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مقّدمة الناشر:

ا  الق���راآن الك���رمي اآخر كتب ال�ح���ي ال�ضماوّي���ة، وه� يت�ضّم���ن كن�زاً

معن�ية لالإن�ضانّية، ويهديها اإىل �ضبيل �ضعادتها وفالحها.

 R والأئمة الأطهار P عل���ى الرغم من و�ضاي���ا الر�ض�ل الأك���رم

واأوامرهم الت���ي حّث�ا فيها على تالوة القراآن الك���رمي، وفهمه واإدراكه 

ْهِمل 
ُ
والعمل به لتحقيق املجتمع القراآين، اإل اأّن هذا ال�اجب الهامَّ قد اأ

ط����ال التاري���خ، فكان���ت نتيجة ذلك هيمن���ة حك�م���ات الّطاغ�ت على 

امل�ضلمني، وانحرافهم لقروٍن مت�اليٍة عن نهج ال�ضعادة. 

م���ع انت�ض���ار الث����رة الإ�ضالمي���ة يف اإيران بقي���ادة �ضماح���ة الإمام 

اخلمين���ي } -والذي حتّق���ق بالع�دة اإىل الق���راآن والإ�ضالم وباإحياء 

التعالي���م الديني���ة والقراآنية- تاأّلق يف املجتم���ع الإ�ضالمي الإيراين من 

قيمت 
ُ
جدي���د العتناء بالقراآن، وقراءته وفهمه واإدراك���ه والعمل به، واأ

ا درو�س التالوة والتف�ضري وم�ضابقات  يف رب�ع اجلمه�رية الإ�ضالمية ُطراًّ

حفظ القراآن وتدّبر مفاهيمه.

�ضماحة اآية اهلل العظمى اخلامنئي، قائد الث�رة الإ�ضالمية املعّظم، 

ال���ذي كان من اأوائ���ل الذين عّلم����ا القراآن الكرمي وتف�ض���ريه، وعقدوا 

احللق���ات الدرا�ضّية لذلك قبل الث����رة واإّبانها، طاملا �ضّجع ب�ضكٍل وا�ضٍع 

ومتكّرٍر على عقد جل�ضات القراآن الكرمي وتف�ضريه، ل �ضّيما بعد ت�ضّلمه 

مهام قيادة الث�رة.

ه���ذا الكت���اب عب���ارة عن جمم�ع���ة حما�ض���راٍت يف تف�ض���ري �ض�رة 
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ا ِمفتاحّية وتعليمية يف �ضرح  املجادلة ل�ضماحته، تت�ضّمن م�ا�ضيع ونقاطاً

املفاهيم ال�ضامية للقراآن الكرمي. 

كم���ا يت�ضّن���ى للق���ارئ التع���ّرف م���ن خالله���ا اىل اأ�ضل����ب �ضماحته 

ومنهج���ه اخلا�ّس يف تف�ض���ري اآيات الق���راآن الكرمي و�ضرحه���ا، ويدرك 

اهتم���ام �ضماحته بالنقاط التبيينّية لهذا الكت���اب الن�راين ح�ل اإقامة 

قها، وح�ل الأبحاث الجتماعية-ال�ضيا�ضية،  احلك�مة الإ�ضالمية وحتقُّ

كما ميكن ب��ض�ح مالحظة هذا الهتمام فيما ي�ضتند اإليه �ضماحته يف 

خطاباته املتعّددة قبل انت�ضار الث�رة الإ�ضالمية وبعدها.

���ا للم�ضت����ى العلمي للمخاطب���ني -الذين كان����ا اأحياناًا طالب  ووفقاً

احل����زات العلمي���ة واأخرى طالب اجلامعات اأو غريه���م- فقد ا�ضتعان 

�ضماح���ة اآي���ة اهلل العظمى اخلامنئ���ي يف هذه املحا�ض���رات التف�ضريية 

بالأمثلة والنماذج املعا�ضرة للمجتمع، التي يح�ضن فهمها.

كما ميك���ن الّطالع على بع����س خ�ضائ�س ه���ذا الأ�ضل�ب يف كتاب 

»مرورى بر مبانى، رو����س، وق�اعد تف�ضريى ح�ضرت اآيت اهلل العظمى 

ا.]بالفار�ضية[  الذي ُن�ضر �ضابقاً
1
خامنه اى در تف�ضري �ض�ر »ت�به«

لقي���ت ه���ذه املحا�ض���رات اأثن���اء ا�ضط���الع �ضماحت���ه مبهام 
ُ
لق���د اأ

رئا�ض���ة اجلمه�رية يف َجْم���ٍع من حر�س الث�رة، واأع�ض���اء مكتب رئا�ضة 

اجلمه�ري���ة، �ضمن �ضبع جل�ضاٍت، من 17 اأرديبه�ضت )1982/05/07( 

ولغاي���ة 11 ت���ري 1361 )1982/07/02(، وُبحث فيها جمي���ع اآيات هذه 

ال�ض�رة الثنتني والع�ضرين.

وع���ن �ضب���ب اختيار هذه ال�ض����رة وال�ض�ر التي تليه���ا -التي �ضُين�ضر 

ا- يق�ل �ضماحته: ها قريباً ن�ضّ

1− نظرة إلى مباني وأسلوب وقواعد التفسير عند سماحة آية الله العظمى الخامنئي في تفسير 
سورة التوبة. والكتاب قيد الترجمة واالعداد وسيصدر عن دار المعارف االسالمية الثقافية.
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»ال�ضب���ب يف اختيارنا له���ذه ال�ض�رة ه���� اأّن �ض�ر اجلزءي���ن ال�ضابع 

ا، وهي  والع�ضري���ن والثامن والع�ضري���ن ونح�هما هي �ض����ر َمَدنّية غالباً

من ال�ض�ر التي نزلت على الر�ض�ل الأكرم P يف املدينة املن�رة، وتتعّلق 

مبا بعد تاأ�ضي�س احلك�مة الإ�ضالمية، اأّي مثل و�ضعنا الراهن.

ن�ع الق�ضايا وامل�ضائل التي يحتاجها جمتمُع ما بعد تاأ�ضي�س احلك�مة 

يختل���ف عن نظريه الذي يتعّلق مبرحل���ة �ضراع النا�س من اأجل تاأ�ضي�س 

ا.  احلك�مة الإ�ضالمية، كما اإّنكم ت�ضاهدون هذا الأمر يف جمتمعنا اأي�ضاً

لديك���م الي����م ق�ضايا مل تك���ن مطروحةاً لكم قبل بهم���ن 1357 )�ضباط 

1979(، وكان لديك���م ي�مذاك ق�ضايا لي�ضت مطروحةاً لكم الي�م، مثالاً 

م�ضاألة النفاق واملنافقني، م�ضاألة العدالة الجتماعية، م�ضاألة احلك�مة، 

م�ضاألة اجلهاد يف جبهات القت���ال، وع�ضرات الق�ضايا الأخرى من هذا 

القبي���ل، هي ق�ضايا اأ�ضا�ضي���ة مِلا بعد تاأ�ضي�س احلك�م���ة، وهذه امل�ضائل 

هي نف�ضها التي يتعّر�س لها اأكرث الآيات ال�َمَدنّية. اآيات هذا اجلزء وما 

ّي،  بعده حتى اجلزء الثالثني اأكرثها َمَدنّية، واجلزء الثالث�ن اأكرثه َمِكّ

رْت؛ اأّي اإّن اجلزء الآخر من القراآن،  ونحن نرى اأّن هذه ال�ض�ر قّلما ُف�ضِّ

ا الأجزاء الأوىل  وال���ذي ه� اجلزء الثالث�ن ُف�ّضر بك���رثة، وُف�ّضرت كثرياً

للقراآن، لكّن هذه الأجزاء قّلما ُف�ّضرْت، يف حني اأّن اجلزء الثالثني كما 

ر بكرثة«. الأجزاء الأوىل من القراآن قد ُف�ضِّ

ةاً ال�ضباب الذين  ناأمل اأن يتعّرف املجتمع الإ�ضالمي يف اإيران، خا�ضّ

ي�ضنع����ن م�ضتقب���ل البالد، اأكرث فاأك���رث، اىل مفاهيم الق���راآن الكرمي 

-م�ضب���اح هداية الإن�ضاني���ة- ومعانيه ال�ضامي���ة، واأن يق�م ب�اجبه يف 

حتقيق املجتمع الإ�ضالمي، اإن �ضاء اهلل.

ومن اهلل التوفيق





المحاضرة األولى

اآليات: 4-1

َها َوَتْشَتكيِ  ُلَك فيِ َزْوجيِ َع اللَُّه َقْوَل الَّتيِي ُتَجاديِ ﴿ َقْد َسميِ

رٌي )1(  يٌع َبصيِ ُع َتَحاُورَُكَم إيِنَّ اللََّه َسميِ إيَِل اللَّهيِ َواللَُّه َيْس��مَ

ْم إيِْن  َهاتيِهيِ ا ُهنَّ ُأمَّ م مَّ ن نَِّسائيِهيِ نُكم مِّ ُروَن ميِ يَن ُيَظاهيِ الَّذيِ

َن  ئيِ َوَلْدَنُهْم َوإيِنَُّه��مْ َلَيُقوُلوَن ُمنَكرًا مِّ َهاُتُه��ْم إيِلَّ اللَّ ُأمَّ

ُروَن  يَن ُيَظاهيِ اْلَقْوليِ َوُزوًرا َوإيِنَّ اللََّه َلَعُفوٌّ َغُفوٌر )2( َوالَّذيِ

ن  يُر رََقَبٍة مِّ ْم ُث��مَّ َيُعوُدوَن ليَِم َقاُل��وا َفَتْحريِ ن نَِّس��ائيِهيِ ميِ

َا َتْعَمُلوَن  ��ا َذليُِكْم ُتوَعُظوَن بيِهيِ َواللَّ��ُه بيِ َقْبليِ أَن َيَتَمسَّ

ن  َياُم َش��ْهَرْينيِ ُمَتَتابيَِعْييِ ميِ ْد َفصيِ َخبيِرٌي )3( َفَمن لَّ��مْ َيجيِ

يًنا  ْسكيِ تَِّي ميِ ْع َفإيِْطَعاُم سيِ ا َفَمن لَّْم َيْسَتطيِ َقْبليِ أَن َيَتَمسَّ

يَن  ريِ ُنوا بيِاللَّهيِ َوَرُسوليِهيِ َوتيِْلَك ُحُدوُد اللَّهيِ َوليِْلَكافيِ َذليَِك ليُِتْؤميِ

َعَذاٌب أَليِيٌم )4( ﴾

)1982/05/07( )1361/02/17( *
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I
تعريٌف إجماليٌّ بسورة المجاَدلة

هذه ال�ض�رة هي �ض�رة املجاَدلة، وهي بداية اجلزء الثامن والع�ضرين. 

فْلُنْلِق نظرةاً اإجمالية على م�ا�ضيع هذه ال�ض�رة، مع اأّن م�ا�ضيعها تدور 

ح����ل ق�ضايا عّدة تبدو جزئية، لكن خل���ف كّل واحدٍة من هذه امل�ضائل 

)كم�ضاألة الظهار والنج�ى ومناجاة الر�ض�ل( ثّمة م�ضاألٌة كّلّية، واإذا ما 

ا يف اآيات ال�ض�رة،  تعّمقنا ف�ضرنى اأّن هذه امل�ضاألة الكلّية قد ُبِحَثت اأي�ضاً

خر ترّكز على الق�ضايا الكلّية 
ُ
ا لنا. بالإ�ضافة اإىل اآياٍت اأ واأّن فيها درو�ضاً

 َوَر�ُسوَلُه ُكِبُتوا َكَما 
َ هَّ
وَن اهلل للمجتم���ع الإ�ضالمي، مثل ﴿اإِنهَّ الهَِّذيَن ُيَحادُّ

ِهنٌي  َناٍت َوِلْلَكاِفِريَن َعَذاٌب مُّ ُكِبَت الهَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَقْد اأَنَزْلَنا اآَياٍت َبيِّ

 َوَن�ُسوُه 
ُ هَّ
اُه اهلل ��ا َعِمُلوا اأَْح�سَ ُئُهم ِبَ  َجِميًعا َفُيَنبِّ

ُ هَّ
)5( َي��ْوَم َيْبَعُثُهُم اهلل

، التي تتعّلق مب�ضاألة القيامة وامل�ضائل 
 َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء �َسِهيٌد )6(﴾1

ُ هَّ
َواهلل

ا، ف�ضمن بي���ان هذه ال�ض�رة لبع�س الق�ضايا اجلزئية -التي  العامة. اإذاً

ا مل�ضاألٍة كلّيٍة- فاإّنها ُتلق���ي كذلك نظرةاً على  ي�ض���ّكل كلٌّ منها اآيةاً ورم���زاً

الق�ضايا العامة للمجتمع الإ�ضالمي. ونحن �ضُنبنّي كّل هذا.

التعريف بمنهجية هذا التفسير

���ا اإجمالياًّا عن الآيات التي  اأ�ضل�بن���ا يف التف�ضري ه� اأننا �ضنقّدم بياناً

�ضنبحثها، ث���م �ضنحاول تبيني الآيات؛ اأي ن�ضرح معناها فقط. ل نرمي 

اإىل التف�ضيل والأبحاث الفل�ضفية والفقهية واأمثالها، بل نهدف اإىل اأن 

1− سورة المجادلة، اآليتان5- 6.
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 لالآيات اإىل جانب 
1
تتعّرف�ا اإىل معنى الآيات، وبتعبرٍي اأدّق، اإّنها ترجمٌة

�ضيٍء من الت��ضيح. هذه هي منهجّيتنا يف هذا التف�ضري.

شأن نزول اآلية األولى

 َق��ْوَل الهَّت��ي ُتاِدُلَك ِف 
ُ
الآي���ة بع���د الب�ضملة هي: ﴿َق��ْد �َسِم��َع اهلل

ة امراأةٍ ج���اءت الر�ض�ل P وكان لها  َزْوِجه��ا َوَت�ْسَتِك��ي اإَل اهلل﴾ ق�ضّ

ا، وا�ضتكت كذلك  مع���ه ح�اٌر وج���داٌل ُملّح���ان، وكانت ُم�ضطرب���ةاً ج���داًّ

���ا ل�ضك�اها، وحّل  اإىل اهلل، ويف اآخ���ر املط���اف وج���د الر�ض�ل P عالجاً

ة هي اأّنه كان يف  له���ا م�ضكلتها. هذا ه� م�ضم�ن الآيات الأوىل، والق�ضّ

ا  م اأحياناً اجلاهلية -قبل جميء الإ�ضالم- ُعرٌف وتقليٌد يق�ضي باأن ُيحرِّ

نِت َعَليَّ 
َ
الرج���اُل ن�ضاَءهم على اأنف�ضهم اإىل الأبد بق�ل جملٍة واحدٍة: »اأ

ي«، فكان�ا بذلك ي�ضّبه�ن ن�ضاءه���م باأّمهاتهم، وما اإن تخرج  مِّ
ُ
َكَظْه���ِر اأ

ه���ذه اجلملة من فم ال���زوج حّتى حَترم املراأة علي���ه اإىل الأبد! لحظ�ا 

���ا �ضرح الفرق  هار والّط���الق، و�ضياأتي لحقاً م���دى الفرق بني ه���ذا الظِّ

���ا كان لديهم ط���الق، وكان لديه���م �ضروٌب  والخت���الف بينهم���ا. طبعاً

ا من الطالق، فكان  ا نح�اً واأمن���اٌط خمتلفٌة منه، لكّن الظه���ار كان اأي�ضاً

الزوج���ان يت�ضاجران وين�ضب بينهما نزاع طفيٌف، فاإذا بالرجل يغ�ضب 

م بكلمٍة واحدٍة امراأته على نف�ضه اإىل الأبد، وينف�ضالن من دون  وُيح���رِّ

اأن ي�ضتلزم الأمر مقّدماٍت �ضرورية.

اأّم���ا �ض���اأن نزول ه���ذه الآية فه� اأّن رج���الاً من الأن�ض���ار ت�ضاجر مع 

ا ح����ل ق�ضّيٍة �ضغريٍة، وقد ُذِك���َرت هذه الق�ضّية  ا ُجزئياًّ امراأت���ه �ضجاراً

1− ترجمة بالفارسية؛ أي شرح وبيان اآليات.
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. وذانك الزوجان 
1
يف كت���ب التف�ضري غري اأّنه ل �ضرورة لذكر تفا�ضيلها

هم���ا من الأن�ضار؛ اأّي من اأهل املدينة الذين جاء اإليهم الر�ض�لP. مل 

 من الهجرة وقعت احلادثة، لكن عقب هذا 
ٍ
ُي�َضْر يف التاريخ اإىل اأّي عام

ا، وجاء يف الرواية عنه اأّنه »وكان اأهَل  ال�ضجار الب�ضيط ثار الزوج غ�ضباً

ع يف اّتخاذ القرارات؛ اأّي  رعة الت�ض���رُّ ، وُيق�ضد بال�ضُّ
2
رع���ة واللََّمم« ال�ضُّ

من دون مالحظة حيثيات الأم�ر، و»اللََّمم« ه� القيام بالأعمال ب�ض�رٍة 

ُفجائي���ة واإجنازها من دون �ضابق���ٍة، وكلمة »اللََّمم« التي جاءت يف الآية 

ا  ، هي اأي�ضاً
﴿الهَّذي��َن َيْجَتِنُبوَن َكباِئَر الإِْث��ِم َوالَفواِح�َش اإلهَّ اللهََّم��م﴾3

بهذا املعنى؛ اأّي الذن�ب التي ل �ضابق لها، والتي ل ي�ضّر الإن�ضان عليها 

 . ولي�س من داأبه ارتكابها و�ضدرت عنه فجاأةاً

وق���د ُذِك���ر يف اأ�ضب���اب النزول اأّن ه���ذا الرجل ال���ذي كان على هذه 

ال�ضف���ة، م���ا اإن امتنعت امراأته ع���ن اإطاعته يف م�ضاأل���ٍة ب�ضيطٍة، حّتى 

ّمي«، 
ُ
ْن���ِت َعَليَّ َكَظْه���ِر اأ

َ
واجهه���ا فج���اأةاً بُع���ْرِف اجلاهلية قائ���الاً لها: »اأ

���ا! ما الذي  وعندم���ا ع���اد الرج���ل وامل���راأة اإىل ر�ضدهما قائل���ني: عجباً

ا علّي«،  ح�ض���ل؟! ماذا نفعل الآن؟ قال الرجل: »اأظّن اأّنِك �ضرِت حراماً

فقال���ت املراأة: »ل يا رجل! نحن يف عهد الإ�ضالم الآن، لقد كانت املراأة 

ه���ار يف اجلاهلية، لكّن الأو�ضاع اختلفت الآن«،  حترم على الرجل بالظِّ

ا، لكّن الإ�ضالم مل ين�ضخ هذه ال�ُضّنة بعد«، فقّررا  فاأجاب الرجل: »ح�ضناً

الذه���اب ل�ض����ؤال الر�ض�ل P. ول���ّم���ا ا�ضتحى الرجل م���ن الذهاب اإىل 

الر�ض����ل P، جاءت���ه املراأة مبفرده���ا، وقالت له: »فع���ل بي زوجي هذا 

الأمر، وظاَهَرين هكذا«.

1− من ضمنها: تفسير القمي، ج2، ص 365؛ جامع البيان، ج14، ص28.

2− مجمع البيان، ج9، ص371 باختالف بسيط.

3− سورة النجم، اآلية 32.
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النقط���ة املهّم���ة هن���ا ه���ي كيفّي���ة تعاطي الر�ض����لP م���ع العادات 

اجلاهلي���ة؛ اإذ -كّما تقّدم- تندرج حتت ه���ذه الق�ضايا اجلزئّية ق�ضّيٌة 

ا من  ة هي م�ضاأل���ٌة جزئيٌة، غ���ري اأّننا ن�ضاه���د جّيداً كلّي���ٌة: فه���ذه الق�ضّ

نن اجلاهلية. فاملراأة  خالله���ا طريقَة تعامل الر�ض�ل الأك���رم P مع ال�ُضّ

ج���اءت الر�ض�لP ليق����ل لها: دعِك من الأمر، ما ه���� بذي �ضاأن. لكْن 

، وقد تغلغلت يف نف��س النا�س واأِن�ُض�ا بها  مبا اأّنها كانت عادةاً ُمتج���ّذرةاً

لب ل يتعامل م���ع العادات التي  لق���رون، والقائد احلكيم والقائ���د ال�ضّ

تغلغلت يف اأرواح النا�س بهذا النح�؛ اأّي يرتكها و�ضاأنها من دون اأن ياأبه 

بها؛ لأّنه ل يريد اإزالتها ب�ض�رٍة �ضطحيٍة، ول اأن يك�ن ت�ضّديه لها على 

عج���ٍل، ب���ل على نحٍ� �ضديد. وعلي���ه قال لها �ضّلى اهلل علي���ه واآله: نعم! 

لقد ظاَه���رِك زوجك وَحُرمِت علي���ه! فطِفَقت املراأة جتادل���ه وُتراِجعه 

وحت���اوره، وكان فيما قالت: وكيف ي�ضحُّ ه���ذا يا ر�ض�ل اهلل! اإّنه زوجي 

ا، واأحبُّه اأكرث من اأّي اأحٍد على وجه الأر�س،  ا ُكرُثاً وقد اأجنبت ل���ه اأولداً

ْح���َرُم علي���ه لق�له ه���ذا؟! مل ينِف الر�ض�ل P الأم���ر، وقال: هذا ما 
ُ
َفاأ

َ
اأ

ح�ض���ل، لق���د ظاَه���َرِك و�ض���ار كلٌّ منكما ح���راٌم على الآخ���ر. وعندما 

ِمل الر�ض�لP على جعل ح���لٍّ لها، جلاأت اإىل  عج���زت املراأة ع���ن اأن حَتْ

: اإله���ي! ماذا اأ�ضنع؟  اهلل  ﴿َوَت�ْسَتِك��ي اإَِل اهلل﴾  وا�ضتك���ت اإلي���ه قائلةاً

ل���دّي اأولٌد �ضغار، اإذا تركتهم لزوجي ف�َضَيْتَع�ض�ن وي�ضيع�ن، واإذا بق�ا 

ا. عندي ف�ضيم�ت�ن ج�عاً

محاربة اإلسالم للعادات الجاهلية الخاطئة

 
ُ هَّ
يف تل���ك الأثناء، نزلت على ر�ض�ل اهلل ه���ذه الآيات:﴿َقْد �َسِمَع اهلل

اُوَرُكَما   َي�ْسَمُع َتَ
ُ هَّ
ِ َواهلل

هَّ
اِدُلَك ِف َزْوِجَها َوَت�ْسَتِكي اإَِل اهلل َقْوَل الهَِّتي ُتَ

ا ُهنهَّ  ��ن نِّ�َساِئِهم مهَّ ��ٌر )1( الهَِّذي��َن ُيَظاِهُروَن ِمنُكم مِّ  �َسِمي��ٌع َب�سِ
َ هَّ
اإِنهَّ اهلل



18

َن  ِئ��ي َوَلْدَنُه��ْم َواإِنهَُّه��ْم َلَيُقوُل��وَن ُمنَكًرا مِّ َهاُتُه��ْم اإِلهَّ اللهَّ ْن اأُمهَّ َهاِتِه��ْم اإِ اأُمهَّ

 َلَعُف��وٌّ َغُف��وٌر )2(﴾. يف الآي���ة ا�ضت���دلٌل ه���ام، 
َ هَّ
اْلَق��ْوِل َوُزوًرا َواإِنهَّ اهلل

يقط���ع من خالله جذور هذه العادة من ذهن هذا الرجل، بتاأّمٍل وتدّبٍر 

ّم كّل �ضخ�سٍ هي تلك التي 
ُ
وباأ�ضل����ٍب �ضلي���م. ووجه ال�ضتدلل ه���� اأّن اأ

ولدت���ه وجاءت ب���ه اإىل الدنيا، اأّما تلك املراأة الت���ي -واخلطاب مل�ضلمي 

ّمي« ل ت�ضري اأمَّ اأحدكم 
ُ
نِت عليَّ َكَظْهر اأ

َ
�ض���در الإ�ضالم- تق�ل�ن لها »اأ

هار  ول اأثر لق�لكم هذا؛ اأّي اإّنه ُيْعَلُم يف هذا الق�ضم من الق�ضّية اأّن الظِّ

ل ي�ضت�ج���ب ُحرمةاً اأبديةاً ول ُيفّرق بني امل���راأة وزوجها، كلُّ ما يف الأمر 

اأّنه عادٌة جاهلّيٌة يجب اأن ُتقرَّ لها عق�بٌة؛ لكي ل َيْقَربها اأحٌد بعد ذلك، 

والعق�بة هي اأّن الرج���ل اإذا ظاهر امراأته ثّم اأراد ُمقاَرَبَتها جتب عليه 

كّف���ارة حتري���ر َرَقبة. وهذه اإح���دى الذرائع التي جعله���ا الإ�ضالم لعتق 

ا، عليكم اأن تعتق�ا رقبة، فاإن مل جتدوا ما تعتق�ن به  اأولئ���ك العبيد. اإذاً

ومل يك���ن با�ضتطاعتكم ذلك، فعليكم �ضيام ﴿�َسْهَريِن ُمَتتاِبَعني﴾ فهذا 

ال�ض����م نف�ضه  ُيطّهر وُينّقي م���ن اخلطاأ الذي ارتكبتم����ه، وُيطّهر من 

���ا فاأطعم�ا �ضتني  رج����س تلك اخلطيئ���ة، واإذا مل تتمكن�ا من ذلك اأي�ضاً

ا- اأّي اأطعم�هم وجبَة طعام. والفرق بينهما ه�  ا -ل �ضتني فقرياً م�ضكيناً

، اأّما امل�ضكني فه� العاجز الذي ل اإمكانية  اأّن الفقري ه� من ل ميلك مالاً

ا لأن ميتل���ك ُق�ته. وه�ؤلء امل�ضاك���ني ال�اجب اإطعامهم مل  لدي���ه اأ�ضا�ضاً

تتمّك���ن احلك�مة الإ�ضالمية بعد من اإدارة اأم�رهم، ولي�س باإمكانهم اأن 

ا ذريعة لإطعام ه�ؤلء. ُيديروا �ض�ؤونهم باأنف�ضهم. فهذه اأي�ضاً

شرح اآليات

ثّم���ة نقاٌط عّدٌة هنا ت�ضرتعي النتباه وت�ضّكل كّل واحدٍة منها م�ضاألةاً 

مهّمة. 
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 ِ
هَّ

اِدُل��َك ِف َزْوِجَه��ا َوَت�ْسَتِكي اإَِل اهلل  َق��ْوَل الهَِّتي ُتَ
ُ هَّ
﴿َق��ْد �َسِمَع اهلل

��ٌر )1( الهَِّذي��َن ُيَظاِهُروَن   �َسِمي��ٌع َب�سِ
َ هَّ
اُوَرُكَم��ا اإِنهَّ اهلل  َي�ْسَم��ُع َتَ

ُ هَّ
َواهلل

ِئ��ي َوَلْدَنُهْم﴾  لهَّ اللهَّ َهاُتُه��ْم اإِ َهاِتِه��ْم اإِْن اأُمهَّ ��ا ُهنهَّ اأُمهَّ ��ن نِّ�َساِئِهم مهَّ ِمنُك��م مِّ

ثّم���ة حقيقٌة هن���ا، وهي اأّنه عندما ُيقال اإّن الإ�ض���الم ديٌن فطريٌّ فاأحد 

من���اذج ذلك ه� اأّن اأحكام الإ�ضالم ميكن فهمها، وال�ضتدلل ال�ارد يف 

ِئي  َهاُتُهْم اإِلهَّ اللهَّ َهاِتِهْم اإِْن اأُمهَّ ا ُهنهَّ اأُمهَّ الآية ميكن قب�له. يق�ل تعاىل: ﴿مهَّ

َوَلْدَنُه��ْم﴾ وه���ذا ا�ضتدلٌل مبق���دور كّل اأحٍد فهم���ه. ﴿َواإِنهَُّه��ْم َلَيُقوُلوَن 

َن اْلَق��ْوِل َوُزوًرا﴾ ال��ُمنكر يعني ما ه� جمه�ٌل وغري مقب�ٍل يف  ُمنَك��ًرا مِّ

الدين، وهذا الكالم »اأنِت علّي كظهر اأمي« ه� كالٌم باطل، لكْن مع اأّنه 

باط���ٌل اإّل اأّنه يخ���رج من اأف�اه الرجال، واأنَت اأّيه���ا الرجل الذي جاءت 

امراأت���ك الآن لت�ضتك���ي، ل تخ�ضع للباطل ال���ذي ُقْلَت���ه؛ لأن ثّمة �ضبيالاً 

 َلَعُفوٌّ َغُفوٌر﴾ ف�ضحيٌح اأّنك اأخطاأت وهناك خطيئٌة 
َ هَّ
للرج����ع ﴿َواإِنهَّ اهلل

قد ارُتِكَبت، لكّن اهلل تعاىل قادٌر على تغيري الأمر.

اأّم���ا فيما خ�ّس ما يج���ب على هذا الرجل الذي ظاه���ر امراأته من 

تكلي���ف، فالآية تبّينه﴿َوالهَِّذي��َن ُيَظاِهُروَن ِم��ن نِّ�َساِئِهْم ُث��مهَّ َيُعوُدوَن ِلَا 

قبة تعني العبد؛ لأّنه���م كان�ا يف الع�ض�ر  َقاُل��وا َفَتْحِري��ُر َرَقَب��ٍة﴾ والرَّ

ا، قب���ل ع�ضر الإ�ضالم وع�ضر الر�ض�ل الأكرمP، ُيقّيدون  القدمية جدًّ

ِرقاب امل����ايل، وكان�ا يح�ض����ن العبيد ب�»الرقبة«، كم���ا نح�ضي الي�م 

النا�س ب�»الفرد«. 

لفت�ى  ا  وفقاً ا  طبعاً  ﴾ ُمَتَتاِبَعنْيِ �َسْهَرْيِن  َياُم  َف�سِ َيِجْد   ْ لهَّ ﴿َفَمن 

اأن  بل يكفي  ا،  ا متتالياً ي�ماً �ضّتني   ب�ضيام 
ٍ
العلماء فالإن�ضان غري ملزم

 واحٍد من ال�ضهر التايل. وفيما يتعّلق 
ٍ
ي�ض�م ال�ضهر الأول ويتبعه بي�م

ا﴾ فهذا ال�ضيام يجب اأن ي�ضبق اأّي عالقٍة بني  ب� ﴿ِمن َقْبِل اأَن َيَتَما�سهَّ

الأحكام يف  مرونة  تظهر  -وهنا  َي�ْسَتِطْع﴾   ْ ﴿َفَمن لهَّ واملراأة.  الرجل 
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نَي ِم�ْسِكيًنا﴾ وامل�ضكني كما تقّدم، لي�س الفقري  الإ�ضالم- ﴿َفاإِْطَعاُم �ِستِّ

اأو الطاعن يف  للنا�س، بل الإن�ضان العاجز  ول املت�ضّ�ل الذي ميّد يده 

ال�ضّن اأو املري�س.

الأم���ر الظري���ف يف هذا ال�ضخ����س الذي ظاَهر زوَجه، ه���� اأّنه قال 

للر�ض�لP اإّنه ل يقدر على �ضيٍء من تلك الكّفارات، فحينما نزلت هذه 

الآي���ات، طلب الر�ض����لP من املراأة اأن ت�ضتدع���ي زوجها حلّل امل�ضكلة، 

فجاء واأمره الر�ض����لP بتحرير رقبة، فقال الرجل: يا ر�ض�ل اهلل! من 

ْم �ضهرين  ا �ضُ اأي���ن يل حترير رقبة! لي�س مبقدوري ذلك. فق���ال P: اإذاً

ا لثالثة  ُمتتابع���ني! فاأجاب الرجل: عين���اي �ضعيفت���ان، اإذا مل اآكل �ضيئاً

ا، اأْطِع���ْم �ضّتني  ���ا اإذاً بتل���ى بالعم���ى. فقال الر�ض����لP: ح�ضناً
ُ
 ف�ضاأ

ٍ
اأّي���ام

مَتّكَن 
َ
ا! فق���ال: حّتى هذا لي�س با�ضتطاعت���ي اإّل اإذا �ضاَعْدَتني لأ م�ضكيناً

م���ن ذلك. ثّم يبدو اأّن الر�ض�لP وعد مب�ضاعدته من بيت املال ليتمّكن 

���ة هي اأّن  م���ن الهتم���ام باأمر اإطع���ام اأولئك امل�ضاك���ني ال�ضّتني. الق�ضّ

ا كذلك  ه���ار، وكان عاجزاً ا قام بالظِّ ا كبرياً الرواي���ة تذكر اأّن���ه كان �ضيخاً

عن اأداء كّفارته.

ِ َوَر�ُسوِلِه﴾ كان الزوجان م�ؤِمَنني، فمعنى ق�له 
هَّ

﴿َذِلَك ِلُتوؤِْمُنوا ِباهلل

تعاىل ﴿ِلُتوؤِمُنوْا﴾ ه� اأن تدخل�ا حقيقةاً يف دائرة امل�ضلمني؛ لأّن لالإميان 

مرحلتني: اإحداهما اأن ُيقّيد الإن�ضان ا�ضمه يف �ِضِجّل حزب اهلل؛ اأّي اإذا 

: اأنا م�ضلم. هذا �ضرٌب من الإميان، اأّما  �ُضِئل ما دينك؟ ف�ضُيجيب مثالاً

ال�ض���رُب الآخر، فه� اأن ي�ضع الإن�ضان قدمه حقيقةاً على جاّدة الإميان؛ 

اأّي اأن يعمل بجميع الأوامر الإلهية ويتجّنب املحّرمات الإلهية، وُي�ضّحي 

من اأجل هذا الإميان وُي�ؤِْثر على نف�ضه. هذا ه� الإميان احلّق.

يق����ل تعاىل اإّن الكّف���ارة التي جعلناه���ا لكم هي ُبغي���ة اأن ُتخّل�ض�ا 

ا م���ن تلك العادة اجلاهلية، ولتطّهروا اأذهانكم واأرواحكم  اأنف�ضكم حقًّ
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متم �ضهرين ُمتتابعني،  ، اأم �ضُ م���ن ذلك الرج�س، ف�ض�اء اأاأْعَتقُتم رقب���ةاً

ا، ف�ضتظّل الذكرى خالدةاً يف اأذهانكم اأّن هذه  اأم اأطعمُتم �ضّتني م�ضكيناً

الع���ادة هي عادٌة جاهلية، واأّنكم من خ���الل الكّفارة ُتخّل�ض�ن اأنف�ضكم 

 ﴾ ِ
هَّ

من تلك ال�ُضّنة، وتدخل�ن يف نطاق امل�ؤمنني باهلل. ﴿َوِتْلَك ُحُدوُد اهلل

فال تن�ض�ا هذه احلدود، �ض�اء فر�ضنا اأّن هذه الكّفارات هي حدود اهلل 

-وق���د ُبنّي يف بع�س امل�ارد الأخرى كذلك واجباٌت مالية ٌعلى الإن�ضان، 

ا غري  ا ثّمة م�ارد اأخرى اأي�ضاً حيث قال تعاىل ﴿ِتْلَك ُحُدوُد اهلل﴾، طبعاً

هار   - اأو فر�ضن���ا اأّن ﴿ِتْلَك ُحُدوُد اهلِل﴾ ه���ي المتناع عن الظِّ
1
مالي���ة

ا فالأمر �ضّيان وكالهما حدود اهلل. والفعل الذي  واعتب���اره عمالاً خاطئاً

ا ملا جعل اهلل له كّفارة.  ي�ضت�ج���ب كّفارةاً ه� عمٌل خاطئ، فل� كان ح�ضناً

وع���دم القيام ب���ه ه� ح���ّد اهلل؛ اأّي اإذا اأردمت اأن تك�ن�ا م�ؤمنني وتك�ن�ا 

م�ضلمني وتدخل�ا �ضم���ن دائرة امل�ؤمنني، فعليكم مراعاة هذه احلدود، 

واإن مل ُتراع�ها وخلطتم العادات اجلاهلية بالعادات الإ�ضالمية، فلي�س 

ه���ذا من الإ�ضالم يف �ضيء، واإذا خلطتم بني حم�ض�ل الفكر الإحلادي 

ا.  ا، فلم يعد هذا اإ�ضالماً وحم�ض����ل الفكر الإ�ضالمي ومزجتم�هم���ا معاً

لالإ�ضالم حدوٌد فال تتعدوا حدوَد اهلل ﴿َوِلْلَكاِفِريَن َعَذاٌب اأَِليٌم﴾.

وظيفة قائد المجتمع الحضور
في كاّفة أحداث المجتمع واإلشراف عليها

ثّمة نقاٌط عّدٌة هنا، �ضاأطرحها عليكم بالرتتيب. اأولها هي اأّن اهلل 

تع���اىل والقائد الإ�ضالمي حا�ض���ران يف كّل ق�ضيٍة م���ن ق�ضايا النا�س، 

وم�ضرف���ان عليها، وهذا ه���� معنى القيادة. وقي���ادة الر�ض�لP بالطبع 

1 - سورة البقرة، اآليات 187، 229، 230؛ سورة النساء، اآلية 13؛ سورة الطالق، اآلية 1.
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قائم���ٌة بهدايٍة اإلهية. وه���� ل ين�ضحب حّتى من ق�ضيٍة عائلية؛ فاإذا كان 

م���ن ال�ُمقّرر اأن يك����ن لدينا جمتمٌع وتك�ن لدينا اأّم���ٌة وعلى راأ�ضها ثّمة 

اإم���ام، فاإّن���ه يجب على هذا الإمام اأن يحّل م�ض���اكل النا�س كافة حينما 

ا يف كّل مكان. ولق���د كان الأمر على هذا  حُت���ال اإلي���ه، واأن يك�ن حا�ضراً

ا  ا يف مرحلة الن�ضال، فقد كان الإمام اخلميني } حا�ضراً النح� اأي�ضاً

يف كّل ق�ضّيٍة عار�ضة، ومل يكن هناك اأّي اأمٍر قد ُيعّر�س الإن�ضان للحرية 

م���ن دون اأن يك�ن لالإمام )قده( م�قٌف فيه. فمثالاً حينما وقعت وقعت 

حادث���ة اإح���راق »�ضينما ِرك�س« يف اآب���ادان، كان اجلميع اآنذاك حائرين 

يت�ضاءل�ن عن اأ�ض���ل الق�ضية، وعن امل�قف الذي ينبغي عليهم اّتخاذه، 

وعّم���ا يجب �ضنعه، وعّما اإذا كان���ت احلك�مة هي التي قامت باإحراقها 

؛ 
1
اأو العراقي����ن اأو املخّرب�ن، واإذ ببيان الإمام ي�ضدر قبل اأّي بياٍن اآخر

حيث مل تكن اجلهات الأخرى يف اإيران -حّتى املنا�ضل�ن- قد اأ�ضدرت 

بيان���اٍت بع���د .واإّنني ل اأن�ضى اأنّنا كنا يف اأثناء ه���ذه احلادثة َمْنِفّيني يف 

 )رحمة اهلل علي���ه( واآية اهلل 
2
جريف���ت اأن���ا واملرح�م رّب���اين �ض���ريازي

ا نت�ضاور،  ، مع عدٍد اآخٍر من الأ�ضدقاء، حيث جل�ضنا معاً
3
رّب���اين اأمَل�ضي

أكثر من 370  لقي   ]1978/08/19[ عام 1357  ُمرداد  من  والعشرين  الثامن  في   -1
شخًصا من أهالي آبادان حتفهم في حادثة إحراق سينما رِكس. أصدر سماحة اإلمام 
الخميني )قّدس سرّه( بيانًا حول هذه المأساة، جاء فيه: "... تشهد األدلّة أيًضا على 
ضلوع أيادي مجرمي النظام الجائر...". يُراَجع: صحيفۀ امام، ج3، ص445؛ بيان إلى 

أهالي آبادان حول إحراق سينما رِكس )1357/05/31( ]1978/08/22[.

ربّاني شيرازي )1301-1360( ]هجريًّا شمسيًّا: من  الرحيم  الله عبد  آية  المرحوم   -2
]منظمة  السافاك  في سجون  عديدة  لسنوات  سرّه(،  )قّدس  الخميني  اإلمام  أصحاب 
المخابرات واألمن القومي في نظام الشاه[. عكف إبّان انتصار الثورة اإلسالمية أيًضا على 
الخدمة ضمن مهام متعددة كمجلس خبراء الدستور ومجلس صيانة الدستور. تدل رسالة 

اإلمام الخميني )قّدس سرّه( بمناسبة ارتحاله على شخصيته الثورية والعلمية. 

3- آية الله محّمد مهدي ربّاني أْملَشي )1313-1364( ]هجريًّا شمسيًّا[: من تالمذة 
آية الله بروجردي وسماحة اإلمام الخميني )قّدس سرّه( ومن أصحابه في الثورة. زُجَّ 



23 المحاضرة األولى

وقررن���ا اإ�ضدار بياٍن �ضريٍّ لرن�ضل���ه اإىل قم بت�قيٍع عام من اأجل اإطالع 

النا����س على جمريات الأم�ر، وقد ا�ضتغرق الأمر ي�مني، وما اإْن هممنا 

بطباعته ون�ضخ���ه، حّتى و�ضل بيان الإمام اإىل اأيدينا؛ اأّي اإىل جريفت، 

وه���ذا يعني اأّنه مل مي�ِس مثالاً اأربعة اإىل خم�ضة اأيام على احلادثة حّتى 

ا، ويف جريفت! ط����ال مرحلة الكف���اح كان الإمام  كان الإم���ام حا�ض���راً

 ، ا يف كّل م���كان! وح�ض�ره هذا ي�ضّكل يف ال�اق���ع حقيقة اً عجيبةاً حا�ض���راً

ا يف كل الق�ضاي���ا امل�ضريية،  وهك���ذا كان اإّبان الث����رة وبعدها حا�ض���راً

الت���ي كانت مثار اهتمام ال�ضعب وت�ضتلزم قيادة الإمام واإ�ضرافه عليها. 

