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المقّدمة

الحمد هلل رّب الع�لمين وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل محّمد واآله الط�هرين.

وبعد ف�إّن الن�سر من المف�هيم التي كثر الحديث عنه� في الفكر الإ�سالمّي، وورد 

ذكره���� كثي���رًا في الكت�ب وال�س���ّنة. وثّمة نق��س����ت عّدة تدور حول ه���ذا المفهوم وم� 

يرتبط به وعالقته ب�هلل وكونه هدًف� وغ�ية اأم اأّنه و�س���يلة لتحقيق �س���يء اآخر ك�ئًن� م� 

ك�ن هذا ال�سيء، وهل هو نعمة من اهلل اأم هو نتيجة للجهد الإن�س�نّي. وبن�ًء على كونه 

نعم���ًة فم� هي القوانين التي يخ�سع له� ويتحّق���ق على اأ�س��سه� اأو ت�سّرع في تحقيقه اأو 

توؤّخ���ر بل تحرم الإن�س�ن من���ه؟. واأخيًرا م� هي الآف�ت التي يمك���ن اأن ت�سيب الن�سر 

وتبطل اأثره؟ 

ه���ذه الأ�سئلة وغيره���� �سوف تكون محور الهتم�م في ه���ذا الكت�ب؛ بحثً� وتدقيقً� 

ومق�رن���ة وا�ستنت�جً�، وذلك ب�لعتم�د على اآي�ت الق���راآن الكريم الواردة  في مو�سوع 

الن�س���ر وم���� يرتبط به من مع����ن ودللت ب�سكل رئي�س،  وبمنهجي���ة علمية تجمع بين 

العمق العلمّي  في الم�سمون وال�ستدلل، مع المح�فظة على �سال�سة التعبير و�سهولته 

ل �سم�حة ال�سيخ محمد ح�سن زراقط، الذي نوّجه له خ�ل�س ال�سكر  ودّقت���ه، وقد تف�سّ

والثن�ء على جهده العلمي الممّيز، في كت�بة هذا الكت�ب وتحقيق اأفك�ره، والذي ن�س�أل 

اهلل تع�لى اأن يكون مقبوًل بين يديه.

والحمد هلل رب الع�لمين





مفاهيم محورية:

1

X .كلمة الغلبة في القرآن الكريم

X .كلمة الفتح في القرآن الكريم

X .كلمة الفوز في القرآن الكريم

X .كلمة الظفر في القرآن الكريم

X .كلمة ظهر في القرآن الكريم

X .كلمة النصر في القرآن الكريم

 قاموس النصر 
ومفرداته في القرآن





موعظة قرآنية

ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  {ڭ 

.(1(
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ }

مقّدمة

ل تخف���ى اأهمّي���ة الرجوع اإلى الق���راآن الكريم للبح���ث عن الم�سطلح����ت والمف�هيم 

الدينّي���ة التي اأ�ّس�س له� وطرحه�. ولو لم يكن لهذا الرجوع منفعة اإّل فهم كت�ب اهلل لكفى 

مبّرًرا للعودة اإليه والبحث بين مفرداته وكلم�ته للعثور على الألف�ظ التي ا�ستخدمه� اهلل 

ع���ّز وج���ّل للحديث ع���ن الن�سر وم� يرتبط به م���ن مف�هيم. وهذه الع���ودة اإلى كت�ب اهلل 

له���� م� يبّرره� غي���ر م� ُذِكر اأعاله، وذلك اأّن الن�سر من المف�هيم المركزّية التي ترتبط 

بمفهوم محورّي في الفكر الإ�سالمّي هو مفهوم الجه�د. ويعّد الن�سر في بع�س الن�سو�س 

الإ�سالمي���ة �سن���ًوا لل�سه�دة وعدًل له� وذلك كم� ف���ي قوله تع�لى: {ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ 
، والح�سني����ن المذكورت����ن ف���ي ه���ذه الآي���ة هم���� 

(2(
ھ ھ ھ ھ }

�سورة البقرة، الآية 214.  (1(
�سورة التوبة، الآية 52.  (2(
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ع�قبت����ن ونتيجت����ن من نت�ئج الجه�د والقت�ل في �سبي���ل اهلل، وهم� كم� في قول عدٍد من 

. وبح�سب 
(1(

المف�ّسري���ن: اإّم� الغلبة بن�سر اهلل عّز وجّل، واإّم� ال�سه�دة الموؤّدية اإلى الجّنة

تعبي���ر مف�ّسر اآخر المق�سود من الح�سنيين هو: اإحدى الع�قبتين اللتين كّل واحدة منهم� 

. هذا وق���د ُف�ّسرت الآية بطريقة اأخرى 
(2(

ه���ي ح�سن���ى العواقب، وهم�: الن�سرة وال�سه�دة

فيه� يمكن اإدراجه� في ب�ب الت�أويل وتطبيق المفهوم على م�س�ديقه.

الغلبة في القرآن

م���ن الكلم�ت الت���ي ا�سُتخدمت في الق���راآن الكريم بكثرة في معن���ى يرتبط بمحّل 

كالمن� م�ّدة »غلب« وم�ستّق�ته�. ويقرب عدد المّرات التي ا�ستخدمت فيه� هذه الكلمة 

في هذا المعنى من ثالثين مّرة. فقد وردت ب�سيغة الفعل، ووردت ب�سيغة ال�سفة هلل 

تع�ل���ى ور�سله وحزبه، كم� وردت �سفة لأ�سخ��س اآخري���ن. ونكتفي ب��ستعرا�س موارد 

من ا�ستعم�ل هذه الكلمة هي الموارد الآتية:

ق�ل اهلل تع�لى:

.
(3(

{...ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک }

.
(4(

{ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ }

.
(5(

{ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی }

.
(6(

{ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ }

.
(7(

{ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی }

ال�سيخ الطو�سي، التبي�ن في تف�سير القراآن، ج 5، �س 235. )ن�سخة مكتبة اآل البيت(.  (1(
ال�سيخ الطبر�سي، تف�سير جوامع الج�مع، ج 1، �س 206.  (2(

�سورة البقرة، الآية 249.  (3(
�سورة اآل عمران، الآية 12.  (4(

�سورة الن�س�ء، الآية 74.  (5(
�سورة الروم، الآيت�ن 2 و3.  (6(

�سورة الم�ئدة، الآية 56.  (7(
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وقب���ل الدخول في تحليل ه���ذه الكلمة ودللته���� اللغوّية ن�سير اإل���ى اأّنه� لم ترد في 

و�س���ف الذي���ن ل ير�سى اهلل ع���ن مواقفهم اإّل في �سي����ق يتمّنون في���ه الغلبة لأنف�سهم 

فيعّبر اهلل تع�لى عن ذلك بطريقٍة ت�سعر بعدم ر�س�ه بذلك اأو تحقيق هذه الأمنية لهم، 

 .
(1(

كم� في قول���ه تع�ل���ى: {ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ }

وللتعبير ب�»لعّل« دللته الوا�سحة على الت�سكيك في تحّقق مثل هذا الأمر لهم.

الغلبة والغلب في اللغة

ومهم���� يكن م���ن اأمر تلك الإ�س�رة التي ت�ستحّق التوّق���ف عنده�، فقد توّقف علم�ء 

اللغة عند هذه المفردة و�سرحوه� بم� ي�أتي:

يق���ول �س�ح���ب معجم مق�يي����س اللغة: »غل����ب اأ�ش����ل �شحيح ي����دّل على ق����ّوة وقهر 

. ويق���ول �س�حب كت�ب ال�ستق�ق: »غلب يغِلب فهو غالٌب« ول ي�سيف على 
و�ش����ّدة...«)2)

. ويقول الم�سطفوي في خال�سة م� ينتهي اإليه بعد 
(3(

ح فيه معنى الكلمة ذلك �سيًئ� يو�سّ

نقل كلم�ت من �سبقه من علم�ء اللغة: »والتحقيق اأّن الواحد في الماّدة هو التفّوق مع 

الق����درة، اأو تف����ّوق في ق����درٍة. واأّما القهر وال�شتيلء وال�ش����ّدة والغلظة وغيرها، فهي 

. ثّم ُيت�بع ق�ئاًل: »والأغلب من المقام ما يكون متفّوًقا ومتعالًيا 
من لوازم الأ�شل«)4)

وفي قدرة وقّوة في ذاته يعلو على �شائر المقامات ويتظاهر عليها: {ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ})5) ُيراد تفّوقه على جميع الموجودات وعلى 
م����ا ياأم����ره ويريده مع وجود القدرة وه����ذا اأعلى مرتبة التف����ّوق واأ�شنى مقام القدرة 

. ولع���ّل في هذه الإ�س����رة الأخيرة من م�سطفوي م���� يو�سح �سبب عدم 
الروحانّي����ة«)6)

ن�سبة الغلب والغلبة اإلى من يقف في خّط المواجهة مع اهلل تع�لى. 

لت، الآية 26. �سورة ف�سّ  (1(
اأحمد بن ف�ر�س، معجم مق�يي�س اللغة، م�دة: »غلب«.  (2(

انظر: ال�ستق�ق، م�ّدة: »غلب«.  (3(
ح�سن م�سطفوي، التحقيق في كلم�ت القراآن، ج 7، �س 302.  (4(

�سورة يو�سف: الآية 21. وتفيد الآية تفّوق اهلل وتفّرده في اأموره فال يمكن يتقّدم عليه في اأمره �سيٌء اأو �سخ�ٌس.  (5(
التحقيق في كلم�ت القراآن الكريم. ج7، �س 303.  (6(
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كلمة الفتح في القرآن الكريم

� في القراآن الكريم في �سي�ق ذي �سلة بم�  وكلم���ة »فتح« وم�ستّق�ته� ا�سُتعِملت اأي�سً

نحن فيه. ومن الآي�ت التي وردت فيه� هذه الكلمة، كم� في قوله تع�لى:

.
(1(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ }

چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  {ڤ 

.
(2(

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ }
.

(3(
{چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ }

.
(4(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ }

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  {ک 

.
(5(

ڱ ں ں ڻ ڻ }
كلمة الفتح في اللغة

اأ�سل �سحي���ح يدّل على خالف الإغالق.  الفت���ح ف���ي اللغة بح�سب اأحمد بن ف�ر�س: 

ُيق����ل: فتح���ت الب�ب وغيره فتًح����، ثّم ُيحمل على هذا �س�ئر م� ف���ي هذا البن�ء ف�لفتح 

والُفت�ح���ة: الحك���م. واهلل تع�لى الف�ت���ح اأي الح�كم. والفتح: الم�ء يخ���رج من عين اأو 

. ويقول �س�حب الم�سب�ح 
(6(

غيره�. والفتح: الن�سر والإظف�ر. وا�ستفتحت: ا�ستن�سرت«

فتحته ف�نفتح: فّرجته ف�نف���رج... وفتح الح�كم بين الن�����س: ق�سى... وفتح  المني���ر: 

الفتح اإزالة  . ويقول الراغب الأ�سفه�ني: 
(7(

ال�سلط�ن البالد: غلب عليه� وتمّلكه� قهًرا«

�سورة الن�س�ء، الآية 141.  (1(
�سورة الم�ئدة، الآية 52.  (2(

�سورة ال�سعراء، الآية 118.  (3(
�سورة الفتح، الآيت�ن 1و2.  (4(

�سورة الفتح، الآية 18.  (5(
معجم مق�يي�س اللغة، م�ّدة: »فتح«.  (6(

الفيومي، الم�سب�ح المنير، م�ّدة: »فتح«.  (7(
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الإغ���الق والإ�سك�ل. وذلك �سرب����ن: اأحدهم�: يدَرك ب�لب�سر، كفت���ح القفل. والث�ني: 

يدَرك ب�لب�سيرة كفتح الهّم. وذلك �سروٌب: اأحده� في الأمور الدنيوّية... والث�ني فتح 

الم�ستغَلق من العلوم. وقوله تع�لى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ }، قيل عنى فتح مّكة وقيل فتح 

 واأخيًرا يقول الم�سطفوي م�ستنتًج� من كلم�ت علم�ء اللغة 
(1(

م� ُي�ستغلق من العلوم...«

والتحقيق اأّن الأ�سل الواحد في الم�دة هو م� يق�بل  والت�أّم���ل في اآي�ت الق���راآن الكريم: 

 � الإغالق وال�سّد والحجب، وهذا المعنى يختلف ب�ختالف الموارد والمو�سوع�ت، م�ّديًّ

����... ف�لفتح المطل���ق، كم� في قوله تع�ل���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  اأو معنويًّ

پ ...} يراد الفتح المطل���ق في م�سير الر�س�لة واإجراء وظ�ئف النبّوة واإبالغ الأحك�م 
الإلهّي���ة، برفع الموانع الم�دّية والمعنوّي���ة وك�سف المغلق�ت واإزالة الأ�سداد، ثّم التقوية 

والن�سر... وقد يكون الن�سر من مقّدم�ت الفتح في مرتبة الإيج�د ل الإبق�ء، كم� في: 

.
(4(

»...
(3(

، و{ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ }
(2(

{ڦ ڄ ڄ ڄ  }

كلمة الفوز في القرآن الكريم

الف���وز وم� ُي�ستّق من هذه الم�ّدة مّم���� ا�ستعمله القراآن الكريم في التعبير عن هذا 

المي���دان الذي نحن ب�سدد الحدي���ث عنه، ومن الآي�ت التي وردت فيه� هذه الكلمة اأو 

اأحد ا�ستق�ق�ته�: 

فف���ي �سي�ق الحديث عن بع�س المتخّلفين عن الجه�د يقول اهلل عّز وجّل: {ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
، وُي�ستف����د من هذه الآية اأّن بع�س م� ين�له المج�هدون في جه�دهم 

(5(
ې ې }

هو فوٌز عظيم، ولو بح�سب تو�سيف هذا المتخّلف واإقرار القراآن اإّي�ه على هذا التقييم.

الراغب الأ�سفه�ني، المفردات في غريب القراآن، م�ّدة: »فتح«.  (1(
�سورة الن�سر، الآية 1.  (2(

�سورة ال�سف، الآية 17.  (3(
التحقيق في كلم�ت القراآن الكريم، ج 9، �س 16-15.  (4(

�سورة الن�س�ء، الآية 73.  (5(
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وتج���در الإ�س����رة اإلى اأّن هذه الآية ه���ي المورد الوحيد ال���ذي ا�سُتخدمت فيه هذه 

الكلمة في هذا المعنى. واأكثر ا�ستخدام القراآن لهذه الكلمة هو في �سي�ق الحديث عن 

، والنج�ة 
(1(

الف���وز العظيم ال���ذي هو بح�سب القراآن الكريم اأمور، منه����: دخول الجّنة

.
(3(

، وط�عة اهلل ور�سوله
(2(

من الن�ر

كلمة الظفر في القرآن الكريم

لم ترد هذه الكلمة في القراآن الكريم �سوى مّرة واحدة، وذلك في قوله تع�لى: {ٱ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
. وعل���ى الرغ���م من قّل���ة ا�ستخدامه� في الق���راآن الكريم اإل اأّن علم����ء اللغة لم 

(4(
ٿ }

يهملوه����، فق���د ق�ل الفيوم���ي في تف�سيره�: »ظِف����ر ظَفًرا من ب����اب تعب، واأ�شل����ه بالفوز 

. ويقول �س�حب المفردات: 
والفلح، وظفرت بال�شالة: اإذا وجدتها، والفاعل ظافر...«)5)

ف����ر: ُيق����ال في الإن�شان وفي غي����ره، ويعّبر عن ال�شلح ب����ه، ت�شبيًها بظفر الطائر؛  »الظُّ

 .
َف����ر: الف����وز واأ�شل����ه م����ن َظَف����ره اأي ن�شب ُظف����ره فيه«)6) اإذ ه����و بمنزل����ة ال�ش����لح. والظَّ

وه���ذه اإ�س�رة ذكّية من الراغب تك�سف ع���ن التف�تة جميلة اإلى الربط بين المعنيين. واأّم� 

الأ�سل الواحد في الم�ّدة: هو الغلبة في طريق الفوز، ف�لقيدان لزم�ن  م�سطفوي فيقول: 

في موارد ا�ستعم�ل الم�ّدة. وبهذا يظهر الفرق بينه� وبين مواّد الغلبة والقهر والفوز. واأّم� 

فر: فهو م�أخوذ من الأ�سل؛ لأّنه و�سيلة الغلبة والفوز، وبهذا ال�سالح يقهر �س�حبه على  الظُّ

وذل���ك كم� في قوله تع�ل���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   (1(
ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ } )�سورة الحديد، الآية 12(.

كم���� في قوله تع�لى: {ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ } )�سورة غ�فر،   (2(
الآي���ة 9( بن����ء على تف�سي���ر الوق�ية من ال�سّيئ����ت ب�لنج�ة من العذاب ي���وم القي�مة. انظر: ال�سي���د محمد ح�سين 

الطب�طب�ئي، الميزان في تف�سير القراآن، ج 17، �س 307.

وذلك كم� في قوله تع�لى: {ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ } )�سورة الأحزاب، الآية 71(.  (3(
�سورة الفتح، الآية 24.  (4(

الم�سب�ح المنير، م�ّدة: »ظفر«.  (5(
المفردات في غريب القراآن، م�ّدة: »ظفر«.  (6(
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لب، بمعنى  ع���دّوه وم� يق�بله. ول يبعد اأن تكون هذه الكلمة في الأ�سل �سفة م�سّبهًة ك�ل�سُّ

.
(1(

فر« فر، ثّم غلب ا�ستعم�له في الظُّ م� من �س�أنه الّت�س�ف ب�لظَّ

كلمة ظهر في القرآن الكريم

وردت م�ستّق�ت هذه الكلمة في عدد من اآي�ت القراآن الكريم ل ترتبط كّله� ببحثن�، وم� 

يرتبط بمو�سوع كالمن� هو بع�سه� فح�سب. ونكتفي بذكر بع�س الموارد ك�أمثلة ونم�ذج:

ق����ل تع�ل���ى: {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ 

.
(2(

ڃ ڃ ڃ چ چ }
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  {ٺ 

.(3(
ڤ ڦ }

.
(4(

{ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی }

ظهر: اأ�سٌل �سحي���ٌح واحد يدّل على قّوة  وف���ي �سرح هذه الكلم���ة يقول ابن ف�ر�س: 

وب���روز، من ذلك ظه���ر ال�سيء يظهر ظهوًرا، فه���و ظ�هٌر، اإذا انك�س���ف وبرز؛ ولذلك 

 
(5(

���ي وقت الظهر والظهيرة، وهو اأظهر اأوق�ت النه�ر واأ�سووؤه�... والظهور الغلبة« �ُسمِّ

الأ�سل الواحد  وبع���د نقله عدًدا من كلم����ت اللغوّيين ينتهي �س�حب التحقيق اإل���ى اأّن 

ف���ي هذه الم����ّدة: هو مطلق بدّو في قب�ل البطون، ب����أّي كيفّية ك�ن... والظهور تختلف 

ه ب�ختالف ]من اأو م� يّت�سف به[... ف�لظهور في دينه تع�لى... عب�رة عن كون  خوا�سّ

التعّبد والت�سليم الخ��ّس ظ�هًرا بّيًن� ل اإبه�م فيه... وفي القوى الم�ّدية... ُيراد التفّوق 

.
(6(

ب�لقهر والغلبة وال�سّدة، والمظ�هرة ا�ستمرار تلك القّوة والقدرة...«

التحقيق في كلم�ت القراآن الكريم، ج 7، �س 197-196.  (1(
�سورة التوبة، الآية 8.  (2(

�سورة التوبة، الآية 33.  (3(
�سورة الفتح، الآية 28.  (4(

مهجم مق�يي�س اللغة، م�ّدة: »ظهر«.  (5(
التحقيق في كلم�ت القراآن، ج 7، �س 223-217.  (6(
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كلمة النصر في القرآن الكريم

وبع���د هذا ال�ستق�س�ء للمعجم القراآني حول المو�س���وع ن�سل اإلى الكلمة الأ�س��س 

وه���ي م�ّدة »ن�شر« الت���ي ت�ستعمل كثيرًا للدللة على مو�س���وع كالمن� في هذا الكت�ب. 

فق���د تكّررت هذه الم�ّدة في الق���راآن الكريم ع�سرات المّرات، وف���ي �سي�ق�ت مختلفة 

ك�لدع����ء، والك�سف عن المّن الإلهّي على الموؤمني���ن وغير ذلك مّم� ل داعي لح�سره 

الآن. ومن النم�ذج التي وردت فيه� هذه الكلمة م� ي�أتي، ق�ل تع�لى:

ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  {ڭ 

.(1(
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ }

.(2(
{ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ }

.
(3(

{ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ }

هذه نم�ذج من الآي�ت التي وردت فيه� م�ّدة »ن�شر« ب�سيغه� المتعّددة، من ا�سم الف�عل 

اإلى الفعل ب�سيغتي المعلوم والمجهول. وقد ك�ن لهذه الم�ّدة ن�سيبه� من اهتم�م علم�ء اللغة. 

ن�سر: اأ�سل �سحيح يدّل على اإتي�ن خير واإيت�ئه. ون�سر اهلل الم�سلمين:  يقول ابن ف�ر�س: 

. ويقول الفيومي: 
(4(

اآت�هم الظفر على عدّوهم. وانت�سر: انتقم، وهو منه... والن�سر العط�ء«

ن�سرت����ه على ع����دّوه، ون�سرته منه ن�سًرا: اأعنته وقّويت����ه، والف�عل ن��سر ون�سير، وجمعه 

اأن�س�����ر. والن�سرة ب�ل�سّم ا�سم منه. وتن��س����ر القوم: ن�سر بع�سهم بع�سً�. وانت�سرت من 

الأ�سل الواحد  . ويق����ول الم�سطفوي: 
(5(

زي����د: انتقمت من����ه. وا�ستن�سرته: طلبت ن�سرته«

في الم�ّدة: هو اإع�نة في قب�ل مخ�لف، كم� اأّن الإع�نة تقوية �سيء في نف�سه ومن دون نظٍر 

�سورة البقرة، الآية 214.  (1(
�سورة محمد، الآية 7.  (2(

�سورة اآل عمران، الآية 126.  (3(
معجم مق�يي�س اللغة، م�ّدة: »ن�سر«.  (4(

الم�سب�ح المنير، م�ّدة: »ن�سر«.  (5(
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اإلى غيره. واأم� مف�هيم... الإعط�ء والنتق�م والتقوية: اإذا لوحظ فيه� القيدان المذكوران 

. ويت�بع 
(1(

فتكون من م�س�دي����ق الأ�سل، واإل فهي من التجّوز بمن��سبة مطلق الإع�نة بوجٍه«

ق�ئ����اًل ف����ي مق�م التمييز بي����ن ا�ستعم�لت هذه الكلمة بح�سب م� يدخ����ل على م� بعده� من 

ثّم اإّن الن�سرة اإذا ا�سُتعمل بحرف على فيدّل على ال�ستيالء والغلبة كم� في:   حروف الجّر: 

، واإذا ا�سُتعِم����ل بحرف ِمن: فيدّل على الج�نب والجهة 
(2(

{ۈئ ۈئ ېئ ېئ }

... واإذا ا�سُتعمل مطلًق� وبدون قيٍد: 
(3(

كم� في قوله: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک }

.
(5( (4(

يدّل على مطلق الن�سرة، كم� في: {ۉ ۉ ې ې ې ې ىى}«

يمك���ن عّد م� تقّدم تمهي���ًدا معجميًّ� عن المفردات الت���ي ا�ستخدمه� اهلل عّز وجّل 

ف���ي القراآن الكريم، للتعبير عن ه���ذا المج�ل الذي نحن ب�س���دد الحديث عنه. ولّم� 

ك�ن مو�سوعن���� الأ�س��س هو الن�سر ك�ن ل بّد من تخ�سي�سه بحديث منف�سل غير م� 

ه هذا المفهوم دون غيره بمزيد من  تقّدم لت�سليط مزيد من ال�سوء. ويعود �سبب خ�سّ

الهتم�م اإلى اأمور عّدة، هي:

كلمة الن�سر هي تقريًب� المفردة الوحيدة التي ت�ستخدم في المح�ورات المع��سرة 

للتعبير عن هذا المج�ل.

