في ظالل المسيرة المهدوية
السلسلة الوافية في رد شبهات األدعياء الواهية
الحلقة ()83

األمر باملعروف والىهي عه املىكر

مه خـلق اهلل
(عليٌ السالم)

:
قال اإلمام الصادم
"األمر باملعرَف َالهًي عو املهكر خُلكاى مو خُلل اهلل تعاىل ،فنو
نصرينا أعزٍّ اهلل تعاىلَ ،مو خذهلنا خذلٌ اهلل تعاىل"

لسماحة املرجع الديني األعلى آية اهلل العظمى

البحث عبارة عن أجوبة مجموعة مسائل وجهت
لسماحته (دام ظله) بخصوص االنتخابات األخيرة

مشروعية االوتخابات
و ((ماااا هاااو حتااام االنتخاباااات
ولإلجابةةةل اةةةا لألةةة
الشاارعي هاال هااي واجبااة؟ وم اا هااو الاادليل الشاارعي علاا
ذلك؟))

يقال:
بالنساااابة لانتخابااااات واألخااااذ بنتائجهااااا واعتماااااد وتحتاااايم رأ
األغلبية واختيارهم ،فإنه ال دليل عل مشاروعيتها ال فاي القار ن
وال في السنة وال في غيرهما والتالم في ثالث جهات:

لجهل و  :القرآن
أما القر ن ،فاألمر واضح في أمرين:
األمر األول :عدم وجود أ ية تشير ال معن ماا تيياد
االنتخابات.

لَ ُم ا ْ)) ل
فْا ْ
ال يقااال -:إن الاانص القر نااي (( َوشااِ ْوُهم ُْْْ ْ

عمران ،951/يييد االستدالل.

2

فإنه يقال -:المورد القر ني الذ يشير الا المشااورة فاي

لَ ُما ْ ْفَاْذ اْ
فْا ْ
األماار تمااا فااي عولااه تعااال (( َوشااِ ْوُهم ُْْْ ْ
اّللْ ْ
ُيا ا ْْالُمتَا ا َاوِكْلْ َْ)) ل
َع َزُما ا َْْفَاتَا َوَّكا ا ُْْ َعلَا ا ْ َّْْ
اّللْإْ َّْنْ ََّْ

عمران.951/
لو سلّمنا إفادته معن العملية االنتخابياة وماا يترتاع عليهاا
من أخذ رأ األتثرية،
فإن هذا المورد ال يييد فاي المقاام وذلاك ألناه يساتياد مان
النص الشرعي عدة أمور منها:
ّ
 .9إن هاااذ المشااااورة تاااجتي مااان الجهاااة الشااارعية تاااالنبي
األترم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) واألئمة األطهاار (علايهم الساالم) أو مان يقاوم
مقامهم تالولي العا ّم اليقيه مرجع التقليد الجاامع للشارائط
ومنها األعلمية ،ومثل هذا األمر ال يمتن أن يتصادى لاه
من ال يقول بالوالية العامة لليقيه.
 .2إن العقاال ياادرك أن األشااخاص الااذين يتشاااور معهاام ال
يمتاااان أن يتونااااوا ماااان الج ّهااااال أو ماااان غياااار أهاااال
اإلختصاص أو من الياسقين ونحوهم،
وهذا المدرك العقلي غير متحقّق في االنتخابات.
 .8إن الجهاااة الشااارعية غيااار ملزماااة بنتيجاااة المشااااورة
(االنتخابات) بدليل عوله تعال ((فَاْذ اْ َع َزُما َْْفَاتَا َوَّكا ُْْ

اّللْ ُْي ْْالُمتااوِكْلْ
َعلَ ْ َّْْ
اّللْإْ َّْنْ ََّْ
ََ

َْ)) ل عماران.951/

ويشااهد لااذلك مااا ورد فااي نه ا البالغااة ،عناادما أشااار
الاابعا ال ا أمياار الماالمنين (عليااه السااالم) بمشااورة،
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ي وأرى ،فااإن
عااال (عليااه السااالم){{ :لااك أن تشااير علا ّ
عصيتك فجطعني}}.
األماار الثاااني :إن العشاارات مااان المااوارد القر نيااة تنباااذ
وتنتقااد وتاارفا وتبطاال رأ األتثريااة وتشااير بوضااو
وجااالء ال ا أن األتثريااة تتاار الحااق وأن أتثاار النااا ال
يعلمااااون وال يعقلااااون وال يشااااترون وأنهاااام ال يلمنااااون
ويشاااارتون ويتياااارون وللحااااق تااااارهون ونحوهااااا ماااان
ْ
ن))
ُح ِْْقْكِ ْهمو َْ
المعاني ،لنتذتر دائما ً ((أَ ُكثَا م ُْْلل َ

ونذتر بعا الموارد القر نية مما يشير إل ذلك:
ض ا ْْ َعلَا ْالنَّااِ ْْْو ْ
لك ا َّْْ
 )9عولااه تعااال ((إْ َّْنْ َّْ
اّللَْلَااووْفَ ُ
َ

أَ ُكثَا َْْالنَِّ ْْْالْيَ ُشك
 )2عوله تعاال (( َوقاِلواْلَ ُاوالْنا ِْاز َْْ َعلَُيا ْْْآيَا ْْ ْما ُْْ َهبِْا ْْْقا ُْْ
اِرهْْ َعل ا ْأَ ُْنْيانَ ا ْاز َْْآي ا ْْو ْ
اّللْقا ْ
لك ا َّْْأَ ُكثَا ا َم ُْْالْ
إْ َّْنْ ََّْ
ِ َ َ
ن))األنعام.83/
يَا ُعلَمو َْ
ضْي ْ
ضالو َْْ
فْالُْ ُه ْْ
 )8عوله تعال (( َوإْ ُْنْت ْطا ُْْأَ ُكثَ ا َْْ َما ُْْْ ْ
اّللْإْ ُْنْيَاتَّْعا ااو َْنْإْ ْالَّْالظَّ ا ا َّْْ َوإْ ُْنْم ا ا ُْْإْ ْالَّْ
َع ا ا ُْْ َس ا اْي ْْْ َّْْ
ن)) بقرة.83/
و َْ

ن)) األنعام.996/
َِيُ صو َْ
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 )4عوله سبحانه وتعال (( َومِْ َو َج ُدانْ ْْل ُكثَا ْ ْم ُْْ ْما ُْْ َع ُهادْْ
وإْ ُْنْوج ُدانْأَ ُكثَا م ْْلَ ْ
فِس ْق َْ)) األعراف.902/
َ ََ
َ ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
اّللْ َولكا َّْْأَ ُكثَ ا َْْ
 )5عوله تعال ((...ق ُْْإْ ََّّنِْعلُمهاِْع ُنا َْدْ َّْ
ن)) األعراف.933/
النَِّ ْْْالْيَا ُعلَمو َْ
 )6عولاه تعاال (( َوماِْيَاتَّْا ْْأَ ُكثَ ا م ُْْإْ ْالَّْظَنًّاِْإْ َّْنْالظَّا َّْْالْ
ن))
اّللَْ َعلْ ااي ِْْْب ااِْيَا ُف َعل ااو َْ
ياغُا ا ْ ْْ ْما ا َْْا ُْلَا ا ِْْقْ َش ا ُاي ِْْإْ َّْنْ َّْ
يون .86/

ض ْْ َعلَ ْالنَِّ ْْْو ْ
لكا َّْْ
 )3عوله تعال ((...إْ َّْنْ َّْ
اّللَْلَووْفَ ُ
َ
ن)) يون .60/
أَ ُكثَا َم ُْْالْيَ ُشك و َْ
 )3عولااه جلاات عظمتااه ((ْ...إْنَّا ْْا ُْلااقْْ ْم ا ْْهبْا َْْو ْ
لك ا َّْْ
َ ُ َِ َ
ن)) هود.93/
أَ ُكثَا َْْالنَِّ ْْْالْيا ُؤْمنو َْ
اّللْ َعلَُينااِْ َو َعلَا ا ْ
ض ا ْْْ َّْْ
 )1عولاااه تعاااال (( ...لْ ا َْْ ْم ا ُْْفَ ُ
النَِّ ْْْو ْ
ن)) يوسف.83/
لك َّْْأَ ُكثَا َْْالنَِّ ْْْالْيَ ُشك و َْ
َ
ْ
 )90عولااه تعااال (( ...ل ا َْْال ا ِْْدي ْْالُ َقاايْ ْْو ْ
لك ا َّْْأَ ُكثَا ا َْْ
ِ َ
ن)) يوسف.40/
النَِّ ْْْالْيَا ُعلَمو َْ
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ص ا ا َْْ
 )99عولااااه تعااااال (( َوم ااِْأَ ُكثَا ا ا ْْالنَّ ااِ ْْْ َولَا ا ُْاوْ َح َ ُ
ِْب ُؤْمنْ َْ)) يوسف.908/
ّللْإْ ْالَّْ َوما ا ُْْ
 )92عولاااه تعاااال (( َوم ااِْيا ا ُاؤْم ْْأَ ُكثَ ا ا م ُْْ ِْب َّْْ
ن)) يوسف.906/
م ُش ْكو َْ
 )98عوله تعال ((َ ...والَّا ْويْأنُا ْز َْْإْلَُيا َْْ ْما ُْْ َهبِْا َْْا ُْلَاقْْ
وْ
ن)) الرعد.9/
لك َّْْأَ ُكثَا َْْالنَِّ ْْْالْيا ُؤْمنو َْ
َ
آنْ
فْما َواْالُق ا ُ ْْ
صا َّفُنِْلْلنَّااِ ْْْْ ْ
 )94عولااه تعااال (( َولَ َقا ُْادْ َ
الَّْكف ا ااوهاْ))
ْما ا ا ُْْكا ا ا ِْْْ َمثَا ا ا ْْفَا ا ا َىْأَ ُكثَ ا ا ا ْْالنَّ ا ااِ ْْْإْ ْ
اإلسراء.31/
آنْ
فْما َواْالُقا ُ ْْ
ص َّفُنِْْ ْ
 )95عوله سبحانه وتعال (( َْولَ َق ُْدْ َ

لْلنَّااِ ْْْ ْم ا ُْْك ا ِْْْ َمثَا ْْ َوكااِ َْنْا ُإل ِْنُسااِنْْأَ ُكثَا ا َْْ َش ا ُْءْْ
ج َدالْ)) التهف.54/
َ

 )96عولااه ساابحانه وتعااال ((...بَا ُْْأَ ُكثَا ا م ُْْالْيَا ُعلَمااو َْنْ
ن)) األنبياء.24/
ا ُْلَ َّْقْفَاه ُْْم ُع ْضو َْ
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َوْ
َنْأَ ُْكثَا ا َم ُْْيَ ُسا َامعو َْنْأ ُْ
 )93عولااه تعااال ((أ َُْمْ ََُت َس ا ْْأ َّْ
س ا ْي ْ))
يَا ُع ْقلااو َْنْإْ ُْنْم ا ُْْإْ ْالَّْ َكِ ْلَنُعا ْْ
اِمْبَا ُْْما ُْْأ َ
َض ا ْْ َ
اليرعان.44/
ص ا َّفُنِ ْْبَا ُيا انَاه ُْْلْيَا َّاو َّك
 )93عولااه تعااال (( َولَ َقا ُْادْ َ

أَ ُكثَا ْْالنَِّ

الَّْكفوهاْ))اليرعان.50/
ْْْإْ ْ

واْفَ ا َىْ

فْ لْا َْْ ْلَيَا ْْ َومااِْكااِ َْنْأَ ُكثَا ا م ُْْ
 )91عولااه تعااال ((إْ َّْنْْ ْ
م ُؤْمنْ َْ)) الشعراء.3/
ض ا ْْ َعلَ ا ْالنَّااِ ْْْ
 )20عولااه تعااال (( َوإْ َّْنْ َهبَّا َْْلَااووْفَ ُ
ن)) النمل.38/
َولَ ْك َّْْأَ ُكثَا َم ُْْالْيَ ُشك و َْ
 )29عوله سبحانه وتعاال (( َولَاْ ُْْ َسا َلُتَاه ُْْ َما ُْْنَا َّاز َْْ ْما َْْ
ضْ ْما ُْْبَا ُع ْْادْ َم ُوِْتاِْلَيَاقاول َّْْ
َحياِْبْا ْْْا ْلَُْه َْ
الس ْْ
َّ
مِءْمِءْْفَ ُ
ن))
ّللْبَا ا ا ا ُْْأَ ُكثَ ا ا ا ا م ُْْالْيَا ُع ْقل ا ا ااو َْ
اّللْقا ا ا ا ْْْا ُْلَ ُم ا ا اادَّْْْْْ
َّْ
العنتبوت.68/
 )22عولااه تعااال ((...