 P وهذا كان حال املجتمع يف ع�ضر �ضدر الإ�ضالم، حيث كان الر�ض�ل

ُيراَجع حّتى يف الق�ضاي���ا الأ�ضرّية، وكّل الذين كان�ا يعي�ض�ن يف املدينة 

مل يكن يتجاوز عددهم رمبا الع�ضرة اآلف اأو اخلم�ضة ع�ضر األف ن�ضمة، 

ا للنبي من  ل ب�ضه�لة اإىل الر�ض�ل P، وكان ُمتاحاً وكان باإمكانهم الت��ضّ

حي���ث ال�قت اأن يب���ّت يف اأم�رهم، ويف كّل م�ضاأل���ٍة كان�ا يراجع�ن فيها 

الر�ض����ل P كان لديه ج����اٌب وحلٌّ مل�ضاكلهم، واإن مل يكن لديه حلٌّ فاإّن 

اهلل ي�حي���ه اإلي���ه. وعليه، فاإّن القائد الإ�ضالم���ي يف اأيامنا، وكّل القادة 

« اأن يك�ن�ا  الذي���ن �ضيك�ن�ن يف امل�ضتقبل، يجب اأن يك�ن����ا كذلك: »اأولاً

ا« اأن يّتخذوا حل�لهم واأج�بتهم  حا�ضرين وُم�ضرف���ني على الأم�ر، »ثانياً

م���ن الق���راآن، واأن تك�ن معتمدةاً عل���ى القراآن، فاإّم���ا اأن تعتمد على اآيٍة 

���ٍة وم��ض���ٍع خا�ٍس من���ه، اأو على روح الق���راآن وُكّلّيات���ه، وهذا ه�  خا�ضّ

ال�ضرط الأ�ضا�ض���ي للقيادة. وحل�ضن احلظ فاإّن هذا م�ضه�ٌد وحم�ض��ٌس 

جيرفت  إلى   1356 عام  ونُِفي  الطاغوت،  نظام  ضد  لنضاله  مرات  سبع  السجن  في 
ومدينة بابك. يدل حضوره في مناصب هاّمة من قبيل مجلس خبراء الدستور ومجلس 
صيانة الدستور والنائب العام للبالد ومجلس خبراء القيادة؛ على صالحيّته والتزامه. 
كان شوكة في عيون األعداء والمنافقين، وانتهى به المطاف إلى الشهادة على أيدي 

عصابة مهدي هاشمي.
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ب�ضكٍل كامٍل يف قيادة اإمام الأمة. 

 َق��ْوَل اٱلهَِّتي 
ُ هَّ
ل���ذا فاإّنه تع���اىل يق�ل يف اأّول ال�ض����رة: ﴿َقْد �َسِم��َع اٱهلل

اُوَرُكَما﴾. يق�ل   َي�ْسَمُع َتَ
ُ هَّ
اِدُل��َك ِف َزْوِجَها﴾ ثّم ي�ؤّكد ثاني���ة اً﴿َواٱهلل ُتَ

 ي�ْسَمُع﴾ ما يدّل على ال�ضتمرار، 
ُ هَّ
يف البداي���ة ﴿�َضِمَع﴾ ثّم يق����ل ﴿َواٱهلل

ٌر﴾.   �َسِميٌع َب�سِ
َ هَّ
���ا تاأكيٌد لهذه امل�ضاألة وهي ﴿اإِنهَّ اٱهلل ويف اآخر الآية اأي�ضاً

م���ا من م�ضاألة قد تغيب ع���ن اأنظار القائد الإله���ي للمجتمع الإ�ضالمي 

وتن���اأى عنه، وهذا ه� الفرق بني املجتم���ع الإلهي واملجتمع غري الإلهي. 

لي����س باإمكان القيادات الأخرى -تلك التي ل تعتمد على اهلل- اأن ُتثبت 

ح�ض����ر القائد يف كّل مكان، وهذا ل يعني اأّنه لي�س للقادة ح�ض�ر، بلى! 

فق���د كان هناك قياداٌت كثريٌة ق�ّي���ٌة ومهّمٌة كذلك، وقد كانت حا�ضرةاً 

كذل���ك من اأج���ل �ضع�به���ا اأو جمتمعاتها الت���ي كانت تق�ده���ا وت�ضرف 

عليه���ا، لكْن مبا اأّن قياداتهم مل تك���ن اإلهّية، فقد ارتكب�ا اأخطاءاً كثريةاً 

وتعّر�ض�ا للكثري م���ن النحرافات. اإّن اإرادة الإن�ضان وم�ضيئته دخيلتان  

يف كّل اأفعال���ه التي يق�م بها؛ لذلك فاإّن احلف���اظ على املجتمع بحالته 

الث�رّي���ة والإ�ضالمي���ة ه� اأمٌر يتطّلب اإرادة النا����س، ومبا اأّنهم يرتكب�ن 

الأخط���اء يف بع�س امل�اقف ف���اإّن املجتمع ينحرف. وهن���اك الكثري من 

املجتمعات والدول التي ث���ارت بالأم�س، وبذلت اجله�د وقّدمت الدماء 

وخا�ض���ت املالحم، غري اأّنها الي�م اإّما عالٌة على بع�س الق�ى العظمى، 

واإّم���ا اأّنها �ضجينة طيٍف وا�ض���ٍع من ق�ى العامل رغ���م اّدعائها احلرّية. 

اإّن ع���دم ح�ض�ر ه���ذه القيادات واإ�ضرافها الدائ���م على �ض�ؤون بالدها، 

ا اإلهيًّا، بالإ�ضافة اإىل عدم اعتماد هذه املجتمعات  وعدم امتالكها اإطاراً

الث�ري���ة واملجتمعات احلديثة ال�لدة على وحي الهداية الأبدّية، ُيف�ضي 

به���ا اإىل هذه النقائ����س. بينما احلال لي�ضت كذل���ك يف الإ�ضالم؛ فكّل 

�ضيٍء عندنا يعتمد على اهلل امل�ج�د.
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ثالثة أنماط للتعامل مع عادات األَْسَبِقين

: التعامل الَحْذِفي أولاً

النقط���ة الثانية هي ح�ل الع���ادات والتقاليد، ففي كّل جمتمٍع هناك 

ا وغري  ع���ادات، منها ال�ضائب ومنها غري ال�ضائب، ومنها اخلاطئ جدًّ

ا. فماذا يفعل املجتمع الث�ري حيالها؟ بالطبع ل يجب عليه  املقب�ل اأب���داً

ا لينّقي  اأن يحم���ل منجالاً بي���ده ويجتّث كّل ه���ذه العادات ومي�ض���ي ُقدماً

ا وتعرّثت  املجتم���ع منها، ولقد قام���ت املجتمع���ات الث�رية بذل���ك اأحياناً

عرثاٍت جّد كبرية، ف�ضّيعت عادات املجتمع احل�ضنة. اإّنا الآن يف جمتمٍع 

ث����ريٍّ تعّر����س للزلل والنحراف لع���دم اإحيائه التقالي���د القدمية، فقد 

ا تقاليد اإ�ضالمية. حدثت هذه الث�رة  كان���ت تقاليد ح�ضنة، وكانت اأ�ضا�ضاً

يف املجتمع ومل ُيَعْد فيها اإحياء العادات القدمية، ولذلك فقد �ضاع هذا 

ا،  املجتم���ع يف وادي الهالك وال�ض���الل، وقد ل يّت�ضح �ضالله الي�م متاماً

اإّل اأّنه �ضيّت�ضح بعد ع�ضر �ضن�اٍت، اأو خم�س ع�ضرة �ضنٍة اأخرى اإذا ا�ضتمّر 

الأمر على هذا املن�ال. بع�س العادات لي�ضت بعادات �ضيئة، وهي ح�ضيلة 

عمر الب�ضرية وثم���رة قروٍن من التجربة الإن�ضانية، فما املانع من العمل 

به���ا؟ وما العيب فيها؟ وعلى �ضبيل املثال اأذكر »الت�ضادور«]العباءة[ وه� 

ا، بل احلجاب ه� الإ�ضالمي  تقليٌد اإيراين؛ ف�ضكل الت�ضادور لي�س اإ�ضالمياًّ

ولي����س �ضكل الت�ض���ادور؛ فقد يتحّق���ق احلجاب بالت�ض���ادور، وقد يتحّقق 

؛ 
2
 كما يف ب���الد ال�ضام

1﴾ بالعب���اءة، وق���د يتحّقق باخِلم���ار ﴿ِبُخُمِرِه��نهَّ

حي���ث اإّن الن�ضاء ُيلقني على روؤو�ضهّن بُخُم���ٍر تغطي حّتى اأو�ضط اأيديهّن 

ا اأن يتحّقق ب�ضروٍب اأخرى. فالت�ضادور  وتغطي �ضدورهّن، وميكن اأحياناً

1− كما جاء في سورة النور، اآلية 31.

2− كانت بالد الشام منطقة تشمل الدول الحالية: سوريا، لبنان، فلسطين واألردن.
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ه���� حجاب الإيرانيات، وُيق���ال اإّن الت�ضادور نف�ضه بهذا ال�ضكل يع�د اإىل 

ع�ض���ر ال�ضا�ضاني���ني؛ اأّي اإىل م���ا قب���ل الإ�ضالم. وحينما ج���اء الإ�ضالم 

ا؛ فه� عادٌة اإيرانية،  وفر�س احلجاب ا�ضتخدمته الإيرانّيات لذلك اأي�ضاً

فه���ل من ال�ض�اب -وقد جاءت الث�رة الإ�ضالمي���ة- اأن ناأتي وننزع هذا 

الت�ضادور عن روؤو�س الن�ضاء، ونق�ل: هذا الت�ضادور خطاأ، فتعال�ا ن�ضنع 

ا اآخر من احلجاب، فاإّما من �ضنف حجاب اأهل ال�ضام ، اأو احلجاز  �ضنفاً

ا! وما العيب يف احلفاظ على الت�ضادور  اأو الع���راق؟ ل، هذا لي�س �ضحيحاً

ا اإذا اأردُت احُلكَم فاإّن اأف�ضل ن�ٍع م�ج�ٍد للحجاب ه�  الإي���راين؟! اأ�ضا�ضاً

الت�ضادور، وعل���ى حّد م�ضاهداتي فاإّن الت�ضادور اأف�ضل اأمناط احلجاب. 

، ونادوا باحلج���اب الإ�ضالمي ودع�ا اإليه،  ولق���د ارتبك البع�س مبا�ضرةاً

ا ُقبيل انت�ضار الث�رة؛ اإذ و�ضع عدٌد من ال�ضاّبات  ا جداًّ وكان الأمر طريفاً

ا وهّن يف  ا اإ�ضالمياً ا و�ضنع���ن حجاباً ِرّيات الت�ضادور جانباً والن�ض���اء الَع�ضْ

غفل���ٍة عن اأّن احلج���اب الإ�ضالمي كان لاّلتي مل يك���ن لهّن حجاب، ومل 

ا على روؤو�ضهّن، فكان���ت الن�ضاء الع�ضريات يتاأّثرن  يك���ّن ي�ضعن ت�ضادوراً

ا ط�يلةاً لي�ضري بذلك  ا وَيِخْطن اأكماماً بتبليغات ال�ُم�بّلغني وي�ضع���ن ُخُمراً

ا، واأّما تلك التي لديه���ا احلجاب الإ�ضالمي على اأكمله،  ���ا اإ�ضالمياًّ حجاباً

وه� الت�ضادور، فلي�س عليها نزعه عن راأ�ضها وو�ضع اخِلمار لت�ضنع بذلك 

ا بالعادات واإ�ضاع���ةاً لها، وه� اأمٌر  ا. اإّن يف ه���ذا تفريطاً ���ا اإ�ضالمياًّ حجاباً

خاطئ. يجب اأن نف�ضل التقاليد عن بع�ضها البع�س ونحّللها؛ لرنى اأّيها 

ح�ضن���ة فنحتفظ بها، واأّيها ذات م�ضم�ٍن خاط���ٍئ فنغرّيه اإذا كان قابالاً 

لذلك، واإّل نق�ضي عليه. وهذا ه� منهج الإ�ضالم ال�ضحيح اإزاء العادات.

ثانياًا: التعامل النفعالي

وه���� الت�ّج���ه ال���ذي ل يتح�ّض����س حي���ال الع���ادات اجلاهلي���ة وجتاه 
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العادات املعادية للث�رة والرجعية، كما ُي�ضَطلح عليها. ففي الهند مثالاً 

عل���ى الرغم م���ن ان�ضحاب الربيطاني���ني منها منذ الع���ام 1947 اإل اأّن 

عاداتهم ل تزال �ضائدةاً هناك، ومنها ما ه� خطري، ك�ج�د متثاٍل لأحد 

اأمرائه���م، لقد راأيت ذل���ك وقلت لهم: »الفرق بينن���ا وبينكم اأّن �ضعبنا 

ُه ِف اْلَيمِّ  ُه ُثمهَّ َلَنن�ِسَفنهَّ َقنهَّ اأ�ضقط متاثيل ال�ضالطني واأ�ضباههم ﴿لهَُّنَحرِّ

 واأنتم حتتفظ�ن به���ذا التمثال«، وكان�ا يف عطلٍة ف�ضاألتهم عن 
َن�ْسًف��ا﴾1

ال�ضب���ب فقال�ا اإّن���ه اأحد احتف���الت الربيطانيني! هذه ه���� معنى عدم 

احل�ضا�ضية جتاه العادات اجلاهلية.

ثالثاًا: التعامل المنطقي

كال  النح�ين املتقدمني خاطئ: اأن ُينظر اإىل كاّفة العادات ال�ضابقة 

ا -وهذا رائٌج يف كثرٍي من  بع���ني ال�ُمعار�ضة لها بال�ُمطلق وحذفها جميعاً

ال���دول ال�ضي�عية- وك���ذا اأن ُيْحَتَفظ على هذا النح���� -كما يف الهند-  

بجميع الع���ادات وانعدام احل�ضا�ضي���ة اإزاء الع���ادات اجلاهلية، والذي 

؛ اأي  اإّنه  ه���� بدوره اأمٌر �ضّيئ. لي�س الإ�ضالم كذلك؛ ف���اإّن نهجه و�ضطيٌّ

يدع� لتق�مي العادات والحتفاظ باحَل�ضنة منها ونبذ �ضّيئها، وتلك التي 

ينبذها فاإمّنا يفعل ذلك بال�ضتدلل وباملنطق ومع اللتفات اإىل ج�انب 

الأمر، وبنح�ٍّ يرت�ّضخ يف قل�ب النا�س ويتعّمق. 

نظرة اإلسالم العقالنية للطالق: 

هار والطالق، وه� اأمٌر ي�ضت�جب  النقطة الثاني���ة هي الفرق بني الظِّ

حقيق���ةاً الدّق���ة والهتمام، وُيظه���ر لنا بنح����ٍ كامٍل منطقّي���ة الأحكام 

الإ�ضالمي���ة وعقالنيته���ا. يف اجلاهلية؛ اأّي يف جمتم���ٍع جاهليٍّ ل ُيعَمل 

1 − سورة طه، االية 97.
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في���ه ب�ضيٍء على اأ�ضا�س املنطق والعقل، وكّل ما فيه تع�زه احلكمة، حّتى 

الطالق غري معق�ل؛ فما اإن يغ�ضب الرجل -كما احلادثة التي هي �ضاأن 

مي« 
ُ
: »اأن���ِت عليَّ َكَظهر اأ ن���زول هذه ال�ض����رة- حّتى يق�ل لزوجته فجاأةاً

فينته���ي الأمر وينتهي كّل �ضيٍء بينهما، ويح���رم كلٌّ منهما على الآخر، 

ل اأّنهم���ا يتطّلقان وميك���ن لأحدهما اأن يرجع بعد ذل���ك اإىل الآخر، بل 

اإىل الأب���د، فحّتى واإن كان لهما اأطف���اٌل وكان لهما حياٌة م�ضرتكٌة وكان 

لهما اأ�ضرٌة وُع�ٌس للزوجية فاإّن كّل هذا ينتهي. اإّن هذا الأ�ضل�ب اأ�ضل�ٌب 

غري معق����ٍل واأ�ضل�ٌب تع�زه احلكمة، والإ�ض���الم ُيعار�س بال�ُمطلق هذه 

ال���ال عقالني���ة وانعدام احلكم���ة يف طريقة حي���اة الإن�ض���ان. لقد �ضّرع 

، ل كامل�ضيحي���ة التي ل ط���الق فيها؛ ففي  الإ�ض���الم الط���الق، ه���ذا اأّولاً

الديان���ة امل�ضيحية الكاث�ليكية ل طالق، وعندم���ا يتزّوج الرجل واملراأة 

ف���اإّن ِقالدة ال���زواج ُت��ضع لالأبد يف عنق كليهم���ا، فاملراأة لهذا الرجل، 

ا، وامل�ت وحده  والرجل لهذه امل���راأة، ول منا�س لهما اإل اأن ين�ضجما معاً

ه���� الذي �ضُيفّرق بينهما، فحّتى واإن اأخط���اأ اأحدهما يف اختياره، اأو مل 

يك���ن ال�ضاب على معرفٍة ُم�ضبقٍة بالفت���اة، ومل تكن هي على معرفٍة به، 

ا، اأو عر�س عار�ٌس مهمٌّ يف حياتهما  وحّت���ى واإن مل تت�افق اأخالقهما معاً

نّف���ر اأحدهما م���ن الآخر، اأو م���ّل اأحدهما من الآخ���ر، اأو كان اأحدهما 

���ا واأراد الرجل ال���زواج بامراأٍة اأخرى وُيرزق ب�ل���د، اأو اأرادت هي  عقيماً

زق منه ب�لد، كّل هذا ل اأهمّية له يف الكاث�ليكية؛  الزواج برجٍل اآخر لرُتْ

فم���ا اإن يذه���ب ه���ذان الزوج���ان اإىل الكني�ض���ة ويعقد الق����سّ قرانهما 

���ا حّتى امل�ت. هذا غري عقالين، والإ�ضالم  حّت���ى يغدو هذا الِقران اأبديًّ

ا، بيد  ا عقداً يرف�ضه، ففي الإ�ضالم �ضحيٌح اأّن هذين الزوجني اأجريا معاً

، وه� يف كّل الأح�ال  ا ماديًّا، بل عقٌد قلبٌيّ وعقٌد اإن�ضايٌنّ اأّنه لي����س عقداً

عق���ٌد ويجب ال�ضماح لهم���ا حينما يعجزان عن الن�ضج���ام فيما بينهما 
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ا اأن يف�ضخا هذا العقد، ويجب اأن ُيتاح لهما هذا الأمر.  وعن العي�س معاً

ثّم بعد اأن ي�ضّرع  اأ�ضل الطالق فاإّنه ل يرتكهما بحيث يتمّكن الرجل 

وامل���راأة من الط���الق على ه�اهم���ا، فكّلما �ضاء الرجل يرم���ي مبا�ضرةاً 

ا غريه.  ا وتّتخذ له���ا زوجاً ا، اأو ترم���ي هي بزوجها بعي���داً بامراأت���ه بعي���داً

ا، ب���ل ي�ضّرع الطالق بنح���ٍ� ل ي�ضري اأداةاً  فالإ�ض���الم ل ُيجي���ز هذا اأي�ضاً

لإعم���ال اله�ى. فل����ل الت�ضديدات وال�ضروط الت���ي فر�ضها الإ�ضالم يف 

ا اأو  الط���الق، لكان الرجل ما اإن ي�ضبع من امراأت���ه وقد عا�س معها عاماً

عام���ني اأو ثالثة ووجد، كما يبدو له وِلناِظَريه، مثالاً امراأة اأف�ضل، فاإّنه 

�ضُيطّل���ق امراأته ويتزّوجه���ا، اأو اأّن املراأة ما اإن ت���رى رجالاً اأف�ضل حّتى 

ُتطّل���ق -على فر����س قدرتها على الطالق- مبا�ض���رةاً زوجها وتّتخذ لها 

ا اآخ���ر. بل طريق الطالق طريٌق �ضاّق، وطري���ٌق له �ضروٌط اإن خال  زوجاً

منها غدا غري ممكن.

شروط الطالق المتشّددة في اإلسالم

: و�ضع الطالق بيد الرجل ومل ي�ضعه بيد املراأة، وهذا بحّد ذاته  اأّولاً

ا من ال�ُمع�ضالت؛ فل� كان الطالق بيد املراأة -وهي عاطفيٌة  يح���ّل كثرياً

اأكرث م���ن الرجل- فاإّنها م���ا اإن يت�ضاجرا حّتى جته����س بالبكاء ويتعّكر 

�ضف�ه���ا وتق�ل ل���ه »لن اأعي�س مع���ك بعد الآن« ثم تنه����س وترتك بيت 

ا ما يح���دث، اإّل اأّنكم ل ترون الزوج -حني يت�ضاجر  زوجه���ا. وهذا كثرياً

وزوجت���ه- يرتك بيت���ه ويذهب مث���الاً اإىل بيت اأحدهم. امل���راأة عاطفّيٌة 

ا وي�ضاأل  ا ُمنزعجاً ا ُمنه���كاً وانفعالي���ٌة، وم���ا اإن يدخل ال���زوج البيت جائعاً

ا، حّتى تق�ل له: عن  ا فر�ضاً مث���الاً اأين طعامي؟ وقد يك�ن �ضف�ها معّكراً

 تتحدث! الطعام غري جاهز، وهل اأنا جمربٌة على فعل �ضيء؟ 
ٍ
اأّي طعام

وتعم���ل على اإنهاء كّل �ضيٍء بينهم���ا، وتطّلق زوجها، على فر�س قدرتها 
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، ولرتفعت  عل���ى ذل���ك! فل� كان الطالق بيد امل���راأة ل�ضّكل الأم���ر كارثةاً

اإح�ضائي���ات الطالق بنحٍ� م�ضاع���ٍف. لقد قامت بع�س الدرا�ضات على 

مقارنة حالت طلب الطالق يف اأحد بلدان اأوروبا عند الأديان واملذاهب 

الت���ي تقّر الطالق، فتب���نّي اأن مطالبة الن�ضاء به اأكرث من الرجال، لهذا 

ُجع���ل الطالق بي���د الرجل، لكن م���ن دون اأن يعني ذل���ك اأّن للرجل اأن 

يتج���رّب، فما اإن يرى اأّن زوجته مل تع���ّد الطعام، اأو مل جتّهز له مالب�ضه 

، اأو رمّبا تاأخرت قليالاً يف الع����دة اإىل املنزل، اأو مل تكن اأخالقها  مث���الاً

: اأنت طالق، لقد  تالئ���م اأخالقه -ول� بنحٍ� ما- حّتى يق�ل لها مبا�ضرةاً

���ا! فم�ضاألة الطالق لي�ضت بهذه ال�ضه�لة؛ فقد و�ضع ال�ضرع  طّلقتك ثالثاً

جمل���ةاً من ال�ضروط لي�ضّح ذلك، اأّولها اأنه يجب حني الطالق اأن ي�ضمع 

�ضيغت���ه �ضاهدان ع���ادلن، اأّما معن���ى ال�ضاهد العادل هن���ا، فال يكفي 

، بل املطل�ب ه� العادل احلقيقي، ففي �ضالة  ح�ضن ظاهره ليك�ن عادلاً

اجلماع���ة مثالاً اإذا �ضّليتم خلف �ضخ�سٍ م���ا، ثم تبنّي لكم فيما بعد اأّن 

ه���ذا ال�ضخ�س ل دين له من الأ�ضا�س، واأنكم ُخدعتم بظاهره احل�ضن، 

فاإّن �ضالتكم �ضحيحة ول يجب اإعادة اأي جزٍء منها، حّتى ل� تبنّي لكم 

ا!  وقد ورد ذلك يف الروايات. كما جاء  اأّن م���ن �ضّليتم خلفه كان يه�ديًّ

يف الروايات اأّن مث���ل هذا الأمر ح�ضل؛ فقد جاء اأحدهم الإمام وقال: 

»راَفَقن���ي من خرا�ض���ان اإىل الك�فة، اأو مكان اآخ���ر، �ضخ�س؛ ول�ضّد ما 

���ا به، وبعد اأن  ا فقد كن���ت اأ�ضلي ط�ال ال�قت ُمقتدياً كان ظاه���ره ح�ضناً

و�ضلن���ا اإىل الك�فة -مثالاً الك�فة، اأو بغداد اأو مكان اآخر- حتى تبنّي اأّن 

الرج���ل يه�دي ُمتظاه���ر بظاهر امل�ضلمني، فهل عل���ّي اإعادة ال�ضالة؟« 

. ولكن اإذا طل���ق اأحدكم زوجته عند رجٍل عادٍل، ثم 
1
فق���ال الإمام: »ل«

1− الكافي، ج3، 379. ]نص الرواية: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، 
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ا، فطالقه لها باط���ٌل، بل يجب اأن يك�ن عادلاً  تب���نّي له اأّنه يكذب اأحياناً

يف احلقيق���ة. وال�ض�ؤال ه� اأين ميكن اإيج���اد هذا العادل؟ ومن اأين لأّي 

ا، ه���� لي�س بالأمر  ا كبرياً اأح���ٍد العل���م بعدالته؟ هذا الأم���ر يتطّلب جهداً

ا: اأّل يقع الطالق يف فرتة احلي�س، بل يف  امل�ضتحي���ل، لكّنه �ضعب.  ثانياً

ا، ول   كحدٍّ اأق�ضى �ضهرياً
ٍ
حال���ة النقاء، فاملراأة حتي�س مّدة ع�ض���رة اأيام

ي�ض���ّح طالقها خالل حي�ضه���ا، بل يجب اأن تك����ن يف حالة نقاٍء وطهر 

غ���ري طهر امل�اقعة. وعادةاً ما ميكن اأن تغلب على الرجل �ضه�ته عندما 

تفرغ امراأته من حي�ضها فُي�اقعها، وما اإن ُيقاربها فاإّنه مل يعد باإمكانه 

ه���ر، وتاأّجل الأم���ر اإىل حي�ضٍة اأخ���رى وُطهر غري  طالقه���ا يف هذا الطُّ

ُم�اقعة، لكي يتمّكن من طالقها حينها. 

ثّم على فر�س حتقق هذين ال�ضرطني ووق�ع الطالق، فاإّنه يجب على 

املراأة اأن تبقى يف بيت زوجها واأل تغادره يف فرتة عّدة الطالق، وهذا ما 

ا اإىل زوجته بعد اأن  ي�ؤّم���ن اإمكانية ال�ُمقاربة، فالرجل عادةاً مييل جن�ضيًّ

، فما اإن مييل اإليها ويرغب بها جن�ضياًّا ومي�ّضها  يبتعد عنها لف���رتٍة مثالاً

ا، واإذا ك�ضف عنها حجابها -فيما  حّتى يبطل الطالق، وُيعّد هذا رج�عاً

ا م�ضاألٌة  ا. فم�ضاأل���ة الطالق اإذاً ا اأي�ضاً ل���� احتجبت عنه- ُع���ّد هذا رج�عاً

ُمتزلزلة، �ضحي���ٌح اأّنه م�ج�ٌد وم�ضروٌع يف الإ�ض���الم، لكّن الطريق اإليه 

�ضع���ٌب و�ضاّق، وذلك  لكي ُيحال دون اإعمال اله�ى فيه، ولتجري الأم�ر 

مبنطقّي���ٍة وعلى اأ�ضا�ٍس متني، وعليه ف���اإن مل ين�ضجم الرجل حقيقةاً مع 

ا اأن  امراأت���ه، اأو كان قلبه اأ�ضري امراأة اأخ���رى بحيث مل يعد باإمكانه اأبداً

ا بحيث مل  يعي����س مع زوجته، ول ثم���رة يف حياٍة كهذه، اأو اأّنه عانى كثرياً

عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله )عليه السالم( في قوم خرجوا من خراسان أو بعض 
الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال: ال يعيدون[.
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يعد باإمكانه حتّمل هذه املراأة؛ فاإّنه �ضيحقق كّل هذه ال�ضروط للطالق، 

ا. اأما اإن كان اله�ى ه� احلاكم،  و�ضيقع الطالق، ول مانع يف ذلك اأي�ضاً

فل���ن يح�ضل الطالق. هذا ه� الفرق بني الأ�ضل�ب الذي يّتبعه الإ�ضالم 

والأ�ضالي���ب اجلاهلية، �ض����اٌء جاهلية ذلك الزمان حي���ث يقع الطالَق 

���ا، اأم جاهلية الي�م -كما يق�ل  بِظه���اٍر واحٍد، وتغدو املراأة مطلقة اأبدياًّ

-  حيث الطالق غري حقيقّي 
2
: جاهلية القرن الع�ضري���ن

1
حمم���د قطب

ا؛ حيث ُيطالب اأحد الزوجني  ا �ضهل جداًّ يف كثرٍي من الأحيان، وه� اأحياناً

، وما اإن ت�ضعر املراأة مثالاً اأّن قلبها قد نفر من زوجها  بالطالق مبا�ضرةاً

حت���ى ت�ضعى اإىل تغيريه كما تغرّي مالب�ضها، وتذهب اإىل املحكمة طالبةاً 

الطالق، وكذلك الزوج ي�ضتدعيها اإىل املحكمة ويح�ضل الطالق بينهما 

ا جاهلي���ة، والإ�ضالم يرف����س كالاً من هذين  ب�ضه�ل���ٍة تاّمة. ه���ذه اأي�ضاً

الأ�ضل�بني الال منطقيني. 

دينية وثقافية مصرية معروفة،  الشيخ محمد قطب )1919-2014 م(: شخصية   −1
وشقيق سيد قطب. يُعد من مفكري العالم اإلسالمي الـُمهّمين وله آثار مهمة عديدة.

2− إشارة إلى كتاب "جاهلية القرن العشرين".
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اآليات 7-5

وَن ٱللََّه َوَرُس��وَلُه ُكبيُِتواْ َكَم ُكبيَِت  ي��نَ ُيَحادُّ ﴿إيِنَّ ٱلَّذيِ

يَن  ريِ فيِ ��م َوَقْد أَنَزْلَنا َءاَيٰ��تيِ َبيَِّنٍٰت َوليِلَكٰ ن َقبليِهيِ يَن ميِ ٱلَّذيِ

َا  يًعا َفُيَنبُِّئُهم بيِ ي )5( َيْوَم َيْبَعُثُهُم ٱللَّ��ُه َجميِ هيِ َع��َذاٌب مُّ

يٌد)6(  ُلواْ أَْحَصٰىُه ٱللَُّه َوَنُسوُه َوٱللَُّه َعَلٰ ُكلِّ َشٍء َشهيِ َعميِ

تيِ َوَما فيِ ٱأَلرضيِ َما  َوٰ ��مَٰ أََلم َتَر أَنَّ ٱللََّه َيعَلُم َما فيِ ٱلسَّ

َلَٰثٍة إيِلَّ ُهَو َرابيُِعُهم َوَل َخمَسٍة إيِلَّ ُهَو  ن نَّجَوٰى ثثَ َيُكوُن ميِ

ليَِك َوَل أَكَثَ إيِلَّ ُهَو َمَعُهم أَيَن  ن َذٰ ُس��ُهم َوَل أَدَنٰ ميِ َساديِ

َيَٰمةيِ إيِنَّ ٱللََّه بيُِكلِّ  ُلواْ َيوَم ٱلقيِ َا َعميِ َم��ا َكاُنواْ ُثمَّ ُيَنبُِّئُهم بيِ

َشٍء َعليِيٌم )7(﴾.

]1982/05/14[ )1361/02/24( *
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I
بع���د �ضرح الق�ضم الأول من ال�ض����رة يف املحا�ضرة الأوىل ننتقل اإىل 

الق�ضم الثاين من الآية اخلام�ضة وحتى ال�ضابعة من ال�ض�رة املباركة.

شرح اآليات

�ضاأعر����س اأّولاً ترجمةاً وا�ضحةاً وق�ض���ريةاً لالآيات مع �ضرٍح خمت�ضٍر 

ا لهات���ني الآيت���ني: ﴿اإِنهَّ اٱلهَِّذي��َن  ���ا وتف�ض���رياً للمف���ردات، ث���ّم اأق���ّدم بياناً

وَن﴾ ه� »ُيحاِددون« وم�ضدرها   َوَر�ُسوَلُه﴾ اأ�ضل ﴿ُيح��ادُّ
َ هَّ
وَن اٱهلل ُيَح��ادُّ

ا. ﴿ُكِبُتوْا  »حُماّدة«، وك���ذا فجذرها اللغ�ي ه� »حّد« و�ضاأ�ضرح���ه لحقاً

َن��اٍت﴾ اأّي ل جمال  نَزْلَن��ا َءاياٍت َبيِّ َكَم��ا ُكِب��َت اٱلهَِّذيَن ِمن َقْبلِه��م َوَقْد اأَ

لل�ض���ّك وال�ُضبهة، ولي�س باإمكانه���م الق�ل اإّنهم مل يك�ن����ا يعلم�ن، واإّن 

ا  ع�ضيانه���م هلل تع���اىل ناجٌم عن جه���ل؛ فالآيات الإلهّية ج���اءت �ضابقاً

بنح���ٍ� بنّيٍ وجل���ّي، وهم يعلم����ن كّل �ضيء، ومع ذلك فه���م ُيعادون اهلل 

ِهني﴾ »ُمهني«  ور�ض�ل���ه، وه����ؤلء م�ضريهم ه����: ﴿َوِلْلَكاِفِريَن َع��َذاٌب مُّ

م���ن »الَه�ن« وه� من نف�س جذر »الإهانة« ومبعنى »ُمِذل«. لقد قّدر اهلل 

ا به���ذا النح� »ُمهني«، فَمن ه���م الكافرون؟ هم  تع���اىل للكافرين عذاباً

اأولئ���ك الذين حاّدوا اهلل ور�ض�له؛ لأّنه تعاىل يق����ل يف اآخر هذه الآية: 

وللكافرين عذاب ُمهني، وقد جاء يف اأول الآية الكالم عن اأولئك الذين 

ُيحاّدون اهلل ور�ض�له، وه���ذه قرينة على اأّن املق�ض�د من الكافرين هم 

ا اآخر. و»الكافر«  اأولئ���ك الذين حاّدوا اهلل ور�ض�له ولي�س ال�ُم���راد كافراً

مبعن���ى ال�ضاتر، و»حُماِدد« مبعنى ال�ضخ����س الذي ُيعادي اهلل ور�ض�له. 

رْت. ثّمة �ضلٌة بني هذه العداوة وهذا ال�ضِّ
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ولأّي حنٍي ه� هذا العذاب ال�ُمهني؟ من املمكن اأن يك�ن اهلل قد قّدر 

ا، لكْن ما ه� املهم  ا لأولئك الكف���ار- يف الدنيا اأي�ضاً ا -ُمهيناً ���ا األيماً عذاباً

 َجِميًعا﴾ اأّي اإّن العذاب 
ُ هَّ
واملق�ض�د من هذه الآية ه� ﴿َيْوَم َيْبَعُثُهُم اٱهلل

ُئُهم« اأّي ُيخرِبهم  ا َعِمُل��وْا﴾ »ُيَنبِّ ُئُهم ِبَ ال�ُمه���ني ه� يف الآخ���رة. ﴿َفُيَنبِّ

ب���كّل اأعماله���م يف الدنيا والتي ن�ض�ها ه���م اأنف�ضهم: م���اذا فعل�ا، واأّي 

�ضّيئاٍت اقرتف�ا، اأين وّجه�ا �ضربة، واأين كان لهم عداوة ول يذكرونها؛ 

اأّي اإّنه ي�ضع ن�ضب اأعينهم ي�م القيامة قائمة اأعمالهم ال�ض�داء. 

 َوَن�ُسوُه﴾ 
ُ هَّ
اُه اٱهلل ﴿اأَْح�سَ

»الإح�ض���اء« ه� العّد الكامل من دون زي���ادٍة اأو نق�ضان؛ اأّي اإّن اهلل 

تع���اىل عّد اأعماله���م بنحٍ� كام���ٍل، ومل ي�ض���ُه القلم عن اإح�ض���اء �ضيٍء 

م���ن خطاياهم التي ارتكب�ه���ا يف الدنيا. وهذا اأمٌر عجي���ب: اأْن ين�ضى 

الإن�ضان كّل ما فعله ط�ال حياته واخلطايا التي اقرتفها ول يذكرها ه� 

نف�ض���ه حّتى ول يذكره���ا يف القيامة كذلك، ثم قد ينكرها عندما ُيخرَب 

بها ي�مئٍذ. يف احلديث اأّنه عندما ُيقال لالإن�ضان: لقد قمت بهذا الفعل 

؛ لأّنه ل يذكر، ل اأّنه يريد اأن يكذب، 
1
ال�ضيئ، يق�ل: »ل، اأنا مل اأفعل هذا«

ثّم ُينِطق اهلل تعاىل يده ورجله ول�ضانه وعينيه وج�ارحه واأع�ضاءه التي 

كان���ت اآلة اقرتاف تلك املعا�ضي ويق�ل له���ا: ُانطقي! فاآنذاك تتكلم يد 

- وتق�ل: بلى! لق���د اقرتفت تلك اخلطيئة، فكيف تنكر  الإن�ض���ان -مثالاً

اأّن���ك �ضفعت املظل����م الفالين؟! لقد كنُت اأنا نف�ض���ي اليد التي �ضفعته 

به���ا، وكي���ف تق�ل اإنك مل تكتب حك���م املع�ضية الفالني���ة، اأو مثالاً اإّنك 

ا اإىل اإن�ضاٍن �ضلي���ٍم و�ضالح؟! اأو اإنك مل  مل تنظ���ر بعنٍي ت�ضت�ضي���ط غ�ضباً

تْلُكم ال�ضخ�س الف���الين يف �ضدره؟! اإّنك  من خاليل اأنا نف�ضي، يدك، 

ُقمَت بهذا العمل، وم���ن خاليل اأنا نف�ضي، عينك، نظرَت تلك النظرة، 

1− تفسير القمي، ج2، ص 264.
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وم���ن خاليل اأنا نف�ضي، ل�ضانك، نطقَت بكالم ال�ض�ء ذاك الذي اأف�ضى 

�ضرٍة اأو َجْمٍع من النا�س، فكيف ل���ك اأن ُتنكر الآن؟! فيق�ل 
ُ
اإىل �ضق���اء اأ

الإن�ضان لل�ضانه ويده وج�ارح���ه: عجيب! من اأْنَطقكم �ضّدي؟ فتجيبه: 

 اأّي اإّن معا�ضي الإن�ضان يف 
 الهَّذي اأَْنَطَق ُكلهَّ �َسيٍء﴾1

ُ
﴿قاُلوا اأَْنَطَقنا اهلل

الدني���ا هي من الَكرْثة بحي���ث اإن الإن�ضان نف�ضه ين�ضاها، ومن هنا فاإّنه 

حني ُيقال: اإذا اأويتم اإىل فرا�ضكم فتذّكروا اأعمال ي�مكم ذاك ودّون�ها 

ئها وا�ضكروا اهلل تعاىل  ٌئ واأّيها َح�َضٌن، فا�ضتغفروا ل�ضيِّ وانظروا اأّيها �ضيِّ

حَل�َضنها لأّنه وّفقكم لعملها؛ فاإّن ذلك حّتى ل نن�ضى خطايانا. قد يك�ن 

، فُي�ضيء الق�ل ل�ضخ����سٍ ويق�ل باطالاً  ا غاف���الاً ���ا �ضاهياً الإن�ض���ان اأحياناً

ويّتهم ويكذب، ثّم ين�ضى ول يعلم تبعات فعله. فقد يكذب اأحدهم كذبةاً 

م���ن �ضاأنه���ا اأن ت�ضّر بغريه، فينقلها �ضخ�ٌس ع���ن ل�ضانه ثّم ينقلها اآخر 

عنه، وك���ذا ينقل اأربعة اأ�ضخا�س عن ق�ل ذين���ك الثنني، فرتون فجاأةاً 

ذيعت �ضد ذاك امل�ضكني م�ضدرها الكذبة الأوىل، قد يك�ن 
ُ
اأّن �ضائع���ةاً اأ

، لكنه ل يعلم اإىل ما اأف�ضت اإليه كذبته. اأو  ذلك نا�ضئاًا عن غ�ضٍب مثالاً

ا، اأو ُيهني اآَخَر، اأو يلكم  قد ُيحّدق اأحدهم ب�ضخ�سٍ وه� ي�ضت�ضيط غ�ضباً

ا بهذه الأم�ر -معاذ اهلل- ثم نن�ضى كم من ُع�سٍّ  ثالثاًا. قد ُنبتلى جميعاً

للزوجي���ة خّربناه، وكم م���ن اإن�ضاٍن دّمرن���اه، وكم من اإن�ض���اٍن اأ�ضابه 

الأذى م���ن �ضائعاتن���ا، اإّنا نن�ضى كّل �ضيٍء م���ن الأ�ضا�س، وي�م القيامة 

ي�ضع����ن قائم���ة اأعمالنا ن�ض���ب اأعُينن���ا، فينظر اأحدن���ا ويق�ل: متى 

اأنفق���ُت كّل ه���ذا الإنفاق؟ مت���ى كذبُت كّل هذا الك���ذب؟ متى ارتكبُت 

كّل هذه املعا�ضي؟ اآن���ذاك ُتالحقنا اأيدينا واأرجلنا واأل�ضنتنا واأدمغتنا 

 ، واأْعُينن���ا وما �ضابه، وت�ضه���د علينا باأّن هذه الأم�ر ق���د ح�ضلت فعالاً

 َوَن�ُسوُه﴾ »ن�ض�ه« من »الن�ضيان« 
ُ هَّ
��ىاُه اٱهلل هذا م���ا تق�له الآية: ﴿اأَْح�سَ

1  سورة فُّصلت، اآلية 21.
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 َعَل��ى ُكلِّ �َس��يٍء �َسِهي��ٌد﴾ العل���م الإلهي والإحاط���ة الإلهية علم 
ُ هَّ
﴿َواٱهلل

ا اأخ���ذه اهلل تعاىل من اأحد،  واإحاط���ة �ضه�دية، وعلم ذات���ي ولي�س علماً

فرّب العاملني بذاته �ضاهٌد على كّل �ضيء، ويراه ويحيط به؛ ولهذا يق�ل 

اِدُلَك ِف   َقْوَل اٱلهَِّتي ُتَ
ُ هَّ
هار« تلك: ﴿َق��ْد �َسِمَع اٱهلل تع���اىل يف حادثة »الظِّ

ٌر﴾   �َسِميٌع َب�سِ
َ هَّ
اُوَرُكَما اإِنهَّ اٱهلل  َي�ْسَمُع َتَ

ُ هَّ
ِ َواٱهلل

هَّ
َزْوِجَها َوَت�ْسَتِكي اإَِل اٱهلل

ويعلم كل ما يخطر يف ذهن الإن�ضان، وه� تعاىل حا�ضٌر و�ضاهد، وهذا 

ما �ضيبّينه تعاىل اأكرث يف الآية الالحقة.

