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وآله  حممد  واملرسلني  األنبياء  خاتم  عىل  اهلل  وصىل  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

الطيبني الطاهرين.
بنو  وهم:  اليهود،  من  معروفة  طوائف  ثالث  املدينة  يف  كان  قريظة:   بنو 
عاهدت  قد  الطوائف  هذه  وكانت  قينقاع،  وبنو  النضري،  وبنو  قريظة، 
النبي عىل أن ال تعني عدوا له وال تتجسس لذلك العدو، وأن يعيشوا 
مع املسلمني بسالم، وجاءت هيود قريظة، والنضري، وقينقاع، وطلبوا اهلدنة 
وال  أحدًا،  عليه  يعينوا  ال  أن  عىل  بذلك،  هلم  )فكتب   ،اهلل رسول  من 
يف  بكراع،  وال  بسالح،  وال  يد،  وال  بلسان،  أصحابه  من  ألحد  يتعرضوا 
الرس، وال يف العالنية، ال بليل وال بنهار، فإن فعلوا فرسول اهلل يف حل 
لكل  وكتب  أمواهلم،  وأخذ  ونسائهم،  ذرارهيم  وسبي  دمائهم،  سفك  من 
قبيلة كتابًا عىل حدة، وكان الذي ُولِّ أمر قريظة كعب بن أسد، والذي توىل 
النضري ُحيّي بن أخطب، والذي ُولِّ أمر بني قينقاع خمرييق وكان  أمر بني 
 110 ص   19 ج  والبحار   ،158 ص  ج1،  الورى،  وحدائق(.إعالم  ماال  أكثرهم 
الذين  اليهود  أول  وكانوا  عهدهم  نقضوا  قد  قينقاع(  )بني  أن  إال   .111 و 

الثانية للهجرة، وكانوا صاغة وهلم  نقضوا عهدهم مع النبي، يف السنة 
سوق الذهب قرب املدينة، فأجالهم عن املدينة وُطردوا إىل خارجها، 
الرابعة  السنة  يف  عهدهم  النضري  بنو  ونقض  الشام،  أذرعات  إىل  فذهبوا 
للهجرة بأعذار شتى، وصمموا عىل مواجهة النبي واهنارت مقاومتهم 
يف النهاية، وذهب بعضهم إىل خيرب، وبعضهم اآلخر إىل الشام )الكامل البن 
من  آخر  كانوا  قريظة(  )بني  فإن  هذا  عىل  بناء   ،)173  - ص137  ج2،  األثري، 

األحزاب،  غزوة  وقعت  حيث  للهجرة  اخلامسة  السنة  إىل  املدينة  يف  بقي 
فإهنم نقضوا عهدهم يف هذه املعركة، واتصلوا بمرشكي العرب، وشهروا 
السيوف بوجه املسلمني، وحينام نقرأ التاريخ، فإن ما يلفت النظر هو تكرر 
الغدر من اليهود، واستمرارهم يف نقض العهود واملواثيق، مرة بعد أخرى، 
كام  كان احلال بالنسبة لبني قينقاع، وبني النضري، وبني قريظة، ولعل هذا 
أمر طبيعي بالنسبة إىل قوم َيِزنون األمور بموازين الربح واخلسارة يف الدنيا، 
فإن َمن كان كذلك ال يلتزم بالصدق ـ مثاًل ـ ألجل أن له قيمة أخالقية أو 
إنسانية، أو ألن فيه رضا اهلل سبحانه وتعاىل وإنام يلتزم به ألنه جيلب له نفعًا 
دنيويًا ملموسًا، أو يدفع عنه رضرًا كذلك. وبدون ذلك، فإنه ال جيد مربرًا 
وال دافعًا لاللتزام به، بل هو حني يلتزم بصدق ال يشعر بنفعه الدنيوي جيد 
نفسه متناقضًا مع مبدئه، ومع منطلقاته يف التفكري ويف العمل، التي رضيها 