النَِّ

لْ ا َْْال ا ِْدي ْْالُ َقاايْ ْْو ْ
لك ا َّْْأَ ُكثَا ا َْْ
ِ َ

ن)) الروم.80/
ْْْالْيَا ُعلَمو َْ
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ضْفَاِْنُظ واْ َك ُيا َْْ
فْا ْلَ ُه ْْ
 )28عولاه تعاال ((قا ُْْ ْساُواْْ ْ
شا ْكْ َْ))
كِ َْنْعِقَْ ْْالَّ ْوي َْْ ْم ُْْقَا ُا ْْكاِ َْنْأَ ُكثَ ا م ُْْم ُ
الروم.42/
 )24عولاه تعاال (( َوماِْأ َُه َسالُنِ َْْإْ ْالَّْ َكِفَّا ْْلْلنَّاِ

ْْْبَ ْشاُاْْ

ونَ ْوي اْْو ْ
لك َّْْأَ ُكثَا َْْالنَِّ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
 )25عولااه تعااال ((لتا ُنااو َْهْقَا ُومااِْْمااِْأنُااو َْهْآِبؤم ا ُْْفَاه ا ُْْ
اقْالُ َقا ا ُاو ْْ َعل ا ا ْأَ ُكثَا ا ْ ْم ُْْفَاه ا ا ُْْالْ
غا ااِفْلو َْنْلَ َقا ا ُْادْ َحا ا َّْ
ن)) ي .3-6/
يا ُؤْمنو َْ
لَ َّولْ ا َْ))
ض ا َّْْقَا ا ُالَه ُْْأَ ُكثَا ا ْْا ْ
 )26عولااه تعااال (( َولَ َقا ُْادْ َ
ن)) سبج.23/
ْْْالْيَا ُعلَمو َْ

الصافات.39/
 )23عولااه تعااال ((...ب ا ْْ ْم ا ْْفْ ُتانَ ا ْْو ْ
لك ا َّْْأَ ُكثَا ا َم ُْْالْ
َ
َُ
ن)) الزمر.41/
يَا ُعلَمو َْ

َ

ِع َْْلَتْي ْْالْهيا ْْفْيهاِْو ْ
لكا َّْْ
 )23عوله تعال ((إْ َّْنْ َّ
َ
الس َ َ َُ َ
ن)) غافر.51/
أَ ُكثَا َْْالنَِّ ْْْالْيا ُؤْمنو َْ
ضا ا ْْ َعلَا ا ْالنَّ ااِ ْْْ
 )21عولاااه تعاااال ((...إْ َّْنْ َّْ
اّللَْلَااووْفَ ُ
وْ
ن)) غافر.69/
لك َّْْأَ ُكثَا َْْالنَِّ ْْْالْيَ ُشك و َْ
َ
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لجهل لثانيل :السىة
أما السنة الشريية،
فقااد أرشااد النبااي األتاارم واألئمااة األطهااار (صاالوات
علاايهم) إل ا نيا المعاااني القر نيااة الشااريية المشااار اليهااا
سابقا ً،
وتاااااذلك السااااايرة المقدساااااة العملياااااة القولياااااة واليعلياااااة
للمعصااااومين (علاااايهم السااااالم) تشااااير الاااا تاااارتهم طريااااق
األتثرية وانتقادهم وإبطالهم أفعال وأعاوال و راء األتثرياة
وعدم مشروعيتها.
فجتثرية عريش في متة فاي واد بينماا النباي األمجاد (صلّى
اهلل عّيه وآله وسل ىّ ) فاي واد خار ،وأتثرياة المناافقين فاي
المدينة في واد بينما النباي (صّى اهلل عّيه وآلله وسل ىّ ) فاي
واد خاار ،وأتثريااة السااقيية فااي واد بينمااا أمياار الم المنين
وتااذلك الزهااراء (عليهمااا السااالم) فااي واد خاار ،وأتثريااة
الشام وأتثرياة التوفاة وأتثرياة الجايش بال أتثرياة الشايعة
بل وأتثرية األصحاع في واد واإلمام الحسن (عليه السالم )
فاي واد خر،وأتثريااة الشااام وتااذلك أتثريااة متااة والمدينااة
وأتثريااة التوفااة باال وأتثريااة الشاايعة فااي واد بينمااا اإلمااام
الحسين(علياله السالم ) فاي واد خار ،وهتاذا الحاال فاي بااعي
المعصومين (علْيم السالم ) حت خااتمهم المنصاور (صالوات
وسالمه عليه وعجل
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تعال فرجه الشريف) ،حياث

يتون النا فاي واد بينماا اإلماام صااحع الزماان فاي واد
خر فهو الوحيد اليريد الشريد الطريد الغريع،
لنلتيت جيدا ً ونتذتر دائماا ً ونستحضار يقيناا ً شارط العشارة
الف غيار المتااوفّر بااالرغم ماان وصااول عاادد السااتان فااي
العالم ال المليارات ووصول عدد المسلمين ال أتثر مان
مليار ووصول عدد الشيعة ال أتثر مان ثالثمائاة ملياون،
الحظ :أين األتثرية؟

ونذتر بعا الشواهد عل ذلك:
 .9في دعاء الندبة:

" ُّقاتلُ علَ التأًّل ًال تأخزهُ يف اهلل لٌمتُ الئِمٍ قذ ًَتَ شَ
فْوِ صنادّذَ العشبِ ًقتل أبطالَ يمْ ًواًشَ رُؤباوَيُمْ،
فأًْدَعَ قُلٌبَيُمْ أحقاداً بذسّتً ًَخَْربّتً ًحُنْنْتّ ًَغَْْشَىُهَّ
فَأضبَّتَ علَ عذاًَتوِ ًأكبَّتْ علَ منابزتوِ"...

 .2في دعاء الندبة:
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" ًلَمَّا قَضَ وَحْبَوُ ...ملْ ُّمْتَثَلْ أمشُ سسٌلِ اهلل
علْو ًآلو ًساللّم

(صلَّ اهلل

يف اهلادّهَ بعذ اهلادّهَ ًاألمتُ مُصِشَّةٌ علالَ

مَقْ توِ مُجْتَمِعَتٌ علَ قطْعتِ سَمحِوِ ًْقْصا ِ ًُلْذِهِ ْال القلْلَ
مِمَّهْ ًَفَ لِشع اّتِ احلقِّ فْيمْ"...
 .8في دعاء الندبة:

" ..عزّزُ علَِّ أنْ تُحِْطَ بكَ دًُوِِ البلٌٍ ًال َّنالُالكَ
مِنِِّ ضَجِْجٌ ًال شالوٌٍ ...عزّالزٌ علالَِّ أنْ أُبالابَ
دًُوَكَ ًأُواغََ ،عزّزٌ علَِّ أنْ أبوْكَ ًَّخْزُلَكَ الٌَسٍَ،
عزّزٌ علَِّ أنْ جيشَُ علْكَ دًُهنمْ ما بَشٍَ."..

 .4عان أمياار المالمنين (عليالاله السالم ) عااال :صااب هذاا ذ
ألمرذ لشريدذ لطريدذ لفريدذ لو يد .ذ
 .5عن اإلمام الباعر (علياله السالم ) :أنذ لشاريدذ لطريادذ
لفرياادذ لو يااد،ذ لمفااردذماانذأالااتذ لمو ااورذ
بو لدهذ(أيذق لذو لدهذ لعسكريذأوذ ل سينذ
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أوذ ألئمةذعمومبًذولمذيطلاهذبدماتاذ لمك ا ذ
بع ّماات،ذاااوذصااب هذ لر يااب ذو ساامتذ ساامذ
بي.
ذ
(عليالاله السالم ) التوفااة ،ذتاار
 .6عناادما دخاال ساالمان الا
بعاا مااا يتاون ماان بالئهااا حتا ذتاار ملاك بنااي أميااة
والذين من بعدهم
ثم عال :فإ ذكبنذ لكذفبلزمو ذأ السذبيو كمذ

ذيظهرذ لطبارذ بنذ لطبارذ لمطهارذ وذ
لغيبةذ لشريدذ لطريد .ذ
 .3في نه البالغة
عن أمير المالمنين وعائاد الغار المحجلاين (علياله السالم )
أنه عال:

إنذذ لوفبءذ اوأمذ لصاد ،ذوالذأعلامذ ذ اةذ
أوقااا ذم ااات،ذوالذيغااادرذمااانذعذلااامذذكيااا ذ
لمر ع ،ذ
ولقاادذأصااب بذفاايذزماابنذقاادذ ذخا ذأك اارذ
الًا،ذ
أالتذ لغذدذرذكذيّذسبذ(أوذكاَيسبً،ذأيذعقا ذ
وذسااابذهمذأاااالذ ل هااالذفياااتذ لااا ذ سااانذ
ل يلة،ذمبلذهمذقب لذهمذهللاذقدذيرىذ ل ّولذ
لقلّهذو تذ ل يلةذودو تذمب عذمانذأمارذ
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هللاذو هياااات،ذفيااااادعهبذرأيذعاااااينذبعااااادذ
لقاادرعذعليهااب،ذوي هاازذفرصا هبذماانذالذ
ري ةذلتذفيذ لدين .ذ
 .3وعال(صلوات

وسالمه عليه وعل

له):

"أيهابذ ل اابسذالذ س و شاو ذفاايذطريا ذ
لهدىذلقلةذأالتذفإنذذ ل بسذقدذ معو ذ
علااا ذمبئااادعذشااابعذهبذقصااايرذو ذوعهااابذ
طوياال،ذأيهاابذ ل اابسذإذماابذي مااعذ ل اابسذ
لرضبذو لسخط،ذوإذمبذعقارذ بقاةذ ماودذ
ر اااالذو اااادذفعمذهاااامذهللاذببلعاااا هذلذماااابذ
عذ ّموهذببلرضب ،ذفقبلذسب ب تذ((فعقروابذ
فأصااااب و ذ اااابدمينااذفماااابذكب اااا ذإالذأنذذ
خاابرذ ذذأرضااهمذببلخساافةذخااو رذ لسااكةذ
لم ماااابعذفاااايذ ألر ذ لخااااوذ رع،ذأيهاااابذ
ل ابسذمانذسالكذ لطريا ذ لو ضاادذوردذ
لمبءذومنذخبل ذذوقعذفيذ لذ ّيت ."..ذ

 .1ولنقاارأ القاار ن ونعاارف سااايرة النااا ساايرة األتثرياااة
وموعيهم من دعاوى الحاق وأنبيااء الحاق ورساله (علالْيم
السم ) ،ونذتر بعا الموارد القر نية الشريية:
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أ -عال تعال ((لَ َق ُْدْأ َُه َسلُنِْنوحاِْْإْىلْقَا ُوْما ْْْفَقاِ َْْايْقَا ُاوْْمْا ُع ادواْ
نْأَخااِ ْْ َعلَا ُايك ُْْ َعااوا َْْيَا ُاومْْ
اّللَْمااِْلَك ا ُْْ ْم ا ُْْإْل ا ْْغَُيا ا ْْإِْْْ
َّْ
ض ْْمْا ْْ*ْ
َع ْظي ْْ*ْقِ َْْال َُملْْ ْم ُْْقَا ُوْم ْْْإْانَّْْلَنَ ا َْْْ ْ
فْ َ
ضا ا ا لَْْو ْ
لك ا ا ِْْْ َهسا ااو ْْ ْما ا ا ُْْ َه ِْْْ
سْب
قا ااِ َْْايْقَ ا ا ُاوْْمْلَا ا ُْاي َْ
ْْْ َ
َ
فْالُف ُل ا ْْْ
الُعااِلَ ْم َْْ*ْ....فَ َكا َّاوبوْْفَ َُْنَُينااِ ْْ َوالَّا ْاوي َْْ َم َع ا ْْْ ْ
َوأَ ُغ قاُنَِْالَّ ْوي َ ْ َك َّوب ْ
ْع ْم َْْ()ْ .
واِْبايتْنِْإْنَّاه ُ ْكِنواْقَا ُومِ َ
َ
ْ
اّللَْماِْلَكا ُْْ
))ْ َوإْىلْعاِرْْأَخاِم ُْْماوراْْقاِ َْْايْقَا ُاوْمْا ُع ادواْ َّْ
ْما ُْْإْلا ْْغَُي ا ْْأَفَا ْتَاتاَّقااو َْنْ*ْقاِ َْْال َُماالْْالَّ ْاوي َْْ َك َفا واْ ْما ُْْ
فِم ْْ َوإْانَّْْلَنَظن َْْ ْم َْْالُكِ ْ بْ َْْ*ْقاِ َْْ
قَا ُوْم ْْْإْانَّْْلَنَ ا َْْْ ْ
فْ َس َ
ْْْسافِم ْْو ْ
لكا ِْْْ َهساو ْْ ْما ُْْ َه ِْْْالُعاِلَ ْْم َْْ*ْ
ايْقَا ُوْْمْلَ ُاي َْ
سْب َ َ َ
َانْلَكا ْْ ْ
َوْ َع ْج ُ اات ُْْ
انصا ْْأ َْما ْْ*ْأ َْ
ِالتْ َهِْْ
أبَالِْغك ا ُْْ ْهس ا ْْ
بْ َوأ َْ ُ
اِءك ُْْ ْ ُكا ا ْْ ْما ا ُْْ َهبِْكا ا ُْْ َعلا ا ْ َهجا ا ْْ ْما ا ُنك ُْْلْيا ُن ا ْاو َهك ُْْ
أَ ُْنْج ا َ
فْ
اِءْ ْم ا ُْْبَا ُعا ْْادْقَ ا ُاوْْمْنااو ْْ َوزا َرك ا ُْْْ ْ
َوا ُك ا واْإْ ُْْ َج َعلَك ا ُْْخلَفا َْ
ُ
اّللْلَ َعلَّك ا ُْْتا ُفلْحااو َْنْ*ْقااِلواْ
آالءْ َّْْ
ص اطَْْفَ اِ ُك واْ َْ
اْلَُلا ْْ
اقْبَ ُ
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أْ
اّللَْ َو ُح َد ْْ َونَ َو َْهْمِْكِ َْنْيَا ُع ادْْآِبؤانْفَُتْناِِْْباِْ
َج ُاتَنِْلْنَا ُع َْدْ َّْ
الص ْ
ِرقْ َْْ*ْقاِ َْْقَ ُْادْ َوقَا َْْ َعلَ ُايك ُْْ ْما ُْْ
تَ ْعدانْإْ ُْنْك ُن َْْ ْم َْْ َّ
ض ا ْْأَُتا ْ
َْسااِءْْ َْسَُّياتمومااِْأَنُ اات ُْْ
اِرلْونَْ ْْْ ْ
فْأ ُ
َهبِْك ا ُْْ ْه ُجااسْْ َوغَ َ
نْ َم َعك ا ُْْ
اّللْ ِْبااِْ ْم ا ُْْس الُطِنْْفَااِنُاتَ ْظ واْإِْْْ
َوآِبؤك ا ُْْمااِْنَا َّاز َْْ َّْ