َماَواِت َوَما ِف اٱلأَْر�ِش َما َيُكوُن ِمن   َيْعَل��ُم َما ِف اٱل�سهَّ
َ هَّ
نهَّ اٱهلل ﴿اأََلْ َت��َر اأَ

َوى َثَلَثٍة اإِلهَّ ُهَو َراِبُعُهْم َوَل َخْم�َسٍة اإِلهَّ ُهَو �َساِد�ُسُهم﴾ ْ نهَّ

 ه���ذه الأمثل���ة يف ذكر الع���دد �ضيقت من اأجل فه���م املق�ض�د ب�ضكٍل 

ا، فنح���ن اإن اأردنا اأن  جّي���د، ويف الآي���ة املباركة نكت���ٌة جمالّيٌة مهّمٌة جدًّ

: ما من ثالث���ٍة اإّل واهلل رابعهم،  نع���رّب عن هذا املعنى فاإّنا نق����ل عادةاً

وم���ا من اأربع���ٍة اإّل واهلل خام�ضهم، وما من خم�ض���ٍة اإّل واهلل �ضاد�ضهم، 

وِق����سْ على ذلك، لكّن اهلل ل يق�ل كذلك، ب���ل يبداأ من ثالثة ثّم ينتقل 

فجاأةاً اإىل خم�ضة: ما من ثالثٍة اإّل واهلل رابعهم، ما من خم�ضٍة اإّل واهلل 

�ضاد�ضهم؛ اأّي اإّنه يذكر الأعداد ثالثة واأربعة وخم�ضة و�ضتة وراء بع�ضها 

البع����س، وهذا جمال يف التعبري. وثّمة، اإىل ما �ضاء اهلل، كثرٌي من هذه 

اجلماليات والّلطائف يف هذا الكالم الإلهي ال�ضامي التي قد نلتفت اإىل 

بع�ضها وقد ل نلتفت اإىل بع�ضها الآخر. 

﴿َوَل اأَْدَنى ِمن َذِلَك َوَل اأَْكَثَ اإِلهَّ ُهَو َمَعُهم اأَْيَن َما َكاُنوْا﴾ اهلل تعاىل 

ا �ضاهٌد على كّل �ضيء، وبناءاً على هذا ال�ضه�د وهذا العلم والإحاطة  اإذاً

 
َ هَّ
ا َعِمُلوْا َي��وَم اٱلِقَياَمِة اإِنهَّ اٱهلل ُئُه��م ِبَ الإلهّي���ة لأعمالنا يق�ل: ﴿ُثمهَّ ُيَنبِّ

ِب��ُكلِّ �َسيٍء َعِليٌم﴾. فاإذا كان ه���ذا املفه�م الإلهي واملفه�م القراآين يف 

ا  اأذهانن���ا، وه���� اأّن اهلل بكّل �ضيٍء خبري، ف�ضيك�ن ه���ذا بحّد ذاته مانعاً
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ا  ا وقد يخافه حيناً لكث���رٍي من الذن�ب. قد ي�ضتح���ي الإن�ضان من اهلل حيناً

ا ثالثاًا، ل فرق،  اآخ���ر، وقد حت�ل حمبته هلل دون اق���رتاف املعا�ضي حيناً

فف���ي كّل الأح����ال اللتف���ات اإىل اأّنه تع���اىل ناظٌر وحا�ض���ٌر يف خل�اتنا 

ُيف�ضي بنا اإىل اأّل نقرتف املعا�ضي حّتى فيها. هذا ه� معنى الآية بنحٍ� 

�ضهٍل وب�ضيط.

وَن اللَه«  بحث حول معنى »ُيحادُّ

دِغَمت الّدالن 
ُ
» ُيحاّدون« -كم���ا اأ�ْضلفنا- اأ�ضلها »ُيحاِددون« وق���د اأ

«؛ اأّي »َمن���َع«. وقد ُف�ّضرت  ف�ض���ارت »ُيح���اّدون«، وجذرها اللغ�ي »ح���دَّ

»ُيح���اّدون« ب���� »ُيعاِر�ض����ن وُيعادون«، تذّك���روا معنى »الع���داوة« ومعنى 

»ال�ُمعار�ض���ة« الّلذين ذكرناهما كمعنىاً لكلمة »ُيحاّدون«. ولكن اأّي نحٍ� 

من العداوة ه� هذا؟ يّت�ضح الأمر من جذر الكلمة نف�ضها، وه� »احلّد« 

اأّي »املن���ع«، فاحل���ّد ه���� ال�ضيء الفا�ض���ل بني اأمرين. فم���ا معنى احلد 

؟ اإّنه ال�ضيء الذي مينع اأن  الفا�ضل بني هذه الغرفة وذاك الدهليز مثالاً

ا منها؛  ا من ذاك الّدهليز، اأو اأن يك�ن ه� جزءاً تك����ن هذه الغرفة جزءاً

لذلك ُيقال للفا�ضل بني ال���دول »حدود«. وعليه، فاإّن التدقيق والتحليل 

يف الع���داوة –وهي من معاين املح���اّدة- بالع����دة اإىل جذرها اللغ�ي، 

يجعلن���ا نفهم اأّن هذه املعار�ضة ه���ي احل�ؤول دون دخ�ل الإن�ضان �ضمن 

احلدود الإلهي���ة، اأو دون اأن ُتداِخل املعارف الإلهية وج�َد الإن�ضان. اأّما 

ا هلل ور�ض�له، بل كّل من  املق�ض�د من الآية فلي�س خ�ض��س من كان عدوًّ

عاداهما، فالعدّو غري املعادي، ونحن قد ت�ضملنا الآية لأننا مع حّبنا هلل 

���ا. وهذا العداء يك�ن مبعنى  تع���اىل ولر�ض�له P اإل اأّننا نعاديهم اأحياناً

منع النا�س من الدخ�ل �ضمن احلدود الإلهية، اأو منع املعارف والأحكام 

الإلهي���ة م���ن اأن تنفذ يف ذه���ن الإن�ضان اأو عمله. ُيق���ال لهذا النح� من 



39 المحاضرة الثانية

الع���داء »حُماّدة«، وهذا ه� معن���ى »ُيحاّدون«. اأّم���ا حتديد م�ضداق هذه 

ا ل�ج�د تّيارين متعار�ضني،  املح���اداة واأولئك الذين يح���اّدون اهلل، فنظراً

هم���ا التّيار الإلهّي النب����ّي والتّيار امل�ضاّد لكّل ما ه���� اإلهيٌّ ونب�ّي، يك�ن 

اأولئ���ك هم الذين يعمل�ن على اإزالة احل���ّد الفا�ضل بني هذين التّيارين؛ 

اأّي ُيجرون الأحكام املتعّلقة بالتّيار املعادي للتّيار الإلهّي على هذا الأخري، 

فيعمل�ن �ضمن احلك�مة الإلهّية َبيَد اأّنهم ل يلتزم�ن بالأحكام الإلهّية ول 

ُيراع�ن احلدود الإلهية. واهلل تعاىل يق�ل يف الآية ال�ضابقة ﴿َوِتْلَك ُحُدوُد 

 .
اِلُوَن﴾1 ِ َفاأُوَلِئَك ُهُم الظهَّ

هَّ
﴾ وق���ال يف اأخرى ﴿َوَمن َيَتَعدهَّ ُحُدوَد اهلل ِ

هَّ
اٱهلل

وعليه، فمراعاة احلدود الإلهية والنتباه لها وعدم تعّديها هي من اأعظم 

ما ينتظره الّدين من ال�ُمتدّينني، مبعنى  اأْن ُت�ضان احلدود الإلهية، �ض�اٌء 

ح���دود الفك���ر اأم حدود الأح���كام اأم حدود الِقَيم، يج���ب احلفاظ عليها 

ا وعدم امل�ضا�س بها، فل� ُم�ّضت هذه احلدود فهذا ه� التعّدي حلدود  جميعاً

. هذا بحٌث ح�ل كلمة »حُماّدة« حّتى 
2
اهلل الذي جاء ذكره يف الآية املباركة

ندخل اإىل ال�ضتنباط الكّلي لهذه الآيات. 

R الَكْبت مصير أعداء األنبياء

اأّما م�ضري ه�ؤلء الذين يحاّدون اهلل ور�ض�له فقد حّددته الآية باأّنه 

الكبت وه� مبعنى القمع؛ اأي جعُلهم ُمنَزوين واأذّلء ومنُعهم من التقّدم 

واحلرك���ة، واحلك���ُم عليه���م بذلك. والآي���ة تتحّدث عن م�ض���ري اأولئك 

الذين مل ي�ؤمن����ا وجابه�ا تّيار الر�ض�ل P وامل�ؤمنني، من دون اأن يعني 

ا  ذل���ك اأّن الأمر هذا خمت�سٌّ بع�ضر الر�ض�ل P، بل الآيات تذكر قان�ناً

ا، لك���ّن اهلل يبّينه بل�ضان احلكاية عن ذلك الع�ضر، فاأولئك الذين  عاماًّ

1− سورة البقرة، اآلية 229.

2− آية سورة البقرة.
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ُيعار�ض����ن الر�ض�لP ويقف�ن يف وج���ه حركته الث�رّية وتّي���اره الإلهّي، 

م�ضريه���م القمع، ل القمع عل���ى اأيدينا نحن على نح� احلكم التكليفي 

���ا من املمكن اأن ُيحكم عليهم بالقم���ع على نح� التكليف اأحياناًا-  -طبعاً

  لكن لي�س هذا 
اَر َواْلَُناِفِقنَي﴾1 ف���اهلل تعاىل يق�ل لر�ض�له ﴿َجاِهِد اْلُكفهَّ

ه���دف الآية، بل اإّنها تبنّي اأّنهم بن���اءاً على الق�انني والُنظم الجتماعية 

والتاريخي���ة حمك����ٌم عليهم ب�ِ»الَكْب���ت« والقمع. فكاأّنه تع���اىل يق�ل: يا 

اأه���ل الدنيا! ويا اأبن���اء كّل ع�ض�ر التاريخ! اعلم����ا اأّن الذين يت�ضّدون 

لتّي���ار الر�ض����ل وُيقاوم�نه لن يبق�ا على وجه الأر����س، بل هم اإىل فناٍء 

واإىل زواٍل وحمك����ٌم عليهم بالنقرا�س. ﴿َكَما ُكِبَت اٱلهَِّذيَن ِمن َقْبِلِهم﴾ 

والأم���ر ل يقت�ضر عليهم، بل لقد ُحِك���م على اأولئك الذين وقف�ا قبلهم 

ا. فاهلل تعاىل يتحّدث عن  ُب�ات بالزوال وانقر�ض�ا جميعاً مقابل تّيار الُنّ

قان�نٍ كلّي. 

R تغيير األفكار واألفعال والِقَيم من أهداف ثورة األنبياء

عندما ُيبع���ث الر�ض�ل ُيحِدُث ث�رةاً وُي�ِجُد حرك���ةاً ث�رّيةاً يف املجتمع، 

وه���ذه احلركة الث�رية هي مبعنى اإيجاد تّياٍر جديٍد ي�ضمل الفكر والعمل 

والِقَيم و�ضائر الق�ضايا املطروحة يف جمال حياة الإن�ضان. هذه هي حركة 

الر�ض����ل الث�رّية، وهذا ه� معنى حركة الدي���ن وث�رة الدين؛ اأّي عندما 

ُيبعث النبي فاإّنه ُيغرّي اأذهان النا�س التي كانت اإىل ذاك احلني حمدودة 

التفكري؛ فمن يرى الدنيا جمم�عةاً من امل�ج�دات الإن�ضانية ال�ضجينة يف 

هذا العامل املادي اأو يف القبيلة -مثالاً ل� فر�ضنا اأّن عدد اأع�ضاء القبيلة 

الفالنية 500 �ضخ�س اأو األف �ضخ�س  اأو 10 ماليني �ضخ�س اأو 50 ملي�ن 

�ضخ����س اأو مئة ملي�ن �ضخ�س، وه� مثالاً عدد كّل �ضكان الأر�س اآنذاك، 

1- سورة التوبة، اآلية 73.
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فق 
ُ
، املهم ه� وجه���ة النظر املادية- فاأ ل ف���رق يف ذل���ك قّل العدد اأو كرُثَ

���ا فعندما يح�ضر مادّي� العامل عامَل اخللق  تفكريه حمدود. والي�م اأي�ضاً

-اأّي ال�ج����د- مبا ت���راه عني الإن�ضان اأو مبا ميكن روؤيته بالعني، فُهم يف 

احلقيق���ة �ضّيق� الأفق وحمدودو التفك���ري، ويرون كّل �ضيٍء �ضمن حدوٍد 

�ضّيقٍة وحتت �ضقٍف واحد. لكن لي�س للم�ّحد هذه النظرة املحدودة؛ فه� 

���ا اآخر اأو�ضع مّما تراه الع���ني اأو مّما مُيكن لها اأن  يعتق���د اأّن لل�ج�د اأفقاً

ه، وه� عامل اخللق الإلهّي وال�ج�د الإلهّي.  ت���راه، ل مُيكن اإح�ضاوؤه وعدُّ

يف ال�اقع، العتقاد باهلل ُيخرج الإن�ضان من دائرة �ضيق الأفق وحمدودّية 

التفكري، وُيدخله يف بحٍر ل نهاية له من ال�ج�د والكين�نة، وهذا يح�ضل 

ا، فحينما حتُدث ث�رة الر�ض�ل ويتحّقق  يف عامل الذهن وعامل الفكر. اإذاً

ذاك التّي���ار النب�ّي والتّي���ار الإلهّي يف ع�ضر الر�ض�ل، فاأّول ما يفعله ه� 

اأّن���ه ُيغرّي اأذهان النا�س. اإّن النا�س الذين كانت تنح�ضر كاّفة مبادئهم، 

ومتنياتهم، وم�ّدتهم، واآمالهم، وروؤاهم امل�ضتقبلية، واآلمهم وعالجاتهم 

يف اأنف�ضهم ويف اأ�ضنامهم -اأمّيا كانت تلك الأ�ضنام- ي�ضعرون فجاأةاً »اأّن 

ا ل ينح�ضر مبا  ، واأّن العامل اأ�ضا�ضاً
1
الأك����ان والأفالك ُملٌك للعامل ذاَك«

ه���� هنا، ويت�ضاءل�ن وعّما وراء الدنيا، وحّت���ى الر�ض�ل نف�ضه كاإن�ضاٍن ل 

ا لنظرة الإن�ضان امل�حد ولروؤيته؛ فالنبي مُيكن النظر اإليه من  ُيّتخُذ حدًّ

جهة اأّنه ب�ابٌة نح���� بحر ال�ج�د العظيم ذاك وحُميط الكين�نة الأزيل، 

واإّل فلي����س الأم���ر اأّن كّل �ضيٍء ينتهي عند وج����د الر�ض�ل، وما اإن ينتهي 

احلّد ال�ج�دي للر�ض����ل ينتهي معه كّل �ضيء، واإّن فكرة عدم حمدودية 

احلقائق بالر�ض�ل هي اأّول ما مينح الإن�ضاَن نظرةاً اإلهيةاً ونظرةاً ت�حيديةاً 

الثاني من بيت الشعر هذا للشاعرة اإليرانية پروين اعتصامي: »اگر زین  1− الشطر 
خاکدان پست روزی بر پرى بینی/ که گردونها وگیتی هاست ملک آن جهانی را« )إذا 

حلّقت يوًما وراء عالم التراب الّداني هذا / ترى األكوان واألفالك ملًكا للعالم ذاَك(.
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وُيخرج���ه من حمدودّيته، فريى اأّن احلي���اة ل تنتهي بامل�ت. فكم هناك 

م���ن الفارق بني من ي���رى اأّن احلياة هي هذه الع�ض���رون اأو اخلم�ض�ن اأو 

، ومن يرى اأّن هذه الع�ضرين  ال�ضت�ن �ضنةاً التي قد يعي�ضها الإن�ضان عادةاً

ا وقطرةاً من  ا �ضئيالاً ج���دًّ اأو اخلم�ض���ني اأو ال�ضت���ني �ضنةاً لي�ض���ت اإّل جزءاً

بح���ره ال�ج�دي. كم تختلف نظرة الإن�ضان! فتل���ك الأوىل �ضّيقة الأفق، 

وه���ذه الثانية هي رحاب���ٌة يف الفكر واّت�ضاٌع يف النظرة للعامل. �ضحيٌح اأّن 

الذهني���ة التي حتّدثُت عنها ُتغرّيه���ا الث�رة، لكّن هذا التغيري ل يقت�ضر 

عل���ى هذه املق�ل���ة، بل ي�ضمل الكثري م���ن الق�ضايا يف فك���ر الإن�ضان، ثّم 

ا ما يك�ن �ضل�ك  تاأتي الث�رة على اأعم���ال الّنا�س وتغرّيها وحتّ�لها. غالباً

ا باملع�ضية والأ�ضاليب اخلاطئة  ا وُمقرتناً ا وفردياًّ الإن�ضان وتعامله �ضخ�ضياًّ

ا مع الأنظمة الفا�ضدة للحياة اجَلماِعّية، وهذه هي  يف احلي���اة، ومرتافقاً

طبيعة اأعمال الإن�ضان، وما اإن ياأتي التّيار الإلهّي الث�رّي هذا فاإّنه ُيغرّيها 

ا اإّياه: ل  ا وينزع ع���ن الإن�ضان اأ�ضاليبه اخلاطئة يف احلياة خماطباً جميعاً

تكذب يا �ضّيد! ل َتْغَتْب يا �ضّيد! ل تّتهم يا �ضّيد! ل ُت�ِضئ الظّن يا �ضّيد! ل 

ا يا �ضّيد! ل تعمل من اأجل نف�ضك فقط! ل ت�ضَع من اأجل نف�ضك  تكن اأنانياًّ

وح�ض���ب! جمم�ع هذه الأوامر ي�ض���ّكل ذاك الت�ضّرف والتغيري يف اأمناط 

احلي���اة اللَذين ت�ضطلع بهما الأح���كام الإ�ضالمية. ياأتي الإ�ضالم حامالاً 

���ا جديدةاً يف �ض�ؤون القت�ضاد، ويف �ض����ؤون احلك�مة، ويف ال�ض�ؤون  اأمناطاً

الجتماعي���ة والفردية، ويف �ضاأن الأ�ضرة، وتربي���ة الأبناء ويف كّل �ضيٍء، 

ا اأّن تلك الأ�ضاليب كان���ت خاطئة، ويقّدم الأ�ضاليب ال�ضائبة، ثم  معترباً

ُيغ���رّي حينها النظام الِقَيمي ومنظ�مة الِقَيم كذلك. افرت�ض�ا اأّن النا�س 

ا يبط����س باأقرانه ويطرحهم  كان�ا يتباه����ن اآنذاك بك�ن الرجل ُمتجرّباً

ا لديهم اأْن يذكر اجلميع ا�ضمه بخ�ضية،  ا ب�ضربات���ه، واأّنه كان مهماًّ اأر�ضاً

ويتمّلق�ن���ه حينم���ا يظهر يف احلي، ثّم بعد جميء النظ���ام الإلهّي غدت 
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�ضرتنا ثالث���ة �ضهداء«، ويق�ل 
ُ
القيم���ة باأن يق�ل �ضخ�ٌس: »لق���د قّدمْت اأ

ا- اأربعة  ماًّ
ُ
ا اأو اأ ا -ب�ضفته اأباً اآخر: »م�ضادفة غريبة! فقد قّدمُت اأنا اأي�ضاً

�ضهداء«. فالقيمة ت�ضبح يف هذه الأم�ر، وت�ضري ال�ضهادة ِقيمة، وجريح 

الث����رة قيمة، وتقدمي ع���نٍي يف �ضبيل اهلل قيم���ة: يف جبهات احلرب، يف 

، يف ُه�ي���زه، يف �ض��ضنغرد )سوسنگرد(، افرت�ض�ا اأّن القتال 
1
بازى دراز

ا، فاإّن   يغدو ه� القيمة، واأ�ضا�ضاً
3
 وبيت املقد����س

2
يف عملّي���ات الفتح املبني

الِقَي���م تتغ���رّي باملطلق. يف املا�ضي، �ض����اء قبل الإ�ض���الم اأم قبل الث�رة، 

ا، حينما تاأتي الث�رة الإ�ضالمية  ا اآخر. اإذاً ا ثّم غدت �ضيئاً كانت الِقَيم �ضيئاً

���ا، وما جرى اآنذاك  -وق���د كانت يف ع�ضر الر�ض�ل ث����رٌة اإ�ضالميٌة اأي�ضاً

ا  ه���� عني ما ج���رى يف زمانكم هذا- ُتغ���رّي حياة النا����س؛ اأّي ُت�جد تّياراً

ا للحياة. ومقابل هذا التّيار يق���ف التّيار ال�ضابق وه� تّيار احلياة  جدي���داً

الطاغ�تية، �ضّم�ه ما �ضئتم. مردُّ ت�ضميتنا اإّياه بالطاغ�تي اأّنه تطغى فيه 

الأه�اء والأنانّيات على احلياة وعلى الِقَيم احلّقة، والإن�ضان الذي يقبع 

1− منطقة جبلية بمرتفعات شاهقة وهامة ومنحدرات حاّدة غربي إيران وفي المناطق 
الحدودية لمحافظة كرمانشاه مع العراق.

2− نُّفذت عمليات الفتح المبين في الثاني من فروردين 1361 ]22 آذار 1982[ بنداء 
"يا زهراء" بقيادة مشتركة للحرس الثوري والجيش في الجبهة الجنوبية ومحور شوش، 
نهر كرخه، طريق أهواز – انديمشك، وغرب دزفول. نجم عن هذه العمليات إنجازات 
هامة إليران، من ضمنها:  تحرير حوالي 2400 كيلومتر مربع من تراب جمهورية إيران 
اإلسالمية، خروج ُمدن دزفول وشوش وانديمشك عن نطاق مرمى العدو وأنظاره المؤثّرة، 
والعربات  الدبابات  )مئات  والثقيل  الخفيف  السالح  من  مهمة  غنائم  على  الحصول 
وناقالت الجند، أسر ما يُقارب 15000 من جنود وضباط الجيش العراقي وتدمير قسم 

مؤثّر من القدرة العسكرية للعدو(.

نيسان  أُرديبهشت 1361 ]30  العاشر من  المقدس في فجر  3− جرت عمليات بيت 
1982[ بنداء »يا علي بن أبي طالب« بقيادة مشتركة للحرس الثورية والجيش في محور 
أهواز – ُخرمشهر – دشت آزادگان. كان تحرير خرمشهر في الثالث من خرداد 1361 ]24 

أيار 1982[ أهم إنجاز لهذه العمليات الـُمكلّلة بالنجاح. 
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عل���ى راأ�ضه ه� الطاغ�ت. كما باإمكانكم ت�ضميته بتّيار احلياة اجلاهلية؛ 

 
ٍ
لأّن���ه ُبني على اأ�ضا�س اجلهل بالِقَيم الإن�ضانية، ول ي�جد فيه اأّي اهتمام

بها، وُي�ضار في���ه اإىل اجلهل بالِقَيم احلقيقية. كما ميكننا ت�ضميته تّيار 

���رْت، لأّن حقائق اخللق وحقائق  الكف���ر باملعنى الأ�ضل���ي للكلمة، وه� ال�ضَّ

الإ�ضالم ُت�ضرَتُ فيه. 

R عاقبة معارضي ثورة األنبياء

هناك جماعات تقف يف وجه هذا التّيار الإلهي؛ اأّي اإّنهم ل يكرتث�ن 

لالأف���كار والذهنّي���ات ال�ضحيحة امل�ج�دة يف التّي���ار الإلهي والإ�ضالمي 

وُيعار�ض�نه���ا وُيحاّدونها، وكّل م���ن لديه فكٌر التقاط���ّي، وفكٌر ُمعار�ٌس 

وُم�ض���اٌد للفكر الإ�ضالمي، اأو كان ل ياأبه بالأفكار الإ�ضالمية ال�ضحيحة 

ول يعتني بها فه� على هذه ال�ضفة وهذه ال�ضاكلة. فكّل من ُيعار�س منط 

احلياة الذي جاء به التّيار الإ�ضالمي والأحكام الإلهية والق�انني الإلهية 

ه� من هذا القبيل، وه�ؤلء هم الذين يحاّدون اهلل. كّل ما كان ُيقال عن 

الأح���كام الإ�ضالمية من اأّن تطبيقها غري ممك���ٍن يف هذا الع�ضر -وقد 

ا عل���ى ل�ضان اأحدهم اأوائل الث����رة اأّن الإ�ضالم ل  ج���اء هذا الكالم كثرياً

ميكن تطبيقه ول فائدة فيه ول ميكن العمل به- ه� حُماّدٌة هلل ولر�ض�له، 

ا. لقد �ضاهدمت امل�ضري القامت الذي واجهه  والقائل����ن بذلك »ُكِبُت�ا« حقاًّ

 .
1
ك بالعم���ل الإ�ضالمي وبالفقه الإ�ضالمي ذاك التّي���ار ال�ُمعاِر�س للتم�ضُّ

1− من ضمن ذلك يُمكن اإلشارة إلى مواقف الجبهة الوطنية اإليرانية في معارضتها 
لحاكمية قوانين اإلسالم وإصدارها بيانًا في خرداد 1360 ]أيار – حزيران 1981[ دعت فيه 
أنصارها إلى مظاهرات ضد مشروع قانون الِقصاص. وفي ردٍّ ثوري على موقف الجبهة 
الوطنية هذا، قال اإلمام الخميني )قدس سره الشريف(: "تقولون عن القصاص؛ قانون 
اإلسالم الجلّي هذا؛ قانون اإلسالم الضروري هذا؛ هذا القانون الذي صرّح به القرآن؛ هذا 
القانون الذي يضمن مصلحة البالد وأمنها؛ إنّه قانون غير إنساني، ]اعلموا أنكم[ فاسدون 
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ا كذلك ُيحاّد  من ُيعار�س الِقيم الإ�ضالمية وُيعار�س هذا التّيار فه� اأي�ضاً

اهلل ور�ض�له؛ اأّي اإذا مل ُيراِع هذه احلدود الإلهية ومل يجعل نف�ضه �ضمنها 

اأو مل ي�ضمح لالآخرين باأن يك�ن�ا �ضمنها فاإّن حكم ال�ُمحاّدة هذا ي�ضمله. 

بع�ضهم يق����ل: »لقد جاوؤوا لنا بال�ضهداء، وما قيم���ة ال�ضهداء يا اأخي!« 

اأّي اإّنه���م ل يدرك�ن قيمة ال�ضه���ادة ويطعن�ن فيها ولي�ض�ا على ا�ضتعداد 

لفهم ما لل�ضهادة يف �ضبيل اهلل من قيمٍة هاّمٍة و�ضامية. كثريون هم من 

يتح�ّض���رون الي�م لفقدانهم ِخ���رية اأبنائهم، واأنا اأ�ضاأل ه����ؤلء: من اأين 

اأتيتم بخرية ال�ضباب ه����ؤلء؟ اأولي�ضت احلركة الث�رية لهذا ال�ضعب هي 

م���ن وهبكم ه�ؤلء ال�ضباب الطّيبني؟ فل� مل يكن لدينا الثاين والع�ضرين 

من بهمن 1357 )11 �ضباط 1979 ي�م انت�ضار الث�رة(، ول� اأّننا مل ن�اجه 

املداف���ع والدبابات يف ال�ض����ارع، اأو اأننا مل نقّدم ال�ضه���داء يف ال�ضن�ات 

 بعد الث�رة مَلا كان لدين���ا كذلك هذا ال�ضباب الطّيب. لقد 
1
الث���الث هذه

���ا مل يتق�لب بعد، فما الذي اأعطاه مثل هذا القالب احل�ضن؟  كان عجيناً

ا بهذا النح� حّتى تتح�ّضروا الآن على فقدانه؟ اإّل اأّن  وما الذي جعله ثميناً

حرك���ةاً كحركة »الفتح املبني« ه���ي التي �ضنعته وق�لبته بهذا النح� حّتى 

�ض���رمت تتح�ّضرون على فقدان���ه؛ غري اأنها كانت ]حرك���ة فتح املبني[ يف 

ا، اإذا علمنا  . جيد جداً �ض�ارع طهران اأو يف كرد�ضتان اأو ُقبيل الث�رة قليالاً

اأّن ت�ّجه���ات م���ن ذاك القبيل ]الث����رة[ �ضُتثمر اأعّزاء م���ن هذا النمط؛ 

فعلينا اأن نعلم اأّن ت�جهات من هذا القبيل ]اجلهاد يف اجلبهات[ �ضُتثمر 

ا. لقد ك�ضبنا بربكة هذه الث�رة وبربكة هذه احلرب  اأع���زاء اآخرين اأي�ضاً

مالي���ني النا�س القّيمني؛ فلم يكن اأحٌد مّنا بال�ضفة التي ه� عليها الآن، 

من األساس!... من يَُقْل إّن حكم الله غير إنساني وإّن اإلسالم غير إنساني فهو كافر... 
الجبهة الوطنية محكوم عليها ُمنذ اليوم باالرتداد. )صحيفه امام، ج 14، ص 448(.

1− أعوام: 80−81−82؛ حيث بدأت الحرب المفروضة على الجمهورية االســالمية في 
12 ايلول 1980.
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ا لل�ضهادة ويرى فخره  فم���ا الذي �ضنعناه؟ فاإن كان اأحدنا الي����م عا�ضقاً

يف ذل���ك، واإن كان يت����ق للج���راح يف �ضبيل اهلل، فاإّن ه���ذه قيٌم ومناقُب 

اإ�ضالمّيٌة من النمط الأعلى، وقبل الث�رة مل يكن �ضبابنا بهذه اخل�ضال، 

والث����رة والت�ضحيات التي رافقتها هي التي �ضنعته���م على هذا النح�. 

ا ُن�ضّحي حّتى ت�ضنع ت�ضحياتنا جماعةاً اأخرى من ه�ؤلء ال�ضباب،  اإّنا اإذاً

وحّتى نحن اأنف�ضنا، فاإْن �ضّرفنا اهلل تعاىل بال�ضهادة فاإمّنا من�ضي للغرق 

يف اأح�ض���ان النعمة الإلهية. األي�س كذلك؟ اإّن كّل الذين ل يدرك�ن القيم 

الإلهية ول يهتم�ن باحلدود الإلهية ول يراع�نها، اأو ل ينتبه�ن لالأحكام 

ا هم من اأولئك الذين ُيحاّدون اهلل  الإلهي���ة ول يعباأون بها، ه����ؤلء جميعاً

ور�ض�ل���ه مهم���ا كان زّيهم، �ض����اٌء كان زّي علماء الدي���ن اأم زّي احلر�س 

الث����ري اأم غ���ريه، واإىل اأّي طبق���ٍة اجتماعيٍة انتم�ا، فه���م يحاّدون اهلل 

. اإذا تعاملتم مع الأحكام الألهية باأدنى  ا اأو اأنانيةاً ا اأو عمداً ور�ض�له �ضه����اً

ح���ٍدّ من ع���دم الهتمام وو�ضعتم�ها حت���ت اأقدامك���م ومل تكرتث�ا لها؛ 

ا هذا ل ي�ضمل ال�ضخ�س الذي  ا حماّدة هلل ور�ض�له. وطبعاً فالأمر ه� اأي�ضاً

يرتك���ب مع�ضي���ةاً عن جهٍل وغفلة، ب���ل اأمامه �ضبٌل لال�ضتغف���ار والت�بة، 

اإّل اإذا تك���ّررت املع�ضي���ة منه اأو كانت مع�ضيته كب���ريةاً ل ميكن قب�لها. 

 َوَر�ُسوَل��ُه﴾ بعد اآيات 
َ هَّ
وَن اٱهلل ولق���د جاءت هذه الآي���ة ﴿اإِنهَّ اٱلهَِّذيَن ُيَح��ادُّ

هار حكٌم عائليٌّ جزئيٌّ مفاده اأّنه  لة بينهما؟ فالظِّ هار، فما وجه ال�ضِ الظِّ

اإذا ظاَه���ر رجٌل امراأته فعليه الكّفارة، ف���اإذا مل يقّدم الكّفارة ومل يعنِت 

﴾ فاإّن  ِ
هَّ

باحلكم الإلهي الذي فر�ضه تعاىل، وقال عنه﴿َوِتلَك ُحُدوُد اٱهلل

 َوَر�ُسوَلُه﴾ ت�ضمله وت�ضدق عليه، وهذا يدّل 
َ هَّ
وَن اٱهلل اآية ﴿اإِنهَّ اٱلهَِّذيَن ُيَحادُّ

على اأّنه ل فرق عند اهلل بني الأحكام ال�ضغرية والكبرية، فما اإن اأنكرمت 

احلك���م ال�ضغري ووقفتم يف وجهه فكاأّنكم اأنكرمت احلكم الكبري ووقفتم 

يف وجهه.
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طاعة الرسول واإلمام والولي الفقيه هي طاعة الله

وَن  ق���د ي�ضاأل �ضائٌل عن �ضبب ق�له تع���اىل يف اآية ﴿اإِنهَّ اٱلهَِّذي��َن ُيَحادُّ

 َوَر�ُسوَل��ُه﴾ »َوَر�ض�َل���ه«؛ اأي ُيع���ادون الر�ض����ل؟ واجل����اب اأّن���ه من 
َ هَّ
اٱهلل

الطبيعي اأْن يك����ن كّل من ُيعادي اهلل فه� ُيعادي الر�ض�ل، اهلل ور�ض�له 

لي�ضا تّيارين منف�ضلني، بل هما تّيار واحد. اإّل اأّن يف الأمر نقطةاً دقيقةاً 

ولطيف���ة، وه���ي اأّن جتّل���ي اهلل تعاىل غ���ري وا�ضٍح يف كثرٍي م���ن الأحيان 

و�ضبيل���ه تع���اىل غ���ري جلّية. فكّف���ار قري����س يف ذاك الع�ض���ر مل يك�ن�ا 

ُيعادون اهلل، بل يظهر اأّنه���م كان�ا ُيبدون الإخال�س له والتبعّية وامل�ّدة 

 ،
1
حّت���ى اإّنهم كان�ا يق�ل�ن: اإمّنا نعبد هذه الأ�ضنام لت�ضفع لنا عند اهلل

وعليه، فهم يعتقدون باهلل. واإذا قيل لهم ل ُتعادوا اهلل فاإّنهم يجيب�ن: 

كاّل! اإّن���ا ل ُنعادي اهلل، ب���ل نحن من اأن�ضاره. ولق���د كانت هذه م�ضاألة 

ا وحتتمل اخلطاأ، لذا   امل�ض���داق احلقيقي لأن�ض���ار اهلل ف�ضفا�ضة اًج���داًّ

فاهلل تعاىل يف هذه الآية ُيحّدد �ضبيله، وُيفِهُم الّنا�س اأّن �ضبيل اهلل هي 

الت���ي يتحّدث عنها الر�ض�ل P، فال ي�ضتبه الأم���ر على اأحد ويتخّيل اأّن 

هلل �ضبي���الاً غري �ضبيل الر�ض�ل P، وم�ضداقه الي����م ه� اأّن نهج الث�رة 

الإ�ضالمية ونهج اجلمه�ري���ة الإ�ضالمية لي�س اإل نهج الإمام اخلميني. 

كثريون يّدع�ن اأّنهم من اأن�ضار اهلل ور�ض�له؛ لذا جاء يف بع�س امل�ا�ضع 

ويل  �ُسوَل َواأُ  َواأَِطيُعوا الرهَّ
َ
يف الق���راآن �ضيغة »اأويل الأمر« ﴿اأَِطيُعوا اهلل

 ليتبنّي من خالل اإطاعة اأويل الأمر من هم اأن�ضار اهلل 
الأم��ِر ِمْنُكم﴾2

ا.  ا واحداً ، فالأمر ه���� اأّن اهلل ور�ض�له واأويل الأمر لي�ض�ا اإّل تّياراً حقيق���ةاً

وم���ردُّ ذلك اأّنه اإذا مل يكن الر�ض����ل P على قيد احلياة الظاهرية فال 

إاِلَّ  نَْعبُُدُهْم  َما  أَْولِيَاَء  ُدونِِه  ِمن  اتََّخُذوا  الزمر﴿َوالَِّذيَن  اآلية 3 من سورة  في  كما   −1
ؤاَُلِء ُشَفَعاؤُنَا ِعنَد اللَِّه﴾. بُونَا إِلَى اللَِّه زُلَْفٰى﴾ واآلية 18 من سورة يونس﴿َويَُقولُوَن َهٰ لِيَُقرِّ

2− سورة النساء، اآلية 59.
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ينربِي اجلمي���ع للق�ل اإنّهم اأن�ضار الر�ض�ل، ثمّ يجرُّ كلٌّ منهم نار ث�رة 

الر�ض����ل ومدر�ضته اإىل ُقر�ضه ويق�ل ه���ي يل، ويردُّ الآخر: بل هي يل، 

وه���ذا يق����ل اأنا اأق�ل احلقيق���ة وذاك يق�ل اأنا اأق����ل احلقيقة... كاّل، 

د، وه� وج����د »اأويل الأمر«، فعندما يك�ن  بل ثّمة ِم���الٌك ومعياٌر وحُمدِّ

ل���دى اأّي ت�ّجٍه اإطاعٌة لأويل الأم���ر فهذا الت�ّجه �ضحيح. وبالطبع »اأول� 

ا جاءت كلمة الر�ض�ل بهذا املعنى؛  الأمر« بال�ض���روط املعّينة. وهنا اأي�ضاً

اأّي مبعن���ى اأويل الأمر الآنف الذكر. ففي كّل الث����رات هناك اأ�ضخا�ٌس 

يت�ضّبث����ن بانتهازيٍة ب�ضع���اراٍت كلّيٍة ويّدع�ن اعتقاده���م بهذا النهج اأو 

ا  ذاك لُي�قع����ا النا�س يف اخلطاأ، بيد اأّنه يجب عليهم اأن ُيحّددوا ِمعياراً

ا، ولهذا فاإّن املعيار يف ث�رتنا هذه ه� وج�د الإمام وخّط الإمام.  وا�ضحاً

، تفّ�ه�ا 
1
ج���اءين قبل عامني اإىل ثالثة اأع�ام جمٌع من ه�ؤلء املنافقني

باأم�ر كثرية تافهة، قلت لهم: »اعلم�ا اأّن املعيار يف تاريخنا ه� الإمام، 

الإمام ه� معيار وميزان ]ت�ضخي�س[ احلق من الباطل يف تاريخنا هذا، 

وكل م���ن يقف يف وجه الإم���ام فه� باطل، وكل م���ن كان مع الإمام فه� 

حق«. والأمر كان كذلك اأثناء فرتة ن�ضالت مرحلة الختناق؛ فمن كان 

يف جه���ة الإمام كان على حق ومقابله كان الباطل. ُبعيد انت�ضار الث�رة 

ا عدة مم���ن وقف�ا يف وجه الإمام فكان����ا على باطل.  كان هن���اك اأي�ضاً

ا: »اأنتم الآن تقف�ن مقابل الإمام ف�ضتك�ن�ن على  قلت لهم ي�مذاك اأي�ضاً

باط���ل، ل تت�ّهم�ا اأن التاريخ �ضيعرتف مبعيار �ض�ى الإمام«، وهذه هي 

حقيقة الأمر. ُق�ضارى الق�ل: هذا ه� ال�ضر يف ذكر »الر�ض�ل« هنا.

َن��اٍت﴾ ت�ضري اإىل اأّنه اإذا خرج اأحٌد من  جمل���ة ﴿َوَقْد اأَنَزْلنا اآَياٍت َبيِّ

ا ما من دون اأن تتّم عليه احلّجة الإلهية، اأو  نط���اق احلدود الإلهي���ة حيناً

ب  يُعرف  صار  ما  أو  خلق(  مجاهدي  )حركة  ايران"  خلق  مجاهدين  ]"سازمان   −1
"گروهگ منافقین")منظمة المنافقين(.[
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يك�ن عنده دليٌل اإلهي على خالف عمله فاملحاّدة ل ت�ضمله، بخالف من 

كان لدي���ه احلّجة والدليل الإلهّي���ان على خالف ما يق�م به، فاإّنه مّمن 

ُيحاّدون اهلل ور�ض�له، وقد جاءتهم البّينات وجتّلى لهم احلق والباطل. 

ا اىل حقيقة تّياٍر بعينه كما ح�ضل يف عهد  فقد ل يتعّرف ال�ضخ�س اأحياناً

، كثريون يف عهده مل يتعّرف�ا اىل تّياره وكان�ا �ضمنه، اآنذاك 
1
بني �ضدر

مل تكن الآيات البّينات -اأّي الأدّلة على خيانته- قد جاءت بعد؛ لذا فال 

ميكن اعتبار ه�ؤلء ممن حاّدوا اهلل ور�ض�له، ومن امل�ؤّكد اأّنهم مل يك�ن�ا 

ْعِلنت احلّجة الإلهية للجميع 
ُ
كذلك. لكْن بعدما جاءت الآيات البّينات اأ

ا بعد ذلك ظّل  من ِقَبل الإم���ام} وَعِلم اجلميع احلقيقة، فل� اأّن اأحداً

���ا لذاك التّيار فه� -ول َجَرم- م���ن ال�ُمحاّدين وت�ضمله هذه الآية  ُمنتميًّ

 َوَر�ُسوَلُه﴾. بناءاً عليه فما دامت الآيات البّينات مل تاأِت 
َ هَّ
وَن اٱهلل ﴿ُيَحادُّ

بعد، فال باأ�س على اأحد. 

                                  

1− أبو الحسن بني صدر أول رئيس إليران بعد انتصار الثورة اإلسالمية، من 4 شباط 
1980 وحتّى 21 كانون الثاني 1981.
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اآليات 10-8

يَن ُنُهوا َعنيِ النَّْج��َوى ُثمَّ َيُعوُدوَن  ﴿أََل��ْم َت��َر إيَِل الَّذيِ

َيتيِ  ليَِم ُنُهوا َعْن��ُه َوَيَتَناَجْوَن بيِاْليِْثميِ َواْلُع��ْدَوانيِ َوَمْعصيِ

َ��ا َلْم ُيَحيِّ��َك بيِهيِ اللَُّه  ُس��وليِ َوإيَِذا َج��اُؤوَك َحيَّْوَك بيِ الرَّ

َا َنُقوُل َحْسُبُهْم  ُبَنا اللَُّه بيِ ْم َلْوَل ُيَعذِّ هيِ َوَيُقوُلوَن فيِ أَنُفسيِ

يَن آَمُنوا  َها الَّذيِ رُي )8( َيا أَيُّ َجَهنَُّم َيْصَلْوَنَه��ا َفبيِْئَس اْلَمصيِ

َيتيِ  إيَِذا َتَناَجْيُتْم َف��َل َتَتَناَجْوا بيِاْليِْثميِ َواْلُع��ْدَوانيِ َوَمْعصيِ

ي إيَِلْيهيِ  ِّ َوالتَّْقَوى َواتَُّق��وا اللََّه الَّذيِ ُس��وليِ َوَتَناَجْوا بيِاْلبيِ الرَّ

يَن  َطانيِ ليَِيْحُزَن الَّذيِ ��يْ َن الشَّ َا النَّْجَوى ميِ وَن )9( إيِنَّ ُتْحَشُ

ْم َش��ْيًئا إيِلَّ بيِإيِْذنيِ اللَّ��هيِ َوَعَل اللَّهيِ  آَمُن��وا َوَلْيَس بيَِضارِّهيِ

ُنوَن )10(﴾ ليِ اْلُمْؤميِ َفْلَيَتَوكَّ

]1982/05/21[ 1361/02/31 *
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I
العالقة بين

اآلداب الفرديّة واآلداب الجتماعية في اإلسالم

ينمُّ ت�ضل�ضل اآيات هذه ال�ض�رة وترابط م�ا�ضيعها عن وج�د نحٍ� من 

الرتابط بني الآداب الفردّية والآداب الجتماعّية يف الإ�ضالم والقراآن. 