لنفسه. ونجد يف مقابل ذلك التزامًا تامًا من قبل النبي بالعهود واملواثيق 
هذه  مثل  ينبذ  بأن   رسوله أمر  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فإن  لذا  املعقودة، 
االتفاقيات ويعلن احلرب عىل هؤالء املتقلبني النفعيني. قال تعاىل: ﴿الَِّذيَن 
ا َتْثَقَفنَُّهْم  ٍة َوُهْم الَ َيتَُّقوَن * َفإِمَّ َعاَهدتَّ ِمنُْهْم ُثمَّ َينُقُضوَن َعْهَدُهْم ِف ُكلِّ َمرَّ
اَفنَّ ِمن َقْوٍم ِخَياَنًة  ا َتَ ُروَن * َوإِمَّ كَّ ُهْم َيذَّ ْد ِبِم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَّ ِف احَلْرِب َفَشِّ

َفانبِْذ إَِلْيِهْم َعَل َسَواء إِنَّ اهللَ الَ ُيِبُّ اخَلائِننَِي﴾ األنفال: 56 - 58.
وغطفان  لقريش  واملخزي  املشني  والرتاجع  األحزاب  غزوة  انتهاء  بعد 
وسائر قبائل العرب عن املدينة، فإن النبي ـ طبقا للروايات اإلسالمية ـ 
عاد إىل منزله وخلع المة احلرب فنزل عليه جربئيل يبلغه أمر اهلل باملسري نحو 

بني قريظة وإهناء أمرهم وكام سيأيت تفصيل ذلك. 
مل تكن هناك فرصة لتصفية احلساب مع بني قريظة أفضل من هذه الفرصة، 
حيث كان املسلمون يف حرارة االنتصار، وبنو قريظة يعيشون لوعة اهلزيمة 
املرة، وقد سيطر عليهم الرعب الشديد، وكان حلفاؤهم من قبائل العرب 
متعبني منهكي القوى خائري العزائم، وهم يف طريقهم إىل ديارهم جيرون 
أذيال اخليبة، ومل يكن هناك من حيميهم ويدافع عنهم، هنا نادى مناد من قبل 
فاستعد  العرص،  ُتصلُّوا  أن  قبل  قريظة  بني  إىل  توجهوا  بأن   اهلل رسول 
املسلمون برسعة وهتيئوا للمسري إىل احلرب، وما كادت الشمس تغرب إال 

وكانت حصون بني قريظة املحكمة حمارصة متامًا.
أين يسكن بنو قريظة: 

وكان بنو قريظة يسكنون جنويب املدينة وقد نزلوا بالعالية عىل وادي مهزور 
وهلم فيها بساتني، رشقي مسجد قباء، ومسجد الشمس )مسجد الفضيخ(، 
وذلك حيث يقع مسجد بني قريظة، يف احلرة الرشقية، املعروفة بحرة واقم، 

وتسمى حرة بني قريظة أيضًا، ألهنم كانوا بطرفها القبيل.
أسباب الغزوة:

هيود  دعم  هو  احلرب  هلذه  األساس  الدافع  بأن  يشهد  الكريم  القرآن  إن 
يقول:  ألنه  األحزاب،  حرب  يف  ومساندهتم  العرب  ملرشكي  قريظة  بني 
اْلكَِتاِب  َأْهِل  ِمن  َظاَهُروُهم  الَِّذيَن  ﴿َوَأنَزَل  تعاىل:  قال  ظاهروهم،  الذين 
 * َفِريقًا  وَن  َوَتْأِسُ َتْقُتُلوَن  َفِريقًا  ْعَب  الرُّ ُقُلوِبُِم  ِف  َوَقَذَف  َصَياِصيِهْم  ِمن 
ُكلِّ  َعَل  اهللُ  َوَكاَن  َتَطُئوَها  َلْ  َوَأْرضًا  ْم  َوَأْمَواَلُ َوِدَياَرُهْم  َأْرَضُهْم  َوَأْوَرَثُكْم 
ٍء َقِديرًا﴾األحزاب 26 و 27، إضافة إىل أن اليهود يف املدينة كانوا ُيعتربون  َشْ
الطابور اخلامس ألعداء اإلسالم، وكانوا جمدين يف اإلعالم املضاد لإلسالم، 

ويغتنمون كل فرصة مناسبة للبطش باملسلمني والفتك هبم.
املختار،  اهلل  شعب  وأهنم  وأحباؤه،  اهلل  أبناء  أهنم  يعتقدون:  اليهود  إن  كام 
ومعنى ذلك هو: أن دعوة حممد سوف تصبح خطرًا أكيدًا عىل امتيازهم 

جمدهم،  وخالصة  عزهتم،  كل  ورمز  وجودهم،  مربر  فيه  يرون  الذي  هذا 
وإسقاطها،  الدعوة،  هذه  أمر  بإضعاف  ملزمني  أنفسهم  جيدون  فكانوا 
خصائصهم.  وكل  ووجودهم،  حياهتم  عىل  باحلفاظ  مكلفون  هم  ما  بقدر 
الورقة،  هذه  خسارهتم  ألن  ؛  بذلك  آخر  فريق  أي  من  أكثر  معنيون  وهم 
وفقداهنم هذا األمر إنام يعني خسارهتم لكل يشء، ثم إهنم أمعنوا يف بغيهم 
وعداوهتم حني بادروا إىل إظهار الكالم القبيح يف حق رسول اهلل، رغم 
أن املفروض باملذنب واملعتدي والناكث للعهود أن يستحي من نفسه، وأن 

يظهر الندم عىل ما بدر منه.
 :اليهود تبغض عليًا

كانت اليهود تبغض عليًا وكان سبب حقدهم عليه والدعاء عليه، 
هو ما فعله بإخواهنم من بني النضري وبني قينقاع، يضاف إىل ذلك: رؤيتهم 
آماهلم تتبخر عىل يديه، بام سجله من نرص مؤزر عىل أهل الرشك، بقتل أعظم 
فرساهنم يف اخلندق، باإلضافة إىل ما فعله فيهم يف أحد وبدر قبل ذلك، ثم 
هم يتوقعون أن يواجهوا مصريهم األسود عىل يديه املباركتني، وال بد أهنم 
قد الحظوا: أن سائر من كان مع رسول اهلل مل يكن يتمتع بمثل ما متتع به 
عيل من القرب من النبي و الشجاعة الظاهرة واإلخالص والتفاين 
اإلسالم  عىل  وخطريًا  سلبيًا  بعضهم  أثر  كان  ربام  بل   ،النبي نرصة  يف 
األساس  املحور، وهو  هو   فعيل كثرية.  أحيان  وعىل رسول اهلل يف 
الكالم  من  التاريخ  ذكره  ما  خالل  من  ذلك  ويتضح   .اهلل رسول  بعد 
الذي دار بني الويص وأحد كبار زعامء اليهود، قال العاميل يف الصحيح 
من سرية اإلمام عيل، ج4، ص139: إن ُحيّي بن أخطب أقيم للقتل بني 
 :وهو يقول: قتلة رشيفة بيد رشيف، فقال له عيل يدي أمري املؤمنني
إن خيار الناس يقتلون رشارهم، ورشار الناس يقتلون خيارهم، فالويل ملن 

قتله اخليار األرشاف، والسعادة ملن قتله األراذل الكفار. فقال: صدقت.
األمر اإللهي:

قال الطربيس يف إعالم الورى: 194/1: )وأصبح رسول اهلل )بعد غزوة 
اخلندق( باملسلمني حتى دخل املدينة، فرضبت ابنته فاطمة غسوالً حتى 
تغسل رأسه، إذ أتاه جربئيل عىل بغلة معتجرًا بعاممة بيضاء، عليه قطيفة من 
فمسح   فقام رسول الغبار،  عليه  والياقوت  الدر  عليها  معلق  إستربق، 
الغبار عن وجهه، فقال له جربئيل: رمحك ربك وضعت السالح ومل يضعه 

أهل السامء! ما زلت أتبعهم حتى بلغُت الروحاء!
دق  ألدقنهم  فواهلل  الكتاب،  أهل  من  إخواهنم  إىل  إهنض  جربئيل:  قال  ثم 
راية  قدم  فقال:   عليًا  اهلل رسول  فدعا  الصخرة،  عىل  البيضة 
املهاجرين إىل بني قريظة وقال: عزمت عليكم أن ال تصلوا العرص إال يف 

بني قريظة. فأقبل عيل ومعه املهاجرون وبنو عبد األشهل وبنو النجار 
كلها مل يتخلف عنه منهم أحد، وجعل النبي يرسل إليه الرجال، فام صىل 
بعضهم العرص إال بعد العشاء(. قال الشيخ املفيد: )قال عيّل: رست حتى 
دنوت من سورهم فأرشفوا عيّل، فلام رأوين صاح صائح منهم: قد جاءكم 
قاتل عمرو، وقال آخر: قد أقبل عليكم قاتل عمرو وجعل بعضهم يصيح 
ببعض ويقولون ذلك، وألقى اهلل يف قلوهبم الرعب، حتى ركزت الراية يف 
أصل احلصن(. فأرشف اليهود عىل اإلمام وسبُّوه، وقالوا: فعل اهلل بك 
واملسلمون   اهلل رسول  أقبل  فلام  جييبهم،  ال  واقف  وهو  عمك،  وبابن 
حوله تلقاه أمري املؤمنني وقال: ال تأهتم يا رسول اهلل جعلني اهلل فداك، 
فإن اهلل سيجزهيم، فعرف رسول اهلل أهنم قد شتموه، فقال: أما إهنم 
جهدهم  حتى   النبي فحارصهم   .سمعت مما  شيئًا  قالوا  ما  رأوين  لو 
احلصار وقذف اهلل يف قلوهبم الرعب، وقد كان حيّي بن أخطب دخل مع 
بني قريظة يف حصنهم حني رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن 
أسد بام عاهده عليه، وأيقنوا أنه غري منرصف عنهم حتى يناجزهم، إال 
حكم  عىل  والنزول  التسليم  يف  فتباطؤا  والتسويف  باملراوغة  أخذوا  أهنم 
النبي فصاح هبم  عيل بن أيب طالب فخافوا وعجزوا عن املواجهة. 
قال ابن هشام ) 3 / 720 (: حدثني من أثق به من أهل العلم أن عيل بن 
أيب طالب صاح وهم حمارصو بني قريظة: )يا كتيبة اإليامن! وتقدم وقال: 
واهلل ألذوقن ما ذاق محزة، أو ألفتحن حصنهم، فقالوا: يا حممد ننزل عىل 

حكم سعد(.
وكان سعد أصاب أكحله نبلة يف األحزاب فقال: اللهم إن كنت أبقيت من 
حرب قريش شيئًا فأبقني حلرهبم، وإن كنت دفعتها فاجعلها ل شهادة، وال 
يعني  فيهم  الصادق: فحكم  قال  بني قريظة.  تقر عيني من  متتني حتى 
األموال،  وقسمة  والنساء  الذراري  وسبي  الرجال)املحاربني(  بقتل  سعدًا 
لقد   :النبي فقال  األنصار،  دون  للمهاجرين  عقارهم  جيعل  وأن 
ومخسني  أربعامئة  منهم  فقتل   .أرقعة سبعة  فوق  اهلل  بحكم  فيهم  حكمت 

رجاًل، وقسم األموال واسرتق الذراري.
 وبعد أن انتهى أمر بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ ودام نزفه حتى مات(
.263/11:مزيد تكريم(.الصحيح من سرية النبي شهيدًا، فكرمه الرسول 

مدة الحصار:
حارصهم رسول اهلل مخسًا وعرشين ليلة حتى نزلوا عىل حكم سعد بن 
يوم  وذلك  املسلمني،  يف   إليهم سار  األمني:  حمسن  السيد  روى  معاذ. 
األربعاء لسبع بقني من ذي القعدة، فحارصهم مخسًا وعرشين ليلة، وقيل 
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فكروا ولكن:
أحد  فأرسلوا  هلم،  حمارصته  يف   النبي جدية  يعرفون  قريظة  بنو  كان 
زعامئهم وهو شأس )نباش( بن قيس ملفاوضته فكلم رسول اهلل ساعة 
واحللقة  األموال  لك  النضري،  بنو  عليه  نزلت  ما  عىل  ننزل  حممد  يا  وقال: 
ما  ولنا  والذراري  بالنساء  بالدكم  من  ونخرج  دماءنا،  وحتقن  )السالح( 
وتسلم  دماءنا  فتحقن  فقالوا:   ،رسول فأبى  احللقة.  إال  اإلبل  محلت 
 :اهلل رسول  فقال  اإلبل.  محلت  فيام  لنا  حاجة  وال  والذرية  النساء  لنا 
رسول  بمقالة  أصحابه  إىل  نباش  فرجع  حكمي.  عىل  تنزلوا  أن  إال  ال. 
لتعلمون أن  إنكم  بني قريظة: واهلل  يا معرش  اهلل، فقال كعب بن أسد: 
حممدًا نبي اهلل وما منعنا من الدخول معه إال احلسد للعرب، حيث مل يكن 
نبيًا من بني إرسائيل، فهو حيث جعله اهلل ! ولقد كنت كارهًا لنقض العهد 
والعقد، ولكن البالء وشؤم هذا اجلالس يعني حي بن أخطب علينا وعىل 
تبعه،  من  إال  واحدًا  رجاًل  حممد  يستبقي  ال  منا!  أسوأ  كانوا  وقومه  قومه، 
اخلمر  تركت  فقال:  عليكم  قدم  حني  حواس  ابن  لكم  قال  ما  أتذكرون 
ذلك؟  وما  قالوا:  والشعري؟!  والتمر  السقاء  إىل  وجئت  والتأمري،  واخلمري 
وإن  ونرصته،  اتبعته  حي  وأنا  خرج  فإن  نبي،  القرية  هذه  من  خيرج  قال: 
خرج بعدي فإياكم أن ختدعوا عنه، فاتبعوه وكونوا أنصاره وأولياءه، وقد 
آمنتم بالكتابني كليهام األول واآلخر. قال كعب: فتعالوا فلنتابعه ولنصدقه 
ولنؤمن به، فنأمن عىل دمائنا ونسائنا وأموالنا، فنكون بمنزلة من معه. قالوا: 
ال نكون تبعًا لغرينا، نحن أهل الكتاب والنبوة ونكون تبعًا لغرينا؟! فجعل 
ندع  وال  التوراة  نفارق  ال  قالوا:  هلم.  بالنصيحة  الكالم  عليهم  يرد  كعب 
ما كنا عليه من أمر موسى. قال: فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج يف 
به،  هنتم  أمر  وراءنا  وما  قتلنا  قتلنا  فإن  وأصحابه  حممد  إىل  السيوف  أيدينا 
أخطب  بن  فتضاحك حيي   ! واألبناء  النساء  لنتخذن  فلعمري  وإن ظفرنا 
باطا  بن  الزبري  اليهود:  رؤساء  وقالت  املساكني؟!  هؤالء  ذنب  ما  قال:  ثم 
وذووه: ما يف العيش خري بعد هؤالء. قال: فواحدة قد بقيت من الرأي مل يبق 
غريها، فإن مل تقبلوها فأنتم بنو استها. قالوا: وما هي ؟ قال: الليلة السبت، 
وباحلري أن يكون حممد وأصحابه آمنني لنا فيها أن نقاتله، فنخرج فلعلنا أن 
نصيب منهم غرة. قالوا: نفسد سبتنا، وقد عرفت ما أصابنا فيه ! قال حي: 
قد دعوتك إىل هذا وقريش وغطفان حضور فأبيت أن تكرس السبت، فإن 
بن  نباش  قال  السبت!  نكرس  ال  اليهود:  فصاحت  فعلوا.  اليهود  أطاعتني 
قيس: وكيف نصيب منهم غرة، وأنت ترى أن أمرهم كل يوم يشتد! كانوا 
أول ما حيارصوننا إنام يقاتلون بالنهار ويرجعون الليل فكان هذا لك قوالً 

لو بيتناهم. فهم اآلن يبيتون الليل ويظلون النهار، فأي غرة نصيب منهم؟! 
 :فاختلفوا وسقط يف أيدهيم وندموا عىل ما صنعوا. الصحيح من سرية النبي

51/12، والواقدي:502/1.

طريقة الرمز في نقل المعلومات الحساسة: 
من  واحدة  ـ  والتقريرية  والفعلية  القولية  ـ   النبي سنة  أن  الواضح  من 
مصادر الترشيع اإلسالمي التي يعتمدها ويأخذ عنها العلامء، كيف ال وهو 
إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى*  ُهَو  إِْن  َوى *  اْلَ َينْطُِق َعْن  ﴿َوَما  القائد اإلهلي  املعصوم 
يستخدم  كان   النبي ان  فنالحظ   .5  -  3 النجم:  اْلُقَوى﴾  َشِديُد  َمُه  َعلَّ
اختارهم  من  وبني  بينه  فيام  املعلومات  واستالم  للتخاطب  الرسية  الرموز 
ملهامت خاصة، وقد ذكرت النصوص التارخيية ذلك، فنجده )قد طلب 
من رسله إىل بني قريظة: أن يستعملوا طريقة الرمز يف تأدية املعلومات إليه، 
إذا كانت تلك املعلومات ذات طابع خاص يميزها باخلطورة واحلساسية، 
يكون  أن  يفرض  ذلك  أن  كام  املعنويات.  عىل  سلبي  أثر  هبا  للجهر  وكان 
الذين يتم اختيارهم ملهامت من هذا القبيل لدهيم املؤهالت الكافية الختيار 
وفقًا  نفسها  املعلومات  تصنيف  عىل  قدرهتم  مع  املناسب  الرمز  أسلوب 
للخطة التي ترسمها القيادة(. العاميل، الصحيح من سرية النبي،ج10،ص323. 
وهذا اليشء تعمل به القوات العسكرية إىل هذا العرص، ومن هذا املوقف 
والقيادة  احلنكة  قائد اإلسالم يف  تتجىل عظمة اإلسالم وعظمة  وغريه 

العسكرية وغريها، لذا فإنه ُيعد رائد وباين احلضارة اإلنسانية. 
وسام الفتح: 

نالحظ أن وسام الفتح يف هذه املعركة هو عبارة عن بشارة للعاملني عامة، 
وُمعبدة  وبركة،  رمحة  تفيض  بشارة  خاصة،  بصورة  اإلسالمية  ولألمة 
أمري  املعركة  حسم  أن  فبعد  للقلوب.  وُمطمئنة  للبصائر،  وجُملية  للطريق، 
املؤمنني، وجندل أبطال اليهود يف امليدان. أعلن النبي تلك الوصية 
بقيت  والتي   .بعده من  اخلليفة  وتنصيب  تعيني  تتضمن  والتي  اخلالدة 
يف أذهان املسلمني. وعند حماولة البعض االلتفاف عىل النص بعد سنوات 
رسول  مسجد  يف  األموي  العاص  بن  سعيد  بن  خالد  الصحايب  هبا  صدع 
عىل  اعرتضوا  الصحابة  من  مجاعة  )أن  التاريخ:  حيدثنا  حيث   ،اهلل
 .النبي وفاة  بعد   عيل من  اخلالفة  غصب  عىل  إقدامه  عىل  بكر  أيب 
له:  فقال  األموي،  العاص  بن  سعيد  بن  خالد  منهم  تكلم  من  أول  وكان 
أبا بكر فقد علمت أن رسول اهلل قال ونحن حمتوشوه ـ أي  يا  اتق اهلل 
بن  قتل عيل  وقد  النرص  باب  له  اهلل  فتح  قريظة حني  بني  يوم  ـ  به  حميطون 
أيب طالب  يومئذ عدة من صناديد رجاهلم وأول البأس والنجدة منهم: 
ومودعكم  فاحفظوها  بوصية  أوصيكم  إين  واألنصار  املهاجرين  معارش  يا 

فيكم  وخليفتي  بعدي  أمريكم  طالب  أيب  بن  عيل  إن  أال  فاحفظوه،  أمرا 
بذلك أوصاين ريب، أال وإنكم إن مل حتفظوا فيه وصيتي وتوازروه وتنرصوه 
أرشاركم،  ووليكم  دينكم  أمر  عليكم  واضطرب  أحكامكم  يف  اختلفتم 
بعدي  من  أمتي  ألمر  والعاملون  ألمري  الوارثون  هم  بيتي  أهل  وإن  أال 
زمريت  يف  فاحرشهم  وصيتي  فيهم  وحفظ  أمتي  من  أطاعهم  من  اللهم 
أساء  ومن  اللهم  اآلخرة،  نور  به  يدركون  مرافقتي  من  نصيبا  هلم  واجعل 
 خالفتي يف أهل بيتي فأحرمه اجلنة التي عرضها كعرض السامء واألرض(.

الطربيس، املتوىف 548، االحتجاج، ج1 ص99. 

إشارة وإيقاظ:
إن النبي الكريم قد حرص عواقب نقض وصيته يف عيل بأمور 

ثالثة، هي:
1- االختالف يف األحكام.

2- اضطراب أمر دينهم عليهم.
3- أن يليهم رشارهم. باإلضافة إىل عذاب اآلخرة واحلرمان من اجلنة.

الدنيوية،  بسعادهتم  ترض  ألهنا  بالغة،  أمهية  يولوها  أن  بد  ال  أمور  وهي 
واألخروية عىل حد سواء. فإن والية األرشار ترض بأمنهم، بجميع وجوهه، 
عىل  وال  األعراض،  عىل  وال  األوراح،  عىل  أمن  فال  مواقعه،  خمتلف  ويف 
وبصحة  وبنواياهم،  حكامهم،  بسياسات  الثقة  يفقدهم  أنه  كام  األموال. 
للمستقبل،  التخطيط  عىل  القدرة  ويفقدهم  قراراهتم  وسالمة  تفكريهم، 
وتكون  األهواء،  رياح  تتقاذفهم  الريح،  مهب  يف  جيعلهم  الذي  األمر 
يتحكم  الذي  هو  غريهم  ويكون  وغبية،  وعشوائية،  مرجتلة،  قراراهتم 
بمصريهم، حسبام حيلو له، وبام ينسجم مع ما يراه من مصلحته. وذلك هو 

الضياع واخلرسان املبني يف احلياة الدنيا.
كام أن إبعاد من نصبه اهلل وليًا وحاكاًم وإمامًا عن موقعه الطبيعي، يؤدي هبم 
مثل غنم  إمامهم صاروا  تركوا  إذا  الناس  إىل االختالف يف األحكام، ألن 
غاب عنها راعيها. ولن جيدهيم نفعًا جلوؤهم إىل أناس عاديني مثلهم، فإهنم 

سوف ال هيتدون إىل كثري من األحكام.
واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل سيد املرسلني حممد وآله املعصومني 

الطاهرين.
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