ه����ي الكلمة التي ترّددت في القراآن الكريم اأكثر م����ن غيره� من الكلم�ت والمفردات، 

وذلك اأّنه� تكّررت ع�سرات المّرات الأمر الذي ل نجده في غيره� من المفردات الم�س�بهة.

تن���ّوع دللت ه���ذا المفهوم اأكثر من غيره من المف�هي���م الم�س�بهة، وهو م� �سوف 

يّت�سح لحًق� من المبحث الآتي.

التحقيق في كلم�ت القراآن الكريم، ج 12، �س 156-155.  (1(
)2) �سورة اآل عمران، الآية 147.

)3) �سورة الأنبي�ء، الآية 77.
)4) �سورة الأنف�ل، الآية 74.

م.ن، �س 156.  (5(
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X ة تأّملية
ّ

وقف

البالء طريق الن�صر

ق���د جرت كلمة اهلل تع�لى على اختب�ر الن��س ب�أن���واع المحن والبالي� ليميز الجيد 

م���ن الردي ويظهر ال�س�بر وغيره كم� ق�ل ج���ل �س�أنه {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
...، اإل���ى غي���ر ذل���ك من الآي�ت 

(1(
ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ }

الكثي���رة، ف�إن قلت: حقيقة الختب�ر طل���ب الخبر ب�ل�سيء ومعرفته لمن ل يكون ع�رفً� 

ب���ه واهلل �سبح�نه ع�لم بم�سمرات القلوب وخفّي����ت الغيوب ف�لمطيع في علمه متميز 

من الع��سي، فم� معنى الختب�ر في حّقه؟ قلن�: اختب�ره تع�لى لي�س اإّل ليعلم غيره من 

خلق���ه ط�عة م���ن يطيع وع�سي�ن من يع�سي ويتميز ذلك عن���ده فهو من ب�ب الكن�ية، 

ريد به الالزم كم� هو �س�أن 
ُ
لأّن التمّيز من لوازم الختب�ر وعوار�سه ف�أطلق الملزوم واأ

الكن�ي���ة، اأو قلن�: اختب����ره تع�لى ا�ستع�رة بت�سبيه فعله هذا ليثيب المطيع ثوابً� جزياًل 

وُيع���ّذب الع��سي عذابً� وبياًل ب�ختب�ر الإن�س�ن لعبي���ده ليتميز عنده المطيع والع��سي 

ليثيب المطيع ويكرمه وُيعّذب الع��سي وُيهينه ف�أطلق على فعله تع�لى الختب�ر مج�زًا.

�شرح اأ�شول الكافي، المولى محمد �شالح المازندراني، ج6، �ص250

)1) �سورة البقرة، الآية 214.
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قامو�س 

الن�صر 

ومفرداته 

في القراآن

لغة:  للم�دة مع�ن عدة: منه�: الن�سر، الإظف�ر، اإزالة الإغالق والإ�سك�ل.

ال�شتعم���ال القراآن���ي: ا�ستخدم القراآن الكريم ه���ذه الم�ّدة في العديد من 

الآي�ت واأغلبه� يّتجه نحو الن�سر والغلبة.

ال�شتعم���ال القراآن���ي: ا�ستخ���دم القراآن الكريم هذه الم����دة بم� ي�سير اإلى 

الن�سر، وكذلك ا�ستخدمه� بم� ي�سير اإلى الفوز يوم القي�مة

لغة: له عّدة مع�ن منه�: الفوز والفالح، وهو الغلبة في طريق الفوز.

َة  ال�شتعم���ال القراآني: ا�ستعمله���� القراآن الكريم في مورد واحد)ِبَبْطِن َمكَّ

ْظَفَرُكْم َعَلْيِهْم(.
َ
ْن اأ

َ
ِمن َبْعِد اأ

ال�شتعم���ال القراآني: لقد ا�ستخدم القراآن الكريم كلمة« ظهر«، بعّدة مع�ن 

منه���� م���� لي�س ل���ه عالقة بمو�س���وع الن�سر، ومنه���� م� له عالق���ة بمو�سوع 

الن�سر في ثالث اآي�ت.

لغ���ة:  لم�دة ظهر ا�ستعم�لت عّدة، منه�: الظهور، الغلبة، القوة والبروز...

اإلخ.

ال�شتعم���ال القراآن���ي: لق���د ا�ستخدم القراآن الكريم ه���ذه الكلمة بعّدة مع�ن، 

منه�: ال�سه�دة، الدع�ء، المّن الإلهي، الن�سر، الظفر، الغلبة، العط�ء...اإلخ.

لغ���ة: لقد تعّددت مع�ني م�دة ن�سر في اللغ���ة، منه�: اإتي�ن الخير، الظفر، 

الغلبة، العط�ء، الإع�نة، التقوية...اإلخ.

لغ���ة:  له���� ع���ّدة مع�ن: ق���وة � قهر � �سّدة الواح���د في الم�ّدة ه���و التفّوق مع 

القدرة، اأو تفّوق في قدرٍة. واأّم� القهر وال�ستيالء وال�سّدة والغلظة وغيره�، 

فهي من لوازم الأ�سل.

ال�شتعم���ال القراآن���ي: ا�ستخدم���ت ه���ذه الم�دة في ثالثين م���وردًا : كفعل، 

�سفة هلل، �سفة للموؤمنين...اإلخ

الغلبة

الفتح

الفوز

الظفر

ظهر

الن�شر
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موعظة قرآنية

مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  {ىئ 

.
(1(

ىث يث حج مج جح مح}
مقّدمة

تبّي���ن مّم���� تقّدم اأّن الن�سر م���ن المف�هيم الأ�س��سّية التي ن�ل���ت ن�سيًب� وافًرا من 

الهتم����م القراآنّي. وعلى الرغم م���ن ت�س�به المع�ني التي ا�سُتخِدمت فيه� هذه الكلمة 

ف���ي القراآن الكري���م اإل اأّن بينه� م�ستًوى ّم� من الخت���الف والتم�يز ي�ستدعي التوّقف 

عنده���� لأّن بي����ن هذه الختالف����ت تدّبٌر في الق���راآن الكريم من جه���ة، وعمٌل بقوله 

، ولم���� لفه���م 
(2(

تع�ل���ى: {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   }

هذه الفوارق من اأثٍر في جالء مو�سوع بحثن�.

معاني النصر في القرآن الكريم

واأهّم هذه المع�ني التي وردت في القراآن لكلمة ن�سر م� ي�أتي:

1 . الحماي����ة والدف����ع: ا�سُتخِدمت م�ّدة ن�سر في القراآن الكريم في هذا المعنى مّراٍت عدة، 

�سورة الحّج، الآية 15.  (1(
�سورة �س، الآية 29.  (2(
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ف����ي اأكثر من �سي�ٍق رّبم����� ك�ن اأكثره� في �سي�ق تهديد الك�فري����ن اأو الع��سين بعدم قدرٍة 

اأحٍد على حم�يتهم من عذاب اهلل اإذا نزل بهم. واأمثلة ذلك في القراآن كثير، منه�:

اأ- نف���ي الحم�ية من ع���ذاب الآخرة: ورد ه���ذا المعنى في عدد م���ن اآي�ت القراآن 

يخبرن���� اهلل فيه� عن حتمّية عذاب الآخرة لم�ستحّقيه، وعجز اأّي قدرة اأو جهة 

عن التدّخل للتخفيف من هذا العذاب اأو دفعه عّمن ي�ستحّقه، ول اإمك�ن تبديله 

بغي���ره اإن لم يرد اهلل تع�ل���ى ذلك، وهذا كم� في قوله ع���ّز وجّل في و�سف يوم 

 � . ومن ذلك اأي�سً
(1(

القي�م���ة: {پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ }

.
(2(

قوله تع�لى: {ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ }

ة النب���ّي نوح Q اأّن  ب- نف���ي الق���درة الذاتّي���ة على دفع الع���ذاب: ورد في ق�سّ

قوم���ه طلبوا من���ه اإبع�د بع�س المقّربين م���ن الموؤمنين به، بحّج���ة اأّنهم اأراذل 

، ف���رّد عليهم بمط�لبته���م بحم�يته من اآث�ر هذا الط���رد ودفع العذاب 
(3(

الق���وم

الإلهّي عنه اإن طرد ه���وؤلء الموؤمنين المحيطين: {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

. ومعن���ى هذه الآية هو نف���ي وبي�ن عجز اأّي قدرة على 
(4(

ڦڄ ڄ ڄ}
حم�ي���ة النب���ّي نوٍح من عذاب اهلل ودفعه عنه اإن هو خ�لف اإرادة اهلل وا�ستج�ب 

طلب الكّف�ر الذين ك�نوا ي�أنفون من مج�ل�سة فقراء القوم و�سعف�ئهم، وبعب�رة 

. والموق���ف النبوّي الح��سم نف�سه يتكّرر 
(5(

اأخ���رى هو ا�ستفه�م في معنى النفي

من النبّي �س�لح Q في الرّد على قومه عندم� اأعلنوا �س�أمهم من اإ�سرارهم 

.
(6(

على دعوته وترغيبه في الميل اإلى دينهم

�سورة الدخ�ن، الآية 41.  (1(
�سورة الطور، الآية 46.  (2(

انظر: �سورة هود، الآية 27.  (3(
�سورة هود، الآية 30.  (4(

لالطالع على كالم المف�ّسرين على هذه الآية انظر: ال�سيد محمد ح�سن الطب�طب�ئي، الميزان في تف�سير القراآن،   (5(
ج 10، �س 208؛ ال�سيخ الطبر�سي، مجمع البي�ن، ج 5، �س 266.

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ   (6(
ٿ ٿ ٹ  })�سورة هود: الآية 63(.
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2 . النتقام: ا�سُتخدمت م�ّدة »ن�شر« في هذا المعنى في اآي�ت عّدة من القراآن الكريم 

منه� قول���ه تع�ل���ى: {ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

. وقد وردت هذه الآية في �سي�ق 
(1(

{ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
الحدي���ث عن ال�سعراء الذين ك�نوا يهجون النبّي P فواجههم الم�سلمون ب�ل�سالح 

. ومن اأمثلة ا�ستعم�ل ه���ذه الم�ّدة في هذا 
(2(

نف�س���ه وانت�سروا لر�سوله���م ولأنف�سهم

.
(3(

المعنى اأي النتق�م قوله تع�لى: {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې }

3 . العون والم�شاعدة: من المع�ني الأ�س��سّية لم�ّدة »ن�شر« العون والم�س�عدة. وقد ن�ّس 

عدد من علم�ء اللغة على هذا المعنى عندم� تعّر�سوا لهذه الكلمة في مع�جمهم. وقد 

تقّدم بع�س ذلك. ونزيد الأمر و�سوًح� هن�، فن�سير اإلى عدد من اأقوال اللغوّيين، منهم 

الن�سر: اإع�نة المظلوم؛ ن�سره عل���ى عدّوه ين�سره ون�سره  مث���اًل، يقول اب���ن منظور: 

ين�سر ن�سًرا... وال�سم النُّ�سرة... والأن�س�ر اأن�س�ر النبّي P غلبت عليهم ال�سفة 

.
(4(

»� فجرى مجرى الأ�سم�ء... وتن��سروا: ن�سر بع�سهم بع�سً

وتوّق���ف بع�س علم�ء اللغة عند قول���ه تع�لى: {ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

 ويجعله� 
(5(

حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح }
اأح���د ال�سواه���د على ا�ستخدام هذه الم�دة في هذا المعن���ى فيقول: »قوله: {ىئ يئ 

 .
جب حب خب مب ىب } ويعين���ه في الدني���ا والآخرة ويغيظه اأن يظفر بمطلوبه...«)6)

واإذا رجعن���� اإلى القراآن الكريم لإح�س�ء المع�ني التي ت�ستخدم فيه� هذه الم�ّدة نجد 

اأّن الق�سم الأكبر من موارد ا�ستخدامه� هو ا�ستخدامه� في هذا المعنى، وه�ك بع�س 

النم�ذج التي توؤّيد هذه الدعوى:

�سورة ال�سعراء، الآية 227.  (1(
انظر: مجمع البي�ن، ج 7، �س 360.  (2(

�سورة ال�سورى، الآية 41.  (3(
ل�س�ن العرب، ج 5، �س 210، م�ّدة: »ن�شر«. وي�سبهه قول اأبي بكر الرازي، مخت�سر ال�سح�ح، �س 239.  (4(

�سورة الحّج، الآية 15.  (5(
فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، ج 3، �س 494.  (6(
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ق�ل اهلل تع�لى:

.
(1(

 {ۀ ہ ہ ہ ہ}

.
(2(

{ڱ ں ں ڻ}

.
(3(

{ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ }

.
(4(

{ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے }

وغي���ر ه���ذه الآي����ت كثي���ر يك�سف ع���ن ا�ستخ���دام ه���ذه الكلمة ف���ي ه���ذا المعنى اأي 

معن���ى الم�س�ع���دة والع���ون. وف���ي اإح�س�ء نتجّن���ب و�سفه ب�لدقي���ق تبّين اأّن ه���ذه الكلمة 

ا�سُتخدم���ت م���� يق���رب من مئ���ة وخم�سين م���ّرة في الق���راآن الكري���م رّبم���� ك�ن اأكثر من 

ن�سفه���� دالًّ على هذا المعن���ى الأخير. وفي عدد كبير من الم���وارد الب�قية هو الحتم�ل 

الأرج���ح. وقب���ل النتق�ل اإلى النقطة الالحقة ل ب�أ�س من الإ�س����رة اإلى الفرق بين الن�سر 

 وم�ستّق�ت���ه وبي���ن الع���ون. ون�ستن���د في ه���ذا التمييز اإل���ى م� ق�ل���ه اأبو ه���الل الع�سكري: 

الف���رق بي���ن الن�سرة والإع�نة: اأن الن�س���رة ل تكون اإل على المن����زع المغ�لب والخ�سم 

المن�وئ الم�س�غب، والإع�نة تكون على ذلك وعلى غيره؛ تقول اأع�نه على من غ�لبه ون�زعه 

ون�س���ره عليه واأع�نه على فق���ره اإذا اأعط�ه م� يعينه واأع�نه على الأحم�ل. ول يق�ل ن�سره 

على ذلك ف�لإع�نة ع�مة والن�سرة خ��سة. والفرق بين الن�سر والمعونة: الن�سر: يخت�س 

.
(5(

ب�لمعونة على الأعداء. والمعونة: ع�مة في كل �سيء. فكل ن�سر معونة ول ينعك�س...«

4 . الغلب���ة والظف���ر: رابع المع�ني التي ُت�ستخدم فيه� كلمة »ن�شر« وم�ستّق�ته� التغّلب 

عل���ى العدّو والظفر عليه. وهذا المعنى الأخير هو المعنى الذي يتب�در اإلى الذهن 

�سورة التوبة، الآية 40.  (1(
�سورة ال�س�ف�ت، الآية 116.  (2(

�سورة الح�سر، الآية 12.  (3(
�سورة اآل عمران، الآية 81.  (4(

اأبو هالل الع�سكري، الفروق اللغوّية، �س 540.  (5(
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عندم���� ُت�سمع كلم���ة »ن�شر« وم�ستّق�ته� ف���ي هذا الع�سر بين اأه���ل العربية. ورّبم� 

يفهم هذا المعنى من بع�س الآي�ت في القراآن الكريم التي وردت فيه� كلمة ن�سر. 

، ويك�سف تتّبع كلم�ت 
(1(

ومن اأمثلة ذلك قوله تع�لى: { ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ }

المف�ّسرين عن اأّنهم يرون اأّن هذه الكلمة تدّل على هذا المعنى الأخير. يقول ال�سيد 

بي�ن انح�س�ر حقيقة الن�سر فيه  الطب�طب�ئي في �سرح الآية الم�س�ر اإليه� اأعاله: 

تع�لى، واأّنه لو ك�ن بكثرة العدد والقّوة وال�سوكة ك�نت الدائرة يومئذ للم�سركين بم� 

. ويقول 
(2(

له���م م���ن الكثرة والقّوة على الم�سلمين على م� بهم م���ن القّلة وال�سعف«

ولّم� ك�ن ذلك فهمن� اأّن الن�سر لي�س اإل بيده، واأّن �سيًئ� من الإمداد  مف�ّس���ٌر اآخ���ر: 

.
(3(

اأو غيره ل يوجب الن�سر بذاته«

المعنى األساس لكلمة النصر

ف���ي خت�م الحديث عن المعنى اللغوي لكلمة ن�سر ثّمة ت�س�وؤٌل ي�ستحّق اأن يطرح مع 

مح�ولة الجواب عنه وهو اأّنه هل يمكن رّد بع�س هذه المع�ني اإلى بع�سه� الآخر؟ وهل 

ي�سّح افترا�س اأّن المعنى الأ�سلّي لم�ّدة »ن�شر« هو الإع�نة على العدّو ب�لحّد الأدنى؟

يب���دو من خالل الت�أّمل في موارد ا�ستعم�ل ه���ذه الكلمة في القراآن الكريم، ب�لحّد 

الأدن���ى، اأّن الأ�س���ل فيه���� هو الع���ون لتحقيق هدٍف والو�س���ول اإلى غ�يٍة ول���و في ح�لة 

المغ�لب���ة والخ�س�م؛ ف�إذا تحّققت هذه الغ�ية واأثم���رت الن�سرة والم�س�عدة ثمرتهم� 

قيل عن هذه الح�لة الجديدة التي تترّتب عليهم� ن�سًرا بدل اأن ُيق�ل غلبة اأو ظفًرا اأو 

م� �س�بههم� من الكلم�ت التي تفيد هذا المعنى.

يمّيز بع����س علم�ء اللغة بين م�سطلحين هم�: الم�سدر وا�سم الم�سدر. فيعّرفون 

الأّول ب�أّن���ه م���� دّل على الحدث مجّرًدا عن الزم����ن. وتو�سيح ذلك اأّن الفعل يدّل على 

�سورة الأنف�ل، الآية 10.  (1(
�: الم�سدر نف�سه، ج 4، �س 9. الميزان في تف�سير القراآن، ج 9، �س 21؛ وانظر اأي�سً  (2(

البق�عي، نظم الدرر في تف�سير الآي�ت وال�سور، نقاًل عن برن�مج المكتبة ال�س�ملة الإلكتروني.  (3(
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ح�سول الحدث في زمٍن محّدٍد ك�لم��سي اأو الح��سر اأو الم�ستقبل. ومث�له في م� نحن 

َر )م��ٍس(، ين�سُر )ح��س���ر(، ان�سْر )م�ستقبل(. هذا بح�سب المعنى واأّم�  في���ه: َن�سَ

بح�س���ب اللفظ في�سترط���ون في الم�سدر اأن تتوّفر فيه ح���روف الفعل ول ُيحذف منه� 

�س���يٌء دون التعوي�س عنه. واأّم� اإذا ُحِذف���ت بع�س الحروف ودّلت الكلمة على الحديث 

�أ وو�سوء )ا�سم م�سدر(. وعل���ى هذا يّتحد الم�سدر  فتك���ون ا�سم م�سدٍر. مث���ل: تو�سّ

. هذا ولك���ن ثّمة من يمّيز 
(1(

وا�سم���ه ف���ي المعنى ويختلف�ن في عدد الح���روف فح�سب

بي���ن الأمرين ب�أّن الم�س���در يدّل على الحدث واأّم� ا�سم الم�سدر ف�إّنه يدّل على نتيجة 

ي�ن اإل���ى نتيجة هي الفوز،  الح���دث والفعل. وفي م� نحن فيه ف����إّن الإع�نة والمدد يوؤدِّ

فنف����س عملّي���ة الإع�نة ُت�سّمى ن�س���ًرا ون�سرًة فهي م�سدٌر. واأم���� النتيجة التي تف�سي 

.
(2(

اإليه� هذه الإع�نة فهي الن�سر بم� هو نتيجة واأثٌر وُي�سّمى ا�سم م�سدٍر

حقيقة النصر وبعض مصاديقه

تبّي���ن مّم� تق���ّدم اأّن الن�سر المدد والع���ون بح�سب اللغة ولكن كُث���ر ا�ستعم�ل هذه 

الكلم���ة ف���ي النتيجة الإيج�بّية الت���ي يف�سي اإليه� هذا العون. وليك���ن وا�سًح� من الآن 

� اإلى درجة كبيرة ف���ي الإط�ر الذي نتحّدث فيه،  ف�س�ع���ًدا اأّن ه���ذا التمييز لي�س مهمًّ

وذل���ك لأّن المدد الإلهّي والعون اإذا ك�ن من اهلل تع�لى، ب�سكٍل غيبّي اأو بوا�سطة م�دّية 

طبيعّية، ف�إّنه �سوف يحّقق اأهدافه ع�دًة اإذا لم ي�سّيع الإن�س�ن هذا العون ويفّرط فيه.