ا  فم���ن بداية هذه ال�ض�رة، كان �ضياق الآي���ات وحلن كالمه تعاىل �ضياقاً

ا  ا ُيبنّي ق�ضايا متنّ�ع���ةاً يف جمالٍت متعّددٍة انطالقاً ا واحداً ا وحلناً واح���داً

�ضرّية، وانته���اءاً باأك���رث الق�ضايا الجتماعّي���ة اأهمّيةاً 
ُ
م���ن الفردّي���ة والأ

هار، بل�ضاٍن  ، حيث تبداأ ال�ض�رة بق�ضّيٍة عائلّيٍة، وهي حكم الظِّ و�ضم�لّي���ةاً

ا، عرب �ضك�ى امراأٍة من زوجها الذي ظاَهرها. ثّم  فرديٍّ و�ضخ�ضيٍّ اأي�ضاً

هار- ي�ّجه  هار، وفجاأةاً -ولكي ُيراعي امل�ؤمن�ن حكم الظِّ ُيب���نّي حكم الظِّ

ا لأولئك الذين ل يراع�ن حدود اهلل، ويذُكرهم بعبارٍة ت�ضفهم  تهدي���داً

بالكافرين. ثّم ُيبنّي بع���د ذلك ُمبا�ضرةاً حكم الذين ُيحاّدون اهلل -وقد 

تقّدم اأّن املحاّدة لي�ضت اأي عداوة، بل هي نحٌ� من العداوة التي حتظى 

باأهمّية خا�ضة بنظر الدين واأتباعه- ويذكر القان�ن وال�ُضّنة الإلهية باأّن 

ا   ل حمالة مكب�ت�ن وزائل�ن. وهذا القان�ن لي�س حم�ض�راً
ّ

املحاّدي���ن هلل

بع�ض���ر الر�ض����ل P بل ميتّد اإىل الأبد، فال تبدي���ل ل�ُضنن اهلل ول تغيري 

 بعد بيان ذلك يدخ���ل اإىل ق�ضّيٍة تتعّلق بالآداب الجتماعّية، وهي 
.1

لها

ذات ُبعٍد اأخالقّي و�ضيا�ضّي، وقد تناولت ال�ض�رة كليهما.

1− إشارة إلى اآليات: اآلية 62 من سورة األحزاب، اآلية 23 من سورة الفتح واآلية 77 
من سورة اإلسراء.
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شرح اآليات

نب���داأ بالآية الثامن���ة، يق����ل تع���اىل﴿اأََلْ َت��َر اإَِل الهَِّذيَن ُنُه��وا َعِن 

ْج��َوى ُث��مهَّ َيُع��وُدوَن ِلَ��ا ُنُه��وا َعْن��ُه َوَيَتَناَج��ْوَن ِباْلإِْث��ِم َواْلُع��ْدَواِن  النهَّ

ا  �ُس��وِل﴾ اأّي اإّن النج�ى التي بينهم والتهام�س لي�س كالماً َي��ِت الرهَّ َوَمْع�سِ

ا يتداول�نه فيما بينهم، بل م���ا يق�ل�نه ه� اإّما اإثٌم وذنب؛  ���ا عادياً ب�ضيطاً

ا �ضمن عالقة الإن�ضان مع اهلل، اأو اأّن ما يتناج�ن به ه�  اأّي م���ا ُيعدُّ ذنباً

ا  عداوة؛ اأّي يت�ضّمن عداوةاً للم�ؤمنني اأو مع�ضيةاً للر�ض�لP؛ اأّي اإعرا�ضاً

عن اأم���ره، فاإذا قال الر�ض����ل P: لنم�ِس اإىل اجله���اد! يتناج�ن فيما 

بينهم: اأّل مت�ض�ا للجهاد، واإذا قال الر�ض�لP: اأنفق�ا يف �ضبيل اهلل! 

تناج����ا كذلك: اأّل ُتنفق�ا! فُمناجاتهم له���ا اأحد هذه املعاين الثالثة. 

��َك ِبِه اٱهلل﴾ ج���اء يف روايٍة اأّن  ��ا َلْ ُيَحيِّ ��وَك ِبَ ﴿َواإَِذا َج��اُءوَك َحيهَّ

ا عن  اليه����د واملنافقني كان�ا يدخل�ن عل���ى الر�ض�لP ويق�ل�ن ع��ضاً

، وذك���ر البع����س اأّن »ال�ضام« مبعنى 
1
»ال�ض���الم علي���ك«: »ال�ّضام عليك«

امل����ت؛ اأّي »امل�ت لك«، لكّن »ال�ض���ام« كما حّققنا لي�س مبعنى امل�ت، بل 

ه���� مبعنى الإعرا�س والن���اأي، وكان�ا ُيريدون بذل���ك الق�ل للم�ضلمني: 

اأعر�ض����ا باأ�ض���رع وجٍه عّما اأنت���م عليه، وعن العقيدة الت���ي ت�ؤمن�ن بها 

ا اإذا اعتربنا »ال�ّضام« مبعنى امل�ت فينبغي  والنهج الذي تنتهج�نه. طبعاً

اأن يك����ن مبعن���ى الإعرا����س عن احلي���اة، ل ُمطل���ق الإعرا�س. وميكن 

���ا اأن يك����ن مراده���م حقيق���ةاً الإعرا�س ع���ن احلي���اة؛ لأّن اليه�د  اأي�ضاً

 P ا ُخبث���اء وُيلِحق�ن الأذى. كان�ا يدخل����ن جمل�س الر�ض�ل كان����ا ق�ماً

ويق�ل����ن بحّدة: »ال�ّضام عليك«، من دون اأن يلفظ�ا لم »ال�ضالم«. وكم 

كان����ا �ضع���داء بفعلتهم تلك، وكم كان����ا يت�ضاحك����ن يف اخلفاء لأّنهم 

1− الكافي، ج 4، ص 5.
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وّجه�ا هذه ال�ضتيم���ة للر�ض�ل P وخدع�ا امل�ضلمني باأّنهم يلق�ن عليهم 

ا. القراآن يف�ضح هذه الأفعال ويق�ل  ال�ضالم، وهكذا كان املنافق�ن اأي�ضاً

 َوَيُقوُل��وَن ِف اأَنُف�ِسِهم 
ُ هَّ
َك ِب��ِه اٱهلل ��ا َل ُيَحيِّ ��وَك ِبَ ﴿َواإَِذا َج��اُءوَك َحيهَّ

ا َنُقوُل﴾ وقد كان�ا يق�ل�ن هذا ب�ضخريٍة وحتٍدّ اأْن:   ِبَ
ُ هَّ
ُبَنا اٱهلل َل��وَل ُيَعذِّ

ل���رَن! فليعذبنا اهلل! مب���ا اأّن امل�ضلمني يق�ل�ن اإّن اهلل يعلم كّل �ضيء، واإّن 

الر�ض����ل مّطلٌع على كّل الأم�ر، فها نح���ن ن�ضتمه وُن�ضيء له يف الق�ل ف� 

ا َنُق��وُل﴾. يق�ل تعاىل يف الرّد عليهم ﴿َح�ْسُبُهم   ِبَ
ُ هَّ
ُبَنا اٱهلل ﴿َل��وَل ُيَعذِّ

ُر﴾ ف���اإن كان�ا يظن����ن اأّن العذاب الذي  َلوَنَه��ا َفِبْئ���َش اٱْلَ�سِ ��ُم َي�سْ َجَهنهَّ

 
ُ هَّ
ُبَنا اٱهلل قّدره اهلل لهم -وه� جهّنم- قليٌل عليهم؛ اإذ يق�ل�ن ﴿َلوَل ُيَعذِّ

��ا َنُقوُل﴾ فاإّن جهّنم التي اأعّده���ا اهلل لهم هي ح�ضبهم من العذاب.  ِبَ

وجهّن���م هي جمم�عُة كاّف���ة اأن�اع العذاب الإلهّي اجل�ض���دّي والروحّي، 

��ُر﴾ اأّي اإّن ما  َلوَنَه��ا َفِبْئ�َش اٱْلَ�سِ وه���ي على درج���اٍت واأن�اٍع �ضّتى. ﴿َي�سْ

يق�م�ن ب���ه م�ضريه وعاقبته جهّنم. و»امل�ضري« من ال�ضريورة، و»ِبْئ�َس 

امل�ض���ري« يعن���ي اأّن حركتهم ه���ذه والعمل الذي يق�م����ن به م�ضريه يف 

النهاي���ة اإىل جهّنم، وجهّنم هي اأمٌر طبيع���يٌّ وَجرْبيٌّ لهذا ال�ضنف من 

النف�ضّي���ات، وهذا الن�ع من الأ�ضخا�س وه���ذا الّن�ع من القل�ب، فبئ�س 

القرار وبئ�س امل�ضري. بعد اأن يذّم تعاىل عداوة ه�ؤلء املنافقني وه�ؤلء 

: »اإذا اأردمت  اليه����د بهذه الأعمال، يت�ّجه يف خطابه اإىل امل�ؤمنني قائالاً

ا  ال�ُمناجاة فيما بينكم فانتبه�ا اإىل ما تتناج�ن به، فيجب اأّل يك�ن اإثماً

ا عن  ومع�ضي���ةاً ومع���اداةاً لهذا وذاك، ول مع�ضيةاً للر�ض����ل P واإعرا�ضاً

اأوام���ره، اإذا اأردمت النج����ى فليكن باأم����ٍر �ضخ�ضّيٍة عادّي���ٍة ل تريدون 

مث���الاً اأن ي�ضمعها اأحٌد فتذكرونها خفيةاً فيما بينكم، لكن ل تغتاب�ا هذا 

وذاك، ول ُتعادوا هذا وذاك، اأو تّتهم�ا هذا وذاك، اأو تبُثّ�ا �ضائعةاً �ضد 

هذا وذاك، اأو ل يك�نّن ]ما تتناج�ن به[ مع�ضية لأمر الر�ض�ل.
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دور النّية في تقويم األعمال

ْثِم َواْلُعْدَواِن  َها الهَِّذيَن اآَمُن��وا اإَِذا َتَناَجْيُتْم َفَل َتَتَناَجْوا ِباْلإِ ﴿َي��ا اأَيُّ

ْقَوى﴾ ما يجع���ل كاّفة اأعمال  ِّ َوالتهَّ ِّ �ُس��وِل َوَتَناَج��ْوا ِباْل�� َي��ِت الرهَّ َوَمْع�سِ

الإن�ض���ان تتحّلى باحُل�ضن ه� م�ضم�ن وجهة تل���ك الأعمال؛ حيث ميكن 

ا، ويف حالٍة اأخرى فعالاً  ا جداًّ لعم���ٍل واحٍد اأن يك�ن يف حالٍة ما فع���الاً �ضّيئاً

ا ه���� م�ضم�ن ومغزى وجهة  ا اأو ح�ضناً ���ا، فاملعيار ال���ذي يجعله �ضّيئاً ح�ضناً

ا  ذاك العم���ل، فمج���ّرد الهم����س يف اأذن �ضخ�سٍ ما لي�س بح���ّد ذاته اأمراً

���ا اإىل درج���ة اأّنه  ي�ضت�جب عداوة اهلل ودخ����ل جهّنم! بل ما يجعله  �ضيئاً

���ا اإىل هذا احلّد ه� م�ضم�ن هذا الكالم الذي يق�له الإن�ضان وذاك  �ضّيئاً

ال�ضيء الذي يتفّ�ه به وُيجريه على ل�ضانه. ول ميكن اإزالة هذا ال�ض�ء اإّل 

بتغيري م�ضم�ن الكالم ال���ذي ُيقال. ويف حياتنا اأعماٌل كثريٌة ل تقت�ضي 

بحّد ذاتها اأّي حكٍم خا�ّس، بل اإّن جهة العمل ونّيتنا له وم�ضم�نه ومغزاه 

ه���� ما يحّدد حكم���ه. اإذا كانت نّية العمل وم�ضم�ن���ه وجهته ح�ضنةاً فاإّن 

���ا، واإذا كانت نّية العمل وم�ضم�ن���ه وجهته �ضّيئةاً  ه���ذا العمل يغدو ح�ضناً

ا ومر�ضيًّا عند اهلل  ا. اإذا كان زي احلر�س الث�ري ممدوحاً فاإّنه يغدو �ضيئاً

وعن���د عباده ال�ضاحلني، فلي�ضت القيمة يف ال���زّي نف�ضه، بل لأّن ارتداء 

هذا ال���زي يعني الكفاح الذي ل يعرف الكالل �ضد اأولئك الذين عقدوا 

الع���زم على معاداة الث�رة الإ�ضالمية ويق�م����ن باأعماٍل عدائّيٍة �ضّدها. 

ا، فبدل اأن  فاإذا انتفى ه���ذا الكفاح وهذه النّية، انتفت هذه القيمة اأي�ضاً

يح���ارب اأعداء الث�رة فاإّنه �ضينق�ّس على �ضخ�سٍ ث�رٍيّ اأو اإن�ضاٍن عادّي، 

ا،  - بينه وبني واحٍد من اأحّباء اهلل نزاٌع وت�ضابكا معاً واإذا ما ن�ضب -مثالاً

فاإّنهم���ا �ضيغفالن عن حرا�ض���ة الث�رة ب��ضفها قيم���ةاً وين�ضيان حماربة 

ا اآنذاك؟ �ضي�ضقط كّل اعتباٍر  اأعداء اهلل، فماذا �ضيح�ضل لهذا الزّي اأي�ضاً
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ل���ه؛ ولن يك�ن له اأهمية ُتذكر. لقد قام بع�س اأعداء الث�رة بارتداء هذا 

ا، واعرت�ض����ا ال�ضيارات وطالب�ا �ضائقيه���ا باإبراز ه�ّياتهم  ال���زي اأحياناً

ا فتح����ا على �ضيارته النار،  ا معّمماً ال�ضخ�ضّي���ة، وكان����ا اإذا راأوا �ضخ�ضاً

ا م���ن هنا يظهر كي���ف اأّن ل قيمة للزّي بحّد ذاته، ول لل�ضخ�س الذي  اإذاً

يحم���ل بطاق���ة احلر�س الث�ري بينم���ا ه� حقيقةاً عدّو للث����رة، ول لذاك 

ال���ذي ه� حقيقةاً عن�ض���ر من عنا�ضر احلر�س الث�ري غ���ري اأّن نّيته من 

النت�ضاب اإليه هي الدوافع ال�ضخ�ضية والأه�اء النف�ضية ل احلفاظ على 

الث����رة. والأمر نف�ضه بالن�ضبة للزّي العلمائ���ّي، فاكت�ضاب العلم وارتداء 

زّي العلم���اء لي�س قيمةاً مطلقة، ويجب النظ���ر اإىل م�ضم�ن هذا العمل: 

ا  ا يغدو العمل قّيماً النّي���ة، واجلهة، والهدف واملغزى منه، فاإذا كان ح�ضناً

���ا! لذا، فالنج�ى والهم����س يف الأذن حكمهما ه�  ���ا، واإّل كان �ضّيئاً و�ضامياً

: »انه�س  ا، فقد يهم����س اأحدهم يف اأذن اآخر، ويق����ل له مثالاً ه���ذا اأي�ضاً

ي���ا اأخي لنم�ِس اإىل �ضالة الليل، لنم�ِس وننفق يف �ضبيل اهلل«، وه� عمٌل 

ا اآخ���ر يف اأذن �ضخ�سٍ ويق�ل له: »دعَك  ح�ض���ٌن بالطبع. وقد يهم�س حيناً

يا اأخي من هذا! لقد َمَللنا من كّل هذا القراآن وهذه ال�ضالة وما �ضابه، 

ا، فهناك فرٌق  - ببع�س الأعم���ال الرذيلة«. اإذاً دعن���ا نذهب ونق�م- مثالاً

ى واأخرى، ولي�س لهما حكٌم واحد. بني جن�اً

 اٱلهَِّذي اإَِليِه ُت�َسُروَن﴾ هذا يف 
َ هَّ
ُقوْا اٱهلل ْقَوى َواٱتهَّ ِّ َواٱلتهَّ ِّ ﴿َوَتَناَجوْا ِباٱل

احلقيقة اأمٌر ُذك���ر دليله معه، فقد ُي�ضاأل ملاذا وجب علينا اأن نّتقي اهلل؟ 

واجل�اب ه�: لأّن تعاملنا يف كّل �ض�ؤوننا ه� مع اهلل، ول� كان مع غري اهلل 

فلنجذب انتباهه اإلينا! هذا كالم ال�ُمتاجرة، وه� كالٌم ا�ضتدليّل، وكالٌم 

ا  اإذا فّكر الإن�ضان فيه لأدرك اأّل حيلة له حقيقةاً �ض�ى تعامله مع اهلل. طبعاً

ا  ا اأو طمعاً مق���ام ع�ّض���اق اهلل والعارفني به واأولئك الذين ل يعبدون���ه خ�فاً

ا ه� اأ�ضمى مبراتب من اأن ت�ضل اإليه اأيادينا. لكن عندما نتحّدث  اإمّنا حبًّ



57 المحاضرة الثالثة

فيما بيننا فاإّن هذه الآية تخاطبنا. نحن من لنا �ض�ى اهلل تعاىل؟ ونحن 

يِن﴾. فاإذا علم الإن�ضان اأّنه  لي�س لنا �ض�ى اهلل تعاىل، وه� ﴿َماِلِك َيْوِم الدِّ

�ضي�اَج���ه ي�م القيامة يف م�ضتقبل���ه، واإذا اأيقن ذلك فيجب عليه اأن يّتقي 

اهلل وُيراع���ي اأوامره ون�اهيه، وهذا معن���ى التق�ى؛ اأّي املراعاة ال�ضديدة 

ا فعندما يق�ل تع���اىل ﴿اٱلهَّ��ِذي اإَِليِه  والدقيق���ة لأوام���ر اهلل ون�اهي���ه. اإذاً

ُقوْا اٱهلَل﴾. ُت�َسُروَن﴾ فه� يف احلقيقة ا�ضتدلٌل على ق�له ﴿َواٱتهَّ

يَط��اِن﴾ اأّي اإّنها من عمل  ��ا اٱلنهَّج��َوى ِم��َن اٱل�سهَّ َ ث���ّم يق����ل تعاىل ﴿اإِنهَّ

ال�ضيط���ان، واإّن طبيع���ة هذا العمل ه���ي طبيعٌة �ضيطانّي���ٌة، وهنا يتجّلى 

ا. وعلى �ضبيل املثال:  ا ما- مفه�م ال�ضيطان اأي�ضاً ويّت�ضح لن���ا اأكرث -ن�عاً

ق���د يجل�س البع�س يف جم���ع، وبينما هم يتحادث�ن، ي�ض���رع اثنان منهم 

بالنج����ى والهم�س يف الأذن، وهذا ما ُيحزن الآخرين ويجعلهم ي�ضيئ�ن 

الظ���ن فيما يق�لن���ه، اإىل درجة اأّنهم يعتقدون باأّنهم���ا يحيكان م�ؤامرةاً 

�ض���ّد اأحدهما اأو مبا ي�ض����ءه. ﴿ِلَيحُزَن اٱلهَِّذيَن َءاَمُن��وْا﴾ فالأمر ل يعني 

اأّنهم اإذا تناج�ا وتهام�ض�ا فاإّن جذور امل�ؤمنني �ضُتجتّث من الأ�ضا�س، بل 

تناج����ا اأّيها املنافق�ن ما �ضئتم! اإّن اهلل تعاىل ينهى عن النج�ى حّتى ل 

ُيرتكب عمٌل مناٍف لالأخالق، ل اأّن امل�ؤمنني �ضيلحق بهم الأذى وال�ضرر، 

ب���ل م�ضريهم ]اأ�ضحاب النج�ى[ اإىل جهن���م هم ومناجاتهم! ﴿َوَلي�َش 

﴾ فكّل ما يف العامل وكّل ق�انينه وق�اعده هي  ِ
هَّ

ِهم �َسيًئا اإِلهَّ ِباإِذِن اٱهلل ارِّ ِب�سَ

ا على  ب���اإذن اهلل ول مُيكن نق�ضها اإّل باإذنه؛ ولهذا ياأتي اهلل تعاىل اأحياناً

ِل  ِ َفلَيَتَوكهَّ
هَّ

ا. ﴿َوَعَلى اٱهلل ذك���ر »باإذن اهلل«، وقد اأتى على ذك���ره هنا اأي�ضاً

اٱل�ُموؤِمُن��وَن﴾ ويجب عليهم اأّل يخاف�ا من هذه الظ�اهر والأحداث التي 

تقع، والتي حُتزُنهم وتنمُّ ع���ن م�ؤامرة الأعداء. فلنفرت�س اأّن اثنني من 

املنافقني جل�ض���ا ليتهام�ضا وقد دّبرا كذلك م�ؤام���رة �ضد امل�ؤمنني؛ فهل 

�ضيلحق بامل�ؤمنني �ضرٌر حتمّي من هذه الناحية؟ كال.



58

خالصة آيات النجوى

باخت�ضار، هذه الآيات تتحّدث عن البعد الأخالقي والبعد ال�ضيا�ضي 

ا  للنج����ى. فقد كان هذا عم���الاً �ضّيئاًا من الناحي���ة الأخالقية، وخطرياً

وغري �ضائٍب من الناحي���ة ال�ضيا�ضّية. �ضّيئ من الناحية الأخالقية لأّنه 

عندم���ا يتناجى �ضخ�ض���ان فاإّن الآخر الذي يجال�ضهم���ا ي�ضعر بالغربة؛ 

فالأمر يب���دو وكاأن هذين ال�ضخ�ضني ينتمي اأحدهم���ا اإىل الآخر بينما 

ا ح�ل  ا اأو مزعجاً ا �ضّيئاً الآخ���رون غرباء، ويبدو الأمر وكاأّن هناك خ���رباً

امل�ؤمن���ني يعلمان���ه ه���ذان ويتهام�ضان ح�ل���ه، وهذا ما يجع���ل امل�ؤمنني 

ي�ضعرون بالقلق ح�ل اإمكانية وج�د خرب �ضّيئ اأو حدوث اأمر خطري؛ لذا 

ت�ض���ّدى الق���راآن للمنافقني من خالل هذه الآية. واأّم���ا الُبعد ال�ضيا�ضّي 

فه���� اأّن املنافق���ني كان�ا يق�م�ن بها بنحٍ� مدرو����س، فقد كان يف الأمر 

ا وكان�ا يتناج�ن بها. ومبا اأّن امل�ضلمني كان�ا مكّلفني بعدم  م�ؤامرٌة اأحياناً

ا اأن تتغلغل بينهم العنا�ضر  اإ�ض���اءة الظ���ّن باأحد، فكان من الي�ضري ج���داًّ

الّدخيل���ة، واأن تت�ضّرب يف حمافلهم وجمال�ضه���م الق�ضايا ال�ضّرّية على 

نح���� النج����ى. فق���د كان املنافق����ن يتناقل����ن فيما بينه���م ق�ضاياهم 

: »تعال الي�م يا �ضّيد اإىل  احلزبّي���ة -كما ُي�ضطلح الي�م- فيق�ل�ن مثالاً

، نريد اأن نق�م بالعمل الفالين، كّل اأ�ضحابنا جمتمع�ن 
1
م�ضج���د �ضرار

هن���اك«، كان�ا يق�ل�ن هذا لبع�ضهم البع�س ويتهام�ض�ن ح�له. وهكذا، 

فالنج�ى كانت ُت�ضّهل ت�ا�ضل اأعداء الإ�ضالم حّتى يف حمافل امل�ضلمني. 

 P كان املنافق����ن يجل�ض�ن ُمتجاورين يف امل�ضج���د ويف جمل�س الر�ض�ل

ويتناج�ن فيما بينهم. وقد نهاهم الر�ض�ل P مّراٍت عديدةاً عن القيام 

بذل���ك، اإّل اأّنه���م مل يك�ن����ا ُين�ضت�ن لنهيه، ومل يك�ن����ا يحمل�ن الأمر 

1- إشارة إلى اآلية 107، من سورة التوبة.
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عل���ى حممل اجل���ّد اإىل اأن نزلت ه���ذه الآية؛ لذا فاإّنه تع���اىل يق�ل من 

الآية الأوىل يف هذه الآيات التي قراأناها: ﴿اأََل َتَر اإَِل اٱلهَِّذيَن ُنُهوْا َعِن 

اٱلنهَّج��َوى ُثمهَّ َيُع��وُدوَن ِلَا ُنُهوْا َعنُه﴾ ومل ُيذكر هذا النهي يف القراآن اإّل 

يف ه���ذه الآيات، فم���ن ال�ا�ضح اأّن النهي عن النج����ى قد ح�ضل خارج 

الق���راآن؛ اأّي من قبل الر�ض����ل P نف�ضه قد نهاه���م اأن »ل تق�م�ا بهذا 

العم���ل! ملاذا تتهام�ض����ن؟«. بل�ضان الن�ضيحة، وبل�ض���اٍن لطيف، وميكن 

اأّن���ه كان ينهاه���م بل�ض���اٍن ح���اّد، لكّن اآذانه���م مل تكن �ضاغي���ة، وكان�ا 

يك���ّررون مرةاً اأخرى عمله���م ذاك. لذا نزلت هذه الآي���ة القراآنية بهذا 

اللحن احل���اد، واأف�ضت اإىل اإيجاد نحٍ� من الأم���ان للنا�س من الناحية 

الأخالقي���ة ومن الناحية ال�ضيا�ضية كذلك. لكن على الرغم من اأن هذا 

ا  العمل كان عمل املنافقني والغرباء عن امل�ضلمني، اإّل اأّنه مل يكن حمّبذاً

ا غرباء واأجانب  ا، فقد كان يجعلهم هم اأي�ضاً بني امل�ضلمني اأنف�ضهم اأي�ضاً

فيم���ا بينه���م، فالمتناع عن النج�ى اأدٌب اجتماع���ّي. ولذا فقد جاء يف 

الرواي���ات اأْن اإذا جل�ضتم يف حمفٍل وكنتم تتحادث�ن، فال يتناجى اثنان 

منك���م، فهذا يجعل الآخرين ي�ضيئ�ن الظّن به���ذه الأفعال ومبا يح�ضل 

ا لي�س يف الأمر حرمة، فقد  ويرتاب����ن لها، وي�ضعرون باأّنهم غرباء. طبعاً

���ا، ويريد الإن�ضان  ���ا، ويك�ن الكالُم �ضروريًّ يك����ن ثّمة اأمٌر ف�ريٌّ اأحياناً

مثالاً اإخبار �ضخ�سٍ باأمٍر عاجٍل اإذا اّطلع عليه الآخرون ف�ضُي�ضبب الأمر 

ا ل  م�ضكل���ة، ول ينبغ���ي للجمي���ع اأن يّطلع����ا عليه اأو ل يلزم ذل���ك. طبعاً

�ض���رر يف الأم���ر اإن كان بقدر احلاج���ة وعند ال�ضرورة، لك���ّن الإ�ضالم 

���ا ُيعار�س هذا النح� من ال�ضل����ك والنهج الذي يف�ضل النا�س عن  طبعاً

بع�ضهم البع�س، وُيجّزئهم ويجعلهم َمْثنى وُثالَث وُي�ِهن احّتادهم. لذا 

ف���اإّن هذا اجلان���ب ]للنج�ى[ م�ج�د من الناحي���ة الأخالقية، ونظائره 

م�ج�دة كذلك ويجب النتباه اإليها. 
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ا  ثم يدخ���ل يف اأدب اجتماعي اآخر يف الآي���ات الالحقة، ويبنّي �ضرباً

اآخر من النج�ى وهي جن����ى الر�ض�ل، وهي م�ضاألة تخ�ّس النتهازيني 

ا منه  الذي���ن كان�ا يذهب����ن ملناجاة الر�ض�ل لُي�ح�ا باأنه���م قريب�ن جداًّ

فيهم�ض�ن يف اأذنه )وهذا بحثه يف �ضرح الآيات القادمة(.



المحاضرة الرابعة1

اآلية 11

��ُحوا فيِ  يَل َلُكْم َتَفسَّ ي��َن آَمُن��وا إيَِذا قيِ َها الَّذيِ ﴿َي��ا أَيُّ

يَل انُشُزوا  اْلَمَجاليِسيِ َفاْفَسُحوا َيْفَس��حيِ اللَُّه َلُكْم َوإيَِذا قيِ

يَن ُأوُتوا  نُك��ْم َوالَّذيِ يَن آَمُنوا ميِ َفانُش��ُزوا َيرَْفعيِ اللَّ��ُه الَّذيِ

َا َتْعَمُلوَن َخبيِرٌي﴾ ْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه بيِ اْلعيِ

I
الترابط بين

األحكام الكلية واألحكام الجزئية في اإلسالم

لقد تقّدم يف �ضرح اأوائل هذه ال�ض�رة املباركة ما ملّخ�ضه اأّن يف هذه 

ال�ض�رة و�ضم���ن التاأكيد على اأخالق واآداب تعامل امل�ضلمني فيما بينهم 

]1982/05/28[ )1361/03/07( *
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-مب���ا يتنا�ض���ب والأح���كام ال�ضغرية واجلزئي���ة من ه���ذا القبيل والتي 

ا حقائق كلّية  ُذك���رت حتى الآن و�ضُتذكر ثانية كذلك- ُذكرت فيها اأي�ضاً

عن املفاهي���م الإ�ضالمية والثقاف���ة الإ�ضالمية، وه���ذا ي�ضري اإىل وج�د 

ترابط بني الأح���كام اجلزئية والأحكام الكلية يف الإ�ضالم، واأنها تكّمل 

ا يف الإ�ضالم،  ا �ضغرياً ���ا وت�ضتقي من روح واحدة، واأن حكماً بع�ضها بع�ضاً

حت���ى واإن كان يتعلق باأدٍب �ضل�كي عادي، فمرجعه اإىل اأ�ضل عام ومهم 

ا  ميك���ن اأن يك�ن ل���ه دور يف جميع �ض�ؤون حي���اة الإن�ض���ان. ذكرنا �ضابقاً

مناذج ]عن ذلك[ مبا يتنا�ضب والآيات، وثمة من�ذج عنها يف هذه الآية 

تيحت لنا الفر�ضة ف�ضنعر�ضهما 
ُ
���ا ويف الآية التي تليها، بحيث اإذا اأ اأي�ضاً

عليكم اإن �ضاء اهلل.

شرح اآلية

َه��ا اٱلهَِّذيَن َءاَمُنوْا﴾؛ اإّن معنى »الذين اآمن�ا« هنا لي�س الإميان  ﴿َيااأَيُّ

الكامل بالطبع، بل هي مبعنى يا اأّيها الذين دخلتم يف دائرة الدين والأمة 

الإ�ضالمّية، و�ضّجلت���م اأ�ضماءكم �ضمن جمع امل�ضلمني، وقلتم »اأ�ضهُد اأْن 

ل اإل���ه اإل اهلل« ودخلت���م يف الإ�ض���الم. ففي القراآن معن���ى اآخر للم�ؤمن 

ا- وه� امل�ؤمن بالإميان الكامل. فلنفر�س  -وق���د ُذكر يف هذه الآية اأي�ضاً

اأّن���ه عند قيام الث�رة الإ�ضالمية ي�ضري النا�س على �ضنفني: �ضنٌف �ضّد 

الث�رة وُمعار�ٌس لها، و�ضنٌف ي�ؤمن بها ويقبلها. واأولئك الذين قبل�ا بها 

فاإّن جميعهم م�ؤمن�ن بها، ه�ؤلء جميعهم م�ؤمن�ن؛ األي�س الأمر كذلك؟ 

���ا �ضماحته احلا�ضري���ن[ هل تق�ل����ن يف جمال�ضكم اإنهم غري  ]خماطباً
م�ؤمن���ني؟ ل، فه�ؤلء ي�ؤمن����ن بالث�رة، لكن بني ه����ؤلء امل�ؤمنني بالث�رة 

ثّم���ة من يقبله���ا بتمام وج�ده، فُه���م م�ؤمن�ن حقيقي����ن، وهم م�ؤمن�ن 

كامل�ن وخمل�ض�ن. وهناك م���ن لي�ض�ا كذلك؛ فهم يقبل�نها لكن لي�س 
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مبعنى اأّنهم ثابت�ن عليها لدرجِة بذل ُمهجهم دونها؛ لذا يق�ل تعاىل يف 

. »الذين اآمن�ا« الأوىل هي 
ها الذين اآَمُنوا اآِمُنوا﴾1 اإح���دى الآيات﴿يا اأيُّ

باملعن���ى الأول؛ اأّي اأولئك الذين َقِبل�ا هذا الإميان وهذا الإ�ضالم وهذه 

الث����رة ول ُيعادونه���ا، فيخاطبهم تعاىل بق�له: »اآِمُن����ا«؛ اأّي اقبل�ا هذا 

الدي���ن يف قل�بكم، واآِمُن�ا حقيقة. و»اآِمُن����ا« الثانية هي مبعنى الإميان 

ا، »اآَمُن����ا« الأوىل ت�ضمل اأولئك الذين يقبل����ن الإ�ضالم ول  الكام���ل. اإذاً

ُيعار�ض�ن���ه وُيحيط����ن بالر�ض����لP، ويح�ض���رون جمال�ض���ه وُيقيم����ن 

يف املدين���ة، ويح�ض���رون الجتماع���ات وه���م اأع�ض���اٌء يف حمافل كهذه 

-وحمافل الر�ض�لP هي نف����س حمافل الث�رة الإ�ضالمية- فيخاطبهم 

ُح��وْا ِف اٱل�َمَجاِل�ِش َفاٱف�َسُحوْا... َواإَِذا  تع���اىل قائالاً ﴿اإَِذا ِقيَل َلُكم َتَف�سهَّ

ِقيَل اٱن�ُسُزوْا َفاٱن�ُسُزوْا﴾.

شأن نزول اآلية

���ا ُذك���ر لها �ضاأنا نزول، اأحدهما معروف، وه���� اأّنه كان يف اآخر  طبعاً

 ، ّفة«، وكان���ت مرتفعةاً قليالاً م�ضج���د الر�ض����ل P زاويٌة ُيقال له���ا »ال�ضُ

وكان الر�ض����لP يجل�س فيها، وكان امل�ضلم�ن يلتّف����ن ح�له وي�ضرع�ن 

باحلدي���ث وب�ض�ؤال���ه، وبال�ضتماع اإىل ن�ضائحه وبت���الوة القراآن وبتعّلم 

تعاليم الإ�ضالم من���ه، وكان بع�ضهم يلتحق�ن بهم اأو ي�ضل�ن متاأخرين 

ا  اإىل جمل�ض���ه. وكان على اأولئك امل�ضاكني الذين و�ضل����ا متاأخرين ن�عاً

ا اأن يظّل�ا واقفني. وهكذا فقد كان البع�س  ما والتحق����ا باملجل�س لحقاً

م���ن اأ�ضحاب بدر والرجال الذي���ن �ضارك�ا يف احلروب و�ضجّل�ا مفاخر 

عدي���دة واأجنزوا اأعم���الاً يف �ضبيل الإ�ضالم يظّل�ن واقف���ني، اأّما اأولئك 

الذي���ن كان����ا يجل�ض�ن يف مقّدم���ة املجل�س فلم يك�ن����ا ليتزحزح�ا من 

1− سورة النساء، اآلية 136.
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اأماكنه���م، مل يك���ن حياُء اأحٍد منهم ليدفعه ليتف�ّض���ح يف املجل�س له�ؤلء 

���ا ما ليتمّك���ن ال�اقف�ن من  ال�اقف���ني، فيجل�ض�ا مث���الاً ُمتال�ضقني ن�عاً

ا. ا جداًّ ا �ضّيئاً اجلل��س. وقد كان هذا ُخُلقاً

السبب األساس ألمر القرآن بالتفّسح في المجالس لآلخرين

اإّن م�ضاأل���ة التف�ّض���ح يف املجال�س م�ضاألٌة �ضغريٌة لي�ض���ت بالأمر الهاّم، 

لك���ّن اأ�ضا�ضه���ا اأمٌر ه���اّم. اإذ اإّن م���رّد عدم تف�ّضحهم للغري ه���� الأنانية، 

ا فاإّن اأنبياء اهلل  ذاك اخُلل���ق الذي حتاربه تعاليم الدين قاطب���ة. واأ�ضا�ضاً

وعب���اده ال�ضاحلني يحمل�ن يف اأيديهم مطرقةاً ي�ضرب����ن بها راأ�س ذاك 

ال�ضن���م الذي ا�ضم���ه »الأنا«، وكاّفة تعاليم الدين ه���ي يف �ضبيل حماربة 

ا  ا ول مغروراً الأن���ا. اإّن كّل من خرج من ذاته وجتاوز »اأناه« ومل يكن متكرّباً

���ا فطريق���ه اإىل اهلل مفت�ح، واإّن كّل من كان اأ�ضري »اأناه« فطريقه  ول اأنانياًّ

ا بنحٍ�  اإىل اهلل م�ض���دود. وتظهر هذه »الأنا« يف اأ�ضكاٍل �ضّتى: فتظهر حيناً

يق���ف فيه الإن�ضان ب�ج���ه دع�ة احلّق، كاأولئك الذي���ن وقف�ا ب�جه احلّق 

يف �ض���در الإ�ضالم وبعد انت�ضار الث�رة، وكان ال�ضبب يف ذلك اأنانيتهم ل 

غ���ري؛ لأّن احلق ّكان يق�ل لهم: هذه المتيازات والإمكانات الباطلة التي 

اكت�ضبتم�ها وهذه الأم�ال التي ا�ضتح�ذمت عليها وهذه املنا�ضب واملكانة 

لي�ضت لكم، �ضّلم�ها لأ�ضحابها! لكّنهم مل يك�ن�ا م�ضتعدين لرتكها، ولأّنهم 

كان�ا كذلك ولأّنهم كان�ا يريدون امتيازاتهم؛ اأّي لأّنهم كانت لديهم تلك 

ا اآخر  الأنانية، فقد كان�ا يعار�ض�ن الإ�ضالم والقراآن. وتظهر الأنانية حيناً

قّطب جبيني ول األقي عليه 
ُ
ا ميرُّ بجانبي، فاأ بحيث اإين مثالاً اأرى �ضخ�ضاً

ا، اأو ياأتي اأخ���ي امل�ؤمن ويقف حتت اأ�ضّعة  التحّي���ة، وهذه ه���ي »الأنا« قطعاً

ال�ضم����س بينما اأنا اأ�ضتظلُّ حتت ال�ضق���ف وعندي مكاٌن اآخُر للجل��س فيه 

ا اأنانّية. وباإمكاين دع�ته للجل��س مكاين اإّل اأيّن ل اأنه�س، هذه هي اأي�ضاً
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األثر الشامل للسجايا األخالقّية

عندم���ا ت�جد جذور ال�ضجايا الأخالقّي���ة يف روح الإن�ضان فاإّنها ُتعِمل 

اأثره���ا يف كّل م���كان. واأنتم يا رجال احلر�س ]الث����ري[ خا�ضةاً حتتاج�ن 

ا. من كان في���ه �ضجّيٌة  له���ذا الأم���ر؛ ]اأي[ اأن تفهم����ا ه���ذا الكالم جي���داً

اأخالقّي���ٌة طيبٌة فاإّنها تظهر يف كّل مكان؛ وكذا من كان فيه �ضجّيٌة �ضّيئٌة، 

ا ب�ضل�ٍك ب�ضيٍط عاديٍّ واعتيادّي، وانتهاءاً ب�ضل�ٍك م�ضرييٍّ كبري. فاإذا  بْدءاً

�ضعر �ضخ�ٌس بال�ضعف اأثناء م�اجهة عدّو اهلل فاإّن هذا ال�ضعف �ضيتجّلى 

كذلك عند الهج�م مثالاً على خّرم�ضهر لتحريرها، وكذا �ضيتجّلى عندما 

 اإّل اأّن نريان قاذفات 
ٍ
ا يف اخلندق ولي����س يف الأمر اأيُّ هج����م يك����ن قابعاً

ا حينما يك�ن خلف  الع���دو ومدفعّياته تت�ضاقط كالأمطار، و�ضيتجّلى اأي�ضاً

اجلبهة وُيطلب منه اللتحاق بها، وكذلك عندما ياأتي مثالاً وفٌد �ضيا�ضيٌّ 

ا  اأجنب���يٌّ ويتباحث مع���ه، ويجب عليه حني املباحثات ال���رّد على ال�فد رداًّ

���ا فال يفعل، هذا الإح�ضا�س بال�ضع���ف حيال العدّو يتجّلى يف كاّفة  حا�ضماً

مراحل احلياة. فال ي�ضتهني الفرد مّنا ببع�س الكلمات التي ت�ضدر عنه، 

فقد يق�ل اأحدهم وه� يف اخلندق يف اجلبهة: ما هذا الذي نق�م به؟ ومِلَ 

ل نذه���ب اإىل بي�تنا؟ هذه الكلمات قد ل تك�ن ذات �ضاأٍن بنف�ضها، لكّنها 

تنّم عن ال�ضعف لدى هذا ال�ضخ�س. فالكالم كا�ضٌف ملا يف داخل الإن�ضان 

م���ن تهاوٍن اأو غ���ريه، ولقد اأقدم بع�س النا�س اأثن���اء الث�رة -ول يزال�ن- 

على حتّركاٍت معّينٍة كان مُيكن تربيرها بحّد ذاتها، لكّن هذه التحّركات 

كانت تنّم عن نف�ضّية ٍغري ث�رّيٍة ومعاديٍة للث�رة، وقد ُعّدت يف نظر ال�ضعب 

ا اإىل زوال عدٍد من  والإمام وامل�ض�ؤولني حتّركاٍت قبيحة، وقد اأف�ضت اأحياناً

النا�س نهائياًّا من ال�ضاحة ال�ضيا�ضّية. 

