر ان للمسجد واظتساجد إطالقني: األول ابظتعو األخص والثاين ابظتعو األعم.البصرية الثانيخت: 

قععم مسععجداً والععذي ترتتععب عليععو أحكععام فقهيععة خاصععة كحرمععة تنجيسععو اظتصععطل  للمسععجد وىععو مععا وُ واظتعععو األخععص ىععو اظتعععو 
صعلى ومسعجد النع  وحرمعة مكعث اصتنعب واضتعائل فيعو إال معروراً إال اظتسعجد اضتعرام  وحرمة زخرفتو أي تزيينو ابلعذىب ووجوب تطهريه

 وغري ذلك. فيهمافانو ال جيوز حىت اظترور  هللا عليو والو وسلم
 ى، وىو ما يتخعذه اظتعرء يف بيتعوم مسجداً فيشمل اظتصل  و كل ما يق  ػتاًل للسجود ولعبادة هللا تعاىل وإن مل يوقَ هفواما اظتعو األعم، 
بععل جععرت عععادة الكثععريين علععى تعيععني مكععان أو بنائععو كمصععلى وال يقفونععو مسععجداً صتهععات ػتععاّلً للصععالة، أو غريمهععا أو شععركتو أو مزرعتععو 

 عديدة منها: 
 .(ٗ)، وكيم يوَقم اظتستأَجر؟ن مستأجراً انو قد يكون اظتكا

 ى فانو جيوز ذلك فيو.ومنها: ان زخرفة اظتسجد ػترمة ووض  الصور فيو خال  االحتياط، عكس اظتصل  
 .أو شبو ذلك أو غتلس عزاء أو ق اءٍ  أو ػتاضرةٍ  ومنها: ا م ال يريدون من  اضتائل واصتنب من اصتلوس فيو ضت ور درسٍ 

أو جتعععري خاصعععة وان األوقعععا  العامعععة )حتريعععر( وليسععع  )حبسعععًا( فكيعععم تبعععا   ،قفعععوه مل ديكعععنهم بيععععو أو تبديلعععوومنهعععا: ا عععم إذا و 
 أمكن بيعو وشراء مكان آخر مث وقفو مسجداً.. وىكذا.ان يوقم، ى بدون ؟ اما إذا كان مصل  اظتعاوضة عليها

وقعم اظتكعان  –لعو أمكعن  –لذلك فاألف ل  (ىاظتصل  ) وال خيفى ان أجر الصالة يف اظتسجد )اظتوقو ( أعظم من أجر الصالة يف
 مسجداً.

                                                             

 –. وتفسعري الصعايف، منشعورات مكتبعة الصعدر ٕٓٔص ٔىعع، جٖ٘ٛٔمصعر،  –نعمان بعن دمحم التيميمعي اظتيبعريب، دععائم ا،سعالم، دار اظتععار   (ٔ)
 .ٕٛٔ-ٔٛٔص ٔطهران، ج

 .ٛٔسورة اصتن: آية  (ٕ)
 .ٕٛٔص ٔطهران، ج –صدر . وتفسري الصايف، منشورات مكتبة الٓٙ٘، صعليو السالمتفسري ا،مام العسكري  (ٖ)
 اللهم إال ان يقم البناء، دون األرمي اظتستأجرة إذا كان  مدة ا،جارة طويلة جداً حبيث ال يبقى البناء عادة بعدىا. فتأمل (ٗ)
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والظاىر ان ىذا اظتعو الثاين األعم ىعو اظتعراد ابآليعة الشعريفة ولعيس خصعوص اظتسعاجد اظتوقوفعة، وذلعك للروايعة اآلنفعة )انعو أراد رتيع  
، (ٔ)دون قرينعععة، واالنصععرا  بعععدوياألرمي( ولصععدأل اظتسععجد علعععى اظتصععلى وعلعععى كععل معععا يسععجد عليعععو مععن األرمي، ابضتمعععل الشععائ  

 وظتناسبات اضتكم واظتوضو  يف اآلية الشريفة، وليبري ذلك.
بعععبعل الفقهعععاء كتابعععة رسعععالة خاصعععة ععععن أحكعععام اظتسعععاجد ابظتععععو األععععممل إذ اظتعهعععود ذكعععر مسعععائل اظتسعععاجد ابظتععععو  ومعععن اضتعععريّ 

كمععا   –ابظتععو األععم ومنهععا: معا أشعارت إليععو اآليعة الشعريفة  األخعص، كحرمعة تنجيسعو.. او، ومل نعهععد يف الفقعو ذكعر أحكععام اظتسعاجد
 ومنها غري ذلك. –أييت تفصيلو إبذن هللا تعاىل لعلو 

لكنهععا  لععدم وقفهععا مسعجداً نظععراً إضتعاأل اظتشععاىد اظتشعرفة ابظتسعاجد يف األحكععام، إىل األولويعةمل  يفالعديععد معن الفقهععاء  اسعتندولقعد 
ُ َأْن تُمْرَفَع َوُيْذَكَر فيَها اْْسُُو ُيَسبُِّح َلُو فيها ِ ْلُغُدوِّ َواْْلصماِل   يف) وظتثل قولو تعاىل: أوىل أبحكامو، رِجماٌل ال تُمْلهميِهْم * بُمُيوٍت َأِذَن اَّللَّ

مماُفوَن يَمْوممماً تَمتَمَقلَّممُ  فيممِو اْلُقلُمم ًَ ُ َأْ َسممَن ممما ِِتمماَرٌة َوال بَمْيممٌع َعممْن ِذْكممِر اَّللَِّ َوِإقمماِم الصَّممالِة َوإيتمماِء الزَّكمماِة  وُب َواأْلَْبصمماُر * ِلَيْجممزِيَمُهُم اَّللَّ
ُ يَمْرُزُق َمْن َيشاُء ِبَغرْيِ ِ سابٍ   .، فذلك مورد الكالم(ٕ)(َعِمُلوا َوَيزيَدُىْم ِمْن َفْضِلِو َواَّللَّ

ن أظهعر مصعاديقها بعل بعل ىعي مع فةعلعى اظتشعاىد اظتشعر   ال شك يف صدأل اظتساجد ابظتعو الثاين األعم ، وعلى أية حال فانوولكن
 .وأعظم القبائ  والسيئات من أكرب احملرماتيعّد ىي أظهرىا على االطالأل، فهتك حرديها 