وثّمة �سوؤال منطقيٌّ ينبغي اأن ُيطرح في مثل هذه الأبح�ث، وهو: متى يتحّقق الن�سر؟ 

ولي�س مركز ال�سوؤال هو �سروط الن�سر ومقّدم�ته؛ بل ال�سوؤال هو م� هي الو�سعّية التي 

يجب اأن تتحّقق حّتى ُيق�ل عن الجهة التي تواجه وتج�هد اإّنه� انت�سرت؟

انظر مثاًل: ابن عقيل، �سرح ابن عقيل على األفية ابن م�لك، ج 2، �س 98.  (1(
ه���ذا وق���د يخ�لف كثير من علم�ء النحو واللغة العربية في هذا الأمر. وزي�دة التدقيق في هذا المبحث تحت�ج اإلى   (2(
�سّي لي�س هذا محّله. للمزيد انظر: عب��س ح�سن، النحو الوافي، ط 4، دار المع�رف، م�سر، ل ت�ريخ،  بحٍث تخ�سّ

ج 3، �س 208؛ م�سطفى جم�ل الدين، البحث النحوي عند الأ�سولّيين، ط 2، دار الهجرة، قم، 1405 ه�.ق.، �س 

.114-98
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أهداف الحرب والجهاد

ل���كّل ح���رٍب اأو جهد وجه�د هدٌف وغ�ي���ة. واإذا كّن� نتحّدث ع���ن اإن�س�ن، اأو جم�عة 

اإن�س�نّي���ة حكيمة وع�قلة فال بّد من اأن تكون اأفع�له� وحرك�ته� و�سكن�ته� ه�دفًة بعيدة 

عن العبثّية واللغو. وب�لت�لي يمكن اعتم�د الهدف والغ�ية الدافعة اإلى الحراك كمعي�ٍر 

للتميي���ز بين الن�سر والهزيمة. وتتن���ّوع اأهداف الجه�د في الإ�س���الم بح�سب الدوافع 

الت���ي تدف���ع اإلى امت�س����ق ال�سيف وال�سير ف���ي �سبيل تحقي���ق الغ�ية الت���ي ينتهي اإليه� 

القت����ل. ورّبم� يمكن ا�ستق�س����ء اأهّم اأنواع الجه�د بح�س���ب الفكر الإ�سالمي وبح�سب 

التج�رب التي مّرت في ت�ريخ الأمة بدًءا من ر�سول اهلل محّمد P مروًرا ب�لنه�س�ت 

والح���رك�ت ال�س�لحة التي خ��سه� الق����دة المع�سومون R من بعد انته�ًء ببع�س 

التج�رب التي ُعِقد فيه� اللواء لق�دة م�سلحين مّروا في ت�ريخ الأّمة القديم اأو الحديث 

وم� بينهم�. واأهّم هذه الأنواع م� ي�أتي:

1. الهجوم:

عت  خ�سع مفه���وم الجه�د البتدائّي لكثير من النق��س����ت الفقهّية الالحقة واأخ�سِ

بع�س حروب النب���ّي P لنق��س طويل لجهة ت�سنيفه� في دائرة الجه�د البتدائّي اأو 

� يك���ن التحليل الذي يبتّن�ه الب�حث  الدف�ع���ّي. واأيًّ� يكن الموقف من هذا المفهوم واأيًّ

لم���� خ��سه ر�س���ول الرحمة P ف�إّن له محالًّ اآخر غير م� نح���ن فيه الآن. وم� يعنين� 

ف���ي بحثن� هذا هو اأّن الن�سر في الجه����د البتدائّي ُيق��س بمدى تحّقق الأهداف التي 

ابتغ�ه� ولّي الأمر من هذه المعركة اأو تلك. والأهداف المت�سّورة كثيرٌة لعّل اأهّمه�: دفع 

خط���ٍر محدٍق وهو م� ُيع���رف ب�لحروب ال�ستب�قّية، وفتح الب�ب في وجه الدعوة، ورفع 

الظل���م عن �سعوب ترزح تحت ظل���ِم ح�كٍم متع�ّسف. ف�إذا تحّققت هذه الأهداف تجّلى 

الن�س���ر في نه�ية المعركة واإل تكون الهزيمة هي الغ�ية التي انتهى اإليه� القت�ل. واإذا 

عدن���� اإلى ت�ريخ الأّمة الإ�سالمّية نجد اأّن عدًدا م���ن المع�رك التي خ��سه� الم�سلمون 
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انتهى ب�لن�سر الذي اأ�ّس�س لنت�س�رات لحقٍة فتحت الأبواب على م�س�ريعه� في وجه 

الدع���وة الإ�سالمّية. ورّبم� تكون معرك���ة بدٍر هي النموذج الأو�سح لمثل هذا النوع من 

المع�رك، بن�ء على ت�سنيف معركة بدر في دائرة الجه�د البتدائّي.

2. الدفاع:

عندم���� يحي���ط ب�لإ�س���الم اأو الم�سلمين خطٌر داهٌم ل بّد لهم م���ن دفعه، مهم� بلغ 

حج���م الت�سحي�ت. وفي مثل هذه الح�لة يتحّق���ق الن�سر عندم� ت�ستطيع الأّمة اإع�قته 

ع���ن تحقي���ق اأهدافه. وقد عرف ت�ري���خ الإ�سالم الأّول مثل هذا الن���وع من الن�سر في 

معرك���ة الخندق عندم� ح��س���ر الأحزاب المدينة واأرادوا اقتح�مه���� لإلح�ق الهزيمة 

ب�لإ�سالم والم�سلمين في دولتهم الفتّية اآنذاك. وي�سّور القراآن الكريم ح�لة الم�سلمين 

بع���د ح�س�رهم على ي���د الأحزاب التي تكّتل���ت وح�سدت قواه� م���ن كّل حدب و�سوب 

للق�س����ء على الإ�س���الم، فيقول عّز وج���ل، ك��سًف� عن ح�لة الم�سلمي���ن والرعب الذي 

اأ�س����ب الكثيري���ن منه���م: {ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

. هذا ولك���ّن بطولة اأمير الموؤمنين 
(1(

ک ک ک گ گ گ }
Q وغيره من المج�هدين، واقتراح�ت �سلم�ن الف�ر�سّي، والمدد الإلهّي: {ڃ 

. كّل ذلك قلب المع�دلت راأ�ًس� على عقب وحّول نتيجة 
(2(

ڃ چ چ چ چڇ }
المعرك���ة ل�س�لح الم�سلمين. وفي مثل ه���ذه الح�لة وعلى الرغم من اأّن الم�سلمين ولو 

على المدى المنظور لم يك�سبوا �سيًئ� �سوى قدرتهم على ال�سمود في وجه العدّو ومنعه 

من تحقيق اأهدافه، ف�إّنهم انت�سروا دون �سّك. ومثل هذا الكالم ُيق�ل في كّل المع�رك 

الت���ي خ��سته� الأّم���ة الإ�سالمّية في مواجهة الع���دّو، ومن اأبرزه���� مواجهة المق�ومة 

الإ�سالمّي���ة الكي����ن الغ��سب، وقدرته� عل���ى منعه من تحقيق اأهداف���ه، واإرغ�مه على 

�سورة الأحزاب، الآية 10.  (1(
�سورة الأحزاب، الآية 9.  (2(
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الفرار ال�سريع من الأر�س التي احتّله� قبل اأن ي�ستقّر فيه�.

النصر على المدى البعيد

من المعلوم اأّن الإ�سالم لي�س دين جغرافي�، ف�لأر�س ل تعني لالإ�سالم اإل من حيث 

ه���ي محلٌّ لإق�مة العدل والعي�س بحرّية وكرامة، وبم� هي مك�ن ي�سمح للمرء اأن يعي�س 

فيه���� بطريق���ة تن�سجم مع منظومة القي���م الإلهّية التي يريده���� اهلل اأن تكون منه�ًج� 

للحي����ة. وم���ن هن� نجد اأّنه عّز وجّل ل يقبل عذر من يعت���ذر ب�ل�سغوط التي توؤّدي اإلى 

ال�ست�سع�ف: {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ 

. وبن�ء على هذه النظرة اإلى الأر�س 
(1(

کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ }
والحي����ة، يك���ون الن�سر ولو بعد حيٍن، وعلى المدى البعي���د، وذلك عندم� يقدر العدّو 

عل���ى تحقي���ق بع����س اأهدافه القريب���ة اأو الم�دّي���ة؛ ولكّنه يعجز عن تحقي���ق الأهداف 

البعيدة اأو المعنوّية. وفي مثل هذه الح�لة يكون الن�سر من ن�سيب المواجه ولو انهزم 

على المدى القريب. واأف�سل الأمثلة واأو�سحه� نه�سة الإم�م الح�سين Q؛ اإذ ركز 

يزي���د بين ال�سّل���ة والذّلة، ف�أبى Q الخ�س���وع واأعلن موقفه الخ�ل���د: »هيهات مّنا 

الذّل���ة« ف��سُت�سه���د ولكّنه بقي حيًّ� من�رة لالأحرار وم�سع���اًل على مدى الت�ريخ، وعجز 

يزي���د عن اإذلله، وحّقق هدفه وه���و الإ�سالح في اأّمة ر�سول اهلل P. ومن هن� نجده 

Q ُيعّب���ر عن هذا الن�سر بعب�رة ب�لغة وبليغة حيث يقول: »من لحق بي ا�شُت�شهد، 

. ويمكن تف�سير هذه العب����رة ال�سريفة ب�أكثر من 
وم���ن تخّل���ف عّني لم يبلغ الفت���ح«)2)

معن���ى اأحده����: اأّن الفتح )الن�سر( �سيكون من ن�سيبن� حتى ل���و ا�ست�سهدن� ولن ين�ل 

هذا ال�سرف من تخّلف عّن�.

�سورة الن�س�ء، الآية 97.  (1(
محمد بن جرير الطبري، دلئل الإم�مة، �س 188.  (2(
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X ة تأّملية
ّ

وقف

العزم على المواجهة

بع���د انته�ء معركة » اأح���د« ع�د الم�سركون المنت�سرون اإل���ى مكة ب�سرعة، ولكّنهم 

ب���دا لهم في اأثن�ء الطريق اأن ل يتركوا هذا النت�س�ر دون اأن يكملوه ويجعلوه �س�حقً�، 

األي����س م���ن الأح�سن اأن يعودوا اإلى المدينة، وينهبوه� وُيلحق���وا ب�لم�سلمين مزيدًا من 

ال�سرب�ت الق��سية واأن يقتلوا محمدًا P اإذا ك�ن ل يزال حّيً� ليتخّل�سوا من الإ�سالم 

والم�سلمين ويطمئن ب�لهم من ن�حيتهم ب�لمرة. لهذا �سدر قرار ب�لعودة اإلى المدينة، 

ول ري���ب اأّنه ك�ن اأخطر مراحل معركة » اأحد« ب�لنظر اإلى م� ك�ن قد لحق ب�لم�سلمين 

من القتل والجراحة والخ�س�ئر، الذي ك�ن قد �سلب منهم كل ط�قة للدخول في معركة 

جدي���دة اأو ل�ستئن�ف القت�ل، فيم� ك�ن العدّو في ذروة القّوة والروحية الع�سكرية التي 

ك�ن���ت ُتمّكن العدو من تحقيق انت�س�رات جديدة، واإح���راز النتيجة ل�س�لحه، فنه�ية 

هذه العودة ونتيجته� ك�نت معروفة �سلفً�.

وق���د بلغ خبر العودة هذه اإلى النبي P، ولول �سه�مته الب�لغة، وقدرته المكت�سبة 

من الوحي على الأخذ بزم�م المب�درة لنتهى ت�ريخ الإ�سالم وحي�ته عند تلك النقطة. 

في ه���ذه المرحلة الح�ّس��سة ب�لّذات نزلت الآي����ت الح��سرة: {ٺ ٺ ٺ ٿ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  {گ  قول���ه:  اإل���ى   
(1(

{ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ 
 لتق���ّوي روحية الم�سلمي���ن وُت�سّعد من معنوي�تهم، وفي اأعق�ب ذلك �سدر 

(2(
ڱ }

اأم���ر من النبي اإلى الم�سلمي���ن ب�لتهّيوؤ لمق�بلة الم�سركين، ف��ستع���ّد جميع الم�سلمين 

حت���ى المجروحين )ومنه���م الإم�م علي Q الذي ك�ن يحمل ف���ي ج�سمه اأكثر من 

�ستي���ن جراحة( لمق�بلة الم�سركين، وخرج���وا ب�أجمعهم من المدينة لذلك. فبلغ هذا 

)1) �سورة اآل عمران، الآية 123.

)2) �سورة اآل عمران، الآية 126.
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الخبر م�س�مع زعم�ء قري�س ف�أرعبتهم هذه المعنوية الع�لية التي يتمّتع به� الم�سلمون 

وظّنوا اأّن عن��سر جديدة التحقت ب�لم�سلمين، واأّن هذا يمكن اأن ُيغّير نت�ئج المواجهة 

الجديدة ل�س�لح الم�سلمين، ولذلك فّكروا في العدول عن قرارهم بمه�جمة المدينة، 

حف�ظ���ً� على قواهم، وهكذا قفلوا راجعين اإلى مكة ب�سرعة، وانتهت الق�سية عند هذا 

الحد.

 الأمثل في تف�شير كتاب اهلل المنزل، 

اآية اهلل االعظمى ال�شيخ نا�شر مكارم ال�شيرازي، ج2، �ص677.
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الن�صر في 

القراآن 

الكريم

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ  {ۋ   قراآن���ي:  �شاه���د 

ې}

الع���ون والم�شاعدة م���ن اهلل: {ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ}

العون والم�شاعدة من النا�ص: { ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ  ھ     ھ  ھے }

�شاهد قراآني: {ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ }

الجه���اد البتدائ���ي: اإّن ف���ي نف�س هذا الجه�د اأهداف مهّمة منه����: دفع الخطر، ن�سر 

الدعوة، رفع الظلم

الجه���اد الدفاع���ي: ومن اأهداف هذا الجه����د: دفع الظلم، ك�سر �سوك���ة العدو، اإبراز 

القوة، الثب�ت وال�سمود

نف���ي الق���درة الذاتية على دفع الع���ذاب: {ڤ  ڤ  ڤ    

ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ   ڄ  ڄ}

نف���ي الحماية من عذاب الآخ���رة: {پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ}

معاني الن�شر 

في القراآن

الحماية 

والدفاع

العون 

والم�شاعدة

النتقام

الغلبة 

والظفر

اأهداف الجهاد

�شاه���د على الن�شر ال�شتراتيجي: ق�ل الإم�م الح�سينQ: »من لحق بي ا�سُت�سهد، 

ومن تخّلف عّني لم يبلغ الفتح«.

اأهداف الجهاد والمواجهة: ل تنح�سر اأهداف الجه�د في زم�ن محّدد ووقت محّدد، 

بل يمكن اأن تتحّقق بعد حين. 

نظرة الإٍ�شلم: اإّن منظومة القيم الإلهّية التي يريده� اهلل اأن تكون منه�ًج� للحي�ة ل 

تنح�سر في زم�ن محّدد

اأهداف الجهاد



مفاهيم محورية:

X .معنى إحدى الحسنيين في القرآن

X .معان أخرى لآلية

X .موقع النصر في الجهاد

X .موقع النصر في الدفاع

X .شبهة أن اإلسالم دين حرب

موقع النصر في حسابات الجهاد
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موعظة قرآنية

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  {ڳ 

.
(1(

ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ }
مقّدمة

اأو�سحن���� فيم���� تقّدم مفه���وم الن�سر واأنواع���ه والح�لت التي يمك���ن لأحد طرفي 

المعرك���ة اأن يّدعي ف���وزه وقب�سه على الن�سر. وهن� �سوؤال ينبغ���ي اأن ُيطرح في �سي�ق 

الحدي���ث عن الن�سر وه���و: م� موقع الن�سر في ح�س�ب�ت التفكير في خو�س المعركة؟ 

وه���ل يجب اأن يكون الن�س���ر م�سموًن� حّتى يتقّلد الم�سلم اأو الأّم���ة الإ�سالمية ال�سيف 

لمواجهة العدّو اأم ل ُي�سترط ذلك؟

ف���ي الج���واب عن هذا ال�س���وؤال رّبم� ُيفهم مّم� تق���ّدم اأّن الن�سر لي����س �سرًط� واجًب� 

ف���ي خو�س معرك���ة الدف�ع. ف�لدف�ع حرٌب مفرو�سة يجب عل���ى الأّمة خو�سه� من حيث 

المب���داأ، وي�ستطيع ق�ئد الم�سلمين التفكير في الآلّي�ت وال�سبل التي ت�س�عده على خو�س 

ه���ذه الح���رب ل�سم�ن الن�سر فيه�، اأو التقليل من الخ�س�ئ���ر ب�لحّد الأدنى. ولمزيد من 

و�س���وح الفكرة وطلًب� لتوثيقه� نوّزع البحث على ح�لت الجه�د الآنفة الذكر لنرى موقع 

الن�سر منه�. ونبداأ اأّوًل ب�إ�س�رة اأولّية نق�رن ونحّدد فيه� النظرة الإ�سالمية اإلى الن�سر.

�سورة التوبة: الآية 52.  (1(
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معنى إحدى الحسنيين في القرآن

يق���ول اهلل عّز وج���ّل: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ 

 .
(1(

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ }
وتك�سف هذه الآية عن موقع الن�سر في ح�س�ب�ت اأرب�ح الجه�د وخ�س�ئره، بدرجة ع�لية. 

ويك�د يّتفق المف�سرون على اأّن المراد من الح�سنيين في الآية هو اإحدى النتيجتين اللتين 

يمك���ن اأن تنتهي اإليهم���� اأّي معركة يخو�سه� الم�سلمون مع عدّوه���م. ف�إّم� اأن تنتهي هذه 

المعركة ب�لن�سر والغلبة، واإم� اأن تنتهي ب�ل�سه�دة والفوز بلق�ء اهلل.

معان أخرى لآلية

 وي�ستف�د من هذه الآية مجموعة مع�ٍن ذات �سلة بم� نحن فيه منه�: 

1 . اخت���الف الموؤمني���ن عن غيرهم في النظ���رة اإلى الأمور، فبينم� ي���رى المن�فق اأو 

الك�ف���ر اأّن الفوز ينح�سر في الك�سب الدني���وّي وال�سيطرة على العب�د والبالد يرى 

الموؤمن اأّن المهّم هو اأداء الواجب والخروج عن عهدة التكليف. ف�سواء عنده الن�سر 

والهزيمة عندم� يكون كلٌّ منهم� في ط�عة اهلل. وهذا يذّكرن� بقول اأمير الموؤمنين 

َلْت ِفي  َلْت اأَْنُف�ُشُهْم ِمْنُهْم ِفي اْلَبَلِء َكالَِّتي ُنزِّ علّي Q في خطبة المّتقين: »ُنزِّ

. كم� يذّكر ب�لقول المن�سوب اإلى اأكثر من �سخ�س، منهم عّم�ر بن ي��سر 
َخاِء«)2) الرَّ

 P تي به فتذّكر وعد النبّي
ُ
عندم���� دنت منه المنّية، فطلب �سيًئ���� من ال�سراب ف�أ

ِ َل���ْو َهَزُموَنا َحتَّى  اإّي����ه ب�أن اآخر ن�سيبه م���ن الدني� ك�أ�س من اللبن، ُثمَّ َق�َل: »َواهللَّ

.
، َواأّنُهْم َعلَى الَباِطٍل«)3) ُيْبِلُغوا بَنا �َشَعَفاِت َهَجَر َلَعِلْمَنا اأَنَّا َعلَى الَحقٍّ

2 . اعتق����د الموؤمني���ن بخ�س���وع الكون وم� في���ه لإرادة اهلل تع�لى، واأّن���ه ل يريد لأهل 

�سورة التوبة: الآية 52.  (1(
الإم�م علّي Q، نهج البالغة، خطبة المّتقين.  (2(

ال�سيخ المفيد، الخت�س��س، ط 2، دار المفيد للطب�عة والن�سر، بيروت، 1993م، �س 14.  (3(
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الإيم�ن اإل الخير والأح�سن ولي�س الح�سن فح�سب. وب�لت�لي م� دامت الأمور تجري 

ف���ي �سبي���ل اهلل فهي الخي�ر الأح�سن ك�ئًن� م� ك�ن ه���ذا الخي�ر. ول يهم�س الموؤمن 

ب�لعترا����س على اإرادة اهلل وم�سيئته، بل ي�ستع���ذب اأمّر الخي�رات ويراه� حلوة م� 

دام���ت خ��سعًة لإرادة اهلل عّز وج���ّل. وم� اأقرب القولين الم�سهورين اللذين ُين�سب 

اأحدهم� اإلى الإم�م الح�سين Q عندم� ا�ست�سهد ابنه الر�سيع بين يديه فق�ل: 

»هّون ما نزل بي اأّنه بعين اهلل«، والآخر المن�سوب اإلى ال�سيدة زينب O عندم� 

هتف���ت في وجه ابن زي�د ق�ئلًة: »ما راأيت اإل جمي���ًل، هوؤلء قوم كتب اهلل عليهم 

القت���ل، فب���رزوا اإلى م�شاجعهم...«. نعم القتل في �سبيل اهلل في عين زينب جميل 

ي�سب���ه لجوء النع�س����ن اإلى م�سجعه. وال�سه�دة في �سبي���ل اهلل في مق�يي�س التقييم 

الإلهّي اإحدى الح�سنيين ك�لن�سر على حدٍّ �سواء. 

3 . الدر����س الث�ل���ث الذي ُي�ستف�د من الآية هو اأّن عل���ى الموؤمن اأن ل يح�سب اأّن الدني� 

يج���ب اأن تبق���ى دائًم� طوع يديه وره���ن اإ�س�رته ين�ل منه� م� يح���ّب ول ينتقل فيه� 

اإل م���ن ن�سر دنيوّي اإلى ن�سر. بل اإّن عل���ى الموؤمن اأن يتوّقع ال�سعود والهبوط في 

ح�س�ب����ت الدني�، والمقي��س الأهّم في نظره هو ع�قبة الأمور ونه�ية المط�ف، ولو 

عل���ى المدى البعي���د، ف�لن�سر الذي قد ين�له المن�فق في ه���ذه الدني� مّر الع�قبة، 

وال�سه����دة الت���ي ين�له� الموؤمن هي اإح���دى الح�سنيين، عندم� يوؤخ���ذ الم�سهد كّله 

عل���ى هذا الأ�س��س ولو اقت�سى الأمر تو�سيع النظ���رة اإلى عمر الب�سرّية كّله�. فرّب 

دٍم يراق يتحّول اإلى ن�سر يروي دوحة الأهداف الإلهّية ولو بعد حيٍن. ومن هن� ورد 

ع���ن الإم����م اأبي جعفر الب�قر Q في تف�سير هذه الآي���ة اأّنه ق�ل: »اإما موت في 

. 
طاعة اهلّل واإدراك ظهور اإمام...«)1)

وفي هذه الآية دللت اأخرى يطول بن� المق�م لو ا�ستعر�سن�ه� جميًع�. وعلى اأّي ح�ل 

الكليني، الك�في، ج 8، �س 286، حديث 431.  (1(
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يمك���ن الخروج من هذه الآي���ة بنتيجة هي: اأّن الن�سر لي�س هو ال�س���رط الأ�س��س والأول 

ة عندم� يكون الحديث عن الن�سر الآنّي الدنيوّي. والأخير في خو�س المع�رك، وخ��سّ

حة
ّ

موقع النصر في القتال والمواجهة المسل

يمّيز الفقه�ء بين مفهومين للقت�ل في �سبيل اهلل، اأحدهم� الجه�د والآخر الدف�ع. 