كذل���ك بالن�ضبة ملا ورد يف الآية، فاأن ل يتف�ّض���ح الإن�ضان يف املجل�س 
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ا لتنزل ب�ضاأنه اآيٌة قراآنّية،  ا جداًّ ا هاماًّ لالآخري���ن لي�س هذا بحّد ذاته اأمراً

ا:  ا، وثانياً لكّن���ه اأّولاً م���ن اآداب املعامل���ة، واآداب املعاملة اأمٌر ح�ضٌن ج���داًّ

عدم مراعاة هذا الأدب ل يقف عند حّد اأّننا مل نف�ضح املجال لآخرين، 

ا،  ا باأنف�ضنا وُنقيم لأنف�ضنا وزناً نا�ٌس معجب�ن كثرياً
ُ
بل اإّنه ينّم عن اأنن���ا اأ

 . ا لأخينا امل�ؤمن ذاك الذي يقف هناك حتت ال�ضم�س مثالاً ول ُنقيم وزناً

شأُن نزوٍل آخُر لآلية

ثّم���ة روايٌة اأخرى ل�ضاأن ن���زول الآية مل اأره���ا يف اأّيٍ من التفا�ضري اإّل 

 عن علّي بن 
1
يف التفا�ض���ري الروائّي���ة كتف�ضري »ن����ر الثقلني« الذي ينق���ل

. يق����ل: اإّن �ضبب نزول ه���ذه الآية ه� اأّن���ه عندما كان يدخل 
2
اإبراهي���م

الر�ض����ل P امل�ضج���د كان يقف له اجلال�ض����ن وكان الر�ض�ل P ُيعار�س 

ه���ذا العمل وينهاهم عن���ه، ويق�ل: »اإذ اأدخل من الب���اب واأريد الذهاب 

اإىل املحراب، اف�ضح�ا الطريق لأعرب واأدخل املحراب، ل حاجة لل�ق�ف 

ا له؛ اإذ  يل!«، ومل يك���ن امل�ضلم�ن لُين�ضت����ا اإىل كالم الر�ض�لP احرتاماً

���ا اأن ياأتي الر�ض�لP ول يقف�ا له؛ لذا فقد  اإّنه���م كان�ا يرون الأمر غريباً

 :Pكان����ا ي�ا�ضل�ن ال�ق�ف. فنزلت الآية لتق�ل لهم على ل�ضان الر�ض�ل

عندم���ا اأق�ل لكم تف�ّضح�ا يف املجال�س لأعرب فافعل�ا ذلك وح�ضب! ملاذا 

ا الرواية  ا روايٌة نقلها علّي بن اإبراهيم، طبعاً تقف�ن يل عبثاًا؟«. هذه اأي�ضاً

ال�ضابق���ة الت���ي ذكرتها اأ�ضهُر واأم���نت، وقد نقلها كاّف���ة مف�ّضري ال�ضيعة 

وال�ضّنة، وثمة رواية اأخرى هي هذه الثانية التي ذكرتها، وميكن اأن يك�ن 

ا يبدو اأن الرواية الأوىل اأمنُت  الأمر كذلك ]كما يف الرواية الثانية[، طبعاً

1− نور الثقلين، ج 5، ص 263.

2− علي بن ابراهيم بن هاشم من محّدثي القرن الثالث األجالء ومن أساتذة الشيخ 
الكليني.
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ا  وتنا�ض���ب م�ضم�ن الآية اأكرث. مع اأّن ه���ذه الثانية تبنّي هي الأخرى ُبعداً

اآخر من اأخالق الر�ض�ل P واحلياة الإ�ضالمية وكيفّية الفكر الإ�ضالمي. 

اإل اأن الرواية الأوىل و�ضاأن النزول الأول ذاك اأ�ضهُر ويتنا�ضب اأكرث كذلك 

. تق�ل الآية: عندما تك�ن�ن يف جمال�ضكم مع الر�ض�ل 
1
مع م�ضم�ن الآية

P وُيق���ال لكم تف�ّضح�ا ليجل�س الآخ���رون وُيتاح لهم مكان، »فاف�ضح�ا«! 

مل���اذا ل تتف�ّضح�ن؟ فاإن تف�ّضحتم »يف�ضح اهلل لك���م«؛ اأّي يف اجلّنة اأو يف 

الدنيا بحيث ي�ضّهل لكم اأم�ركم.

َه��ا اٱلهَِّذي��َن َءاَمُن��وْا اإَِذا ِقي��َل َلُك��م  ا فاجلمل���ة الأوىل ه���ي: {َيااأَيُّ اإذاً

 َلُك��م} اأي �ضيك�ن لكم يف 
ُ هَّ
ُح��وْا ِف اٱلََجاِل���ِش َفاٱف�َسُحوْا َيف�َسِح اٱهلل َتَف�سهَّ

اأم�رك���م ُي�ضر و�ضع���ة. وقد جاء يف التفا�ض���ري اأّن اهلل يف�ضح »يف اجلنة« 

ا كذلك.  اأي ي�م القيامة، ومُيكن الق�ل اإّن الأمر يف هذه الدنيا ه� اأي�ضاً

وهذه حقيقة، وهي اأّنكم اإذا تف�ّضحتم لإخ�انكم ف�ضرتون ب��ض�ٍح وجالٍء 

ا. واأّول م���كاٍن يف�ضح اهلل لكم فيه  كي���ف اأّن اهلل تعاىل يف�ض���ح لكم اأي�ضاً

ه� يف قلب اأخيك���م امل�ؤمن ذاك الذي تف�ّضحتم له، فكم �ضيك�ن اأخ�كم 

ا لكم! ول ت�ضتخّف�ا مبحّبته هذه وبامتنانه فهي اأم�ٌر  امل�ؤم���ن ذاك مُمتنًّ

ا. فمحّبتنا لبع�ضنا البع�س �ضتك�ن ال�ضّر الأ�ضا�ضّي لنجاحنا.  مهّم���ٌة جداًّ

اإذا مل ُنِح���ب اأن���ا وح�ضرتك ]خط���اب ل على التعيني[، اأن���ا وذاك الأخ 

ا،  الآخ���ر، اأنَت ]خطاب ل على التعي���ني[ وذاك الأخ الآخر بع�ضنا بع�ضاً

1− سماحته: طبًعا عاصم – الذي هو أحد القرّاء والقراءة التي نتلوها هي قراءته – قرأ 
هذه ]اآلية[ "في الَمجالِس"، والقراء الستة اآلخرون قرأوها "في المْجلِس": "إذا ِقيل لَُكم 
تََفّسُحوا في الَمجلِس فَافَسُحوا"، "في المجالس" التي نقرأها نحن والموجودة في نسخ 
القرآن التي بين أيدينا هي قراءة قارئ واحد؛ قراءة عاصم، وهي القراءة المعروفة التي 

نقرأها. قراءة "في المجالس" صحيحة وكذا قراءة "في الَمجلِس".
الناشر: أبو بكر عاصم بن أبي الّنجود بن بهدلة مولى بني خزيمة )متوفى 721 ق( من 
قرّاء الطبقة الثالثة ومن أهل الكوفة، شيعي ومن القرّاء السبعة المعروفين. يروي عاصم 

قراءة أمير المؤمنين )عليه السالم( بواسطة واحدة.
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ا؛ واإّل ل���ن تتي�ّضر اأم�رنا. ال�ضّر  ومل نح���رتم ب�ضدق وع�ضق بع�ضنا بع�ضاً

الأ�ضا�ض���ّي لتط���ّ�ر جماعٍة ما ه� اأن تك�ن قل�به���ا متما�ضكة، وعباد اهلل 

، واأولئك 
ُه��م اأَوِلياُء َبْع���ش﴾1 هم هك���ذا: ﴿َوالوؤِمُن��وَن َوالوؤِمناُت َبْع�سُ

ا هم اأعداء اهلل:  الذين ُيعادي بع�ضهم بع�ضاً

اأرواح الذئاب والكالب عن بع�ضها ُمنف�ضلة

 
2
اأرواح اأ�ض�د اهلل ببع�ضها ُمّت�ضلة

فهذا احلنان وه���ذه املحّبة هما �ضّر الت�فيق الأ�ضا�ضّي؛ لأّنه يف حال 

وج����د املّحب���ة، فحّتى اإن كان هن���اك اختالٌف يف وجه���ات النظر فاإّنه 

�ضُيحل؛ لأّنه ين�ضاأ عن املحبة العف� عن الآخر وحماولة فهم كالم بع�ضنا 

قاق من عدم فهم اثنني لكالم  البع����س، وين�ضاأ كثرٌي من املعار�ضة وال�ِضّ

بع�ضهم���ا البع����س. وُتف�ضي املحب���ة اإىل اأن يفهم اثن���ان كالم بع�ضهما 

ا فاأ�ضا�س الأم���ر ه� املحب���ة. اإذا ا�ضتعطتم اأن تفتح�ا  ا. اإذاً ���ا جي���داً بع�ضاً

���ا اإىل قلب اأخيكم  لأنف�ضك���م بهذا العم���ل ]التف�ّضح يف املجل����س[ طريقاً

]ال���ذي تف�ّضحتم له[ فهذا اأعظم جناح. ث���ّم بعبارٍة اأخرى ميكن الق�ل 
ا   لُك��م﴾ اأّي يف املجتمع، فاهلل تعاىل يف�ضح جمالاً وا�ضعاً

ُ
اإّن ﴿َيف�َس��ِح اهلل

يف املجتم���ع لذاك الذي ُيعامل اإخ�انه ب���اأدب التعامل احلن�ن وال�ُمحّب 

ا للعمل واحلرك���ة. ويف اجلّنة  ���ا وا�ضعاً واملح���رتم هذا، ويف�ض���ح له نطاقاً

ا لهذه الُف�ضحة. م�ضداٌق اآخٌر اأي�ضاً

﴿َواإَِذا ِقي��َل اٱن�ُس��ُزوْا َفاٱن�ُس��ُزوْا﴾ »ان�ُض���ُزوا« مبعن���ى ق�م����ا واأعط�ا 

���ا، وينه�س اأحد  مكانك���م ل�ضخ����سٍ اآخر. عندما يدخ���ل �ضخ�ٌس جمل�ضاً

ا منه اجلل��س يف مكانه، فاإّن هذا العمل ُي�ضّمى »ُن�ض�ز«.  اجلال�ضني طالباً

1− سورة التوبة، اآلية 71.

2− موالنا جالل الدين الرومي، األُرجوزة المعنوية باختالف طفيف.
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تق�ل الآية: اإذا قيل لكم انه�ض�ا واأعط�ا مكانكم لأحٍد اآخر، فق�م�ا بهذا 

ا، وما امل�ضكلة يف  العم���ل برحابة �ضدر، ول ت�ضتغرب�ا وتنف���روا؛ نعم طبعاً

���ا ]منكم[ اأو اأحد  ذل���ك؟ عندما يق�ل لك���م الر�ض�ل اأو �ضخ�س اأكرب �ضناً

اأخ�تكم امل�ضلمني: انه�س يا �ضيد واأعِط مكانك لهذا الرجل ليجل�س هنا! 

فانه�ض����ا مبا�ضرة واأعط�ه مكانكم! فهذا ]ما تاأم���ر[ به الآية القراآنية. 

ا مّمن كان�ا ياأت�ن ويقف�ن، كان����ا اأحّق باجلل��س ُقرب  وذل���ك لأّن بع�ضاً

الر�ض����ل P، وكان بع�س الأ�ضخا�س يجل�ض����ن ح�ل الر�ض�لP من باب 

، اأو ذو نف�ٍذ اأو ماٍل اأو علم  النتهازّي���ة. فعندما يك�ن هناك �ضخ�ٌس ق�يٌّ

-م���ع الف���رق بني هذه الأم����ر- يتقّرب منه من يحّب����ن ما ميلكه حيثما 

ا ويراه يف �ضخ�سٍ  ذهب. وهذه هي طبيعة الإن�ضان اأّنه عندما يع�ضق �ضيئاً

م���ا فه� ُيقّرب نف�ضه منه. بع�ضهم يحّب القّ�ة البدنّية والبط�لة، وما اإن 

يراه���ا ق���د جتّلت يف اإن�ضاٍن حّتى ي�ضع���ى وراءه ويغدو ذاك البطل ملهمه 

ومعب����ده. وبع�ضه���م الآخر يحّب العلم، وما اإن ي���روا عامِلاًا حّتى يتحّلق�ا 

ا لأ�ضحابه  ا، ويخ�ضع����ن كث���رياً ح�ل���ه. واآخ���رون يحّب����ن املن�ضب ج���داًّ

ا من النا�س  ويت�ا�ضع����ن لهم. اإنهم يع�ضق�ن املن�ض���ب؛ وما اإن يروا اأحداً

ق���د بدت عليه ]اآثاره[ حّتى يلتّف�ا ح�له، هذه طبيعة الإن�ضان. لذلك، اإّن 

ّفة، وه� حاكم  بع����س امل�ضلمني ي���رى اأّن الر�ض�ل Pكان يجل����س يف ال�ضُ

املدينة املن���ّ�رة، فكان�ا ل يرتك�ن جمل�ضه ملن�ضب���ه ال�ضيا�ضي وملعن�ّيته، 

ول يتحّرك����ن من اأماكنه���م. وكّلما جل�س هناك جل�ض����ا ح�له ُمرتّقبني 

ُمتال�ضق���ني، مل يكن لديهم ما يق�م�ن ب���ه، ومل يكن لديهم ما يق�ل�نه، 

كان�ا يجل�ض�ن هكذا وح�ضب. وعندما كان ياأتي رجٌل م�ؤمٌن �ضالٌح يفهم 

الدين وطالٌب له لال�ضتفادة من النبي P، كان الر�ض�لP ُيخاطب اأحد 

اجلال�ضني ويطلب منه القيام لذاك الرجل ال�اقف ليجل�س مكانه، وكان 

الر�ض����ل يق�ل له ]للجال����س[، اأو ل يق�ل، »اإّن���ه ]اأي ال�اقف[ اأكرث منك 
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ا«؛ وقد كان ي�ضعب عليه ]على اجلال�س[ هذا. هذا ما تق�له الآية:  اإمياناً

{ َواإَِذا ِقي��َل اٱن�ُس��ُزوْا} ليجل�س �ضخ�س اآخر مكانك���م {َفاٱن�ُسُزوْا}، ما 

امل�ضكلة يف الأمر؟

 اٱلهَِّذيَن َءاَمُنوْا ِمنُكم َواٱلهَِّذيَن اأُوُتوْا اٱلِعلَم َدَرَجات﴾ الفعل 
ُ هَّ
﴿َيرَفِع اٱهلل

ا، ول� كان كذلك لكانت اجلملة خربّية، مبعنى اأّن  »يرف���ع« مل ياأِت مرف�عاً

ا  اهلل تعاىل يرفُع الذين اآمن�ا والذين اأوت�ا العلم درجات، بل جاء جمزوماً

ا بالك�ضر، مبعنى: ان�ضزوا لكي يرفَع اهلل الذين اآمن�ا.... فاجلملة  حمّركاً

ُحوْا ِف  لي�ضت خربية، وهي يف احلقيقة ج�اب الطلب. ﴿اإَِذا ِقيَل َلُكم َتَف�سهَّ

 
ُ هَّ
 َلُكم َواإَِذا ِقيَل اٱن�ُسُزوْا َفاٱن�ُسُزوْا َيرَفِع اٱهلل

ُ هَّ
اٱلََجاِل�ِش َفاٱف�َسُحوْا َيف�َسِح اٱهلل

اٱلهَِّذي��َن َءاَمُنوْا ِمنُك��م﴾ -والإميان هنا ه� الإميان الكامل- فعندما ُيقال 

ُحوا ف الَجاِل�ش﴾ ذلك لك���ي يجل�س امل�ؤمن�ن احلقيقي�ن،  له���م: ﴿َتَف�سهَّ

اأولئ���ك الذين يت�ق�ن لروؤية الر�ض�لP وال�ضتفادة منه، اأو ليجل�س اأهل 

العل���م واأه���ل الإميان الذي���ن يفهم����ن كالم الر�ض�لP ب�ض���كٍل اأف�ضل، 

وي�ضتفي���دوا من���ه اأكرث، فهم الّتائق����ن للَنْهل من غدي���ر الف�ضل الإلهّي 

اجل���اري عل���ى ل�ض���ان الر�ض�ل P ويف قلب���ه؛ وهم واقف����ن يف اخلارج. 

 اٱلهَِّذيَن 
ُ هَّ
ث���ّم ُيقال لهم »ان�ضزوا اأنتم ليجل�ض�ا مكانك���م! لكي ﴿َيرَفِع اٱهلل

ا حقيقيًّا- ﴿َواٱلهَِّذيَن اأُوُتوْا اٱلِعلَم َدَرَجات﴾  َءاَمُنوْا ِمنُكم﴾ -اآمن�ا اإمياناً

م���ن هنا ُيفهم اأّن قيمة الإميان هي قيمٌة �ضامية، وُيفهم كذلك اأّن قيمة 

؛ اأّي اإذا كان لدينا م�ؤمنان، اأحدهما غري 
1
العلم املقرتن بالإميان اأ�ضمى

ا مبراتب من امل�ؤمن  ع���امٍل والثاين عامٌل، فاإّن امل�ؤم���ن العامل اأعلى مقاماً

1− ]تُعرف أفضلية العلم المقترن باإليمان على اإليمان من دون عمل من خالل اآلية 
اللُه الذين آمنوا منكم" من دون تمييز،  نفسها؛ فهي تتضمن جملتين: األولى "يرفعِ 
والثانية "والذين أوتوا العلم درجات" وتمييزها هو "درجات" والذي يُعرف من خالله 
آمنوا  الذين  الله  "يرفع  اآلية:  الذي هو "درجًة"، فيكون معنى  األولى  الجملة  تمييز 

منكم" درجًة، "والذين أوتوا العلم" يرفعهم "درجات"[.
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ل يف روايٍة امل�ؤمُن العامل على امل�ؤمن ال�ضهيد،  غري العامل. وحّتى اإّنه ُف�ضِّ

ا، وبناءاً علي���ه فاإّنا نفهم مما  . اإذاً
1
وامل�ؤم���ن ال�ضهيد على امل�ؤم���ن العابد

ا فعلينا  م�ض���ى اأّنه اإذا مل نتمّكن م���ن ال��ض�ل اإىل الإميان الكامل رك�ضاً

ا، وذل���ك بالإميان مع العلم. ولي����س املراد بالعلم  اأن نزح���ف اإلي���ه زحفاً

هن���ا علم الفيزي���اء واجلرب واملثّلثات وم���ا �ضابه، بل عل���م الدين وعلم 

املعرف���ة الإلهّية، وعلم الفقه الإلهّي، وفقه ال�ضرائع الإلهّية. نحن يجب 

علينا اأن جن���ّر اأنف�ضنا نح� الّطالع على املعرفة الدينية، فهذه املعرفة 

اإذا حتّقق���ت يف الإن�ضان فاإّنه لن ي�ض���ّل، واإذا كانت ُمت�افرةاً يف جمتمٍع 

ا ول���ن ُيخطئ. اإّن اأغلب  ا م�ضلماً بغ���زارٍة فاإّن هذا املجتم���ع �ضيبقى دائماً

الأخطاء تن�ضاأ اإثر البتعاد عن املعرفة الدينية.

��ا َتعَمُل��وَن َخِب��ر﴾ ف�ض�اٌء عليكم اأاأطعت���م الر�ض�ل اأم مل   ِبَ
ُ هَّ
﴿َواٱهلل

تفعل�ا فاإّن اهلل عليٌم خبري. 

1− تفسير نور الثقلين، ج 5، ص 264.
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اآليتان 12 – 13

ُموا َبْيَ  ُسوَل َفَقدِّ يَن آَمُنوا إيَِذا َناَجْيُتُم الرَّ َها الَّذيِ ﴿َيا أَيُّ

ُدوا  َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقًة َذليَِك َخرْيٌ لَُّكْم َوأَْطَهُر َفإيِن لَّْم َتجيِ

ُموا َبْيَ  يٌم )12( أَأَْش��َفْقُتْم أَن ُتَقدِّ َف��إيِنَّ اللََّه َغُف��وٌر رَّحيِ

َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقاٍت َفإيِْذ َلْم َتْفَعُلوا َوَتاَب اللَُّه َعَلْيُكْم 

يُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َواللَُّه  َكاَة َوأَطيِ َلَة َوآُتوا الزَّ يُموا الصَّ َفأَقيِ

َا َتْعَمُلوَن )13(﴾  َخبيِرٌي بيِ

I

ُم��وا َب��نْيَ َيَدْي  �ُس��وَل َفَقدِّ َذا َناَجْيُت��ُم الرهَّ َه��ا الهَِّذي��َن اآَمُن��وا اإِ ﴿َي��ا اأَيُّ

 َغُفوٌر 
َ هَّ
نهَّ اهلل ُدوا َفاإِ ْ َتِ ن لهَّ َدَقًة َذِلَك َخْرٌ لهَُّكْم َواأَْطَهُر َف��اإِ َواُك��ْم �سَ َنْ

رهَِّحيٌم﴾

]1982/06/11[ )1361/03/21( *
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شأن نزول اآلية

ة هي اأّنه عندما كان الر�ض�لP يجل�س يف امل�ضجد اأو يف البيت،  الق�ضّ

كان ياأتي���ه بع����س امل�ؤمنني وُيناج�ن���ه اأمام اجلمع احلا�ض���ر، ومل يكن 

ا  ذنه  دائماً
ُ
للر�ض����لP ما ُيناجيهم به، اإّل اأّنهم كان����ا ياأت�نه وي�ضغل�ن اأ

مبناجاتهم وياأخذون اأوقات الآخرين. وقد كان لهذا العمل حالتان:

���ا؛ اإذ قد يك�ن ثّمة خ���رٌب ل ينبغي  ���ا يك����ن ه���ذا العمل ح�ضناً فاأحياناً

���ا، كاأن تك�ن اأخب���ار هج�م العدّو ق���د و�ضلت، فل�  اإ�ضاعت���ه وذك���ره علناً

ا وعلى املالأ العام فاإّن اخل�ف �ضيدبُّ يف نف��س  ذيع���ت هذه الأنباء علناً
ُ
اأ

ا. ج���اء يف اإحدى الآيات  النا����س؛ لذا يج���ب اإخبار النبّي P به���ا هم�ضاً

، ح�ل 
مِن اأَِو اخَلوِف اأَذاُعوا ِبه﴾1 ْمٌر ِمَن الأَ القراآني���ة: ﴿َواإِذا جاَءُهم اأَ

ا الأنباء التي ت�ضل اإىل م�ضامعهم ح�ل  اأولئك الذين كان�ا ُيذيع�ن َجهاراً

: جاء  اأم���ن املجتمع، اأو ح�ل ق�ضايا ُتثري اخل�ف والرعب فيق�ل�ن مثالاً

ا اإف�ضاء هذه  العدّو، ذهب العدّو، وقع احلادث الفاليّن... ول ينبغي طبعاً

الأخبار،؛ لأّن النا�س �ضيخاف�ن، بل ينبغي اإعالم القائد بها اأّولاً واإعالم 

الق���ادة الع�ضكريني واملعني���ني بالأم�ر لي�ضعها ه�ؤلء ب���ني اأيدي النا�س 

بنح���ٍ� ُمنا�ض���ب. اأن ينقل الإن�ضان كّل ما ي�ضمع���ه لي�س بالأمر ال�ضائب، 

ا.  فقد يرتت���ّب على ذلك اآثاٌر �ضّيئة؛ لأّن الع���دّو ُمتغلِغٌل بني النا�س اأي�ضاً

ا عن �ضبب عدم اإطالع النا����س على كّل الأنباء  ثّم���ة من يت�ض���اءل اأحياناً

تنا والغريب  املتعّلق���ة بالبالد، واجل�اب ه� اأّن النا�س ه���م اأهلنا وخا�ضّ

عّن���ا ه� الع���دّو، لكّنه ُمتغلِغٌل بني النا�س. اأنت���م ايت�ين ب�ضعب مل يتغلغل 

في���ه الع���دو ول ي�جد �ضمن �ضف�ف���ه عنا�ضر دخيلة للع���دو، ]وا�ضمن�ا 

���ا اأّل ُي�ضيع النا�س هن���ا وهناك الأنباء ]الهامة[ التي �ضمع�ها؛  يل[ اأي�ضاً

1− سورة النساء، اآلية 83.
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اآنذاك ميكن م�ضاركة جمي���ع الأخبار ال�ضغرية والكبرية للدولة معهم: 

م���ا هي اأو�ضاع امليزانية، ما هي اأو�ض���اع النقد الأجنبي، ما هي اأو�ضاع 

ال�ضيا�ضة اخلارجية، كيف ه���ي عالقاتنا مع الدولة الفالنية، كيف هي 

عالقتن���ا مع ال�ضخ�ضية الفالنية، ومثالاً يف اللق���اء ال�ضري الفالين مع 

م�ض����ؤول الدول���ة الأجنبية الفالنية ماذا قلنا له وم���اذا �ضمعنا منه؛ كل 

هذا ميكن م�ضاركته مع ال�ضعب ]�ضريطة عدم نف�ذ العدو بني �ضف�فه[. 

ال�ضعب حبيبن���ا وال�ضعب ه� اأهلنا، لكْن فاإذا ذكر اأحد املعنيني باأ�ضرار 

ا يف �ضالة اجلمعة ويف اإحدى  ا منها يف اجتماعٍ كبري -فر�ضاً الدولة �ضيئاً

اخلط���ب- فم���ن اأين ُيعل���م اأّنه ل ي�جد ب���ني احل�ض�د احلا�ض���رة اأعداٌء 

 
2
وال »�ض���ي اآي اأي«

 1
ُدخ���الء؟ واأّن العنا�ض���ر الدخيل���ة ل�ل »كي جي ب���ي«

 غري م�ج����دٍة �ضمن هذه 
4
 وجهاز ال�ضتخب���ارات الربيطاين

3
وامل��ض���اد

احل�ض�د؟ من اأين لكم اأن تعلم�ا هذا؟ حيث من الطبيعي اأن تاأتي اأجهزة 

ال�ضتخب���ارات املعادي���ة وتتزّود باملعل�م���ات. وحّتى ل���� مل يكن لعنا�ضر 

اأجه���زة ال�ضتخبارات هذه ح�ض����ر، فمن اأين ُيعلم اأّن ال�ضعب �ضيحتفظ 

باملعل�مات التي �ضمعها م���ن دون اإذاعتها؟ اإذ لي�ضت اأف�اه جميع النا�س 

مغلق���ة ]عن نقل الأنب���اء[. يجب على كل اإن�ضان اأن يحتفظ ]لنف�ضه[ مبا 

�ضم���ع، لك���ن، فالكثري من النا����س ل يراع�ن هذا الأم���ر فُيذيع�ن كّل ما 

ا فثمة ما يجب الهم�س به للر�ض�ل P اأو  �ضمع����ا، وهذه خ�ضلٌة �ضّيئة. اإذاً

مل�ض�ؤوٍل بعينه، ول حرج يف هذا. هذا منٌط من املناجاة.

KGB[ −1[ لجنة أمن الدولة أو جهاز االستخبارات في االتحاد السوفييتي السابق.

CIA[ −2[ وكالة المخابرات المركزية األمريكية.

MOSSAD[ −3[ وكالة استخبارات الكيان الصهيوني.

البريطاني المسؤول عن التجسس  4− أو إم آي MI6[ 6[ جهاز المخابرات السرية 
ودراسة وتحليل المعلومات والنشاطات التجسسية ]للمملكة المتحدة[ خارج أراضيها 

عبر الدول المختلفة.
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وهناك منٌط اآخٌر �ضّيئ من الهم�س يف اأذن امل�ض�ؤولني واملعنيني بالأم�ر 

والقادة الع�ضكريني وما �ضاب���ه. وه� عندما يك�ن للمرء كالٌم �ضخ�ضّي، 

كالٌم ل اأهمّي���ة له، ق�ل���ه وعدمه �ضّيان ول طائل منه، لكّن �ضاحبه يريد 

اأن ُيظه���ر للنا�س ُقربه من قائٍد بعين���ه، اأو من الر�ض�لP فياأتي ويهم�س 

���ا. قد تك�ن  يف اأذن النب���ي P يف ح�ض����ر اجلمي���ع. ه���ذا اأمر �ضّيئ طبعاً

ا عم���الاً للُقربة؛ اأي ميكن اأن يق�ضد �ضاحبها  مناج���اة الر�ض�ل P اأحياناً

منه���ا الُقربة ثم يق�م بها، وق���د ل يك�ن كذل���ك؛ اأي اإّن الإن�ضان ل ياأتي 

الر�ض�ل P بق�ضد الُقربَة ول ابتغاء وجه اهلل، بل ملاأرٍب �ضخ�ضّي، ويريد 

اأن ُيقّرب نف�ضه من الر�ض�لP لي�حي للنا�س اأّنه قريب منه. وبهذا يك�ن 

للمناجاة �ضربان: اأحدهما للُقربة والآخر لي�س كذلك.

ه���ذا ما اأفهمه اأنا من هذه الآي���ة -اإذ اأرى اأن معناها وكذا تف�ضريها 

ال�ضحيح ه���� ه���ذا- اأّن كال ال�ضنفني من النا�س كان���ا ياأتيان الر�ض�ل 

ا للر�ض�ل  ويهم�ضان يف اأذنه؛ ال�ضنف الذي كان لديه حقيقةاً ما يق�له �ضراًّ

ويج���ب علي���ه اأن يهم�ضه يف اأذن���ه P من جهة، وال�ضن���ف الذي مل يكن 

ا للر�ض�ل، واإمنا كان ياأتي لُيظهر نف�ضه وكاأنه من  لديه ما يجب ق�له �ضراًّ

ته P من جهة اأخرى. ِكال ال�ضنفني كانا ياأتيان وُيناجيان الر�ض�ل.  خا�ضّ

ا لت�ضّرف ه�ؤلء؛ لذا نزلت هذه  وق���د كان على الر�ض�ل P اأن ي�ض���ع حداًّ

َها اٱلهَِّذيَن  الآية الكرمية، وكان هذا اأف�ضل تدبرٍي اإلهّي، فقال تعاىل﴿َيااأَيُّ

َدَقة﴾ ل ُيقال  ُموْا َبنَي َيَدي َنَواُكم �سَ �ُسوَل َفَقدِّ َءاَمُنوْا اإَِذا َناَجيُتُم اٱلرهَّ

، فال�ضدقة هي الإنفاق  »�ضدق���ة« لكّل بذل مال، ولي����س كّل اإنفاٍق �ضدقةاً

ُموْا َبنَي  ال���ذي ل ُيبتغى منه اإّل مر�ضاة اهلل؛ لذا قال يف هذه الآية ﴿َفَقدِّ

َدَقة﴾ اأّي قّدم�ا قبل النج�ى �ضدقة، ومل يقل: اأنفق�ا  َي��َدي َنَواُكم �سَ

، بل قال: قّدم�ا قبل ُمناجاتكم للر�ض�ل �ضدقةاً  قبل النج�ى اأو ابذل�ا مالاً

يف �ضبيل اهلل؛ اأّي املال الذي يبذله الإن�ضان يف �ضبيل اهلل  بق�ضد الُقربة. 
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 Pوهذا يح���ّل امل�ضكلة؛ لأّن من لديه كالٌم �ض���روريٌّ ليناجي به الر�ض�ل

بق�ضد الُقربة فاإّنه يق�ضد القربة اأّولاً ثّم يت�ضّدق، اأما ذاك الذي ُيناجي 

الر�ض�لP له�ىاً يف نف�ضه، فعندما ُيريد بذل املال فاإّنه ل يق�ضد الُقربة، 

ول���ذا فال يك�ن بذله �ضدقة. لذا، فاأولئك الذين ل يق�ضدون القربة من 

مناجاته���م للر�ض�لP ولي�س لديهم كالٌم هامٌّ لق�له، فلي�س ب��ضعهم اأن 

ُيعط�ا ال�ضدقة، وحّتى ل� اأعط�ا اآلف الدنانري فلن تك�ن �ضدقةاً خُللّ�ها 

من عن�ضر الُقربة. لقد قرن تعاىل ج�از مناجاة الر�ض�ل بعمل ي�ضرتط 

في���ه ق�ضد القربة، وه���� ال�ضدقة. فمن مل يق�ض���د القربة يف مناجاته 

ا من اإعطاء  الر�ض����ل واأراد مناجاته له�ىاً يف نف�ضه؛ فلن يتمك���ن اأ�ضا�ضاً

، لكّن هذا املال لن يك�ن �ضدقة، لأنه  ال�ضدقة قبلها، ميكنه اأن يبذل مالاً

ل ُيق�ضد منه الُقربة.

و�ض���ع الإ�ضالم ه���ذا ال�ضرط الدقي���ق، فكانت النتيجة اأّن���ه مل ُيناِج 

الر�ض����ل P �ض����ى رج���ل واحد ه���� اأمري امل�ؤمن���ني علّي ب���ن اأبي طالب 

)�ضل����ات اهلل و�ضالم���ه عليه(، وتبنّي م���ن ذلك اأّن مناج���اة الآخرين 

مل يك���ن لها اأّي اأ�ضا����سٍ ُقربّي. كان لأمري امل�ؤمن���ني ديناٌر فجعله ع�ضرة 

دراه���م وناجى ر�ض�ل اهلل P ع�ض���ر مّراٍت بذاك الدين���ار، فاأعطى يف 

���ا يف �ضبيل اهلل، فتبنّي اأّن علّي بن اأبي طالب كان يق�ضد  كّل م���ّرٍة درهماً

الُقربة هلل تعاىل يف مناجاته الر�ض�لP، ومل يكن يق�ضد اإظهار نف�ضه، 

.Pلذا فباإمكانه الت�ضّدق يف �ضبيل اهلل قبل مناجاة الر�ض�ل

ولق���د كان الآخ���رون اأثري���اء، ولرمّب���ا كان����ا ل يبخل�ن بب���ذل املال 

وباإعط���اء درهٍم ملناجاة الر�ض�لP، لكْن مل يكن باإمكانهم اإعطاء هذا 

الدره���م يف �ضبيل اهلل، ومل يكن مبقدورهم ق�ضد الُقربة، لأّن جن�اهم 

تل���ك مل تك���ن يف �ضبيل اهلل. عندما ل ُيقِدم الإن�ضان على عمٍل يف �ضبيل 

اهلل فاإّن���ه ل���ن يتمّكن كذلك من القي���ام مبقّدمته ل�ج���ه اهلل، فمقّدمة 
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العم���ل -وهي ال�ضدقة هنا- تك����ن ل�جه اهلل عندما يك�ن العمل نف�ضه 

يف �ضبيل اهلل ول�جهه تعاىل، اآنذاك ميكن ]لفاعله[ اأن يعطي ماله هذا 

بق�ض���د القربة ليك�ن �ضدق���ة، واإل فلن يك�ن كذلك، واإمنا �ضيك�ن بذلاً 

للم���ال؛ لذا فقد كان اأمري امل�ؤمنني )�ضل����ات اهلل عليه( يق�ل ملنازعيه 

يف اأم���ر اخلالفة يف بع�س كالمه معه���م: »اإّن يف كتاب اهلل اآيةاً ما عمل 

 .
1
بها اأحٌد قبلي وهي اآية النج�ى وال�ضدقة التي قبل النج�ى«

اأّي اإّن���ه عندم���ا نزلت هذه الآية ج���اء اأمري امل�ؤمن���ني )�ضل�ات اهلل 

علي���ه( وت�ض���ّدق وناجى الر�ض����لP، ثّم ت�ض���ّدق وناجى، ث���ّم ت�ضّدق 

وناج���ى... هك���ذا لع�ضر م���ّرات، ومل يفعل ه���ذا بعده اأحد. ث���ّم ُن�ِضَخْت 

ه���ذه الآية، والآي���ة التالية التي �ضن�ضل اإليها ه���ي َن�ْضُخ هذه الآية حيث 

ا فقد رجع امل�ضلم�ن اإىل اأنف�ضهم وانتبه�ا اإىل اأّن ما  ُرِف���ع احلكم. وطبعاً

يق�م����ن ب���ه لي�س ل�جه اهلل واإمّنا عن ه�ى نف����س، وهذا ما اأف�ضى بهم 

اإىل اأن يرجع�ا اإىل اأنف�ضهم.

�ضليمة.  املرء  يجدها  ل  اأخرى  معاين  املف�ضرين  بع�س  ذكر  ا  طبعاً

 P ذكروا مثالاً اأّنه عندما كان ياأتي بع�س الأغنياء وُيناج�ن الر�ض�ل

كان الفقراء يجل�ض�ن يف زاويٍة من املجل�س ي�ضهدون جن�اهم، لذا قال 

للفقراء  ت�ضّدق�ا  الر�ض�ل،  وتناج�ن  تاأت�ن  »عندما  لالأغنياء:  تعاىل 

احلا�ضرين يف املجل�س لكي ل ت�ضيق �ضدورهم!« وكاأّن الفقراء كان�ا 

بع�س  فلياأِت  نق�ل:  اأن  ال�ضائب  من  ولي�س  النج�ى!  ر�ض�ة  ياأخذون 

-�ضريبة  �ضريبة  ذل��ك  مقابل  ويعط�ا  الر�ض�ل  ويناج�ا  الأث��ري��اء 

اأنا ل اأرى اأن احلكم  النج�ى- ثّم يبقى هذا المتياز لالأثرياء. كال، 

الإلهي ه� هذا، واأن معنى الآية القراآنية ه� هذا. ذكر بع�س املف�ضرين 

هذا املعنى لكّن املعنى الذي ذكرُته ه� معنى دقيق ل �ُضبهة فيه -اأي 

1− تفسير القمي، ج2، ص357.
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ل حمل لالإ�ضكال فيه- ومفه�م الآية �ضمن ذاك املعنى مقب�ل ووا�ضح 

ب�ضكل كامل.

شرح اآليتين

�ُسوَل﴾ كان الفعل يف الآيات  َها اٱلهَِّذيَن َءاَمُنوْا اإَِذا َناَجيُتُم اٱلرهَّ ﴿َيااأَيُّ

ا،   وه� حني ُيناجي بع�س الأ�ضخا�س بع�ضاً
1
ال�ضابقة )اآية 9( »َتناَجيُتم«

وجاء الفعل هنا ب�ضيغة »ناَجيُتم«؛ اأّي عندما ُيناجي اأحدهم ر�ض�ل اهلل 

P، والفعل »َتناجى« على وزن »تفاَعل« وكذا »تناجيُتم« الذي ه� على 

و»ناجيُتم«  »املفاعلة«،  وزن  على  و»املناجاة«  »تفاَعل«، من جهة؛  وزن 

اأّن  يبدو  لكن  املتقابل.  العمل  مبعنى  ال�زنني  وكال  ا�ضتقاقاتها،  من 

»َتناجيُتم«  والفعل  بالر�ض�ل  يتعّلق  فيما  »ناجيُتم«  الفعل  ذكر  م��رّد 

فيما يتعّلق بامل�ضلمني فيما بينهم، ه� اأّنه فيما يتعّلق به�ؤلء فقد كان 

يف  مثناًى  يجل�ض�ن  كان�ا  اأّي  بينهما؛  فيما  يتهام�ضان  منهما  اثنني  كّل 

يكن  ومل  ا،  بع�ضاً بع�ضهم  مناجاة  يف  وي�ضتغرق�ن  امل�ؤمنني  جمال�س 

ا  �ضل�كاً كان هذا  وقد  بينهم.  فيما  ه�ؤلء  يق�ل  ماذا  يعلم�ن  الآخرون 

تعاىل  قال  وقد  املنافقني،  �ضل�ك  الأ�ضا�س  يف  كان  وكذلك  ا،  مذم�ماً

فيما بعد اإّنه �ضيك�ضف اأ�ضرارهم. اأما فيما يتعّلق بالر�ض�ل P فقد كان 

ا من طرف واحد؛ اأّي مل يكن لدى الر�ض�لP ما يق�له ملناجيه،  هم�ضاً

ياأتي ه�ؤلء وي�ضتمّرون يف  ثّم  اأو يف امل�ضجد،  بيته  فقد كان يجل�س يف 

اإزعاج م�ضامعه ويهم�ض�ن يف اأذنه. لذا، فمع اأّن فعل املناجاة ُمتقابٌل 

كذلك؛  يكن  مل   Pبالر�ض�ل يتعّلق  فيما  لكّنه  الفعل،  وزن  ناحية  من 

اأي ّمل يكن الر�ض�لP يتحّدث معهم، وكان�ا هم فقط يتحّدث�ن معه؛ 

اهلل  مع  نتحّدث  فعندما  ول��ذا،  »املفاعلة«.  وزن  على  الفعل  جاء  لذا 

1− سورة المجادلة، اآلية 9.
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رّب  فمناجاة  يتحّدث.  ل  ه�  لكّنه  معه  يتحّدث  من  فنحن  ونناجيه، 

العاملني هي اأن يتحّدث الإن�ضان مع اهلل ويتحّدث يف خل�ته معه تعاىل، 

ل اأّنه تعاىل يتكّلم مع الإن�ضان يف تلك احلالة. اأما »تناجى« الذي ه� 

على وزن »تفاعل« فه� يبدو كما اأت�ضّ�ر، وبناءاً على ما مّر من ت��ضيح، 

ا.  وكاأنه حني يتكّلم اثنان مع بع�ضهما بع�ضاً

َدَق��ة﴾ ل  ُم��وْا َب��نَي َي��َدي َنَواُك��م �سَ �ُس��وَل َفَقدِّ ﴿اإَِذا َناَجيُت��ُم اٱلرهَّ

يق����ل »ل ُتناج����ا« اإذ ق���د يك����ن لأحده���م م�ضاأل���ٌة �ضرورّي���ٌة يجب اأن 

يناج���ي بها الر�ض����لP؛ لذا فل� نه���ى تعاىل بنحٍ� مطل���ٍق عن املناجاة 

ا من الأم�ر �ضتبقى معّلقة، ول� ق���ال »فلُيناِج الر�ض�َل كلُّ ذي  فاإّن كث���رياً

�ض���اأٍن �ضروري«، فقد يظّن كث���ريون اأّن م�ضائلهم �ضرورّية. ونحن لدينا 

هن���ا ]يف رئا�ضة اجلمه�رية[ هذه امل�ضكل���ة؛ ]اإذ ياأتي[ بع�س الأ�ضخا�س 

ويق����ل: »عندي اأم���ر �ضروري اأريد ملناق�ضته معك���م ع�ضرين دقيقة من 

ا« ]اأي �ضماحته[، ومهما قلن���ا له: »حتّدث يا �ضيد  وقتك���م اأنت���م �ضخ�ضياًّ

م���ع رئي�س املكتب ]الرئا�ضي[، م���ع امل�ضت�ضار ]امَلْعِن���ي[!« فاإنه يق�ل: »ل 

ميك���ن، يج���ب اأن اأحتّدث مع �ضخ�ضكم اأنتم«، ث���م ياأتي ويتحّدث ]معي 

���ا[ فيّت�ض���ح اأن م�ضاألت���ه ال�ضروري���ة لي�ض���ت عندن���ا ]كرئا�ض���ة  �ضخ�ضياً

ا كانت  للجمه�ري���ة[ ول حت���ى يف الدرجة العا�ض���رة من الأهمي���ة. طبعاً

م�ضاألت���ه تب���دو له وكاأنها اأم���ر �ضروري، لكْن مع ما ل���دي من ان�ضغالت 

ف���اإّن م�ضاألت���ه لي�ضت حتى يف الدرجة العا�ضرة م���ن الأهمية ول �ضرورة 

ا، اإذ  ا قد ل يك�ن تق�ضري الأ�ضخا�س اأنف�ضهم اأي�ضاً له���ا ول ف�رية. اأحياناً

تبدو ق�ضاياهم لأنظارهم هامة و�ضرورية. لذا فل� قال تعاىل يف الآية: 

ا ممن  فلي���اأِت كل من لديه م�ضاألة �ضرورية ولُيناِج ]الر�ض�ل[؛ فاإّن كثرياً

تبدو لهم م�ضائلهم �ضرورية �ضياأت�ن وي�ضرع�ن مبناجاته P. ولن يك�ن 

هذا �ضبيالاً حلّل امل�ضكلة. ف���اهلل �ضبحانه وتعاىل يجد �ضبيالاً اآخر يدفع 
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ر وللرج�ع اإىل �ضمائرهم، قائالاً ﴿اإَِذا َناَجيُتُم  النا����س من خالله للتفكُّ

ط  ا ا�ضرُتِ َدَقة﴾ اأّي ي�ضع �ضرطاً ُموْا َبنَي َيَدي َنَواُك��م �سَ �ُس��وَل َفَقدِّ اٱلرهَّ

ا له. يعني اإذا اأراد اأح���ٌد ]مثال[ الذهاب  في���ه ق�ضد القربة وُجِع���ل قيداً

ا، اأو وّد اأن  ملناج���اة الر�ض�لP وكان لديه �ضاأٌن عائليٌّ ل اأهمّية له اأ�ضا�ضاً

ي�ضتك���ي اإليه هم�م���ه -و�ضك�ى الهم�م اإىل الر�ض����لP ل تتطلب ق�ضد 

القرب���ة- فم���ا اإن اأراد الت�ضّدق يف �ضبيل اهلل ملناج���اة الر�ض�لP، وما 

اإن اأراد ق�ضد القربة والت�ضّدق حتى يقفز هذا ال�ض�ؤال اإىل ذهنه: »اأيُّ 

ناجي 
ُ
ق�ض���د قربٍة هذا؟!« عندما اأق�ُل: »اأت�ضّدُق قربة اإىل اهلل تعاىل لأ

الر�ض����ل« فحينما ل تك�ن مناجاتي م���ع الر�ض�ل يف �ضبيل اهلل، فكذلك 

ا فعندما يهّم  ل���ن يك�ن بذل امل���ال الذي ه� مقّدمتها يف �ضبي���ل اهلل. اإذاً

بب���ذل املال �ضيفّك���ر وي�ؤّنبه �ضمريه ويذّك���ره اأّن م�ضاألته لي�ضت هاّمةاً ول 

ا، دفعت ه���ذه الآية امل�ضلمني  �ضرورّي���ة، و�ضيعزف ع���ن ذلك حينها. اإذاً

اإىل التفّك���ر واإىل الرج����ع اإىل �ضمائره���م وذلك من خ���الل ال�ضدقة 

املقّي���دة وامل�ضروطة بق�ضد القرب���ة، واإّل فلن يك����ن ا�ضمها �ضدقة، بل 

ا. مع هذا التدبري؛  �ضيك����ن ا�ضم العمل »بذل املال«، �ضيك�ن ا�ضمه اإنفاقاً

فاإّن الأ�ضخا�س الذي���ن لديهم �ضاأن �ضروري مع الر�ض�ل وعملهم ُقربيُّ 

باإمكانه���م املجيء واحلديث معه P، اأما اأولئك الذين لي�س لديهم اأمر 

ُموْا  �ض���روري فلن يتمّكن�ا من املجيء للحديث. ل���ذا يق�ل تعاىل ﴿َفَقدِّ

َدَقة َذاِلَك َخر لهَُّكم َواأَطَهُر﴾ ال�ضدقة هي اأف�ضل  َبنَي َيَدي َنَواُكم �سَ

ا  لك���م، ذلك لأّنكم لن ترتكب�ا بها خطيئة، ولن ت�ضغل�ا الر�ض�ل P، عبثاً

ولن ت�ضلب�ا الآخرين حّقهم يف مناجاته، ولن يتلّ�ث قلب اأحدكم بتاأنيب 

.P ال�ضمري يف �ض�ابّية مناجاته للر�ض�ل

ُدوْا﴾  وهنا تبنّي الآية حكم من كان لديه �ضاأٌن �ضروريٌّ  ﴿َفاإِن لهَّ َتِ

ٌة ول ميكنه اإعالمه اإّل للر�ض�لP وحده، لكّنه  اأو خرٌب هامٌّ ور�ضالٌة خا�ضّ
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ل ميتل���ك ما يت�ضّدق ب���ه ليتقّدم ويناجي النب���ي P، فالآية تق�ل له اأن 

ِحي��ٌم﴾. اأت�ض�ر   َغُفور رهَّ
َ هَّ
يذه���ب ويخرب النبي P مب���ا لديه ﴿َف��اإِنهَّ اٱهلل

اأن معن���ى الآية به���ذا النح� جامع مان���ع، اأي لن َيِرد علي���ه اأي اإ�ضكال. 

اإذا ف�ّضرن���ا الآي���ة بنح���� اآخر على النح���� الذي فعله بع����س املف�ضرين؛ 

ف�ضيعر�س يف ذهن الإن�ضان اإ�ضكالن اإىل ثالثة ل اأريد التف�ضيل فيها.

بعد نزول هذه الآية، خال جمل�س الر�ض�ل P، ثّم ُن�ضخت بعد ذلك، 

���ا للم�ضلمني. وقد  وق���د كانت فرتة ه���ذا احلكم ال���ذي ت�ضمّنت���ه تنبيهاً

ح�ضل���ت �ضح�ة ال�ضم���ري وك�ضرت تلك احللقة اخلاطئ���ة التي اأحاطت 

الر�ض�ل P والتفت امل�ضلم�ن اإىل اأخطائهم.

َدَقات﴾ ُيخاطب اهلل  ُموْا َبنَي َي��َدي َنَواُكم �سَ ﴿َءاأَ�سَفقُت��م اأَن ُتَقدِّ

تع���اىل امل�ضلمني وكاأّنه يق�ل لهم:كيف ح�ض���ل اأنكم مل تقّدم�ا �ضدقة؟ 

ا اإىل الر�ض�ل P وكنتم ت�ّدون مناجاته با�ضتمرار  لقد كنتم تذهب�ن دائماً

ا ما اإن قيل لك���م قّدم�ا �ضدقة؟« وهذا  ، فم���ا لك���م اأعر�ضتم عنه جميعاً

الإعرا�س ه� اإّما لأّن اأنف�ضهم ل تر�ضى اإنفاق املال، اأو اإن كانت تر�ضى 

بذل���ك فاإّنهم يعتربون اأن ل �ضرورة يف الأم���ر، ويق�ل�ن ملاذا نت�ضّدق؟ 

ا �ضروريًّا.  وما كان�ا يق�ضدون القربة؛ لأّنهم ل ميلك�ن كالماً

َل��واَة َوَءاُت��وْا   َعَليُك��م َفاأَِقيُم��وْا اٱل�سهَّ
ُ هَّ
﴿ َف��اإِذ َل َتفَعُل��وْا َوَت��اَب اٱهلل

م   َوَر�ُسوَلُه﴾ فجاأةاً نبذ النا�س حالة الزه� املُت�هَّ
َ هَّ
َكواَة َواأَِطيُعوْا اٱهلل اٱلزهَّ

التي كان�ا يتخّيل�نها لأنف�ضهم؛ فقد كان�ا يت�ضّ�رون اأّن عليهم الذهاب 

اإىل الر�ض����لP ومناجات���ه حّتى ي�ضنع�ا لأنف�ضه���م الهيبة وال�ضخ�ضّية 

الرفيع���ة. وهذه الت�همات اجلاهلة هي ت�ضّرفاٌت طاغ�تية، ول� اأّنها مل 

ت�ضدر من الط�اغيت اأنف�ضهم بل من قبل حمك�ميهم، فاإظهار التعظيم 

لغري اهلل ه� عمٌل طاغ�تّي، عّلمهم اإّياه الط�اغيت وعّ�دوهم عليه. فقد 

ا اأن تبق���ى الأخالق والعادات الطاغ�تّي���ة واجلاهلّية يف  يح�ض���ل اأحياناً
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املجتم���ع، ومن �ضمنها هذا اخُللق، اإذ يت�ّهم اأ�ضحابه اأّنه لكي ي�ضنع�ا 

- تربز يف املجتم���ع �ضخ�ضيٌة ويذيع  لأنف�ضه���م �ضخ�ضيةاً فم���ا اإن -مثالاً

�ضيته���ا ويعل� ذكرها حّتى يع���رثوا عليها ويهم�ض����ا يف اأذنها ويناج�ها 

اأم���ام اأنظار اجلميع ويتحّدث�ا معه���ا يف املحافل بخ�ض��ضّيٍة اأكرث؛ لكي 

ا عمٌل  ا يف اأنظ���ار الآخرين. وهذا طبعاً مينح�ا اأنف�ضه���م حيثّيةاً واعتباراً

جاهلّي، فاعتبار الإن�ضان لي�س بقربه من ذوي املنا�ضب اأو ُبعده عنهم، 

ب���ل اإّن العتبار احلقيقي له ه� بقربه من اهلل وبعده عنه ﴿اإِنهَّ اأَكَرَمُكم 

 .
ِعنَد اهلِل اأَْتقاُكم﴾1

عندما حت�ض���ل هذه ال�ضح�ة، فاإّن الإن�ض���ان يرجع حينها اإىل تلك 

القي���م الأ�ضيل���ة، اإىل الأم����ر التي يك�ن به���ا اعتبار امل�ضل���م احلقيقّي 

وقيمته. وه���ي: اإقامة ال�ضالة واإيتاء الزكاة، وطاعة اهلل ور�ض�له. جاء 

���ا من وج����د طبقٍة من الأ�ض���راف يف كّل جمتمع-  يف الرواي���ة -انطالقاً

»لي�س يف اأمتي اأ�ض���راف«، فال �ضيء من املال والأ�ضرة واحل�ضب واملقام 

ّمتي اأ�ضحاُب 
ُ
والألق���اب اأ�ضا�ٌس لل�ضرف يف اأّمة الر�ض����ل P: »اأ�ضراُف اأ

، واأ�ضحاب الليل ه���م العاكف�ن على عبادة اهلل 
2
اللي���ل وَحَمَلُة الق���راآن«

يف اللي���ل، وعبادة اهلل ق���د تك�ن بقراءة القراآن، وق���د تك�ن باحلرا�ضة 

واملراقب���ة يف اجلبهات، وق���د تك�ن بالهج�م على الأع���داء مع نداء »يا 

زه���راء« و»يا اأمري امل�ؤمنني«، واأّي عم���ٍل ي�ؤّديه الإن�ضان يف �ضبيل اهلل يف 

اللي���ل حيث ُي�ضلب الإن�ضان الن�م والراح���ة وتبقى عينه يقظةاً ففي هذا 

العم���ل ف�ضيلٌة، وه���� اأ�ضا�س �ضرف الإن�ضان. وحمل���ة القراآن هم الذين 

يحمل�ن ن�ّس الق���راآن واأحكامه ومعارفه معه���م، ويف قل�بهم. وهذا ما 

علين���ا فعله، تعّلم القراآن وحفظه يف ال�ضدور والأذهان، وتعّلم اأحكامه 

1− سورة الحجرات، اآلية 13.

2− من ال يحضره الفقيه، ج4، ص399، باختالف طفيف.
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والأوام���ر الإلهية التي ت�ضّمنها م���ن حاللٍ وحرام، بالإ�ضافة اإىل ثقافة 

الق���راآن؛ اأّي معارف���ه الإلهّي���ة، فمن يفعل ذلك كان م���ن حملة القراآن، 

وحام���ل القراآن اإن�ض���اٌن �ضريف. فاإذا كان يف جمتم���ٍع ما ثّمة من ميلك 

، ويحظى مبقام���اٍت عالي���ٍة، وعائلٍة كرمي���ٍة و�ضريفٍة،  ث���رواٍت �ضخم���ةاً

���ا وامتيازاٍت جّمة، لك���ن لي�س له من الق���راآن اأّي ن�ضيب،  ويح����ز األقاباً

فاإّن���ه لي����س من اأ�ضراف ه���ذه الأّمة. والأمر ه� كذل���ك يف ثقافتنا، ويف 

نظامن���ا، ويف بالدنا، ويف جمه�رّيتن���ا الإ�ضالمّية، ويف اأّمتنا الإ�ضالمّية 

ويف هذه املنظ�مة التي اأ�ضا�ضها الإ�ضالم؛ فامل�ضاألة هي اأّنه مل يعد لدينا 

اأ�ضراٌف وغري اأ�ضراف، اإّل بهذا املعيار الذي جاء يف احلديث. وهذا ه� 

معن���ى الع�دة اإىل القي���م الإ�ضالمّية والقراآنّية الأ�ضيل���ة »اأ�ضراف اأّمتي 

َلواَة  اأ�ضح���اُب اللي���ِل وَحَملة القراآن«؛ لذا يق����ل تعاىل:﴿َفاأَِقيُم��وْا اٱل�سهَّ

ا َتعَمُلوَن﴾ فه�   َخِبُر ِبَ
ُ هَّ
 َوَر�ُسوَلُه َواٱهلل

َ هَّ
َك��واَة َواأَِطيُعوْا اٱهلل َوَءاُتوْا اٱلزهَّ

يعل���م �ضرائركم وب�اطنكم، وه���� خبرٌي بقل�بك���م وباأح�الها. اإّن اهلل ل 

يخدعه جل��ضكم يف �ضدر املجل�س، ول حديثكم اأكرث مع ر�ض�ل اهلل، ول 

ته، كّل هذه الأم�ر ل  مناجاتكم له اأو اّدعائكم اأّنكم اأ�ضبحتم من خا�ضّ

ا. تخدعه تعاىل، ول� انخدع الآخرون بها، وت�ّهم�ا اأّن لكم اعتباراً

ل جرم اأّن معيار ال�ضرف والف�ضيلة ه� العمل ل الألقاب والأن�ضاب؛ 

لذا يق�ل الر�ض�ل الأكرم P لبنته فاطمة الزهراء O املع�ض�مة من 

الذن���ب، والتي هي اأعظ���م امراأٍة يف التاريخ وواح���دٌة من اأعظم النا�س 

 ،
1
ا« غِنَي َعْنِك ِم���َن اهلِل �َضيئاً

ُ
ِن���ي َلْن اأ عل���ى ط�ل التاري���خ: »يا فاِطمة! اإِنَّ

ل  مبعنى اأن ل حت�ضبي اأّنك لَك�نك ابنتي فاإّن اهلل �ضيتلّطف بك و�ضيتف�ضّ

علي���ك ي�م القيامة اأكرث، بل املهم ه� ما عِملِته اأنِت. والأمر ه� كذلك؛ 

ل���ذا فاإّن فاطمة الزه���راء O -التي غادرت احلي���اة وا�ضت�ضهدت يف 

1− شرح نهج البالغة البن أبي الحديد، ج 18، ص 134.
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الثامن���ة ع�ض���رة من عمره���ا- وقفت يف حم���راب العبادة للح���ّد الذي 

. فاأي���ن �ضبابنا و�ضاّباتن���ا من هذه العب���ادة؟ اإّن 
1
ت�ّرم���ت في���ه قدماها

ال�ضي���دة الزه���راء O عكف���ت على العب���ادة يف عم���ر الرابعة ع�ضرة 

واخلام�ض���ة ع�ضرة وال�ضاد�ض���ة ع�ضرة وال�ضابعة ع�ض���رة ويف كّل مراحل 

با، ه���ذا كّله بالإ�ضافة  حياته���ا، والتي هي كلها مرحل���ة ال�ضباب وال�ضِّ

اإىل كّل الأعم���ال ال�اجب���ة وال�ضرورّي���ة والقّيمة التي مُيك���ن للمراأة اأن 

تق�م به���ا. لقد تزّوجت يف التا�ضعة من عمره���ا واأدارت منزلها لت�ضعة 

اأع����ام، وط�ال ال�ضن�ات الت�ضع هذه كان زوجه���ا ال�ضاّب واملحب�ب؛ اأّي 

اأمري امل�ؤمنني، يحارب يف �ضاحات القتال، ومل تعرت�س ال�ضيدة الزهراء 

خ���الل ذلك ول مل���ّرٍة واحدة، ومل ُتب���ِد كراهّيةاً ل��ض���ع معي�ضتها. خالل 

ه���ذه الأع�ام القليلة يف املدين���ة مُيكن الق�ل اإّن اأم���ري امل�ؤمنني مل يبَق 

ا من  ل�ضهري���ن اأو ثالث���ة اأ�ضهٍر متتاليٍة يف املدينة، فق���د كان ينتقل دائماً

حرٍب لأخرى، ومن هذا ال�ضفر اإىل تلك املهّمة اخلطرية. وحّتى عندما 

ا:  يك����ن يف املدينة فقد كان���ت حياتهما بذاك ال��ضع الذي نعرفه جميعاً

حلافهم، ب�ضاطهم، طعامه���م، �ض�مهم واإطعامهم، وقد رّبيا اأبناءهما 

عل���ى ه���ذه املبادئ، وعلى العم���ل الدائم يف �ضبيل اهلل. وه���ذا يعني اأن 

كّل الأعم���ال التي ميكن للم���راأة امل�ضلمة اأن ُت�ؤّديها قد قامت بها فاطمة 

الزهراءO باأح�ضن وجٍه واأف�ضله؛ لذا كانت اأعظم امراأٍة يف التاريخ. 

1− مناقب آل أبي طالب )عليه السالم( ج3، ص 341.
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اآليات 14 – 19

م  ��َب ٱللَُّه َعَليهيِ يَن َتَولَّواْ َقوًما َغضيِ ﴿أََلم َت��َر إيَِل ٱلَّذيِ

بيِ َوُهم  نُهم َوَيحليُِف��وَن َعَل ٱلَكذيِ نُكم َوَل ميِ ا ُه��م مِّ مَّ

يًدا إيِنَُّهم َس��اَء  َيعَلُموَن )14( أََعدَّ ٱللَُّه َلُهم َعَذابا َش��ديِ

واْ  َم��ا َكاُنواْ َيعَمُل��وَن ) 15( ٱتََّخُذواْ أمََيَٰنُه��م ُجنَّة  َفَصدُّ

هيِي )16( لَّن ُتغنيَِي َعنُهم  َعن َسبيِيليِ ٱللَّهيِ َفَلُهم َعَذاب مُّ

ُب ٱلنَّاريِ  َن ٱللَّهيِ َشيًئا ُأْوَلئَك أَصَحٰ ُلُهم َوَل أَولدهم مِّ أَمَوٰ

يعا َفَيحليُِفوَن  ليُِدوَن )17( َيوَم َيبَعُثُهُم ٱللَُّه َجميِ يَها َخٰ ُهم فيِ

َلُه َكَم َيحليُِفوَن َلُكم َوَيحَسُبوَن أَنَُّهم َعَلٰ َشٍء أََل إيِنَُّهم 

ُن َفأَنَسٰىُهم  يَطٰ ُم ٱلشَّ ُبوَن )18( ٱس��َتحَوَذ َعَليهيِ ذيِ ُهُم ٱلَكٰ

نيِ  يَطٰ زَب ٱلشَّ نيِ أََل إيِنَّ حيِ ��يَطٰ زُب ٱلشَّ كَر ٱللَّهيِ ُأْوَلٰئيَِك حيِ ذيِ

وَن )19(﴾ ُ سيِ ُهُم ٱلَخٰ

]1982/06/25[ )1361/04/04( *



88

I
توضيح حول العالقة بين اآليتين 13 و14

 P ا مل���ا تق���ّدم، رمب���ا كان امل�ؤمن����ن الذي���ن ُيناج����ن الر�ض�ل��� وفقاً

يت�ض���ّ�رون يف اأذهانه���م اأّن ما يق�ل�نه له ه���� كالٌم هامٌّ ل ينبغي ذكره 

ا يف اأذنه.  ا، ويجب اإعالمه P به عل���ى نح� النج�ى وهم�ضاً ���ا وجهاراً علناً

اإّل اأّن الأم���ر مل يك���ن كذلك يف كثرٍي من احل���الت؛ اأّي اإّن ذاك الكالم 

مل يك���ن �ضرورياًّا يف احلقيقة، ب���ل اأنانّيتهم وانتهازّيتهم هي التي كانت 

ا  ت�حي لهم باأّن ذاك الكالم العادّي ينبغي اأّل ُيقال للر�ض�ل P اإل هم�ضاً

ى. وعندما اأم���ر اهلل تعاىل بالت�ضّدق قب���ل املناجاة، وجد ه�ؤلء  وجن����اً

الفر�ض���ة ليث�ب�ا اإىل ر�ضدهم ولُيدّقق�ا فيم���ا يريدون ق�له، وليكت�ضف�ا 

احلقيق���ة وراء حجاب ت�ضّ�راتهم ال�اهي���ة. واحلقيقة هي اأّن كالمهم 

ذاك مل يك���ن ذا �ضاأٍن ول �ضرورة في���ه ت�ضتدعي ذكره للر�ض�ل P. اأتاح 

ُحكم ال�ضدقة املجاَل لهذا التاأّمل يف اأفعالهم، ومنحهم فر�ضة الرج�ع 

 َخبٌر ِب��ا َتْعَمُلون﴾ وه� خبرٌي 
ُ
اإىل ال���ذات. وقد ُختمت الآية ب�ِ ﴿َواهلل

مب���ا تفّكرون ومب���ا تعِزم�ن عليه؛ اأّي اإّنه يف ال�اقع ثّمة اأمٌر يف تلك الآية 

كان ُيط���رح يف ذه���ن الإن�ضان، وه���� ذاك الظاهر ال���ذي ل يتطابق مع 

احلقيق���ة، فحّتى تل���ك الثنائّية بني ظاهر الإن�ض���ان وباطنه ل يكت�ضفها 

الإن�ضان يف وج�ده اإّل بعد تاأّمٍل وبعد �ضيٍء من الّدقة. وهذا الظاهر غري 

املطابق للحقيقة -اإذا تاأملناه من منظار علم النف�س وباطن الإن�ضان- 

ا من النفاق. فالنفاق ه� ثنائية الظاهر والباطن،  يبدو لنا �ضكالاً خمّففاً

ا خفّيةاً وُم�ضترتةاً  وثنائية احلقيقة والتظاهر. وهذه الثنائية تك�ن اأحياناً

ودقيق���ةاً لدرج���ة اأّن الن�ض���ان نف�ض���ه ل ي�ضتطي���ع اكت�ضافه���ا يف داخله، 
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كح���ال امل�ؤمنني وامل�ضلم���ني فيما يتعّلق مبناجاة الر�ض����لP، فاأنانيتهم 

واأه�اوؤه���م النف�ضي���ة -التي دفعتهم ل�ضتعرا����س اأنف�ضهم والتقرب من 

ا بحيث اإّنهم هم  الر�ض����ل P واللت�ض���اق به- كانت دقيقةاً وخفّيةاً ج���داًّ

اأنف�ضهم مل يك�ن�ا ُمنتبهني لها، ومل يك�ن�ا ُملتفتني اإىل اأّن الدافع الذي 

كان يحّركهم ملناجاة الر�ض�لP وياأمرهم بالهم�س يف اأذنه ه� الأنانّية، 

ا. وعليه، ميكن الق�ل اإنه لي����س باإمكان الإن�ضان اأن  ا عبادياًّ ولي����س دافعاً

يكت�ض���ف ه���ذه الثنائية ما مل يرج���ع اإىل نف�ضه بت��ضيٍة اإلهّي���ٍة وقراآنيٍة، 

ا من النفاق،  وبحكٍم قراآيّن واإ�ضالمّي حكيم. هذه املرحلة ال�ضعيفة جداًّ

اإذا مل يكت�ض���ف الف���رد الدوافع ال�ضقيمة الكامن���ة خلفها -التي تبدو له 

ا اإىل  طلق العنان له���ا ف�ضتف�ضي ب���ه تدريجيًّ
ُ
- حت���ى يزيله���ا، واأ �ضليم���ةاً

ا  ا ف�ضيئاً النفاق، فاملنافق�ن مل يك�ن�ا بهذه ال�ضفة منذ البداية، بل �ضيئاً

لت داخلهم روح النفاق. تاأ�ضّ

ويف الرواي���ات م���ا ي�ؤك���د ذل���ك، م���ن قبي���ل: اإّن الري���اء اأخفى على 

، فكما يتع�ّضر-وب�ضّدة 
1
الإن�ضان من دبيب النملة على ال�ضخرة ال�ض�داء

-اكت�ض���اف حرك���ة منلٍة عل���ى �ضخرٍة �ض����داء، ل ح�ّس له���ا ول اإدراك، 

ا وتتطّل���ب الدّقة العالية  ا جذور الري���اء والنفاق رقيقٌة جداًّ كذل���ك اأي�ضاً

لكت�ضافه���ا. والرياء اأمٌر له ح���دٌّ م�ضرتٌك مع النفاق، والرياء ه� مبعنى 

التظاه���ر؛ اأّي العم���ل الذي ُيبتغى ب���ه غري اهلل، اأّما جه���ة ا�ضرتاكه مع 

ق له يف الباطن  قُّ النفاق، فالإن�ضان حني يرائي فاإنه يتظاهر باأمٍر ل حَتَ

ا.  ويف واقع الأمر، كالنفاق متاماً

ويف ه���ذه الآي���ة يتح���دث اهلل تع���اىل ع���ن م�ضاأل���ة النف���اق، وميكن 

�ضري يف الآية 
ُ
 على النح� الآتي: اأنه اأ

2
افرتا�س العالقة بني هاتني الآيتني

1− خصال الشيخ الصدوق، ج1، ص 136.

2− ]13 و 14[.
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ال�ضابقة اإىل حالٍة �ضعيفٍة وبدائيٍة من النفاق والرياء يف الإن�ضان، واإىل 

ُخل���ٍق اإن�ض���اينٍّ خفّي، وتعّر�ضت ه���ذه الآية للحديث ع���ن م�ضاألة النفاق 

واملنافقني، وهذه اأم�ٌر تّت�ضل ببع�ضها البع�س. وميكن كذلك مالحظة 

 
ُ
ا، حيث يق�ل تعاىل ﴿َواهلل ه���ذه العالقة من خالل ذيل تلك الآية اأي�ضاً

َخب��ٌر ِبا َتْعَمل��ون﴾ ففي َمْعِر�س احلديث ع���ن علم اهلل تعاىل مبا يف 

الباط���ن ويف اخلفاء، يتطّرق �ضبحانه وتعاىل اإىل م�ضاألة املنافقني، واأّن 

لهم اأعم���الاً يق�م�ن بها يف اخلف���اء وي�ضرتونها يف العل���ن، وحّتى اإّنهم 

يحلف����ن ب���اهلل ويحاول�ن تنظيم ظاهرهم مبا يت�اف���ق مع ظاهر �ضائر 

النا�س، اإّل اأّن اهلل تعاىل خبرٌي بهم وبب�اطنهم.

شرح اآليات

 
ُ هَّ
َب اٱهلل َل اٱلهَِّذي��َن﴾ -اأي املنافق���ني- ﴿َتَولهَّوْا َقوًم��ا َغ�سِ ﴿اأََل َت��َر اإِ

ا اأن يك����ن ه�ؤلء ه���م اليه����د. كان يف املدينة  َعَليِه��م﴾ ُيحتم���ل كث���رياً

بع�س املنافق���ني، الذين يتظاهرون بالإميان، ويقيم����ن عالقاٍت خفّيةاً 

َب  م���ع اأعداء اهلل ور�ض�ل���ه؛ اأّي اليه�د. كما  ميكن اأن نفرت�س اأّن ﴿َغ�سِ

 َعَليِه��م﴾ ل ت�ض���ري اإىل اليه����د فح�ضب، بل ت�ضم���ل م�ضركي مّكة اأو 
ُ هَّ
اٱهلل

 َعَليِهم﴾ 
ُ هَّ
��َب اٱهلل ا. واأكرث ما جاء التعبري ب��﴿َغ�سِ �ضائر امل�ضرك���ني اأي�ضاً

َب  اأو الغ�ض���ب ب�ض���كٍل ع���ام ّكان بحق اليه����د، كالآية ال�ضريف���ة ﴿َوَغ�سِ

 ويف �ض�رة الفاحتة حيث يق�ل 
َعَليِه َوَجَعَل ِمنُهُم الِقَرَدَة َواخَلنازير﴾1

وِب  ���ر ﴿الَْغ�سُ ، فقد ُف�ضِّ
ال��ني﴾2 ��وِب َعَليِه��م َول ال�سهَّ تعاىل﴿َغ��ِر الَْغ�سُ

اّل��ني﴾ بالن�ضارى. ومبا  َعَليِه��م﴾ يف بع����س الروايات باليه����د و﴿ال�سّ

 َعَليِه��م﴾ لها معنى ع���ام، فيمكن اأن يك�ن املراد كافة 
ُ هَّ
��َب اٱهلل اأّن ﴿َغ�سِ

1− سورة المائدة، اآلية 60.

2− سورة الفاتحة، اآلية 7.
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�ضري اإليه���م يف الآيات 
ُ
امل�ضرك���ني واملُعاندي���ن وحماربي الدي���ن الذين اأ

؛ فاأعداء 
 َوَر�سوَله﴾1

َ
وَن َمْن حادهَّ اهلل الالحقة كما يف ق�له تعاىل ﴿ُيوادُّ

اهلل ور�ض�له لي�ض�ا اليه�د فقط، لكّن اليه�د م�ضداق من م�ضاديقهم.

معنى الولية

ا باملحبة، وه���ذا �ضحيح، فهي  يف التفا�ض���ري ُيف�ّض���رون ال�لية اأحياناً

تاأت���ي بهذا املعنى، لكن لي�س يف كل ا�ضتعماٍل لها. ال�لية لغةاً هي مبعنى 

ا بني اأمري���ن بحيث ل ميكن ف�ضلهما عن  لة ال�ثيقة جداًّ العالق���ة وال�ضِّ

ا باإح���كام فال ميكن  بع�ضهم���ا البع����س ب�ضه�ل���ة، كاأن تعقد حبل���ني معاً

ف�ضلهم���ا عن بع�ضهم���ا البع����س ب�ضه�لة. ُتطل���ق ال�لية وف���ق التعبري 

الق���راآين والروائ���ي كم���ا يف اأدبي���ات العرب عل���ى اأمناٍط واأ�ض���كاٍل من 

���الت ال�ثيقة واملتينة، ومن �ضمنها �ضل���ة امل�دة، التي يطلق عليها  ال�ضِ

م�ضطل���ح ال�لية به���ذا العتبار. كذل���ك ال�لية هي مبعن���ى احلك�مة 

باعتب���ار اأّن من يحكم املجتم���ع ويت�ىّل اأم�ره، فال�ضل���ة بينه وبني هذا 

املجتم���ع هي �ضل���ٌة وثيقٌة ومتين���ٌة ومت�ضابكة، وبذلك تك����ن احلك�مة- 

���ا- اأحد م�ضاديق ال�لية مبعناها اللغ�ي. وعندما ندقق النظر يف  واقعاً

مع���اين ال�لية املتعددة التي اأوردها علماء اللغة يف كتبهم جندها كّلها 

م�ضادي���ق ملعناها الأ�ضلي، وه� التالح���م والت�ضابك. وعليه فالآية تذّم 

املنافق���ني لعالقاتهم ال�ثيق���ة مع الكفار، فهي مل تكن عالق���ةاً اإن�ضانيةاً 

عادية، بل كانت عالقةاً ولئيةاً وثيقةاً تعرّب عن التالحم والحتاد وامل�ضري 

 
ُ
والت�ّج���ه امل�ضرتك؛ لذا يق�ل تعاىل يف �ض�رة املمتحنة ﴿ل َينهاُكُم اهلل

ي��ِن َوَل ُيخِرجوُك��م ِم��ن ِدياِرُكم اأَن  َع��ِن اّلذي��َن َل ُيقاِتلوُك��م ِف الدِّ

1− سورة المجادلة، اآلية 22.
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 َعِن الهَّذيَن 
ُ
ا َينهاُك��ُم اهلل ، ثم يق�ل ﴿اإِنهَّ

وُه��م َوُتق�ِسُط��وا اإَِليِهم﴾1 ّ َّ َت

يِن َواأَخَرُجوُكم ِمن ِدياِرُكم َوظاَهروا َعلى اإِخراِجُكم  قاَتلوُك��م ِف الدِّ

 فاإقام���ة عالق���اٍت وثيق���ٍة ومت�ضابك���ٍة ل ميك���ن ف�ضلها، 
اأَن َتَولهَّوُه��م﴾2

وعالقات ذات م�ضلك وت�ّجه واحد، ه� ما تنهى عنه الآيات الكرمية.

عالقة المنافقين الوثيقة باليهود

ا، ق���د كان لتّيار املنافق���ني عالقاٌت وثيقٌة باليه����د والكفار رغم  اإذاً

تظاهره���م بالإ�ضالم. ويف جمتمعنا الإ�ضالم���ي ي�جد م�ضاديق كثرية 

له���ذا التيار، فحّكام بع�س الدول يّدع����ن الإ�ضالم لكنهم يقيم�ن اأوثق 

العالق���ات م���ع ال�ضهاينة كم�ض���ر، ومع ال�لي���ات املتح���دة الأمريكية 

كبع����س احل���كام يف دول اخلليج الفار�ض���ي وال�ضرق الأو�ض���ط، وه�ؤلء 

 
ُ هَّ
َب اٱهلل هم امل�ض���داق الكامل لالآية القراآنية :﴿ اٱلهَِّذيَن َتَولهَّوْا َقوًما َغ�سِ

 َلأَغِلَبهَّ اأََنا َوُر�ُسِلي﴾ اأّي 
ُ هَّ
َعَليِه��م﴾ ثّم يق�ل �ضبحانه وتعاىل ﴿ َكَتَب اٱهلل

اإّنه���م رغم كّل اأفعالهم وعالقاتهم تل���ك مع اأعداء اهلل اإّل اأّن الغلبة لن 

ا، واأّن  تك�ن لهم، وهذه اإحدى ال�ضنن الإلهّية باأّن م�ضاعيهم لن تفلح اأبداً

الن�ضر ه� لتّيار النبّ�ات والت�حيد والإ�ضالم على الكفر والكفار.

دائرة مصاديق النفاق

يت�ضّم���ن تّي���ار النف���اق م�ضت�ي���اٍت خمتلف���ة، والآية الكرمي���ة ت�ضمل 

املجم�ع���ة املنافق���ة يف �ض���در الإ�ض���الم واجلماع���ات ذات الت�جه���ات 

املخالفة، والدول املنافقة ف�ضالاً عن الأفراد املنافقني اأنف�ضهم. 

1− سورة الممتحنة، اآلية 8.

2− سورة الممتحنة، اآلية 9.
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المنافقون ل هم من المؤمنين ول من اليهود

نُك��م َوَل ِمنُهم﴾  ا ُهم مِّ  َعَليِه��م مهَّ
ُ هَّ
َب اٱهلل ��وْا َقوًم��ا َغ�سِ ﴿اٱلهَِّذي��َن َتَولهَّ

ت�ض���ري ه���ذه الآي���ة اإىل حال���ة التذب���ذب التي تع���رتي املنافق���ني، فهم 

ُمذبَذب����ن، كما ج���اء يف اآيٍة اأخرى ﴿ُمذبَذبنَي َبنَي ذل��َك ل اإِل هوؤُلِء 

ف���ال هم من تّيار امل�ؤمن���ني فيك�ن لهم نف�س امل�ضري، 
َول اإِل هوؤُلء﴾1

بل ويدافع عنهم امل�ؤمن�ن ك�نهم ينتم�ن اإليهم، ول هم من تّيار اليه�د 

اأو الكف���ار ليدافع عنهم ه����ؤلء. وعليه فال ت�ضملهم اخل���ريات املعن�ّية 

والظاهرّي���ة والباطنّية للم�ؤمنني وامل�ضلم���ني، ول الكّفار يحم�نهم بنحٍ� 

ا  ، فقدمياً
2
دائ���ٍم وا�ضرتاتيجّي، بل اإّنه���م ي�ضتعمل�نهم كحجر ال�ضتنجاء

عندم���ا كان الإن�ض���ان يفقد امل���اء، كان يجب علي���ه ال�ضتنجاء باحلجر 

ا  فها جيداً لُيطّهر بدنه، فكان يبحث يف ال�ضحراء عن قطعة حجٍر وُينظِّ

ول���� حّت���ى مبالب�ضه ويغ�ضلها يف النه���ر لأّنها �ضتنفع���ه، ويحتفظ بها يف 

جيب���ه لي�ضتخدمها يف ال�ضتنجاء. لكْن ما اإن ي�ضتنجي بها حتى يرميها 

وراء ظه���ره من دون اأن ينظر اإليه���ا. واملنافق�ن كذلك حيث اإّن عالقة 

الكف���ار معهم مبنيٌة على اأ�ضا�س امل�ضلحة، فما دام�ا بحاجة للمنافقني 

، لكّنهم  وللخدم���ات الت���ي ي�ضدونها اإليهم تبقى هذه العالق���ة حمف�ظةاً

�ضريم�نهم حني تنتهي تلك امل�ضلحة وتنتفي. فاإذا افرت�ضنا الي�م -وه� 

بعي���د- اأّن ال�ضركات العاملية الك���ربى ا�ضتغنت عن نفط اململكة العربية 

ال�ضع�دي���ة، فلن يبقى لل�ضع�دي���ة اأّي مكانٍة يف املنطق���ة من وجهة نظر 

الأمريكيني؛ لأّنها غري قادرةٍ على تاأمني م�ضاحلهم. كما ح�ضل لل�ضاه، 

1− سورة النساء، اآلية 143.

2− الشيخ البهائي؛ نان وحلوا: »دل كه فارغ شد ز مهر آن نگار /// سنگ استنجای 
شیطانش شمار« ]إذا القلُب ِعْشَق ذاك المحبوب هجَر /// فالستنجاء الشيطان اعتبره 

حجرا[.]إذا خال القلب من عشق ذاك الحبيب// عّده حجرًا الستنجاء الشيطان[.
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ر عن تاأمني م�ضاحلهم، وغدا  حي���ث تقاع�ض�ا عن حمايته حينما ق�ضّ

���ا يف املجتمع وا�ضتدت نقمة ال�ضعب عليه، كّل ما فعله الأمريكي�ن  �ضعيفاً

 وجامل�ه بع�س ال�ضيء من دون اأن يقّدم�ا له اأّي 
ٍ
له ه� اأنهم ا�ضت�ضاف�ه لأيام

دعٍم بعد ذلك. وهذا التذبذب ه� يف احلقيقة ي�دي باملنافقني اإىل اأق�ضى 

درجات التعا�ضة. ﴿َوَيحِلفوَن َعَلى الَكِذب﴾ بق�لهم اإنهم من امل�ؤمنني، ولقد 

ف�ضح اهلل تعاىل بنحٍ� كامٍل هذه اليمني الكاذبة للمنافقني يف م�ا�ضَع عّدٍة 

 ﴿َوُهم َيعَلم�ن﴾ اأّي هم اأنف�ضهم 
2
 وغريها.

1
من القراآن، يف �ض�رة املنافقني

يعلم�ن اأّن اأميانهم كاذبة.

العذاب اإللهي الشديد في انتظار المنافقين

ا، فم���اذا يفع���ل اهلل تع���اىل م���ع ه����ؤلء املنافق���ني امل�ج�دين يف  اإذاً

ا من اأجن�س واأخبث العنا�ضر فيه؟  كاأّنه تعاىل  املجتمع والذين هم حتماً

يق�ل للم�ؤمنني: لكي تعلم�ا اأّيها امل�ؤمن�ن حقيقة املنافقني فال ُيعجبكم 

 َلُهم َعذاًبا �َسديًدا﴾ هذا 
ُ
ا ظاهرهم، اعلم�ا اأّنه تعاىل ﴿اأََعدهَّ اهلل كثرياً

ا، لك���ْن تنتظرهم يف هذه الدنيا  ه يف الآخرة طبعاً الع���ذاب ال�ضديد اأ�ضدُّ

���ا اأن����اٌع من الع���ذاب ال�ضديد، والت���ي من اأ�ض�اأها حال���ة التذبذب  اأي�ضاً

والتعا�ضة هذه، ثّم اإّنه���م �ضيك�ن�ن و�ضيعني اأذّلء، واهلل تعاىل قد كتب 

ا اإىل اأن يتالءم�ا  عليهم الذّلة يف ه���ذه الدنيا، واأّنهم �ضي�ضطرون دائماً

مع الظروف التي ح�لهم ع�ضاهم يعي�ض�ن حياةاً ما، وع�ضاهم يتنّف�ض�ن 

���ا ما، ويبق�ن يف ه���ذا العامل ب�ضع �ضن�ات. وذلك لأّن اأعمال ه�ؤلء  نف�ضاً

. ﴿اإِنهَُّهم �َساَء َما  كانت �ضّيئةاً وعل���ى نح�ٍ  م�ضتمّر، ولي�ضت ظاهرةاً اأو اآنّيةاً

َكاُنوْا َيعَمُلوَن﴾ و»كان�ا« هنا ُتفيُد ال�ضتمرار، وا�ضتمرار عملهم ال�ضّيئ 

1  ]اآلية 2[.

2  من ضمنها سورة النساء، اآلية 62.
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ه���ذا يف مراحل عمرهم و�ضمن املجتم���ع و�ضمن نطاق فعالّيات النا�س 

ا. ا �ضديداً ي�ضَتْتِبع اأن ُيِعدَّ اهلل تعاىل لهم عذاباً

تناسب الرحمة والسخط اإللهيين مع أعمال العباد

ا م���ا ُننتقد -ومنذ اأوائل الث����رة- اأننا ن�ضته���ّل كالمنا ب�»ب�ضم  كث���رياً

اهلل قا�ض���م اجلبارين« و»ب�ضم اهلل املنتقم« يف حني اأّن اهلل عّرف نف�ضه 

للعب���اد ب�ضفتي الرحمن والرحيم، ويق�ل����ن اإننا نن�ضب له عبثاًا �ضفتي 

النتق���ام والق�ضم وما �ضاكلهم���ا. واحلقيقة هي اأن هلل تعاىل -اإزاء كّل 

م�ق���ٍف وظاهرٍة ما يلي���ق باأل�هيته، كم���ا جاء يف الدع���اء »اأيقنت اأّنك 

اأرح���م الراحمني يف م��ض���ع العف� والرحمة واأ�ض���ّد املعاقبني يف م��ضع 

الن���كال والنقمة«، فال ميكن مقارنة اأي رحم���ة اأو عفٍ� اأو �ضفٍح اإن�ضاين 

-مهم���ا بلغ- بالعف���� وال�ضفح الإلهيني؛ ذل���ك لأن الإن�ضان ي�ضفح عن 

حق����ٍق عار�ضة عليه ل اأنها ذاتّيٌة فيه، ولك���ن يف ال�قت نف�ضه، العذاب 

والعقاب الإلهيان يقعان.

عذاب العاصين رحمٌة للمؤمنين

ل� مل يع���ّذب اهلل تعاىل العا�ضني اأو يعاقبه���م اأو يهددهم بالعذاب، 

فه���ذا يف احلقيق���ة عدم اك���رتاٍث باإمي���ان امل�ؤمن���ني وجتاه���ٌل لأعمال 

املخل�ض���ني واملتّقني واملُ�ضّحني، وه���ذا خالف الرحمة. الرحمة هي اأّنه 

ا ُيردي  ا اإىل اأعلى علّيني فه� اأي�ضاً ا ُم�ضحيًّ عندما يرفع اهلل تعاىل م�ؤمناً

قاتله اأ�ضفل �ضافلني واإىل الّدرك الأ�ضفل من النار.

 َلُهم َعَذاًبا 
ُ هَّ
ف���اهلل تعاىل يعاقب املنافقني بهذه الطريقة ﴿اأََع��دهَّ اٱهلل

�َسِديًدا﴾ وهم ي�ضتحّق�ن ذلك، فقد كان عليهم اأّل يك�ن�ا منافقني، واأّل 
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ُيلّ�ث�ا جمتمعات امل�ضلمني واأج�اء حياة امل�ؤمنني على النح� الذي فعل�ه 

ا. وبالطبع هذا التهديد بالعذاب  ا �ضديداً لكي ل ُيعّذبهم اهلل تعاىل عذاباً

ا ما، وهذا بحّد ذاته رحمة.  نف�ضه ي����ؤّدي اإىل اأن يتزلزل املنافق�ن �ضيئاً

ا اإىل هذا الن�ع من الهّزات. لذا، ينبغي علينا اأن  والإن�ضان يحتاج اأحياناً

نخاف عل���ى اأنف�ضنا من النفاق، كاأن يعِر�س فجاأة اًخلٌل اأو ثغرٌة اأو تاآكٌل 

���ا. لكي ل َتْعِر�س  ا ف�ضيئاً يف زاوي���ة من زواي���ا روح الإن�ضان ثم يّت�ضع �ضيئاً

ه���ذه احلالة ول ُنبتلى بعذاب اهلل، علين���ا اأّولاً اأن نتاأّمل يف اأنف�ضنا، واأن 

 . ا وعيد العذاب الإلهي -اآيات العذاب واأمثالها- ونخاف قليالاً نقراأ ثانياً

لذا فاإّن الر�ض�ل P ه� الب�ضري والنذير؛ اأّي اإّنه يخّ�فنا من عذاب اهلل.

تمتُرس المنافقين خلف َأيمانِهم الكاذبة

ثّم تتابع الآية القراآنّية احلديث عن �ضفات ه�ؤلء املنافقني والأم�ر 

ميان 
َ
��ة﴾ اأّي اإّن الأ َخ��ُذوْا اأَمَياَنُهم ُجنهَّ الت���ي اأعّدها اهلل تعاىل لهم ﴿اٱتهَّ

ا  - يّتخذونها دروعاً
الت���ي يحلف�نها -وه� ق�له تعاىل ﴿َيحِلفوَن ِباهلل﴾1

ا  له���م، فكما يحتم���ي الإن�ضان بالدرع لك���ي ل يتلّقى �ضرب���ة، فهم اأي�ضاً

ميان وُيخف�ن كفرهم خلفها؛ لكي ل ت�ضقط على روؤو�ضهم 
َ
يحتم����ن بالأ

ال�ضرب���ات القا�ضم���ة التي ي�ّجهه���ا الإ�ضالم �ضد الكف���ر. فهم يف حال 

اأعلن����ا عن كفرهم واحتم�ا بالإ�ضالم ف�ضتحّل عليهم امل�ضيبة الكربى، 

و�ضتث����ر ال�ضع�ب على حّكامها املّدعني لالإ�ضالم خالف ما ي�ضتبطن�ن. 

ويف جمتمعن���ا هناك  اأمثال ه�ؤلء، الذين اّدع����ا الإ�ضالم وعا�ض�ا بني 

النا����س باأمٍن وطماأنينة ما دام اأّن  كفرهم واإحلادهم ونفاقهم  مل يكن 

���ا للنا����س، وبعد اأن انك�ض���ف ذلك ل يج���روؤون حتى على  ���ا متاماً منك�ضفاً

الظه����ر بني النا����س. ونحن قلنا لأمثال ه�ؤلء الذي���ن اّدع�ا اأن ال�ضعب 

1− سورة النساء، اآلية 62.
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معهم باأن ياأت����ا وليم�ض�ا يف �ض�ارع مدننا ولن يك�ن لأجهزة الدولة اأّي 

دخ���ٍل بهم، وحتّديناهم باأن يتمكن�ا من ال��ض����ل اإىل اآخر ال�ضارع، اأم 

اأّن �ضرب���ات الرج���ال والن�ضاء وال�ضغار �ضُتبقي عل���ى �ضيء منهم �ض�ى 

ج�ضٍد ل روح فيه؟ فالنا�س متى اأدرك�ا باطنهم اخلبيث لن يك�ن اأولئك 

يف ماأمٍن من �ضرباتهم.

صّد المنافقين الناس عن سبيل الله

خلف قن���اع النفاق وظاه���ر الإ�ضالم ي�ضرع املنافق����ن ب�ضّد النا�س 

الب�ضط���اء الذي���ن ل يعلم����ن حقيقته���م اخلبيث���ة عن �ضبي���ل اهلل. وكم 

يتاأّث���ر الإن�ضان ويتاأ�ّضف حل���ال اأولئك ال�ُضّذج الذين ل ذنب لهم ول اإثم 

�ض����ى اأّنهم مل يك�ن�ا َحِذرين ول َيِقظني. هذا ذنبهم فقط، ولكّنه ذنٌب 

و َنعِقُل ما ُكّنا ف  عظيم، كما تق�ل الآية ال�ضريفة ﴿َوقالوا َلو ُكّنا َن�سَمُع اأَ

فالذنب الذي يتحّدث عنه اهلل 
فوا ِبَذنِبِهم﴾1 ع��ر * َفاعَتَ اأَ�سحاِب ال�سهَّ

�ضبحانه وتعاىل ه� ذنب عدم التعّقل وعدم ال�ضتماع. ﴿َف�ُسحًقا لأَ�سحاِب 

ى بيد املنافقني واجلماعات الفا�ضدة  لع�بةاً وُدماً
ُ
 الذين يقع�ن اأ

عر﴾2 ال�سهَّ

ّدوا َعن �َسبيِل اهلل﴾.  وامل�ضّلة، واملنافق�ن ي�ضتغل�ن عدم تعّقلهم؛ ﴿َف�سَ

اإن النا����س مي�ض����ن يف �ضبي���ل اهلل بنح���ٍ� طبيعيٍّ تلقائ���ّي، ويف ظّل 

ا.  احلك�م���ة الإ�ضالمية ي�ضب���ح هذا ال�ضري اأك���رث واأ�ضرع واأ�ضه���ل اأي�ضاً

وو�ض���ع جمتمعنا الإ�ضالمي كذلك حيث مل يتل���قَّ اأحٌد ما تربيةاً خا�ضة، 

بل اإّن ال�ضياق الطبيعي للمجتمع يدفع النا�س نح� الإ�ضالم، كقناة املاء 

ا  التي تنحدر نح� املزرعة، فمهما �ضببت فيها املاء فاإّنه �ضيجري تلقائياً

ك وامل�ضتنقع���ات وما �ضابه. هذه  باجّت���اه املزرعة، ول���ن يجري نح� الرِبَ

1− اآليتان 10 و11 من سورة الملك.

2− سورة الملك، اآلية 11.



98

ح���ال جمتمعنا، اجلميع ي�ض���ري نح� اهلل، بالطبع بع�ضه���م اأ�ضرع واأكرث 

، وبع�ضهم الآخر مي�ضي ويتعرّث يف م�ضي���ه، وال�ضبب يف اأننا كّنا  حما�ض���ةاً

ن�ضرُّ اأّيام الث�رة، ويف املا�ضي على اإر�ضاء املجتمع الإ�ضالمي واحلك�مة 

الإ�ضالمية، ه� هذا. فاحلك�مة الإ�ضالمية ل تعني اأن ل ُيذنب فيها اأحد 

واأن ل ي�ضّل فيها اأحد، بل ميزة احلك�مة الإ�ضالمية واملجتمع الإ�ضالمي 

وثمرتهما هي اأن يك�ن الت�ّجه العام للنا�س فيهما ه� نح� احلّق تعاىل، 

ونح���� عبادته الكاملة واحلقيقّية ونح���� التكامل، ويف مثل هذا املجتمع 

ياأت���ي املنافق����ن وي�ضّدون عن �ضبيل اهلل، ومُي�ضك����ن َعن�ةاً اأيدي بع�س 

النا�س ويدفع�نهم نح� الرتداد. وكما تقّدم ف�الذنب ال�حيد له�ؤلء ه� 

ع���دم التعّقل وعدم التفّكر، فل� كان�ا يتعّقل�ن مل���ا وقع اأحٌد منهم اأ�ضري 

�ِضباك ه���ذه العناكب، والعناكب تن�ضج خي�طها ح�ل البع��س والذباب 

ال�ضعيف، فالذبابة الق�ية الكب���رية ل قدرة للعنكب�ت على ا�ضطيادها 

ب�ضه�لة، فما بالك بال�ضر�ضار -وهكذا الأكرب فالأكرب- والفاأر والقط 

والإن�ضان وم���ا �ضابه، فيجب اأن تك�ن الذبابة �ضعيفةاً لتتمكن العنكب�ت 

م���ن ن�ضج حبالها ح�له���ا. لذلك اإذا ق���ّ�ى النا����س يف اأنف�ضهم اجلانب 

ا ف�ضيمتلك�ن القدرة مقاب���ل املنافقني، ولن تتمكن  ا ف�ضيئاً الفك���ري �ضيئاً

هذه العناكب من الن�ضج ح�لهم بعد ذلك. وحّتى ل� ن�ضج�ا فلن يك�ن يف 

ذل���ك فائدة، فهم يق�م�ن يف كّل الأح�ال مبهّمتهم وين�ضج�ن خي�طهم 

ح�ل اجلميع، اإل اأّن �ضباكهم �ضتتمّزق بب�ضاطٍة و�ضه�لٍة وتزول.

العذاب المهين

عقوبة المنافقين لصّدهم الناس عن سبيل الله

اإّن اأولئ���ك الذين ي�ضّدون عن �ضبيل اهلل ﴿َفَلُه��م َعذاٌب ُمهني﴾ وهذا 

الع���ذاب ه� يف الآخ���رة عذابات جهّنم التي ل نعل���م كيفّيتها ول �ضّدتها. 
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اأّم���ا عذاب املنافقني الأعظم يف الدني���ا فه� ف�ضحهم واإماطة اللثام عن 

ا ككرهه لك�ضف حقيقته، وه� ُيعادي كّل من  اأ�ضرارهم، واملنافق ل يكره �ضيئاً

يف�ضح اأ�ضراره، ومَينتُّ لكّل من ل يعرف حقيقته، اأو يعرفها لكّنه ل يك�ضف 

عنه���ا، وحّتى اإّنه م�ضتعدٌّ ل�ُمما�ضاته. فال�ضبب الأعظم ملعار�ضة املنافقني 

  اأو معار�ضته���م لإخ�اننا 
1
يف اإي���ران ل�ضخ�ضي���ٍة لمعٍة كال�ضهي���د به�ضتي

الآخري���ن ه� اأّن حقيقة ه����ؤلء املنافقني كانت وا�ضح���ةاً لل�ضهيد به�ضتي 

واأمثاله، وكان�ا يعلن�ن ذلك وي�اجه�ن املنافقني به اإّل يف بع�س احلالت 

التي مل يعلن�ا ذلك �ضراحة مراعاة مل�ضالح البالد، وحتى ل تثار القالقل 

والفنت، اإل اأنهم يف نهاية الأمر كان�ا يطلع�ن امل�ض�ؤولني على حالت اأولئك 

]املنافقني[. اأما مع الآخرين الذين مل يك�ن�ا يعلم�ن حقيقة باطن ه�ؤلء 
املنافق���ني اأو اّنه���م يعلم�نها ولكن ل ينب�ض�ن ببن���ت �ضفة، فكانت عالقة 

ا لهم. واأنا اأق�ضد باملنافقني  املنافق���ني بهم جيدة، بل وكان�ا ممتنني جداًّ

هنا منظمة املنافقني، وكثريون يعرف�ن كم اأن زعماءهم �ضيئ�ن وخبثاء، 

بينما ال�ضباب الذين يلتف�ن ح�لهم ب�ضطاء ل علم لهم بحقيقتهم. وثمة 

من يعرف زعماءه���م الكاذبني ذوي ال�ج�ه املتع���ددة والأقنعة الكثرية، 

لكّنهم ل ينطق�ن بكلم���ة؛ لأنهم يريدون -واهمني- الحتفاظ بكّل �ضيٍء 

لأنف�ضه���م من دون اإطالع اأحٍد عليه، وه����ؤلء يحبهم املنافق�ن. واملنافق 

ي�ضع���ى جاهدّا لإخفاء حقيقته لأجل اأطماعه ورغبات���ه واأه�ائه، فه� اإما 

1− آية الله الدكتور الســيد محمد الحسيني البهشــتي )1307-1360( ]1928-1981[ من 
أصحاب اإلمام الخميني )قدس سره( ومن مناضلي الثورة األساسيين ضد حكومة النظام 
البهلوي. كان مجتهًدا ومن مفكري الثورة اإلســالمية البارزين والمؤثّرين. كان عضًوا في 
مجلس الثورة ومن مؤسسي رابطة علماء طهران المجاهدين ومن مؤسسي حزب الجمهورية 
اإلسالمية وأمينه العام، ورئيس المجلس األعلى للقضاء ونائب رئيس مجلس خبراء الدستور. 
استُشِهد برفقة 72 من رفاق دربه على يد منظمة المنافقين اإلرهابية وذلك في المكتب 
المركزي لحزب الجمهورية اإلسالمية.]للتعرّف على شخصية الشهيد يُراجع كتاب: كان أّمة؛ 

الصادر عن دار المعارف االسالمية؛ يتضمن باقة الفتة عن حياته وجهاده..[
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ا اأو دنيا مريح���ة، اأو اأنه ل يريد دنيا  ���ا اأو مالاً اأو حياة اأو لقباً يري���د من�ضباً

ا؛ يق�ل ال�ضاعر: ا مرم�قاً مريحة لكنه يريد ا�ضماً

]در كيش ما تجرّد عنقا متام نيست
در قيد نام ماند اگر از نشان گذشت[1

ل يتّم يف ديننا جتّرد العنقا

ملن قّيَده ال�ضم واإن اأثره اختفى

ا ويف  فبع�ضه���م م�ضتع���ّد اأن يعي�س عي�ضةاً �ضنكةاً مبالب����س قدميٍة جداًّ

ا  بيئ���ٍة فق���ريٍة ويتاأقلم معها؛ لكي ُي�ض���ار اإليه بالبنان عل���ى اأّنه طّلق حقًّ

���ا؛ اأّي اإّنهم م�ضتعدون للعي�س مب�ضقة حتى يحظ�ا باملنا�ضب  الدنيا ثالثاً

والألق���اب، وعلى ا�ضتعداد لتحّمل ال�ضعاب حّتى يحظ�ا مبحبة النا�س، 

وكل ه���ذا اأه�اء نف�ضانية؛ فال فرق بني عب���ادة البطن وعبادة املن�ضب 

وعبادة ال�ضه�ة وعبادة املحب�بية لدى النا�س؛ فهذه كّلها عبادة الذات، 

ول فرق بينها.

األموال واألولد ل تدفع العذاب اإللهي

ِ �َسْيًئا﴾ فهل يظّن 
هَّ

��َن اهلل ْوَلُدُهم مِّ ﴿َل��ن ُتْغِنَي َعْنُه��ْم اأَْمَواُلُهْم َوَل اأَ

اأهل النفاق والرياء اأن ما جمع�ه من مال وما ح�ضل�ا عليه من مقامات 

�ضينفعهم اأو ي�ض�نهم من عذاب اهلل؟ 

خلود المنافقين في العذاب األخروي

اإنَّ له���م يف الدنيا املهانة والتعا�ضة والف�ضيحة وانك�ضاف حقيقتهم، 

1− کلیم کاشانی.
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ويف الآخرة ﴿اأُولِئَك اأَ�سحاُب الّنار ُهم فيها خاِلدون﴾.

ويف معِر�س احلديث عن اأن هذا العذاب ه� يف القيامة ُي�ضري تعاىل 

 جميًعا﴾ واإىل اأّن هذا العذاب ه� يف 
ُ
اإىل املنافق���ني ﴿َيوَم َيبَعُثُه��ُم اهلل

، واملنافق�ن  الي�م الذي يبعث اهلل تع���اىل فيه املنافقني، اأو النا�س كاّفةاً

جزٌء منهم. 

عاقبة أعمال الجميع هي في القيامة

ل نح�ض���ّن اأنن���ا �ضنفلت من يد اهلل تع���اىل، ل، فثمة مكان يف نهاية 

املطاف حيث »م�ضري كل هذا اجللد اإىل املدبغة«، فالنا�س كافة ماآلهم 

يف النهاي���ة اإىل القيامة، فالآية املباركة من �ض�رة الفاحتة ﴿مالك يوم 

الدي��ن﴾ ت�ض���ري اإىل اأن ان�ضغ���ال اجلميع ي�م اجلزاء وي����م القيامة ه� 

م���ع اهلل تعاىل. كل النا�س يعمل�ن من اأج���ل عاقبة الأم�ر وي�ضع�ن بغية 

ال��ض����ل اإىل نهاياتها، ف���اإذا علم�ا اأن عاقبة اأمرهم هي مع اهلل تعاىل 

ا ومنحىاً اآخر. فاإّن هذا املفه�م �ضيخلق يف الإن�ضان دافعاً

َأيماُن المنافقين الكاذبة يوم القيامة

يف القيام���ة �ضيبع���ث اهلل تع���اىل اجلميع يف اآخر املط���اف، املنافق 

والكافر وامل�ؤم���ن واجلميع، وعندها �ضياأتي ه����ؤلء املنافق�ن التع�ضاء 

، وقد ج���اء يف م��ضٍع 
﴿َفَيحِلف��وَن َل��ُه َواهلِل َرّبن��ا ما ُكّن��ا ُم�سِركني﴾1

اآخَر من القراآن ق�َضُمهم باهلل تعاىل بهذا التعبري »َواهلِل«، يف حني اأنهم 

. وه���م -كاجلميع يف القيامة- ي���رون احلقيقة  ل ي�ؤمن����ن ب���اهلل اأ�ضالاً

1− سورة األنعام، اآلية 23.
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 فاجلميع 
ُرَك الَيوَم َحديد﴾1 ويدرك�نها ﴿فَك�َسفنا َعنَك ِغطاَءَك َفَب�سَ

ي�مه���ا -مبن فيهم الكاف���رون- �ضيدرك�ن اأّن اهلل م�ج�ٌد ول ي�ضّك�ن يف 

الأم���ر، ولكْن رغم ذلك، ورغم علمهم اأّنه تع���اىل ل ُيخدع، اإّل اأّن َمَلكة 

النفاق و�ضجية الكذب الرا�ضخة والدائمة التي جتّذرت يف قل�بهم تعمل 

ا، وي�ا�ضل�ن حلف الأميان. عملها هنا اأي�ضاً

يوم القيامة يوم ظهور الَمَلكات

اإّن ي����م القيامة ه� ي�م ظه�ر ال�َمَل���كات وال�ضجايا! فكم من اإن�ضاٍن 

ه� م���ن اأهل ال�ض�م وال�ضالة والعب���ادة اإّل اأّنه مل يتمّكن من جماهدة 

اأخالق���ه ال�ضيئ���ة، وي�م القيامة فه���� اإّما لن ينفعه �ض�م���ه و�ضالته، اأو 

قلي���الاً ما �ضينفعانه، فه� ح�ض�ٌد وبخيٌل، ويريد ال�ض�ء لالآخرين، واأناينٌّ 

ومتكرّبٌ َبْيَد اأّنه من اأهل ال�ض�م وال�ضالة والعبادة والقراآن.  ولقد كان 

لدينا اأ�ضخا�س كه�ؤلء، اأهل �ضالٍة وعبادة، واأهل �ضالة الليل، واأ�ضحاب 

اجلب���اه ال�ض�د، لكّن ال�احد منهم ه���� عامٌل من الأنانية والُعُجب وعامٌل 

من حتق���ري الآخرين، واإّن ه���ذه الطباع �ضتظهر ي����م القيامة، وحينها 

ف���اإّن �ضالته وعبادته التي قد اأنهك ه���ذا امل�ضكني نف�ضه لها، لن تنفعه 

. وبالطبع اإّن اأداء ال�ض���الة بنحٍ� ح�ضن ه� بنف�ضه ي�ؤدي اإىل  اإّل قلي���الاً

احلّد من اأنانّي���ة الإن�ضان، لكن البع�س ل ي�ؤديها على هذا النح�؛ لذا 

فعلين���ا تطهري اأنف�ضنا من الأخالق ال�ضيئة واكت�ضاب الأخالق احل�ضنة 

مكانه���ا، فاإن امتلكنا ه���ذه ال�ضجايا احل�ضن���ة ف�ضنظهر كاملالئكة ي�م 

ا اأن تك�ن ال�ضرائر  َراِئُر﴾ حيث يحتمل كثرياً القيامة  ﴿َي��ْوَم ُتْبَلى ال�سهَّ

هي طبائع الإن�ضان و�ضجاياه النف�ضية التي كان عليها.

1− سورة ق، اآلية 22.
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َأيمان المنافقين الَعبثية يوم القيامة

ه����ؤلء املنافق����ن التع�ضاء الذي���ن ق�ض�ا عمرهم بالك���ذب والنفاق 

���ا ول ميكنهم  واخل���داع والَتعِمي���ة يكذب����ن على اهلل ي����م القيامة اأي�ضاً

التخل�س من هذه اخل�ضلة ﴿َفَيحِلُفوَن َلُه َكَما َيحِلُفوَن َلُكم َوَيح�َسُبوَن 

اأَنهَُّهم َعَلى �َسيٍء اأََل اإِنهَُّهم ُهُم اٱلَكاِذُبوَن﴾.

خسران »حزب الشيطان« في الدنيا واآلخرة

يَط��اُن﴾ يعني »ا�ضت�ىل« عليهم  الآي���ة الأخرى ﴿اٱ�سَتحَوَذ َعَليِهُم اٱل�سهَّ

َل اإِنهَّ ِحزَب  يَط��اِن اأَ ْوَلِئَك ِحزُب اٱل�سهَّ ِ اأُ
هَّ

ن�َساُه��م ِذكَر اٱهلل ال�ضيطان، ﴿َفاأَ

يَط��اِن ُهُم اٱخَلا�ِسُرون﴾ وكاأّنه -تعاىل- ُيعلن وُيعلم كّل من يف عامل  اٱل�سهَّ

اخلل���ق اأّن حزب ال�ضيطان »َخا�ِضُرون«. ونح���ن نرى ه�ؤلء يف جمتمعنا 

ويف عاملن���ا الإ�ضالمي، واإنهم خا�ضرون ومعّذب�ن يف القيامة، ويف الدنيا 

ا اإذا ما قام امل�ؤمن�ن ب�اجباتهم ب�ضكٍل تاّم. هم  خا�ضرون اأي�ضاً

                                                         





المحاضرة السابعة

اآليات 20 – 22

ُأْوَلٰئيَِك فيِ ٱألََذلَِّي  َوَرُسوَلُهٓ  ٱللََّه  وَن  ُيَحادُّ يَن  ٱلَّذيِ ﴿إيِنَّ 

يز )21(  )20(  َكَتَب ٱللَُّه أَلَغليَِبَّ أََنا َوُرُسليِ إيِنَّ ٱللََّه َقويِيٌّ َعزيِ

وَن َمن َحادَّ  ريِ ُيَوادُّ ُنوَن بيِٱللَّهيِ وَٱلَيوميِ ٱألخيِ ُد َقوما ُيؤميِ لَّ َتجيِ

َنُهم  ٱللََّه َوَرُسوَلُه َوَلو َكاُنواْ َءاَباَءُهم أَو أَبَناَءُهم أَو إيِخَوٰ

ُم ٱليِمَيَٰن َوأَيََّدُهم بيُِروح  ريََتُهم ُأْوَلٰئيَِك َكَتَب فيِ ُقُلوبيِهيِ أَو َعشيِ

يَها  يَن فيِ ليِديِ ُر َخٰ ن َتحتيَِها ٱألَنَهٰ ُلُهم َجنَّٰت َتجريِي ميِ نُه َوُيدخيِ مِّ

زَب  زُب ٱللَّهيِ أََل إيِنَّ حيِ َ ٱللَُّه َعنُهم َورَُضواْ َعنُه ُأْوَلٰئيَِك حيِ رَضيِ

ٱللَّهيِ ُهُم ٱمُلفليُِحوَن )22(﴾ 

]1982/07/02[ )1361/04/11( *
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I
موجز عن شرح اآلية السابقة

كان احلدي���ث يف الآيات ال�ضابق���ة عن النفاق واملنافق���ني، وقيل اإّن 

املنافق���ني لديه���م حالة م���ن التذبذب ب���ني امل�ؤمن���ني والكافرين، وقال 

عنه���م القراآن ﴿ما ُهم ِمنُكم َول ِمنُهم﴾ فكما اإّن امل�ؤمنني ل يقبل�نهم، 

���ا. وه���م ُمذبذب�ن ب���ني الفريقني ول  الكف���ار ل يقبل�نه���م بينه���م اأي�ضاً

ا�ضتق���رار لقل�بهم. ونف�س هذا الأم���ر ي�ضي بعدم اإميانهم، ولذا جاء يف 

 .
1
ا بع�س الآيات اأّن املنافقني من الكفار اأي�ضاً

حاجة الجميع إلى المراقبة لتجنّب البتالء بالنفاق

���ا ف�ضيئاًا يف قل�ب  يف ه���ذه الآي���ة نكتٌة دقيقة، فق���د ينم� النفاق �ضيئاً

امل�ؤمن���ني، فامل�ؤم���ن اإذا مل يراقب نف�ضه وقلبه ب�ض���كٍل كاٍف، فاإّن دوافع 

النف���اق �ضتظهر فيه بالتدري���ج، كدوافع الذنب والف�ض���ق، وحّتى كدافع 

���ا اإىل املراقبة، وهي اأحد اأعمال  الكف���ر؛ لذا، فاإّن الإن�ضان يحتاج دائماً

���ا ُعر�ضةاً  امل�ؤمن���ني احلقيقي���ني. واملراقبة تعن���ي اأن جتعل نف�ضك دائماً

ا.  للتدقيق والتمحي�س، واأن تنتبه اإليها دائماً

1− ذُكر المنافقون إلى جانب الكفار والمشركين في آيات عديدة، وذُكر لهم نمط واحد 
من العذاب أو نمط واحد من كيفية التعامل معهم؛ من قبيل اآليتين 68 و73 من سورة 
التوبة، اآليتين 48 و73 من سورة األحزاب، اآلية 6 من سورة الفتح، اآلية 140 من سورة 
النساء، اآلية 9 من سورة التحريم، اآلية 167 من سورة آل عمران واآلية 11 من سورة 

الحشر. وقد صرّحت اآليات من 73 إلى 85 من سورة التوبة بكفرهم.
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التدبير اإللهي لتجفيف دواعي النفاق

ولأّن الإن�ض���ان معّر����سٌ للتدّرج يف النفاق، ف���اإّن اهلل تعاىل -كما يف 

ه���ذه الآية- يق�ض���ي على دوافع النف���اق يف الإن�ضان، ل اأّن���ه يزيلها من 

ا. فاإّن  �ض���دور امل�ؤمنني فح�ضب، بل يجففها لدى املنافقني اأنف�ضهم اأي�ضاً

ال�ضب���ب احلقيق���ي وراء نفاق املنافقني ه���� اجنذابه���م ورغبتهم فيما 

يجدون���ه لدى جبهة الكفر من عّزٍة و�ضط�ٍة وماٍل وغريه، وه� بعد ذلك 

ل ميكنه ال�ضتقرار يف جبهة امل�ؤمنني.

ا مييل�ن -بفعل و�ضاو����س ال�ضيطان- اإىل  واحل���ّق، اأّن امل�ؤمن���ني اأي�ضاً

تل���ك اجلبه���ة؛ اأّي اإّن حالة النفاق والتذبذب ه���ذه تظهر كذلك فيهم. 

ا، اإّنهم يرون  لأّنه���م يت�ضّ�رن وج�د اأمٍر ذي قيمة وذي �ضاأن هناك اأي�ضاً

ٍ معن�يًّا وماديًّا هناك فينجذب�ن اإليه ومتيل قل�بهم نح�ه. ويف  راأ�ضم���الاً

ع�ضرن���ا الراهن ي�جد الكث���ري من املنافقني، ول اأعن���ي بذلك منظمة 

 بل املنافق���ني من النا����س، الذين ي�ؤمن�ن بق���ّ�ة اجلمه�رية 
1
املنافق���ني

1− منظمة مجاهدي الشعب اإليراني المعروفة ب "منظمة المنافقين". أُسست عام 
1344 ]1965[ ضمن توّجه سياسي – عسكري، وتحولت بعد عقد من الزمن تقريبًا 
بأعمال  قامت   ]1979[  )1357( اإلسالمية  الثورة  انتصار  بعد  ماركسية.  منظمة  إلى 
أعمال  عام ]1982[ على  منذ  إيران، وأقدمت  اإلسالمية في  الجمهورية  عديدة ضد 
مسلحة وقتال ُمعلن ضد النظام اإلسالمي، واغتالت خالل عامين ما يربو على عدة 
ثم  المدنيين،  والناس  الثوري  الحرس  ورجال  الدين  وعلماء  المسؤولين  من  آالف 
التحقت بنظام صدام حسين في العراق وقاتلت ]إلى جانبه[ لعدة سنوات أثناء حرب 
الثماني سنوات بين إيران والعراق ضّد الشعب اإليراني وكذا ضد شيعة العراق وشعب 
كردستان العراق، وقامت في بعض الحاالت بمجازر ضد الناس الُعزّل. هاجمت هذه 
المنظمة اإلرهابية إيراَن عسكريًا في أواخر شهر تير من عام 1367 ]النصف األول 
من تموز 1988[ بدعم من الجيش العراقي، وتلّقت في عمليات "مرصاد" رًدا قاصًما. 
بعض  ومن  والسعودية  أميركا  من  دعًما  اإلرهابية  المنظمة  هذه  بقايا  تتلّقى  حاليًا 
الدول األوروبية. اغتالت هذه المنظمة اإلرهابية في العقد السابع ]من القرن الرابع 
النظام  مسؤولي  بعض  الميالدي[  العشرين  القرن  من  التاسع  العقد  اإليراني،  عشر 
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الإ�ضالمية، ولكن اإذا جاءت اأمريكا وق�ضفت املدن الإيرانية، واغتالت 

اأع�ضاء احلك�مة الأ�ضا�ضي���ني، وتبّدلت كل الأو�ضاع، وحكم البلد فريٌق 

اآخ���ر، فاإنهم �ضرعان ما مييل����ن اإىل الطرف املعادي، ول اإميان لديهم 

ا  لريدعهم عن ذلك ويثّبتهم عل���ى عقائدهم. فاإميانهم �ضعيف، وغالباً

ما ين�ضاق الإميان ال�ضعيف نح� النفاق، ويفّكر واحدهم بالّق�ة والعّزة 

وال�ضط����ة الت���ي ميلكها الكّفار؛ وله���ذا فاإّنه ينقاد اإليه���م. وعليه، فهم 

يهتّم�ن باملحافظة على العالقات مع ه�ؤلء والت�ضالح معهم.

اإّل اأّن اهلل تعاىل يبطل اأوهام املنافقني يف هذه الآية اإذ يق�ل لهم: ل 

 َوَر�ُسوَلُه 
َ هَّ
وَن اٱهلل ا اإىل جبهة الكف���ر؛ لأّن ﴿اإِنهَّ اٱلهَِّذيَن ُيَحادُّ تن�ضاق�ا عبثاً

��نَي﴾ وه���م من ب���ني اأكرث خلق اهلل مهان���ة. فاإذا اأدرك  اأُْوَلِئ��َك ِف اٱلأََذلِّ

الإن�ضان اأّن الكّفار هم يف الأذّلني، فاإّنه لن ينجذب اإليهم. 

الحركة الطبيعية للعالم

نحو عزّة المؤمنين وذّلة المنافقين

اإذا نظرن���ا اإىل احلركة الطبيعي���ة للعامل و�ضريه، واإىل طبيعة حركة 

الإمي���ان والكف���ر فاإننا �ضرنى ون�ض���ّدق اأن هذا العامل يتج���ه نح� عّزة 

الإمي���ان وذّلة الكفر، وتّيارات الكفر كث���رية، واأحد هذه التّيارات الي�م 

ا م���ن ال�ُمقاتالت من طراز  ا كبرياً ه� ال�ضهي�نّي���ة، الذين ميلك�ن عدداً

ا، ويف ح�زته���م الكث���ري من اأدوات  F15 وF16، ودّباباته���م ُمع���ّدة جي���داً

اإلسالمي من بينهم: الفريق علي صيّاد شيرازي )القائد األسبق للقوى البرية في جيش 
األسبق  العام  )المّدعي  الجوردي  الله  أسد  والسيد  إيران(  في  اإلسالمية  الجمهورية 
لمحاكم الثورة والرئيس السابق لمؤسسة السجون(. وكذا شارك أعضاء هذه المنظمة 
بنحو مؤثّر في قمع الشعب العراقي في انتفاضته عام 1991، وكانوا بمنزلة الحراس 

واأليدي الطيّعة لصدام ..
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واأ�ضلح���ة الدمار لقتل واإبادة الأبرياء، لكْن بعد انق�ضاء قرون من الِتّيه 

ئ�   واأملانيا النازية، فهم �ضيِّ
1
والت�ضّرد والقمع -كما ح�ضل لهم يف رو�ضيا

ال�ضمع���ة ومعروف�ن بج�ضعهم وطمعهم- ما من ذّلٍة اأكرب من اأن تت�ّقف 

حياته���م رغ���م ذلك على العت���داء على الآخري���ن، واإّن الع���امل باأ�ضره 

؛  -مبن فيه حلفاوؤه���م- يعّدونهم معتدين، وهم اأ�ض�اأ اجلماعات �ُضمعةاً

فق���د ا�ضت�طن�ا ُبقعةاً من العامل واجلميع يعلم اأّنهم غا�ضب�ن؛ ول مذّلة 

ا ه���� م�ضتقبٌل ُمبه���م، بالن�ضبة  اأعظ���م م���ن ه���ذه. واإّن م�ضتقبلهم اأي�ضاً

له���م ه� ُمبهم، اأّما بالن�ضبة لنا فه���� وا�ضح؛ فمن املعل�م اأّن م�ضتقبلهم 

ال���زوال والفن���اء، ف���اأن تت�ّقف حي���اة الإن�ض���ان على العت���داء -واإن مل 

يعت���ِد- يعني اأنه لن يكتب له ال�ضتقرار والدوام. وبالطبع املق�ض�د من 

اليه����د هنا لي����س املعتِقد بالدين اليه�دي ، بل اليه����دي املنتمي للفكر 

واملنح���ى ال�ضهي�ين. واإّن وج�د ال�ضهي�نية يت�ّقف على العتداء؛ فهي 

اإن مل جْتَت���ْح جن����ب لبنان ومل حتتل اجل����لن، ومل تهجم على �ضفاف 

ف���اإّن احلياة لن تك�ن ممكنةاً لها 
 2

نه���ر الأردن، ومل تغُز �ضحراء �ضيناء

���ا، و�ضتختنق حيثما هي. ولتتمك���ن ال�ضهي�نية من احلياة، ومن  اأ�ضا�ضاً

اجتذاب الطاقات وا�ضتجالب بقّية �ضهاينة العامل مّرةاً اأخرى اإىل هذا 

الكي���ان، وم���ن ال�ق�ف على قدميه���ا، فاإّنها جُمربة عل���ى الهج�م على 

. اأّما حياة ذاك  الأبرياء وق�ضفهم وقتلهم. وهذه احلياة هي الأكرث مذلةاً

ال�ضعب الفل�ضطيني ال���ذي يعي�س يف اخِليام، ويقاتل وينا�ضل ل�ضرتداد 

السوفييتي  اإلتحاد  األفراد في  اعتُِقل عدد كبير من  الثانية؛  العالمية  الحرب  1− بعد 
أمرًا   1953 عام  ستالين  أصدر  وكذلك  الصهيونية.  النشاطات  في  لُمشاركتهم  السابق 

بالقبض على عدد من اليهود وإعدامهم.

الدول  أراضي  وعلى  المناطق  على هذه  عديدة  مرات  الصهيوني  الكيان  تعّدى   −2
األخرى، ومن بينها حرب األيام الستة عام 1967التي تمّكن فيها، من خالل الهجوم 
الـُمباغت، من إخراج شريط غزة وصحراء سيناء من سيطرة مصر، والقدس  الجّوي 

الشرقية والضفة الغربية من سيطرة األردن، والجوالن من سيطرة سوريا.
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�ضرف���ه امل�ضل�ب وحّقه املغ�ض�ب، فلي�ض���ت بحياة ذليلٍة، بل هي عزيزة، 

وهم اأعّزاء �ضاخم�ن لأّنهم يعتمدون على اأنف�ضهم. بينما الإ�ضرائيلي�ن 

يعتمدون على كل العامل، ويعتمدون على ال�ضرق والغرب وعلى الأ�ضلحة 

الأمريكية، وعل���ى �ضمت الحتاد ال�ض�فييتي وعلى العتداء. يق�ل اأحد 

: اإذا اأردنا اأن ندرك كم هم اأعداء اهلل اأذّلء، فعلينا اأن نرى 
1
املف�ّضرين

ك���م اأّن اهلل تع���اىل عزيز. ُي���دَرك ذّل كّل طرف من خ���الل مقدار عّزة 

ا، وه�ؤلء هم اأعداء اهلل؛  خ�ضمه املقابل. وعندما تك�ن العزة هلل جميعاً

ا يف الط���رف املقابل له تعاىل، ف���اإذا كان اهلل تعاىل ه� الأعّز،  فه���م اإذاً

فيجب اأن يك�ن ه�ؤلء هم الأذّل. وهذا ما ت�ضري اإليه عاقبتهم كذلك.

ويف ه���ذه الآية التي يبني اهلل تعاىل اأّن الكفار هم الأذّل�ن، وي�ضحب 

 ويق�ل 
ة﴾2 من املنافق ذرائع النفاق مت�ضائ���الاً ﴿اأََيبَتغوَن ِعنَدُهُم الِعزهَّ

فمن رام العّزة فليعلم اأنها 
ُة َجميًعا﴾3 تع���اىل يف اآيٍة اأخرى ﴿َفِللِه الِع��زهَّ

���ا، واأن من اأتى باب اهلل كانت العّزة املعن�ية واملادية والقلبية  هلل جميعاً

ا له. وهذه حال �ضعبن���ا الذي يتحّرك يف  وال�ضيا�ضي���ة والجتماعي���ة ملكاً

�ضبي���ل اهلل، رغم كّل النقائ�س واأن�اع الفقر ورغم كّل ال�ضغ�طات التي 

ا. فاإّن العامل الي�م  ُم�ِر�ض���ت عليه على مدى �ضنني ط�ال، فيغ���دو عزيزاً

ينطق مبا يعادي هذا ال�ضعب، والأعداء يكتب�ن �ضّده ويبّث�ن ال�ضائعات، 

ا ما ُنقل لنا من  اإّل اأّنه���م يعتق���دون مبهابته يف اأعماق وج�دهم. وكث���رياً

ال����زراء وامل�ض�ؤولني الذين ي�ضافرون يف مهّم���اٍت خارجّية، كيف اأنه يف 

املحاف���ل الدولية ي�ضغي اإليهم اجلميع ويتح���ّرى عنهم، ويريد التعّرف 

اإىل ه����ؤلء الإيرانيني الذين �ضغل�ا الدنيا وخلط�ا املعادلت ال�ضيا�ضية. 

1− فخر الدين الرازي، تفسير مفاتيح الغيب، ج29، ص498.

2− سورة النساء، اآلية 139.

3− سورة فاطر، اآلية 10.
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، واأن ي�ضادق  اإّنه���ا لع���ّزة ٌ اأن يك����ن لنا هيب���ٌة يف اأنظ���ار الدنيا قاطب���ةاً

ننا ل نعتمد على اأّي دولة. 
ّ
اجلميع على حقيقة اأ

ا هذا  �ضحي���ٌح اأّن الأقالم املاأج����رة ذات النزعة الغربية تّتهم اأحياناً

���ا اأخرى باأّن له  ال�ضع���ب ب���اأّن له عالقات مع اإ�ضرائي���ل، ويّتهم�نه اأحياناً

عالق���ات م���ع رو�ضي���ا، اإل اأّنهم ه���م اأنف�ضهم، وك���ذا رو�ضي���ا واإ�ضرائيل 

وحلفاءه���م يعلم����ن اأّن ه���ذا ك���ذب، واأنه���م ُمرغم�ن عل���ى اأن ين�ضب�ا 

الأكاذي���ب. اجلمي���ع يرى لإيران الع���زة واملهابة وُيب���دي لها الحرتام، 

وال�ضب���ب يف ذل���ك ه� اأننا ل منل���ك �ض�ى اهلل، والإمي���ان والع�ضق باأداء 

ال�اجب، وه� م�ج�ٌد بغزارة بني �ضعبنا، وهذه هي العّزة املعن�ية.

وك���ذا ف���اإّن الع���ّزة الظاهرية، الت���ي هي الَغلب���ة على جمي���ع الِق�ى 

املعار�ض���ة، فاإيّن اأراها الآن ماثلةاً اأمام ناظري، ولي�س عندي اأدنى �ضك 

م���ن اأّنه يف امل�ضتقبل -غري البعيد اإن �ضاء اهلل- �ضينت�ضر هذا ال�ضعب، 

وه���ذه الإيدي�ل�جي���ا، وه���ذا الفكر، وهذه الث����رة على جمي���ع الدوافع 

. بناءاً على ما 
ين ُكلِّه﴾1 املعادية، وعلى جميع الِق�ى ﴿ِلُيظِهَرُه َعَلى الدِّ

تق���ّدم فكاأّن اهلل يخاطب املنافق: اأّيها املنافق البائ�س! اإىل اأين تذهب؟ 

ف���اإن كنت ت���روم العّزة ف���اإّن العّزة هن���ا، واإن كنت ت���روم ال�َمَنعة فاإّنها 

هن���ا، واإن كنت تري���د العظمة فاإّن العظمة هنا، وُيح���ّذر �ضمنيًّا امل�ؤمن 

ا من الن�ضي���اق وراء ذاك الطرف على اأمل  ذا الإمي���ان ال�ضعي���ف اأي�ضاً

�ض���راب الع���ّزة وت�ّهمها؛ اأّي اإّنه تعاىل ُيجّف���ف دواعي النفاق، من جهة 

يف امل�ؤمن ال�ضعيف الإميان، ومن جهة اأخرى يف املنافق. وهذا ه� وجه 

العالقة بني هاتني الآيتني والآيات التي �ضبقتهما، فالآيتان تدوران ح�ل 

بحث تقابل امل�ؤمن واملنافق.  

1− سورة التوبة، اآلية 33.
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شرح اآليات

��نَي﴾ ي�ض���ّح   َوَر�ُسوَل��ُه اأُْوَلِئ��َك ِف اٱلأََذلِّ
َ هَّ
وَن اٱهلل ﴿اإِنهَّ اٱلهَِّذي��َن ُيَح��ادُّ

التعبري من غري �ضمري »اأولئك« اإّل اأّنه تعاىل جاء به هنا للتاأكيد. و»اإّن« 

���ا، فاهلل تعاىل ُيبنّي الآية على نح�  الت���ي ت�ضّدرت الآية هي للتاأكيد اأي�ضاً

خ���رٍب قطعّي م�ؤكد، وبذل���ك فه� تعاىل يق�ل: ل يكن عندكم اأّي �ضك من 

اأّن اأولئك الذين ُيعادون اهلل ور�ض�له هم من اأذّل خمل�قات العامل واأنهم 

َذّل���ني«. وذّلتهم هي لبتعادهم عن اهلل ولعداوتهم له تعاىل، ولأن 
َ
»يِف الأ

ق�ان���ني الع���امل كافة واحلرك���ة الطبيعية للك�ن هي �ضّده���م، ثّم وبنحٍ� 

غِلَبهَّ   َلأَ
ُ هَّ
م���ن ال�ضتدلل على ك�ن الكف���ار اأذّلة، يق�ل تعاىل:﴿َكَت��َب اٱهلل

���ا، فالكتابة يف  ا قطعيًّ « مبعن���ى اأّنه حكم حكماً
ُ
اأََن��ا َوُر�ُسِل��ي﴾ و»َكَت���َب اهلل

َها الهَِّذيَن اآَمُنوا  : ﴿َيا اأَيُّ القراآن مبعنى احلكم القطعي، فق�له تعاىل مثالاً

، ه� مبعنى اأّن 
 اأو ق�له ﴿ُكت��ب َعَلْيُكُم الِقتاُل﴾2

َياُم﴾1 ُكِت��َب َعَلْيُكُم ال�سِّ

هذا حكم قطع���ّي يجب اأداوؤه. هذا فيما يتعّل���ق بالأحكام ال�ضرعية. اأّما 

يف الأح���كام التك�يني���ة، »َوُكِتَب« هي  اأّن الأم���ر قد ُكتب يف طبيعة العامل 

 
ُ هَّ
و�ضم���ن احلركة الطبيعي���ة للعامل ول اإمكانية للعدول عن���ه. ﴿َكَتَب اٱهلل

« اأتى مع تاأكيدين:  ْغِلَنَّ
َ
���ا ترون الفعل »َلأ َلأَغِل��َبهَّ اأََنا َوُر�ُسِلي﴾ وهنا اأي�ضاً

التاأكيد الأول بالاّلم املفت�حة التي تاأتي اأول الفعل وهي للتاأكيد، والتاأكيد 

الث���اين ه� بن�ن الت�كيد الثقيلة التي جاءت يف اآخر الفعل، والفعل نف�ضه 

يعن���ي »اأنا �ضاأغلب« اإل اأّنه تعاىل ج���اء ب�ضمري الرفع املنف�ضل »اأنا« مّرة 

ا. ففي اجلملة ثالثة اأمناٍط من التاأكيد: مبعنى  اأخرى وذلك للتاأكيد اأي�ضاً

ا  اأّنه يف هذا ال�ضراع الدائر بني الكّفار وامل�ؤمنني فاإّن الغلبة ل �ضّك وحقًّ

ا يل ]اأنا اهلل[ »َوُر�ُضلي«، واأننا �ضنك�ن نحن الغالبني. وقطعاً

1− سورة البقرة، اآلية 183.

2− سورة البقرة، اآلية 216.



113 المحاضرة السابعة

R معنيان لغلبة الله ورسله

األول: غلبة الفكر اإللهي النبوي

 Qَومل ُين�ضر النبي زكريا
َ
اأّم���ا كيف �ضتك�ن هذه الغلبة فق���د ُيقال اأ

َومَل ُيقطع 
َ
باملن�ضار يف جذع ال�ضجرة اإىل ن�ضفني؟ فكيف كانت له الغلبة؟ اأ

راأ�س النبي يحيىQ من ال�ريد اإىل ال�ريد؟ فاأّي غلبة هذه؟ هذا اأمر 

ا من الّدقة. ولكن عندما ننظر اإىل النبي يحيىQ وحتى  يتطّل���ب �ضيئاً

اإىل النبي زكرياQ، واإىل النبي عي�ضىQ الذي ُرِفع من بني النا�س 

اإىل ال�ضماوات، واإىل مثالاً النبي ل�طQ الذي اآذاه ق�مه بذاك النح�، 

ا يف املعنى،  واإىل �ضائر الأنبياء الآخرين، فاإّننا نرى اأّنهم انت�ضروا جميعاً

ون�ضرهم كان لأنهم قاتل�ا من اأجل اأن يحكم فكر معني ومعرفة بعينها، 

فه���ل النبي زكرياQ يري���د اأن ي�ضري ه� املل���ك؟! مل يكن يجاهد من 

اأج���ل ُملكّيِت���ه ه�، ومل يكن مي�ض���ي دون ت�قف يف �ضبي���ل نف�ضه، بل كان 

لدي���ه فكر وكان لديه منط من التفّك���ر كان يريد له اأن يك�ن مقب�لاً من 

ا على حياتهم، وهذا ما ح�ضل، فعندما ياأتي  الآخري���ن، واأن يك�ن حاكماً

ر�ض�ل الإ�ضالم وُي�ؤ�ّض�س حك�مةاً ين�ض�ي حتت ل�ائها �ضرق العامل وغربه 

وتك����ن مبنّيةاً على اأ�ض�س الفكر الإلهي، فهذا يعني اأّن زكريا قد انت�ضر، 

واأّن يحي���ى قد انت�ضر، واأّن جميع الأنبياء قد انت�ضروا. يق�ل تعاىل﴿ل 

 وقد كان نبّينا P حامالاً لنف�س الر�ضالة التي 
ُق َبنَي اأََحٍد ِمْن ُر�ُسِله﴾1 ُنَفرِّ

كان يحملها الأنبياء الآخرون. 

1− سورة البقرة، اآلية 285.
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مثال لمزيد بيان

، وهذا مثاٌل حّي.
1
خذوا مثالاً املرح�م اآية اهلل �ضعيدي

، وكان يعمل �ضمن  ا فا�ض���الاً ���ا جماه���داً ا م�ؤمناً كان �ضماحت���ه �ضي���داً

اخل���ط ال�ضيا�ضي الذي ن�ضّميه الآن خّط اجلمه�ري���ة الإ�ضالمية. وكان 

ُينا�ضل من اأجل اإر�ضاء هذا الأمر ومن اأجل زوال حك�مة ال�ضاه واإر�ضاء 

احلك�م���ة الإ�ضالمية ولكي يع�د الإمام} ال���ذي كان حينها منفيًّا يف 

النجف بعّزٍة ومهابٍة، وُيحّقق اأهدافه يف اإيران. ويف عام 1349 ]1970[ 

ا  لقي يف ال�ضجن، ثم خالل اأ�ضب�ع اإىل ع�ضرة اأيام قتل�ه �ضهيداً
ُ
اعُتِق���ل واأ

هناك. فهل ُهزم ال�ضيد �ضعيدي اأم انت�ضر؟ وهل ه� غالٌب اأم مغل�ب؟ 

َومل يتحّقق؟ يف النهاية ف���اإّن امل�ت الذي 
َ
م���ا اأراده حتّقق يف النهاي���ة، اأ

ا يف نهاية املطاف بنح� من الأنحاء ل�  جاءه ذاك الي�م لكان جاءه اأي�ضاً

ا، وكما ا�ضُت�ضهد ال�ضهيد به�ضتي وكما  ا، كما اإّن���ه �ضياأتينا جميعاً بقي حياًّ

 وكما ا�ضُت�ضهد ال�ضهيد رجائي. فامل�ت ه� امل�ت 
2
ا�ضُت�ضهد ال�ضهيد باهرن

ول تف���اوت فيه. فهل ميك���ن الق�ل اإّن ال�ضهيد به�ضت���ي مل ينت�ضر؟ لقد 

انت�ض���ر ال�ضهيد به�ضتي وا�ضتطاع على ق���در طاقته ومبا له من اإ�ضهام، 

السيد محمد رضا سعيدي )1308-1349( ]1929-1970[؛ من أصحاب  الله  آية   −1
اإلمام الخميني )قدس سره( ومن مناضلي الثورة اإلسالمية البارزين. ُسجن وُعّذب من 

قبل نظام الشاه واستُشِهد في السجن.

2− حجة اإلسالم والمسلمين الدكتور محمد جواد باهنر )1312 – 1360( ]1933 – 
1981[؛ من أصحاب اإلمام الخميني )قدس سره( ومن المناضلين الثوريين واألساسيين 
ضد حكومة الشاه، ومن مفكري الثورة اإلسالمية في ايران البارزين والمؤثّرين. كان 
له،  أمين عام  وثاني  اإلسالمية،  الجمهورية  الثورة ومن مؤسسي حزب  عضو مجلس 
للتربية  ووزيرًا  اإلسالمي  الشورى  مجلس  في  ونائبًا  الدستور  خبراء  مجلس  وعضو 
ورئيس  استُشهد  إيران.  في  اإلسالمية  الجمهورية  في  وزراء  رئيس  وثالث  والتعليم 
بها  قامت  التي  التفجيرات  ]30 آب 1981[ ضمن  الجمهورية في 8 شهريور 1360 

منظمة المنافقين اإلرهابية.
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ومبق���دار �ضعة �ضعاع وج�ده اأن ُير�ضي هذه احلك�مة وهذه الرغبة وهذا 

ا ث���ّم فارق احلياة ككّل الّنا�س ﴿ُكلُّ  املق�ض���د والهدف، وقد اأر�ضاها حقاًّ

َنف���ٍش ذاِئَقُة الَ��وت﴾ كلٌّ على نح�: واحٌد يف الع�ضرين من عمره، واآخُر 

يف الأربعني وثالٌث يف الثمانني.

لق���د انت�ضر اأنبياء الع���امل كاّفةاً من اأّولهم حّت���ى اآخرهم؛ ذلك لأّن 

الفكر واملعرفة الّلذين اأرادوا لهما اأن يحكما الب�ضرية قد حكما، ولأّن ما 

اأرادوه للب�ضرية اأن تفهمه فقد فهمته، وبقي �ضيٌء منه �ضتفهمه الب�ضرية 

يف النهاي���ة. فنهاية الب�ضرية هي نهاية النب�ة، وخامتة التاريخ هي تلك 

اخلامتة التي اأرادها الأنبياء اأن تك�ن للتاريخ. وعليه، فاإّن جميع اأنبياء 

العامل غالب�ن، وهذا ه� الن�ضر احلقيقي.

والي�م نالحظ اأّن حتى اأولئك الذين ل يّتبع�ن الأنبياءQ وُينكرون 

وج�ده���م بقل�بهم واأل�ضنتهم ه���م متاأّثرون بحركته���م وبرتبيتهم. فل�ل 

الأنبياءQ من كان �ضيطرح م�ضاألة العدالة يف العامل؟ ومن كان �ضيطرح 

م�ضاأل���ة الأخ�ة والإخ���اء يف الع���امل؟ اأو من كان �ضيط���رح العلم والبحث 

واملعرف���ة يف الع���امل؟ ل���� مل يكن الأنبي���اءQ لبقي الإن�ض���ان على حال 

ت�ّح�ضه الأّويل. فاإذا راأينا اأّنه ثّمة من يرفع يف العامل راية العدالة، وحتت 

كّل عن�اٍن وبا�ضم كّل مدر�ضٍة فكرّيٍة ثّمة من ينطق با�ضم احلرية والعدالة 

والإخ���اء والعلم والتطّ�ر واحل�ض���ارة، فاإّن ه�ؤلء يحقق����ن- من دون اأن 

يعلم�ا ومن دون اأن تك����ن هذه هي اإرادتهم- اأهداف الأنبياءQ، لكن 

ا يريدون حتقيق  لي�س جميعها. فالعدالة من اأهداف الأنبياء، وه�ؤلء اأي�ضاً

العدال���ة، اإل اأّنهم ُيخطئ����ن يف معناها، وال�ضبب يف ذلك ه� اأنهم قطع�ا 

 Qَلته���م بالأنبياء، فل� اأّن كفار العامل مل يقطع�ا عالقتهم بالأنبياء �ضِ

ا يف ال�ضتمداد من تعاليمهم، ومَلا  ا لظّل�ا متاأثرين بهم، ول�ضتمروا اأي�ضاً اإذاً

ارتكب�ا الأخطاء التي يرتكب�نها الآن.



116

R العالم متأثر بدعوة األنبياء

ا، فالعامل متاأّث���ٌر حقيقةاً بدع�ة الأنبياء، بالإ�ضافة اإىل ذلك فاإّن  اإذاً

حك�مة الأنبياء �ضت�ضتقّر يف اآخر الزمان، وكذلك فاإّن من�ذجها م�ج�د 

الآن؛ فه���ذه احلك�مة، وه���ذه املنظ�مة، وهذه الث����رة الإ�ضالمية وهذه 

اجلمه�ري���ة الإ�ضالمية ه���ي �ضيء من ذاك الذي يري���ده اأنبياء العامل، 

ا، اأنبياء العامل هم الغالب�ن على  ولق���د انت�ضر الأنبياء بهذا املقدار. اإذاً

 َلأَغِلَبهَّ اأََنا َوُر�ُسِلي﴾. 
ُ
املدى البعيد ﴿َكَتَب اهلل

الثاني: انتصار المؤمنين المتمسكين بالله وبالنُبّوات
 َلأَغِل��َبهَّ اأََنا َوُر�ُسل��ي﴾ وه� اأّنه 

ُ
ثّم���ة �ض���يٌء اآخر يف معنى ﴿َكَت��َب اهلل

ُكْن اأنا واأنبيائي فاإّننا نحن الغالب�ن؛ فما معنى هذا 
َ
تعاىل يق�ل: حيثما اأ

واحلال اأّنه تعاىل م�ج�د يف كل مكان؟ معناه اأّنه حيثما ي�جد من يتم�ّضك 

باهلل ور�ضله والنبّ�ات فاإّنهم �ضينت�ضرون، حالاً ولي�س على املدى البعيد. 

ا  ا باهلل ور�ض�له اإّل اأّنه مل يكن متم�ّضكاً ا ومعتقداً كان ال�ضعب الإيراين م�ؤمناً

ا، حّتى جاءت هذه الث�رة وجعلت ال�ضعب الإيراين  بهما، فق���د كان خانعاً

ا للُم�ضي يف �ضبيل اهلل ور�ض�له  ا باهلل ور�ض�له؛ اأي �ضار م�ضتع���داًّ متم�ّض���كاً

وللت�ضحية بحياته، ولذا انت�ضرنا. حيثما َيُكْن هذا التم�ضك باهلل ور�ض�له 

والعم���ل باأح���كام اهلل واإرادة الأنبياء َيُكِن الن�ضر. لق���د انت�ضر كلٌّ من 

اأنبياء التاريخ الذين جاهد اأ�ضحابهم واأن�ضارهم الذين مل يتهّرب�ا من 

ا  ا للحياة وتعّلقاً ا يف اأنف�ضهم وحباًّ ا وخ�فاً حتّمل امل�ض�ؤولية، ومل ُيبدوا �ضعفاً

باحلي���اة املادية، كداوود و�ضليم���انQ، واإبراهيم وكث���رٍي من الأنبياء 

﴾  يق����ل تعاىل: »اأنتم ل تعلم�ن ق�ض�ضهم«  ن ِمْن َنِبيٍّ يِّ الآخري���ن. ﴿َوَكاأَ

نحن ل نعلمها فقد �ضاعت يف التاريخ، لكّن القراآن ُيخرب عنها: ﴿َقاَتَل 
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 عندما مي�ضي 
ّيون َكثر َفما َوَهن��وا ِلا اأَ�ساَبُهم ف �َسِبيِل اهلل﴾1 َمَع��ه ِربِّ

بع�س النا�س يف �ضبيل اهلل على هذا النح� فاإّنهم �ضينت�ضرون ل حمالة. 

وع�ض���ر ر�ض�لنا P من�ذج على ذل���ك؛ فقد قاتل امل�ضلم�ن يف �ضبيل اهلل 

ا وانت�ضروا. وه�ؤلء امل�ضلم�ن اأنف�ضهم ت�ضّرف�ا مّرةاً بعدم م�ض�ؤولية،  حقاًّ

ا م���ن اأنف�ضهم، واأخلدوا اإىل الأر�س وت�ضّبث�ا بكلتا  ا وخ�فاً واأظهروا �ضعفاً

يديه���م باحلياة املادية بذريعة اأّنها »كّل ما لدينا، فحذاِر اأن تفلت مّنا«، 

فُهزم����ا. اإّن ال�ضع���ب الإيراين الذي يقاتل م���ن دون ه�ادة ه� منت�ضر، 

واإّنا منت�ضرون ما دمنا كذلك. لكْن عندما نخ�ضى على اأنف�ضنا اأن ُن�ضلب 

ا ما، ويك�ن من���ُط التفكري احلاكم علينا ه� »اأم�ضي احليط احليط  �ضيئاً

ا، و�ضنك�ن اأذّلء، ول جماملة  ؛ فاإّننا �ضُنهزم حتماً
2
واأق����ل يا رّب ال�ضرتة«

يف الأم���ر.. لقد كان بن� ا�ضرائيل اأك���رث اأهل ع�ضرهم ف�ضيلة اإىل ذاك 

احل���ني الذي قاتل����ا فيه الكف���ار اإىل جانب م��ض���ىQ وخلفائه:﴿َيا 

ْلُتُكْم َعَلى  نِّ َف�سهَّ ْنَعْمُت َعَلْيُك��ْم َواأَ َبِن��ي اإِ�ْسَراِئيَل اْذُك��ُروا ِنْعَمِتَي الهَِّتي اأَ

���ل اهلل تعاىل بن���ي اإ�ضرائيل واليه�د عل���ى النا�س   لق���د ف�ضّ
اْلَعاَلِ��نَي﴾3

كاف���ة يف كل اأنحاء العامل؛ ذل���ك لأّنهم اآمن�ا ب�ضبيل اهلل وكان�ا يقاتل�ن 

ويجاه���دون يف �ضبي���ل اإميانهم وثبت�ا علي���ه ب�ضالب���ة، ومل يتخّل�ا عن 

دينه���م حتت �ضرب���ات �ضياط الفراعن���ة لأربعة قرون، وه���ذا اأمٌر هامٌّ 

ا.. ث���ّم حدث اأْن دخل�ا الأر����س املقد�ضة بقدرٍة تاّم���ٍة مع ي��ضع بن  ج���داًّ

، وكانت لهم ال�ضلط���ة على العامل، وكان الأنبياء 
4
ن����ن وكالب بن ي�حّنا

1− سورة آل عمران، اآلية 146.

2− ]پس آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه[.

3− سورة البقرة، اآلية 122.

4− جاء في تفسير اآلية 23 من سورة المائدة }قَاَل رَُجالِن ِمَن الَّذيَن يََخافُوَن أَنَعَم اللُه 
َعلَيهما....{؛ أّن اثنين من أسباط بني إسرائيل االثني عشر كان اسم أحدهما "يوشع بن 
نون" والثاني "كالب بن يوحنا"، وقد جاء اســماهما في التوراة في ِسفر التثنية، وجاء 
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منه���م وح���كام ومل�ك الع���امل منهم. وعندم���ا ت�ضّدى ه����ؤلء اأنف�ضهم 

 ،Pلدين اهلل وللقراآن والإ�ضالم والإجنيل، ولدع�ة امل�ضيح ودع�ة نبينا

ا ف�ضيئاًا م�ضريهم.  ف���اإّن ال�ضعف والذّلة وال�ضقاء واخليبة �ض���ارت �ضيئاً

وبن���اءاً عليه، فكّل اأنبياء العامل الذين كان معهم اأ�ضحابهم واأن�ضارهم 

وثبت�ا على اإميانهم وقاتل����ا، وكلُّ الأمم و�ضع�ب العامل التي تعتقد باأّن 

اهلل -ور�ض�ل���ه- حا�ضٌر وناظٌر اإليها ودافع���ت عن اأحكام اهلل ور�ض�له، 

���ا. ونحن اإذ نرى الي����م اأّن ال�ضعب ال�ضع�دي ل  �ضتك����ن الغلبة لها اأي�ضاً

ينت�ض���ر؛ فذل���ك لأّن ن�ضرهم لي�س ن�ض���ر اهلل ور�ض�ل���ه، اأو اأّن �ضع�ب 

م�ضر وال�ض�دان وت�ن�س لي�س لها الغلبة؛ فذلك لأّن غلبتهم لي�ضت غلبة 

اهلل ور�ض�ل���ه، ومتى ما كانت غلبة تلك ال�ضع�ب هي غلبة اهلل ور�ض�له، 

مبعن���ى اأن ي�ضتقيم����ا ويثبت�ا على مع���ارف الإ�ضالم واملع���ارف الإلهية 

ومع���ارف النب����ات، ف�ضيجعل اهلل الغلبة لهم. كم���ا اإّن ال�ضعب الإيراين 

ا من الآن على كالم اهلل ور�ض�له؛ اأّي اإن  مل يك���ن ثابتاًا قبل ع�ضرين عاماً

ا مل يكن لينا�ضل اأو يكرتث باهلل ور�ض�له. لقد كان ال�ضعب ي�ضلي  اأح���داً

�ضالة اجلماعة لكّن التم�ّضك باهلل ور�ض�له لي�س يف �ضالة اجلماعة، بل 

�ضايل، وحينما غدا اهلل -ور�ض�له-  يف حتكي���م الفكر الإلهي والفكر الِرّ

«، وانت�ضروا.  غِلنَّ
َ
ا يف هذا املجتمع، حتّقق ق�له تعاىل »َلأ حا�ضراً

قدرة الله واستحالة هزيمته هما سبب غلبة الله ورسله 

غِل��َبهَّ اأََن��ا َوُر�ُسِل��ي﴾ مبعن���ى: حتمّي���ة غلب���ة اهلل   َلأَ
ُ
ا ﴿َكَت��َب اهلل اإذاً

« اأّي اإّن   َق�يٌّ
َ
 َقويٌّ َعزيٌز﴾ »اإِنَّ اهلل

َ
والر�ضل؛ وذلك لأّنه تعاىل ِ﴿اإنهَّ اهلل

اهلل ه���� الق�ي املطلق، و»َعزي���ٌز« اأي اإّن له العّزة احلّقة، وهذا يعني اأّن 

عن اإلمام الباقر )عليه السالم( قوله: "كانا ابني عم موسى )عليه السالم(". 
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ا ه� اهلل؛ فه�  ���ا اأبداً ؛ فذاك الذي ل يك�ن مغل�باً
1
»الغالب غ���ري املغل�ب«

ا له. وعليه، فبم���ا اأّن اهلل ق�يٌّ وعزيٌز فكلُّ من  ا والغلبة دائماً غال���ب اأبداً

ا ق�يٌّ وعزيز. اإّننا ن�ضتع���ري قدرتنا من قدرة  كان مع���ه تعاىل فه���� اأي�ضاً

ا قدرة، وعّزة  اهلل، واإذا كّن���ا مع اهلل فاإّن قدرة اهلل �ضتمنحنا نحن اأي�ضاً

ا عّزة. اهلل �ضتمنحنا نحن اأي�ضاً

الله يمدح المؤمنين لبراءتهم من األعداء

بعد هاتني الآيتني، يرجع تعاىل اإىل ذكر �ضفات امل�ؤمنني الذين تقع  

اأعماله���م يف مقاب���ل  اأعمال املنافقني، فاملنافق�ن كان����ا ُي�ال�ن الكفار 

ا؛  فاأيًّا كان الكافر فهم  وُيحالف�نه���م، وامل�ؤمن�ن على عك�س ذل���ك متاماً

ُيعِر�ض����ن عنه ويقطع�ن عالقته���م به ول ُي�ال�نه حتى واإن كان اأبا اأحد 

، مثل 
2
ّم »طريق الإ�ضالم«

ُ
منهم اأو ابنه اأو اأخاه اأو ق�مه وع�ضريته، مثل اأ

 من اأبناء مدينتي الت���ي ارتّد ابنها وكفر 
3
ّم ذاك ال�ض���اّب ال�ضاندي���زي

ُ
اأ

ْت بذلك.  فقام���ت هي نف�ضها بالإب���الغ عنه، وعندم���ا ُقب�س عليه �ُض���رَّ

ا كما يب�ضق�ن ن�اة  ه�ؤلء حّتى واإن كفر اأبناوؤهم؛ فاإّنهم يرم�نهم بعيداً

التمر، وحّتى اإن كفر اأب� اأحد منهم اأو اأمه اأو اأخ�ه فاإّنهم يقطع�ن �ضلة 

ا للمنافق. الرحم التي جتمعهم به؛ لأنهم يف جهة اهلل؛ خالفاً

ا لالهتمام.  لقد قتل اأحد امل�ضلمني اأباه يف غزوة بدر، وه� اأمٌر مثرٌي جداًّ

ا وابنه كان  ���ا معروفاً ج���اء ابن عبد اهلل بن اأب���ي �ضل�ل -الذي كان منافقاً

م���ن امل�ؤمنني- الر�ض�َل وقال: »ي���ا ر�ض����ل اهلل! اإذا كان اأبي الذي يعرف 

1− بحار األنوار، ج 95، ص 25.

2− "محمود طريق اإلســالم": كان من المنافقين، وقد أبلغت عنه أمه لألجهزة األمنية 
في الجمهورية اإلسالمية.

3− ]نسبًة إلى "شانديز"؛ بلدة من توابع مشهد[.
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ميط اللثام عن نفاقه وعلم به 
ُ
اجلميع اأّنه منافق -اأي كان من املنافقني واأ

اجلميع، وقد كان�ا يتهام�ض�ن بالأمر فيما بينهم ويت�ا�ض�ن بعدم اإذاعته، 

اإّل اأّن اجلميع علم نفاقه وكذا ابنه هذا- �ضُيقتل، فاأجز يل قتله!«. ويبدو 

اَر  يُّها الَنِب���يُّ جاِهِد الُكفَّ
َ
اأن���ه جاء الر�ض�ل بعد هذه الآي���ة ال�ضريفة: »يا اأ

. هذا امل�ؤمن قطع و�ضيجة ال�لء مع جميع الكفار.
1
َواملُناِفِقني«

ا َم���َع َر�ض����ِل اهلل َنقُت���ُل اآباَءنا  يق����ل اأم���ري امل�ؤمن���نيQ: »َلَقد ُكنَّ

عماَمن���ا«؛ ومل يك���ن الأمر لُيزل���زل اأقدامهم بعد 
َ
بناَءن���ا َواإِخ�اَنَن���ا َواأ

َ
َواأ

ا  ا وَت�ضليماً ّل اإمياناً ذلك، ب���ل يتابع اأمري امل�ؤمننيQ: »ما َيزيُدنا َذِلَك اإِ

، وهذه عالمة امل�ؤمن، 
2
مَل«

َ
����سِ الأ ا َعلى َم�ضَ رباً ���ا َعَلى اللََّق���ِم َو�ضَ وُم�ضيًّ

وهذا ما تق�له الآية.

استحالة اجتماع اإليمان وولية أعداء الدين

 
َ هَّ
وَن َمن َحادهَّ اٱهلل ِ َواٱلَيوِم اٱلأِخِر ُي��َوادُّ

هَّ
��ُد َقوما ُيوؤِمُنوَن ِب��اٱهلل ﴿لهَّ َتِ

َوَر�ُسوَل��ُه﴾ اأّي  اإّن ه���ذا الأمر غري ممكن؛ اإذ ل ميكن اأن تعرث على م�ؤمٍن 

باهلل ور�ض�له ي����ايل اأعداء اهلل ور�ض�له. واأولئك الذين لهم يف جمتمعنا 

عالقات وطيدة مع اأعداء اهلل ور�ض�له ثم يّدع�ن الإميان باهلل ويتظاهرون 

ا من الن�ع الذي  بالعب�دية والتعّبد، هم كاذب�ن. قد ُي�ضادق الإن�ضان كافراً

ا لالإ�ضالم وللجمه�رية الإ�ضالمي���ة ول مانع من �ضداقته  ل ُي�ضب���ب �ضرراً

معه،  ويجب التنّبه اإىل الفرق بني الأمرين، ولقد جاء يف �ض�رة املمتحنة 

ن  يِن َوَلْ ُيْخِرُجوُكم مِّ  َعِن الهَِّذيَن َلْ ُيَقاِتُلوُكْم ِف الدِّ
ُ هَّ
﴿لهَّ َيْنَهاُك��ُم اهلل

 لكْن ل معنى مل�ّدة الكافر احلربي 
وُهْم َوُتْق�ِسُطوا اإَِلْيِهْم﴾3 ُّ َّ ِدَياِرُكْم اأَن َت

1− سورة التوبة، اآلية 73.

2− نهج البالغة، الخطبة 56.

3− سورة الممتحنة، اآلية 8.
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ال���ذي يقاتل الإ�ضالم ول لإقامة عالقة �ضداقة معه.وبناءاً عليه، فلُيق�ِضم 

بع����س حكام الدول العربي���ة مئة مرة بالقراآن، وليُط�ف����ا ح�له وي�ضع�ا 

اأيديهم عليه مْق�ِضمني عل���ى اإميانهم باهلل والي�م الآخر! ل؛ اإّن هذه الآية  

ب ه�ؤلء! لأّنهم ُي�ال�ن اأع���داء اهلل؛ اأي ال�ضهاينة. واإذا اّدعى فالن  تك���ذِّ

املل���ك واأمثاله – اأولئ���ك الذين يعقدون حتالفات وعالق���ات �ضداقة مع 

اأمريكا ومع الحتاد ال�ض�فييتي واأعداء اهلل ومظاهر الكفر املختلفة �ضد 

امل�ضلمني – اأنهم م�ضلم�ن، فاإّن هذه الآية تكّذبهم وتق�ل اإّنهم يكذب�ن؛ اإذ 

ا  ا حميماً ا باهلل وبي�م القيامة ثّم يك�ن �ضديقاً ل معنى لأن يك�ن املرء م�ؤمناً

ا يف جمتمعنا، فال ميكن  به���ذا النح� لأعداء اهلل. والأم���ر ه� نف�ضه اأي�ضاً

لأولئك الذين ي�ال�ن الكفار وي�اّدونهم اأن يّدع�ا اأّنهم م�ؤمن�ن.

ضرورة ترجيح الوشائج اإليمانية على الصالت األسرية

 
َ هَّ
وَن َمن َحادهَّ اٱهلل ِ َواٱلَيوِم اٱلأِخِر ُي��َوادُّ

هَّ
��ُد َقوًم��ا ُيوؤِمُنوَن ِباٱهلل ل َتِ َ﴿ّ

و اأَبَناَءُهم﴾ فليعلم امل�ؤمن�ن الذين يكفر  َوَر�ُسوَل��ُه َوَلو َكاُنوْا َءاَباَءُهم اأَ

اأبناوؤه���م اأّنه���م اإذا كان باإمكانه���م هدايتهم فليفعل�ا ذل���ك، اأّما اإذا مل 

يتمّكن����ا من هدايتهم فليعلم����ا اأّنهم لي�ض�ا اأبناءه���م، كابن النبي ن�ح

نهَّ اْبِني ِم��ْن اأَْهِلي َواإِنهَّ َوْعَدَك  ُه َفَقاَل َربِّ اإِ بهَّ Q ال���ذي: ﴿َوَن��اَدى ُنوٌح رهَّ

 فلماذا كان م���ن ال�ُمغرقني؟ فاأجابه اهلل تع���اىل بهذا القان�ن 
1﴾ ��قُّ اْلَ

ال���ذي ل يخت����س ب���ه وحده Q، ب���ل ه� جلمي���ع امل�ؤمنني حت���ى نهاية 

 اأّي اإّن ذاك الذي ُيخالفك يف 
التاري���خ، فقال: ﴿اإِنهَُّه َلي�َش ِم��ن اأَهِل��ك﴾2

هِلك«، ولي����س ابنك. هناك رواية: 
َ
العقيدة ويع���ادي ت�ّجهك »َلي�َس ِمْن اأ

1− سورة هود، اآلية 45.

2−  سورة هود، اآلية 46.
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؛ اأّي لي�س ه� اأخ���اه لأمه وح�ضب اأو 
1
ه« مِّ

ُ
بي���ِه َواأ

َ
ُخ� ال�ُم�ؤِمِن لأ

َ
»ال�ُم�ؤِم���ُن اأ

لأبيه وح�ضب؛ بل ه� اأخ�ه لأبيه واأمه. هذه هي طبيعة عالقة الأخّ�ة بني 

امل�ؤمنني. لكن عندما يك�ن الإن�ضان غري م�ؤمن باإميانك ول بعقيدتك ول 

بدينك؛ فاإنه لي�س اأخاك من الأ�ضا�س، وذاك لي�س ابنك، وهذا لي�س من 

، و�ضلة الرحم بينكما مقط�عة. اإّنكما تعي�ضان  ق�مك وع�ضريتك اأ�ض���الاً

يف ه���ذا العامل لعدة �ضن����ات، وميكن اأن يربط بينكما �ض���يٌء من امل�ّدة 

-التي يجب اأن تتجاهلها واأن ل تعتربها- لكْن اإذ يحني ي�م القيامة فاإّن 

الأن�ضاب وال��ضائج وال�ضالت �ضتنقطع كافة هناك: ﴿َيْوَم َيِفرُّ اْلَْرُء ِمْن 

يق�ل تعاىل لن�ح Q: اإّنه 
اِحَبِت��ِه َوَبِنيِه﴾2 ��ِه َواأَِبيِه * َو�سَ اأَِخي��ِه * َواأُمِّ

 اأّي نف�س وج�ده من الأ�ضا�س »َعَمٌل 
اِلٍح﴾3 لي����س ابنك ﴿اإِنهَُّه َعَمٌل َغْرُ �سَ

ا، فحّتى اإن كان اآباء الإن�ضان اأو اأبناوؤه  اِلٍح«، هذه قاعدة للعمل. اإذاً َغرْيُ �ضَ

﴿اأَو اإِخَواَنُه��م اأَو َع�ِسَرَتُه��م﴾ من الكفار الذي���ن ُيحاّدون اهلل ور�ض�له، 

فاإّن هذا ل يعني اأن ُي�اليهم.

الوعد اإللهي للمتبرّئين من أقاربهم الكفار
يق����ل تعاىل عن ه����ؤلء امل�ؤمنني الذي���ن ُيبعدون عنه���م الكفار بهذا 

النح���� واإن كان�ا اإخ�انه���م اأو اآباءهم واأمثال ذل���ك: ﴿اأُْوَلِئ��َك َكَتَب ِف 

ُقُلوِبِه��ُم اٱلإمَِي��اَن﴾ اأّي اإّن الإمي���ان تر�ّضخ وجت���ّذر يف اأرواحهم. وهذا ه� 

ث�اب الإن�ضان الذي اأق�ضى عنه الكافر الذي جتمعه به �ضلة رحم وو�ضائج 

َدُه��م ِب��روٍح ِمنه﴾ �ضمري الغائب يف  »ِمن���ُه« ميكن اأن يع�د  ُقرب���ى. ﴿َواأَيهَّ

ا  َدُهم« و»َكَتَب«- مبعنى اأّن روحاً يَّ
َ
اإليه تعاىل -اأي يع�د اإىل فاعل الفعلني »اأ

من ِقَب���ل اهلل ومن جهته ُت�ؤيِّدهم، وميكن كذل���ك اأن يرجع هذا ال�ضمري 

1− عدة الداعي، ص 187.

2− سورة عبس، اآليات 34 – 36.

3− سورة هود، اآلية 46.
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َدُهم ِب���روٍح ِمنه« مبعنى اأّنه تعاىل  يَّ
َ
اإىل الإمي���ان؛ بحيث ت�ضبح جملة »َواأ

اأّيدهم بروح من الإميان وبروح اإميانية. وهي لي�ضت تلك الروح التي يحيا 

به���ا الإن�ضان من حيث الظاهر، بل هي �ض���يٌء اآخر، اإّنها ق�ة يف الإن�ضان. 

ا ومن�ضاأ القدرة  فالروح التي يف الإن�ضان هي من�ضاأ احلياة ومن�ضاأ ك�نه حياًّ

وال�ضم���ع والب�ضر والنطق والت�ضّرف بالأ�ضي���اء، فاإذا اأقدم الإن�ضان على 

هذه احلركة العظيمة وال�ضلبة يف �ضبيل اهلل؛ اأّي اإق�ضاء القريب الكافر، 

 لقدرٍة جديدة ول�ضمٍع وب�ضٍر جديدين، 
اً
ا؛ اأي من�ضاأ فاإّن اهلل تعاىل يهبه روحاً

 لنحٍ� جديٍد من القدرة والت�ضّرف يف الأ�ضياء. 
اً
ويعطيه من�ضاأ

يف كتاب »ك�ضف املحج�ب يف �ضرية اأرباب القل�ب« 112 روايٌة عظيمة 

هي اأّن الر�ض�ل الأكرمP كان ُيخرب اأ�ضحابه عن الأق�ام الذين �ضياأت�ن 

يف امل�ضتقبل وعن ُنع�تهم واأو�ضافهم، ومن �ضمنها اأّنهم »يتحاّب�ن بروِح 

 وبربكة روح اهلل. 
1
اهلل«

َي  ��ات َت��ِري ِمن َتِتَه��ا اٱلأَنَهُر َخاِلِدي��َن ِفيَها َر�سِ ﴿َوُيدِخُلُه��م َجنهَّ

 َعنُه��م﴾اإّن ر�ضى اهلل تعاىل بحّد ذاته من اأعظم الدرجات، يق�ل 
ُ هَّ
اٱهلل

فر�ضى اهلل تع���اىل عن الإن�ضان ه� 
تعاىل:﴿َوِر�س��واٌن ِم��َن اهلِل اأَكّ﴾2

اأعظ���م مقام ميك���ن للعبد اأن يناله. اإّن �ضعي امل�ؤم���ن واأعماله وحركاته 

كّله���ا م���ن اأج���ل اأن ير�ضى عن���ه اهلل، واإّل فل���� قيل لك���م اإّن اهلل تعاىل 

يعطيك���م اجلّنة -التي �ضمعتم عنها- لكن���ه يبغ�ضكم، فهل �ضتحّب�نها؟ 

ثّم���ة م���ن يق�ل: اإّن عبادة اأك���رث النا�س هي من اأج���ل اجلنة ل من اأجل 

اهلل تع���اىل، واأنا اأق�ل: �ضحيٌح اإّنها م���ن اأجل اجلّنة، لكّن ه�ؤلء النا�س 

ي���رون ما وراء اجلنة، يرون اهلل، ويريدونها م���ن اأجله تعاىل. هذه هي 

ح���ال امل�ؤم���ن، فال�ضاّب الذي مي�ض���ي على الألغام يف جبه���ات القتال اأو 

1− كشف المحجوب، تصحيح محمود عابدي، انتشارات سروش، ص 319، باختالف طفيف.

2− سورة التوبة، اآلية 72.
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يق����ل اأريد اأن اأق���ف يف وجه هذه الكثاف���ة النارية الت���ي تاأتي من جهة 

الع���دو والتي �ضُيقتل فيها الإن�ض���ان ول بّد، فاإّنه يق�ل: »اأنا ما�ٍس لأدخل 

اجلن���ة«، فهل تلك اجلنان وذاك اجلانب املادي منها هما ُبغيته؟ بل اإّن 

ُبغيت���ه اهلل، فه� يق�ل: لق���د قال يل اهلل »افعل« واأنا اأريد اأن اأفعل لأجله 

ا، فر�ضى اهلل  تعاىل، واأريد اأن اأم�ضي واأ�ضّحي بنف�ضي من اأجل اهلل. اإذاً

تعاىل اأ�ضمى مق�ض�د، وه� غاية الآمال التي يهتم لها امل�ؤمن يف حياته.

﴿َوَر�س��وا َعن��ه﴾ اأّي اإّن اهلل تعاىل ُينِعم عليهم ويرحمهم اإىل احلّد 

ا حّتى واإن مل يكن هذا اللطف وهذه  الذي ير�ض�ن فيه عنه تعاىل، طبعاً

الرحم���ة ظاهريني فاإّن قل�بهم را�ضي���ٌة عنه تعاىل؛ اأّي اإّن ذاك اجلهاد 

ال���ذي يق�م ب���ه الإن�ضان عند اإق�ض���اء ابنه اأو اأبيه عن���ه، مينح الإن�ضان 

ا عن  ���ا وروحيًّا، بحيث يغدو الإن�ضان را�ضياً  قلبيًّ
ٍ
درج���ةاً عاليةاً وعل�َّ مقام

اهلل، ونف�س هذا الأمر ينّم عن ر�ضاه تعاىل.

﴿اأُولِئ��َك ِح��زُب اهلل﴾ ه�ؤلء هم ح���زب اهلل احلقيقي. حزب اهلل 

يعن���ي اأّن���ه يجب على املرء امت���الك هذه ال�ضروط و�ض���روٍط اأخرى، ول 

ِ ُهُم اٱلُفِلُحوَن﴾ املُفلح 
هَّ

تكف���ي الّدعاءات والأ�ضماء.. ﴿اأََل اإِنهَّ ِحزَب اٱهلل

ه� من متّكن من ال��ض�ل اإىل غايته، وغاية الب�ضرية هي الفالح.   



من إصدارات دار المعارف اإلسالمية

تجارة األذكياء

تفسير آية الكرسي

التقوى

أنا والكتاب

حياة الصالحين



خطاب الولي

ا إنسان بعمر 250 عاماً

أنظر إلى السماء

األسرة

حكومة القرآن

مشروع الفكر
اإلسالمي في القرآن



رسالة المعلم

المقّرات الثقافية

إستضافة الفردوس

Q المسيح
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