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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
اظتصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار اظتنتجبني ،سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم
إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.
ساج َد َِّ
(ومن أَظْلَم ِِمَّن منَع م ِ
اْسُوُ)
فيها ْ
اَّلل أَ ْن يُ ْذَك َر َ
ََ ْ ُ ْ َ َ َ
(ٔ)
القدس والبقيع قضيتان
إسالميتان – إنسانيتان
ماج َد َِّ
قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي( :ومن أَظْلَمم ِِمَّمن منَمع مس ِ
اْسُموُ َو َسمع يف َخر ِاِبما أُولِِم َ مما كما َن َُْ ْمم أَ ْن
فيهما ْ
اَّلل أَ ْن يُم ْذَك َر َ
ََ ْ ُ ْ َ َ َ
(ٔ)
ي ْد ُخلُوىا إِالَّ خائِفني َْم ِيف ُّ ِ
ِ ِ
ظيم)
ي َوَُْ ْم ِيف ْاْلخ َرة َع ٌ
الدنْيا خ ْز ٌ
َ
ذاب َع ٌ
َ ُْ
سيجري اضتديث ،إبذن هللا تعاىل ،عن ظالمتني عظيمتني مستمرتني منذ عقود ومها ظالمة البقيع وظالمعة اظتسعجد األقصعى وبيع
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:
ساج َد َِّ
ما ىو املراد بم(م ِ
اَّلل)؟
َ
ساج َد َِّ
البصرية األوىل :ان االحتماالت بل األقوال يف قولو تعاىل (م ِ
اَّلل) عديدة:
َ
فمنهععا :ان اظتعراد اظتسععجد اضتعرام ،حيععث منع اظتشععركون ،رسععول هللا صععلى هللا عليععو والععو وسععلم واظتسععلمني مععن دخععول مكععة واظتسععجد
اضترام.
ومنها :ان اظتراد مساجد خيار اظتؤمنني يف مكة حيث كان طتيار الصحابة أمثال أيب ذر مسعاجد حعول الكعبعة الشعريفة يعبعدون هللا
تعاىل فيها فمنعهم اظتشركون من التعبد فيها إذ أصتأوىم إىل اطتروج من مكة.
فعلى التفسري األول يراد ابآلية فرتة وجودىم يف اظتدينة ،وعلى التفسري الثاين يكون اظتراد منعهم من اظتساجد إبخراجهم من مكة.
ومنها :ان اظتراد بي اظتقدس إذ غزا الروم بي اظتقدس وسعوا يف خرابو.
خربو نبخ النصر وأعانو على ذلك النصارى.
ومنها :ان اظتراد بي اظتقدس إذ ّ
ووجععو رت ع اظتسععاجد علععى ىععذه التفس عريات األرب ع ان كععل منطقععة منطقععة وبقعععة بقعععة يف اظتسععجد اضت عرام أو يف بي ع اظتقععدس ىععي
مسجد هلل فمجموعها مساجد هلل.
ومنهعا :ان اظتعراد كافععة بقععا األرمي العن ديكععن ان يُعبععد هللا فيهععا ويُعذكر ،والظععاىر ىععو ىععذا اظتععو األخععري وأ ّن التفاسععري السععابقة ىععي
تفسعري ابظتصععداأل األجلععى أو بشعأن النععزول ،ويععدل علعى ىععذا األخععري أوالً :القاععدة العامععة ابن اصتمع اظت عا يفيععد العمععوم و(مسم ِ
ماج َد
َ
َِّ
اَّلل) رت م ا فرياد بو كل مسجد هلل وختصيصو ببع ها ال وجو لو إال التفسري ابظتصداأل أو بشأن النزول وىو غري ؼتصص.
اثنيعاً :لداللعة بععل العروالت علعى التعمععيم ((فعمن زيمد ابمن علم عممن ن ئمو عمن علم عليممو السمالم أنمو أراد ييمع األرل لقممول

(ٔ) سورة البقرة :آية ٗٔٔ.
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ل َم ْس ِجداً َوتُم َرابُم َها طَ ُهوراً))(ٔ) فكل األرمي ىي مسجد بصعري العروالت ،ورتعهعا
النيب صل هللا عليو والو وسلمُ :ج ِعلَ ْ
ت ِ َِل ْاأل َْر ُ
مساجد.
ماج َد َِّ
ِ
ِ ِِ
اَّلل أَ ممداً)(ٕ) واظتعراد ععا مطلععق اظتسععاجد ،فععاظتراد ب ع(مسم ِ
ويؤكععده قولععو تعععاىلَ ( :وأ َّ
اَّلل) اظتطلععق
َن ال َْمسمماج َد ََّّلل فَممال تَم ْد ُعوا َمم َمع َّ َ
َ
َّلل فَال تَ ْدعوا مع َِّ
ساج َد َِِّ
َن الْم ِ
اَّلل أَ َ مداً) ويف العروالت ان اظتعراد
كذلك ،وذلك بناء على إرادة ّ
ُ ََ
ػتال السجود من األرمي من قولو ( َوأ َّ َ
ا مواض السجود السبعة ،ولعلو من التفسري ابظتصداأل أو أبحد الوجوه .وحتقيقو يف ػتلو.
ويؤكد التعميم أي اً ما ورد من ((قال عل بن احلسني (عليهما السالم):

ولقد كان من املنافقني والضعفاء أشباه املنافقني قصد إىل ختريم املسماجد ملدينمخت وختريم مسماجد المدنيا كلهما ما ّموا بمو

من قتل عل عليو السالم ملدينخت وقتل رسول هللا صل هللا عليو والو وسلم يف طريقهم إىل العقبخت يعين يف غزوة تبوك))(ٖ).
والروايعة تفيعد أحعد أمعرين :امععا ا عم مهعوا عدم كافعة اظتسععاجد بععد قتعل الرسعول صعلى هللا عليععو والعو وسعلم واألمعري علعيهم السععالم ،أو
ا م اعتربوا ان قتلهما (عليهما السالم) مقدمة موصلة طبيعياً عتدم الدين وختريب مساجد اظتسلمني.
للمسجد إطالقان أعم وأخص