ويختلف اأحد هذين المفهومين عن الآخر في المفهوم كم� في بع�س الأحك�م. وهدفن� 

الأ�س�����س هن���� هو البح���ث عن موقع الن�سر ف���ي ح�س�ب�ت الإقدام عل���ى حمل ال�سالح 

ومواجهة العدّو، ولكن ل ب�أ�س من بي�ن المفهومين لنبّين موقع الن�سر من كلٍّ منهم�.

موقع النصر في الجهاد

واأّم���� الجه�د فه���و م�سطلح يق�سد به عند بع�س الفقه����ء ال�سروع في القت�ل، من 

ا على هج���وم العدّو على ب���الد الم�سلمين وتعّر�سه  دون اأن يك���ون ذلك ب�ل�س���رورة ردًّ

لقت�لهم. ويبدو من كالم بع�س الفقه�ء اأّن هذا النوع من الجه�د هو المق�سود عندم� 

ُيبح���ث عن الجه�د في الكت���ب الفقهّية. وب�لرجوع اإلى كتب الفق���ه الإ�سالمّي نجد اأّن 

فقه����ء الم�سلمي���ن يختلفون فيم� بينهم ف���ي ا�ستراط اإحراز الن�سر قب���ل ال�سروع في 

� بل يمكن البدء ب�لقت�ل مهم�  القت����ل. فمنهم من يرى اأّن اإحراز الن�سر لي�س �سروريًّ

اختلف���ت موازين القوى بي���ن الم�سلمين واأعدائهم. ومن ه���وؤلء ال�سيخ الطو�سي الذي 

يق���ول: »واإذا كان في الم�شلمين قّلة و�شعٌف وفي الم�شركين كثرٌة وقّوة، فالأولى اأن 

يوؤّخ���ر الجهاد ويتاأّنى حّت���ى يح�شل للم�شلمين قّوة. فاإذا ا�شت���ّدت �شوكة الم�شلمين 

وعلم �شوكتهم ل يجوز اأن يوؤّخر القتال...«)1) وتفيد هذه العب�رة من ال�سيخ الطو�سي 

اأّن الح���رب لي�س���ت هوايًة ومغ�م���رة؛ بل يجب اأن ُتخ��س من اأجل اأه���داف نبيلة، ف�إذا 

ك�ن���ت الن�سر غير محرز فال ينبغي لق�ئد الم�سلمين اأن يغ�مر بجنده واأّمته ويدخلهم 

في حرٍب ل ف�ئدة ُترجى منه�.

ال�سيخ محمد بن الح�سن الطو�سي، المب�سوط، ج 2، �س 2.  (1(
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موقع النصر في الدفاع

الدف�ع في الفقه الإ�سالمّي هو: القت�ل الذي يح�سل كردٍّ فعٍل على هجوم ي�سدر عن 

العدّو على الم�سلمين اأو على بالدهم. ويتن�زل الفقه�ء في هذا ال�سنف من الجه�د عن 

كثي���ر من ال�سروط التي يذكرونه� في ال�سنف ال�س�بق. مثاًل ي�سترط عدد من الفقه�ء 

ح�س���ور الإم�م واإذنه في ال�سنف ال�س�بق؛ ولكّنهم في هذا ال�سنف يتن�زلون عن عدد 

والجه�د مع اأئّمة الجور...  من هذه ال�سروط. يقول ال�سيخ الطو�سي في هذا المج�ل: 

 ي�ستحّق ف�عله به الإثم واإن اأ�س�ب لم يوؤجر عليه، واإن اأ�سيب ك�ن م�أثوًم�، اللهم 
ٌ
خط�أ

اإل اأن يده���م الم�سلمي���ن اأمٌر من قب���ل العدّو ُيخ�ف منه على بي�س���ة الإ�سالم وُيخ�سى 

� جه�دهم ودف�عهم غير اأّنه يق�سد  بواره، اأو ُيخ�ف على قوم منهم، وجب حينئٍذ اأي�سً

المج�ه���د والح�ل م���� و�سفن�ه الدف�ع عن نف�سه وعن ح���وزة الإ�سالم وعن الموؤمنين، 

، وتظهر ه���ذه العب�رة المنقولة عن ال�سيخ 
(1(

ول يق�س���د الجه�د مع الإم�م الج�ئر...«

الطو�سي اأّنه ل ي�سترط الوثوق ب�لن�سر في خو�س المع�رك الدف�عّية.

شبهة أن اإلسالم دين حرب

وفي خت�م هذا البحث تجدر الإ�س�رة اإلى اأمر مهمٍّ وهو اأّن الم�ست�سرقين يعتر�سون 

عل���ى الإ�سالم ب�أّنه دين حرٍب وقت�ل، وذلك ب�ل�ستن�د اإل���ى مفهوم الجه�د البتدائّي. 

وف���ي ال���رّد على ه���ذه ال�سبهة ن�سير اإل���ى مالحظ�ت �سريع���ة ونترك التف�سي���ل تجّنًب� 

للتطويل في غير محّله.

اأ- اإن ق�سًم� كبيًرا من المع�رك التي خ��سه� النبّي P هي حروب دف�عّية.

ب- الحروب التي ظ�هره� اأّنه� ابتدائّية هي في واقعه� من اأجل الدف�ع عن حقوق 

ال�سع���وب التي ك�ن يمنع فيه���� الن��س من الطالع على الإ�س���الم، وب�لت�لي هي 

مع�رك تهدف اإلى فتح النوافذ على الإ�سالم ولي�س اإلى فتح البلدان والأرا�سي. 

ال�سيخ محمد بن الح�سن الطو�سي، النه�ية ونكته�، مع تعليق�ت العالمة الحلّي، ج 2، �س 3.  (1(
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ج- اإّن العالق����ت الدولي���ة بي���ن الدول وال�سع���وب تغّيرت في ه���ذا الع�سر وتبّدلت 

وب�لت�ل���ي ف�إّن ع���دًدا من الأحك�م ل يطبق في هذا الع�س���ر ب�لطريقة التي ك�ن 

يطّبق فيه�.

د- اإن مفهوم المق�ومة في حّد نف�سه يحمل في داخله مفهوم الدف�ع، فهذا المفهوم 

يت�سّم���ن م���ن حيث المعنى معنيي���ن ب�لحّد الأدن���ى: المق�ومة ل�س���ّد العدوان، 

والمق�ومة ل�ستع�دة الأر�س والتحرير.
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X ة تأّملية
ّ

وقف

اإذا اأراد الإن�س����ن اأن ي�س���ل اإلى الح���ّق، واإذا اأراد اأن ُيطّب���ق الإ�سالم الحّق في بلٍد 

م����، فيجب اأن ي�سبر، هك���ذا ك�ن ي�سبر اأولي�ء اهلل �سالم اهلل عليهم في كل المراحل 

والم�س�ئ���ب والم�س����كل. لقد واجه ر�سول اهلل كثيرًا م���ن الم�س�كل خالل زم�ن وجوده 

ال�سري���ف في مكة والمدين���ة ومن جميع الجه�ت، فقد ك�ن���ت المح��سرة القت�س�دية 

وك�نت الهجم�ت الع�سكرية التي لم نر نحن مثله�... 

اإّنك���م على علم ب�أّن ت�ريخ الإ�س���الم م�سحون بهذه المج�هدات والت�سحي�ت والقتل 

عل���ى اأي���دي الفّج�ر، حتى اإّن اأئّمتن� عليهم ال�سالم قد ابتل���وا بهذه الأمور، ولكن يجب 

ال�سب���ر والتلبُّ����س ب�لمن�عة وال�ستق�مة ف�إّن اهلل مع ال�س�بري���ن، وقد تغّلبن� على هذه 

الق���ّوة ال�سيط�نية الخ�رقة )ال�س�ه( التي ك�ن���ت كل القوى تقف وراءه�، ولي�س هذا اإل 

لأّن �سعبن���� ك�ن مّتح���دًا �سبورًا وك�ن ي�سبر على الم�س����كل ويحّله� ب�ل�سبر وب�لتك�ل 

على اهلل تب�رك وتع�لى.

الإمام الخميني }، ال�شتقامة والثبات، �ص121. 
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اإّن ق�شًم���ا كبي���ًرا م���ن المع���ارك الت���ي خا�شها النب���ّي )�شلى اهلل علي���ه واآله( هي 

حروب دفاعّية.

الح���روب التي ظاهرها اأّنها ابتدائّية هي في واقعها من اأجل الدفاع عن حقوق 

ال�شعوب التي كان يمنع فيها النا�ص من الطلع على الإ�شلم.

�شبهة الإ�شلم 

دين

تطلق اإحدى الح�شنيين على: الن�سر والغلبة. 

ُتطلق اإحدى الح�شنيين على: ال�سه�دة والفوز بلق�ء اهلل �سبح�نه وتع�لى. 

معاني اإحدى 

الح�شنيين

اإّن الجه���اد �ش���واء اأكان دفاعي���اً اأم ابتدائي���اً، فاإّن اإح���دى الح�شنيين تحكم هذين 

النوعين.
الن�شر والجهاد

�شنة تداول الأيام: بمعنى اأّن الم�سلم يوؤمن ب�أّن الأي�م تتداول في �سنن اهلل تع�لى، 

فت�رة يتحّقق الن�سر، وت�رة ل يتحقّق بل ال�سه�دة هي ال�سبيل. 

الإرادة الإلهية: اعتق�د الموؤمنين بخ�سوع الكون وم� فيه لإرادة اهلل تع�لى

روؤي���ة الموؤمن: يوؤم���ن الم�سلم ب�أّن الن�سر ل ينح�سر ب�لأم���ور الم�ّدية، بل ي�سمل 

الن�سر في الآخرة.

التدّبر في اإحدى 

الح�شنيين

موقع 

الن�صر في 

ح�صابات 

الجهاد
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موعظة قرآنية

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  {ژ 

.
(1(

ڱ }

مقّدمة

من الأ�سئلة التي تواجه الم�سلمين في حروبهم التي يخو�سونه�، هو اأّنهم ين�سبون 

الن�س���ر الذي ين�لون���ه اإلى اهلل تع�لى. وقد ُطرح هذا النق�����س بحّدة بعد حرب ع�م 

2006 الت���ي خ��سته���� المق�وم���ة الإ�سالمّية في وج���ه الكي�ن الإ�سرائيل���ّي الغ��سب. 

. وبكلمة ع�ّمة  وكُث���رت الت�س�وؤلت والنتق�دات عندم���� ُو�سف الن�سر ب�أّنه ن�سٌر اإلهيٌّ

ينبغ���ي الق���ول بو�سوح اإّن العقي���دة الإ�سالمية تقت�سي لي�س ن�سب���ة الن�سر وحده اإلى 

اهلل ب���ل ن�سبة كل م� في الوجود الإمك�نّي اإليه تع�ل���ى. ف�لرزق والن�سر والعلم وغير 

ذل���ك من الأمور هي بيد اهلل تع�ل���ى يوؤتيه� من ي�س�ء من عب����ده. والأدّلة التي تدعو 

اإلى الإيم�ن به���ذا الأمر كثيرٌة من القراآن وغيره. و�سوف ن�ستعر�س فيم� ي�أتي بع�س 

هذه الأمور.

�سورة اآل عمران، الآية 126؛ وانظر: �سورة الأنف�ل: الآية 10.  (1(
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نسبة بعض النعم إلى الله في القرآن

1. الرزق: 

الآي����ت الت���ي تتحّدث عن الرزق ف���ي القراآن كثيرة ل مج����ل ل�ستعرا�سه� جميًع�، 

ونكتفي بذكر مجموعة منه�، هي:

 يق���ول تع�لى مخ�طًب���� بني اإ�سرائي���ل: {ۉ ۉ ې ې ې  -

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې 
.

(1(
ۈئ }

ويق���ول عّز وجّل مخ�طًب� الموؤمنين: {چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  -

.
(2(

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ }

ويقول تع�لى مقّرًرا اأّنه يرزق من ي�س�ء دون اأن يقدر اأحٌد على و�سع حدٍّ لرزقه:  -

.
(3(

{ڃ ڃ ڃ چ چ چ }

ويقول تع�لى في اآية كريمة يدعو فيه� اإلى طلب الرزق منه تع�لى وعدم البحث  -

عنه عند غي���ره: {ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

.
(4(

ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب }

2. العلم: 

والعلم وهو من اأعظم النعم الإلهّية على الإن�س�ن ن�سبه اهلل اإلى نف�سه في عدٍد من 

اآي�ت القراآن الكريم، منه�: 

قوله تع�ل���ى: {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  -

�سورة البقرة، الآية 57.  (1(
�سورة البقرة، الآية 172.  (2(
�سورة البقرة، الآية 212.  (3(

�سورة ف�طر، الآية 3.  (4(
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چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 
.

(1(
ژ ژ ڑ }

ويخبرن���� اهلل تع�لى ع���ن بع�س العب����د الذين مّن عليه���م ب�لعلم من لدنه  -

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  {ڇ  فيق���ول: 

.
(2(

ژ }
ويو�س���ي اهلل عّز وجّل نبّيه الأكرم P بطل���ب العلم منه عّز وجّل، فيقول  -

ل���ه: {ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

.
(3(

ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ }

3. النعم كّلها:

 ف���ي عدد من اآي����ت القراآن الكريم ين�س���ب اهلل �سبح�نه وتع�ل���ى بع�س النعم التي 

يرفل به� الإن�س�ن اإليه عّز وجّل، ومن ذلك:

وقول���ه تع�ل���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  -

.
(4(

ٺ ٺ ٺٿ }
قوله تع�لى: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  -

.
(5(

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ }
ع���م: {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  - واأخيًرا يق���ول تع�لى في مج�ل النِّ

. ومن 
(6(

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ }

نت�ئج هذا الفعل من الأفع�ل الإلهّية �سّمي اهلل عّز وجل ب�»المنعم«.

�سورة البقرة، الآيت�ن 31 و 32.  (1(
�سورة الكهف، الآية 65.  (2(

�سورة طه، الآية 114.  (3(
�سورة لقم�ن، الآية 20.  (4(

�سورة الزمر، الآية 8.  (5(
�سورة الزمر، الآية 49.  (6(
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نسبة النصر إلى الله

والن�س���ر هو نعمة من النعم الإلهّية التي يمكن اأن ُتن�سب اإلى اهلل تع�لى، بن�ء على 

ن�سبة النعم اإليه تع�لى؛ ولكن لأجل خ�سو�سّية هذه النعمة ن�ستعر�س عدًدا من الآي�ت 

التي تن�سب هذه النعمة بخ�سو�سه� اإلى اهلل عّز وجّل. بل اإّن بع�س اآي�ت القراآن الكريم 

يح�سر هذه النعمة به عّز وجّل دون غيره من الن��س اأو المخلوق�ت.

يقول تع�لى: {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

. بن�ء على اأّن المراد من الن�سر 
(1(

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ }
كم� تقّدم هو العون والمدد الذي يمّن اهلل به على الموؤمنين لتتحّقق لهم النتيجة التي 

يرجونه� منه تع�لى.

ويق���ول تع�ل���ى في اآي���ة يح�سر فيه���� الن�س���ر والعون ب���ه دون غيره م���ن الو�س�ئل 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  {ژ  والو�س�ئ���ط: 

.
(2(

ڱ ڱ }

.
(3(

�: {ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ } ويقول عّز وجّل اأي�سً

الدعاء بالنصر وطلبه من الله

ول يقف الأمر عند حّد الإخب�ر عن فعل اهلل في القراآن، بل اأّدبن� التراث الدع�ئي 

ال�س����در ع���ن اأئّمة اأهل البي���ت R على طلب النعم كّله� م���ن اهلل، ومنه� الن�سر. 

ين، هم�: وتكتفي بذكر ن�سّ

1. دع���اء الفتت���اح: هذا الدع�ء من الأدعية التي يواظ���ب الم�سلمون على قراءته� في 

لي�ل���ي �سهر رم�س�ن وهو من مف�خر الأدعية الإم�مّي���ة. وفيه طلب كثير من النعم 

�سورة الأحزاب، الآية 9.  (1(
�سورة اآل عمران، الآية 126؛ وانظر: �سورة الأنف�ل: الآية 10.  (2(

�سورة ال�سف، الآية 13.  (3(
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م���ن اهلل تع�لى، ومن ه���ذه النعم الن�سر ال���ذي تكّرر ذكره ب�أ�س���ك�ل مختلفة على 

النحو الآتي في الدع�ء لالإم�م المهدّي عجل اهلل تع�لى فرجه: »اللهّم اأعّزه واعزز 

به، وان�شره وانت�شر به، وان�شره ن�شًرا عزيًزا، وافتح له فتًحا ي�شيًرا، واجعل له 

من لدنك �شلطاًنا ن�شيًرا... وان�شرنا به على عدّوك وعدّونا... واأعّنا على ذلك 

بفتح تعّجله... ون�شٍر تعّزه و�شلطان حقٍّ تظهره...«.

2. م���ن ال�شحيف���ة ال�شجادّي���ة: وف���ي ال�سحيف���ة ال�سج�دّية الكثير مّم� ل���ه �سلة بهذا 

المعن���ى، وعل���ى راأ�س م� يمكن الإ�س����رة اإليه م���ن اأدعية ال�سحيف���ة ومّم� له �سلة 

ْر اأَْمَرُهْم، َوَواِتْر  بمفهوم الن�سر وطلبه من اهلل، قوله Q: »َواأَِلّْف َجْمَعُهْم، َوَدِبّ

ْبِر،  ���ِر، َواأَِعْنُه���ْم ِبال�َشّ ْدُه���ْم ِبالَنّ�شْ ِنِه���ْم، َواْع�شُ ���ْد ِبِكَفاَي���ِة ُموؤَ َبْي���َن ِمَيِرِه���ْم، َوَتَوَحّ

َواْلُطْف َلُهْم ِفي اْلَمْكِر«)1). ولي�س هذا المورد الوحيد في هذه ال�سحيفة المب�ركة؛ 

بل ثّمة غيره كثير مّم� يدّل على الن�سر من عند اهلل تع�لى، وينبغي اأن ُيطلب منه.

التوحيد األفعالي ونسبة النصر إلى الله

اكت���ب بقلم العقل على �سفحة القل���ب: ل موؤّثر في  يق���ول الإم����م الخمينّي }: 

الوج���ود �سوى اهلل«. كلمة رائعة ت�سدر عن �سخ�س خب���ر انح�س�ر الت�أثير في الوجود 

ب����هلل �سبح�ن���ه وتع�لى، وع��سه معرفة وتجرب���ة و�سلوًك�. وهذه الكلم���ة الرائعة لي�ست 

مجّرد تجربة �سخ�سّي���ة يعّبر عنه� هذا الع�رف الكبير في لحظة وجٍد و�س�عة ك�سف، 

بل هي جزء من عقيدة الإم�مية في التوحيد. وتو�سيح ذلك اأّن التوحيد بح�سب الروؤية 

الإم�مية ينق�سم اإلى اأق�س�م عّدة هي:

1 . التوحي����د ف����ي مقاب����ل التع����ّدد: ومعنى ه���ذه المرتبة من التوحي���د الإيم�ن ب�أّن اهلل 

واح���ٌد ل �سريك ل���ه. وهو اأدنى مرات���ب التوحيد. وه���ذه المرتبة يعّب���ر عنه� بع�س 

العلم�ء ب�أّنه� توحيد العواّم؛ لقدرة جميع الن��س على فهمه� واإدراكه� والعتق�د به�.

الإم�م زين الع�بدين Q، ال�سحيفة ال�سج�دّية، من دع�ئه لأهل الثغور.  (1(
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2 . التوحيد في مقابل التركيب: ومعنى هذه المرتبة نفي ترّكب الذات الإلهّية من اأجزاء، 

ك�لوج���ود والم�هّي���ة وغير ذلك. وي�ستدّل علم�ء العقيدة على ه���ذه المرتبة من التوحيد 

ب�أّن المرّكب يحت�ج اإلى اإجزائه واهلل �سبح�نه غنّي عن كّل �سيء حّتى عن الأجزاء.

3 . التوحيد في مقابل زيادة ال�شفات: والمراد من هذه المرتبة من مراتب التوحيد 

اأّن �سف�ت اهلل تع�لى لي�ست زائدة على الذات؛ لأّنه� اإن ك�نت ح�دثة فهذا يعني اأّن 

اهلل لم يكن مّت�سًف� به� ثّم �س�ر، واإن ك�نت قديمة فهذا يعني تعّدد القدم�ء، الأمر 

ال���ذي ل ين�سجم مع التوحيد بمعن�ه الأ�سمى الذي تقّره العقيدة الإم�مّية. واإن ك�ن 

.
غير الإم�مية يقبلون هذا المعنى ويوؤمنون بم� ي�سّمونه »القدماء الثمانية«)1)

4 . التوحيد الأفعالّي: وح��سله اأّن اهلل تع�لى ل يحت�ج اإلى اأحد لي�س�عده على نيل م� 

التوحيد الأفع�لي  يري���د وتحقيق م� ي�س�ء. وبح�سب تعبير ال�سيخ جعف���ر �سبح�ني: 

ه���و اأن نعترف ب�أّن الع�لم بم� فيه من العلل والمع�لي���ل، والأ�سب�ب والم�سّبب�ت، م� 

هو اإل فعل اهلل �سبح�نه، واأّن الآث�ر �س�درة عن موؤّثراته� ب�إرادته وم�سيئته. فكم� اأّن 

المخلوق�ت غير م�ستقّلة في ذواته� بل هي ق�ئمة به �سبح�نه فكذا هي غير م�ستقّلة 

في ت�أثيره� وعلّيته� و�سببّيته�. في�ستنتج من ذلك اأّن اهلل كم� ل �سريك له في ذاته، 

كذلك ل �سريك له في ف�علّيته و�سببّيته، واأّن كّل �سبب وف�عل، بذاتهم� وحقيقتهم� 

. وتوجد 
(2(

وبت�أثيرهم���� وف�علّيتهم����، ق�ئٌم به �سبح�ن���ه واأّنه ل حول ول ق���ّوة اإل به«

مرتبة اأخرى من التوحيد يحت�ج التمييز بينه� وبين هذه المرتبة اإلى تدقيق ومزيد 

.
تف�سيل لي�س هذا محّله وهو م� ي�سّميه بع�س العلم�ء ب�»التوحيد ال�شتقللّي«)3)

ويمك���ن اإثب�ت هذه المرتبة م���ن التوحيد ب�لعتم�د على العق���ل والدليل الفل�سفّي، 

انظر: محمد تقي م�سب�ح اليزدي، درو�س في العقيدة الإ�سالمية، ترجمة ه��سم محمد، رابطة الثق�فة والعالق�ت   (1(
الإ�سالمية، قم، 1997م، �س 151 - 153.