ْم ا َْْالُم ُناتَ ْظ ا ْي َْ*ْفَ َُْنَُينااِ ْْ َوالَّا ْاوي َْْ َم َع ا ْْبَْ ُْحَا ْْ ْمنَّااِْ َوقَطَ ُعنااِْ
رابْ ْالَّ ْوي ْ َك َّوب ْ ْ
نِْومِْكِنْواْم ُؤْمنْ َْ)).
واِْبايت َ
َ َ
ْ
اورْأَخاِم ْص ْ
اِْلِْقاِ َ ْايْقَا ُاومْا ُع اد َّ
واْاّللَْماِْلَكا ُ ْ
)) َوإْىلْ ََث َ
ُ
ْ
اّللْ
اِءتُك ُْْبَايِْنَ ا ْْ ْم ا ُْْ َهبِْك ا ُْْما ْاو ْْْانقَ ا ْْ َّْْ
م ا ُْْإْل ا ْْغَُيا ا ْْقَا ُْادْجا َ
اّللْ َوالَْتََس ااومِْبْس ااوءْْ
ضْ َّْْ
فْأ َُه ْْ
لَكا ا ُْْآيَا ا ْْفَا ا َوهومِْ ََتُكا ا ُْْْ ْ
ْ
ْ
اسااتَ ُكَا واْ
فَْايَ ُخ ا َوك ُْْ َعااوا ْْأَلااي ْْ*....قااِ َْْال َُماالْْالَّااوي َْْ ُ
ْما ْْقَاوْما ْْْلْلَّا ْاوي ْْاست ُ ْ ْ
َنْ
آما َْْ ْما ُناه ُْْأَتَا ُعلَمااو َْنْأ َّْ
َ ُ
ُ ُ
ضاعفواْل َما ُْْ َ
ْ
صِْلِْْم ُ َس ْْ ْم ُْْ َهبِْْْْقِلواْإْانَِّْْْبِْأ ُه ْس َْْبْا ْْْم ُؤْمناو َْنْ*ْقاِ َْْ
ْ
ْ
آم ُن اات ُْْبْا ْْْكااِفْ و َْنْ*ْفَا َع َق ا واْ
الَّااوي َْْ ُ
اسااتَ ُكَا ْواْإْانَّْْ ِْبلَّااويْ َ
النَِّقََْْ َو َعتَا ُاواْ َعا ُْْأ َُما ْْ َهِِبْْا ُْْ َوقاِلواْايْصاِلْ ْْائُتْناِِْْباِْتَ ْعادانْ
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فْ
َصاَحواْْ ْ
إْ ُْنْك ُنا َْْ ْما َْْالُم ُ َسالْ َْْ*ْفَ َ
َخا َوتُاه ْْال َّ ُج َفا ْْفَ ُ
ىلْ َعا ُناهْ ُْْ َوقاِ َْْايْقَ ا ُاوْْمْلَ َق ُْادْأَبُالَغُااتك ُْْ
را ْهْما ُْْجا ْاَِثْ َْْ*ْفَاتَا َاو َّْ
ْهسِلَ َْهْبْونَصح ْلَك ْ
ْالَْت و َنْالن ْ
ْ
َِّص ْح َْ)).
َِ َ َ ُ
ْولك ُ
َُ
ْ ْ
ْ
ْ ْْ
َحدْْ
(( َولوطِْْإْ ُْْقِ َْْل َق ُوم ْْأ َََتُتو َْنْالُفِح َش َْْمِْ َسَا َقك ُِْْبِْم ُْْأ َ
ونْ
ْم ا ا َْْالُعا ااِلَ ْم َْْ*ْإْنَّك ا ا ُْْلَتَ ا ا ُتو َْنْال ِْجا ااِ َْْ َش ا ا ُه َوةْْ ْم ا ا ُْْر ْْ

سِءْبَ ُْْأَنُات ُْْقَا ُومْْم ُس ْفو َْنْ*ْ َومِْكِ َْنْ َجوا َْْقَا ُوْم ْْْإْ ْالَّْ
النِْ ْْ
أَ ُْنْقااِلواْأَ ُخ ْجااوم ُْْ ْم ا ُْْقَا ا ُيَتْك ُْْإْنَّاه ا ُْْأان ْْيَاتَطَ َّه ا و َْنْ*ْ
ْام َأَتَ ْكِنَ ُ ْْم َ ْالُغِبْ ْي َْْ ))....
ْوأَ ُملَ ْإْالَّ ُ
فَ َُْنَُينِ َ
ىلْم ُديَ َ ْأَخِم ُ ْش َع ُي ِْقِ َ ْايْقَا ُوْمْا ُع د َّ
واْاّللَْماِْلَكا ُْْ ْما ُْْ
(( َوإْ َ
اِءتُك ُْْبَايِْنَا ا ْْ ْم ا ا ُْْ َهبِْكا ا ُْْفَا ا َُوفواْالُ َك ُي ا ا َْْ
إْلا ا ْْغَُيا ا ا ْْقَ ا ُْادْجا ا َ
ْ
فْ
ايِءم ُْْ َوالْتا ُف ْسا اادواْْ ْ
َوالُمي ا ازا َْنْ َوالْتَا ُ َخسا ااواْالنَّا ااِ َْْأَ ُشا ا َ
ص ْحهاِْ لْك ا ُْْ َخ ُي ا ْْلَك ا ُْْإْ ُْنْك ُناات ُْْم ُاؤْمنْ َْْ
ا ْلَ ُه ْْ
ضْبَا ُع َْدْإْ ُ
ْ
اسااتَ ُكَا واْ ْما ُْْقَا ُوْما ْْْلَن ُخ ْ َجنَّا َْْايْ
*....قاِ َْْال َُمالْْالَّاوي َْْ ُ
ْ
فْ ْملَّتْناِْ
َوْلَتَاعاور َّْنْْ ْ
آمنواْ َم َع َْْ ْم ُْْقَا ُيَتْناِْأ ُْ
ش َع ُي ْْ َوالَّوي َْْ َ
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اّللْ َكا ْاوِبْْإْ ُْنْ
َوْلَا ُْاوْكنَّااِْكااِ ْهْم َْْ*ْقَا ْْادْا ُفاتَاَْيُنااِْ َعلَا ْ َّْْ
قااِ َْْأ َْ
اّللْ ْم ُنهااَِ ْ......هبَّانَااِْا ُف ااتَ ُْْ
اِانْ َّْ
فْ ْملَّااتْك ُْْبَا ُع ا َْدْإْ ُْْ َْنَّا َْ
عا ُادانْْ ْ
با ُيانَنِْوبا ُ َْْقَاوْمنِْ ِْب ُْل ِْْقْوأَنُ َْْ َخ ُيا ْْال ْْ
ُفَِت َْْ*ْ َوقاِ َْْال َُمالْْ
َ ََ ُ
َ َ
الَّا ا ْاوي َْْ َك َف ا ا واْ ْم ا ا ُْْقَا ُوْم ا ا ْْْلَا اْ ْْاتَّاَا ُعا اات ُْْشا ا َْاع ُي ِْْإْنَّك ا ا ُْْإْ اْْ
ْل ْ
فْرا ْهْما ُْْجا ْاَِثْ َْْ
َصاَحواْْ ْ
َِسا و َْنْ*ْفَ َ
َخا َوتُاه ْْال َّ ُج َفا ْْفَ ُ
ْ
ْ
يهااِْالَّا ْاوي َْْ َكا َّاوبواْ
*ْالَّااوي َْْ َكا َّاوبواْشا َاع ُي ِْْ َك ا َ ُْنْ َْلُْيَاغُنَ ا ُاواْف َ
اْل ْ
ش َع ُي ِْْكِنواْم ْْ ُ
ىلْ َع ُناه ُْْ َوقِ َْْايْقَا ُوْْمْْلَ َق ُْدْ
ِس ْي َْ*ْفَاتَا َو َّْ
اح ْْلَك ا ُْْفَ َك ُي ا َْْآسا ْ َعل ا ْ
اِالتْ َهِْْ
أَبُالَغُااتك ُْْ ْهسا ْْ
صا ُ
بْ َونَ َ
قَا ُومْكِفْ ْي َْ))ْاألعراف.59 -95/
نْلَك ا ُْْنَا ْاوي ْْ
ع -عااال تعااال (( َولَ َقا ُْادْأ َُه َس الُنِْنوحااِْْإْىلْقَا ُوْم ا ْْْإِْْْ
نْأَخ ااِ ْْ َعلَا ُايك ُْْ َعا اوا َْْ
اّللَْإِْْْ
مْ ا ْْ*ْأَ ُْنْالْتَا ُع اادواْإْ ْالَّْ َّْ
يَا ُاومْْأَلْااي ْْ*ْفَقااِ َْْال َُماالْْالَّا ْاوي َْْ َك َفا واْ ْما ُْْقَا ُوْما ْْْمااِْنَا ا َْْ
إْ ْالَّْبَ َشا ا اْْ ْمثُالَن ااِْ َوم ااِْنَا ا ا َْْاتَّاَا َعا ا َْْإْ ْالَّْالَّا ْاوي َْْما ا ُْْأَها ْ لن ااِْ
ْ
ض ا ْْبَا ُْْنَظاانك ُْْ
يْال ا َّأُ ْْ
ِبر َْ
يْ َومااِْنَا ْلَك ا ُْْ َعلَُينااِْ ْم ا ُْْفَ ُ
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بْ
كِ ْ بْ َْْ*ْقِ َْْايْقَا ُْوْْمْْأَْ َهأَيُات ُْْإْ ُْنْك ُنا ْْ َعلا ْبَايِْنَا ْْ ْما ُْْ َهِْْ
آاتنْ َه ُْحَْْ ْم ُْْ ْع ُن ْاد ْْْفَاع ِْميَا ُْْ َعلَ ُايك ُْْأَنا ُل ْزمكموماِْ َوأَنُاات ُْْ
َو ْ ْ
ْ
يْإْ ْالَّْ
َسَالك ُْْ َعلَُي ْْْمِالْْإْ ُْنْأَجا ْ َْ
َلَِْكِ ْهمو َْنْ*ْ َوايْقَا ُوْمْالْأ ُ
ْ ْ
آمن ااواْإْنَّاها ا ُْْم ق ااواْ َهِِبْْا ا ُْْ
اّللْ َوم ااِْأ َْ
َعلَا ا ْ َّْْ
َانْبْط ااِ ْهْرْالَّااوي َْْ َ
وْ
اّللْ
نْ ْما َْْ َّْْ
لك ِْْْأَهاك ُْْقَا ُومِْْ َُُت َهلو َْنْ*ْ َوايْقَا ُوْْمْ َم ُْْيَا ُنص ا ْ ْ
َ
إْ ُْنْطََ ُرتاه ُْْأَْفَا ْتَ َو َّك و َْنْ* َوالْأَقاو ْْلَكا ُْْ ْع ُن ْاديْ َخازائْ ْْ
نْ َملَ ا ْْ َوالْأَقااو ْْلْلَّا ْاوي َْْ
اّللْ َوالْأَ ُعلَ ا ْْالُغَُي ا َْْ َوالْأَقااو ْْإِْْْ
َّْْ
فْ
اّللْأَ ُعلَا ا ِْْْبا ااِْْ ْ
اّللْ َخا ا ُاُاْْ َّْ
تَ ا ا ُاز َر ْهيْأَ ُعي ا اانك ُْْلَا ا ُْْي ا ا ُاؤتْيَاه ْْ َّْ
ْ
جِرلُتَناِْ
أَنُاف ْس ْه ُْْإِْْْ
نْإْ اْْلَ ْم َْْالظَِّل ْم َْْ*ْقاِلواْايْناو ْْقَ ُْادْ َ
تْ ْج ا ا اادالَنِْفَُتْن ا ا ااِِْْب ا ا ااِْتَ ْع ا ا اادانْإْ ُْنْك ُنا ا ا ا َْْ ْما ا ا ا َْْ
فَا ا ا ا َ ُكثَا ُ َْ
الص ا ْ
اِرقْ َْ*....أ َُْمْيَاقول ااو َْنْا ُفا ا َاها ْْقا ا ُْْإْ ْْنْا ُفاتَا َيُاتا ا ْْفَا َعلَا ا َّْْ
َّ
َانْب ا ْيْءِْْْمَّااُِْتُ ْمااو َْنْ*ْوأ ْ
ْ
وح ا َْْإْىلْنااو ْْأَنَّا ْْلَا ُْْ
إْ ُج ام ا ْ َوأ َْ َ
َ
ْ
ْ ْ
سِْْبااِْكااِنواْ
آم ا َْْفَا ْتَا ُاتَاْ ُْ
ي ا ُاؤم َْْم ا ُْْقَا ُوم ا َْْإْ ْالَّْ َم ا ُْْقَا ُْادْ َ
يَا ُف َعل ااو َْنْ*))َ ((....وإْىلْعا ااِرْأَخا ااِم ُ ْما ااوراْقا ااِ َ ْايْقَ ا ا ُاوْْمْ
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اّللَْمِْلَك ُْْ ْم ُْْإْلا ْْغَُي ا ْْإْ ُْنْأَنُاات ُْْإْ ْالَّْم ُفتَ ا و َْنْ*ْايْ
ا ُع دواْ َّْ
ْ
ْ
يْإْ ْالَّْ َعلَا ا ْالَّا ا ْاويْ
َج ا ا ْ َْ
َجا ا اْْإْ ُْنْأ ُ
َسا اَالك ُْْ َعلَُي ا ا ْْأ ُ
قَا ا ُاوْمْالْأ ُ
ْ
ْ
اس اتَْاغُ ْف واْ َهبَّك ا ُْْ ْثَّْتوبااواْ
فَطَا َْ ْ
نْأَفَ ا ْتَا ُعقلااو َْنْ*ْ َوايْقَ ا ُاوْمْ ُ
مِءْ َعلَُيك ُْْ ْم ُادهاهاْْ َويَا ْزرُك ُْْقا َّاوةْْإْىلْقا َّاوتْك ُْْ
الس َْ
إْلَُي ْْْيا ُ ْس ْْْ َّ