 البقيع من مساجد هللا، ونل سعود منعوا فيها ذكر هللا
البقيعع  ويف ون يف حععرم أئمععة اظتسععلمون طععوال مئععات السععنني يصععلّ   تعععاىل اب،طععالأل الثععاين إذ كععانو)البقيعع  اليبرقععد( مععن مسععاجد هللا

سععائر اظتشععاىد وحتعع  سععائر القبععاب اظتوجععودة ىنعععا ، وعلععى ذلععك فععان حكععام آل سعععود والوىابيعععة ىععم مععن اسععوأ الطيبععاة الععذين منععععوا 
َخراِِبما ُأولِِمَ  مما    يف  َوَممْن َأْظلَمُم ِمَّمْن َمنَمَع َمسماِجَد اَّللَِّ َأْن يُمْذَكَر فيَهما اْْسُمُو َوَسمع )مساجد هللا ان يذكر فيها اشتو بنص قولو تعاىل: 

ُْم يف اْْلِخَرِة َعذاٌب َعظيمٌ  ْنيا ِخْزٌي َوَْ ُْم يف الدُّ َْ ُْم َأْن َيْدُخُلوىا ِإالَّ خاِئفنَي  َْ ومن اظتشاىد للجميع  ا عم دينععون اظتسعلمني معن  (كاَن 
مع   – (ٖ)معن غعري صعالةكانع  ولعو   –العبعادة  واألذكار، ودينعو م من شىت أنوا الصالة ىنالك بل دينعو م من رف  الصوت ابألدعية 

 .ان اظتفرومي ان يفتحوا أبواب البقي  اليبرقد ليل  ار لتمتلئ جوانبو بذكر هللا آانء الليل وأطرا  النهار
 من أظلم من آل سعود إذ منعوا اظتسلمني من ان يذكروا هللا تعاىل يف بعل أىم مساجد هللا وىي مساجده ابلبقي  اليبرقد؟ف

 واليهود منعوا فيها ذكر هللا ،من مساجد هللاالقدس 
 ؟ وبي  اظتقدس ومن أظلم أي اً من اليهود إذ منعوا اظتسلمني من ان يذكروا هللا يف اظتسجد األقصى

 ال يقال: ان الصلوات اطتمس تقام فيو، للرجال؟
 إذا كعان واظتسعجد خاصعة ،ى بعذكر هللا تععاىلإذ يقال: أواًل: ا م دينعون اظتسعلمني يف غعري ىعذه األوقعات معن إعمعار اظتسعجد األقصع

 للراكعني والساجدين والعاكفني.للمصلني و ليل  ار  جيب ان تكون أبوابو مشرعةً  ،مثل اظتسجد األقصى
قيود ورقابة ونظام أمين قاىر، ولئن كان اظتسجد األقصى حتع   وضعوه مناثنيًا: ا م ي ّيقون على اظتسلمني يف ىذه األوقات، مبا 

                                                             

 فتأمل. (ٔ)
 .ٖٛ-ٖٙسورة النور: آية  (ٕ)
 كقراءة القرآن بصوت عال، أو بدون ذلك ظتدة طويلة.  (ٖ)
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م إال انعو خاضع  لسعلطة االحعتالل ا،سعرائيلي أمنيعاً علعى حسعب ضعوابطهم العامعة ٜٗٗٔطة ا،دارية لألردن حسعب اتفاقيعة ععام السل
 .(ٔ)سياسياً لو أي اً أل م الذين يرشتون السياسة العامة لو –يف الواق   –، بل انو خاض  اظتتشددة

 املسجد مصدر ميم 
يعراد بعو مكعان السعجود كمعا يصع  ان يعراد بعو زمعان  يصع  ان مصعدر ميمعي (َمسماِجَد اَّللَِّ ) ان اظتسجد وىعو مفعرد البصرية الثالثخت:

ابظتععععو األول، وسعععيأيت تصعععحي  إرادة اظتعنيعععني يف اآليعععة الكرديعععة السعععجود كمعععا يصععع  ان يعععراد بعععو اظتصعععدر ارعععرد، لكعععن اظتشعععهور فسعععروه 
 بوجو لطيم فأنتظر. أي اً  األخريين

 األقص  والبقيعمعلومات ىامخت عن املسجد 
 عن اظتسجد األقصى والبقي :ىامة معلومات عامة احملور الرابع: 

 املسجد األقص 
  ُسمْبااَن الَّمذي َأْسممرى) إذ يقعول جعل اشتعو صعلى هللا عليعو والعو وسععلمالعذي أسعري إليععو النع  اظتصعطفى فانعو  امما املسمجد األقصم 

وقعد ورد يف  (ٕ)(  الَّمذي  رَْكنما َ ْولَمُو ِلُنرِيَمُو ِممْن ن تِنما ِإنَّمُو ُىمَو السَّمميُع اْلَبصمريُ ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد احْلَمراِم ِإىَل اْلَمْسمِجِد اأْلَْقَصم
ف ععيلة اظتسععاجد األربعععة وىععي اظتسععجد اضتععرام ومسععجد النعع  ومسععجد بيعع  يف الععروالت ف ععل عظععيم للصععالة فيععو ومععن الععرالت مععا ورد 

تععدل أجعر حجعة والنافلعة تععدل أجعر  اان الصالة الواجبعة فيهعمن  عليو السالمالباقر ، ومنها ما ورد عن ا،مام اظتقدس ومسجد الكوفة
 عمرة.

:  عليو السالمَقاَل أَبُو َجْعَفٍر فقد  صل  هللا عليو والمو اْلَمَساِجُد اأْلَْربَمَعخُت: اْلَمْسِجُد احْلََراُم، َوَمْسِجُد الرَُّسوِل ))أِلَيب زَتَْزَة الثَُّماِلِّ
 (ٖ)((َفخِت، َ  َأَ  ََحَْزَة: اْلَفرِيَضخُت ِفيَها تَمْعِدُل َ جَّخًت، َوالنَّاِفَلخُت تَمْعِدُل ُعْمَرةً َوَمْسِجُد بَمْيِت اْلَمْقِدِس، َوَمْسِجُد اْلُكو  وسلم

 .كما يف بعل الروالت  – من قصور اصتنة األربعة الن خلقها هللا يف الدنيا عليو السالمه أمري اظتؤمنني وقد عدّ 
مائعة وأربععة وتبلع  مسعاحتو والعذي يقع  فعوأل ى عبة معورل  وقد ذىب بعل إىل ان اظتسجد األقصى ىو غتمعو  معا دار عليعو السعور

اظتسجد األقصعى والعن تت عمن مسعجد قبعة  – فيما يراه بعلٌ  –الواسعة ىي  اظتنطقةوىذه  ،ن ألم مصليائويس  ظت وأربعني ألم مرت
يت عمن أروقععة ، كمعا نطقعة الواسععةكمعا يت عمن اظتسعجد الِقبلععي العذي يقع  يف قبلعة ىعذه اظت  ،الصعخرة والعذي يقع  يف قلعب اعت عبة تقريبعاً 

 حوال مائن َمعَلم من العَمعامل.، وعموماً فانو يت من وساحات وحدائق وآابراً وغري ذلك
اظتسعجد األقصعى فهعو نفعس بيع  اظتقعدس )وقعد يقعال لعو  وانمسعجد األقصعى، لللكن الظاىر ان ىذه كلها من التوسعات اظتتتالية 

 داخل ىذه اظتنطقة الواسعة إىل جنويب قبة الصخرة. ْبلي اظتبين اآلن واظتوجودد القِ البي  اظتقد س( وىو اظتسج
تعععرى يقععع  حتععع  اظتسعععجد األقصعععى، لعععذلك  ،عليعععو السعععالم ويعععرى اليهعععود ان ىيكعععل سعععليمان وىعععو اظتعبعععد العععذي بنعععاه النععع  سعععليمان

 وإعادة بناء اعتيكل من جديد. منظماهتم اظتتطرفة تسعى عتدم اظتسجد األقصى

                                                             

اضتكومة ا،سرائيلية اظتسعجد األقصعى معراراً  أغلق كما   ٜٕٔٓيلية إبغالأل مبو ابب الرزتة داخل اظتسجد األقصى عام مثاًل ق   ػتكمة إسرائ (ٔ)
 ومنع  إقامة الصالة فيو.

 .ٔسورة ا،سراء: آية  (ٕ)
 .ٜٕٕص ٔىع، جٖٔٗٔقم،  –الشيخ الصدوأل، من ال حي ره الفقيو، مؤسسة النشر ا،سالمي  (ٖ)
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ان السعلطات  –وكمعا سعبق  –حتع  إدارة اضتكومعة األردنيعة، لكعن الواقع   ٜٗٗٔقصعى حبسعب اتفاقيعة ععام وقد وض  اظتسجد األ
حرمععان يععة حبتععة، لععذلك فععان مسععؤولية ا،سععرائيلية ىععي اضتاكمععة علععى السياسععات األمنيععة وعلععى الععنظم العامععة وان إدارة األردن شععكلية فنّ 

 أو نياظتصععل تقعع  علععىلقععد كانعع  أنععوا  الظلععم الععن بععل األوقععات تقعع  علععى عععاتقهم  د يف اظتسععجد األقصععى يف ؼتتلععماظتسععلمني مععن التعبُّعع
معن  ىعم أي عًا، كعسل سععود والوىابيعة، لعذلك كعانوا ،الذين يقصدون الصالة أو العبادة يف اظتسجد األقصى، بتخطيطهم وتنفيذىم أي اً 

ُمْم َأْن يَمْدُخُلوىا   يف  َّللَِّ َأْن يُمْذَكَر فيَهما اْْسُمُو َوَسمع َوَمْن َأْظَلُم ِمَّْن َمَنَع َمساِجَد ا)أظهر مصاديق قولو تعاىل:  َْ َخراِِبما ُأولِِمَ  مما كماَن 
ُْم يف اْْلِخَرِة َعذاٌب َعظيمٌ  ْنيا ِخْزٌي َوَْ ُْم يف الدُّ َْ  .(ِإالَّ خاِئفنَي 

 البقيع الغرقد
كانع  ألىعل اظتدينعة فقعد   صلى هللا عليو والعو وسعلمأسسها رسول هللا  واظتسمى جبنة البقي  أي اً فهو اظتقربة الن واما البقيع الغرقد

بدفنعو يف البقيع ،  صعلى هللا عليعو والعو وسعلمفلمعا معات عثمعان بعن مظععون أمعر النع   ،مقرباتن قبل ذلك مها مقعربات بعين سعامل وبعين حعرام
ليهعود يف مقعربة ا ،حسب اتريخ الطربي ،وكان البقي  منطقة ػتدودة إال ان معاوية وّسعها لت م قرب عثمان بن عفان الذي كان مدفوانً 

لع  التوسععات حعىت امث تت من اظتسلمني، أحدٌ  كي ال يشّن  على عثمانَ   اظتسماة بع)حش كوكب( فوّس  معاوية البقي  لي م تلك اظتقربة
 مساحتو اضتالية اآلن وىي مائة وذتانون ألم مرت مرب .البقي  بل  

أىععل  كععل مسععلم وذلعك ألنععو ي ععم رفعات الكثععري مععنيقدسععو   بععل انععو موضع وقعد كععان البقيعع  وال يعزال مهععوى أفئععدة عامععة اظتسعلمني، 
ومعن ذلعك انعو ي عم جسعد حعوال عشعرة  ،اظتسلمني على امتداد التعاريخمن شىت فرأل الصحابة والعلماء و  عليهم السالمالبي  األطهار 

معن أىعل بيتعو: ومعنهم أئمعة البقيع  األربععة: ا،معام  طيبعةً  كمعا ي عم ةلعةً  صعلى هللا عليعو والعو وسعلمآال  صحايب من صحابة رسول هللا 
 علععيهم السععالموا،مععام جعفععر الصععادأل  عليععو السععالمالبععاقر دمحم وا،مععام  عليععو السععالمالسععجاد علععي وا،مععام  عليععو السععالم اضتسععن ارتععى

)وقيععل:  وصعفية عمتعو صعلى هللا عليعو والعو وسعلموالعبعاس ععم النع   عليعو السعالمفاطمعة بنع  أسعد والعدة ا،معام علعي  كمعا ي عم أي عًا:
وفاطمععة  صعلى هللا عليععو والعو وسعلموكعذلك ي ععم جسعد إبعراىيم ابععن النع   ،كافعة زوجاتعو إال عائشععة وميمونعةي ععم  وأي عاً  عاتكعة أي عًا(

كمعا ي عم أي عاً   عليعو السعالم، وعقيعل أخ ا،معام علعي جعفعر ، وعبعد هللا بعن–أم البنعني  - عليعو السعالمام أم العباس بن علي بن  حز 
 أيب سفيان وآخرين.أمثال قرب 

 ري والقاسم بن دمحم بن أيب بكر.بومنهم سعيد بن اظتسيب والعروة بن الز  كما ي م أي اً قبور كثري من التابعني مث سائر اظتسلمني:
كان اظتقدس الذي ينقل إليو اظتسلمون على مّر التعاريخ أجسعاد كبعار علمعائهم وشخصعياهتم وععامتهم أي عًا.. وكعان كما انو كان اظت

 وحسن رضا السنوسي ول عهده. ،دمحم إدريس السنوسي، ملك ليبيا السابق منهم:
 والسلطان عبد اضتميد الثاين، آخر اطتلفاء العثمانيني.

 اليبععزال الكاتعب اظتصععري اظتععرو ، وا،مععام شععامل اظتناضعل اظتسععلم الكبعري مععن القوقععاز ودمحم ودمحم سعيد طنطععاوي شعيخ األزىععر، ودمحم
 ػتمود ولد الشيخ زيدان من علماء موريتانيا ودمحم ابشا احملمد أكرب أمراء عكار... وغريىم كثريون.

واعتععربوا التععرب  بقبععور الصععاضتني شععركاً ابهلل ، مععن اآلاثم واحملرمععاتولكععن الوىابيععة اعتععربوا نقععل أجسععاد األمععوات إىل منطقععة أخععرى، 
ؼتععالفني عامععة اظتسععلمني  ػتّرمععاً وإذتععاً اعتععربوا بنععاء القبععاب علععى مشععاىد علمععاء اظتسععلمني وغععريىم ، وكمععا عامععة اظتسععلمني مكّفععرينالعظععيم 
 .بذلك
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 ا عم رووا بوجعو معن الوجعوه حعىت صعلى هللا عليعو والعو وسعلمكل ما يرتبط ابلرسول األعظم   –حبٍق  –سون واليبريب ان اظتسلمني يقدّ 
سقط  يف مكان من البقيع ، فعّلمعو اظتسعلمون مث بنعوا عليعو قبعة اشتيع  بعع)قبة البعني(..  صلى هللا عليو والو وسلمان احدى أسنان الن  

النعع   أقععول: اليبريععب ان الوىابيععة تقععم علععى خععال  عامععة اظتسععلمني يف كععل شععيء فاظتسععلمون يقدسععون حععىت موضعععاً سععقط  فيععو سععنّ 
ومنزلععو ومقععابر أصععحابو وأىععل بيتععو بععل وحععىت  صععلى هللا عليععو والععو وسععلم والوىابيععة يهععدمون كافععة آاثر النعع  صععلى هللا عليععو والععو وسععلم

 اظتساجد التارخيية اظتعروفة كمسجد رد الشمس وغريه.
 

 حبق اإلسالم واإلنسانيخت جرميتانا تالل القدس وىدم البقيع 
الد ان احعععتالل اليهععود للقعععدس والوصععاية علعععى اظتسععجد األقصعععى، واحعععتالل آل سعععود والوىابيعععة ظتكععة واظتدينعععة وبعععاحملممور اممممام : 

اضتجاز مث ىدمهم للمساجد التارخيية الكثرية وىدمهم لقبور أئمة البقي  وسائر أىل البي  األطهعار والصعحابة األخيعار، كعل ذلعك يععّد 
مععن الععرتاث البشععري  تلععك اظتشععاىد اظتشععرفة تعععدّ  نظععراً ألنا،نسععانية رتعععاء وحبععق جرديععة مععن أفععدح اصتععرائم حبععق ا،سععالم واظتسععلمني بععل 

، لكننععا ؿتععن اظتسععلمني مل ومل يقعععدوىاالبوذيعون الععدنيا  أقععامفيبانسععتان، ابميععان أبيبريععب ان دتثععال بععوذا عنععدما فجعره الطالبععان يف اطتالعد، وال
يف اظتشعرفة علعى ىدمعو وىعدم سعائر األضعرحة والقبعاب واظتشعاىد  (ٔ)حعىت اآلنعامعاً  ٜٙرغعم معرور  –وغعريه  –نصن  شيئًا لبنعاء البقيع  

 البقي .
ظتشرفة واظتساجد واضتسينيات واظتكتبات واظتدارس وغريىا، إضافة إىل ما عتا من القيمة الذاتية واظتوضوعية، فعان بقاءىعا ان اظتشاىد ا

األمم على تراةها الديين واضت اري والثقايف وا،نسعاين،  حتافظ كافةلذلك وكرامتها بني األمممل األمة وغتدىا  ةِ زّ عِ ، ىو رمز لِ عامرةً  شاؼتةً 
معن زوال ا،مهعال أو وتعركن اظتسعالة إىل زاويعة  التارخييعةالن سرعان ما )تنسى( كل تلعك اصتعرائم أو اظتتماوتة ن األمم اظتيتة على العكس م

 !التناسي
يهم لق ية البقي  اليبرقعد، ولكعن مع  ذلعك فاننعا ولقد كان تصدي اظتسلمني لق ية القدس واظتسجد األقصى أف ل بكثري من تصدّ 

 مقصرون جداً يف كلتا الق يتني )وإن كان التقصري يف البقي  أكرب وأوض (. –كمسلمني   –رتيعاً 
 ولكن ما ىو الواج  علينا؟

ان  –وشعيعة عتععم  علعيهم السععالمالبحعث اطتععامس ىعو: مععا العذي جيععب علينعا كمسععلمني، وخاصعة كمععوالني ألىعل البيعع  ىععذا وػتعور 
كر هللا تعععاىل ونسععتنقذىا مععن أيععدي اليهععود والوىابيعععة وآل حععىت نعيعععد إعمارىععا بععذ  نقععوم بععو يف ق ععين اظتسععجد األقصععى والبقيعع  اليبرقععد

 .؟سعود، ونعيد بناء البقي  ومشاىد األئمة األربعة وسائر اظتشاىد اظتشرفة فيو أبف ل الصور
بععد قصعرية اظتعدى ومتوسعطة اظتعدى وبعيعدة اظتعدى، مث خارطة طريق شاملة مركبة تت عمن خططعاً  واصتواب: ان ذلك يستدعي وض 

 اظتلعك العزيعز اصتبعارهللا  النصعر معن عنعدي اصتاد واضتثيث لتنفيذ بنود تلك اطتطة بكل عزم وجد وإخالص وحينئٍذ ينعزل علينعا السعذلك 
 .(ٕ)(ِإْن تَمْنُصُروا اَّللََّ يَمْنُصرُْكْم َو يُمثَمبِّْت َأْقداَمُكمْ ): جل اشتو إذ يقول

 :ة إبذن هللا تعاىلنشري إىل بع ها يف ىذا الدرس وسنكمل يف الدروس القادموسو  

                                                             

 ىع.ٓٗٗٔشوال  ٛ (ٔ)
 .ٚسورة دمحم: آية  (ٕ)
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 ان نضع قضييت القدس والبقيع يف بؤرة االىتمام املتواصل -أ
ق ععين القععدس والبقيعع  يف بععؤرة االىتمععام اظتتواصععل، ذلععك ان مشععكلتنا االساسععية ىععي  ي عع  كععل مسععلمان مععن ال ععروري ان  أواًل:

 ل ونععتكلم وـتطععب ونشععجب... مث نععركن ىععذا اظتلععماالقتصععار علععى )االىتمامععات اظتوشتيععة( فعنععدما أييت الثععامن مععن شععوال مععثاًل نععنه
 ..جانباً وننساه حىت العام القادم! وىكذا اطتطري

، علععيهم السععالمالظالمععات واصتعرائم الععن ارتكبعع  حبععق ا،سعالم واظتسععلمني وحبععق أىعل البيعع   –عععادة  – بعل ان األغععرب اننععا ننسعى
؟ وأال تعرى ان الكثعري اليبرقد ترى ان الكثري مّنا نسي ق ية البقي وبي  اظتقدس؟ وأال  فلسطنيدتامًا! أال ترى ان الكثري مّنا نسي ق ية 

وتيبليبلهعم يف العبالد علعى شعكل خعالل مّنا نسي ق ية تفجريي سامراء؟ وأال ترى ان الكثري مّنا نسي وجود القاعدة والطالبعان وداععش 
أسععبا ا  ومل نقععم بدراسععةنععؤرخ لتلععك الفجععائ  الكععربى  بععل اننععا حععىت مل نسععينا جععرائمهم وجنععالهتم الععن يشععيب عتوعتععا الِولععدان؟كمععا انئمععة  

مع  انعو كعان معن العالزم كتابعة مئعات الكتعب  ،مععدودة علعى األصعاب  كتبال يف  ؟ اللهم إلل واضتلول، والعوقائعهاوأحداةها و  ،وجذورىا
 ات عن ذلك كلو.عقد ألو  الندوات ومئات اظتؤدتر  –وال يزال  –وألو  الدراسات عن ذلك كلو، كما كان من الالزم 
ها ومقدساهتا  ال عزة لألمخت اليت تنس  اتًر

التخلعم وعوامعل الفشعل ومظعاىر الذلعة  بواععثوهتمعل مكافحعة  ومعامل غتدىا ان األمة الن تنسى اترخيها وتنسى مقدساهتا وتراةها
تستعيد غتدىا اليبابر  عذا ا،مهعال والتناسعي  ال ديكنها انكما بني األمم   والكرامةالن مني   ا، ال يعقل ان تكتب عتا العزة ومكامنها 

فا عا  –حبعق كعان ذلعك أو بباطعل  – والتجاىل، وذلك على العكس من األمم الن ال تنسى اترخيها وال تنسى ما فعلو اآلخرون حبقها
ضعجيجاً وصعراخاً بعع)اعتولوكوس ( تكون ىي األقوى من بني األمممل أال ترون اليهود ال ينسون أبعداً! أال تعرو م ال يزالعون ديعألون العدنيا 

مبعال  طائلعة بل أال ترو م ال يزالون حيّملون اضتكومة األظتانية غرامة مالية كبرية جداً سعنولً؟ إذ يتوجعب علعى اضتكومعة األظتانيعة ان تعدف  
 – بيعان مقت عب يف يونيعو وقعد ذكعرت اضتكومعة األظتانيعة يف كتععويل ل عحال اعتولوكوسع !سعنولً  العدوالرات  جداً مبئات اظتاليعني معن

اضتعرب العاظتيعة منعذ  ايعة الالحقعة األظتانيعة وذلعك رغعم ان اضتكومعات  مليعار يعورو! ٖٙان ىعذه التعوي عات انىعزت  ٕٓٔٓ/ٔحزيعران 
 الثانية حىت اآلن ىي حكومات دديقراطية بريئة عن جرائم اعتولوكوس  براءة الذئب من دم يوسم!

الن فهي  التاريخ وغترلتو وأحداةو منطلقاً للنهومي واالنطالأل رَب األمة الن تتخذ من عِ اما قيمة عتا،  ان األمة الن تنسى اترخيها ال
وذلعك سعواء أكعانوا ػتقعني أم مبطلعني،  ،اظتواقع  العليعا يف اضتيعاة البشعرية وىي الن ترتقي يف األسباب حىت تتسعّنمستتسلم مقاليد األمور 
 ظاظتني أم مظلومني!
ان ؾتعععل القععدس والبقيعع  ودمععاء األبععرلء الععن أريقعع  علععى أيععدي اظتسععتعمرين والصععهاينة والوىععابيني  الواجععبان مععن  وصععفوة القععول:

 وداعش والقاعدة وطالبان واضتكومات اظتستبدة وشبهها، موض  اىتمام دائم...
 ليخصص كل مسلم مخ  دقائق من وقتو يومياً للقدس والبقيع!

 س دقائق يومياً ،حياء أمر البقي  والقدس وضحال االرىاب، ألحدةنا بذلك حتواًل يف العامل!ولو ان كل مسلم خصص من وقتو ست
 ان ستس دقائق يومياً تبدو قليلة جداً، لكنها من ملياري مسلم كثرية جداً!

احتاديعة  لو ان كل مفكر وكاتب وصحفي ووزير وانئب وعامل وخطيب وشيخ عشرية ورئعيس حعزب أو نقابعة أوماذا حيدث تصوروا 
عععرب كتابععة الرسععائل  والظلععم واالسععتبداد، وظتكافحععة التطععر  وا،رىععابخصععص مععن وقتععو ستععس دقععائق للبقيعع  والقععدس  ،أو غععري ذلععك
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لعقعد معؤدترات ونعدوات  – !يوميعاً ظتعدة ستعس دقعائق فقعط –اصتامعية أو الدراسات اظتوضوعية أو اظتقعاالت الصعحفية أو ععرب التخطعيط 
يوميعاً ستععس  –التخطععيط أو ، يف سععبيل ذلعك قليميعةا،دوليععة و التحالفعات وإقامععة الدبلوماسعي الل ععيبط كثيعم التالتخطععيط أو   عوية 
مععاذا تصععوروا بععل ، ؟للقيععام مبظععاىرات سععلمية عارمععة ووقفععات احتجععاج يف اظتواسععم واظتناسععبات احملععددة –لكععن طععوال ألم السععنة  ،دقععائق
وقتعو لكتابعة شعيء معا يف التعويرت أو الفعيس بعو  أو التليبعرام والواتسعاب أو غعري لو ان كعل مسعلم خصعص يوميعاً ستعس دقعائق معن حيدث 
وأي زلزال ح اري كعان سيحصعل  حينئذٍ يف األمة  تصوروا لو ان ذلك كلو حصل فأية روح   وية فاعلة كان  ستدبّ ؟ أقول: ذلك

 ؟حينذا 
 هتذي  األنف  وتزكيتها -ب
التحلي بتقوى هللا تعاىل واجتناب مواطن سخطو ومعصيتو.. وقد يستيبرب العبعل معن وإصالحها و وتزكيتها األنفس  هتذيب اثنيًا:

 اعتبععار ذلععك طريقععاً ظتكافحععة احملتلععني واظتسععتعمرين واضتكععام اظتسععتبدين أو طريقععاً ،نقععاذ اظتسععجد األقصععى أو البقيعع  اليبرقععد وتقلععيم أظععافر
 ا،رىابيني!

ُوا ممما ِمَنْمُفِسممِهمْ )دأ معن الععداخل وا،صععالح يبعع معا أواًل فععألنأ :دتامععاً  لكعن ذلععك حععقّ  ُ ممما ِبَقممْوٍم َ ممّيَّ يُمغَممريِّ و)مععن  (ٔ)(ِإنَّ اَّللََّ ال يُمغَممريِّ
 ابن ينتصر على عدوه اطتارجي.فانو حرّي ومن انتصر على عدوه الداخلي )النفس واألىواء(  أصل  فاسده، أرغم حاسده(

 املعاص  قسمان: شخصيخت ونوعيخت
 على نوعني: –لدى التدبر  –صي اظتعا ما اثنياً فألنأو 

 النو  األول: اظتعاصي الشخصية، كالسرقة والزان والرشوة والكذب واليبيبة والنميمة والنظر لألجنبية وغريىا.
وكالسععكوت عععن ظلععم  (ٕ)((َأْ يُمموا َأْمممَر َ ))وقععد ورد  علععيهم السععالمالنععو  الثععاين: اظتعاصععي النوعيععة، وذلععك كهمهععال أمععر أىععل البيعع  

َخممَذُلوا احْلَممقَّ َوَيْ يَمْنُصممُروا )): عليععو السععالمكمععا قععال أمععري اظتععؤمنني )السععاك  عععن اضتععق شععيطان أخععرس(  د قيععل: وقععاضتكومععات اصتععائرة 
بل وكاغتصاب اضتكومة واالستبداد  ا فا ا سرقة وأية سرقة؟ وغصب وأي غصب؟ ذلعك ان السعارأل قعد يسعرأل دار زيعد  (ٖ)((اْلَباِطلَ 

صععب قععد ييبصععب مزرعععة زيععد أو عمععرٍو ولكععن اضتععاكم اظتسععتبد ييبصععب حقععوأل النععاس  واليبا ،وأموالععو ولكععن اضتععاكم يسععرأل ةععروات األمععة
 .!كافة

واظتعصعية  ،معا تعلقع  بشعخص خعاص أو بق عية خاصعة الشخصعيةفاظتعصعية  :والفرأل بني النوعني من اظتعاصعي ىعو بلحعامل اظتتعل عق
 النوعية ما تعلق  ابرتم  كلو أو بشرائ  واسعة منو أو بق ية عامة..

 لنا البا  عن املعاص  النوعيخت؟ملاذا أ 
الكتعب الفقهيعة يف ومل يطعرح واليبريب ان القسم الثاين من اظتعاصي )النوعية( مل حيظ ابلبحث الكايف من العلماء واطتطباء واظتعؤلفني 

، ومععن ، فيمععا حظععي القسععم األول مععن اظتعاصععي )الشخصععية( ببحععوث كثععرية يف كتععب الفقععو وكتععب األخععالأل وغريىععاعععادة واألخالقيععة
اصتععدير  ععا ان حتظععى بكععل ذلععك االىتمععام بععل وأكثععر، أال انععو مععن الععالزم أي ععاً بععل والواجععب ان حتظععى اظتعاصععي النوعيععة أي ععاً ببحععوث 

                                                             

 .ٔٔسورة الرعد: آية  (ٔ)
 .ٛ٘ىع، صٗٔٗٔقم،  –الشيخ الطوسي، األمال، دار الثقافة للنشر  (ٕ)
 .ٛٔ/ عليو السالم ج البالغة: حكم أمري اظتؤمنني  (ٖ)
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 ودراسات فقهية وتفسريية وأخالقية واجتماعية مفصلة..
، يعود فيمعا نها وعدم مكافحتهم عتاإليها وعدم حذرىم مالناس عادة  وعدم التفاتولعل من األسباب يف انتشار اظتعاصي النوعية 

ؼتاطرىعا وعلعى على أنوا  اظتعاصي النوعيعة وأصعنافها  إىل ذلك، أي إىل عدم تثقيم العلماء واظتفكرين واطتطباء والكتاب، الناسَ  ،يعود
قعال ا،معام السعجاد  وأضرارىا بل وكو ا من أعظم اظتعاصي وأكربىا وكون العقوبة عليها أشد من العقوبة على اظتعاصي الشخصعية وقعد

  (ٔ)((اللَُّهمَّ ِإّّنِ َأْعَتِذُر ِإَلْيَ  ِمْن َمْظُلوٍم ظُِلَم حبَْضَرِت فَمَلْم أَْنُصْرهُ )): عليو السالم
 من ناثر الظلم وعقو تو

ِن : ِإّّنِ َيْ َأَزْل َواِلياً ُمْنُذ َزَممسالمعليو العن عل  بن إبراىيم عن شيخ من النخع قال: قلت أليب جعفر ))وقد ورد يف الكايف: 
َي  َّ َأَعمْدُت َعَلْيمِو فَمَقماَل اَل َ مّيَّ تُممَؤدِّ ن وكعم ِمع (ٕ)((ِإىَل ُكملِّ ِذي َ مقٍّ َ قَّموُ احلَْجَّاِج ِإىَل يَممْوِم  َىمَذا فَمَهمْل ِل ِممْن تَمْوبَمخٍت قَماَل َفَسمَكَت 
حقعوقهم؟ أو كيعم ديكنعو  –معثاًل  –مظلمة يظلمها الوالة واضتكام؟ وكيم يسعتطي  ان يعؤدي العوال الظعامل إىل العذين سعجنهم وععذ م 

 ىم أو تسبب، بنحٍو أو آخر، يف ذلك؟ءان يعطي األيتام واألرامل حقوقهم وقد قتل آاب
َهمما َعممْو ً ِإالَّ اَّللََّ َعممزَّ َو َجمملَّ ))قععال:  عليععو السععالموعععن أيب عبععد هللا   (ٖ)((َممما ِمممْن َمْظِلَمممخٍت َأَشممدَّ ِمممْن َمْظِلَمممخٍت اَل  َِممُد َصمماِ بُمَها َعَليمْ

 س ىي عادة كذلك أي ال جيد الناس انصراً عليها إال هللا تعاىل فهي أشد اظتظامل.ئم اضتكام حبق الناوجرا
َلمَّا َ َضَر َعِلم َّ بْمَن احلَُْسمنْيِ ل اْلَوفَماُة َِنممَّيِن ِإىَل َصمْدرِِه ))قعال:  عليو السالميب زتزة الثمال عن أيب جعفر ونظريىا ما ورد عن أ
َك وَ  ِ نَي َ َضَرْتُو اْلَوَفاُة َوِ َما ذََكمَر َأنَّ َأَ ُه َأْوَصماُه بِموِ  عليو السالمِ َا َأْوَصاّن ِبِو َأيب  َّ َقاَل َ  بُميَنَّ ُأوِصي َ  ظُْلمَم َممْن قَماَل َ  بُمميَنَّ ِإ َّ

  (ٗ)((اَل  َُِد َعَلْيَ  َ ِصرًا ِإالَّ اَّللََّ 
ونطاقععاً   وكلمععا كعان الظلععم أشعد وأوسعع  دائعرةً  (٘)((اْلِقَياَممختِ  اتمَُّقمموا الظُّْلمَم َفَّنَّممُو ظُُلَمماُت يَمممْومِ )): صععلى هللا عليعو والععو وسعلمقعال رسعول هللا 

 كان  الظلمات أشد.
ععاِر بْعِن َحِكعيٍم َعععْن َعْبعِد اأْلَْعلَععى َمعْوىَل آِل َسعاٍم قَععالَ و  تَمِدًً َمممْن ظَلَممَم )) عليععو السعالمقَعاَل أَبُععو َعْبعِد ا ِ   :َععِن ابْعِن َأيب ؾَتْععَراَن َععْن َعم  ُمبمْ

ُ َعَليْ  ُ َعَل  َعِقِبِو َأْو َعلَم  َعِقمِ  َعِقبِمِو فَمَقماَل  ِو َمْن َيْظِلُمُو ]َأْو َعَل  َعِقِبوِ َسلََّط اَّللَّ [ َأْو َعَل  َعِقِ  َعِقِبِو قُمْلُت ُىَو َيْظِلُم فَمُيَسلُِّط اَّللَّ
 (ٙ)((ْليَمُقوُلوا قَمْواًل َسِديداً ْيِهْم فَمْليَمتمَُّقوا اَّللََّ وَ خًت ِِنعافاً خاُفوا َعلَ ْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَمرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيَّ  َعزَّ َوَجلَّ يَمُقوُل وَ ِإنَّ اَّللََّ 
ععاٍر َعععْن َأيب َعْبععِد ا ِ  و  ِإنَّ اَّللََّ َعممزَّ َو َجمملَّ َأْوَ مم  ِإىَل نَمميبٍّ ِمممْن أَْنِبَيائِممِو يف َِمَْلَكممخِت َجبَّمماٍر ِمممَن ))قَععاَل  عليععو السععالمَعععْن ِإْسععَحاأَل بْععِن َعم 
َاِذ اأْلَْمَوالِ اْْلَبَّ  َماِء َو اختِّ َا اْسمتَمْعَمْلُتَ  ِلَتُكمعَّ َعمينِّ َأْصمَواَت ارِيَن َأِن اْئِت َىَذا اْْلَبَّاَر فَمُقْل َلُو ِإنَّيِن َيْ َأْستَمْعِمْلَ  َعَل  َسْفِ  الدِّ  َو ِإََّّ

                                                             

 .ٙٙٔالصحيفة السجادية: ص (ٔ)
 .ٖٖٔص ٕطهران، ج –ةقة ا،سالمي الكليين، الكايف، دار الكتب ا،سالمية  (ٕ)
 .اظتصدر نفسو (ٖ)
 .اظتصدر نفسو (ٗ)
 .ٕٖٖص ٕ، جاظتصدر نفسو (٘)
 .اظتصدر نفسو (ٙ)
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  (ٔ)((اراً اْلَمْظُلوِمنَي َفَّّّنِ َيْ َأدَْل ُظاَلَمتَمُهْم َو ِإْن َكاُنوا ُكفَّ 
ُ َعَلْيمِو َممْن َيْظِلُممُو فَمَّْن )) :قَمالَ َقاَل  عليو السالمَعْن َعْبِد ا ِ  ْبِن ِسَناٍن َعْن َأيب َعْبِد ا ِ  بل ورد  َممْن َعمَذَر ظَاِلمماً ِبظُْلِممِو َسملََّط اَّللَّ

ُ َعَل  ُظاَلَمِتوِ  غترد ان يعذر الظامل بظلمعو فعان هللا يعاقبعو ابن يسعلط عليعو معن يظلمعو، تصوروا:  (ٕ)((َدَعا َيْ َيْسَتِجْ  َلُو َو َيْ َيَُْجْرُه اَّللَّ
 تربير أعمالو ابقت اء ال رورات األمنية! ،ومن اسوأ أنوا  اختالأل األعذار للظامل

حفعععظ حرمعععة وان معععن أعظعععم اظتعاصعععي النوعيعععة خعععذالن أىعععل البيععع  علعععيهم الصعععالة والسعععالم، ومعععن أظهعععر مصعععاديقو خعععذال م يف 
 .، والتهاون يف رعاية شيعتهم وأتباعهمناىجهم وأفكارىم وأذكارىماثرىم وإمهال االلتزام مبوآمشاىدىم 

، عسعى ان تكعون تعذكرة لنعا والن تشمل كال القسمني من اظتعصيةالعصاة، أنوا  عقوابت ا،شارة إىل بعل يف اطتادتة ومن اصتدير 
إبحيعاء ذكعرىم وبعث  علعيهم السعالم،حيعاء أمعرىم ، ولالىتمام أكثعر فعأكثر لنصرة أولياء هللا، ولتشمري الساعد لتجنب ػتالِّ سخط هللا

 علومهم وإعمار مراقدىم الشريفة واستنقاذىا من أيدي الظلمة واصتبارين.
 ان العبد لياب  عل  ذن  مائخت عام!

ائَمخَت َعماٍم َو ِإنَّ اْلَعْبمَد َلُيْامَبُ  َعلَم  َذنْمٍ  ِممْن ُذُنوبِمِو مِ ))كمعا يف الكعايف الشعريم   هللا عليو والو وسعلم صلىهللا  رسولفقد ورد عن 
بعل  –ر  عا شِّ ويستفاد من اضتديث ان ىذا رجل من أىل اصتنة أي انو كتب  لو اصتنة وبُ  !(ٖ)((ِإنَُّو َليَمْنظُُر ِإىَل َأْزَواِجِو يف اْْلَنَّخِت يَمتَمنَمعَّْمنَ 

بععو؟ أقععول: ولعععل ذلععك مععن ذنو واحععد شتعع  لععو ابلنظععر إليهععا، ولكنععو معع  ذلععك حيععبس يف احععدى عرصععات احملشععر مائععة عععام ألجععل ذنععب 
 وعن إحياء أمرىم؟ بل وقد تكون عقوبة ذلك أشد من ىذه العقوبة بكثري!  عليهم السالمالذنب يكون تقاعسو عن نصرة أىل البي  

عامعاً واحعداً؟ بعل حعىت منا يتحمل ان يسجن مائة عام؟ بل عشرة أععوام؟ بعل  ولكي نفهم معو ذلك لنقارن ذلك حبال الدنيا فأيّ 
يصععاب حعىت إذا سععجن ا،نسعان يف غرفععٍة مرحيعة أو يف منزلععو فانعو وفععوأل ذلعك فانععو حمعل سععجن يعوم أو سععاعة، بعل ال يتمنّععا ان العبعل 

 ألشهر والسنني!!فكيم ابكلما مرت عليو األلم واألسابي  ويتمزأل من األمل  من اليبيظ  يتميزيكاد مبرمي الكسبة بل جتده 
 ن لو بدخول اْلنخت لذن  وا د، عاماً كاماًل!ؤذَ وال يُ 

ِإنَّ ))عقععاب آخععر ال يقععل إيالمععاً عععن األول وإن كععان اقععل زمنععاً إذ ورد عنععو قولععو:  صععلى هللا عليععو والععو وسععلمبععل ورد عععن الرسععول 
بقة والحععظ الفععرأل إذا الروايععة السععا (ٗ)((ِجمموِ الرَُّجممَل لَممَيْجِلُ  َعلَمم  َ ِب اْْلَنَّممخِت ِمْقممَداَر َعمماٍم بِممَذْنٍ  َواِ ممٍد َوِإنَّممُو َليَمْنظُممُر ِإىَل َأْكَوابِممِو َوَأْزَوا

وىذا يعين انو خرج من اضتعبس أو مل يعدخل فيعو ووصعل إىل ابب اصتنعة تتحدث عن اضتبس وىذه تتحدث عن اصتلوس عند ابب اصتنة، 
 لكنو ييبلق بوجهو أو ال يؤذن لو ابلدخول فيو!
  !وال يتوىم ان اصتلوس عند ابب اصتنة لطيم

أال تعرى ان اظتسعافر إذا قعدم معن السعفر  ملمعؤمل جعداً  ،يعؤذن لعو  انمعن غعريابنو لطيم يف حعد ذاتعو لكنعو ظتعن يريعد دخوعتعا  :إذ جياب
 !اً رائع خارج القصر بستاانً اظتنطقة   وطرأل ابب داره أو حىت قصره فلم يفتحوا الباب فانو يتأمل جداً وإن كان

                                                             

 .ٖٖٖص ٕ، جاظتصدر نفسو (ٔ)
 .ٖٖٗص ٕ، جاظتصدر نفسو (ٕ)
 .ٕٕٚص ٕاظتصدر نفسو: ج (ٖ)
 .ٗنوادر الرواندي: ص (ٗ)
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 – كانع  أو نوعيعةً   شخصعيةً  – ال شتع  هللا –فعان أيعة معصعية تصعدر معن ا،نسعان  ملويف ذينك اضتديثني وغريمها عربة لنا وأية عربة
ماً َقِليَلخًت )) لنكون ؽتن فلعل عقوبتها أو بعل عقوبتها يكون ذلك.. افال جيدر بنا االعتبار والصرب عند اظتعاصي واالصطبار َصبَمُروا َأ َّ

 ؟(ٔ)((َفَصاُروا ِبُعْقََب رَاَ خٍت َطِويَلختٍ 
؟ فَمَقماَل َرُجمٌل: صمل  هللا عليمو والمو وسملمَن َرُسموَل اَّللَِّ َما َلُكْم َتُسوؤ )): عليو السالمويكفي ان ـتتم  ذا اضتديث الشريم قال 

َذلِمممَ ، فَممماَل َتُسممموؤا َرُسممموَل اَّللَِّ َكْيمممَع َنُسممموُؤُه؟! فَمَقممماَل: َأَمممما تَمْعَلُمممموَن َأنَّ َأْعَمممماَلُكْم تُمْعمممَرُل َعَلْيمممِو، فَمممََّذا رََأى ِفيَهممما َمْعِصمممَيخًت َسممماَءُه 
 .(ٕ)((َوُسرُّوهُ 

  تعاىل.وسنكمل اضتديث يف األسبو  القادم إبذن هللا
وعجعل لوليعك  وأجعلنا ؽتن تنتصر بو لدينك وال تستبدل بنعا غعريان ،وارزتناالذين سبقوان اب،ديان، وأعم عنا اللهم أغفر و،خواننا 
 آمني رب العاظتني. األعظم الفرج يف عافية منا

 ونخر دعوا  ان احلمد َّلل رب العاملني وصل  اَّلل عل  دمحم والو الطيبني الطاىرين

                                                             

 .ٖٔٔص ٕطهران، ج –ةقة ا،سالمي الكليين، الكايف، دار الكتب ا،سالمية  (ٔ)
 .ٜٕٔص ٔدر نفسو: جاظتص (ٕ)