البصرية الثانيخت :ان اظتستظهر ان للمسجد واظتساجد إطالقني :األول ابظتعو األخص والثاين ابظتعو األعم.
واظتعععو األخععص ىععو اظتعععو اظتصععطل للمسععجد وىععو مععا ُوقععم مسععجداً والععذي ترتتععب عليععو أحكععام فقهيععة خاصععة كحرمععة تنجيسععو
ووجوب تطهريه وحرمة زخرفتو أي تزيينو ابلعذىب وحرمعة مكعث اصتنعب واضتعائل فيعو إال معروراً إال اظتسعجد اضتعرام ومسعجد النع صعلى
هللا عليو والو وسلم فانو ال جيوز حىت اظترور فيهما وغري ذلك.
واما اظتعو األعم ،فهو كل ما يق ػتالً للسجود ولعبادة هللا تعاىل وإن مل يوقَم مسجداً فيشمل اظتصلى ،وىو ما يتخعذه اظتعرء يف بيتعو
أو شععركتو أو مزرعتععو أو غريمهععا ػتع ّعالً للصععالة ،بععل جععرت عععادة الكث عريين علععى تعيععني مكععان أو بنائععو كمصععلى وال يقفونععو مسععجداً صتهععات
عديدة منها:
اظتستأجر؟(ٗ).
انو قد يكون اظتكان مستأجراً ،وكيم يوقَم
َ
ومنها :ان زخرفة اظتسجد ػترمة ووض الصور فيو خال االحتياط ،عكس اظتصلى فانو جيوز ذلك فيو.
ومنها :ا م ال يريدون من اضتائل واصتنب من اصتلوس فيو ضت ور ٍ
درس أو ػتاضرٍة أو غتلس عزاء أو ق ٍاء أو شبو ذلك.
ومنه ععا :ا ععم إذا وقف ععوه مل ديك ععنهم بيعععو أو تبديل ععو ،خاص ععة وان األوق ععا العام ععة (حتري ععر) وليس ع (حبس عاً) فكي ععم تب ععا أو جت ععري
اظتعاوضة عليها؟ اما إذا كان مصلى بدون ان يوقم ،أمكن بيعو وشراء مكان آخر مث وقفو مسجداً ..وىكذا.
وال خيفى ان أجر الصالة يف اظتسجد (اظتوقو ) أعظم من أجر الصالة يف (اظتصلى) لذلك فاألف ل – لعو أمكعن – وقعم اظتكعان
مسجداً.
(ٔ) نعمان بعن دمحم التيميمعي اظتيبعريب ،دععائم ا،سعالم ،دار اظتععار – مصعرٖٔٛ٘ ،ىعع ،جٔ صٕٓٔ .وتفسعري الصعايف ،منشعورات مكتبعة الصعدر –
طهران ،جٔ صٔ.ٕٔٛ-ٔٛ
(ٕ) سورة اصتن :آية .ٔٛ
(ٖ) تفسري ا،مام العسكري عليو السالم ،صٓ .٘ٙوتفسري الصايف ،منشورات مكتبة الصدر – طهران ،جٔ صٕ.ٔٛ
(ٗ) 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
األرمي) ولصععدأل اظتسععجد علععى اظتصععلى وعلععى كععل مععا يسععجد عليععو مععن األرمي ،ابضتمععل الشععائ دون قرينععة ،واالنص عرا بععدوي(ٔ)،
وظتناسبات اضتكم واظتوضو يف اآلية الشريفة ،وليبري ذلك.
عري بععبعل الفقه ععاء كتاب ععة رس ععالة خاص ععة ع ععن أحكععام اظتس ععاجد ابظتع ععو األع ععممل إذ اظتعهععود ذك ععر مس ععائل اظتس ععاجد ابظتعععو
ومععن اضت ع ّ
األخعص ،كحرمعة تنجيسعو ..او ،ومل نعهععد يف الفقعو ذكعر أحكععام اظتسعاجد ابظتععو األععم ومنهععا :معا أشعارت إليععو اآليعة الشعريفة – كمععا
لعلو أييت تفصيلو إبذن هللا تعاىل – ومنها غري ذلك.
ولقعد اسعتند العديععد معن الفقهععاء يف إضتعاأل اظتشععاىد اظتشعرفة ابظتسعاجد يف األحكععام ،إىل األولويعةمل نظعراً لععدم وقفهععا مسعجداً لكنهععا
أوىل أبحكامو ،وظتثل قولو تعاىل( :يف بمي ٍ
اْسُوُ يُسبِّح لَوُ فيها ِ لْغُ ُد ِّو و ْاْلص ِ
وت أ َِذ َن َّ
مال * ِرج ٌ
مال ال تُملْهمي ِه ْم
اَّللُ أَ ْن تُم ْرفَ َع َويُ ْذَك َر َ
ُُ
َ
فيها ْ َ ُ
مالة وإيتم ِ
ِ
ماء َّ ِ
اَّلل وإِقم ِمام َّ ِ
ِ
ِ
ِ
مار * لِيَ ْجم ِزيَم ُه ُم َّ
سم َمن ممما
الزكمماة ًَممافُو َن يَم ْومماً تَمتَم َقلَّم ُ فيممو الْ ُقلُم ُ
وب َو ْاألَبْصم ُ
الصم َ
مارةٌ َوال بَم ْيم ٌمع َعم ْمن ذ ْكم ِر َّ َ
ِتم َ
اَّللُ أَ ْ َ
اَّللُ يَم ْرُز ُق َم ْن يَشاءُ بِغَ ِْري ِ ٍ
ضلِ ِو َو َّ
ساب)(ٕ) ،فذلك مورد الكالم.
َع ِملُوا َويَزي َد ُى ْم ِم ْن فَ ْ
ولكن ،وعلى أية حال فانو ال شك يف صدأل اظتساجد ابظتعو الثاين األعم علعى اظتشعاىد اظتشعرفة بعل ىعي معن أظهعر مصعاديقها بعل
ىي أظهرىا على االطالأل ،فهتك حرديها يع ّد من أكرب احملرمات وأعظم القبائ والسيئات.
البقيع من مساجد هللا ،ونل سعود منعوا فيها ذكر هللا
و(البقيع اليبرقععد) مععن مسععاجد هللا تعععاىل اب،طععالأل الثععاين إذ كععان اظتسععلمون ط عوال مئععات السععنني يص علّون يف حععرم أئمععة البقي ع ويف
سععائر اظتشععاىد وحت ع سععائر القبععاب اظتوجععودة ىنععا  ،وعلععى ذلععك فععان حكععام آل سعععود والوىابيععة ىععم مععن اس عوأ الطيبععاة الععذين منع عوا
ماج َد َِّ
مساجد هللا ان يذكر فيها اشتو بنص قولو تعاىل( :وممن أَظْلَمم ِِمَّمن منَمع مس ِ
اْسُموُ َو َسمع يف َخر ِاِبما أُولِِم َ مما
فيهما ْ
اَّلل أَ ْن يُم ْذَك َر َ
ََ ْ ُ ْ َ َ َ
كا َن َْم أَ ْن ي ْد ُخلُوىا إِالَّ خائِفني َْم ِيف ُّ ِ
ِ ِ
ظيم) ومن اظتشاىد للجميع ا عم دينععون اظتسعلمني معن
ي َوَُْ ْم ِيف ْاْلخ َرة َع ٌ
ُْ َ
الدنْيا خ ْز ٌ
َ ُْ
ذاب َع ٌ
(ٖ)
الصالة ىنالك بل دينعو م من رف الصوت ابألدعية واألذكار ،ودينعو م من شىت أنوا العبعادة – ولعو كانع معن غعري صعالة – مع
ان اظتفرومي ان يفتحوا أبواب البقي اليبرقد ليل ار لتمتلئ جوانبو بذكر هللا آانء الليل وأطرا النهار.
ف من أظلم من آل سعود إذ منعوا اظتسلمني من ان يذكروا هللا تعاىل يف بعل أىم مساجد هللا وىي مساجده ابلبقي اليبرقد؟
القدس من مساجد هللا ،واليهود منعوا فيها ذكر هللا
ومن أظلم أي اً من اليهود إذ منعوا اظتسلمني من ان يذكروا هللا يف اظتسجد األقصى وبي اظتقدس؟
ال يقال :ان الصلوات اطتمس تقام فيو ،للرجال؟
إذ يقال :أوالً :ا م دينعون اظتسعلمني يف غعري ىعذه األوقعات معن إعمعار اظتسعجد األقصعى بعذكر هللا تععاىل ،واظتسعجد خاصعة إذا كعان
مثل اظتسجد األقصى ،جيب ان تكون أبوابو مشرع ًة ليل ار للمصلني وللراكعني والساجدين والعاكفني.
اثنياً :ا م ي يّقون على اظتسلمني يف ىذه األوقات ،مبا وضعوه من قيود ورقابة ونظام أمين قاىر ،ولئن كان اظتسجد األقصى حتع
(ٔ) فتأمل.
(ٕ) سورة النور :آية .ٖٛ-ٖٙ
(ٖ) كقراءة القرآن بصوت عال ،أو بدون ذلك ظتدة طويلة.
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السلطة ا،دارية لألردن حسعب اتفاقيعة ععام ٜٗٗٔم إال انعو خاضع لسعلطة االحعتالل ا،سعرائيلي أمنيعاً علعى حسعب ضعوابطهم العامعة
اظتتشددة ،بل انو خاض – يف الواق – سياسياً لو أي اً أل م الذين يرشتون السياسة العامة لو(ٔ).
املسجد مصدر ميم

ماج َد َِّ
البصرية الثالثخت :ان اظتسجد وىعو مفعرد (مس ِ
اَّلل) مصعدر ميمعي يصع ان يعراد بعو مكعان السعجود كمعا يصع ان يعراد بعو زمعان
َ
السععجود كم ععا يص ع ان ي عراد بععو اظتص ععدر ارععرد ،لك ععن اظتشععهور فسععروه يف اآلي ععة الكرديععة ابظتع ععو األول ،وسععيأيت تصععحي إرادة اظتعني ععني
األخريين أي اً بوجو لطيم فأنتظر.
معلومات ىامخت عن املسجد األقص والبقيع

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

َسممرى
امما املسمجد األقصم فانعو العذي أسعري إليععو النع اظتصعطفى صعلى هللا عليعو والعو وسععلم إذ يقعول جعل اشتعو ( ُس ْمباا َن الَّمذي أ ْ
ِِ ِ
ِِ
ِِ
مري)(ٕ) وقعد ورد يف
ْصم الَّمذي َرْكنما َ ْولَموُ لِنُ ِريَموُ ِم ْمن ن تِنما إِنَّموُ ُى َمو َّ
بِ َع ْبده لَْيالً م َن ال َْم ْسجد ا ْحلَمر ِام إِ َىل ال َْم ْسمجد ْاألَق َ
الس ُ
مميع الْبَص ُ
الععروالت ف ععل عظععيم للصععالة فيععو ومععن العرالت مععا ورد يف ف ععيلة اظتسععاجد األربعععة وىععي اظتسععجد اضتعرام ومسععجد النع ومسععجد بيع
اظتقدس ومسجد الكوفة ،ومنها ما ورد عن ا،مام الباقر عليو السالم من ان الصالة الواجبعة فيهعا تععدل أجعر حجعة والنافلعة تععدل أجعر
عمرة.
ِ
ال(( :الْمس ِ
الر ُس ِ
ٍ
ِ
ول صل هللا عليو والمو
اج ُد ْاأل َْربَم َعختُ :ال َْم ْس ِج ُد ا ْحلََر ُامَ ،وَم ْس ِج ُد َّ
ََ
فقد قَ َال أَبُو َج ْع َفر عليو السالم ألَِيب َزتَْزةَ الث َُّم ِّ
(ٖ)
وسلم ومس ِج ُد بم ْي ِ
ت ال َْم ْق ِد ِ
ضختُ فِ َيها تَم ْع ِد ُل َ َّج ًختَ ،والنَّافِلَختُ تَم ْع ِد ُل ُع ْم َرةً))
سَ ،وَم ْس ِج ُد الْ ُكوفَ ِخت َ ،أَ َ َحَْ َزةَ :الْ َف ِري َ
ََ ْ َ
وقد ع ّده أمري اظتؤمنني عليو السالم من قصور اصتنة األربعة الن خلقها هللا يف الدنيا – كما يف بعل الروالت.
وقد ذىب بعل إىل ان اظتسجد األقصى ىو غتمعو معا دار عليعو السعور والعذي يقع فعوأل ى عبة معورل وتبلع مسعاحتو مائعة وأربععة
بعل – اظتسجد األقصعى والعن تت عمن مسعجد قبعة
وأربعني ألم مرت ويس ظتائن ألم مصلي ،وىذه اظتنطقة الواسعة ىي – فيما يراه ٌ
الصعخرة والعذي يقع يف قلعب اعت عبة تقريبعاً ،كمعا يت عمن اظتسعجد ِ
القبلععي العذي يقع يف قبلعة ىعذه اظتنطقعة الواسععة ،كمعا يت عمن أروقععة
وساحات وحدائق وآابراً وغري ذلك ،وعموماً فانو يت من حوال مائن معلَم من العم ِ
عامل.
َ
َ
لكن الظاىر ان ىذه كلها من التوسعات اظتتتالية للمسعجد األقصعى ،وان اظتسعجد األقصعى فهعو نفعس بيع اظتقعدس (وقعد يقعال لعو
البي اظتقدس) وىو اظتسجد ِ
القْبلي اظتبين اآلن واظتوجود داخل ىذه اظتنطقة الواسعة إىل جنويب قبة الصخرة.
ويععرى اليهععود ان ىيك ععل س ععليمان وىععو اظتعب ععد الععذي بن ععاه الن ع س ععليمان علي ععو السععالم ،يق ع حت ع اظتس ععجد األقصععى ،ل ععذلك ت ععرى
منظماهتم اظتتطرفة تسعى عتدم اظتسجد األقصى وإعادة بناء اعتيكل من جديد.
(ٔ) مثالً ق
ػتكمة إسرائيلية إبغالأل مبو ابب الرزتة داخل اظتسجد األقصى عام  ٕٜٓٔكما أغلق اضتكومة ا،سرائيلية اظتسعجد األقصعى معراراً
ومنع إقامة الصالة فيو.
(ٕ) سورة ا،سراء :آية ٔ.
(ٖ) الشيخ الصدوأل ،من ال حي ره الفقيو ،مؤسسة النشر ا،سالمي – قمٖٔٗٔ ،ىع ،جٔ ص.ٕٕٜ
4
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وقد وض اظتسجد األقصعى حبسعب اتفاقيعة ععام ٗٗ ٜٔحتع إدارة اضتكومعة األردنيعة ،لكعن الواقع – وكمعا سعبق – ان السعلطات
ا،سعرائيلية ىععي اضتاكمععة علععى السياسععات األمنيععة وعلععى الععنظم العامععة وان إدارة األردن شععكلية فنّيععة حبتععة ،لععذلك فععان مسععؤولية حرمععان
اظتسععلمني مععن التعبُّعد يف اظتسععجد األقصععى يف ؼتتلععم األوقععات تقع علععى عععاتقهم بععل لقععد كانع أنعوا الظلععم الععن تقع علععى اظتصععلني أو
الذين يقصدون الصالة أو العبادة يف اظتسجد األقصى ،بتخطيطهم وتنفيذىم أي اً ،لعذلك كعانوا ىعم أي عاً ،كعسل سععود والوىابيعة ،معن
أظهر مصاديق قولو تعاىل( :ومن أَظْلَم ِِمَّن منع م ِ ِ
اْسُموُ َو َسمع يف َخر ِاِبما أُولِِم َ مما كما َن َُْ ْمم أَ ْن يَم ْد ُخلُوىا
فيهما ْ
ساج َد ا ََّّلل أَ ْن يُم ْذَك َر َ
َ َ ْ ُ ْ ََ َ َ
إِالَّ خائِفني َْم ِيف ُّ ِ
ِ ِ
ظيم).
ي َوَُْ ْم ِيف ْاْلخ َرة َع ٌ
الدنْيا خ ْز ٌ
ذاب َع ٌ
َ ُْ
البقيع الغرقد

واما البقيع الغرقد واظتسمى جبنة البقي أي اً فهو اظتقربة الن أسسها رسول هللا صلى هللا عليو والعو وسعلم فقعد كانع ألىعل اظتدينعة
مقرباتن قبل ذلك مها مقعربات بعين سعامل وبعين حعرام ،فلمعا معات عثمعان بعن مظععون أمعر النع صعلى هللا عليعو والعو وسعلم بدفنعو يف البقيع ،
وسعها لت م قرب عثمان بن عفان الذي كان مدفوانً ،حسب اتريخ الطربي ،يف مقعربة اليهعود
وكان البقي منطقة ػتدودة إال ان معاوية ّ
فوس معاوية البقي لي م تلك اظتقربة كي ال يشنّ على عثما َن أح ٌد من اظتسلمني ،مث تتالع التوسععات حعىت
اظتسماة بع(حش كوكب) ّ
بل البقي مساحتو اضتالية اآلن وىي مائة وذتانون ألم مرت مرب .
وقعد كععان البقيع وال يعزال مهععوى أفئععدة عامععة اظتسعلمني ،بععل انععو موضع يقدسععو كععل مسععلم وذلعك ألنععو ي ععم رفعات الكثععري مععن أىععل
البي األطهار عليهم السالم والصحابة والعلماء من شىت فرأل اظتسلمني على امتداد التعاريخ ،ومعن ذلعك انعو ي عم جسعد حعوال عشعرة
آال صحايب من صحابة رسول هللا صعلى هللا عليعو والعو وسعلم كمعا ي عم ةلع ًة طيبع ًة معن أىعل بيتعو :ومعنهم أئمعة البقيع األربععة :ا،معام
اضتسععن ارتععى عليععو السععالم وا،مععام علععي السععجاد عليععو السععالم وا،مععام دمحم البععاقر عليععو السععالم وا،مععام جعفععر الصععادأل علععيهم السععالم
كمعا ي عم أي عاً :فاطمعة بنع أسعد والعدة ا،معام علعي عليعو السعالم والعبعاس ععم النع صعلى هللا عليعو والعو وسعلم وصعفية عمتعو (وقيععل:
عاتكعة أي عاً) وأي عاً ي ععم كافعة زوجاتعو إال عائشععة وميمونعة ،وكعذلك ي ععم جسعد إبعراىيم ابععن النع صعلى هللا عليععو والعو وسعلم وفاطمععة
بن حزام أم العباس بن علي عليعو السعالم  -أم البنعني – ،وعبعد هللا بعن جعفعر ،وعقيعل أخ ا،معام علعي عليعو السعالم كمعا ي عم أي عاً
قرب أمثال أيب سفيان وآخرين.
كما ي م أي اً قبور كثري من التابعني مث سائر اظتسلمني :ومنهم سعيد بن اظتسيب والعروة بن الزبري والقاسم بن دمحم بن أيب بكر.
مر التعاريخ أجسعاد كبعار علمعائهم وشخصعياهتم وععامتهم أي عاً ..وكعان
كما انو كان اظتكان اظتقدس الذي ينقل إليو اظتسلمون على ّ
منهم :دمحم إدريس السنوسي ،ملك ليبيا السابق ،وحسن رضا السنوسي ول عهده.
والسلطان عبد اضتميد الثاين ،آخر اطتلفاء العثمانيني.
ودمحم سعيد طنطععاوي شعيخ األزىععر ،ودمحم اليبعزال الكاتعب اظتصععري اظتععرو  ،وا،مععام شععامل اظتناضعل اظتسععلم الكبعري مععن القوقععاز ودمحم
ػتمود ولد الشيخ زيدان من علماء موريتانيا ودمحم ابشا احملمد أكرب أمراء عكار ...وغريىم كثريون.
ولكععن الوىابيععة اعتععربوا نقععل أجسععاد األم عوات إىل منطقععة أخععرى ،مععن اآلاثم واحملرمععات ،واعتععربوا التععرب بقبععور الصععاضتني شععركاً ابهلل
ػترم عاً وإذت عاً ؼتععالفني عامععة اظتسععلمني
العظععيم مك ّف عرين عامععة اظتسععلمني ،وكمععا اعتععربوا بنععاء القبععاب علععى مشععاىد علمععاء اظتسععلمني وغععريىم ّ
بذلك.
5
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واليبريب ان اظتسلمني يق ّدسون – ٍ
حبق – كل ما يرتبط ابلرسول األعظم صعلى هللا عليعو والعو وسعلم بوجعو معن الوجعوه حعىت ا عم رووا
ان احدى أسنان الن صلى هللا عليو والو وسلم سقط يف مكان من البقيع  ،فعلّمعو اظتسعلمون مث بنعوا عليعو قبعة اشتيع بعع(قبة البعني)..
أقععول :اليبريععب ان الوىابيععة تقععم علععى خععال عامععة اظتسععلمني يف كععل شععيء فاظتسععلمون يقدسععون حععىت موضعععاً سععقط فيععو سع ّعن النع
صععلى هللا عليععو والععو وسععلم والوىابيععة يهععدمون كافععة آاثر الن ع صععلى هللا عليععو والععو وسععلم ومنزلععو ومقععابر أصععحابو وأىععل بيتععو بععل وحععىت
اظتساجد التارخيية اظتعروفة كمسجد رد الشمس وغريه.
ا تالل القدس وىدم البقيع جرميتان حبق اإلسالم واإلنسانيخت
احملممور امممام  :ان احععتالل اليهععود للقععدس والوصععاية علععى اظتسععجد األقصععى ،واحععتالل آل سعععود والوىابيععة ظتكععة واظتدينععة وب عالد
اضتجاز مث ىدمهم للمساجد التارخيية الكثرية وىدمهم لقبور أئمة البقي وسائر أىل البي األطهعار والصعحابة األخيعار ،كعل ذلعك يعع ّد
جرديععة مععن أفععدح اصت عرائم حبععق ا،سععالم واظتسععلمني بععل وحبععق ا،نسععانية رتعععاء نظ عراً ألن تلععك اظتشععاىد اظتشععرفة تع ع ّد مععن ال عرتاث البشععري
اطتالعد ،واليبريععب ان دتثععال بععوذا عنععدما فجعره الطالبععان يف ابميععان أبفيبانسععتان ،أقععام البوذيعون الععدنيا ومل يقعععدوىا ،لكننععا ؿتععن اظتسععلمني مل
نصن شيئاً لبنعاء البقيع – وغعريه – رغعم معرور  ٜٙعامعاً حعىت اآلن(ٔ) علعى ىدمعو وىعدم سعائر األضعرحة والقبعاب واظتشعاىد اظتشعرفة يف
البقي .
ان اظتشاىد ا ظتشرفة واظتساجد واضتسينيات واظتكتبات واظتدارس وغريىا ،إضافة إىل ما عتا من القيمة الذاتية واظتوضوعية ،فعان بقاءىعا
شاؼت ًة عامرةً ،ىو رمز لِعِّزِة األمة وغتدىا وكرامتها بني األمممل لذلك حتافظ كافة األمم على تراةها الديين واضت اري والثقايف وا،نسعاين،
على العكس من األمم اظتيتة أو اظتتماوتة الن سرعان ما (تنسى) كل تلعك اصتعرائم التارخييعة وتعركن اظتسعالة إىل زاويعة معن زوال ا،مهعال أو
التناسي!
ولقد كان تصدي اظتسلمني لق ية القدس واظتسجد األقصى أف ل بكثري من تص ّديهم لق ية البقي اليبرقعد ،ولكعن مع ذلعك فاننعا
رتيعاً – كمسلمني – مقصرون جداً يف كلتا الق يتني (وإن كان التقصري يف البقي أكرب وأوض ).
ولكن ما ىو الواج علينا؟
وػتعور ىععذا البحعث اطتععامس ىعو :مععا العذي جيععب علينعا كمسععلمني ،وخاصعة كمعوالني ألىعل البيع علعيهم السععالم وشعيعة عتععم – ان
نقععوم بععو يف ق ععين اظتسععجد األقصععى والبقي ع اليبرقععد حععىت نعيععد إعمارىععا بععذكر هللا تعععاىل ونسععتنقذىا مععن أيععدي اليهععود والوىابيععة وآل
سعود ،ونعيد بناء البقي ومشاىد األئمة األربعة وسائر اظتشاىد اظتشرفة فيو أبف ل الصور؟.
واصتواب :ان ذلك يستدعي وض خارطة طريق شاملة مركبة تت عمن خططعاً قصعرية اظتعدى ومتوسعطة اظتعدى وبعيعدة اظتعدى ،مث بععد
ٍ
وحينئذ ينعزل علينعا النصعر معن عنعد هللا اظتلعك العزيعز اصتبعار
ذلك السعي اصتاد واضتثيث لتنفيذ بنود تلك اطتطة بكل عزم وجد وإخالص
ص ُروا َّ
ْدام ُك ْم)(ٕ).
ص ْرُك ْم َو يُمثَمبِّ ْ
اَّللَ يَم ْن ُ
إذ يقول جل اشتو( :إِ ْن تَم ْن ُ
ت أَق َ
وسو نشري إىل بع ها يف ىذا الدرس وسنكمل يف الدروس القادمة إبذن هللا تعاىل:
(ٔ)  ٛشوال ٓٗٗٔىع.
(ٕ) سورة دمحم :آية .ٚ
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أ -ان نضع قضييت القدس والبقيع يف بؤرة االىتمام املتواصل

أوالً :ان مععن ال ععروري ان ي ع كععل مسععلم ق ععين القععدس والبقي ع يف بععؤرة االىتمععام اظتتواصععل ،ذلععك ان مشععكلتنا االساسععية ىععي
االقتصععار علععى (االىتمامععات اظتوشتيععة) فعنععدما أييت الثععامن مععن ش عوال مععثالً نععنهل ونععتكلم وـتطععب ونشععجب ...مث نععركن ىععذا اظتلععم
اطتطري جانباً وننساه حىت العام القادم! وىكذا..
بعل ان األغععرب اننععا ننسعى – عععادة – الظالمععات واصتعرائم الععن ارتكبع حبععق ا،سعالم واظتسععلمني وحبععق أىعل البيع علععيهم السععالم،
دتاماً! أال ترى ان الكثري منّا نسي ق ية فلسطني وبي اظتقدس؟ وأال ترى ان الكثري منّا نسي ق ية البقي اليبرقد؟ وأال تعرى ان الكثعري
منّا نسي ق ية تفجريي سامراء؟ وأال ترى ان الكثري منّا نسي وجود القاعدة والطالبعان وداععش وتيبليبلهعم يف العبالد علعى شعكل خعالل
انئمععة كمععا نسععينا جعرائمهم وجنععالهتم الععن يشععيب عتوعتععا ال ِولععدان؟ بععل اننععا حععىت مل نععؤرخ لتلععك الفجععائ الكععربى ومل نقععم بدراسععة أسععبا ا
وجذورىا ،وأحداةها ووقائعها ،والعلل واضتلول؟ اللهم إال يف كتب مععدودة علعى األصعاب  ،مع انعو كعان معن العالزم كتابعة مئعات الكتعب
وألو الدراسات عن ذلك كلو ،كما كان من الالزم – وال يزال – عقد ألو الندوات ومئات اظتؤدترات عن ذلك كلو.
ال عزة لألمخت اليت تنس اترًها ومقدساهتا
ان األمة الن تنسى اترخيها وتنسى مقدساهتا وتراةها ومعامل غتدىا وهتمعل مكافحعة بواععث التخلعم وعوامعل الفشعل ومظعاىر الذلعة
ومكامنها الن مني ا ،ال يعقل ان تكتب عتا العزة والكرامة بني األمم كما ال ديكنها ان تستعيد غتدىا اليبابر عذا ا،مهعال والتناسعي
والتجاىل ،وذلك على العكس من األمم الن ال تنسى اترخيها وال تنسى ما فعلو اآلخرون حبقها – حبعق كعان ذلعك أو بباطعل – فا عا
تكون ىي األقوى من بني األمممل أال ترون اليهود ال ينسون أبعداً! أال تعرو م ال يزالعون ديعألون العدنيا ضعجيجاً وصعراخاً بعع(اعتولوكوس )
حيملون اضتكومة األظتانية غرامة مالية كبرية جداً سعنولً؟ إذ يتوجعب علعى اضتكومعة األظتانيعة ان تعدف مبعال طائلعة
بل أال ترو م ال يزالون ّ
جداً مبئات اظتاليعني معن العدوالرات سعنولً كتععويل ل عحال اعتولوكوسع ! وقعد ذكعرت اضتكومعة األظتانيعة يف بيعان مقت عب يف يونيعو –
حزيعران ٔ ٕٓٔٓ/ان ىعذه التعوي عات انىعزت ٖ ٙمليعار يعورو! وذلعك رغعم ان اضتكومعات األظتانيعة الالحقعة منعذ ايعة اضتعرب العاظتيعة
الثانية حىت اآلن ىي حكومات دديقراطية بريئة عن جرائم اعتولوكوس براءة الذئب من دم يوسم!
ان األمة الن تنسى اترخيها ال قيمة عتا ،اما األمة الن تتخذ من ِع َرب التاريخ وغترلتو وأحداةو منطلقاً للنهومي واالنطالأل فهي الن
ستتسلم مقاليد األمور وىي الن ترتقي يف األسباب حىت تتسعنّم اظتواقع العليعا يف اضتيعاة البشعرية ،وذلعك سعواء أكعانوا ػتقعني أم مبطلعني،
ظاظتني أم مظلومني!
وصععفوة القععول :ان مععن الواجععب ان ؾتعععل القععدس والبقيع ودمععاء األبععرلء الععن أريق ع علععى أيععدي اظتسععتعمرين والصععهاينة والوىععابيني
وداعش والقاعدة وطالبان واضتكومات اظتستبدة وشبهها ،موض اىتمام دائم...
ليخصص كل مسلم مخ دقائق من وقتو يومياً للقدس والبقيع!
ولو ان كل مسلم خصص من وقتو ستس دقائق يومياً ،حياء أمر البقي والقدس وضحال االرىاب ،ألحدةنا بذلك حتوالً يف العامل!
ان ستس دقائق يومياً تبدو قليلة جداً ،لكنها من ملياري مسلم كثرية جداً!
تصوروا ماذا حيدث لو ان كل مفكر وكاتب وصحفي ووزير وانئب وعامل وخطيب وشيخ عشرية ورئعيس حعزب أو نقابعة أو احتاديعة
أو غععري ذلععك ،خصععص مععن وقتععو ستععس دقععائق للبقي ع والقععدس وظتكافحععة التطععر وا،رىععاب والظلععم واالسععتبداد ،عععرب كتابععة الرسععائل
7
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اصتامعية أو الدراسات اظتوضوعية أو اظتقعاالت الصعحفية أو ععرب التخطعيط – يوميعاً ظتعدة ستعس دقعائق فقعط! – لعقعد معؤدترات ونعدوات
عوية أو التخطععيط لتكثيعم ال ععيبط الدبلوماسعي وإقامععة التحالفعات الدوليععة وا،قليميعة يف سععبيل ذلعك ،أو التخطععيط – يوميعاً ستععس
دقععائق ،لكععن طعوال ألم السععنة – للقيععام مبظععاىرات سععلمية عارمععة ووقفععات احتجععاج يف اظتواسععم واظتناسععبات احملععددة؟ ،بععل تصععوروا مععاذا
حيدث لو ان كعل مسعلم خصعص يوميعاً ستعس دقعائق معن وقتعو لكتابعة شعيء معا يف التعويرت أو الفعيس بعو أو التليبعرام والواتسعاب أو غعري
ذلك؟ أقول :تصوروا لو ان ذلك كلو حصل فأية روح وية فاعلة كان ستدب يف األمة ٍ
حينئذ وأي زلزال ح اري كعان سيحصعل
ّ
حينذا ؟
ب -هتذي األنف

وتزكيتها

اثنياً :هتذيب األنفس وتزكيتها وإصالحها والتحلي بتقوى هللا تعاىل واجتناب مواطن سخطو ومعصيتو ..وقد يستيبرب العبعل معن
اعتبععار ذلععك طريقعاً ظتكافحععة احملتلععني واظتسععتعمرين واضتكععام اظتسععتبدين أو طريقعاً ،نقععاذ اظتسععجد األقصععى أو البقي ع اليبرقععد وتقلععيم أظععافر
ا،رىابيني!
ِ
لكعن ذلععك حع ّعق دتامعاً :أمعا أوالً فععألن ا،صععالح يبعدأ معن الععداخل و(إِ َّن َّ
مري ممما بَِقم ْموٍم َ م َّمّي يُمغَمِّمريُوا ممما ِمَنْم ُف ِسم ِه ْم)(ٔ) و(مععن
اَّللَ ال يُمغَم ُّ
حري ابن ينتصر على عدوه اطتارجي.
أصل فاسده ،أرغم حاسده) ومن انتصر على عدوه الداخلي (النفس واألىواء) فانو ّ
املعاص قسمان :شخصيخت ونوعيخت
وأما اثنياً فألن اظتعاصي – لدى التدبر – على نوعني:
النو األول :اظتعاصي الشخصية ،كالسرقة والزان والرشوة والكذب واليبيبة والنميمة والنظر لألجنبية وغريىا.

النععو الثععاين :اظتعاصععي النوعيععة ،وذلععك كهمهععال أمععر أىععل البي ع علععيهم السععالم وقععد ورد ((أَ ْ يُموا أ َْمم َمرَ ))(ٕ) وكالسععكوت عععن ظلععم
صم ُمروا
اضتكومععات اصتععائرة وقعد قيععل( :السععاك عععن اضتععق شععيطان أخععرس) كمععا قععال أمععري اظتععؤمنني عليععو السععالمَ (( :خ م َذلُوا ا ْحلَم َّمق َوَيْ يَمنْ ُ
الْب ِ
اط َل))(ٖ) بل وكاغتصاب اضتكومة واالستبداد ا فا ا سرقة وأية سرقة؟ وغصب وأي غصب؟ ذلعك ان السعارأل قعد يسعرأل دار زيعد
َ
وأموالععو ولكععن اضتععاكم يسععرأل ةععروات األمععة ،واليباصععب قععد ييبصععب مزرعععة زيععد أو عمععرٍو ولكععن اضتععاكم اظتسععتبد ييبصععب حقععوأل النععاس
كافة!.
والفرأل بني النوعني من اظتعاصعي ىعو بلحعامل اظتتعلعق :فاظتعصعية الشخصعية معا تعلقع بشعخص خعاص أو بق عية خاصعة ،واظتعصعية
النوعية ما تعلق ابرتم كلو أو بشرائ واسعة منو أو بق ية عامة..
ملاذا أ لنا البا عن املعاص النوعيخت؟
واليبريب ان القسم الثاين من اظتعاصي (النوعية) مل حيظ ابلبحث الكايف من العلماء واطتطباء واظتعؤلفني ومل يطعرح يف الكتعب الفقهيعة
واألخالقيععة عععادة  ،فيمععا حظععي القسععم األول مععن اظتعاصععي (الشخصععية) ببحععوث كثععرية يف كتععب الفقععو وكتععب األخععالأل وغريىععا ،ومععن
اصتععدير ععا ان حتظععى بكععل ذلععك االىتمععام بععل وأكثععر ،أال انععو مععن الععالزم أي عاً بععل والواجععب ان حتظععى اظتعاصععي النوعيععة أي عاً ببحععوث
(ٔ) سورة الرعد :آية ٔٔ.
(ٕ) الشيخ الطوسي ،األمال ،دار الثقافة للنشر – قمٔٗٔٗ ،ىع ،ص.٘ٛ
(ٖ) ج البالغة :حكم أمري اظتؤمنني عليو السالم.ٔٛ /
8

دروس يف التفسري والتدبر ( ................................................................................. )0ٓ7األربعاء  8شوال ٔ11ٓ /ه

ودراسات فقهية وتفسريية وأخالقية واجتماعية مفصلة..
ولعل من األسباب يف انتشار اظتعاصي النوعية وعدم التفات الناس عادة إليها وعدم حذرىم منها وعدم مكافحتهم عتا ،يعود فيمعا
الناس على أنوا اظتعاصي النوعيعة وأصعنافها وعلعى ؼتاطرىعا
يعود ،إىل ذلك ،أي إىل عدم تثقيم العلماء واظتفكرين واطتطباء والكتابَ ،
وأضرارىا بل وكو ا من أعظم اظتعاصي وأكربىا وكون العقوبة عليها أشد من العقوبة على اظتعاصي الشخصعية وقعد قعال ا،معام السعجاد
(ٔ)
ٍ
ص ْرهُ))
عليو السالم(( :اللَّ ُه َّم إِِّّن أَ ْعتَ ِذ ُر إِلَْي َ ِم ْن َمظْلُوم ظُلِ َم ِحبَ ْ
ض َرِِت فَملَ ْم أَنْ ُ
من ناثر الظلم وعقو تو

وقد ورد يف الكايف(( :عن عل بن إبراىيم عن شيخ من النخع قال :قلت أليب جعفر عليو السالم :إِِّّن َيْ أ ََز ْل َوالِياً ُم ْن ُذ َزَمم ِن
ا ْحل َّج ِ ِ ِ
مال َال َ َّمّي تُم َمؤِّد ِ
مل ِذي َ م ٍّق َ َّقموُ))(ٕ) وكعم ِمعن
ت َعلَ ْي ِمو فَم َق َ
مل ِِل ِم ْمن تَم ْوبَ ٍمخت قَ َ
َعم ْد ُ
سم َك َ
ت ََُّ أ َ
َ
اج إ َىل يَم ْموم َىم َذا فَم َه ْ
َ
مال فَ َ
ي إ َىل ُك ِّ
مظلمة يظلمها الوالة واضتكام؟ وكيم يسعتطي ان يعؤدي العوال الظعامل إىل العذين سعجنهم وععذ م – معثالً – حقعوقهم؟ أو كيعم ديكنعو
ان يعطي األيتام واألرامل حقوقهم وقد قتل آابءىم أو تسبب ،بنح ٍو أو آخر ،يف ذلك؟
(ٖ)
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
صمما ِ بُم َها َعلَ ْيم َهمما َعم ْمو ً إَِّال َّ
مل))
اَّللَ َعم َّمز َو َجم َّ
وعععن أيب عبععد هللا عليععو السععالم قععالَ (( :ممما مم ْمن َمظْل َمممخت أَ َشم َّمد مم ْمن َمظْل َمممخت َال َِ م ُد َ

وجرائم اضتكام حبق الناس ىي عادة كذلك أي ال جيد الناس انصراً عليها إال هللا تعاىل فهي أشد اظتظامل.
ونظريىا ما ورد عن أيب زتزة الثمال عن أيب جعفر عليو السالم قعال(( :لَ َّما َ ِ
س ِْ
صم ْد ِرِه
مني ل ال َْوفَماةُ َ
ِن َّمم ِين إِ َىل َ
َ
ض َر َعلم َّ بْ َمن ا ْحلُ َ
ِ
ِ
ال بم َّ ِ
ض َرتْوُ ال َْوفَاةُ َوِ َما ذََك َمر أ َّ
مين إِ َّ َك َوظُلْ َمم َم ْمن
صماهُ بِ ِمو قَ َ
ني َ َ
مال َ بُم َ َّ
ص ِاّن بِو أَِيب عليو السالم َ
َن أَ َ هُ أ َْو َ
ين أُوصي َ ِ َا أ َْو َ
ََُّ قَ َ َ ُ َ
(ٗ)
َال َِ ُد َعلَ ْي َ َ ِ
صراً إَِّال َّ
اَّللَ))
(٘)
ِ
مات يَم ْموم ال ِْقيَ َام ِمخت)) وكلمععا كعان الظلععم أشعد وأوسع دائعرًة ونطاقعاً
قعال رسعول هللا صععلى هللا عليعو والععو وسعلم(( :اتَّم ُقموا الظُّْل َمم فََِّنَّمموُ ظُلُ َم ُ
كان الظلمات أشد.
ِ
عال أَبُععو َعْب ِعد ا ِ عليععو السعالم (( ُم ْبمتَ ِمدًً َمم ْمن ظَلَم َمم
عال :قَ َ
َعلَععى َم ْعوَىل ِآل َس ٍعام قَع َ
و َعع ِن ابْع ِن أَِيب َْؾتعَعرا َن َع ْعن َعمععا ِر بْع ِن َح ِكعيٍم َعع ْعن َعْبعد ْاأل ْ
ِ
ط َّ
ط َّ
مال
اَّللُ َعلَ َع ِقبِ ِو أ َْو َعلَم َع ِقم ِ َع ِقبِ ِمو فَم َق َ
سلِّ ُ
َسلَّ َ
اَّللُ َعلَ ْي ِو َم ْن يَظْلِ ُموُ [أ َْو َعلَ َع ِقبِ ِو] أ َْو َعلَ َع ِق ِ َع ِقبِ ِو قُمل ُ
ْت ُى َو يَظْل ُم فَميُ َ
()ٙ
ول ولْي ْخش الَّ ِذين لَو تَمرُكوا ِمن َخل ِْف ِهم ذُ ِريَّ ًخت ِ
ِنعافاً خافُوا َعلَ ْي ِه ْم فَملْيَمتَّم ُقوا َّ
إِ َّن َّ
اَّللَ َولْيَم ُقولُوا قَم ْوًال َس ِديداً))
ْ
اَّللَ َع َّز َو َج َّل يَم ُق ُ َ َ َ
ْ ّ
َ ْ َ
ِ
ِ
عال ((إِ َّن َّ
ميب ِمم ْمن أَنْبِيَائِم ِمو ِيف ِمَْلَ َكم ِمخت َجبَّمما ٍر ِمم َمن
األ بْع ِن َعمععا ٍر َعع ْعن أَِيب َعْبع ِعد ا ِ عليععو السععالم قَع َ
اَّللَ َعم َّمز َو َجم َّ
عح َ
و َعع ْعن إ ْسع َ
مل أ َْو َ م إ َىل نَمِ ٍّ
ِ ِ ِ ِ
ا ْْلبَّا ِرين أ ِ
َن ائْ ِ
اسمتَم ْع َملْتُ َ لِتَ ُك َّ
ات
َص َمو َ
مع َع ِّمين أ ْ
َستَم ْع ِملْ َ َعلَ َس ْف ِ ال ّد َماء َو ّاختَاذ ْاأل َْم َو ِال َو إِ ََّا ْ
ت َى َذا ا ْْلَبَّ َار فَم ُق ْل لَوُ إِنَِّين َيْ أ ْ
َ َ

(ٔ) الصحيفة السجادية :ص.ٔٙٙ
(ٕ) ةقة ا،سالمي الكليين ،الكايف ،دار الكتب ا،سالمية – طهران ،جٕ صٖٖٔ.
(ٖ) اظتصدر نفسو.
(ٗ) اظتصدر نفسو.
(٘) اظتصدر نفسو ،جٕ صٕٖٖ.
( )ٙاظتصدر نفسو.
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ِ
ل ظَُال َمتَم ُه ْم َو إِ ْن َكانُوا ُك َّفاراً))
ني فََِِّّّن َيْ أ ََد ْ
ال َْمظْلُوم َ
بل ورد عن عب ِد ا ِ ب ِن ِسنَ ٍ
ط َّ
اَّللُ َعلَ ْي ِمو َم ْمن يَظْلِ ُمموُ فَمَِّ ْن
ان َع ْن أَِيب َعْب ِد ا ِ عليو السالم قَ َال قَ َ
مالَ (( :م ْمن َعم َذ َر ظَالِمماً بِظُل ِْم ِمو َسملَّ َ
ْ
َ ْ َْ
ِ ِ (ٕ)
ِ
ْج ْرهُ َّ
اَّللُ َعلَ ظَُال َمتو)) تصوروا :غترد ان يعذر الظامل بظلمعو فعان هللا يعاقبعو ابن يسعلط عليعو معن يظلمعو،
َد َعا َيْ يَ ْستَج ْ لَوُ َو َيْ ََي ُ
ومن اسوأ أنوا اختالأل األعذار للظامل ،تربير أعمالو ابقت اء ال رورات األمنية!
وان م ععن أعظ ععم اظتعاص ععي النوعي ععة خ ععذالن أى ععل البي ع عل ععيهم الص ععالة والسععالم ،وم ععن أظه ععر مص ععاديقو خ ععذال م يف حف ععظ حرم ععة
مشاىدىم وآاثرىم وإمهال االلتزام مبناىجهم وأفكارىم وأذكارىم ،والتهاون يف رعاية شيعتهم وأتباعهم.
ومن اصتدير يف اطتادتة ا،شارة إىل بعل أنوا عقوابت العصاة ،والن تشمل كال القسمني من اظتعصية ،عسعى ان تكعون تعذكرة لنعا
ػتال سخط هللا ،ولتشمري الساعد لنصرة أولياء هللا ،ولالىتمام أكثعر فعأكثر ،حيعاء أمعرىم علعيهم السعالم إبحيعاء ذكعرىم وبعث
لتجنب ِّ
علومهم وإعمار مراقدىم الشريفة واستنقاذىا من أيدي الظلمة واصتبارين.
(ٔ)

ان العبد لياب

عل ذن مائخت عام!

فقد ورد عن رسول هللا صلى هللا عليو والو وسعلم كمعا يف الكعايف الشعريم ((إِ َّن ال َْع ْبم َد لَيُ ْامبَ ُ َعلَم َذنْم ٍ ِم ْمن ذُنُوبِ ِمو ِمائَم َخت َع ٍمام َو
إِنَّوُ لَيم ْنظُر إِ َىل أَ ْزو ِ
اج ِو ِيف ا ْْلَن َِّخت يَمتَمنَمعَّ ْم َن))(ٖ)! ويستفاد من اضتديث ان ىذا رجل من أىل اصتنة أي انو كتب لو اصتنة وبُ ِّشر عا – بعل
َ
َ ُ
شتع لععو ابلنظععر إليهععا ،ولكنععو مع ذلععك حيععبس يف احععدى عرصععات احملشععر مائععة عععام ألجععل ذنععب واحععد مععن ذنوبععو؟ أقععول :ولعععل ذلععك
الذنب يكون تقاعسو عن نصرة أىل البي عليهم السالم وعن إحياء أمرىم؟ بل وقد تكون عقوبة ذلك أشد من ىذه العقوبة بكثري!
فأي منا يتحمل ان يسجن مائة عام؟ بل عشرة أععوام؟ بعل حعىت عامعاً واحعداً؟ بعل
ولكي نفهم معو ذلك لنقارن ذلك حبال الدنيا ّ
ان العبعل منّععا ال يتحمعل سععجن يعوم أو سععاعة ،بعل وفععوأل ذلعك فانععو حعىت إذا سععجن ا،نسعان يف غرفع ٍعة مرحيعة أو يف منزلععو فانعو يصععاب
مبرمي الكسبة بل جتده يكاد يتميز من اليبيظ ويتمزأل من األمل كلما مرت عليو األلم واألسابي فكيم ابألشهر والسنني!!
وال يُؤ َذن لو بدخول اْلنخت لذن وا د ،عاماً كامالً!
بععل ورد عععن الرسععول صععلى هللا عليععو والععو وسععلم عقععاب آخععر ال يقععل إيالم عاً عععن األول وإن كععان اقععل زمن عاً إذ ورد عنععو قولععو(( :إِ َّن
الر ُجممل لَمميَ ْجلِ َعلَم َ ِ
ب ا ْْلَنَّم ِمخت ِم ْق م َد َار َعم ٍمام بِم َذنْ ٍ َوا ِ م ٍمد َوإِنَّمموُ لَيَم ْنظُم ُمر إِ َىل أَ ْك َوابِم ِمو َوأَ ْزَوا ِجم ِمو))(ٗ) والحععظ الفععرأل إذا الروايععة السععابقة
َّ َ
ُ
تتحدث عن اضتبس وىذه تتحدث عن اصتلوس عند ابب اصتنة ،وىذا يعين انو خرج من اضتعبس أو مل يعدخل فيعو ووصعل إىل ابب اصتنعة
لكنو ييبلق بوجهو أو ال يؤذن لو ابلدخول فيو!
وال يتوىم ان اصتلوس عند ابب اصتنة لطيم!
إذ جياب :ابنو لطيم يف حعد ذاتعو لكنعو ظتعن يريعد دخوعتعا معن غعري ان يعؤذن لعو ،معؤمل جعداًمل أال تعرى ان اظتسعافر إذا قعدم معن السعفر
وطرأل ابب داره أو حىت قصره فلم يفتحوا الباب فانو يتأمل جداً وإن كان اظتنطقة خارج القصر بستاانً رائعاً!
(ٔ) اظتصدر نفسو ،جٕ صٖٖٖ.
(ٕ) اظتصدر نفسو ،جٕ صٖٖٗ.
(ٖ) اظتصدر نفسو :جٕ صٕ.ٕٚ
(ٗ) نوادر الرواندي :صٗ.
11

دروس يف التفسري والتدبر ( ................................................................................. )0ٓ7األربعاء  8شوال ٔ11ٓ /ه

ويف ذينك اضتديثني وغريمها عربة لنا وأية عربةمل فعان أيعة معصعية تصعدر معن ا،نسعان – ال شتع هللا – شخصعي ًة كانع أو نوعيع ًة –
صبَم ُروا أَ َّ ماً قَلِيلَختً
فلعل عقوبتها أو بعل عقوبتها يكون ذلك ..افال جيدر بنا االعتبار والصرب عند اظتعاصي واالصطبار لنكون ؽتن (( َ
اروا بِ ُع ْق ََب َرا َ ٍخت طَ ِويلَ ٍخت))(ٔ)؟
فَ َ
صُ
مول َِّ
مل:
اَّلل صمل هللا عليمو والمو وسملم؟ فَم َق َ
سوؤ َن َر ُس َ
مال َر ُج ٌ
ويكفي ان ـتتم ذا اضتديث الشريم قال عليو السالمَ (( :ما لَ ُك ْم تَ ُ
مول َِّ
صممي ًخت سم ِ
ِ
ِ
َن أَ ْع َمممالَ ُك ْم تُم ْعممر ُ ِ ِ
مال :أ ََممما تَم ْعلَ ُمممو َن أ َّ
اَّلل
سمموُؤهُ؟! فَم َقم َ
سمموؤا َر ُس م َ
َك ْيم َ
ل َعلَ ْيممو ،فَ مَّ َذا َرأَى ف َيهمما َم ْع َ َ َ
َ
مع نَ ُ
ماءهُ َذل م َ  ،فَم َمال تَ ُ
َو ُس ُّروهُ))(ٕ).
وسنكمل اضتديث يف األسبو القادم إبذن هللا تعاىل.
اللهم أغفر و،خواننا الذين سبقوان اب،ديان ،وأعم عنا وارزتنا ،وأجعلنا ؽتن تنتصر بو لدينك وال تستبدل بنعا غعريان وعجعل لوليعك
األعظم الفرج يف عافية منا آمني رب العاظتني.
ونخر دعوا ان احلمد َّلل رب العاملني وصل اَّلل عل دمحم والو الطيبني الطاىرين

(ٔ) ةقة ا،سالمي الكليين ،الكايف ،دار الكتب ا،سالمية – طهران ،جٕ صٖٔٔ.
(ٕ) اظتصدر نفسو :جٔ ص.ٕٜٔ
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