َوالْتَاتَا َولَّ ُواْ ُُم ْْم َْْ*ْقِلواْايْمورْْماِْ ْج ُاتَناِْبَْايِْنَا ْْ َوماِْ ََُنا ْْ
بْتِ ْهكْ ْ ْ
آَلَتْنِْ َع ُْْقَا ُولْ َْْ َومِْ ََُنا ْْلَا َِْْْبا ُؤْمنْ َْْ*ْإْ ُْنْنَاقاو ْْ
إْ ْالَّْا ُع َها َْْباعضْْ ْ
اّللَْ َوا ُش َاهدواْ
نْأ ُشا ْهدْْ َّْ
آَلَتْنِْبْسوءْْقاِ َْْإِْْْ
َُ
ونْ َْ
َجيعااِْْ ْثَّْالْ
َنْبَا ْيْءِْْْمَّااِْت ُش ا ْكو َْنْ*ْ ْم ا ُْْرونْا ْْْفَ ْكيااد ْ ْ
أِْْ
ونْ*....وتُْلا ا َْْع ااِرْْجح اادواْ ِْب ْْ ْْ
ص ا ُْاواْ
تا ُن ْظا ا ْْ
ايتْ َهِِبا ا ُْْ َو َع َ
ََ
َ
فْ ْ
مو ْْْالادنُيِْ
هسلَ ْْ َواتَّاَاعواْأ َُم َْْك ِْْْ َجَِّهْْ َعنْيدْْ*ْ َوأتُْعواْْ ْ
ْ
يِما ْْْأَالْإْ َّْنْعاِراْْ َك َفا واْ َهبَّاها ُْْأَالْبا ُعاداْْلْعاِرْْ
لَ ُعنَ ْْ َويَا ُاوَْمْالُق َ
قَا ُوْمْمورْ*)).
ورْأَخِم ْْ ْ
اّللَْماِْلَكا ُْْ ْما ُْْ
صِْلِْْقاِ َْْايْقَا ُاوْْمْا ُع ادواْ َّْ
(( َوإْىلْ ََث َْ
ُ
اس ا اتَا ُع َم َك ُْْفْيها ااِْ
إْل ا ا ْْغَُيا ا ا ْْما ا َْاوْأَنُ َش ا ا َك ُْْ ْم ا ا َْْا ْلَ ُه ْْ
ضْ َو ُ
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بْقَ ْي ا ْْ ُْمي ا ْْ*ْقااِلواْايْ
ِس اتَا ُغ ْف وْْ ْثَّْتوبااواْإْلَُي ا ْْْإْ َّْنْ َهِْْ
فَ ُ
صِلْ ْْقَ ُْدْك ُن َْْفْينِْ َم ُج ًّاواْقَا ُا َْْماواْأَتَا ُنهاِانْأَ ُْنْنَا ُع ا َْدْماِْ
يَا ُع ا اادْْآِبؤانْ َوإْنَّنا ااِْلَ ْف ا ا ْ َش ا ا ِِْْْمَّا ااِْتَا ا ُادعوانْإْلَُي ا ا ْْْم ْي ا ا ْْ
فْ
اّللْلَك ا ُْْآيَ ا ْْفَ ا َوهومِْ ََتُك ا ُْْْ ْ
*َ ....وايْقَ ا ُاوْْمْما ْاو ْْْانقَ ا ْْ َّْْ

اّللْ َوالَْتََس ااومِْبْس ااوءْْفَايَ ُخا ا َوك ُْْ َع ااوا ْْقَ ْيا ا ْْ*ْ
ضْ َّْْ
أ َُه ْْ
فْرا ْهكا ُْْثَ ثَا َْْأ ََّايمْْ لْا َْْ َو ُعادْْغَُي ا ْْ
فَا َع َق ومِْفَقِ ََْْتََتاَّعواْْ ْ

َمكُوو ْ*))ْ....
تْهسلنِْإْبُ ْامي ْ
ْسا مْْ
ْجِء ُ
واْسا مِْقاِ َ َ
ِْبلُ ُش ْقاِل َ
(( َولَ َق ُد َ
َ
اِءْبْ ْع ُج ا ْْ َحنْي ااوْْ*ْفَالَ َّمااِْ َهأ ْأَيُا ْاديَاه ُْْالْ
فَمااِْلَْ ا َْْأَ ُْنْج ا َْ
تَ ْ
اسْ ْم ا ُناه ُْْ ْخي َف ا ْْقااِلواْالْ ََتَا ُْْإْانَّْْ
ص ا ْْإْلَُي ا ْْْنَ ْك ا َم ُْْ َوأ َُو َجا َْ
ْ
ض ْح َك ُْْفَاَ َّشا ُانمِْ
أ ُه ْسلُنِْإْىلْقَا ُوْمْلوطْْ*ْ َو ُام َأَت ْْقِئْ َم ْْفَ َ
ْ
ْ
تْ
اِء ُْ
ِبْْ ُسااحِ َْْ َوم ا ُْْ َوه ْاءْإْ ُسااحِ َْْيَا ُعقااو َْْ*َ ....ولَ َّمااِْجا َ
هساالنِْلوطااِْْ ْس ا ْ َْءِْبْْا ُْْ َوضااِ َِْْبْْا ُْْ َ ُهعااِْْ َوقااِ َْْمااواْيَا ُاومْْ
ْ
اِء ْْقَا ُوم ا ْْيا ُه َع ااو َْنْإْلَُيا ا ْْْ َوْم ا ُْْقَا ُا ا ْْك ااِنواْ
َعصااي ْْ*ْ َوج ا َ
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الءْبَناِْ ْْما َّْْأَط َُها ْْلَكا ُْْ
ِتْقِ َْْايْقَا ُوْْمْمؤ ْْ
السيِْ ْْ
يَا ُع َملو َْنْ َّ
سْ ْم ُنك ُْْ َهج ْْ َه ْشايدْْ*ْ
ض ُي ْف ْأَلَُي َْ
ونْْ ْ
اّللَْ َوالَْتُز ْْ
فَِتَّاقواْ َّْ
فْ َ
فْبَنِتْ َْْ ْم ُْْ َح ِْقْ َوإْنَّا َْْلَاتَا ُعلَ ْْماِْ
قِلواْلَ َق ُْدْ َعلْ ُم َْْمِْلَنِْْ ْ
َوْآ ْويْإْىلْهُكا ْْ َش ْاديدْْ*ْ
لْبْك ُْْقا َّاوةْْأ ُْ
َنْْ ْ
ن ْيدْْ*ْقِ َْْلَ ُْوْأ َّْ
قِلواْايْلوطْْإْانَّْْهس ْْهبْ َْْلَا ْْي ْ
َسا ْْ ِْبَ ُملْا َْْ
صالواْإْلَُيا َْْفَ ُ
َِ ُ َ
ْ ْ
ْ ْ
َحاادْْإْ ْالَّْ ُام َأَتَ ا َْْإْنَّ ا ْْ
بْقطُ ا ْْم ا َْْاللَُّي ا ْْْ َوالْيَالُتَف ا ُْْم ا ُنك ُْْأ َ
مْ
سْالص ا ُ ْْ
صااي هِْمااِْأَصااِبَاه ُْْإْ َّْنْ َم ُو ْع ا َدم ْْالص ا ُ ْْأَلَا ُاي َْ
بَْق ْي ْ*))ْ....
ىلْم ُديَ َ ْأَخِم ُ ْش َع ُي ِْقِ َ ْايْقَا ُوْمْا ُع د َّ
واْاّللَْماِْلَكا ُ ْْما ُْْ
(( َوإْ َ
اُْ
نْأَهاك ا ُِْْْبَا ُْ
إْل ا ْْغَُيا ا ْْ َوالْتَا ُناقصااواْال ُْم ُكيااِ َْْ َوال ُْمي ازا َْنْإِْْْ
نْأَخااِ ْْ َعلَا ُايك ُْْ َعااوا َْْيَ ا ُاومْْ ُْمااي ْْ*ْ َوايْقَ ا ُاوْْمْأ َُوف ااواْ
َوإِْْْ
ْ ْ
ْ
ْ
َص ا ت َْْ
الُم ُكيااِ َْْ َوالُمي ازا َْنْ ِْبلُق ُس ا ْ....قااِلواْايْشا َاع ُي ْْأ َ
فْأ َُموالْنااِْمااِْ
َوْأَ ُْنْنَا ُف َعا َْْْ ْ
ََتُما َْْأَ ُْنْنَا ُت ا َْْمااِْيَا ُع ادْْآِبؤانْأ ُْ
نَشاِءْْإْنَّا َْْ ْلَنُا َْْا ُْلَلْااي ْْال َّ ْشاايدْْ*ْقااِ َْْايْقَ ا ُاوْْمْأ ََهأَيُ اات ُْْإْ ُْنْ
بْ َوَهَزقَا ْ ْْ ْم ُنا ْْ ْهُزقاِْْ َح َسانِْْ َوماِْأ ْهيادْْ
ك ُن ْْ َعلا ْبَايِْنَا ْْ ْما ُْْ َهِْْ
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ْ
ص ا َْْ َمااِْ
أَ ُْنْأخااِل َفك ُْْإْىلْمااِْأ َُْنااِك ُْْ َع ُن ا ْْإْ ُْنْأ ْهياادْْإْ ْالَّْا ْإل ُ
ّللْ َعلَُي ْْْتَا َوَّك ُل ْْ َوإْلَُيا ْْْأنْيا ْْ*ْ
يق ْإْ ْالَّْ ِْب َّْْ
استَطَ ُع ْْ َومِْتَا ُوفْ ْْ
ُ
وايْقَ ااوْْمْالْ ََُي ا ْمنَّك ْْ ْشااقِقْ ْأَ ُْنْي ْ
صاايَك ُْْ ْمثُ ا ْْمااِْأَصااِ َْْ
َ ُ
َ ُ
َوْقَا ُوَْمْصاِلْ ْْ َوماِْقَا ُاومْْلاوطْْ ْما ُنك ُْْ
َوْقَا ُوَْمْمورْْأ ُْ
قَا ُوَْمْنو ْْأ ُْ
بَْ ْعياادْْ*....قااِلواْايْشا َاع ُي ْْمااِْنَا ُف َق ا ْْ َكثْاُاِْْْمَّااِْتَاقااو ْْ َوإْانَّْْ
ض ْاعيفِْْ َولَ ُْاوْالْ َهُمطا َْْلَ ََجَُناِ َْْ َوماِْأَنُا َْْ َعلَُيناِْ
لَنَ ا َْْفْينِْ َ
ْ ْ
اّللْ َو َّاَتَاوَُتوْْ
َعزْْ َعلَُيك ُْْ ْما َْْ َّْْ
بْ َع ْزيزْْ*ْقاِ َْْايْقَا ُوْمْأ ََهُمط ْأ َ

اِءْ
بِْْبااِْتَا ُع َملااو َْنْ ُْمااي ْْ*َ ....ولَ َّمااِْجا َْ
َوه َاءك ا ُْْ ْظ ُه ا ًّْْايْإْ َّْنْ َهِْْ
ْ
تْ
َخ ا َو ْْ
آمنااواْ َم َع ا ْْبَْ ُْحَا ْْ ْمنَّااِْ َوأ َ
أ َُم ا انْ َْن َُّينااِْشا َاع ُي ِْْ َوالَّااوي َْْ َ
فْ ْراي ْهْما ا ا ُْْج ا ا ْاَِثْ َْْ
َصا ا اَحواْْ ْ
الَّ ا ا ْاوي َْْظَلَم ا ااواْ َّ
الص ا ا ُاي َح ْْفَ ُ
*))ْ....
))ولَ َقا ُادْأَهسالُنِْموس ا ْ ْ
اِْوس الُطِنْمْا ْ*ْإْىلْفْ ُ َع ا ُو َنْ
َُ
ِْبايتنا َ
َ
ْ
ْْ
ْوم ااِْأ َُما ا ْفْ ُ َع ا ُاو َنْبَْ ْش اايدْ))
َوَم َئا ا ْفَ ااِتَّاَاعواْأ َُما ا َ ْف ُ َع ا ُاو َن َ
هود.59-59/
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جا  -عااال تعااال (( َكا َّاوبَ ُْْقَ ا ُاومْْنااو ْْالُم ُ َساالْ َْْ*ْإْ ُْْقااِ َْْ ََل ا ُْْ
نْلَك ا ُْْ َهسااو ْْأ َْم ا ْْ*ْفَااِتَّاقواْ
أَخااوم ُْْنااو ْْأَالْتَاتاَّقااو َْنْ*ْإِْْْ
اونْ*....قااِلواْأَن ا ُاؤْم ْْلَا َْْ َواتَّاَا َع ا َْْا ُل َِ ُه َلااو َْنْ
اّللَْ َوْأَ ْطيعا ْْ
َّْ
فْ لْا َْْلَيَا ْْ َوماِْكااِ َْنْ
*ْ ....ثَّْأَ ُغ َ ُقناِْبَا ُعادْْالُ ااِقْ َْْ*ْإْ َّْنْْ ْ

أَ ُكثَا م ُْْم ُؤْمنْ َْْ*)).

))ْ َك َّاوبَ ُْْعاِرْْالُم ُ َسالْ َْْ*ْإْ ُْْقاِ َْْ ََلا ُْْأَخاوم ُْْماورْْأَالْ
اّللْوأ ْ
ْ
اونْ
َطيع ا ْْ
تَاتاَّقا ا ْو َْنْ*ْإِْْْ
نْلَكا ا ُْْ َهس ااو ْْأَما ا ْْ*ْف ا اِتَّاقواْ ََّْ َ
*....قاِلواْسااواءْْعلَينااِْأَوعظُا َْْأ َْمْ َْلْتَكا ْْ ْما ْْالُا ْ
اواع ْظ َْْ
َ َ ُ ََ
ُ ُ ُ َ
*ْإْ ُْنْمواْإْ ْالَّْخلقْْا ْلَ َّولْ َْْ*ْ َومِْ ََُنا ِْْْب َع َّاوبْ َْْ*ْفَ َك َّاوبوْْ
فْ لْا ا َْْلَيَا ا ْْ َومااِْك ااِ َْنْأَ ُكثَ ا ا م ُْْم ا ُاؤْمنْ َْْ
فََ ُملَ ُكنااِم ُْْإْ َّْنْْ ْ
*))....