ال�سيخ جعفر �سبح�ني، مف�هيم القراآن، موؤ�س�سة الإم�م ال�س�دق Q، قم، ج 1، �س 15.  (2(
لمزيد من التف�سيل، انظر: ال�سيخ اليزدي، م�سدر �س�بق، �س 155.  (3(
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كم���� يمكن اإثب�ته���� ب�لرجوع اإلى الق���راآن الكري���م. والدليل العقلّي ال���ذي ي�ستند اإليه 

العلم�ء لإثب�ت هذه المرتبة من التوحيد يرتكز اإلى تف�سير طبيعة العالقة بين الخ�لق 

والمخلوقين اأو فلنقل بين العّلة الموجدة وبين الموجودات. فوجود الممكن وجود رابط 

، وم� لي�س م�ستقالًّ في اأ�سل وجوده ل يمك���ن اأن يكون م�ستقالًّ في ت�أثيره  غي���ر م�ستق���لٍّ

بل من ال�سرورّي اأن تكون اآث�ره مرتبطة ومتوّقفة على العّلة الموجدة ك�أ�سل وجوده.

واأم� من القراآن الكريم فتوجد اآي�ت عّدة يمكن اأن ُي�ستف�د منه� هذا المعنى، ومن 

هذه الآي�ت:

 .
(1(

اأ- قوله تع�ل���ى: {ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ }

فف���ي ه���ذه الآية يبّي���ن اهلل لر�سول���ه P اأّن ف�ع���ل الرمي ه���و اهلل، والنتيجة 

المترّتبة على الرمي ينبغي اأن ُتن�سب اإلى اهلل، ولي�س اإلى �سواعد المج�هدين.

ب- كّل الآي����ت التي تن�سب بع�س اأفع�ل الإن�س����ن اإلى اهلل تع�لى، كقوله عّز وجّل: 

. فف���ي هذه الآية ينفي 
(2(

{ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں }

اهلل ع���ّز وجّل الزرع عن الإن�س�ن وين�سب���ه اإلى نف�سه ولو ب�سيغة ال�سوؤال. وهذا 

يعن���ي اأّن���ه هو الموؤّث���ر الأوحد ف���ي الوجود، على الرغ���م من اعتق����د الإن�س�ن 

ال�سطحّي ب�أّنه هو الذي يزرع وي�سقي الزرع ويرع�ه لينمو ويحين وقت ح�س�ده. 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ   } تع�ل���ى:  قول���ه  ج- 

. يقول ال�سيد الطب�طب�ئي في تف�سير مجموعة الآي�ت التي وردت 
(3(

ہ}
وهذه الآي�ت تعّلل ذلك )اأي اأّن ال�سرك ي�سوق الإن�س�ن  هذه الآية في �سي�قه�: 

اإل���ى الهالك( ب�أّن رّب الجميع واحٌد اإليه تدبي���ر الكّل يجب عليهم اأن يدعوه 

وي�سكروا له وتوؤّكد توحي���د رّب الع�لمين من جهتين: اإحداهم�: اأّنه تع�لى هو 

�سورة الأنف�ل: الآية 17.  (1(
�سورة الواقعة، الآيت�ن 63 و 64.  (2(

�سورة الأعراف، الآية 54.  (3(
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ال���ذي خلق ال�سم����وات والأر�س جميًع� ث���ّم دّبر اأمره� ب�لنظ����م الأح�سن... 

 
(1(

والث�ني���ة: اأّنه تع�لى هو الذي يهّيئ له���م الأرزاق ب�إخراج اأنواع الثمرات...«

ث���ّم يت�بع ال�سيد الطب�طب�ئي �سرح مفهوم النظ�م الواحد الح�كم على الكون 

 
ّ
والب�حث عن النظ�م الكوني كّل���ه بجميع تف��سيله وجزئّي�ته، ويق���ول اأخيًرا: 

يج���د اأن الأمر في���ه على هذه ال�س�كل���ة، ف�لحوادث الجزئي���ة تنتهي اإلى علل 

واأ�سب����ب جزئية، وتنتهي هي اإلى اأ�سب�ب اأخرى كلية حتى تنتهي الجميع اإلى 

.
(2(

اهلل �سبح�نه غير اأن اهلل �سبح�نه مع كّل �سيء وهو محيط بكل �سيء«

اإًذا ه���ذه هي الروؤي���ة الإ�سالمية اإلى التوحي���د، وعلى �سوء ه���ذه الروؤية وانطالًق� 

منه� ين�سب الم�سلمون الن�سر اإلى اهلل كم� ين�سبون الرزق اإليه على حدٍّ �سواء. ف�لأمر 

بن����ء على هذه الروؤية لي�س من ب����ب التبّرك، ول من ب�ب المب�لغة بل هذه الن�سبة من 

مقت�سي�ت العقيدة الدينّية الإ�سالمية، وجزء من الروؤية الكونية الإ�سالمّية.

إلهّية النصر بإلهّية قيمته

اأخي���ًرا وقبل النتق�ل اإلى فك���رة اأخرى تجدر الإ�س�رة اإل���ى اأّن م� يعطي موجودات 

ع�لم الإمك�ن واأحداثه قيمة م�س�فًة اإلى قيمته� المعهودة، اأو فلنقل م� يعطي الأ�سي�ء 

غي���ر المقّد�سة قدا�سته� وي�سفي عليه���� قيمة معنوّية اأو اأخالقّية هو بع�س المالب�س�ت 

والخ�سو�سّي����ت الت���ي تحيط به���� فترفعه� من مرتب���ة اإلى اأخ���رى. والأمثلة على هذا 

الترّقي القيمّي لالأ�سي�ء كثيرة منه� مثاًل: الحجر والورق وم�س�حة محّددة من الأر�س. 

ف�لحج���ر �سيء م����دّي ل احترام ول قدا�س���ة له، واأم� عندم� يدخل ف���ي بن�ء الم�سجد 

الح���رام ف�إّن���ه يكت�سب قدا�سة تفتقده� بقي���ة اأنواع الحج�رة. وال���ورق يجوز ا�ستعم�له 

ف���ي اإ�سع�ل الن�ر اأو في غي���ر ذلك، ولكن عندم� تكتب عليه اأ�سم�ء اهلل اأو اآي�ت القراآن 

الميزان في تف�سير القراآن، ج 8، �س 147.  (1(
)م.ن(، �س 150.  (2(
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الكريم ويتحّول اإلى م�سحف يكت�سب قدا�سة تحّرم تنجي�سه اأو اإحراقه كم� تحّرم م�ّسه 

عل���ى غير المطّهرين. والأر�س يج���وز ا�ستعم�له� في م�س�لح الإن�س�ن مهم� ك�نت هذه 

الم�س�لح و�سيعة اأو رفيعة، وعندم� تتحّول اإلى م�سجٍد تتبّدل اأحك�مه� ويحرم دخوله� 

عل���ى الإن�س�ن في بع�س الح����لت ك�لجنب والح�ئ�س، ويح���رم تنجي�سه�، واإذا ح�سل 

وتنّج�ست يجب تطهيره� في اأقرب اأزمنة الإمك�ن.

والن�س���ر حدٌث م���ن الأحداث التي ت�سي���ب الإن�س�ن، ف�إذا طلب لأج���ل اهلل وا�ستثمر 

ف���ي �سبيل اهلل ك�ن ن�سًرا اإلهيًّ� وك�نت كّل قط���رة بذلت في �سبيل الح�سول عليه ط�هرة 

بمق�يي����س المعنى ومقّد�س���ة لي�س فوقه� بّر: »ف���وق كّل ذي برٍّ برٌّ حت���ى يقتل الرجل في 

. ولأجل هذا ُيقتل ال�سهيد كم� يعّبر 
�شبيل اهلل، فاإذا قتل في �شبيل اهلل فلي�ص فوقه بّر«)1)

ۋ ۋ ۅۅ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۆ  ۇ  {ۇ  وج���ّل:  ع���ّز  اهلل 

؛ نع���م ُيقَت���ل ولكّنه ل يم���وت كم� ينبئن� 
(2(

ۉ ۉ ې ې ې ېى }
اهلل �سبح�ن���ه في اآية اأخرى: {گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ 

. وه���ذا المعن���ى يعّبر عنه ب�أح�س���ن طريقة واأبلغه� قوله ع���ّز وجّل: {   ڌ 
(3(

ڻ }
کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
. وف���ي مق�ب���ل هذا الن�سر الذي يقع في �سراط اهلل عّز وجّل وفي 

(4(
گ گ گ}

�سبيله، نجد ن�سًرا وتمكيًن� اآخر ُي�ستثمر بطريقٍة اأخرى يخبرن� اهلل عّز وجّل عنه� بقوله: 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  {ڱ 

 .
(5(

{ ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ف�لتمكين الأّول اإلهيٌّ لأّنه ي�سّب في المق��سد التي يريده� اهلل عّز وجّل بخالف الث�ني.

الك�في،ج2، �س348.  (1(
�سورة التوبة، الآية 111.  (2(

�سورة اآل عمران، الآية 169.  (3(
�سورة الحّج، الآية 41.  (4(
�سورة الأنع�م، الآية 6.  (5(
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X ة تأّملية
ّ

وقف

لق���د ا�ستط�ع �سعب اإيران المج�ه���د اأن يتغّلب ب�لإيم�ن ب����هلل ووحدة الكلمة على 

ق���درة �سيط�نية عظيمة تدعمه� جمي���ع القوى، واأن يقطع يد جميع القوى العظمى عن 

بلده«.

اإّن الإيم�ن ب�هلل وب�لمب�دئ الإ�سالمية هو الذي حّقق لكم الن�سر«. 

اإنَّ �س���رَّ انت�س�رن���� ه���و التوّج���ه نح���و اهلل تب�رك وتع�ل���ى والحر�س عل���ى حرا�سة 

الإ�سالم«. 

ح�فظوا على الأخالق وال�سلوك الإ�سالميين، فهم� اللذان حّقق� لكم الن�سر«. 

اإّن �سّر انت�س�ركم هو الإيم�ن ووحدة الكلمة«. 

لق���د ا�ستط�ع �سعب اإيران المج�ه���د اأن يتغّلب ب�لإيم�ن ب����هلل ووحدة الكلمة على 

ق���درة �سيط�نية عظيمة تدعمه� جمي���ع القوى، واأن يقطع يد جميع القوى العظمى عن 

بلده« 

اإّن الإيم�ن ب�هلل وب�لمب�دئ الإ�سالمية هو الذي حّقق لكم الن�سر«. 

الإمام الخميني}، الكلمات الق�شار، �ص123.
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دع���اء الفتت���اح: »اللهّم اأعّزه واعزز به، وان�سره وانت�سر به، وان�سره ن�سًرا عزيًزا، 

وافتح له فتًح� ي�سيًرا، واجعل له من لدنك �سلط�ًن� ن�سيًرا... وان�سرن� به على عدّوك 

وعدّون�... واأعّن� على ذلك بفتح تعّجله... ون�سٍر تعّزه و�سلط�ن حقٍّ ُتظهره...«

ْد  ْمَرُه���ْم، َوَواِتْر َبْيَن ِمَيِرِهْم، َوَتَوَحّ
َ
ْر اأ ِلّْف َجْمَعُهْم، َوَدِبّ

َ
ال�شحيف���ة ال�شجادي���ة: )َواأ

ْبِر، َواْلُطْف َلُهْم ِفي اْلَمْكِر(. ِعْنُهْم ِب�ل�سَّ
َ
ِر، َواأ ْدُهْم ِب�لَنّ�سْ ِبِكَف�َيِة ُموؤَِنِهْم، َواْع�سُ

الدعاء بالن�شر

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ال���رزق:{چ  

ڈ  ڈ    ژ}

الن�شر: {ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ}

النع���م كّله���ا: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  

ٺ  ٺ  ٺٿ}

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   {ڇ   العل���م: 

ژ} ن�شبة النعم اإلى 

اهلل تعالى

قيمة الأ�شياء: اإّن الأ�سي�ء ت�أخذ قيمته� مّم� تن�سب اإليه اأو يّتحد معه� اأو يقرن به�، 

ول���ذا ف����إّن الن�سر قد قرن ب�هلل �سبح�نه وتع�لى فك�ن���ت قيمته فوق كّل �سيء{گ    

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ}.

اإلهية الن�شر

التوحيد 

الأفعالي والن�شر

فل�صفة 

ن�صبة 

الن�صر هلل

التوحيد الأفعالّي

التوحيد في مقابل زيادة ال�شفات

التوحيد في مقابل التركيب

د التوحيد في مقابل التعدُّ

{گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ}





مفاهيم محورية:

X .ة
ّ
تعريف السن

X .سنن الله في القرآن الكريم

X .مداليل اآليات الكريمة في السنن

)1( عالقة الفعل ورد الفعل.

)2( المعرفة الم�سبقة.

)3( الدوام وال�ستمرار.

)4( حفظ الختي�ر.

 هل النصر سّنة؟ )1( 

نماذج من الّسنن القرآنية

5





موعظة قرآنية

ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  {ہ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ىى 
.

(1(
ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ }

مقّدمة

كلم���ة �سّنة من الكلم�ت المتداول���ة في الفكر الإ�سالمّي بكث���رة، والمعنى الأ�سهر له� 

قول المع�سوم وفعله وتقريره«. وبهذا المعن���ى يكون كّل م� ورد عن النبّي P من  ه���و: 

اأق���وال واأفع�ل �سّنًة، وكذل���ك كّل م� ورد عن �سكوته على بع����س الت�سّرف�ت التي ق�م به� 

بع�س الم�سلمين في مح�سره و�سكت ولم يعتر�س عليه�. ولي�س هذا المعنى هو المق�سود 

هن�. بل المراد من كلمة �سّنة معنى اآخر هو المعنى الذي ورد في القراآن الكريم قبل اأن 

تتحّول هذه الكلمة اإلى م�سطلح ا�ستهرت دللته على هذا المعنى الم�س�ر اإليه اأعاله.

ة
ّ
تعريف السن

كلم���ة �سّنة كلمة وردت ف���ي اللغة العربية وك�ن الع���رب ي�ستعملونه� في مح�وراتهم 

واأح�ديثهم ثّم اأتى الإ�سالم ونزل الوحي على ر�سول اهلل P واأخذت هذه الكلمة معًنى 

�سورة ف�طر، الآيت�ن 43-42.  (1(
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جديًدا �سوف نبّينه لحًق�. ولكن ل ب�أ�س من تو�سيح المعنى الأّول ليّت�سح النتق�ل من 

المعنى القديم اإلى المعنى الجديد. وب�لمن��سبة ل ب�أ�س من الإ�س�رة اإلى اأّن اأحد وجوه 

الإعج����ز في القراآن الكريم هو ا�ستعم�له لكلم����ت عربّيٍة في مع�ن جديدة بطريقة ل 

ي�سع���ر معه� الق�رئ اأو الم�ستمع ب�سيء م���ن الغرابة وال�ستهج�ن على الرغم من تبّدل 

المع�ن���ي القديم���ة واختالفه� عن المع�ن���ي القديمة. وقد التفت اإلى ه���ذا ال�سكل من 

اأ�سك�ل الإعج�ز القراآنّي كثير م���ن العلم�ء منهم المفكر الي�ب�نّي تو�سيهيكو اإيزوت�سو: 
 

اإّن الكلم����ت نف�سه� ك�نت م�ستعملًة في اللغة الدارجة في القرن ال�س�بع الميالدي، اإن 

ل���م يكن في الحدود ال�سّيقة لمجتمع مّكة التج�ري، فعلى الأقل عند بع�س الجم�ع�ت 

الدينّي���ة في الجزيرة العربية. اإل اأّنه� ك�ن���ت تنتمي اإلى نظ�م مفهومّي مختلٍف. وج�ء 

الإ�س���الم فجمعه� مًع� و�سّمه� كّله� في �سبكة مفهومّية جديدة كليًّ�، وغير معروفة من 

قب���ل وهي كذلك حّتى اليوم. وق���د اأّدى هذا التحّول في المف�هي���م والتبّدل الجوهري 

للقي���م الأخالقّية والدينّية الت���ي ن�س�أت عنه، اإلى اإحداث تغّير اأ�س��سّي ك�مل في ت�سور 

الع���رب للع�لم وللوجود الإن�س�نّي. ومن وجهة نظ���ر المخت�ّس بعلم الدللة الذي يهتّم 

بت�ري���خ الأفك�ر، ف�إّن هذا، ولي����س اأّي �سيء اآخر، هو م� اأعط���ى الروؤية القراآنّية للكون 

ا. واإذا تكّلمن� بتع�بير اأعّم، ف�إّن من المعرفة ال�س�ئعة  ه���ذا الط�بع الممّيز الوا�سح جدًّ

اأّن الكلم�ت اإذا ُنِزعت من تراكيبه� التقليدّية الث�بتة، واأدخلت في �سي�ق جديد مختلف 

����، ف�إّنه���� تميل اإل���ى الت�أّثر جوهريًّ� به���ذا النتق�ل ب�لذات. وهذا م���� يعرف بت�أثير  كليًّ

ال�سي����ق على مع�ني الكلم�ت. وقد يوؤّدي هذا الت�أثير اإل���ى تحّولت دقيقة في التوكيد، 

واإلى تغييرات طفيفة في الف�رق المعنوّي الذي ل يك�د يدرك، وفي الت�سوير الع�طفّي 

الح���ّي فح�سب، ولكن الغ�لب هو حدوث تغّيرات عنيفة في بنية مع�ني الكلم�ت، ويظّل 

ه���ذا �سحيًح� حّتى عندم� تبقى الكلمة الت���ي نحن ب�سدد اإدخ�له� في النظ�م الجدّي 

.
(1(

محتفظة بمعن�ه� الأ�س��سّي الذي ك�ن له� في النظ�م القديم«

تو�سيهيك���و اإيزوت�س���و، اهلل والإن�س�ن في الق���راآن، ترجمة هالل محم���د الجه�د، مركز درا�س����ت الوحدة العربية،   (1(
بيروت، 2007م، �س 35.
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ومن هذه الكلم�ت التي ينطبق عليه� هذا المبداأ كلمة »�شّنة«، فهي ك�نت تدّل في لغة 

�سننت الم�ء على وجهي  العرب على ال�سّب والجري�ن وهو المعنى الأ�سلّي لهذه الكلمة: 

�: اإذا اأر�سلته اإر�س�ًل، ثّم ا�ستّق منه رجٌل م�سنون الوجه ك�أّن اللحم قّد �ُسّن على  اأ�ُسّنه �سنًّ

. ثّم تطّور هذا المعنى و�س�ر 
(1(

»���� ّب �سبًّ وجه���ه. والحم�أ الم�سنون من ذلك، ك�أّنه قد �سُ

ُي�ستعم���ل في القوانين التي يج���ري عليه� الفعل الإلهّي في المجتمع����ت الإن�س�نّية �سواء 

ك�ن ذل���ك في ع�لم الت�سريع اأو في ع�ل���م التكوين. وي�سير الم�سطفوي اإلى هذا التحّول 

في معنى ال�سّنة من جري�ن الم�ء اإلى جري�ن القوانين والأوامر والأحك�م الإلهّية بقوله: 

جري����ن اأمر من�سبط، �س���واء ك�ن هذا الأمر وجري�نه في ظهور �سف���ة اأو عمل اأو قول، 

وتختل���ف ب�ختالف الموارد... و�ُسّن���ة اهلل تع�لى: جري�ن من ظهور �سف�ته على �سوابط 

.
(2(

مخ�سو�سة، وهذه ال�سوابط تختلف ب�ختالف كّل �سفة وبمقت�سى خ�سو�سّي�ته�«

سنن الله في القرآن الكريم

وق���د وردت كلم���ة �سّنة في القراآن الكري���م مّرات عّدة في �سي�ق����ت مختلفة منه�، 

ورّبم���� اأكثره���� في معن���ى المنهج وال�سيرة الت���ي يجريه� اهلل على بع����س المجتمع�ت 

الإن�س�نّية. ومن اأمثلة ذلك الآي�ت الآتية:

1 . ق�ل اهلل تع�لى {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

وال�سّنة  . يقول ال�سيد الطب�طب�ئي في تف�سير هذه الآية: 
(3(

ۓ ۓ ڭ }
ه���ي الطريق���ة وال�سيرة. اأمر النب���ّي P اأن يبّلغهم ذلك وفي معن����ه تطميع وتخويف 

وحقيقت���ه دعوة اإلى ت���رك القت�ل والفتنة ليغفر اهلل بذلك... ف����إن لم ينتهوا عّم� نهوا 

.
(4(

عنه فقد م�ست �سّنة اهلل في الأولين منهم ب�لإهالك والإب�دة وخ�سران ال�سعي«

معجم مق�يي�س اللغة، م�ّدة: �سّن.  (1(
التحقيق في كلم�ت القراآن، ج 5، �س 288.  (2(

�سورة الأنف�ل، الآية 38.  (3(
الميزان في تف�سير القراآن، ج 9، �س 75.  (4(
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ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تع�ل���ى  اهلل  ق����ل   .  2

ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
� طريقت���ه ومنهجه في  . وف���ي ه���ذه الآية يبّين اهلل ع���ّز وجّل اأي�سً

(1(
ڤ ڤ }

التع�م���ل م���ع الذي يح�ول���ون ال�سّد عن �سبيل���ه ب�إخراج ر�سله م���ن �س�حة دعوتهم 

وتبليغهم. وتق�سي هذه الطريقة ب�أّن المخِرجين �سوف ي�ست�أ�سلهم اهلل من الأر�س 

الت���ي اأخرج���وا منه� ر�سوله ويف���ّكك وحدتهم الجتم�عّية الت���ي ك�نت تربط بينهم 

وتدفعهم اإلى م� اأقدموا عليه من عدوان.

3 . ق�ل اهلل تع�لى {ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ 

ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې 
. وت�سب���ه ه�ت����ن الآيت�ن �س�بقتهم� من حي���ث الم�سمون وذلك اأّن اهلل في 

(2(
ىئ ىئ}

ه�تي���ن الآيتي���ن يه���ّدد الم�ستكبرين الذين يق�سم���ون على الهت���داء ولكّنهم بعد ذلك 

ي�ستكب���رون ويمكرون ب�لمنذرين الذين ي�أتون اإليه���م من قبل اهلل تع�لى، يهّددهم بم� 

تقت�سي���ه الطريقة وال�سّنة الإلهّية ف���ي التع�مل مع الأمم التي �سبقتهم، ويلفت نظرهم 

ف���ي الآيتين الالحقتين له�تين الآيتين ويدعوهم اإل���ى ال�سير في الأر�س والعتب�ر بم� 

جرى على الأّولين وب�لقوانين التي طّبقه� اهلل عّز وجّل على من �سبقهم من الأمم.

مداليل اآليات الكريمة في السنن

تفيدن���� الآي�ت المتقّدمة اأموًرا ع���ّدة ن�ستعر�سه� فيم� ي�أتي لنطّبقه� بعد ذلك على 

الن�س���ر الذي وعد اهلل به الموؤمني���ن ونعرف هل هو �سّنة من ال�سنن التي يجريه� اهلل 

تع�ل���ى على الموؤمنين به اأم هو ح�ل���ة ا�ستثن�ئّية يخ�ّس به� بع�س الن��س اأو الجم�ع�ت 

في بع�س الح�لت دون غيره�. 

�سورة الإ�سراء، الآيت�ن 76 و 77.  (1(
�سورة ف�طر، الآيت�ن 42 و 43.  (2(



69)  النصر صّنن  ههم   اآن  رس الّفنس الورا لن

1 . العلقة بين الفعل ورد الفعل: 

ال�سّن���ة ت�سبه الق�نون الذي يحكم العالقة بين الفع���ل ورّد الفعل. ففي الآية الأولى 

يحّدثن� اهلل عن مالزمة المخ�طبين ب�لآية �سيرة الأمم الم��سية )الفعل( وعن انطب�ق 

�سّن���ة اهلل على الأمم الم��سية عليهم )رّد الفع���ل(. وفي الآية الث�نية يخبرن� عّز وجّل 

ع���ن اأّن اإخراج الر�سول م���ن ميدان دعوته �سوف يوؤّدي )الفعل( اإلى تفّكك المتمّردين 

وفقدانه���م وحدتهم الجتم�عّي���ة )رّد الفعل(. والأمر نف�سه ُيق����ل فيم� يرتبط ب�لآية 

الث�لثة.

2 . المعرفة الم�شبقة:

يذكر العلم�ء اأّن ميزة القوانين التي يقدر العلم على اكت�س�فه� اأّنه� ت�سمح لالإن�س�ن 

ب�لتنّب���وؤ ب�لأحداث الآتية في الطبيعة. يوؤّدي فه���م الإن�س�ن لق�نون الج�ذبية اإلى قدرة 

المهند�سين مثاًل على تنظيم الأبنية وفق قوانين محّددة ت�سمح بتم��سك البن�ء وتحول 

دون انهي����ره. وكذل���ك فهم الق�نون الذي ي���وؤّدي اإلى الك�سوف اأو الخ�س���وف يوؤّدي اإلى 

اإمك�ن التنّبوؤ بحدوث ه�تين الظ�هرتين قبل ح�سولهم� وعلى هذين الأمرين ُيق��س م� 

�سواهم����. وفيم� نحن فيه معرفة �سّنة اهلل في الأمم الم��سية تهدي الإن�س�ن اإلى توّقع 

النت�ئ���ج والآث�ر التي تترّتب على اأفع�له. ول تغفل الآي����ت المتقّدمة هذه الخ�سو�سّية 

في ال�سّنة بل تلفت اإليه� بطريقة وا�سحة عندم� تدعو اإلى العتب�ر الذي هو النظر في 

م�س�ئر ال�س�بقين والآث�ر التي ترّتبت على اأفع�لهم لمعرفة الآث�ر والنت�ئج التي �سوف 

تترّت���ب في ح�ل تكّرر الفع���ل نف�سه اأو م� ي�سبهه من الأّمة المدع���ّوة اإلى العتب�ر بمن 

�سبقه� من الأمم.

3 . الدوام وال�شتمرار:

 ال���دوام وال�ستمرار اأو فقل الطراد هو م���ن الخ�س�ئ�س التي تجعل المبداأ ق�نوًن� 

و�سّن���ة �سواء ك�ن ذلك في مج�ل العلم الطبيعّي اأو ف���ي مج�ل الإن�س�ن والمجتمع. فال 
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يك���ون الق�نون ق�نوًن���� اإل اإذا انطبق على الجميع بطريقة واح���دة. وحّتى ال�ستثن�ءات 

الت���ي يظهر لأّول وهل���ة اأّنه� تخرق الق�عدة يج���ب اأن تكون خ��سع���ة ل�ستثن�ء ق�نونّي 

ين�سج���م مع الق�نون الأ�سلّي. ومن هن� ل تك���ون المعجزات خرًق� للقوانين التي تحكم 

. ومن هن� ل يكون رفع التكلي���ف مثاًل عن بع�س الن��س خرًق� 
(1(

عالق���ة العّل���ة ب�لمعلول

للق�نون الت�سريعّي، بل هو ق�نون يوؤّدي اإلى ال�ستثن�ء ب�سكٍل ق�نونّي. والآي�ت المتقّدمة 

ت�سير اإلى دوام هذا المعنى بو�سوح يغنين� عن ال�سرح والتف�سيل.

4 . حفظ الختيار:

الخ�سو�سّي���ة الرابعة من خ�سو�سّي�ت القواني���ن الجتم�عّية اأّنه� تحفظ لالإن�س�ن 

اختي����ره ول تلغي اإرادته. بل حّتى في القوانين الطبيعّي���ة عندم� يكت�سف الإن�س�ن �سّر 

الق�نون ويفهمه حّق فهمه ف�إّنه واإن لم يكن ق�دًرا على تبديله وتغييره: {ۇئ ۇئ ۆئ 

، لكّن���ه ق����دٌر عل���ى التكّيف مع���ه وال�ستف�دة منه. 
(2(

ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ }
ف�لإن�س����ن ل يقدر على اإبط�ل ق�ن���ون الج�ذبّية المذكور اأعاله ولكّنه ق�دٌر على تكييف 

حي�ت���ه معه وال�ستف����دة منه وتوجيهه في خدم���ة اأغرا�سه ولو في ح���دود مر�سومة ل 

يمك���ن تج�وزه�. فبدل اأن يج���ري علين� ق�نون الج�ذبية وي�سقطن� من اأعلى اإلى اأ�سفل 

 � يمكنن���� ال�ستف�دة منه في ال�ستقرار على وجه الأر����س. والقوانين الجتم�عّية اأي�سً

يمكن التع�مل معه� بهذه الطريقة فيمكن لالإن�س�ن اأن يقدم على تحقيق الفعل ليتحّقق 

رّد الفع���ل، اأو العك�س يمتنع عن الفعل وي�ستفي���د من تجربة الأمم الم��سية فال يجري 

عليه م� جرى عليهم.

اإ�س����رة اإل���ى نق��س فل�سفّي يدور ح���ول المعجزات التي ي�أتي به���� الأنبي�ء واأّنه� ل تعّد خرًق� لق�ن���ون العلّية، بل هي   (1(
م�سداق من م�س�ديق ق�نون العلّية ولكن النبّي الذي ي�أتي ب�لمعجزة يّطلع على عّلة غير العّلة الطبيعّية التي اعت�د 

الن�����س عليه����. وتف�سيل هذا البحث له محلٌّ اآخر. ومن اأراد المزيد يمكنه الرجوع اإلى كتب علم الكالم والفل�سفة 

وكتب التف�سير، ومن ذلك: الميزان في تف�سير القراآن، ج 1، �س 73.

)2) �سورة ف�طر، الآية 43.
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X ة تأّملية
ّ

وقف

{ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ } وال���كالم يقع ف���ي ثالثة مط�لب: 

اأحده�: اإّنه ل ريب في عدم ح�جة الق�در المتع�ل اإلى ن�سرة اأحد ف�إّنه تع�لى بوجوب وجوده 

 
(1(

غني ب�لّذات، والخلق محت�جون اإليه كم� ق�ل تع�لى �س�أنه: {ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ}

���رون، ودّلت علي���ه الأخب�ر: هو ن�س���رة دينه، ون�سرة  ف�لم���راد بن�سرته كم���� ذكره المف�سِّ

النب���ي والأئمة الأطه����ر، والأولي�ء الأبرار، وبعب�رة اأخرى كل من يكون في ن�سرته يكون في 

ر�س���ى اهلل تع�لى، فن�سرت���ه ن�سرة اهلل، وهذا المطلب من غ�ي���ة الو�سوح بمك�ن ل يحت�ج 

اإل���ى �س�هد وبره�ن. الث�ني: اعل���م اأّن المراد بن�سرته هو الإق���دام والم�س�عدة في كّل اأمر 

ُعِل���م تعلُّق غر�سه بوقوع���ه، ولهذا تتف�وت كيفية الن�سرة بح�سب تف����وت الأزم�ن والأحوال 

والأمكنة، ف�لن�سرة في زم�ن ح�سوره تح�سل بوجه، وفي زم�ن غيبته بوجه اآخر، فقد تكون 

الن�سرة ب�لتقية وقد تكون ب�لدعوة اإليه وقد تكون ب�لجه�د بين يديه وقد تكون ب�لدع�ء في 

تعجي���ل فرجه، وقد تكون بذكر ف�س�ئل���ه، و�سف�ته، ودلئله، وعالم�ت���ه، وقد تكون بن�سرة 

اأولي�ئه واأحّب�ئه وقد تكون بت�أليف الكتب ون�سره�، اإلى غير ذلك من اأ�سن�ف الن�سرة، وهي 

كثي���رة ل تخفى عل���ى اأهل الب�سيرة. الث�لث: في كيفية الن�س���رة الإلهية، التي جعله� جزاء 

لن�س���رة العب���د اأولي�ء اهلل تع�لى ودين���ه ور�سله بح�سب م� ا�ستفدن�ه م���ن الرواي�ت. فنقول: 

يمك���ن اأن يكون المراد بهذه الن�سرة اأن ين�سر اهلل تع�لى عبده في الي�سر والع�سر وال�سّراء 

وال�س���ّراء ب����أن يحفظه مّم� ُيبعده ع���ن رحمته من الأ�سر، والبط���ر، والطغي�ن، ونحوه� من 

المهل���ك�ت، والموبق����ت، الت���ي تعر�س للعبد في ح����ل الرخ�ء، ومن الج���زع والهلع والك�سل 

والف�س���ل، ونحوه����، مّم� يعر�س للعبد في ح����ل البالء. واأّم� الن�سرة عل���ى الأعداء في دار 

الفن����ء فهي ت�بع���ة للم�س�لح والحكم الإلهية، ف�إّنه� تتف�وت بح�س���ب المقت�سي�ت والأزمنة، 

فقد يكون اأولي�وؤه في الدني� غ�لبين، وقد يكونون مغلوبين، وذلك لحكم وعلل.

مكيال المكارم، الميرزا محمد تقي الأ�شفهاني، ج2، �ص207.

)1) �سورة محّمد، الآية 38.



النصر اإللهي72

ال�شتئ�ش���ال:  {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   پ  ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ}.

خ�ش���ران ال�شع���ي:  {ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  

ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ}.

ارتداد نتيجة العمل على �شاحبها:  {ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  

ې      ې   ې  ىى  ائ  ائ  ەئ     ەئ   وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  
ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ}.

�شنن اهلل في 

القراآن الكريم

�: اإذا اأر�سلته  لغة: المعنى الأ�سلّي لهذه الكلمة: »�سننت الم�ء على وجهي اأ�ُسّنه �سنًّ

اإر�س�ًل...اإلخ

ال�شن���ن الإلهي���ة:  جري����ن م���ن ظهور �سف�ت���ه عل���ى �سوابط مخ�سو�س���ة، وهذه 

ال�سوابط تختلف ب�ختالف كّل �سفة وبمقت�سى خ�سو�سّي�ته�.

اأ�شولياً:  ال�سنة هي قول المع�سومQ وفعله وتقريره. معاني ال�شنة

مداليل ال�شنن 

الإلهية

هل الن�صر 

�صنة؟

الدوام وال�شتمرار

حفظ الختيار

المعرفة الم�شبقة

العلق���ة بين الفع���ل ورّدة 

الفعل

{ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ}



مفاهيم محورية:

X .ة بحسب رأي الشهيد الصدر
ّ
السن

X ة؟
ّ
كيف نثبت أّن النصر سن

X .آيات النصر في القرآن الكريم

X .اآليات العاّمة في النصر

X .اآليات المصداقية في النصر

X .آيات االعتبار بنصر سابق

6

 هل النصر سّنة؟ )2(
سنن النصر اإللهّي في القرآن الكريم





موعظة قرآنية

ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   }

.(1(
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ }

مقّدمة

هل الن�سر والمدد الإلهّي �سّنة من ال�سنن وق�نون كتبه اهلل على نف�سه واألزم نف�سه 

ب���ه؟ وم� هي ال�سروط التي يجب على الإن�س�ن توفيره� ليح�سل عليه؟ اأو فلنقل م� هو 

الفع���ل الذي يجب على الإن�س�ن اأن يحّققه لين�ل رّد الفعل الإلهّي و�سدى فعله وجزاءه 

الح�سن وهو الن�سر وتحقيق الأهداف؟

وللج���واب عن هذا ال�سوؤال يح�سن بن� ال�ستع�نة بجهود اأحد العلم�ء الذين ع�لجوا 

مو�سوًع� �سبيًه� بهذا المو�سوع واأبدع في فتح هذا البحث وفيم� انتهى اإليه من نت�ئج، 

وهو ال�سهيد المرحوم ال�سيد محمد ب�قر ال�سدر.

ة بحسب رأي الشهيد الصدر
ّ
السن

ي���رى ال�سهيد ال�سدر اأّن القراآن ك�سف ع���ن اهتم�مه بم� ي�سّميه ب�ل�سنن الت�ريخّية 

ب�أكثر من طريقة، فمّرة يخبرن� القراآن الكريم عن خ�سوع الت�ريخ الب�سرّي لمجموعة 

�سورة البقرة، الآية 214.  (1(
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، وث�نية يخبرن� عن �سن���ٍن بعينه� من خالل ذكر  م���ن القوانين وال�سنن عل���ى نحٍو ع�مٍّ

الم�س�دي���ق والأمثلة لهذه ال�سنن، وث�لثة يمزج الق���راآن بين النظرّية والتطبيق بحيث 

يبّين المفهوم الكلّي في اإط�ر الم�سداق، ورابعة يدعون� اإلى النظر في الت�ريخ والت�أّمل 

. ومن اأمثلة الق�سم الأّول 
(1(

ف���ي م�س�ئر الأمم الغ�برة كي نكت�سف الق�نون وَنِعي ال�سّنة

 .
(2(

{ ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  {ں  تع�ل���ى:  قول���ه 

وم���ن اأمثلة الق�س���م الث�ني قوله تع�ل���ى: { ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

 ومن اأمثلة الحّث على النظر في م�س�ئر 
(3(

ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ }
ال�سع���وب ال�س�بقة قوله تع�لى: { ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

.
(4(

ہ ہ ھھ }
ة؟

ّ
كيف نثبت أّن النصر سن

يمكنن���� مع�لج���ة �سوؤالن� المطروح ف���ي العنوان على �سوء م� تق���ّدم اأعاله والبحث 

ع���ن الآي����ت التي تبّين اأن الن�س���ر �سّنة من ال�سنن التي كت���ب اهلل على نف�سه اللتزام 

به���� في اأكثر من اآية من اآي�ت القراآن الكريم. وم���ن ال�سواهد والقرائن الع�ّمة الداّلة 

عل���ى اأّن الن�س���ر �سّن���ة تعبير اهلل ع���ن منحه الن�سر لبع����س الر�سل والأم���م ال�س�بقة 

ب�سيغة الم�س�رع. والفع���ل الم�س�رع كم� يقّر علم�ء اللغة العربّية يدّل على ال�ستمرار 

والتكرار. وه�ت�ن ال�سمت�ن من �سم�ت الق�نون كم� اأ�سرن� اآنًف�. ومن الآي�ت التي وردت 

 .(5(
بهذه ال�سيغ���ة قوله تع�ل���ى: { چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ }

والت�أكي���د الم�س�ع���ف الذي اّت�سم به بع����س عب�رات القراآن التي تتح���ّدث عن الن�سر 

�سّية لل�سهيد  ال�سي���د محمد ب�قر ال�سدر، المدر�سة القراآنّية، الطبعة الأولى، مرك���ز الأبح�ث والدرا�س�ت التخ�سّ  (1(
ال�سدر، قم، 1421 ه�.ق.، �س 54.

�سورة الأعراف، الآية 34.  (2(
�سورة الأنع�م، الآية 34.  (3(

�س���ورة يو�س���ف، الآية 109. تجدر الإ�س�رة اإلى اأّن الأمثلة المذكورة لالآي�ت ال�سريفة هي من ال�سهيد ال�سدر نف�سه.   (4(
انظر: المدر�سة القراآنية، م�سدر �س�بق، �س 66-55.

�سورة الحج، الآية 40.  (5(
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تك�س���ف ع���ن اأّن الن�سر �سّن���ة من ال�سنن الإلهّي���ة التي يجريه� اهلل ع���ّز وجّل على من 

. ون�سي���ر هن���� اإل���ى 
(1(

ي�ستحّقه����: { ىث يث حج مج جحمح جخ حخ مخ جس }

والكت�بة  اأدات���ي التوكيد الالم والنون، كم� نلفت اإل���ى اأن الفعل كتب يدّل على الجزم: 

.
(2(

معروفة المعنى وُيكّنى به� عن الفر�س والعزيمة والق�س�ء الحتم«

آيات النصر في القرآن

�س���وف ن�ستعر�س فيم���� ي�أتي الآي�ت التي تت�سّمن الوعد الإله���ّي ب�لن�سر للموؤمنين 

وف���ق التق�سي���م المذكور اأع���اله؛ لنثبت اأّن الن�س���ر �سّنة اإلهّيٌة ع�ّم���ة تجري في عروق 

الت�ريخ و�سرايين المجتمع�ت الإن�س�نّية. وقد ل ُي�سعفن� التنظيم المنطقّي للبحث عن 

ا�ستيف����ء الأق�س�م المذك���ورة، وال�سبب هو اختالف محور البح���ث عندن� عن المحور 

المعتم���د عن���د ال�سهيد ال�سدر. وبي����ن ذلك اأّن ال�سهيد ال�س���در ك�ن ب�سدد الحديث 

عن مبداأ خ�س���وع حركة الت�ريخ الب�سرّي للقوانين وال�سنن، واأم� نحن ف�إّنن� نبحث في 

مرحل���ة لحقٍة وه���ي مرحلة الت�سليم بهذا الخ�سوع والبحث ع���ن �سّنة بعينه� هي �سّنة 

الن�سر الإلهّي. وتجدر الإ�س�رة اإلى اأّن م� نبغيه هو ذكر بع�س الأمثلة ول�سن� نرمي اإلى 

الح�سر وال�ستق�س�ء.

اآليات العاّمة في النصر 

م���ن ال�سيغ الت���ي ذكرت لتعبير القراآن ع���ن ال�سنن �سيغة التعبي���ر الع�ّم عن هذه 

ال�سّن���ة ولو من ب�ب بي�ن خ�سوع المجتم���ع والت�ريخ لل�سنن والقوانين، ومّم� وجدن� اأّنه 

يمكن اندراجه في هذا ال�سنف الآي�ت الآتية:

تع�ل���ى: { ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ  ق����ل اهلل   .  1

�سورة المج�دلة، الآية 21.  (1(
الميزان في تف�سير القراآن، ج 2، �س 7.  (2(
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. ي�أم���ر اهلل ف���ي هذه الآية ب�إبالغ الذين كف���روا ب�لق�نون الإلهّي الذي 
(1(

چ }
�س���وف ُيطّب���ق عليهم وهو ق�ن���ون الغلبة، مهم���� تط�ولت الأّي�م. وه���ذه الآية على 

الرغم من اأّنه���� ل تتحّدث مب��سرة عن ن�سر الموؤمنين وانت�س�رهم، ف�إّنه� تفيد 

ه���ذا المعنى بو�سوح، فعندم� ُيغلب الك�فرون �س���وف يكون المنت�سر هو الطرف 

المق�بل لهم اأي الموؤمنون.

. وهذه 
(2(

2 . ق�ل اهلل تع�ل���ى: { ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی }

� هو تحّقق الغلب���ة الدائمة لحزب اهلل على غيرهم من   ع�مًّ
ً
� تقّرر مبداأ الآي���ة اأي�سً

الجم�ع�ت التي توالي غير اهلل وتتحّزب له. 

)3). وه���ذه الآي���ة عل���ى 
3 . ق����ل اهلل تع�ل���ى: { گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ }

الرغ���م من وروده� في �سي�ق الحديث عن الن�سر الذي مّن اهلل به على الم�سلمين 

في معركة بدٍر اإل اأّن خت�مه� بهذه الطريقة ي�سمح بت�سنيف هذا المقطع من الآية 

في خ�نة الآي�ت الع�ّمة؛ وذلك لأّنه خت�م م�سعر ب�لتعليل، و�سيغة النفي وال�ستثن�ء 

توؤّك���د ه���ذا المعنى. يقول ال�سيد الطب�طب�ئي في مق�م اإرج����ع الن�سر والمدد اإلى 

...هو المق�م الربوبّي  اهلل تع�ل���ى دون غيره من الو�س�ئل حّت���ى لو ك�نت المالئكة: 

ال���ذي ينتهي اإليه كّل اأمٍر وحكٍم ول يكف���ي عنه ول ي�ستقّل دونه �سيء من الأ�سب�ب، 

ف�لمعن���ى اأّن المالئك���ة الممّدين لي�س له���م من اأمر الن�سر �سيء؛ ب���ل هم اأ�سب�ب 

ظ�هرّي���ة يجلب���ون لكم الب�س���رى وطم�أنينة القل���ب، واإّنم� حقيق���ة الن�سر من اهلل 

�سبح�نه ل يغني عنه �سيء وهو اهلل الذي ينتهي اإليه كّل اأمٍر، العزيز الذي ل ُيغلب 

.
(4(

الحكيم الذي ل يجهل«

�سورة اآل عمران، الآية 12.  (1(
�سورة الم�ئدة، الآية 56.  (2(

�سورة اآل عمران، الآية 126.  (3(
الميزان في تف�سير القراآن، ج 4، �س 4.  (4(
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4 . ق����ل اهلل تع�ل���ى: { ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

. ووجه ت�سنيف هذه الآية في الآي�ت 
(1(

ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے}
الع�ّمة اأمران اأحدهم� اأّنه� تتحّدث عن الر�سل الذين اأر�سلهم اهلل تع�لى قبل النبّي 

P ول ت�سي���ر اإل���ى ر�سول بعين���ه منهم، وث�نيهم���� اأّنه� تختم ببي����ن ق�عدة ع�ّمة 

� اأن ين�سرهم ول يكلهم اإلى اأنف�سهم،  مف�ده� اأّن اهلل جعل للموؤمنين على نف�سه حقًّ

ول يلقي بهم طعمة للك�فرين.

. وهذه الآية 
(2(

5 . ق�ل اهلل تع�لى: { ىث يث حج مج جحمح جخ حخ مخ جس }

الت���ي مّرت �س�بًق� تدخل في هذه المجموعة من الآي����ت التي تبّين اأّن الن�سر �سّنة 

من ال�سنن الإلهّية التي األزم اهلل نف�سه به�. وهي ت�سبه في لهجته� التعبير القراآنّي 

وف���ي هذه الآي�ت 
(3(

الوارد ف���ي قوله تع�ل���ى: { ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ }

غًنى وكف�ية تعفي من الإط�لة ومت�بعة البحث.

اآليات المصداقّية في النصر

-  .
(4(

ق�ل اهلل تع�ل���ى: { ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ }

ه���ذه واحدٌة من الآي�ت التي تخبرن� عن م���ّن اهلل ب�لن�سر على الموؤمنين. وهي 

ًة بمعركة بدٍر اإل اأّن ل�س�نه� يوحي ب�إمك�ن تعميم هذا المبداأ  واإن ك�نت اآية خ��سّ

اإل���ى غير هذه الواقعة م���ن الوق�ئع. والموؤ�ّسرات التي ت�سم���ح بمثل هذا التعميم 

ه���ي: الحديث عن الن�س���ر مع الإ�س�رة اإلى ال�سعف وقّل���ة العدد الذي ك�ن عليه 

الم�سلمون في ذلك الزم�ن، وخت�م الآية ب�لدعوة اإلى التقوى وال�سكر الأمر الذي 

يوحي ولو على نحو الإ�سع�ر ب�لوعد بدوام مثل هذه المّنة اإن ثبت الم�سلمون على 

�سورة الروم، الآية 47.  (1(
�سورة المج�دلة، الآية 21.  (2(

�سورة الأنع�م، الآية 54.  (3(
�سورة اآل عمران، الآية 123.  (4(
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التق���وى وال�سكر. ويت�أّكد هذا المعنى بمالحظة �سي����ق الآية الالحقة لهذه الآية 

وم���ن ذلك قوله تع�لى في الآية 125 من ال�سورة نف�سه�: { ڃچ چ چ چ 

.
(1(

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ }

ہ  - ہہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   } تع�ل���ى:  اهلل  ق����ل 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
، تكم���ل ه���ذه الآي���ة دلل���ة الآية 

(2(
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ }

ال�س�بق���ة وتو�سحه�. وتبّين اأّن ن�سر اهلل للموؤمنين في بدٍر لم يكن ا�ستثن�ًء بل 

ك�ن ه���و الق�عدة. والهزيمة التي ُمِني به� الم�سلمون اأّوًل في حنين ن�جمة عن 

الإعج�ب ب�لكثرة وترك التوّكل على اهلل. وقد ورد في بع�س الأخب�ر المرتبطة 

. ولكّن اهلل 
بغ���زوة حنين اأّن اأحد الم�سلمين ق�ل: »لن نغلب اليوم ع���ن قّلة«)3)

يك�سف في الآي�ت الالحقة عن اأّنه لم يترك الم�سلمين ولم يكلهم اإلى اأنف�سهم 

بل ع�د عليهم بعد اأن اأّدبهم واألفتهم اإلى اأّن الكثرة ل تغني عن المدد الإلهّي، 

.
(4(

ف�أنزل �سكينته واأمّدهم ب�أ�سب�ب الن�سر الغيبّية

ق�ل اهلل تع�لى: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  -

. وظ�ه���ر 
(5(

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ }

ه���ذه الآي���ة اأّنه���� نزلت ف���ي معركة ب���دٍر كم� ي���رى عدٌد م���ن المف�ّسري���ن، وذلك اأّن 

 وبعد هذا الن�سر 
(6(

الم�سلمين ك�نوا على هذه الح�لة من ال�سعف والخوف وقت بدٍر

تغّير ح�ل الم�سلمين، وقويت �سوكتهم وقّل طمع الم�سركين فيهم.

)1) �سورة اآل عمران، الآية 125.
�سورة التوبة، الآية 25.  (2(

ابن �سهر اآ�سوب، من�قب اآل اأبي ط�لب، النجف، 1956م، ج 1، �س 180.  (3(
انظ���ر: �سورة التوبة، الآية 26. ويمكن اأن تكون هذه الآية نموذًج� اآخر لالآي�ت التي تتحّدث عن ح�لت محّددة من   (4(

الن�سر الإلهّي.

�سورة الأنف�ل، الآية 26.  (5(
المي���زان ف���ي تف�سير القراآن، ج 9، �س 53؛ ال�سيخ ن��سر مك�رم ال�سيرازي، الأمثل في تف�سير كت�ب اهلل المنزل، ج   (6(

5، �س 299.
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ق�ل اهلل تع�لى: { ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  -

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ 
ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې 
ًة ب�لنب���ّي P اإل اأّن �سي�قه�  . وه���ذه الآي���ة واإن ك�نت خ��سّ

(1(
ۆئ ۆئ }

يفي���د اأّن انت�س����ر النب���ّي ل يتوّقف على ن�س���ر الن��س له فق���د ن�سره اهلل يوم 

ل���م يك���ن معه �سوى رجٍل واحٍد. وهذا يدّل بو�س���وح على اأّن اهلل يحّقق م� يريد 

م���ن انت�س����ر نبّيه واإتم�م حّجته وتبليغ ر�س�لته �سواء كث���ر الن��س حوله اأم قّلوا 

وب�لت�لي تريد اأن تقول هذه الآية ل يمّنّن اأحٌد ل على اهلل ول على ر�سوله، ف�إّن 

اهلل اإذا اأراد اأن ين�سر ر�سوله ين�سره ولو ك�ن وحيًدا.

آيات الدعاء بالنصر

ورد ف���ي الق���راآن الكريم اآي����ٌت عّدة تتحّدث ع���ن طلب الموؤمني���ن الن�سر من اهلل 

تع�ل���ى. ووج���ه دللة هذه المجموعة م���ن الآي�ت على م� نحن في���ه اأي على اأّن الن�سر 

م���ن عند اهلل وهو �سّنة من �سننه تع�لى، هو نقل القراآن هذه المجموعة بطريقة ت�سبه 

اإقراره���م الداعي���ن على دع�ئهم م� يعن���ي اأّن هوؤلء الداعين يطلب���ون م� يطلبون من 

محّله ولو ك�ن الن�سر ُيطلب من محلٍّ اآخر لندبهم اهلل تع�لى اإلى طلبه من حيث يجب 

اأن ُيطلب. ومن هذه الآي�ت: 

ق����ل اهلل تع�ل���ى: { ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  -

ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
)2). فف���ي هذه الآية يخبرن���� اهلل عّز وجّل عن اأّن هذه 

ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ }

�سورة التوبة، الآية 40.  (1(
�سورة البقرة، الآية 214.  (2(
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الأّم���ة �سوف يح�سل له� م� ح�س���ل على الأمم ال�س�بقة م���ن امتح�ن وابتالء، 

و�سوف ي�ستّد عليه� البالء اإلى درجة تجعل الر�سول يتوّجه اإلى اهلل وي�س�أل عن 

وق���ت الن�سرة والمدد. وقد توّقف بع�س المف�ّسرين عند اإمك�ن اأن ي�سدر مثل 

ول �سير في اأن يتفّوه الر�سول بمثل هذا الكالم  ه���ذا الأمر عن الر�سول وق�ل: 

 وبغ�ّس 
(1(

ا�ستدع�ًء للن�سر الذي وعد به اهلل �سبح�نه ر�سله والموؤمنين بهم...«

النظ���ر عن الق�ئل والداعي الذي ي�ستنزل الن�سر من اهلل، ف�إّن اهلل ينقل هذا 

الدع�ء ول يبّين للداعي اأّنه اأخط�أ في طلبه الن�سر من اهلل، ولي�س هذا فح�سب 

ب���ل تكمل الآية وتبّين اأّن ن�سر اهلل قري���ٌب؛ اإذ يبدو من ظ�هر الآية اأّن العب�رة 

الأخيرة هي الجواب الإلهّي والرّد على دع�ء الداعي.

ق����ل اهلل تع�ل���ى: { گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  -

اآي���ة  وه���ذه   .(2(
{ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  

اأخ���رى تحكي عن جند ط�لوت اإذ برزوا في مواجهة ج�لوت وجنوده طلبوا من 

اهلل اأن ين�سرهم ويثّبت اأقدامهم. ووجه الدللة فيه� م� تقّدم في الآية ال�س�بقة 

 ف���ال نعي���د. وتت�أّكد دلل���ة الآية ب�لنظر اإل���ى الآية الالحقة الت���ي تكمل فتقول: 

، واإذن اهلل ف���ي ه���ذه الآية 
(3(

{   ڻ ۀ ۀ ہ ہ }

ل ب���ّد م���ن اأن ُيفهم على اأّنه اإذٌن تكوينيٌّ ولي�س اإذًن� ت�سريعيًّ�، وذلك اأّنه ل �سّك 

في الإذن الت�سريعّي بهزيمتهم وب�لت�لي ل داعي لذكره، وم� ي�ستحّق الذكر هو 

الإذن التكوينّي لدفع توّهم اأّن القّوة الم�دّية هي ال�سبب في الن�سر، فبّين اهلل 

اأّن الن�سر تحّقق ب�إذن اهلل واإرادته ولي�س ب�لعتم�د على الم�ّدة والم�ّدي�ت.

الميزان في تف�سير القراآن، ج 2، �س 159.  (1(
�سورة البقرة: الآية 250.  (2(
�سورة البقرة: الآية 251.  (3(
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X ة تأّملية
ّ

وقف

لو نزلتم اإلى الميدان في �سبيل اهلل و�سّمدتم، ف�إّن الن�سر اأمر قطعي: {ۇئ ۇئ 

، هذا الأمر ل يتعّلق بم� جرى في مع�رك 
(1(

ۆئ ۆئ ...ی ی ی جئ حئ..}
�س���در الإ�سالم فق���ط {ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ...} هي �سن���ة اإلهية.... {چ 

 ف�إّن اهلل تع�لى �سين�سر حتمً� وقطعً�، ومعنى {چ}، هو 
(2(

چ چ چ}
.

(3(
{ ٹ  ٿ  ٿ  هذه القطعية والحتمية، {ٿ 

الإمام الخامنئي{: كلمته في ذكرى انتقا�شة اأهالي قم/2013/1/8م. 

���ل الإلهي ول نرى يد العطف  ب�لطب���ع، نحن ُنخطئ، ف���ال ُندرك اأحي�نً� هذا التف�سّ

الرّب�نية التي ُتظلِّن� في مختلف الق�س�ي�. بع�س الأحي�ن، ُنخطئ من هذه الجهة حيث 

نت�س���ّور اأّنن� نحن الذين نقوم بمثل هذه الأمور، في حين اأّنن� ل�سن� كذلك.{ ٿ ٿ 

 .
(4(

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ }
»قل���ب الموؤم���ن بين اإ�شبعي الرحمن«، فمن الذي يجذب هوؤلء الموؤمنين لينزلوا 

اإلى المي�دين ويجعلهم متوّجهين اإلى اهلل بهذا ال�سكل؟ لي�ست اإل اليد الإلهية والقدرة 

الرّب�نية ول غير، هذه هي الأمور التي تجعلن� متف�ئلين.

ريد اأن 
ُ
ري���د القت�س�ر على تف�سيل الوق�ئع فنحن جميع���ً� ُن�س�هده� تب�عً� بل اأ

ُ
 ل اأ

 ، ف����هلل تع�لى يجعل 
(5(

اأ�س���ل اإلى هذه النتيج���ة: { پ ڀ ڀ ڀ  }

ت�أييده اإلى ج�نب الّن�سرة بوا�سطة الموؤمنين، حيث اإّن الأمر هن� ب�لظ�هر هو الّن�سرة 

 واأمث�له�.{ پ ڀ 
(6(

المعنوّية، مثلم� ورد:{ پ پ پ پ ڀ  }

)1) �سورة الفتح، الآيت�ن 22 و23.
)2) �سورة الحج، الآية 40.

)3) �سورة الن�س�ء، الآية 122.
�سورة الأنف�ل، الآية 63.  (4(
�سورة الأنف�ل، الآية 62.  (5(

�سورة الأنف�ل، الآية 9.  (6(
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 الموؤمن���ون هم الذي���ن يوجبون الّن�س���رة، الموؤمنون هم 
(1(

ڀ ڀ  }
الذي���ن يحفظ���ون النظ�م ث�بت���ً�، الموؤمنون هم الذي���ن ُيعّبدون الطريق ف���ي المي�دين 

المختلف���ة حتى يتمّكن النظ�م الإ�سالمي من اإنج����ز الأعم�ل الكبرى. ونحن ل ينبغي 

، ل نت�س���ّورن اأّنن� من يفعل ذلك، بل 
(2(

اأن نت�سّوره����:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ }

هي فعل اهلل.

الإمام الخامنئي{، كلمته في لقاء مجل�ص خبراء القيادة/ 2011/09/08م.

�سورة الأنف�ل، الآية 62.  (1(
�سورة الق�س�س، الآية 78.  (2(
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. خ�شوع التاريخ الب�شرّي لمجموعة من القوانين وال�شنن على نحٍو عامٍّ

م���زج الق���راآن بي���ن النظرّي���ة والتطبي���ق بحيث ُيبّي���ن المفه���وم الكلّي ف���ي اإطار 

الم�شداق.

الدع���وة اإل���ى النظر في التاري���خ والتاأّمل في م�شائر الأم���م الغابرة كي نكت�شف 

القانون وَنِعي ال�شّنة.

الإخبار عن �شنٍن بعينها من خلل ذكر الم�شاديق والأمثلة لهذه ال�شنن.

ال�شنن في 

القراآن عند 

ال�شهيد ال�شدر 

طل���ب الن�ش���ر: {ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۋۅ  
ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ}.

ق�شة معركة طالوت وجالوت: {گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ}.

الدعاء بالن�شر

هل الن�صر 

�صنة؟

قان���ون الغلبة: {ڄ  ڄ  ڃ           ڃ   ڃ  ڃ      چچ  چ  

چ}.

الن�شر من اهلل �شبحانه وتعالى: {گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ}.

الن�ش���ر للموؤمني���ن م���ن وع���ود اهلل: {ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  

ے   ے}.

تحّق���ق الغلب���ة الدائمة لح���زب اهلل: {ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  

ىئ  ی  ی}.

الن�شر �شنة اإلهية: {ىث  يث  حج  مج  جحمح  جخ   حخ  مخ  جس}.

كيف ُنثبت اأن  

الن�شر �شنة؟ 

)اآيات الن�شر(

معركة بدر:  {ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ}.

ۓ   ے  ۓ   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   {ۀ   النبوي���ة:  الهج���رة 

ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې   ې  ې  ى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ}.

معركة حنين: {ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہہ}.

ب���ّث الق���وة واإ�شع���اف الع���دو: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   
ٿ  ٿ}.

اآيات الن�شر 

الم�شداقية
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موعظة قرآنية

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   }

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
.

(1(
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ }

مقّدمة

على الرغم من كون الن�سر نعمًة و�سّنة من ال�سنن الإلهّية اإل اأّن اإرادة اهلل اقت�ست 

اأن ل تج���ري الأمور ب�أ�سب�به� �سواء ك�نت هذه الأ�سب�ب �سعيفة اأو قوّية. وقد ق�رّن� في 

مح���لٍّ �س�بق بين الن�س���ر والرزق، ونعيد ه���ذه المق�رنة لنرى اأّن ال���رزق واإن ك�ن بيد 

اهلل ح�س���ًرا كم���� في عدد م���ن الآي�ت الكريم���ة ومنه� على �سبيل المث����ل ل الح�سر، 

؛ ولكّن اهلل ل���م يقّدمه دائًم� مّج�ًن� 
(2(

قول���ه عّز وج���ّل: { ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ }

ب���ل رّتبه على اأمور منه� ال�سع���ي في �سبيل الرزق كم� في قوله تع�لى: { ٿ ٿ ٹ 

ال�سّي���دة  ���ة  ق�سّ وف���ي   .
(3(

{ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ 
مري���م O عبرٌة اإذ اأمَره� اهلل تع�لى بهّز النخلة كي ي�سقط عليه� الرطب الجنّي، 

�سورة الأنف�ل، الآية 60.  (1(
�سورة اآل عمران، الآية 27.  (2(

�سورة الملك، الآية 15.  (3(
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األ���م يكن اهلل الذي رزقه� طف���اًل دون المقّدم�ت المتع�رفة للحمل والولدة ق�دًرا على 

 .
(1(

تقديم الطع�م اإليه� دون عن�ٍء: { ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ }

ولّم� ك�ن الن�سر ل ُيقّدم مج�ًن� ودون مقّدم�ت ك�ن من الطبيعّي البحث عن الأ�سب�ب 

والمقّدم����ت التي توؤّدي اإلى الن�سر. وهن� �سوؤال يطرحه ال�سهيد ال�سدر في بحثه عن 

ال�سن���ن الجتم�عّية نعيد طرحه لم� له م���ن �سلٍة بمحلِّ بحثن�. ثّم ننتقل بعد ذلك اإلى 

الحديث عن اأ�سب�ب الن�سر ومقّدم�ته.

ة النصر واختيار اإلنسان
ّ
سن

يثي���ر الحديث عن �سنن الت�ريخ والقوانين الإلهّية التي تحكم المجتمع�ت الت�س�وؤل 

عن دور الإرادة الإن�س�نّية في تحقيق الآث�ر والنت�ئج التي تح�سل في المجتمع�ت. ف�إذا 

ك�ن التقّدم والتخّلف، والن�سر والهزيمة، وغيرهم� من الح�لت التي ت�سيب المجتمع 

اأو تح���دث فيه، نت�ئج لل�سنن الإلهّية والقوانين التي تحكم هذه المجتمع�ت، ف�أين دور 

الإن�س����ن واأين ف�علّيته؟ وهل ت�سب���ه النظرة الإ�سالمّية هذه النظ���رة الم�رك�سّية التي 

ترى اأّن المجتمع�ت ت�سير وفق قوانين ت�سبه القوانين التي تتحّكم بحركة الطبيعة فال 

يد لالإن�س�ن فيه� اإل القبول والخ�سوع؟ 

يجيب ال�سهيد ال�سدر عن هذا ال�سوؤال ب�لنفي. ويرى اأّن الطريقة التي عر�س اهلل 

ع���ّز وجّل فيه���� ال�سنن التي تحكم حرك���ة الت�ريخ تعطي لالإن�س����ن دوًرا ف�عاًل وموؤّثًرا 

وب�لت�ل���ي ل تن�في بي���ن اإلهّية ال�سنن وبي���ن ت�أثير الإرادة الإن�س�نّي���ة. فقد توّهم بع�س 

� بي���ن حّرّية الإن�س�ن واختي�ره وبين �سنن الت�ريخ،  � وتن�ق�سً اأّن هن�ك تع�ر�سً الن�����س: 

ف�إّم� اأن نقول اإّن للت�ريخ �سننه وقوانينه، وبهذا نتن�زل عن اإرادة الإن�س�ن واختي�ره وعن 

حرّيت���ه، واإم� اأن ن�سّلم ب�أّن الإن�س�ن ك�ئ���ٌن حرٌّ مريٌد مخت�ٌر، وبهذا يجب اأن نلغي �سنن 

الت�ري���خ وقوانينه ونقول اإّن ه���ذه ال�س�حة قد اأعفيت من القواني���ن التي لم تعف منه� 

�سورة مريم، الآية 25.  (1(
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بقية ال�س�ح�ت الكونية... هذا الوهم ك�ن من ال�سرورّي للقراآن الكريم اأن يزيحه وهو 

يع�ل���ج هذه النقط���ة ب�لذات. ومن هن� اأّكد �سبح�نه وتع�لى على اأّن المحور في ت�سل�سل 

. وبعد اأن ي�ست�سهد ببع�س الآي�ت على 
(1(

الأحداث والق�س�ي� اإّنم� هو اإرادة الإن�س�ن...«

انظروا كيف اأّن ال�سنن الت�ريخّية ل تجري من فوق راأ�س الإن�س�ن  م� يريد يعّلق ق�ئاًل: 

بل تجري من تحت يد الإن�س�ن، ف�إّن اهلل ل يغّير م� بقوٍم حّتى يغّيروا م� ب�أنف�سهم، واأن 

.
(2(

لو ا�ستق�موا على الطريقة لأ�سقين�هم م�ء غدًق�«

أسباب النصر ومقّدماته

يمك���ن تق�سيم اأ�سب�ب الن�سر ومقّدم�ته بطرٍق عّدة، ولكّنن� �سوف نعتمد خي�ر 

 له� وفق هذا المعي�ر. فهذه المقدم�ت اإم� اأن تكون م�دّية طبيعّية، 
ّ
التق�سيم الثالثي

واإّم���� اأن تك���ون غيبّية من جهة اهلل تع�لى، واإّم� اأن تك���ون اأخالقّية و�سف�ت نف�سّية 

يّت�سف به� الإن�س�ن الذي ينعم اهلل عليه ب�لن�سر. و�سوف نح�ول ا�ستعرا�س عدٍد 

من الآي�ت التي تت�سّمن مثل هذه الأ�سب�ب وفق هذا التق�سيم. ول نّدعي اأّنه الخي�ر 

الوحي���د ول الخي�ر الأح�سن، ولكّنه الخي�ر الأي�سر والأق���ّل تعقيًدا بح�سب م� يبدو 

لن�.

األسباب المادّية للنصر

1 . العّدة:

ل �سّك في اأّن العّدة له� دوره� في تحقيق الن�سر والغلبة. وهذا الأمر مّم� اعترف 

ب���ه الإ�س���الم وندب الم�سلمين اإليه ب�أ�سك�ل مختلفة. وق���د ورد في القراآن الكريم اأكثر 

من اآية تدعو اإلى ال�ستعداد للحرب ومواجهة العدّو. كم� ورد مثل هذا الأمر في ال�سّنة 

ال�سريفة ب�أ�سك�ل مختلفة نعر�س له� فيم� ي�أتي:

المدر�سة القراآنية، �س 75.  (1(
)م.ن(، �س 76.  (2(
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اأ- العّدة في القراآن:

ق�ل اهلل تع�لى: { ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  -

وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
. ورد ف���ي بع����س كت���ب 

(1(
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ }

التف�سي���ر اأّن هذه الآية نزلت بع���د معركة بدٍر التي خرج الم�سلمون اإليه� دون اأن 

يكون���وا قد اأعّدوا الع���ّدة الك�فية له�، فحّذرهم اهلل تع�لى م���ن العودة اإلى ذلك 

. والإعداد ف���ي الآية هو التهيئة، والقّوة هي كّل م���� يتقّوى به على العدّو 
(2(

ث�ني���ًة

وقي���ل هي الرمي على وجه الخ�سو�س، والرب�ط هو الخيل التي تربط في �سبيل 

اهلل. وف���ي الآية نكتٌة ت�ستحّق اللتف�ت اإليه� والتوّقف عنده� وهي الفعل ترهبون 

اإذ ُي���راد من���ه الخوف الذي يدخل عل���ى قلب العدّو فيزيل طمع���ه في الم�سلمين 

وب�لت�ل���ي يجعله يترّدد في فت���ح المعركة وهو م� ُيعرف في ع�سرن� هذا ب�لردع. 

ورّبم� يكون المراد من الفعل هو اأّن العّدة ل تحّقق الن�سر بل اأق�سى م� تحّققه 

ه���و اإدخ����ل الرهبة في قلوب الأع���داء. واأخيًرا ل يخفى اأّن الق���ّوة من العن��سر 

المرنة التي تختلف من زم�ن اإلى اآخر تبًع� لتطّور العلوم وتبّدل اأ�سلحة العدّو.

ۓ  - ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  { ہ  تع�ل���ى:  اهلل  ق����ل 

)3). تتح���ّدث ه���ذه الآي���ة 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ }

عن بع�س المن�فقين الذين ك�نوا ي�ست�أذنون النبّي P تهّرًب� من القت�ل فك�ن 

النب���ّي ي����أذن لهم كي يخرجهم م���ن مع�سكره ويريح ح�س���د الم�سلمين من �سّر 

وجوده���م بينهم. ووجه دلل���ة الآية على �سرورة الإع���داد للحرب وال�ستعداد 

له����، اأّن اهلل يحك���م على هوؤلء الق���وم ب�أّنهم ك�ذبون ف���ي دعواهم العزم على 

الخ���روج للقت�ل وال�ستئذان بعد ذلك ب�لن�سح�ب، وم�ستند هذا الحكم عليهم 

هو عدم ظهور اأم�رات ال�ستعداد عليهم.

�سورة الأنف�ل، الآية 60.  (1(
الفخر الرازي، التف�سير الكبير، الطبعة 3، مكتبة اأهل البيت الإلكترونّية، ج 15، �س 184.  (2(

�سورة التوبة، الآية 46.  (3(
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ڳ  - ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  {ک  تع�ل���ى:  اهلل  ق����ل 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ... ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

)1). تتح���ّدث ه�ت�ن الآيت����ن عن جم�عة من 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې }

 P المخل�سي���ن من الم�سلمي���ن الذي يريدون الخروج اإل���ى القت�ل مع النبّي

ولكّنه ل ي�أذن لهم ب�لخروج معه لعدم توّفر الراحلة التي يحملهم عليه�، وهم 

م���ن جهته���م غير ق�درين على ت�أمي���ن رواحل تحمله���م. والمتن�ع عن حملهم 

وفي����س عيونهم ب�لدمع �سوًق� اإلى الجه�د يدّل عل���ى اأّن المق�تل الذي ل يتوّفر 

له ال�سالح وو�سيلة النقل ل يوؤّدي خدمة مهّمة في �س�ح�ت القت�ل بل قد يتحّول 

اإل���ى عبء عل���ى المج�هدين الذي���ن قد ين�سغل���ون ب�لدف�ع عن���ه والتفكير في 

حم�يته وقت الحرب. 

ه���ذه الآي�ت الث���الث دليل وا�سح عل���ى اهتم�م الإ�س���الم ب�لعّدة مع الت���وّكل على اهلل 

والعتم�د عليه ف���ي تحقيق الن�سر. ومن التجربة المع��سرة يمكن الإ�س�رة اإلى تجربتين 

ا�ستقت� من هذا المنبع هم� تجربة المق�ومة الإ�سالمّية التي راكمت خالل �سنين م� اأتيح 

لمج�هديه� من قّوة واأ�سلحة دف�عّية وهجومّية حّققت توازن ردع في مواجهة العدّو؛ بحيث 

�س�ر العدّو اأبعد م� يكون عن التهّور والجراأة على الإقدام على فتح الحرب �س�عة ي�س�ء. 

والتجرب���ة الث�ني���ة والأه���ّم عل���ى م�ستوى الإع���داد والق���ّوة الع�سكرّية ه���ي تجربة 

الجمهورّي���ة الإ�سالمّي���ة الت���ي جعل���ت قي�دته� الحكيمة ف���ي راأ�س اأولوّي�ته���� الكتف�ء 

الذات���ّي في مج�ل الت�سنيع الع�سكرّي. وقد بداأ مفّج���ر الثورة الإ�سالمية التفكير في 

اإّن قوله تع�لى:  ه���ذا الأمر مبّكًرا، وق�ل ف���ي اإحدى مح��سراته في النجف الأ�سرف: 

{ ۇ ۆ ۆ ۈ ...} يدّل على وجوب ال�ستعداد بكل م� تي�ّسر من و�س�ئل 

�سورة التوبة، الآيت�ن 91 و 92.  (1(
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الدف�ع والهجوم. ولو اأّن الم�سلمين عملوا بهذا الحكم واأ�ّس�سوا دولة اإ�سالمّية مجّهزة 

ب�أ�س�لي���ب الق���ّوة وال�ستعداد للت�سحية، لم���� ا�ستط�ع حفنة من اليه���ود احتالل بالد 

. بل ك�ن رحمه اهلل يفّكر 
(1(

الم�سلمين والتهديد بتخريب الم�سجد الأق�سى وحرقه...«

في هذا الأمر قبل خروجه من اإيران وذلك كم� ورد في كت�به الم�سهور ك�سف الأ�سرار 

اإذا ك�ن الدف�ع واجًب�  ال���ذي ن�س���ر في بداية عهد محم���د ر�س� بهلوي، اإذ يقول في���ه: 

�. ومن بين م�س�ديق الإعداد الت�سكيالت  عل���ى الجميع، فمقّدم�ت الدف�ع واجبة اأي�سً

.
(2(

الع�سكرّية، وتعّلم فنون القت�ل على الق�درين على ذلك«

ب- العّدة في الفقه الإ�شلمّي:

من المعل���وم اأّن الفقه الإ�سالمّي يحّرم الره�ن والم�س�بق���ة التي فيه� عو�س م�لّي 

ي�أخ���ذه الراب���ح. ويعّد الفقه�ء ه���ذا الأمر من القم����ر. ولكن نج���د اأّن الفقه�ء الذين 

حّرموا الره�ن وا�ستندوا في تحريمه اإلى اأدّلة فقهّية عّدة مروّية عن النبّي P وعن 

�س�ن  الأئّمة R، نجدهم يجّوزون الره�ن في اأمرين هم� ال�سبق والرم�ية، ويخ�سّ

. ومن الأدّلة التي 
(3(

اللعبتين« ب�ًب� في الفقه الإ�سالمّي يتحّدث عن اأحك�مهم� له�تي���ن 

ي�ستدّلون به� لجواز الم�س�بقة والرم�ية مجموعة من الرواي�ت عن النبّي P والأئّمة 

 .
ة«)4) R منه����: »اإّن ر�شول اهلل P اأجرى الخيل وجعل �شبقها اأواقي من الف�شّ

 .
وعن الإم�م اأبي عبد اهلل ال�س�دق Q: »ل �شبق اإل في خفٍّ اأو حافٍر اأو ن�شل«)5)

ول يحت�ج تف�سير تجويز مثل ال�سبق والرم�ية اإلى جهد كبيٍر؛ اإذ ارتب�ط هذين الأمرين 

ب�ل�ستعداد للحرب والقت�ل من الوا�سح�ت.

الإم�م الخميني، وليت فقيه، �س 33.  (1(
در ج�ستجوي راه از كالم ام�م، دفتر 2، �س 6، نقال عن: ك�سف الأ�سرار )ف�ر�سي(، �س 46-45.  (2(

انظر كنموذج: ال�سيد الخوئي، منه�ج ال�س�لحين، ج 2، �س 119.  (3(
الحّر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، الطبعة 2، موؤ�س�سة اآل البيت، قم، 1414ه�.ق.، ج 11، �س 494.  (4(

)م.ن(.  (5(
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2 . تجهيز الغازي:

تجهيز الغ�زي من المف�هي���م المعروفة في الأدبّي�ت الإ�سالمّية، وذلك اأّن الت�سليح 

في بداية الدولة الإ�سالمّية ك�ن اأمًرا فرديًّ�؛ ولأجل ذلك ورد اأعاله اأّن بع�س الم�سلمين 

ك�ن���وا ي�أتون اإلى النب���ّي P ولي�س معهم م� يتجّهزون به للقت����ل. ومن هن� ورد الحّث 

على تجهيز المق�تلين والإنف�ق على الت�سليح. وقد ورد الحّث على هذا الأمر في القراآن 

الكريم؛ اإذ اإّن بع�س الآي�ت التي تدعو اإلى الإنف�ق في �سبيل اهلل ُيراد منه� الإنف�ق على 

الت�سليح اأو المجه���ود الحربّي بح�سب التعبير المتع�رف في زم�نن�، واأو�سح منه� دللة 

على م� نحن فيه الآي�ت التي تتحّدث عن الجه�د ب�لأموال اإلى ج�نب الجه�د ب�لأنف�س، 

ومن ذلك قوله تع�لى: { چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

. وف���ي الأخب�ر ال���واردة في ال�سّنة 
(1(

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ }
ال�سريف���ة دع���وة وا�سحة اإل���ى ا�ستحب�ب اأو وج���وب تجهيز المق�تلين عل���ى المقتدرين 

.
م�ليًّ�، ومن ذلك م� ورد عن النبّي P: »من جّهز غازًيا فقد غزا«)2)

3 . العديد:

اإلى ج�ن���ب العّدة ل �سّك في اأهمّية العديد وت�أثيره في توازن القوى بين الم�سلمين 

ر الأمر الإلهّي المتكّرر في الق���راآن الكريم ب�لنفير للقت�ل  وبي���ن العدّو. وهذا م���� يف�سِّ

ومواجه���ة الم�سركين وغيرهم من الأعداء الذي���ن خ��س الم�سلمون معهم مع�رك في 

� وردت اإدان�ت عّدة للذين يتخ�ذلون عن  ع�سر نزول القراآن الكريم. ولأجل هذا اأي�سً

اللح�ق ب�سفوف الم�سلمين وهم الذين ُيعّبر عنهم في الأدبّي�ت الإ�سالمّية ب�لق�عدين، 

اأو الخوالف. ومن هذه الآي�ت م� ي�أتي:

چ  - چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   } تع�ل���ى:  اهلل  ق����ل 

�سورة الأنف�ل، الآية 72.  (1(
ل���م نعث���ر على هذا الحدي���ث بهذه ال�سيغة في الم�س����در الحديثّية الإم�مّي���ة ولكّنه ورد في ع���دد من كتب فقه�ء   (2(
الإم�مّي���ة، انظ���ر: ال�سيخ الطو�س���ي، الخالف، الطبعة الث�نية، ق���م، 1420ه�.ق.، ج 5، ����س 517؛ العالمة الحّلي، 

منتهى المطلب، مكتبة اأهل البيت الإلكترونّية، ج 2، �س 900.
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 .
(1(

{ ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
وف���ي هذه الآية دللة وا�سحٌة عل���ى ذّم الذين يتث�قلون عن الخروج اإلى القت�ل 

مع النبّي P عندم� يدعوهم اإلى النفر والخروج.

پ  - پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   } تع�ل���ى:  اهلل  ق����ل 

. ودللة هذه الآية اأو�سح من 
(2(

{ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
�س�بقته� اإذ ي�أمر اهلل تع�لى فيه� ب�لنفر على كّل ح�ل ولو من دون توّفر ال�سالح 

عل���ى الرغم م���ن اأهمّيت���ه و�سرورته كم� تق���ّدم، اإل اأّنه عندم���� تدعو الح�جة 

اإل���ى النفير الع����ّم ل ينبغي للم�سلم اأن يت���ذّرع ب�أّي ذريعة للته���ّرب من النفير 

الخف�ف والثق�ل  ول���و ك�نت ع���دم توّفر م� يكفي من ال�س���الح لأداء الواج���ب: 

جمع� خفي���ف وثقيل، والثقل بقرينة المق�م كن�ية ع���ن وجود الموانع ال�س�غلة 

ال�س�رفة لالإن�س�ن عن الخروج اإلى الجه�د نظير كثرة الم�س�غل الم�لّية وحّب 

الأه���ل والولد والأقرب�ء والأ�سدق�ء الذي يوجب كراهة مف�رقتهم، وفقد الزاد 

والراحلة وال�سالح ونح���و ذلك، والخّفة كن�ية عن خالف ذلك. ف�لأمر ب�لنفر 

خف�ًف���� وثق����ًل وهم� ح�لن متق�بالن ف���ي معنى الأمر ب�لخ���روج على اأّي ح�ل 

.
(3(

وعدم اّتخ�ذ �سيء من ذلك عذًرا يعتذر به لترك الخروج«

اأ- الهتمام بنوعّية العدد:

ولم يهتّم الإ�سالم ب�لعدد وحده بل اهتّم بنوعّية هذا العدد. وك�ن المطلوب اإظه�ر 

م���� توّفر من الع���دد في اأح�سن �سورة تثي���ر الرعب في قلب العدّو ول���و ب�لعتم�د على 

بع����س التكتيك�ت التي تظهر �سورة الم�سلمين على غير واقعه� طلًب� لإث�رة الرعب في 

قل���وب الأع���داء. ومّم� يقع في هذا ال�سي����ق الأمر ب�لخ�س�ب في ال�سن���وات الأولى من 

عم���ر الر�س�لة الإ�سالمّية. ويبدو اأّن هذا الأمر اإج���راء اعتمده النبّي P والم�سلمون 

�سورة التوبة، الآية 38.  (1(

�سورة التوبة، الآية 41.  (2(
الميزان في تف�سير القراآن، ج 9، �س 277.  (3(
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لإخف����ء ال�سيب واإظه�ر ع�سكر الم�سلمين وك�أّنه يغلب عليه عن�سر ال�سب�ب دفًع� لطمع 

الع���دّو بهم. ولأجل اأّن هذا التدبير ك�نت تقت�سي���ه ال�سرورة ورد في بع�س الأخب�ر اأّن 

اأمير الموؤمنين �سئل عن الخ�س�ب فخّير بينه وبين عدمه: »�شئل علّي Q عن قول 

 ، النب���ّي P: غّي���روا ال�شي���ب ول ت�شّبهوا باليهود، فقال: اإّنما ق���ال ذلك والدين قلٌّ

� اأّنه:  . وورد اأي�سً
واأم���ا الآن وق���د اّت�شع نطاقه و�ش���رب بجرانه، فامروؤٌ وما اخت���ار«)1)

»قال Q وقد نظر اإلى �شيب في لحية رجٍل: من �شاب في الإ�شلم كانت له نوًرا 

يوم القيامة، فخ�شب الرجل بالحّناء، فلّما راآه قال: نوٌر واإ�شلٌم، فخ�شب بال�شواد، 

 .
فق���ال عليه ال�شلم: نور واإ�شلٌم ومحّبة اإلى ن�شائكم، ورهبة في قلوب اأعدائكم«)2)

.Q واأن يكون الإم�م ال�س�دق P ويدور اأمر المروّي عنه بين اأن يكون النبّي

ب- تنظيم العديد:

وكثرة العدد بح�سب م� يقت�سيه المنطق م�س�ًف� اإلى العلم الع�سكرّي ل يجدي كثيًرا 

اإن ل���م يكن منّظًم�، ولم ُت�ستغّل الط�ق�ت الب�سرّي���ة الم�ستعّدة للت�سحية وبذل النف�س. 

ومن هن� ينقل لن� القراآن الكريم بع�س �سور التنظيم الع�سكرّي الذي ك�ن يتوّله ر�سول 

اهلل P. كم���� ورد ف���ي ال�سّنة وال�سي���رة ال�سريفة م� له �سلة به���ذا؛ الأمر الذي �سمح 

 .P لبع�س الب�حثين ت�أليف الكتب في الخطط الع�سكرية التي ك�ن يعتمده� النبّي

حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  {ېئ  الق����راآن:  م����ن 

غ���دوت من الغدّو وه���و الخروج غداة والتبوئة تهيئة الم���ك�ن للغير اأو اإ�سك�نه   .
(3(

مئ}
 
(4(

ته...« واإيط�ن���ه المك�ن والمق�ع���د جمع ]مقعد[... والمراد ب�أهل ر�س���ول اهلل P خ��سّ

والآي���ة على اأّي ح�ٍل ظ�هرة الدلل���ة على تنظيم النبّي P �سف���وف الم�سلمين واأمرهم 

ب�تخ�ذ مواقع قت�لّية ا�ستعداًدا لبدء المعركة.

الحر الع�ملي، هداية الأّمة اإلى اأحك�م الأئّمة، مجمع البحوث الإ�سالمّية، م�سهد، 1412ه�.ق.، ج 1، �س 146.  (1(
)م.ن(.  (2(

�سورة اآل عمران، الآية 121.  (3(
الميزان في تف�سير القراآن، ج 4، �س 4.  (4(
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م���ن ال�شي���رة: ال�سي���رة النبوّية ال�سريفة مليئة ب�لأخب�ر الت���ي تحكي عن كيفية اإدارة 

النبّي P مع�ركه وكيفّية توزيع ال�سفوف وتنظيمه�. ونكتفي بذكر واقعة واحدة تحكي 

ع���ن �سيء م���ن هذا. وذلك م� ورد في اأخب����ر معركة اأحد التي انقل���ب الن�سر فيه� اإلى 

هزيم���ة، بع���د اأن ترك الرم�ة مواقعه���م طلًب� للغنيمة فع�د جي����س الم�سركين الذي ك�ن 

منهزًم���� م�ستغالًّ فر�سة انك�س�ف ظه���ر الم�سلمين وان�سغ�ل بع�سه���م بتق�سيم الغن�ئم. 

وق���د تحّول الن�سر ال�س�بق اإلى هزيمة حّتى ق�ل اأبو �سفي�ن معّبًرا عن فرحته ب�لث�أر مّم� 

ن�ل���ه وحزبه يوم بدر: »ي���وم بيوم ب���در، األ اإّن الأيام دول، واإّن الح���رب �شجال وحنظلة 

. ولول ثب�ت مجموعة من الم�سلمين على راأ�سهم النبّي P واأمير الموؤمنين 
بحنظلة«)1)

Q واآخرين رّبم� ك�ن يوم اأحد هو المعركة الأخيرة التي خ��سه� الم�سلمون.

ج- العديد بين الكّم والكيف:

ل���م يخُل القراآن الكريم من بي�ن اأهمّية العديد ودور كث���رة المق�تلين في تقوية جبهة 

الإ�سالم وتح�سين مع�سكره ولكن لفت اإلى اأّن الكثرة لي�ست مطلًب� بحّد ذاته فرّب كثرة ل 

تغني بل تف�سد. وتخّرب ووردت في هذا المج�ل اأكثر من اآية في كت�ب اهلل عّز وجّل منه�:

ق����ل اهلل تع�ل���ى: { ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  -

تتح���ّدث   .
(2(

{ ائ   ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ 
ه���ذه الآية عن المن�فقي���ن الذين ل ينبغي الره�ن عليه���م ل في ال�سلم ول في 

الحرب. والخب�ل ه���و الف�س�د وا�سطراب الراأي. والإي�س�ع الإ�سراع في ال�سر، 

والخ���الل البي���ن، والبغي هو الطلب فمعنى يبغونكم الفتن���ة اأي يطلبون لكم اأو 

فيك���م الفتن���ة... وهي المحنة ك�لفرق���ة واختالف الكلم���ة... وتفّرق الجم�عة 

م���ن قب���ل هذه الغزوة وهي غزوة تبوك كم� في غ���زوة اأحد حين رجع عبد اهلل 

ب���ن اأب���ي �سلول بثلث القوم وخذل النبّي P، وقلبوا ل���ك الأمور بدعوة الن��س 

الح�كم الني�س�بوري، الم�ستدرك، ج 2، �س 297.  (1(
�سورة التوبة، الآية 47.  (2(
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اإل���ى الخالف وتحري�سهم على المع�سي���ة وخذلنهم عن الجه�د وبعث اليهود 

.
(1(

والم�سركين على قت�ل الموؤمنين والتج�ّس�س وغير ذلك...«

ق�ل اهلل تع�لى: { ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  -

. تق�ّس لن� هذه الآية �سيًئ� من 
(2(

ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک}
���ة النبّي داود Q وتحكي لن� خبر جنود ط�لوت الذين ك�ن فيهم من اأهل  ق�سّ

الإيم�ن الك�مل وفيهم غير الموؤمنين ومن هم غير ك�ملي الإيم�ن، وقد �سدر هذا 

الكالم الحكيم عن الجم�عة الأولى الذين و�سفهم اهلل تع�لى ب�أّنهم يظّنون اأّنهم 

 .
مالق���و اهلل، »والظّن بلقاء اهلل اإم���ا بمعنى اليقين، واإّما كناية عن الخ�شوع«)3)

وعل���ى اأّي ح�ل نقل ه���ذا الكالم عن جم�عة ي�سفه� اهلل به���ذا الو�سف مع عدم 

اإبط�له ونق�سه يدّل على الت�أييد الإلهّي له واإقرار اأ�سح�به على �سّحته.

ويوؤّي���د واقع الح�ل المع��س���ر للم�سلمين هذا التقييم القراآن���ّي للكثرة والقّلة فرّب 

كث���رة كغث����ء ال�سيل، كم� ورد ف���ي الحديث الم�سهور عن ر�س���ول اهلل P: »يو�شك اأن 

تداعى عليكم الأمم من كّل اأفق كما تداعى الأكلة اإلى ق�شعتها، قيل: يا ر�شول اهلل: 

فمن قّلة بنا يومئٍذ؟ قال: ل؛ ولكّنكم كغثاء ال�شيل يجعل الوهن في قلوبكم وينزع 

. وق���د �سهد ت�ريخن� 
الرع���ب م���ن قلوب عدّوك���م لحّبكم الدني���ا وكراهتكم الموت«)4)

الإ�سالمّي المع��سر كثرة كغث�ء �سمحت ل�سّذاذ الآف�ق ب�ل�سيطرة على بالد الم�سلمين 

وثرواته���م وت�أ�سي����س كي�ن غريب عن ج�سم الأّمة في قلبه����. وكل الموؤ�ّسرات تدّل على 

اأّنن���� ن�سه���د تحّوًل في ت�ريخ الأّمة يغّير ح�له� بعد اأن بداأت تغّير م� به�. ون�س�أل اهلل اأن 

تكون في هذه الأّمة في م�ستقبله� كثرة ك�ل�سيل ولي�س كغث�ئه.

الميزان في تف�سير القراآن، ج 9، �س 290.  (1(
�سورة البقرة، الآية 249.  (2(

الميزان في تف�سير القراآن، ج 2، �س 292.  (3(
حدي���ث م�سه���ور لم نعثر عليه في الم�س�در الإم�مّية، وهو مرويