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 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة عىل 

 لني واآلخرين إىل قيام يوم الدين.أعدائهم من األوَّ 

 وبعد...

فإنَّ هذا الكتاب هو عبارة عن جمموعة أبحاث ألقاها سامحة 

عيل بن يف جوار املرقد الطاهر « توفيقهدام »األحستاذ الشيخ حممد السند 

   ةز  و  الء ال  ض  فح  ن  ة م  وع  مح ىل جم   أحلقيت ع   د  ق  و  ، (1)أيب طالب
 ة يف  يَّ م  ل  الع 

 ج  النَّ 
 رش   األ   ف 

البغيضة التي جعلت  والدواعي يها األسبابف   ث بنيَّ  ي  ، ح  ف 

 بسببها التي الضعف نحقاط بنيَّ  وكذلك ،الغرب يحيسء لنبي اإلسالم

اه نبي أضغاهنم وإح   خترج واآلخر الني بني الغرب جتعل نهم البغيضة اجتج

                                      

 ( مسجد عمران بن شاهني، داخل الصحن الرشيف، وهو مكان درسه اآلن.1)
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اهلل وكتاب اهلل ودين اهلل )اإلسالم(، وهم يعلمون جيداً وباعرتاف من أكابرهم 

شخصية يف الكون، استطاع أن  يحؤسس  أعظم هو اخلاتم أنَّ النبي

واملحبة وبنى أوتادها عىل روح األحخوة  حضارة عاملية بقيت إىل اآلن،

والعدالة، وكيف استطاع أن  يدير الدولة سياسيًا واقتصاديًا ودينيًا من 

يسء ألي طرف كان حتجى وإن  كانت هذه األطراف ذات غري أن  يح 

 نزعات عدوانية رشيرة.

عزيزي القارئ سوف جتده بني طيجات هذا البحث، كل هذا 

سائلني املوىل تعاىل أن  حيفظ لنا شيخنا األحستاذ وأن  ال حيرمنا من بحوثه 

 القيِّمة، وآخر دعوانا أن  المد هلل ربج العاملني.

 

  

 إبراهيم حسني البغدادي

 النجف األرشف

ل//22  هـ1434مجاد األوَّ

 سى الكاظمذكرى وفاة القاسم بن اإلمام مو



 

 لغة الفطرة 

الفطرة ليست دليال فقط ملسألة واحدة بل أصبحت لغة من  إنَّ 

 ،لغات املعارف ونظامًا من نظم أبواب املعرفة اجلذابة والرائجة جداً 

فبالفطرة يرتب ويقرب الربهان ألثبات التوحيد، وبالفطرة يقرب 

  .ربهان ألثبات النبوة واإلمامة واملعادال

تى أصبحت لغة الفطرة لغة من لغات إثبات املعارف ح فإنَّ 

كاملة ونظام متكامل، ومن أوضح وهي أبني وأكثر اللغات شيوعًا 

وأنتشارًا وفهاًم عند كافة البرش بل عند كافة املخلوقات، وعىل ضوء هذا 

يستطيع اإلنسان أن يفرس حاالت وظواهر عجيبة بني املخلوقات 

بعضهم مع البعض مع اختالف أجناسهم وأنواعهم وال خيفى أن 

فقد  ،الكريم قد شيد هذا الباب وهذا البحث يف آيات عديدةالقرآن 

ذكر القرآن الكريم الفطرة بعناوين كثرية وخمتلفة وليس بلفظ وبعنوان 

الفطرة فقط  بل بألفاظ أخرى مقاربة لغويًا للفطرة من قبيل قوله تعاىل: 
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لنِي بِلََّة األَوَّ  .(1)َواتَُّقوا الَِّذي َخَلَقُكْم َواْْلِ

 ِصبَْغًة َوَنْحُن ِصبَْغَة اهلِل َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللِ قوله تعاىل: ونظري 

 .(2)لَُه َعابِدون

إذن البد أن نلتفت إىل هذا النظام وهذا الباب وهذه اللغة، فإن 

يف  ’السيام سيد االنبياء  أحد أسباب وأرسار ورس نجاح األنبياء

يركزون وهيتمون عىل لغة الفطرة من بني   التأثري عىل البرش أهنم

بقية اللغات بخالف املصلحني اآلخرين يف البرش، مع الفارق الشاسع 

بني الذين أصطفوا من اهلل تعاىل وبني بقية املصلحني املعروفني 

باإلصالح يف التاريخ البرشي والضارات البرشية واملدنية واملؤاخذة 

   .غة غري لغة الفطرةعليهم، أهنم غالبًا ما يستخدمون ل

 لغة الفطرة ليست صوتية:

إن لإلنسان نوافذ عديدة وهو ذو قوى عديدة وكل قوة من قوى 

                                      
 .184سورة الشعراء : اآلية ( 1)

 .138سورة البقرة : اآلية ( 2)
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اإلنسان والروح والنفس اإلنسانية بل حتى املالئكة واجلن واليوان 

فعندما  ،فكل قوة من قوى اإلنسان هلا لغة ،والنبات هلا قوى خمتلفة

نقول لغة فليس املراد هبا لغة صوتية بل اللغة املعنوية أو التكوينية 

التفاعلية والتي هي أهم من اللغة الصوتية فهناك لغة صوتية ولغة 

فإذا  ،فاملعنى وانطباعه كخاطرة يف الروح لغة هو وسيلة تفاهم ،معنوية

أتيت أتيت لشخص ما بمعاين خاصة قد يفهمها ذلك الشخص بينام إذا 

   .له بمعاين أخرى قد تكون غامضة عليه فإنه ال يفهم ما تريد

إذن املعاين لغة من اللغات وكل قوة من قوى اإلنسان هلا 

 .أحاسيس وتفاعل معنوي خاص هبا

هناك مقوله تذكر كثريًا أن  :ومن باب املثال لتوضيح هذا البحث

هلا من كل إنسان له نقطة ضعف فإذا أردت أصالح هذه النقطة وحتو

تؤثر عليه من تلك النقطة هذه تسمى لغة  أن   الضعف إىل القوة فالبدَّ 

  .وهذا هو بحث التأثري وبحث التفاهم

 ،تتكلم معه بلغة اهلندسة أن   البدَّ  فإذا كان الشخص مهندساً 

ولذلك بعث كل نبي بلغة قومه، وليس املراد بذلك اللغة اللسانية 
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فنفس  ،ه وهذا تفسري أخر للغةوالصوت فقط بل املعنى الذي يفهمو

 ـ فاليوانات ،عامل املعنى واملعاين والعلوم كمعاين وكأفكار هي لغات

هلا لغة خاصة ليست هي لغة الصوت بل لغة التأثري باملعنى  ـ مثالً 

فضاًل عن االصفياء  ،وامليول الروحية املختلفة ومن ثم نجد األولياء

ل زوايا ونوافذ وشفرة يستطيعون أن يؤثروا عىل الوحوش من خال

 .ر هبا ذلك اليوانمعينة يتأث

 :أزدهار اللغات وطمسها

ونالحظ يف كل زمن من األزمان ويف كل جيل من األجيال قد 

وقد  ،أو لغة حقائق ،أو لغة صوتية ،لغة معنوية ،تزدهر لغة من اللغات

فمثاًل أبواب اليقني  ،ختمد يف ذلك الزمن وجتمد وتتعطل لغات أخرى

ففي زمن  ،املذكورة يف املدارس املنطقية قد تنشط لغة وختمد أخرى

كانت لغة قوة املخيلة واخليال والسحر قوية ونشيطة  النبي موسى

من قبيل فلق البحر وقلب العىص   جدًا ولذلك نرى معجزاته

يس من وقلب املطر دمًا كلها مرتبطة بالتغريات املدركة بتوسط العني ول

اخليال ألن يف اخليال يتم تغيري الصورة يف العني ختياًل وليس تغري 
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   .اخلارج حقيقية

حيث كان قومه ينحتون من   أو مثال معجزة النبي صالح

اجلبال بيوتًا وهذا من مهارة اجلبال واملعادن فأخرج هلم اهلل تعاىل من 

أي  ـ قدرون عليهي فنهم ناقة ومن الطبيعي خياطبهم من نمط لغتهم بام ال

  .وهلم جرا يف معجزات باقي األنبياء ـ أخراج الناقة

وهناك لغة مشرتكة موحدة لدى مجيع األنبياء واألوصياء أال 

وهي لغة الفطرة، فإهنا أرسع اللغات فهاًم وليس ذلك يف اإلنسان فقط 

بل يف املالئكة ويف اجلن ويف اليوان ويف النبات هناك لغة أيضا أسمها 

 ،تفاعلية ومعنويةلغة الفطرة، وليس املراد منها لغة صوتية بل لغة تكوينية 

 .يعني يمكن هبذه اللغة تفسري وترمجة بيان والتفاهم حول كل يشء

 : فطرة النبي

األنبياء واألوصياء برعوا يف التأثري عىل البرش وغري البرش  إنَّ 

مل  وذلك ألستخدامهم لغة الفطرة، بينام الفالسفة أو العرفاء أو الصوفية

تي خاطبوا هبا هذا يؤثروا عىل أكثر البرش ألن تأثريهم ناقص عرب اللغة ال
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بني املعصوم وغري املعصوم إذ هناك فرق قدرة دور إىل الفارق  مضافاً 

كبري وواضح بني الوحي واجلهد البرشي، وذلك ألن األنبياء 

يستخدمون لغة أكثر فهاًم عند كل الناس بل عند كل املخلوقات وهو 

 وال خيفى أن الفطرة درجات ففطرة النبات ختتلف عن ،نظام الفطرة

فطرة اليوان وعن فطرة املالئكة وعن فطرة اإلنسان ألن اخللقة 

نظام فطرة هو عند أعظم ولكن أعظم  .درجات فكذلك الفطرة أيضاً 

التي خلق اهلل هبا سيد األنبياء   يعني  الفطرة ،خملوق وهو سيد األنبياء

وال النبي   وال النبي موسى مل خيلق هبا النبي عيسى ابن مريم

فإن هذه الفطرة التي كاملها اهلل  ،وال مجيع األنبياء  إبراهيم اخلليل

تعاىل يف سيد األنبياء مل جيعل له نظري أو مثل سوى قرب عيل بن أيب 

       .من سيد األنبياء  طالب

 ولذلك مل يشبه القرآن الكريم أحدا بمنزلة سيد األنبياء إال عيل

 ا َوَأْبنَاَءُكْم َونَِساَءَناَفُقْل َتَعالَْوا َنْدُع َأْبنَاَءنَ  :اهلةكام هو مفاد آية املب

 . (1)َونَِساَءُكْم َوَأْنُفَسنَا َوَأْنُفَسُكمْ 

                                      
 . 61سورة آل عمران : اآلية  (1)
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عندما  ومن ثم قال أحد البابوات السابقون للكنيسة الكاثوليكية

ونعتقد أن أرسل اليه أحد املحققني الصحيفة السجادية قال نحن ندعي 

رئيس العرفان ولكني أقر أن العرفان املوجود يف   مريمعيسى ابن 

املوجود عند أعظم من  الصحيفة السجادية عند اإلمام زين العابدين

واإلمام  زين  ـ وهذه الرسالة موثقة دولياً  ـ النبي عيسى ابن مريم

فكيف بسيد األنبياء    نبعة يسرية من سيد األنبياء العابدين

   .نفسه

 : االقتصادية ومعجزة النبياألزمة 

ْلِق اهللِ  الَّتِي َفطََر النَّاَس َعَليْ فِطَْرَة اهللِ  :قال تعاىل   َها الَ َتبِْديَل ِِلَ

يُن الَْقيِّمُ  يعني هناك تطابق  ،. فالفطرة هي يف نفسها دين(1)َذلَِك الدِّ

وتناغم بني كل منظومة الدين وكل فطرة البرش، بل فطرة املخلوقات 

كلها، ألنه يف بداية اآلية يذكر القرآن الفطرة التي فطر الناس عليها ثم 

تبديل خللق اهلل( وهذا نوع من التناغم الذي  بعد ذلك يتوسع فيقول )ال

                                      
 . 30سورة الروم : اآلية  (1)



 قمة لإلنسانية  النيب    ......................................................... 16

مع كل فطرة املخلوقات، وهذا  بني دين اإلسالم ودين النبي حممد

التناغم ليس باألثبات النظري أو باألدلة النظرية كام يف القرون السابقة 

بل هذا التناغم بات يشاهده البرش بالربهان التجريبي من خالل 

ومنها األزمة االقتصادية املالية التي عصفت األزمات التي يمر هبا البرش 

فكر االقتصادي يف الغرب يرصحون أخذ رواد الحتى  اآلن بالغرب كلها

خالل السنوات التسع املاضية بمعجزة ترشيعات اإلسالم التي أتى هبا سيد 

َوالَ َتأُْكُلوا  :من حتريم الربا وحتريم التمويه يف املعامالت ’األنبياء

متوهيية  . فالباطل هنا يعني متويه املعامالت أو(1)َأْمَوالَُكْم َبيْنَُكْم بِالْبَاطِلِ 

وكذلك حتريم أعيان أو حمرمات كاملخدرات وغريها من  ،غسيل أموال

 .املكاسب املحرمة وكذلك حتريم األحتكار وغري ذلك

يده  إن الغدد االقتصادية املحرمة التي وضع عليها الترشيع اإلسالمي

هي التي تقض بمضجع االقتصاد النموذجي لدول العامل األول يف القوة 

 .حتى تكاد تكرس عروش إقتصادهم وتفتته تفتيتاً املالية واالقتصادية 

املتحدة وهناك إحصائيات كثرية ومذهلة طالعتنا هبا منظمة األمم 

                                      
 .188سورة البقرة : اآلية  (1)
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من  %70 وليس ستني الفًا أو مليونًا يملكون فردًا وشخصاً أن هناك ستني 

ثروة أمريكا التي هي أثرى وأغنى دولة يف العامل وهذا أحد أسباب 

  .األزمة األقتصادية

 :واحلقد الغريب جاز الترشيعي للنبياالع

تتجىل وتتألأل للعقل البرشي  ’هي ترشيعات سيد األنبياء فها

االجتامعي، جدارهتا اآلن بالربهان التجريبي أي برهان الفطرة للنظام 

وفطرة النظام البيئي  وفطرة نظام البيئية اخلرضاء، وفطرة النظام البيئي املائي،

فالدين اإلسالمي  ،اهلوائي، فطرة ال تبديل خللق اهلل ذلك الدين القيم

جعل لنا آدابًا مع البيئة وجعل لنا آدابًا مع اليوانات وآدابًا مع اهلواء 

ُفوا :حتى مع الطعام ُبوا َوالَ ُتْْسِ بينام شعار الرأساملية  ،(1)َوُكُلوا َواْْشَ

وهذا  .ام وسياسة الرصف االستهالكي االفراطيأرسفوا أرسفوا نظ

وعندما  ،أحد أسباب األزمة اخلانقة هلم وهو اإلرساف والبذخ والبطر

فليس عبطًا أو صدفة بل ألن إعجازه  ينالون من شخصية النبي

                                      
 . 31سورة األعراف : اآلية  (1)
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أخذ يتقدم يف حوارض مراكز   الترشيعي الديني الذي بعث به

مع من خالل وكاالت األنباء فلو أراد اإلنسان أن جي ،الدراسات العاملية

 ،ترصحيات عقول االقتصاد الغريب األوريب واألمريكي سواء يف البنك

يف كل فصول  ،يف اجلمرك ،يف النقد املايل، يف التجارة ،يف املرصف

االقتصاد أنه ال منجى للغرب من هذه األزمة املالية إال ترشيعات سيد 

بغ ساسة بناة النقد ، وقد رصح بذلك مجلة من أمهر وأناألنبياء

ونوابغ املرصف ومنظري االقتصاد وكذا رئيس قساوسة بريطانيا قبل 

 وهذا انتشار خطري لرواج الترشيع النبوي ملحمد ،عدة سنوات

ودينه الذي  بالنسبة هلم ألنه بالتايل إنتشار لشخصية الرسول األكرم

بعث به بحيث وصل إىل عقر عقول املفكرة واملدبرة ألقتصادهم، 

وبالتايل مل يبق لدهيم إال السباب والشتائم واالستهزاء والكذب 

والدجل وهو مؤرش اإلفالس يف املواجهة العلمية جلدوائية بنيان 

  .الترشيع النبوي
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 الغرب والتقنني السري

ني واخلبري يف القانون اجلنائي الدويل االساتذة االكاديمي أحد

يسأل عن الترشيع اإلسالمي يف باب اجلنايات والعقوبات يعني الدود 

 .؟! والقصاص كيف يتالئم من التقنينات العرصية يف العامل

وبني  ’وكان اجلواب له هل تريد أن تقارن بني تقنني سيد األنبياء

التقنينات والقوانني الرسمية يف الدول أو القوانني الرسية يف الدول؟ 

وقد تفاجئ هبذا التقسيم وكأنه استيقظ من سبات علمي يف البحث 

 .املزبور

رسية ومعمول هبا يف إداراهتم  هناك قوانني غري معلنة بل   إنَّ ف

وهناك الكثري من  ،م ولكن بشكل خفي وغري معلن عنهاهترااووز

الدول الغربية إذا لوحق بعض ممثليها، أو سفرائها، أو ضباطها، أو 

جنودها بقضية ما فأنه يصنع هلم حماكمة ولكن طبق القوانني املقررة 

 وغري املعلنة وال يسمحون باألعالن عن تلك القوانني املعمول هبا
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داخل أجهزة النظام وليس داخل الدول فقط بل مع شعوهبم أيضًا وإن 

وأي عضو يعمل يف   .سطح الظاهر املجريات للقانون الرسميكان يف ال

الدولة إذا أجرم أي جرم البد أن حياكموه طبق تلك القوانني اخلفية 

لدهيم فيربؤونه إذا كان طبق ضوابط تلك القوانني وإن جمرمًا جنائيًا 

 ،باشية أو ،فادحًا طبق القوانني الرسمية املعلنة وهذه قوانني دموية

فالتعذيب الذي يف سجن  ،بمدى عنجهيتها أعلم ،وحشية اهلل

غوانتناموا أو غريه امل يكن مقنن طبق تلك القوانني غري املرصح هبا 

   .؟! رسميًا لدهيم

( لدهيا قوانني خاصة ولكن من CIA)مثاًل املخابرات املركزية 

يمكن ألي أحد أن يطلع عليها ألهنا  وال ،الذي أطلع عىل تلك القوانني

رسية، فالقوانني املدنية املعلنة لدهيم هلا شكل والقوانني املقررة قوانني 

 واملصوبة واخلفية غري املرصح هبا هلا شكل آخر.

 فإذا أردت أن تقارن أهيا الداثوي وأهيا الباحث يف األلسنيات

 ليس لديه  وبني غريه فسيد األنبياء  واملفضل بني تقنني سيد األنبياء

 .ي بل تقنني واحدتقنني معلن وتقنني خف
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أو   أو يديرها سيد األوصياء ’فالدولة التي يديرها سيد األنبياء

بل  .يديرها سيد شباب أهل اجلنة ليس فيها قوانني معلنة وقوانني رسية خمفية

قوانني واحدة سواء كانت قوانني عقوبات أو جنايات أو حرب أو سلم أو 

  .غري ذلك من القوانني املدنية والتجارية

 

  



 

 قوانني الرق يف التشريع النبوي والرق الغربي

أو  إن الرق يف الترشيع النبوي هو ألجل تربية األمم ال اضطهادها

إذالهلا بل إجياد نوع من البيئة املربية ولذلك حيرر الرق بأدنى ذريعة 

و نظر إىل قوانني بينام ل .ووسيلة وجيعل له حقوقًا حتول دون اضطهاده

الرق )اخلفية( يف أوربا الغربية وأمريكا فنراه رق مدهلم ودموي بحيث 

وليس الغرب فقط بل وكذا أوربا  ،بث بعرض الفتاة وعرض الفتىعي

الرشقية وروسيا، ويمنعون رسميًا عن الرق ولكنهم يف اخلفاء بتوسط 

فأي فطرة  ،الشبكات الرسية لدهيم أرقام كبرية ومذهلة يف جمال الرق

ينادون هبا فهناك أرقام كشفت عنها منظمة األمم املتحدة واملنظامت 

القوقية املدنية يف الغرب، بل تم الكشف عن ملفات مدمية ومبكية 

ومقرفة لإلنسان إذا اطلع عليها بل إهنم يقيمون حروب يف العامل الثالث 

تيات يمكنهم من الف وهتجري شعوهبا وأحد أهدافهم منها أسرتقاق ما

والفتيان حتت جناح الشبكات الرسية وعصابات بيع الرق متامًا نظري 

القرون الوسطى وإغارة القبائل ألجل السبي والغنائم املادية الروب يف 
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كرسقة العقول والكفاءات والكوادر من تلك البلدان فضاًل عن ثرواهتا 

 .الطبيعية

ممارسات ونراهم يرفعون شعارات وقوانني رسمية ويبطنون 

ومن يقع يف أحضاهنم فله الويل منهم. وقد  ،وأعراف خفية أخرى

انكشفت بني الني واآلخر بعض هذه القوانني اخلفية حتى ال 

ومن دجلهم نراهم يلصقون هذه  ،يستطيعون أخفاء هذه الفضائح الكرهية

ويف الواقع   حتى تطاولوا عىل سيد األنبياء .الفضائح بدين اإلسالم

ون أن يتطاولوا عىل تكامل البرشية، ويريدون أن يشيطنوا اإلنسانية أهنم يريد

 .حتى يقلبوها من انسانية إىل شيطنة إبليسية

ألن عداء هنج األنظمة الغربية هو مع النبل ومكارم األخالق 

فغايتهم وهدفهم من التطاول  اإلنسانية  وقمته عند سيد األنبياء

س واإلياس لدى البرشية عن عىل شخصية سيد األنبياء هو نرش اليأ

وصول شخص إىل قمة النبل واملكارم لئال يكون قدوة للبرش ولئال 

ينفتح طريق وسبيل التكامل يف حماسن األخالق كثقافة وأعراف لدى 

عموم البرشية فإن ذلك يورط الطبقة الاكمة الثرية واملتحكمة يف 
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ادئ والقيم النبل واملبمقدرات شعوهبا والشعوب االخرى وحيرجها إذ 

واملكارم تفتح باب املحاسبة واملداينة عىل موازين العدل والقسط وهذا مما 

حيرج طبقات الثروة واملال والقدرة ويمنعها عن اللعب والعبث يف مقدرات 

 .الشعوب واإلفساد يف األرض

فهدفهم من الطعن زرع فكرة ونظرية أنه ليس هناك شخصًا 

 د األنبياء قممية سيد األنبياءنموذجياً، ألن الذي يغيضهم يف سي

خاض السلم   هفإنَّ   وفطرته الكاملة والصاعدة عىل مجيع األنبياء

وخاض الرب وخاض املجتمع وخاض السياسة وخاض الروحانية 

  .بكل توازن ونبل وهذا ما يصعب عليهم

 :إنك لعىل خلق عظيم

يصف باخللق العظيم ومل  وصف القرآن الكريم النبي اخلاتم

مل يقر  وهذا يعني أن عظمة األخالق ،هبذا الوصف باقي األنبياء

القرآن الكريم هبا ألحد من املخلوقات بام فيها األنبياء والرسل إال النبي 
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  .(1)َوإِنََّك لََعىل ُخُلٍق َعظِيمٍ  :قال تعاىلحيث  حممد

  :نعم وصف القرآن الكريم باقي األنبياء بصفات عديدة مثل

إِنَُّه َكاَن  :ه تعاىللكقووصف بالعبد الشكور   النبي نوح

 .(2)َعبًْدا َشُكوراً 

اٌه  :وصف باللم كقوله تعاىل  النبي إبراهيم إِنَّ إِْبَراِهيَم ألوَّ

 .(3)َحلِيم

ِعيَسى اْبُن  َذلَِك  وصف بقوله الق كقوله تعاىل:  النبي عيسى

قِّ   . (4)َمْرَيَم َقْوَل احْلَ

 َأنَّ اهللَ  :وصف بالسيد الصور كقوله تعاىل  النبي حييى

َك بِيَْحيَـى  ُ َن اهللِ ُيبرَشِّ ًقا بَِكلَِمٍة مِّ َن ُمَصدِّ  َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنبِيًّا مِّ

                                      
 .4( سورة القلم: اآلية 1)

 .3( سورة اإلرساء: اآلية 2)

 .114( سورة التوبة: اآلية 3)

 .34( سورة مريم: اآلية 4)
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ني احِلِ  .(1)الصَّ

إِنَُّه َكاَن  :وصف باالخالص كقوله تعاىل  النبي موسى

بِيًّا  .(2)ُُمَْلًصا َوَكاَن َرُسوالً نَّ

أما  يف القرآن الكريم، وغري ذلك من الصفات املذكورة لألنبياء

الروحية والتي  ،النفسية ،اخللقية ،وصف مجيع الصفات والكامالت

أجتمعت يف شخص واحد مل يصف القرآن فيها أحدًا إال أثنني ومها 

 :كام يف قوله تعاىل وخليفته اإلمام عيل بن أيب طالب النبي حممد

 وَأنُفَسُكمْ َوَأنُفَسنَا. حيث نزله القرآن الكريم منزلة النبي . 

عىل بقية  ومنطق القرآن يشري إىل إفضال عيل بن أيب طالب

وهذا ليس متحاًل أو تكلفًا من  األنبياء بام فيهم أويل العزم عدا النبي

  .القول بل نصوصية من القرآن الكريم

لبعض  يقول اهلل سمعت أبا عبد :فعن فضيل بن يسار قال

                                      
 .39( سورة آل عمران: اآلية 1)

 .51( سورة مريم: اآلية 2)
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لَّ إن اهلل  :أصحابه قيس املارص ج  زَّ و  أدب نبيه فأحسن أدبه فلام أكمل  ع 

فوض إليه الدين واألمة  ثم َوإِنََّك لََعىل ُخُلٍق َعظِيم :له األدب قال

لَّ فقال  .ليسوس عباده ج  زَّ و  ُسوُل َفُخُذوُه َوَما ََنَاُكْم  ع  َوَما آَتاُكُم الرَّ

رسول اهلل كان مسددًا موفقًا مؤيدًا بروح القدس ال  وإن َعنُْه َفانتَُهوا

  .(1) ...يزل وال خيطي يف يشء مما يسوس به اخللق فتأدب بآداب اهلل

 أرسله  َوإِنََّك لََعىل ُخُلٍق َعظِيموملا جعله اهلل هبذه الصفة 

. (2)«بعثت ألمتم مكارم األخالق»: ليتمم مكارم األخالق كام قال

  .بقية األنبياء مل يقيموا متام مكارم األخالق وهذا دال عىل أن

من خالل نظارة مكسورة أو من  نعم إذا نظرت إىل رسول اهلل

خالل كتب صفراء إسالمية أخرى يروهيا زيد وبكر الراوي فهذا بحث 

 .أخر

من خالل مرآة شفافة صافية وهي  وأما إذا نظرت إىل النبي

التي يشهد هبا  هل البيتنفس القرآن الكريم أو من خالل مدرسة أ

                                      
 . 266:  1ج  :كلينيالكايف لل( 1)

 . 210:  16ج  :بحار االنوار للمجليس (2)
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وأهنا أكمل  القرآن فسوف ترى الصورة اجلميلة عن سيد األنبياء

  .صورة إنسانية إبتدعها اهلل يف خلقه
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 تعدد الزواج وإدارة الدولة

إن اإلنسان إذا أنشغل بزوجة أو زوجتني نراه من الصعب أن 

 ،إقامة حضارةيتصدى ألتقان وإحكام إدارة تدبري املجتمع فضاًل عن 

وال سيام إذا كانت الزوجة أو املرأة مشاكسة غري موافقة أو عصية بل 

 يستعرض لنا القرآن الكريم أن بعض نساء النبي معادية، كام

نسائه من عدة ، رغم أن عصيات مما يبني لنا مدى عظمة سيد األنبياء

 .الزالزلقمة ال تزلزله سيد األنبياء بينهن لكنمتمردات ومتعاديات فيام 

فكيف إذا كان لديه تسع نساء أو زوجات؟! وكن معه يف عقر 

يف  مثالياً فإن القائد املثايل الذي يكون قائدًا  ،داره وليس ببعيدات عنه

 .عقر داره أوالً هو من ثم يكون قائدًا مثاليًا يف اخلارج

زماننا هذا إذا تكلم من خالل مؤمتر  العامل يفالحظ رؤساء 

 ،صحفي وملدة مخس دقائق نراهم يتظاهرون باملثالية واملعايل والقممية

بينام لو تركنا عدسة التصوير تركز عليهم يف حمافلهم اخلاصة األخرى 
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أما شخص  ،فسوف نرى حقيقتهم من اجليفة النتنة والكنيف امللوث

أن يسلط عليه تسع فمن حكمة اهلل  كشخص الرسول االكرم

خمتلفة ألهنن عيوهنم ومن قبائل وعشائر  ـ تسع نساء ـ عدسات تصوير

 .عىل السلوك اخلفي عن األنظار لرسول اهلل

سألت عائشة فقلت أخربيني  :فعن زرارة عن سعد بن هشام قال

 .(1)كان خلقه القرآن :. فقالتعن خلق رسول اهلل

ما رأيت أحدًا أحسن خلقًا من  :وعن صفية بنت حي قالت

. وهذا إعرتاف من بعض النساء التسعة وهو عدسة رقابية  (2)رسول اهلل

 .من عقر داره

ولو نظرنا إىل شخصية اإلنسان من ناحية اجلنس وأشباع الغريزة 

نرى أن نقطة الضعف فيه هو املرأة وكذلك العكس، ولكن يف شخصية 

أراد اهلل أن يبني أن نقطة الضعف هذه هي نقطة قوة وقممية  النبي

أفعاله، غرائزه، قواه  ،فإن كل يشء يف منظومة حركاته ’عند رسول اهلل

                                      
 . 232:  7؛  كنز العامل للمتقي اهلندي ج 163: 6ج :مسند أمحد ألبن حنبل (1)

 . 419:  6ج  :فتح الباري ألبن حجر( 2)
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يف شهوته عدل، ويف كل غرائزه وقواه ويف عقر  فإنه ،مربجمة ومنظمة

داره عدل، وليس فقط عدله بل إحسانه يف كل شؤونه وعقر داره 

  .ة جمسمة وسبب ذلك هو كامل الفطرة فيهفهذه معجز ،إحسان

 :النبي إبراهيم يشتكي إىل اهلل من زوجته

زَّ إن إبراهيم شكا إىل اهلل  :اهلل روى عن اإلمام أيب عبد ع 

لَّ  ج  فأوحى اهلل تعاىل إليه إنام مثل املرأة  ،ما يلقى من سوء خلق سارة و 

مثل الضلع املعوج إن أقمته كرسته وإن تركته أستمتعت به أصرب 

 .(1)عليها

مل يصرب عىل أخالق زوجته سارة مع أن سارة  فالنبي إبراهيم

 ويف وأخت النبي لوط كانت بنت أنبياء فهي بنت خالة إبراهيم

َولََقْد  :ة برصيح القرآن الكريمالوقت أم األنبياء وقد كانت حمدثنفس 

ى َقالُوْا َسالًَما َقاَل َسالٌَم َفََم لَبَِث َأن َجاء  َجاءْت ُرُسُلنَا إِْبَراِهيَم بِالْبُـرْشَ

َفَلَمَّ َرَأى َأْيِدََيُْم الَ َتِصُل إِلَيِْه َنكَِرُهْم َوَأْوَجَس ِمنُْهْم  بِِعْجٍل َحنِيذ

                                      
 .513: 5ج :الكايف للكليني( 1)
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َواْمَرَأُتُه َقآئَِمٌة َفَضِحَكْت  إِنَّا ُأْرِسْلنَا إىَِل َقْوِم لُوطِخيَفًة َقالُوْا الَ ََتَْف 

َناَها بِإِْسَحَق َوِمن َوَراء إِْسَحَق َيْعُقوب ْ َقالَْت َيا َوْيَلَتى َأَألُِد َوَأَناْ  َفبرَشَّ

ٌء َعِجيب نَي ِمْن َقالُوْا َأَتْعَجبِ  َعُجوٌز َوَهـَذا َبْعِِل َشيًْخا إِنَّ َهـَذا لَََشْ

يد اهللِ َرْْحَُت اهللِ َأْمرِ  ِ  . (1)َوَبَرَكاُتُه َعَليُْكْم أَْهَل الْبَيِْت إِنَُّه َْحِيٌد َّمَّ

فإن  ،نعم كام أن األصفياء درجات فالصديقات أيضًا درجات

هناك أقدس منه وأصفى وأوىف لكن هناك مقدس وصفي وويف و

أشتكى منها   فسارة مع أهنا صديقة ولكن النبي إبراهيم .وأصدق

بينام سيد األنبياء حتمل وصرب ومل يشكو اهلل من العديد من نسائه ومع 

كوهنن عدوات عصيات بشهادة القرآن وهو الفارق بني سارة الصديقة 

 . وعدة من أزواجه

َما َأنَزلْنَا  طهومن ثم خاطبه تعاىل  وذلك من شدة نوريته

ولكي يتنزل ويبارش التفاعل مع البرش شده أو  َعَلْيَك الُْقْرآَن لَِتْشَقى

 .جذاب لعامل امللكوتأبتاله اهلل بتسع نساء وإال فهو

                                      
 .73ـ  69سورة هود: اآلية  (1)
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 :العبادة العظيمة مع نساء تسع

مع ماله من مهام من بناء حضارة الدين  وقد كان رسول اهلل

كانت له عبادة النيف وإلدارة الدولة اإلسالمية وله تسع زوجات 

كام يف بعض  ـ ، فقد كانخاصة ال أحد يستطيع القيام هبا إال هو

يصيل عىل أطراف أصابع رجلية عرش سنني كام ورد يف  ـ الروايات

   .االحتجاج

كان رسول  :قال ـ يف حديث ـ عن أيب جعفر ،فعن أيب بصري

َما َأْنَزلْنَا   طه :يقوم عىل أطراف أصابع رجليه فأنزل اهلل سبحانه ’اهلل

 .(1)َعَلْيَك الُْقْرآَن لَِتْشَقى

ويف رواية أخرى أنه كان يقوم عىل أصابع رجليه حتى تورمت 

 .(2)قدماه

 إحدىخرى أنه كان يصيل وهو قائم عىل هناك روايات أح  بل  

    .رجليه
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بعدما عظم أو بعد ما  قال إن رسول اهلل  اهلل فعن أيب عبد

  طه :قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل تعاىلثقل كان يصيل وهو 

 .(1)َما َأْنَزلْنَا َعَلْيَك الُْقْرآَن لِتَْشَقى

فمن ذا يستطيع أن يقوم هبذه الرياضة الروحية مع القيام بكل 

فرتى أن نموذجية هذه الشخصية النبوية ال  ،املسؤوليات األخرى

ن  األنبياء طاف حول البيت 
ن  م  يمكن أن يدانيها أحد من املخلوقني وم 

صلوات »ولكن حممد وعيل  ،ثالث مائة وستني طوافًا يف غضون أيام

 .قاما بذلك «اهلل عليهام

واملؤسف رؤية حتامل الغرب باإلساءة العدائية وحماربة هذا 

الشامخ منذ أكثر من الف وأربعامئة سنة ويف الواقع هم يسيؤون اجلبل 

كام يقول  ،وحياربون ويظلمون أنفسهم قبل أن يظلموا سيد األنبياء

يرتكون النهر العظيم ويمصون الثمد فيسأله السائل  اإلمام الباقر

علم رسول  :فيقول الباقر .ومن هو النهر العظيم ؟ يابن رسول اهلل

 . اهلل
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 العاقب والرجعة

فعن  «العاقب»بعدة أسامء ومنها أسم  سمي رسول اهلل

وأنا املاحي الذي  ،وأنا أْحد ،أنا حممد ،يل مخسة أسَمء» :أنه قال النبي

وأنا  ،يمحو اهلل يب الكفر، وأنا احلاْش الذي حيرش الناس عىل قدمي

 . (1)«العاقب

 .(2)بعثت أنا والساعة كهاتني وأنا العاقب :خرآويف حديث 

 ...» :اهلل قال رسول اهلل ويف اخلصال عن جابر بن عبد

وسَمين املوقف أوقف  ،وسَمين يف القيامة حاْش حيرش الناس عىل قدمي

الناس بني يدي اهلل جل جالله، وسَمين العاقب أنا عقب عقب النبيني 

وجعلني رسول الرْحة ورسول التوبة ورسول  ،ليس بعدي رسول

 .(3)«املالحم واملقفى قضيت النبيني مجاعة

                                      
 .1004:  2ج :املوطأ ملالك( 1)
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 .(1)فالعاقب يف اللغة هو آخر كل يشء أو خامته

ومن خالل بعض القرائن التي ال يسمح املجال لذكرها أن 

فإن  ،العاقب هو آخر من يرجع يف الرجعة من املعصومني األربعة عرش

، هي دولة سيد األنبياء ـ ولعلها عامل القيامة ـ آخر دولة وأعظم دولة

وهذا االسم والنعت  ،يقدر بملك الدنيا كلها يعني يؤيت اهلل نبيه ملكًا ال

ثابت روائيًا وحديثيًا حتى عند املذاهب اإلسالمية األخرى من دون أن 

  .يشعرون

والوجه يف ذلك واضح فإن العامل الدنيوي أكمل كامل فيه هو أن 

حاكمية وقيادة وإدارة وتدبري من هو أعظم خملوق وهو سيد يدار ب

َك إىَِل َمَعادٍ  ،األنبياء  .(2)إِنَّ الَِّذي َفَرَض َعَليَْك الُْقْرآَن لََرادُّ

ويقيم دولته  ، فيأيت)رادك( هنا خلصوصية خاصة له و

العظمى، فإن البرشية تتطلع إىل أعظم دولة يديرها ويدبرها أعظم 

شخص خلقه الباري تعاىل، وهذه الكومة هي حكومة سيد 

                                      
 . 282معجم الفاظ الفقه اجلعفري لفتح اهلل :( 1)

 .   85سورة القصص: اآلية ( 2)
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أربعًا وأربعني »يف الرجعة  ’ومتهد هلا حكومة سيد األوصياء األنبياء

«الف ولد من  صلبه... الف سنة حتى يلد الرجل من شيعة عِل 
 

(1).    

  :حكومة حممد وآل حممد

فهذه التطلعات أو املعتقدات يفرضها نفس البيان العقيل ألن 

سيد حكومة  فحكومة سيد األنبياء ترقى عىل ،النبي وأوصيائه أكفأ البرش

 ، وحكومة سيد األوصياء ترقى عىل حكومة السنني ،األوصياء

وحكومة  ،ترقى عىل حكومة اإلمام املهدي  وحكومة السنني

ترقى عىل بقية حكومات التسعة من اإلمام زين  اإلمام املهدي

   .إىل اإلمام السن العسكري العابدين

وليس ألحد  ومن الواضح أن املستقبل هو لكومة األئمة

 ـ من بقية األنبياء األربعة من أويل العزم العظام أو غريهم من األنبياء

ة حكومة يف املستقبل إال يف ظل ليس هلم رئاس ـ عدا سيد األنبياء

حكومة حممد وآل حممد )صلوات اهلل عليهم( ومن ثم جعل اهلل تعاىل 
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والية ثروات األرض وهو الفيء يف سورة الرش للرسول ولذي 

 القربى حكاًم آبدًا ال لبقية األنبياء. 

 : حكومتان للمهدي

له حكومة يف حياته عند ظهوره وله  ولكن اإلمام املهدي

وهكذا  ،حكومة يف رجعته، فإن اإلمام الثاين عرش أيضًا له رجعة

هلم رجعات فتارة يكون رئيس الكومة خليفة اهلل يف  االئمة

  االرض نفس اإلمام املعصوم كاجلواد أو اهلادي أو العسكري

دته يف ظل ولكن لكل من االئمة له رجعة أخرى غري رجعة رئاسته وقيا

أي يف عهد من يفوقه من املعصومني فيكون  ـ عرص الرجعةـ  عرصه

هناك مجلة من األئمة  وزيرًا له، ففي مجلة من حكومات أمري املؤمنني

ويف أعظم حكومة وهي لسيد األنبياء يكون نائب  ،يكونون وزراء له

وزراء لسيد  الرئيس أمري املؤمنني وبقية األئمة األحد عرش

أما مجيع بقية األنبياء واملرسلني من آدم ونوح وإبراهيم   ،ءاألنبيا

.. فال تكتب هلم أي رئاسة .وموسى وعيسى وزكريا وسليامن وداود

حكومة أو خالفة يف األرض وإنام  تكتب هلم نرصه وعون لسيد األنبياء 
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وهذا ما ينص عليه القرآن الكريم يف آيات  ،«صلوات اهلل عليهم»وآله 

ِه َما َأَفاَء اهللُ :كقوله تعاىل .عديدة  َعىَل َرُسولِِه ِمْن َأْهِل الُْقَرى َفلِلَّ

بِيِل َكْي الَ َيُكوَن  ُسوِل َولِِذي الُْقْرَبى َوالْيَتَاَمى َواملََْساكنِِي َواْبِن السَّ َولِلرَّ

ُسوُل َفُخُذوُه َومَ  ا ََنَاُكْم َعنُْه َفاْنتَُهوا ُدولًَة َبنْيَ األَْغنِيَاِء ِمنُْكْم َوَما آَتاُكْم الرَّ

        .(1) َشِديُد اْلِعَقاِب  إِنَّ اهللَ َواتَُّقوا اهللَ 

دارة كل ثروات األرض منذ نزول القرآن فإن اآلهل الكفوء إل

وقرباه ولذلك نالحظ الالم يف اآلية   واىل يوم القيامة هو رسول اهلل

وليس مفادها ملك الرشيفة كررت ثالث مرات ألهنا الم االختصاص 

االعيان القابل للزوال بل إختصاص ملك تدبري ووالية وترصف 

فمثاًل لو أقتىض الصالح العام  ،وهذا بخالف امللك الشخيص ،ثابت

إزالة بيت يف وسط طريق شارع فهنا يرفع امللك الشخيص ويعوض له 

بامل وهذا حكم امللك الشخيص فهو ملك ضعيف أمام املصلحة 

 .العامة

اًل مال لزيد وحدثت سنة جماعة والناس يف حالة جوع فهنا أو مث
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غصبًا أو جربًا عىل زيد يعطى ماله لآلخرين ويعوض، كام أن مال زيد 

أما ملك الوالية والتدبري  .إذا مات يذهب إىل ورثته من األحياء

 َوهللِِ  ،والترصف فهو ملك أعظم فال يزول واليزال فهو أقوى ملك

ََمَواِت  ومن بعده  ،. فملك اهلل ال يزول(1) َواألَْرِض َوَما َبيْنَُهََم ُمْلُك السَّ

لَّ  ج  زَّ و   .أستخلف اهلل نبيه وآل نبيه من دون إنعزال أو إنحسار ع 

 : والية رسول اهلل

لَّ يف الوقت الراهن ولينا بعد اهلل  ج  زَّ و  ومل  هو رسول اهلل ع 

وإن كان هذا البحث مل يذكره مجلة من املتكلمني  ،تنقطع واليته إىل اآلن

ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسولَُه  :فواليته كانت وال زالت ،إن مل يكن جلهم

ُكونَ  ِه َولَْو َكِرَه املرُْْشِ يِن ُكلِّ قِّ لِيُظِْهَرُه َعىَل الدِّ َدى َوِديِن احْلَ  .(2)بِاْْلُ

وملاذا جاء باهلدى أوالً ثم دين  والدين؟!فام هو الفرق بني اهلدى 

 .الق ؟!

إِنَََّم َأنَت ُمنِذٌر وجواب هذا السؤال أشار إليه القرآن الكريم 

                                      
 . 15سورة املائدة: اآلية ( 1)

 . 33سورة التوبة: اآلية ( 2)



 41   ............................................................................... العاقب والرجعة 

 . (1)َولُِكلِّ َقْوٍم َهاد

فقد أرسل رسوله باهلدى أوالً ثم نبوته كمصطلح نبوي وإال فإن 

ا َأَفاء مقررة ثابتة  ’إمامته معجونة ومسبوكة بواليته وإمامته، فواليته مَّ

ُسوِل َولِِذي الُْقْرَبى َوالْيََتاَمى اهللُ   َعىَل َرُسولِِه ِمْن َأْهِل الُْقَرى َفلِلَِّه َولِلرَّ

بِيِل ...  .َواملََْساكنِِي َواْبِن السَّ

وقد مر أن الالم مسندة إىل اهلل والرسول وذي القربى ولكنها غري 

سبيل من الطبقات مسندة إىل غريهم كاليتامى واملساكني وابن ال

فمن الذي ينرش العدل  ،بل هم مورد مرصف للتوزيع العادل ،املحرومة

أو النبي  يف التوزيع عىل هذه الطبقات املحرومة هل هو النبي عيسى

أو غريمها من األنبياء ؟! كال إهنم مل يصطفوا بالدرجة التي  إبراهيم

ِه  ،، أو أهل هلا سيد األوصياءأهل هلا سيد األنبياء َفلِلَّ

ُسوِل َولِِذي الُْقْرَبى  .  ومن أقرب قربى الرسول اهلل َولِلرَّ
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 :والية فاطمة

لَّ عبق اإلله   نعم فاطمة ج  زَّ و  ملفات عديدة   حيث أوكل هلا ع 

يف مصحفها وأحد هذه امللفات هو ملوك األرض إىل يوم القيامة وهنا 

 بالكومات والدول؟!   هو شأن فاطمة نتسائل ما

 .وملاذا الباري تعاىل يعطيها كل هذا الكشف التفصييل؟

املرشف االصطفائي العام لصالحية من يملك يف بقاع   ألهنا

األرض واجلغرافية األرضية قرنًا بعد قرن وسنة بعد سنة هي فاطمة 

 ،سارة وال آسيا بنت مزاحم وليست مريم وال خدجية وال  الزهراء

  .ألهنا املؤهلة الوحيدة لذلك

قامة العدل ملستقبل فالقرآن الكريم حينام يعني ذوي القربى إل

من باب القبلية وال هذا التنصيب ليس  البرش ذوي قربى النبي

 .«كي ال يكون دولة بني االغنياء»العشائرية وال العرقية وال القومية بل 

َوُيطِْعُموَن الطََّعاَم َعىَل  :يف وصف أصحاب الكساء يقول تعاىل

 الَ ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاء لَِوْجِه اهللِ إِنَََّم ُنطِْعُمُكمْ  ُحبِِّه ِمْسكِينًا َوَيتِيًَم َوَأِسرًيا 
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فهذه سورة كاملة نزلت يف حق إيثار ]عيل وفاطمة  (1)َوالَ ُشُكوًرا

 .«صلوات اهلل عليهم»والسن والسني[ 

يوجد  رًا كإيثارهم صلوات اهلل عليهم، بل الفهل يوجد هناك إيثا

  .هذا اإليثار عند أحد إال عند سيد األنبياء وسيد األوصياء

وليس هذا اإليثار خاصًا بدار الدنيا بل مستمرًا يف الربزخ فلهم 

ألهنم يعيشون آالم اآلخرين وهم يف الربزخ  ،إيثار يذهل أويل األلباب

يصلحون قادة اآلخرة فكيف ال يصفى هلم رغيد الربزخ و ولذلك ال

إلقامة العدل إذا كان إيثارهم هبذا املستوى وقد ورى الفريقان أن رسول 

للمعايص الصادرة من أمته ويفرح  يتأذى باستمرار من مشاهدته اهلل

  .لطاعاهتم
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 والظواهر الكونية   مصيبة فقد النيب

 :قال ـيف حديث  ـ اهلل عن أيب عبد ،عن عمرو بن سعيد بن هالل

، فإن اخللق مل يصابوا وإذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول اهلل

 .(1)بمثله قط

 .(2)فإنه من أعظم املصائب :ويف رواية أخرى

  .(3)فإن اخلالئق مل يصابوا بمثله قط :أيضاً  ويف أخرى

من أعظم املصائب ألنه أعظم  فإن مصيبة فقدان النبي

الكائنات وأعظم الربكات التي قدرها اهلل أن تنبع وتتفجر من بني يدي 

 ، وقد وصفت السيدة الزهراءهذا الكائن العظيم وهو رسول اهلل

 :حيث قالتحالة الناس بعد فقد النبي
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أختار اهلل لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهر فيكم حسيكة  فلام

النفاق، وسمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونبغ خامل 

وأطلع الشيطان  ،فخطر يف عرصاتكم ،األقلني، وهدر فنيق املبطلني

وللغرة فيه  ،هاتفًا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبني ،رأسه من مغرزه

كم فوجدكم خفافًا، وأمحشكم فألفاكم غضابًا مالحظني، تم استنهض

  .(1) وأوردتم غري رشبكم.. ،فوسمتم غري إبلكم

أحوال الكون عند أستشهاد  وقد ذكرت السيد الزهراء

  :حيث تقول النبي

أظلمت األرض لغيبته وكسفت الشمس والقمر، وأنتثرت 

 .(2)...وخشعت اجلبال، ،النجوم ملصيبته، وأكدت األمال

الظواهر الساموية واالرضية حدثت نتيجة فقدان الكون كل هذه 

 .لسيد الرسل

  

                                      
 . 216:  29؛  بحار االنوار ج   132:  1االحتجاج : ( 1)

 املصدر السابق .( 2)



 

 تنقطع ال  طاعة رسول اهلل

 ال إىل الرفيق األعىل ومن البني يف عقيدتنا أن رحيل الرسول

عن إدارة الكون أو األرض وشؤون البرش  يعني ختلف رسول اهلل

ألنه كام هو مقتىض عموم أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول، فإن طاعة اهلل 

لَّ  ج  زَّ و  رسمدية، فكذلك الال يف طاعة  ،غري حمدودة بزمن بل أبدية ع 

وهو يف الدنيا األوىل  غري مقيدة بحدود حياة الرسول الرسول

يامة، وهذه الطاعة ليست خمصوصة يف مستمرة إىل يوم الق ’بل طاعته

 األحكام النظرية والترشيعات بل حتى يف كل تدابرياته لألحداث.  

الاكم األول  ، أو حكومة أمري املؤمننيويف حكومة النبي

لَّ هو اهلل  ج  زَّ و  تقترص عىل السلطة  وصالحيات الاكم األول ال ع 

السلطة السياسية التنفيذية الترشيعية بل متتد إىل السلطة القضائية واىل 

وهذه العمومية يف حاكمية اهلل هي الفرق بني عقيدتنا  .وما شابه ذلك

لَّ وعقيدة املدارس اإلسالمية األخرى وأن والية اهلل  ج  زَّ و  وحاكميته  ع 
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 ،ليست حاكمية عىل صعيد الترشيع فقط بل هو الاكم السيايس األول

كمعتقد فعيل، والدليل عىل أن الاكم  نعتقد بهوليس هذا معتقدًا نظريًا بل 

لَّ  األول هو اهلل ج  زَّ و  أن  ’هو نزول آيات قرآنية يف تدبري حكومة النبي ع 

يف الدث اخلاص جيب أن يصالح مثالً، ويف املوطن املعني جيب أن 

يفرض رضيبة اقتصادية معينة، ويف موطن آخر جيب أن يشن حربًا عىل 

زلة ال تأخذ جانب مفاد الترشيع فقط بل الظاملني، وهذه اآليات النا

لَّ تأخذ بعد وجانب تنفيذ واجراء حاكمية اهلل  ج  زَّ و  يف املواطن  ع 

يف الوزارات املختلفة  واملنعطفات اخلطرية لتدبري حكومة الرسول

يف   البيت، وهذه هي عقيدة مدرسة أهل من حكومة رسول اهلل

يف الربزخ إىل  يف الدنيا األوىل. بل وحياته حياة الرسول االعظم

    .يومنا هذا وإىل يوم القيامة

  



 

 ممثل الدولة اإلهلية يف عصرنا احلاضر

ومن بعد  ونعتقد أن الذي يمثل الدولة اإلهلية كان رسول اهلل

واىل اإلمام   ثم السن والسني  املؤمننيأمري  رسول اهلل

 ،إذن هناك دولة إهلية قائمة اآلن هي التي متثل الربامج اإلهلية املهدي

ولو قارنا بني هذه الدولة اإلهلية والبيئة البرشية لوجدنا أن الدولة 

  .البرشية دولة كارتونية تسقط بني ليلة وضحاها بعصيان مدين

و اهلل الاكم األول ه حكومة الرسولوإذن يف الدولة اإلهلية 

لَّ  ج  زَّ و  وهناك صالحيات خاصة  والاكم الثاين هو الرسول ع 

 .يف عهد حكومة الرسول ألمري املؤمنني

 .«عِل انت مني بمنزلة هارون من موسى إال انه ال نبي بعدي يا»

 يف ظل حكومة النبي  وأيضًا هناك صالحيات لفاطمة الزهراء

وهذه الدولة  ،حاكمية الرسولولكن بحسب مراتب وطبقات متنزلة بعد 

تبدل يف مراتبها برحيل أحد املعصومني، فمثالً يف حكومة أمري  اإلهلية ال
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والاكم  اهلل تعاىل وليس أمري املؤمننيالاكم األول هو  املؤمنني 

وهو يف الربزخ، ولكن تنزل برامج معينة متىل  الثاين هو رسول اهلل

 .بام رزقه اهلل من قوة مصطفاة وعلم لدين عىل أمري املؤمنني

لَّ فالاكم األول هو اهلل  ج  زَّ و   وال والاكم الثاين هو الرسول ع 

 ـوالعياذ باهلل  ـأذيب أو أنحل  نقول أن مقامه وصالحياته بعد رحيله

حي يرزق عند ربه ألنه سيد الرسل وسيد املالئكة واليزال  بل هو

  .عل وحيوي ونشط إىل يوم القيامةهو سيد اخلالئق ومقامه مف

  



 زيارة أمني اهلل

 ولذلك نالحظ يف عدة من الزيارات ألمري املؤمنني

 :رسول اهللكزيارة وسالم عىل  هذه الفقرة يف البداية والسني

وهذا خاص لرسول  «السالم عىل أمني اهلل عىل وحيه وعزام أمره»

وعزائم األمور يعني أن األمور العصيبة واملهمة واخلطرية يف  اهلل

لَّ بعد اهلل  الكون فضاًل عن إدارة األرض هي لرسول اهلل ج  زَّ و   ع 

  .الذي هو الاكم األول

وهذه الفقرة ليست واردة يف زيارة أمني اهلل فحسب بل يف كل 

، تبني هناك عدة فقرات يف ابتدائها زيارة لرسول اهلل زيارات األمري

، وهذا األمر يبني لنا أمهية اإلحتاد بني نفس فيها مقام النبي

 . (1)َوأَنُفَسنَا وأَنُفَسُكمْ  ونفس أمري املؤمننيالنبي

وكذا الحظنا نفس   أمري املؤمننيهذا بالنسبة إىل زيارات 

لوجدناها زيارات بليغه وفيها بيانات مقامات  زيارات النبي

                                      
 . 61سورة آل عمران: اآلية  (1)
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  .ال نجدها يف مكان أخر للنبي

  



 

 الرتكيز على معاني متون الزيارات

هي من  أو لألئمة املعصومني إن الزيارات الواردة للنبي

وقد أمرنا باملواظبة عىل قرائتها والتدبر يف معانيها  الفاظ املعصومني

عىل املعارف يف هذه الزيارات ألهنا عبارة عن دورة عقائدية  لنركز

للمؤمنني كي يكونوا عىل علم ووعي  مركزة يعلمها أهل البيت

علمي من هذه الدروس فهي نور وهداية ورشاد وليست جمرد كلامت 

    .تقرأها أمام قرب املعصوم

 يفأن العملة الصعبة يف اآلخرة هي املعرفة كام يف الديث النبو

والبد أن يكون لدينا رصيد خمزون يف القرب ويف  ،املعرفة بذر املشاهدة

َيْرَفِع واملخزون هو عبارة عن هذه املعرفة القة  ،الربزخ ويف األخرة

  .(1)َدَرَجاٍت  الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا الِْعْلَم اهللُ 

  

                                      
 .11( سورة املجادلة: اآلية 1)



  



 

 معرفة األئمة مرتبط مبعرفة النيب

هذه  إىل املؤمنني هي مضمون  ومن أعظم اهلدايا املهداة من األئمة

الزيارات فإهنا جوهرة وذخرية أدبية معرفية باقية، ولكن بمعرفة معانيها 

وليس جاهاًل أو  ،ـكام يف أكثر الروايات  ـ برشط من زاره عارفًا بحقه

 .الهيًا أو غافالً 

ومن ضمن تلك  ،إذن جيب علينا أن نحتفي هبذه الزيارات

وهو  التي تعرفنا بأعظم خملوق الزيارات التي حيتفي هبا هي زيارة النبي

اللهم عرفني رسولك »كام ورد يف الدعاء عن املعصوم  رسول اهلل

 .(1) «فإنك إن مل تعرفني رسولك مل أعرف حجتك

سوف يؤدي إىل اخللل وهذا يعني أن أي خلل يف معرفة النبي

 السنويف معرفة اإلمام  يف معرفة اإلمام عيل بن أيب طالب

، وكلام ازدادت معرفتنا وبقية األئمة األطهار واإلمام السني

                                      
 . 337؛ الكايف للكليني ج :  413مصباح املتهجد للطوس : ( 1)
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وإن كان هناك خلل يف  ،إزدادت معرفتنا باألئمة األطهار بالنبي

لَّ فهو يرجع إىل خلل يف معرفة اهلل  ،معرفة النبي ج  زَّ و   .ع 

  



 

 

 رسل اهللالنيب أمني على 

مصدرة بزيارات  هناك مجلة من زيارات اإلمام السني

 وورد تعبري يف أحداها عن اإلمام ،وتبني مقامات النبي النبي

السالم عىل رسول اهلل السالم عىل أمني اهلل عىل رسله وعزائم  :الصادق

 .(1) ....أمره اِلاتم ملا سبق والفاتح ملا استقبل واملهيمن عىل ذلك كله

أمني اهلل عىل  هذه الزيارة ليس التعبري والوصف للنبيويف 

وحيه بل أمني اهلل عىل الرسل، كأن املعنى أن هناك نقابة لالنبياء 

عميد هذه النقابة هو سيد  ـ مثالً  ـواملرسلني أو منتدى للوحي 

، وهذه النقابة ليست نقابة صورية بل هي أعمدة من نور، الرسل

األنبياء يمر هذا الوحي عن طريق رسول  بمعنى أن كل وحي أوحي إىل

 .  اهلل 

عن  وقد أشار مجلة من املحققني إىل هذا األمر وهو أن األنبياء ينبئون

                                      
 .368؛  كامل الزيارات ألبن قولويه :  572: 4؛  الكايف الكليني ج  149:  14ج   :الوايف للكاشاين( 1)
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هلل تعاىل سيد األنبياء أي أهنم أنبياء خلاتم النبيني وسيد األنبياء هو نبي 

كنت »النبوي  نظري الديث هذا املعنى اقتبسوه من مدرسة أهل البيت

 .«دم بني املاء والطنينبيا وآ

 ِميثَاَق النَّبِيِّنْيَ َوإِْذ َأَخَذ اهللُ يف قوله تعاىل يف آل عمران  ونظري ما

ٌق ملَِّا َمَعُكْم لَتُْؤِمنُنَّ  َصدِّ ن كِتَاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاءُكْم َرُسوٌل مُّ ملََا آَتيْتُُكم مِّ

ُه َقاَل َأَأْقَرْرُتْم  نَّ ي َقالُوْا َأْقَرْرَنا َقاَل بِِه َولََتنُُصُ َوَأَخْذُتْم َعىَل َذلُِكْم إِْْصِ

اِهِدين َن الشَّ  وهو أن األنبياء من النبي آدم ،َفاْشَهُدوْا َوَأَنْا َمَعُكم مِّ

هم أنبياء اهلل ولكن ليس أنبياء اهلل مبارشين بل أنبياء سيد  إىل عيسى

لَّ األنبياء عن اهلل  ج  زَّ و  الرسول تعني مأمورية ومهمة فإن الرسالة و ع 

( الف بعضهم فقط كان 124ومن الواضح أن عدد األنبياء ) ،خطرية

ولذلك نقرأ يف زيارة  ،مرساًل وكانت لديه رسالة معينة وليس كلهم

 . كام يف قوله تعاىل(1)«اشهد أنك قد بلغت رساالت ربك» :الرسول

ََيَْشْوَن َأَحًدا إاِلَّ اهللَ َوََيَْشْوَنُه َوالَ  َن ُيبَلُِّغوَن ِرَساالَِت اهللِ الَِّذي(2) . 

                                      
 .550:  4؛  الكايف للكليني ج  709مصباح املتهجد للطويس :  (1)

 .39( سورة األحزاب: اآلية 2)
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 نعم النبي ،مل يرسل برسالة واحدة بل برساالت عديدة فالنبي

أو أو موسى ولد قبل عام الفيل فلم يكن موجوداً يف زمان النبي إبراهيم

   .؟!فمن أين كان رسول يف زماهنم عيسى

بل بنوره وروحه  نعم هو رسول ولكن ليس ببدنه الرشيف

وكذلك الرسل ليست هي مبنى  الطاهرة فإن شخصية الرسول

خلق اهلل »ففي الديث  ،وجودي ذات طبقة واحدة بل ذو طبقات

 .(1) «...األرواح قبل األجساد بألفي عام

الروح يشء أخر كام يقول أمري وفالبدن يف رحم األم يشء 

 .  (2)وليكن من أبناء اآلخرة فمنها قدم وإليها ينقلب :املؤمنني

 :الفرق بني البدن والروح

وسيط فليس ببدنه الرشيف بل بنوره  وعندما نقول أن النبي

أنه هو  وهلذا يصف الباري تعاىل طبقة من وجود النبي ،املقدس

                                      
 .29:74؛ تفسري الرازي ج 163:  6؛ كنز العامل للمتقي اهلندي ج 47:357ج :بحار االنوار( 1)

 .359ن الكم واملواعظ للواسطي : عيو( 2)
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ْن َأْمِرَنا َما َوَكَذلَِك َأْوَحيْنَا إِلَيَْك ُروًحا  :كقوله تعاىل ،ذلك النور مِّ

ِْدي بِِه َمْن نََّشاء  ُكنَت َتْدِري َما الْكِتَاُب َوالَ اإِليََمُن َولَكِن َجَعْلنَاُه ُنوًرا َنَّ

ْستَِقيم اٍط مُّ  .(1)ِمْن ِعَبادَِنا َوإِنََّك لَتَْهِدي إىَِل ِْصَ

يْنَا َوَما ُكنَت بَِجانِِب الَْغْريِبِّ إِْذ َقَض  :قوله تعاىل ومن جانب آخر

اِهِدين  .(2)إىَِل ُموَسى األَْمَر َوَما ُكنَت ِمَن الشَّ

 .)ماكنت( ـب ة خاطب القرآن الكريم فيها النبيدوهناك موارد عدي

 !. للروح؟فهل هذا اخلطاب كان للبدن أم 

 ’مع أن هناك موارد أخرى يف القرآن الكريم خياطب النبي

ٍة بَِشِهيٍد َوِجئْنَا بَِك َعىَل َهـُؤالء َفَكيَْف إَِذا ِجئْنَا ِمن  :بالشاهد ُكلِّ أمَّ

 . (3)َشِهيًدا

 شاهدًا عىل كل هذه األمم من آدم إىل يومنا وهو فكيف يكون

                                      
 .44( سورة القصص: اآلية 1)
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مل يعش مع تلك األمم السابقة بجسده؟! فال بد أن يكون مهيمنًا بنوره 

يكون له حضور فهل يمكن للشهيد أن يشهد من دون أن  .املقدس

ساحة الدث وليس املدار عىل الضور اجلسدي اجلسمي إذ قد علمي يف 

أن يكون علمه  بل البدَّ  ،حيصل له علم للغفلة حيرض شخص بجسده وال

   . حارض ولكن ليس ببدنه بل بنوره

 .(1)كنت نبياً وآدم بني املاء والطني :يشري إليه حديث يقول وهذا ما

فإن حاالت البدن غري  ،فالعقل حضوره يغاير حضور البدن

فالعقل ال جيوع وال خياف بل البدن، والعقل ال يمكن  ،حاالت العقل

النووي أن يبيد  الوصول إليه حتى بالسالح النووي، فهل يستطع السالح

ما يستطيعه أن يفجر البدن واملخ الذي هو آلة العقل  أكثربل  ،العقل كال

صدق عند مليك  إذن العقل موجود يف مقام .نفس ذات العقل ال

 ألن عامل العقل عامل أخر غري العوامل األخرى. ،مقتدر

أو   أو سيد األوصياء وإذا أردنا أن نتعرف ونفهم سيد األنبياء

                                      
 .609: 2؛  املستدرك للحاكم النيسابوري ج  38:  1؛ فتاوى السبكي ج 310:  1روضة املتقني للمجليس ج ( 1)
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وإن كانت أبداهنم  فمن اخلطأ أن نركز عىل أبداهنم فقط،  بقية األئمة

عظيمة ورشيفة ومطهرة وطاهرة ولكن أرواحهم هلا شؤون أخرى 

 أعظم وأخطر.

 :البطاقة الشخصية لسيد األنبياء

ولو نالحظ القرآن الكريم كيف يصف لنا البطاقة الشخصية 

ثُْلُكْم ُيوَحى  ، حيث يقول تعاىل: األنبياءلسيد  ُقْل إِنَََّم َأَنا َبرَشٌ مِّ

فإنه مل يصفه تعاىل بأنه نفس  ،املستمر يعني علم اهلل األزيل والوحي. (1)إيَِلَّ 

ولذلك وصفه الباري  ،أو جسم أو روح بل فوق كل هذا يوحى إليه

َما َضلَّ كتلة وحيانية  عاىل يف موضع آخر بأن متام درجات النبيت

َوى  َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى  إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي  َوَما َينطُِق َعِن اْْلَ

 .(2)ُيوَحى

  ، وهذا يعني أن النبيفإن الضمري )هو( يعود إىل النبي

                                      
 .110سورة الكهف: اآلية ( 1)

 .3ـ 1سورة النجم: اآلية ( 2)
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 كلها وحي، ،جلسته ،سريته ،ترحاله ،حله ،قعوده ،كتلة وحيانية قيامه

 .وحي مستمر ألنه وحي يوحى لن ينقطع عنه أبدًا بل  ووالوحي مل وال 

 .وهذا أعظم وصف لقيقة ذات النبي
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