))ْ َك َّاوبَ ُْْ ََثاورْْالُم ُ َسالْ َْْ*ْإْ ُْْقاِ َْْ ََلا ُْْأَخاوم ُْْصاِلْ ْْأَالْ
نْلَك ا ُْْ َهسااو ْْأ َْم ا ْْ*....قااِلواْإْ ََّّنااِْأَنُ ا َْْ ْم ا َْْ
تَاتاَّقااو َْنْ*ْإِْْْ
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ُتْ ِْبيَا ْْإْ ُْنْك ُنا َْْ
الُم َس َّح ْي َْْ*ْماِْأَنُا َْْإْ ْالَّْبَ َشا ْْ ْمثُالْناِْفَا ْْ
ِرقْ ْْ*ْقِ َْْ ْ
ْم ْْ َّ ْ
مو ْْْانقََْْلَِْ ْش ُ ْْ َولَك ُْْ ْش ُ ْْيَا ُاومْْ
الص َ
َ
َصا ا ا حواْ ْ
َخا ا ا َوم ْْ
انر ْما ا ا َْْ*ْفَ َ
َم ُعل ا ااومْْ*....فَا َع َق وم ا ااِْفَ ُ َ
نْأَ ُكثَا م ُْْم ُؤْمنْ َْ*))....
فْ لْ َْْلَيَْْ َومِْكِ َْ
ال َُعوا ْْإْ َّْنْْ ْ

))ْ َك َّْاوبَ ُْْقَا ُاومْْلاوطْْالُم ُ َسالْ َْْ*ْإْ ُْْقاِ َْْ ََلا ُْْأَخاوم ُْْلاوطْْ
فْ
ََجَ ْع ا َْْ*ْإْ ْالَّْ َعجااوزاْْْ ْ
أَالْتَاتاَّقااو َْنْ*....فَانَ َّج ُينااِ ْْ َوأَ ُملَ ا ْْأ ُ
سِءْ
الُغِبْ ْي َْْ*ْ ْثَّْ َر َّم ُ َْانْالُ َخ ْي َْْ*ْ َوأ َُمطَ ُانْ َعلَُي ْه ُْْ َمطَ اْْفَ َْ
فْ لْا ا َْْلَيَا ا ْْ َوم ااِْك ااِ َْنْأَ ُكثَ ا ا م ُْْ
َمطَا ا ْْالُم ُنا ا َو ْهي َْْ*ْإْ َّْنْْ ْ
م ُؤْمنْ َْْ*))ْ....

َصاحِ ْْا ْلَْيُ َكا ْْْالُم ُ َسالْ َْْ*ْإْ ُْْقاِ َْْ ََلا ُْْش َاع ُي ْْ
))ْ َك َّاو َْْأ ُ
أَالْتَاتاَّقو َْنْ*....قِلواْإْ ََّّنِْأَنُ َْْ ْم َْْالُم َس َّح ْي َْْ*ْ َومِْأَنُ َْْ
إْ ْالَّْبَ َش ا ْْ ْمثُالنااِْ َوإْ ُْنْنَظْن ا َْْلَ ْم ا َْْالُكااِ ْ بْ َْْ*....فَ َكا َّاوبوْْ
َخ َوم ُْْ َعوا ْْيَا ُوْْمْالظلَّا ْْْإْنَّا ْْكاِ َْنْ َعاوا َْْيَا ُاومْْ َع ْظاي ْْ*ْ
فَ َ
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نْأَ ُكثَا ا ا ا ا م ُْْما ا ا ا ُاؤْمنْ َْ))
فْ لْ ا ا ا ا َْْلَيَ ا ا ا ا ْْ َوما ا ا ااِْكا ا ا ااِ َْ
إْ َّْنْْ ْ
الشعراء.910 -905/

د -عال تعاال ((قاِ َْْفَماِْ َخطُا ك ُْْأَيا َهاِْالُم ُ َسال ْو َْنْ*ْقاِلواْإْانَّْْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
اِهةْْ ْما ُْْ ْطا ْْ
أ ُهسلُنِْإْىلْقَا ُاومْْ ُُما ْم َْْ*ْلنا ُسا َْْ َعلَ ُاي ْه ُْْحج َ
*....فَمِْ َو َج ُدانْفْيهِْغَُي ا َْْبَا ُيا ْْ ْما َْْالُم ُسالْ ْم َْْ*ْ َوتَا َ ُكناِْ
فْيهِْآيَْْلْلَّ ْوي َْْ َِيِفو َْنْال َُعوا َْْا ْلَلْي َْْ*))ْ

ىلْ
فْموس ْإْ ُْْأ َُه َْسلُنِ ْْإْىلْفْ ُ َع ُو َْنْبْسلُطِنْْمْ ْْ*ْفَاتَا َاو َّْ
) )ْ َوْ ْ
بْ ُكنْ ْْْوقِ َْْ ْ
ور ْْفَانَاَاوُانم ُْْ
سِح ْْأ ُْ
َوْ َُُمنونْْ*ْفَ َ
َخوُان ْْ َوجن َ
َ

فْالُيَ ِْْْ َوم َْوْملْي ْْ*)).
ْْ

فْعِرْْإْ ُْْأ َُه َسلُنِْ َعلَُي ْه ْْال ِْي َْْال َُع ْقي َْْ*))ْ....
) )ْ َوْ ْ

اّْ ْحا ْْ*ْفَا َعتَا ُاواْ َعا ُْْأ َُما ْْ
ورْإْ ُْْقْيا َْْ ََلا َُْْتََتاَّعاواْ َح َّْ
فْ ََثا َْ
))ْ َوْ ْ
الص ْ
ِع َق ْْ َوم ُْْيَا ُنظ و َْنْ*))ْ....
َخ َوتُاه ْْ َّ
َهِِبْْ ُْْفَ َ
) )ْوقَا ااوْمْنا ااو ْْ ْم ا ا ْْقَا ا ا ْْإْنَّاه ا ا ْْك ااِنواْقَاوما ااِْْ ْ
فِسا ا ْاق َْ))
ُ ُ
ُ
َ َُ
ُ
الذاريات.46-89/
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اِع ْْ
ه  -عاال تعاال ((بْ ُسا ْْْ َّْْ
اّللْالا َّ ُْح ْْالا َّ ْحي ْْْ*ْا ُقاتَا َبَا ْْْ َّ
الس َ
ْ
اح ْْ
َوانُ َش ا َّْ
اقْالُ َق َما ا ْْ*ْ َوإْ ُْنْيَا ا َ ُواْآيَا ا ْْيا ُع ْض ااواْ َويَاقول ااواْس ا ُ
ْ
اواءم ُْْ َوك ا ْْأ َُم ا ْْم ُسااتَ ْق ْْ*ْ
م ُسااتَم ْْ*ْ َوَكا َّاوبواْ َواتَّاَاعااواْأَ ُما َ
ج ْْ*))....
ِءْماِْفْيا ْْْم ُز َر َْ
ِءم ُْْ ْْما َْْالُ َِنُ ْْ
َولَ َق ُْدْجا َ

))ْ َك َّاوبَ ُْْقَ ا ُالَه ُْْقَا ُاومْْناو ْْفَ َك َّاوبواْ َع ُا َدانْ َوقاِلواْ َُُمناونْْ
َنْم ُغلو ْْفَِنُاتَ ْ
ْ
ص ُْْ*))....
َوا ُزرج َْْ*ْفَ َدعِْ َهبَّْْأِْْ َ
ْْْ َونااو ْهْ*ْإْانَّْْأ َُه َس الُنِْ
))ْ َكا َّاوبَ ُْْعااِرْْفَ َك ُي ا َْْكااِ َْنْ َعااواب
فْيَا ا ُاوْْمْ ََُن ااسْْم ُس ااتَ ْم ِْْ*َ ....ولَ َق ا ُْادْ
صا ا اْْْ ْ
صُ َ
َعلَ ا ُاي ْه ُْْ ْهُي ااِْْ َ
يَ َّس ُ َْانْالُق ُآ َْنْلْل ِْو ُك ْْفَا َه ُْْ ْم ُْْم َّدكْ ْْ*))ْ ْ
))ْ َك َّاوب ُْْ ََثااورْْ ِْبلناو ْهْ*ْفَقااِلواْْأَْب َشا اْْ ْمنَّااِْ ْ
واحاداْْنَاتَّْعا ْْإْانَّْْ
َ
َ
ض ا ْْ َوسااع ْْ*....إْانَّْْم ُ ْساالواْالنَِّقَ ا ْْْفْ ُتانَ ا ْْ ََل ا ُْْ
إْ اْْلَ ْف ا ْ َ
فَااِهتَْق اه ْْواصاطَْ ْْ*....إْانَّْْأَهسالُنِْعلَااي ْه ْْصاايح ْْ ْ
واحا َدةْْ
ُ َ َ ُ ُ َُ َ
ُ ُ َُ ُ ُ
فَكااِنواْ َك َه ْشااي ْْْالُم ُحتَ ْظ ا ْْ*ْ َولَ َقا ُْادْيَ َّس ا ُ َْانْالُق ا ُآ َْنْلْل ا ِْو ُك ْْ
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فَا َها ا ُْْ ْم ا ا ُْْم ا َّادكْ ْْ*))ْ(( َكا ا َّاوبَ ُْْقَا ا ُاومْْلا ااوطْْ ِْبلنا ااو ْه*ْإْانَّْْ
أَْهسا ا ا ا ا الُنِْ َعلَ ا ا ا ا ا ُاي ْه ْْ ْ
حِصا ا ا ا ا ا ِْْإْ ْالَّْآ َْْل ا ا ا ا ااوطْْ َْن َُّين ا ا ا ا ااِم ُْْ
َُ
ُ
صَّ َحه ُْْب ُك َةْْ َعوا ْْم ُستَ ْق ْْ*ْفَاووقواْ
بْ َس َح ْ*َ ....ولَ َق ُْدْ َ
ْْْ َونا ااو ْه*ْ َولَ َقا ا ُْادْيَ َّس ا ا ُ َْانْالُق ا ا ُآ َْنْلْل ا ا ِْو ُك ْْفَا َه ا ا ُْْ ْم ا ا ُْْ
َعا ااواب
م َّدكْ ْ*))
اِءْآ َْْفْ ُ َعا ُاو َْنْالن اوهْْ*ْ َكا َّاوبواْ ِْبايتْنااِْكلِْهااِْ
))ْ َولَ َقا ُْادْجا َْ

َخوُانم ُْْأَ ُخ َْوْ َع ْزيازْْم ُقتَ ْادهْْ*ْأَك َّفاِهك ُْْ َخ ُي ا ْْ ْما ُْْأولاْك ُْْ
فَ َ

َجيا ْْم ُناتَ ْ
فْالزبا ْْ*ْأ َُْمْياقولااو َْنْ ََُنا ْْ َْ
ص ا ْْ*ْ
أ َُْمْلَكا ُْْبَا َاءةْْْ ْ
َ
الس ااِ َع ْْ َم ُو ْعا اادم ُْْ
َسا ايا ُه َزمْْا ُْلَ ُما ا ْْ َويا َول ااو َْنْالا اادبا َْْ*ْبَا ا ْْْ َّ

ضا ْْ َوسااع ْْ*ْ
اِع ْْأَ ُرما ْ َوأ ََما ْْ*ْإْ َّْنْالُم ُجا ْْم َْْْ ْ
َو َّ
فْ َ
الس َ
فْالنَّاِ ْهْعلا ْوج ْ
اسْ َسا َق َْْ*ْ
اوم ْه ُْْ وقاواْ َم َّْ
يَا ُوَْمْي ُس َح و َْنْْ ْ
َ

إْانَّْْكا َّْْ َشا ْءْْ َخلَ ُقناِ ْْبَْقا َدهْ*ْوماِْأَما انْإْ ْالَّْ ْ
واحا َدةْْ َكلَ ُما ْْ
َ ُ
ُ
ايِعك ُْْفَا َها ُْْ ْما ُْْم َّادكْ ْْ*ْ َوكا ْْ
ص ْْ*ْ َولَ َق ُْدْأَ ُملَ ُكناِْأَ ُش َ
ِْبلَُ َ
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صا ْاغُْْ َوَكْااُْْم ُسااتَطَ ْْ*ْإْ َّْنْ
َش ا ُْءْْفَا َعلااوْْْ ْ
فْالزب ا ْْ*ْ َوك ا ْْ َ

فْم ُقع ا ْْادْ ْ
ص ا ُاد ْْ ْع ُنا ا َْدْ َملْيا ا ْْ
الُمت َّْقا ا َْْْ ْ
فْ َجنَّ ااِتْْ َونَا َها ا ْ*ْْ ْ َ َ
م ُقتَ ْدهْ)) القمر.55-9/

لجهل لثالثل :أدلة أخري
أما األدلة األخرى
تسااايرة الشااايخين ،وإجمااااه أهااال العقاااد أو إجمااااه األماااة
ونحوها عند العاماة ،تماا حصال فاي الساقيية مان انتخااع
األتثرية للخليية األول،
ومااا حصاال فااي شااورى السااتة حيااث يتااون األماار لماان
يصوت عليه األتثر،
ّ
فاإذا تاناات حجااة علاايتم فإناه يقااال بعاادم تماميااة االسااتدالل
بها في المقام لعدة أمور:
 )9إنهااا لاام تتاان مشااورة وانتخابااات عامااة باال اختصاات
بشريحة معينة ثم أجبر اآلخرون عل البيعة.
 )2إذا التااازمتم بحجياااة ذلاااك فإناااه يعناااي حساااع مبنااااتم
والتااازامتم أن المشاااورة واالنتخااااع أتااات مااان جهاااة
شرعية خاصة في مسجلة شورى الستة حياث تعييانهم
تااان ماان عب ال الخلييااة الثاااني ،وفااي السااقيية أتاات ماان
مشايخ ورموز المهاجرين واألنصار.
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 )8إن موعااف أمياار الماالمنين وأوالد المعصااومين

(علالالْيم

السالالم ) واضااح فااي رفااا تلااك المشااورة واالنتخابااات
ورأ األتثرية والتجتيد عل عدم مشروعية ذلاك فاي
مناسبات تثيرة جداً ،إضافة إل موعاف النباي األتارم
(صّى اهلل عّيله وآلله وسل ىّ ) وسايرته الشاريية وتاذلك
مواعف وسير أألنبياء والمرسلين (علْيم السم )،
فيااي نهاا البالغااة فااي الخطبااة الشقشااقية عااال
السم ):ذ ذ

(عليالاله

{{ذ أمبذوهللاذلقدذ قمصاهبذفاالنذوإ اتذلايعلمذ
أنذم لّاااااايذم هاااااابذم اااااالذ لقطااااااهذماااااانذ
لر ا .....ذفياابذع باذب ً!!ذبي اابذاااوذيسا قلهبذ
فاايذ يب ااتذإ ذعقاادابذدخاارذبعاادذوفب اات...،ذ
ذإ ذمضا ذلسابيلتذ علهابذفايذ مبعاةذ
زعمذأ يذأ ادام،ذفيا ذ ذوللشاورى،ذم ا ذ
يذمااعذ ألولذما همذ ا ذ
أع اار ذ ّ
لريااهذفا ّ
صر ذأقرنذ لا ذاا هذ ل ظابئر.....ذفصاغ ذ
ر لذم همذلضاغ ت،ذومابلذ دخارذلصاهره،ذ
ن،ذ ل ذأنذقبمذ بلثذ لقومذ بف بًذ
معذا ٍنذوا ٍذ
ض يتذبينذ يلتذومع لفتذ}}.
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اجلاوب الىضعي
لإلجابةةةةل اةةةةا لألةةةة لثةةةةان ((مااااا هااااو تقياااايمتم
للممارساة االنتخابيااة التااي جارت عباال أيااام فااي
(2005/92/95م) من الناحية الوضعية؟))
يقال:
أوالً :عليناااا أن نلتيااات الااا أمااار مهااام جااادا ً ،وهاااو التيرياااق باااين
إمضاء الشيء وإعطائه المشروعية وبين التعامال ماع واعاع
حال عل نحاو التقياة لادفع الضارر عان الاني أو الماال أو
األهل والتي يشترط فيها نصرة الدين والحق.
ثانيا ً :المعروف أن نظام االنتخابات من الناحياة الوضاعية أفضال
(فاااي الغالاااع) مااان النظاااام الاااديتتاتور اليااارد التسااالطي
المقيت.
ثالثااااا ً :إن شااااروط وضااااوابط اإلنتخابااااات (النزيهااااة الصااااحيحة
تقرهااا القااوانين الدوليااة ويجااع توفرهااا حتا
الشاايافة) التااي ّ
يحتم بصحة النتائ المترتبة علا العملياة االنتخابياة ،ومان
تلك الشروط والضوابط التي نيهمها:
 .9أن تتون عليها رعابة من القضاء.
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.2

.8

.4
.5
.6

.3
.3

أن تتااون عليهااا رعابااة ماان ملسسااات المجتمااع الماادني
(حسااع المصااطلح) وأن يتااون عماال هااذ الملسسااات
بحرية تاماة بعيادة عان أ ضاغوطات وتهديادات مادياة
أو معنوية.
بالرجوه ال النقطة السابقة أو يقال بصاورة مساتقلة أن
تتون هناك مراعبة إعالمية مباشرة حت تساجل وتوثاق
بالصوت والصورة تال الخروعاات التاي تحصال خاالل
العملية االنتخابية.
أن تتون عملية االنتخاع سهلة وسلساة وانسايابية بعيادة
عن أ ضغوط وتهديدات وتجثيرات مادية أو معنوية.
القااوى األمنيااة المساالولة عاان حمايااة الناااخبين والعمليااة
االنتخابية يجع أن تتون محايدة.
ّ
العاااملون والموظيااون ماان مسااجلّين ومنظمااين وماادعقين
وماادراء وغياارهم يجااع أن يتونااوا ناازيهين ومحاياادين
غيار تاابعين لهاذ الجهاة أو تلاك مان الجهاات المشاارتة
باالنتخابات أو التي لها عالعة بها.
أن تتون المنافسة والمسابقة والدعاياة االنتخابياة لجمياع
المتنافساااين متتافئاااة مااان الناحياااة المادياااة واإلعالمياااة
والسياسية.
المسابقة والمنافسة والدعاية االنتخابية وحساع القاوانين
الدولياااااة يجاااااع أن تتاااااون حاااااول البااااارام والخطاااااط
والخاادمات االعتصااادية واالجتماعيااة والعلميااة واألمنيااة
والعسترية وغيرها التي تصع فاي خدماة الاوطن نيا
الااوطن وأبنائااه ،وال يساامح القااانون أن تتااون المنافسااة
عل أسا الادين أو الماذهع أو القومياة أو الطائيياة أو
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العرق ونحوها مماا يالد الا تيتياك وتيتيات وشارذمة
المجتمع والشعع الواحد وتقسيم الوطن الواحد.
 .1يجع التزام جميع األطراف المتنافسة بااألخالق والانه
العلمي والقانوني أثناء الدعاية االنتخابياة وأثنااء العملياة
االنتخابيااة دون اللجااوء ال ا أساااليع الج ّهااال ماان تهديااد
ووعيد وترهيع وعتل ومن رشا وترغيع.
رابعااا ً :المااارجّح أن تااال متاااابع للعمليااة االنتخابياااة يجاااد أن تلاااك
الشاااروط والضاااوابط مخترعاااة وغيااار مطبّقاااة علااا أرا
الواعاااع (شاااماالً وجنوباااا ً وشااارعا ً وغربااااً) ،والتااال أو الجااال
(حساااع المتوعاااع) لمااا وتااايقن الخروعاااات والتجااااوزات
والتزيييات والتزويرات (في تل المواضع أو في بعضها):
ابتداءا ً من الحملاة اإلعالمياة االنتخابياة .....الا التصاويت
المتتاارر والمتتاارر فااي صااناديق االعتااراه .....إل ا إمااالء
وتجشاير االساتمارات المتبقياة لصاالح جهاة معيناة ووضااعها
فااي صااناديق االعتااراه ....ال ا تتاارار تسااجيل األسااماء فااي
ساااجالت النااااخبين .....الااا الخاااداه والتااادلي أثنااااء فااارز
األصااوات ....الاا التااذع والخااداه فااي إمااالء االسااتمارة
الخاصة بالمعلومات اإلجمالية التلياة لتال صاندوق ....الا
التالعاااع مااارة أخااارى فاااي هاااذ االساااتمارات وتغييااار ماااا
موجاااود فيهاااا مااان أرعاااام أو تغييرهاااا أو بعضاااها تلياااا ً بعاااد
تساجيل أرعاام تناساع جهااة معيناة .....الا عملياة التالعااع
مارة أخارى بصااناديق معادّة مساابقا ً وهاذا يحصاال أثنااء نقاال
الصاااناديق مااان مراتاااز االعتاااراه الااا مرتاااز الميوضاااية
المشاارفة فااي المحافظااة نيسااها وتااذلك أثناااء نقاال الصااناديق
ماان ميوضااية المحافظااة ال ا الميوضااية فااي بغااداد .....ال ا
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عمليااة التالعااع والتاادلي والتزييااف فااي الميوضااية أثناااء
عملية إعادة الحساع وتدعيق االستمارات حياث ياتم التغييار
فااي األرعااام أو التبااديل فااي االسااتمارات ونحوهااا ......ال ا
عمليااااة التالعااااع والتاااادلي أثناااااء شااااحن وإمااااالء جهاااااز
الحاسوع بالمعلومات والحسابات.....،
إضافة لذلك الخروعات في باعي الشروط والضوابط.
خامسا ً :تل عاعل ومنصف عليه أن يسجل نيسه ويسجل اآلخرين:
 .9لماذا ال تتون االنتخابات في العراق عل شاتل مراحال
(مااااثالً مرحلااااة للمحافظااااات الشاااامالية ومرحلااااة ثانيااااة
للمحافظاااااات الوساااااط ومرحلاااااة ثالثاااااة للمحافظاااااات
الجنوبية) حت يمتن السيطرة عليها؟ !!
 .2ولمااذا تباارر الخروعااات والتجااوزات بالعاماال والوضااع
األمناااي علماااا ً أنهااام يااادّعون (وواعاااع الحاااال يثبااات) أن
التثيااار مااان المحافظاااات تتمتاااع بموعاااف ووضاااع أمناااي
مسااتقر ومتااوازن ،إذن لماااذا ال نعماال بااالممتن ونجاار
العمليااة االنتخابياااة فااي المنااااطق اآلمنااة (تالمحافظاااات
الشاامالية والجنوبيااة) بشااروطها وشاارائطها وضااوابطها
القانونية؟ !!
 .8بعاااااد أن انتشاااااف للعياااااان النزاعاااااات والصااااااراعات
والخالفاااااات والتااااادافعات واالنشاااااقاعات والتصاااااادمات
الجسااااادية والمادياااااة والمعنوياااااة المخالياااااة ل خاااااالق
اإلساااالمية واإلنساااانية  .....،وبعاااد الطعااان بالميوضاااية
المشرفة علا االنتخاباات  ،وال يخيا أن الطعان و ّجا ه
من جميع األطراف والذ يثبات عادم نزاهاة الميوضاية
وبعاد .....وبعاد ....وبعاد فهال يعقال
بإعرار الجميع. .....
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أن يصااادق العاعااال أن ماااا جااارى ساااابقا مااان انتخاباااات
وتصااويت عل ا الدسااتور تااان أخالعيااا ونزيهااا وشاايافا ً
وان الميوضاااية تانااات عادلاااة ومساااتقيمة وعصاااامية ،
واآلن فجااااجة تغياااار تاااال شاااايء وانقلااااع رأسااااا علاااا
عقع....؟؟!!
سااااابحان .....ال إلاااااه إال  ....إناااااا هلل وإناااااا إلياااااه
راجعاااون ...لتااان ....يتياااي أن يقاااال هناااا أن المخطاااط
والمنهاج عد صدر من ال جهاة العلياا ذات الطاول والتسالط
وذات اإلرادة النافذة الياعلة اآلمارة الناهياة ....أماا اآلن
فاختليااات المصاااالح وظهااارت الصاااراعات والنزاعاااات
واختلياااات مااااوازين القااااوى ...فانتشااااف المسااااتور باااال
المستوت عنه والممو ..
 .4ونسجل بل يجع أن يسجل الجميع ...ويسجل ...ويساجل...
أياان نيااط العااراق ....أياان خياارات وثااروات العااراق....
أياااان أمااااوال العااااراق ....أياااان الاااانيط ...أياااان مبيعااااات
الااانيط ....أيااان الزياااادة فاااي ماااردودات وواردات الااانيط
حيااث زاد سااعر بيعااه إل ا أتثاار ماان ثالثااة أضااعاف....
أين أموال وخيرات العاراق  ،إذا نساي اإلنساان ديناه أو
تناسا  ....وإذا نسي اإلنساان مبادئاه أو تناسااها ....وإذا
نسااي اإلنسااان ترامتااه أو تناساااها ....ولتاان عليااه أن ال
ينسا أموالااه وأمااوال عيالااه  ،ال ينسا حقوعااه وحقااوق
عيالاااه ....ال ينسااا حقاااه فاااي أرا العاااراق وثرواتاااه
وخيراته ونيطه .....وعليه يجاع أن يساجل ....أيان نياط
العااراق .....أياان نيااط العااراق ....أياان نيااط العااراق....
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أياااان نيطتاااام يااااا عراعيااااون ....أياااان أمااااوالتم ....أياااان
خيراتتم ...أين ...أين ....أين ....أين؟
 .5ونسااجل ونقااول إن الدسااتور اإللهااي القر نااي ال ت ري ا م
الح ت ي م ال ذ بعث به الن ب ي األم ين (صّى اهلل عّيله
وآللله وسلل ىّ ) وبياا نه وفساا ر أمياار المااالمنين وأوالد
المعصااومين (علالالْيم السالالم ) عاادل القاار ن والقاار ن الناااطق
ومااع ذلااك فااان النااا وبالخصااوص أئمااة الضاااللة عااد
جعلوا القر ن عضين وأجرموا وسرعوا وفساقوا وسالبوا
ونهباااوا وظلماااوا بجسااام القااار ن واإلساااالم .......فتياااف
بدسااتور وضاااعي وضاااع حسااع ماااا يشاااتهي المنتيعاااين
الدنيويين القاصرين المقص رين.......؟؟؟؟
وهذ االنتخابات مان التطبيقاات السالبية المنحرفاة لاذلك
الدساتور الوضاعي والجارائم وانتهااك الحرماات والظلام
واالضااطهاد والساالع والنهااع واليساااد واضااحة للعيااان
وهي وغيرها من تطبيقات الدستور وتاتبيه.
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املىقف الشرعي
ولإلجابل اا لأل لثالة ((هال يجاوز المشاارتة
فااي العمليااة االنتخابيااة ومااا هااو الضااابط فااي
هذا؟))
يقال:
يجااع االلتيااات ال ا أماار مهاام جاادا ً ،اشاارنا اليااه سااابقا ً وفااي
مناسبات عديدة ،وهو التيريق باين إمضااء الشايء وإعطائاه
المشروعية تمان تعطاي المشاروعية ليزياد وواليتاه وحتماه
وعوانينه ،وبين التعامل مع واعع الحاال بموضاوعيه ال علا
نحو الذل والخضوه والخنوه واإلعرار بل علا نحاو التقياة
التي يحياظ فيهاا الادين ومباادل الرساالية الساامية ،تماا فعال
نبااي يوسااف(عليالاله السالالم ) حيااث اشااترط علاا الملااك تااي
يعماال معااه أن يعماال عل ا دياان تعااال وبحتمااه المقااد
ووافق الملاك ،ولهاذا نالحاظ أن النباي يوساف(علياله السالم ) لام
يجخذ أخا ويبقيه معه وفاق ظااهر األحتاام الشارعية اإللهياة
ألنها ال تتضمن حتماا ً بهاذ الصاورة علا تلاك اليعلاة ،فياي
هذ الواععة بيّن القر ن التريم أن حتمها وفق عاوانين الملاك
ولاااي وفاااق األحتاااام والقاااوانين اإللهياااة التاااي يعمااال بهاااا
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يوسف(علياله السالم ) عاادة ،عاال تعاال (( َكاولْ َْْكْ ُادانْلْيوسا َْْ
اّلل))
اِءْ َّْ
فْ ْري ا ا ْْال َُملْ ا ا ْْْإْ ْالَّْأَ ُْنْيَشا ا َْ
ما ااِْكا ااِ َْنْلْيَ ُخ ا ا َْوْأَخا ااِ ْْْ ْ

يوسف.36/
وتما فعل اإلمام الرضاا (علياله السالم ) ،حياث عاال لاه الماجمون
العباسااي :فباااهلل أعساام ألن عبلاات واليااة العهااد وإال أجبرتااك
عل ذلك ،فإن فعلت وإال ضاربت عنقاك عاال اإلماام الرضاا

(عليه السالم ) :قدذ هب يذهللاذعازذو الذأنذألقايذبياديذ
ل ذ ل هلكة،ذفإنذكابنذ ألمارذعلا ذاا ذفإفعالذمابذ
بد ذلاك،ذوأ ابذأقبالذ لاك،ذعلا ذأ ّايذالذأولّايذأ اد ًذ
والذأعااازلذأ ااادذ ً،ذوالذأ قااا ذرسااامبًذوالذسااا ذةً،ذ
وأكونذفيذ ألمرذمنذبعيدذمشير  .ذ
وعااد رو أن اإلمااام الرضااا (عليالاله السالالم ) حينمااا ولااي العهااد
تان تلما رجع من الجامع يوم الجمعة رفاع ياد الا الساماء

وهاااو عرعاااان مغبااارا فقاااال (عليالاله السالالم ) :إلهااايذإنذكااابنذ
فر يذفيذمو يذفع ّ لذوفب يذلسبع ي .ذ
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وعليه يقال أن شروط األمر بالمعروف أو شاروط التقياة إذا
توفرت وتحققت وتان ذلك يصع في مصلحة ماذهع الحاق
وديااان الحاااق ماااع الحيااااظ علااا مبااااد المسااالم واإلساااالم
وترامتااه ،جاااز التجسااي بساايرة وموعااف المعصااومين (علالالْيم
السالالالم ) تنباااي
السم ).

يوساااف (علي الاله الس الالم ) واإلماااام الرضاااا

(علي الاله

فــتـــىي
فإذا أحرزناا تاوفر شاروط األمار باالمعروف والنهاي عان المنتار
في هذ المرحلة وإذا أحرزنا أن شاروط وظاروف التقياة متحققاة
جاز السير علا سايرة النباي يوساف (علياه الساالم) أو علا سايرة
اإلماام الرضااا (عليااه السااالم) ،باال يجااع السااير علا ذلااك والسااعي
والعماال عاادر المسااتطاه إلنقاااذ واسااتنقاذ الممتاان وإثبااات الممتاان
مماا يرجاع الا أهال الحاق وإماام الحاق (علياه الساالم) والا الحااق
سبحانه و تعال ،
وفااي المقااام فااإن الخطاار تبياار وهولااه وفساااد محاارز فااي تقساايم
العاااراق وضاااياعه وإغراعاااه فاااي وحااال بااال وحاااول مساااتنقعات
الحاااروع األهلياااة والصاااراعات الطائيياااة والنزاعاااات وتصااايية
الحسااابات المخابراتياااة والدوليااة وان خيااارات العااراق وثرواتاااه
ونيطااه وعائداتااه وأرباحااه فااي تغييااع وضااياه وساالع ونهااع ،
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فالبلااااد األغناااا فااااي العااااالم صااااار شااااعبه األفقاااار و األتعاااا
واالشق .......
فالواجع الشرعي واألخالعي والوطني والتاريخي يلازم الجمياع
من أشخاص وجهات العمل من أجال إيقااف ذلاك الخطار وتقليلاه
أو إعدامااه ،وتاال ذلااك مشااروط بالحياااظ علا الثواباات والمباااد
األخالعية واإلسالمية.

اإلذن الشرعي
ولإلجابةةل اةةا لألةة لر بةة ((هاال أعطيااتم اإلذن
الشااارعي فاااي تجساااي وعمااال حااازع الاااوالء
اإلسالمي؟))
يقال:
إن عبول العمل وترتع األجار والثاواع علياه متوعّاف علا اإلذن
الشاارعي وعااد أشاارنا فااي مناساابات عدياادة أن اإلذن فااي العماال
السياساااي عموماااا ً وفاااي تشاااتيل ((الاااوالء اإلساااالمي)) مشاااروط
ومتوعّف عل التازام جمياع تاوادر الحازع صادعا ً وعادالً بميتاا
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سياسة أمير المالمنين (علياله السالم ) وهاو عولاه (علياله السالم ) {{الذ
أد انذفيذدي ايذوالذأعطايذ لد يّاةذفايذأماري}}،
سياسة العدل واإلنصااف والرفاق وعاوام الناا

ال سياساة الجاور

والظلم والمتر والتيد والخداه.
وتااذلك مشااروط ومتوعّ اف عل ا أن نسااتذتر ونستحضاار ونااتعظ
ونعتبر دائما وأبدا مما صدر عن النبي المصاطي األماين وأميار
الماااالمنين وأوالد المعصااااومين (صاااالوات وسااااالمه علاااايهم
أجمعااين) ماان أعااوال وأفعااال ومواعااف ومااا صاادر بحقهاام وعاان
حقيقتهم  ،نذتر منها:
1ا عاال الصااادق األمااين (ص لّى اهلل عّيلله وآللله وس ل ىّ ) :ماانذ

رضيذبعملذقومذكبنذم هم.
2ا وعال خاتم األنبياء والمرسالين

(صّى اهلل عّيه وآله وس ىّ

):

منذرضيذبعملذقومذأشركذمعهم.
 )8وعاال

(صّى اهلل عّيه وآله وس ىّ

) :مانذأ اهذذقومابًذ ذشارذ

معهم.
4ا وعال(صّى اهلل عّيله وآلله وسل ىّ

أشركذفيذعملهم.
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) :مانذأ اهذعمالذقاومذ

5ا عال أميار المالمنين (علياله السالم ) :إيابكذأنذذ اهذذأعاد ءذ
هللاذو صاافيذودّكذلغيااارذأولياابءذهللا،ذفاااإنذذماانذأ اااهذذ
قومبًذ ذشرذمعهم.
6ا مااان رساااالة لاماااام زيااان العابااادين (عليالالاله الس الالم ) إلااا
الزهاار (وهااو ماان العلماااء الااذين عملااوا مااع بنااي أميااة
وتان الزهار يتارم أهال البيات وياودّهم وياب ّجلهم) ،عاال

(عليه السم ) :و علمذأنذذأد ا ذمابذك ما ذوأخا ذ
ماااابذ ملاااا ذأنذة ساااا ذو شااااةذ لظاااابلمذ
وساهل ذلاتذطريا ذ لغاايذباد ّوكذم اتذ ااينذ
د اااو ،ذوأ بب اااكذلاااتذ اااينذدعيااا ،ذفمااابذ
أخاااوف يذأنذ كاااونذ باااوءذبإ ماااكذ اااد ًذماااعذ
لخو ة ،ذوأنذ سألذعمبذأخ ذمبذليسذلاكذ
مماانذأعطاابك،ذود ااو ذمماانذالذيااردذعلاا ذ
أ ااادذ قاااب،ذولااامذ اااردذبااابطالًذ اااينذأد ااابك،ذ
وأ ب ذمنذ بدّذهللاذسب ب ت،ذ ذ
أولاايسذبدعبئااتذإياابكذ ااينذدعاابكذ علااوكذ
قطب ابًذأد رو ذبااكذر ا ذمظاابلمهم،ذو ساار ًذ
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يعباارونذعليااكذ لاا ذبالياابام،ذوساالّمبًذ لاا ذ
ضالل هم،ذد عيبذ ل ذ يهم،ذسبلكبًذسبيلهم،ذ
يدخلونذبكذ لشاكذعلا ذ لعلمابءذويق ابدونذ
بااكذقلااوهذ ل ّهاابلذ لاايهم،ذفلاامذيبلااصذأخا

ذ

وزر ئهااامذوالذأقاااوىذأعاااو همذإالذدونذمااابذ
بلغاااا ذماااانذإصااااال ذفساااابدام،ذوأخاااا ال ذ
لخبصةذو لعبمةذ ليهم،ذفمبذأقلذمبذأعطوكذ
فيذقدرذمبذأخ و ذم ك .ذ
 )3وعن إمام الموحدين (عليه السم ):

ذأ-ذبئسذ لسيبسةذ ل ور .ذ
ه -ذةفةذ لزعمبءذضع ذ لسيبسة.
ذ
 )3وعنه (عليه السم ):
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أ-ذ مبلذ لسيبسةذ لعدلذفيذ إلمرع،ذو لعفوذ
معذ لمقدرع .ذ
هذ-ذ سنذ لسيبسةذقو مذ لرعية.
اااَ-ذ سااانذ ل ااادبيرذو

اااهذ ل بااا يرذمااانذ

سنذ لسيبسة .ذ
د-ذرأسذ لسيبسةذ س عمبلذ لرف  .ذ
اَ-ذمالكذ لسيبسةذ لعدل .ذ
و-ذسيبسةذ لدينذب سنذ ليقين .ذ
ز-ذسيبسااةذ لاادينذ ااالث:ذرقااةذفاايذ اازم،ذ
و س قصااابءذفااايذعااادل،ذوإفضااابلذفااايذ
قصد .ذ
ذسيبسةذ ل فسذأفضلذسيبسة .ذذ
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 )1وعن أمير الملمنين (عليه السم ) بجنه عال:

أ-ذلوالذ لدينذلك ذأدا ذ لعره .ذ
ه-ذوهللاذمااابذمعبوياااةذباااأدا ذم ااايذولك اااتذ
يغدرذويف ر،ذولوالذكر اةذ لغادرذلك ا ذ
مااانذأداااا ذ ل ااابس،ذولكااانذكااالذ ااادرعذ
ف اارع،ذوكاالذف اارعذكفاارع،ذولكاالذ اابدرذ
لو ءذيعر ذبتذيومذ لقيبمة ،ذ
وهللاذمََبذأسا غذفذلذببلمكيادعذوالذ سا غذمذزذ
ببلشديدع .ذ
َ-إيبكذو لخديعةذفإنذ لخديعةذمانذأخاال ذ
للئبم ،ذ
إياابكذو لغااادرذفإ ااتذأقااابدذ لخيب ااةذفاااإنذ
لغدورذلمهبنذع دذهللاذبغدره .ذ
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ذ
 )90أشااار الاابعا ال ا أمياار الماالمنين (عليالاله السالالم ) بااجن
يتتااع إلباان طلحااة بواليااة البصاارة وإلباان الزبياار بواليااة
التوفااة ولمعاويااة بااإعرار فااي واليااة الشااام ،حت ا تسااتن
القلوع وتتم بيعة النا وتلق الخالفة بوانيها،

قبلذ(عليه السم ا:ذالذأفسدذدي يذبد يبذ يري ،ذ
يذوأرى،ذفااإنذعصااي كذ
ولااكذأنذ شاايرذعلا ّ
فأطع ي .ذ
ذ
 )99رو أن أبا سييان نادى بجعل صاوته :ياا بناي هاشام
يااا بنااي عبااد مناااف أرضاايتم أن يلااي علاايتم أبااو فصاايل
الرذل بن الرذل ،أماا و لاو شائتم ألم نهاا علايهم خايال
ورجال،
فناااادا أميااار المااالمنين (عليالاله السالالم ) :إر اااعذيااابذأبااابذ

سفيبن،ذفوذهللاذمبذ ريدذهللاذبمبذ قاول،ذومابذ
زل ذ كيدذ إلساالمذوأالات،ذو انذمشاب يلذ
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برساولذهللا

(صّى

اهلل عّيه وآله وس ىّ ) ،وعلا ذكالذ

أمريءذمبذأك سهذواوذوليذمبذ قه .ذ
ذ
 )92عناادما عاارا عل ا مساالم عتاال عبيااد
ّ
أحاادى زياراتااه عااال مساالم (عليالاله السالالم ) :إنااا أهاال بياات
نتر الغدر.
باان زياااد فااي

 )98عال جورج جرداق:
ان الااذين عااالوا ،علااي ال يعاارف السياسااة ،يرياادون ماان
علي أن يتون معاوية بن أبي ساييان ،وياجب علاي إال أن
يتون ابن أبي طالع.
 )94عال الدتتور طه حسين:
إن اليارق بااين علااي ومعاويااة فااي الساايرة والسياسااة تااان
عظيماا ً بعيااد المادى ....تااان الياارق باين الاارجلين عظيماا ً
فااي الس ايرة والخالفااة ....تااان علااي ملمن اا ً بالخالفااة....
يرى أن من الحق عليه أن يقيم العدل بجوساع معانياه باين
النا  ،ال يلثر منهم أحدا ً عل أحد ،ويرى أن مان الحاق
عليه أن يحياظ علا المسالمين ماالهم ،ال ينيقاه إال بحقاه،
فهو ال يستبيح لنيسه أن يصل النا مان بيات الماال ،بال
هو ال يستبيح لنيسه أن يجخذ من بيت الماال لنيساه وأهلاه
إال ما يقيم األود ال يزيد عليه...،
ً
ً
أمااا معاويااة ....ال يجااد فااي ذلااك بجس اا وال جناح اا ،فتااان
الطامعون يجدون عند ما يريدون،
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وتان الزاهدون يجدون عند علي ما يحبون،
ً
وعلااي ال يااداهن فااي الاادين ولاام يتاان ياابغا شاايئا تمااا
يابغا وضاع الادرهم مان بيات ماال المسالمين فاي غيا ر
موضااعه أو إنياعااه فااي غياار حقاا ه ،تمااا ياابغا المتاار
والتيد وتل ما يتصل بسبع من أسباع الجاهلية األول .

األمر باملعروف والثبات
ولإلجاب الالل عل الالا الس الالسا ال الالا ((ماااا هاااو تقيااايمتم
لممارسة حزع الوالء اإلسالمي أثنااء العملياة
االنتخابية؟))
يقال:
بعااد أن انتهاات الممارسااة االنتخابيااة علينااا توجيااه بعااا األساائلة
للني وللغير ممن أشترك معنا في العملياة االنتخابياة وماا يتعلاق
بها:
 .9هل خرجنا باذلك مان العزلاة واإلنطاواء علا الاني الا
أفق الحياة والمجتمع.
 .2هاال خرجنااا ماان ظلمااة وعتمااة التساال والخنااوه والقعااود
والتخلف ال نور األمر بالمعروف والنهي عن المنتر.
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 .8هال خرجناا ماان مارا و فاة النياااق والقاال والقيال ولغااو
التالم واليرعة والضياه واالنهازام ،الا صاحة وساالمة
األليااة والمحبااة والتااوادد والجسااد الواحااد والعاازة والقااوة
واإليثار.
 .4هاال خرجنااا ماان إذالل الااني وظلمهااا بتمتااين األعااداء
وإعاااانتهم علااا تساااجيل وافتاااراء األباطيااال والشااابهات
والاااتهم واألتاذياااع علااا الاااني  ،الااا صااايانة الاااني
وترامتها بما يرضي تعال .
 .5هاال خرجنااا ماان خااذالن الحااق وتحجيمااه وخنقااه وعتلااه
وتضييعه ،ال نصرة الحق والدفاه عنه وإحقاعه.
 .6هل خرجناا مان ظلماة وضاعف الجهال والغيلاة ،الا عاوة
ونور العلام والحتماة ،تمعرفاة الخصام والعادو وطريقاة
تيتير وأسلوع عمله ومتر وخداعاه ومعرفاة الطريقاة
المثل للتعامل معه ماع الحيااظ علا األخاالق والمبااد
اإلسالمية الرسالية.
 .3هاال خرجنااا بنيااة تطبيااق مصااداق واععااي ماان مصاااديق
مالمن (أو ملمناة) ل فرعااون ،حياث نعتقااد ونتايقن ماان
عادو مان شاياطين
وجاود الرساول (علياله السالم ) ووجاود
ّ
األن والجن ،فالنبي األترم (صّى اهلل عّيه وآلله وسل ىّ )
وعااادو أباااو جهااال وأباااو لهاااع وأباااو ساااييان وغيااارهم،
والنبي موس والنبي هاارون (عليهمالا السالم ) وعادوهما
فرعااون ونعتقااد بوجااود ماالمن ل فرعااون (عليالاله السالالم )
وتاااذلك بوجاااود أميااار المااالمنين (علي الاله السالالالم ) لنصااارة
األنبياء أئمة الحق والصال  ،وعليه خرجناا بنياة تحقياق
مصااداق لماالمن ل فرعااون لنصاارة الحااق وإمااام الحااق
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تعااال فرجااه الشااريف) وأهاال
تعال :

(عليااه السااالم وعجاال
الحق وأتباعه ،إذا شاء
ْ
ُص ا
أ) عااال تعااال (( َوجا َْ
اِءْ َهج ا ْْما ُْْأَق َ

ْال َُم ْْدينَا ْْْيَ ُسااع ْ
لَْ ََُي ََتْا ا و َْنْبْا ا َْْلْيَا ُقتال ااو َْْ
ق ااِ َْْايْموسا ا ْإْ َّْنْال َُما ا ْ
نْلَ َْْ ْم ْْالن ْ
َِّص ْح َْ)) القصص.20/
جْإِْْْ
فَِ ُخ ُْ
َ
ع) عاال تعااال ((وجا ْ ْ
ُصااِْال َُم ْدينَا ْْْ َهجا ْْيَ ُسااع ْ
اِءْما ُْْأَق َ
َ َ
قا ااِ َْْايْقَ ا ا ُاوْْمْاتَّْعا ااواْالُم ُ َسا االْ َْْ*ْاتَّْعا ااواْ َم ا ا ُْْالْ
لْالْأَ ُع اادْْ
َجا ا اْْ َوم ا ُْْم ُهتَاادو َْنْ*ْ َومااِْْ َْ
يَ ُس اَالك ُْْأ ُ
َّ ْ
نْ ْوْإْلَُي ا ْْْتا جعااو َْنْ*ْأَْْأ َّْ
ََتااوْْ ْم ا ُْْرونْا ْْْ
َُ
الااويْفَطَا َْ ْ َ
ْ
افِعتاه ُْْ
آَلَْْإْ ُْنْي ْ ُر ْْنْال َّ ُْح ْْبْض ِْْالْتاغُ ْ ْ َعا ِْْْ َش َ
ض ا ْْمْْ ا ْْ*ْ
ونْ*ْإِْْْ
َشا ُاي ِْْ َوالْيا ُن ْقااو ْْ
نْإْ اْْلَ ْف ا ْ َ

ونْ*ْقْيا ا َْْا ُرخا ا ْْْا ُْلَنَّا ا َْْ
اِْسَع ْْ
إِْْْ
آم ُنا ا ْْبْا ا َبِْك ُْْفَا ُ
نْ َ
بْ
لْ َهِْْ
ق ااِ َْْايْلَُيا ا َْْقَا ا ُاوْم ْيَا ُعلَم ااو َْنْ*ِْْب ااِْغَ َفا ا َْْْ ْ
ج َعلَ ْ ْْ ْم َْْالُم ُك َ ْم َْ)) ي .23-20/
َو َ
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ج ا ) عااال ساابحانه وتعااال (( َوقااِ َْْ َهج ا ْْما ُاؤْم ْْ ْم ا ُْْآ ْْْ
بْ
فْ ُ َعا ُاو َْنْيَ ُكاات ْْإّْيِنَا ْْأَتَا ُقتالااو َْنْ َهج ا ْْأَ ُْنْيَاقااو َْْ َهَِْْ
اِتْ ْم ا ُْْ َهبِْك ا َُْ ْ.....وقااِ َْْ
اِءك ُْْ ِْبلَُايِْنا ْْ
َّْ
اّللْ َوقَا ُْادْجا َ
ْ
نْأَخااِ ْْ َعلَا ُايك ُْْ ْمثُ ا َْْيَ ا ُاوْْمْ
آم ا َْْايْقَ ا ُاوْْمْإِْْْ
الَّااويْ َ
اورْ
ا ْلَ ُح ا ازا ْْْ*ْ ْمثُا ا َْْ َرأُ ْْْقَ ا ا ُاوْْمْنا ااو ْْ َوعا ااِرْْ َوََثا ا َْ
اِر))
اّللْي ْياادْْظ ُلمااِْْلْل ُْع ا ْْ
َوالَّا ْاوي َْْ ْم ا ُْْبَْا ُعا ْاد ْم ُْْ َوَمااِْ َّْ
غافر ْ .89 -23 /

ْ
اونْ
آما َْْايْقَ ا ُاوْْمْاتَّْعا ْْ
د) عااال جلاات عدرتااه (( َوقااِ َْْالَّااويْ َ
اِرْ*ْايْقَ ا ُاوْْمْإْ ََّّنااِْما ْاو ْْْا ُْلَيااِةْْ
أَ ُما ْادك ُْْ َس اْي َْْال َّشا ْْ
نْالُ ْخا َةَْْ ْم ا ْْراهْْالُ َقا ا ْه)) غااافر /
الاادنُيِْ َمتااِ ْْ َوإْ َّْ
َ
.81 -83

ْ ْ
َتْ
آمناواْ ُاما َأ َْ
ضا َ َْْ َّْ
ه ) عال تعاال (( َو َ
اّللْ َماثَ ْْللَّاوي َْْ َ
فْا ُْلَنَّا ْْْ
لْ ْع ُنا َد َْْبَا ُيتااِْْْ ْ
فْ ُ َع ُاو َْنْإْ ُْْقِلَا ُْْ َه ِْْْابُا ْْْ ْ
َوَْْنِا ا ا ْ ْْ ْما ا ا ُْْفْ ُ َع ا ا ُاو َْنْ َو َع َملْا ا ا ْْْ َوَْْنِا ا ا ْ ْْ ْما ا ا َْْالُ َق ا ا ُاوْْمْ
الظَِّلْ ْم َْ)) التحريم ْ .99 /
ْ
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 .3هاال خرجنااا تااي نبلّ ا الحااق ونبااين طريااق الحااق ونثباات
الحجاااااة علااااا الجمياااااع باااااالعلم والحتماااااة والموعظاااااة
والمجادلاة بالحسان وهال صاادعنا فاي تبليغناا ولام نتااذع
ولام نخاده ولام نادلّ ولام نجبار أحادا ً ولام نضاغط علا
أحاد ،وعلناا ماان شااء فليالمن وماان شااء فليتيار ،والحتاام
تعال هو الذ يتول عبااد فاي الادنيا واآلخارة....،
اللهاام إنّااا بلغنااا وألزمنااا الحجااة وأبرأنااا ذمتنااا ....اللهاام
فجشهد.
 .1هاال خرجنااا ونحاان نقاادم برنااام عماال خاااص بالمرحلااة
والظروف فيه خدمة النا والمجتمع والبلد بماا يرضاي
تعااال والنبااي المصااطي واألئمااة األطهار(صاالوات
وسالمه عليهم) وهل خرجناا ولام نخاده الناا باسام
وعنوان مرجعية وطائيية ونحوها.
 .90هاال خرجنااا وفعلنااا تاال ذلااك مااع الحياااظ عل ا الثواباات
واألخااالق اإللهيااة والمباااد اإلسااالمية الرسااالية وهاال
تان ميتا عملنا عول أمير الملمنين (عليه السالم ) {{ذالذ

أد اااانذفااايذدي ااايذوالذأعطااايذ لد ياااةذفااايذ
أمريذ}}.
 .99هاال خرجنااا ونياتنااا خالصااة هلل تعااال نريااد رضااا
تعال وهو غايتنا وهدفنا ،وهل خرجنا ولم نجعال الغاياة
اار
ااول الشااايطان مااان تحقيااق منصاااع دنياااو يجا ّ
مااا يسا ّ
ويجلع اليائدة الدنيوية الخاصة؟
 .92وهاال خرجنااا ونياتنااا خالصااة لوجااه تعااال وطلااع
مرضاته عز وجل حت لو لم نحصال علا أ منصاع
دنياااو ؟ وهااال نويناااا وصااادعنا فاااي النياااة إنناااا سااانترر
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الخروج والدعوى واألمر والنهي وإلازام الحجاة وإباراء
الذمااة ماارة أخاارى ....وأخاارى ...وماارات وماارات....
حت لو لم نحصل عل أ منصع دنياو  ....،فالغاياة
هاي تحقياق مرضاااة تعاال ونياال رضاا المعصااومين
(علالالاليهل السالالالم ) وتساااع شااااياعتهم المقدساااة إن شاااااء
تعال ....؟؟
إذا تان الجواع عل األسئلة السابقة بنعم فإنناا يمتان أن
نقول لحازع الاوالء اإلساالمي وتاوادر أناتم علا خيار
ومع التواصل والثباات ...والثباات ...والثباات...تتونون
في خير وال خير إن شاء تعال .

الزيىبيات الفاطميات
وفااي هااذ المرحل اة وهااذا الظاارف أسااتعين باااهلل تعااال وأضاايف
القول:
إن (حااازع الاااوالء اإلساااالمي) باسااامه وأنصاااار مااان الرجاااال
والنساااء وتااوادر ماان الثلااة الملمنااة المخلصااة الصااادعة النشااطة
الياعلااة تااانوا المصااداق الحقيقااي الااواععي لعماارين بااالمعروف
والناهين عن المنتر وتانوا األنصاار األخياار دون تلال أو تسال
في نصرة الملمنين والمستضاعيين والادين والنباي األماين (صلّى
اهلل عّيه وآله وسل ىّ ) وإماام األنا والجان أجمعاين (علياه الساالم
وعجل تعال فرجاه) أساجل تعاال العلاي القادير أن يثباتهم
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ويثبتنا عل النصارة الحقاة الصاادعة الياعلاة المتواصالة بجسالوع
سل مرن أخالعي رسالي عر ني،
وأعاااف بااال أصااامت ذلااايالً صاااغيرا ً متواضاااعا ً أماااام الملمناااات
الخيّاارات الياطميااات الزينبيااات المواليااات الصااادعات السااائرات
عل ا نه ا الثااائرات المضااحيات الزهااراء البتااول وابنتهااا زينااع
(عليهمالالا السالالم ) ،حيااث تطرعااان األبااواع علا نساااء المهاااجرين
واألنصار في المدينة لنصرة الحق وإمام الحق ونباي الحاق وإلاه
الحق سبحانه وتعال ،
نسجل

تعال الثبات لهن ولنا جميعا ً انه سميع مجيع.

ىلْ ُ
اُْ
اْلَا ُْ
عاااال سااابحانه وتعاااال (( َولُ ااتَك ُْْ ْما ا ُنك ُْْأ َّما ا ْْيَا ُادعو َْنْإْ َْ
َو ََيُما ا ا و َْنْ ِْبل َُم ُعا ا ا و ْْْ َويَا ُنا َه ا ا ُاو َْنْ َعا ا ا ْْالُم ُن َكا ا ا ْْ َوأولْا ا ا َْْما ا ا ْْ
الُم ُفلْحو َْنْ* َوالْتَكونواْ َكِلَّ ْوي َْْتَا َف َّقاواْ َوا ُختَالَفاواْ ْما ُْْبَا ُع ْْادْماِْ
اِءم ْْالُ َايِْن ا ا ا ا ااِتْْ َوأول ْا ا ا ا ا ا َْْ ََلا ا ا ا ا ا ُْْ َع ا ا ا ا ااوا ْْ َع ْظ ا ا ا ا ااي ْ))
جا ا ا ا ا َ
ل عمران. 905 -904/

وعاان اإلماااام الصااادق (علياااه السااالم) :ألمااارذبااابلمعرو ذ
و ل هيذعانذ لم كارذخذلقابنذمانذخذلا ذهللاذ عابل ،ذ
ّ
صاارامبذأعاازهذهللاذ عاابل ،ذوماانذخاا لهمبذ
فماانذ
خ لتذهللاذ عبل  .ذ
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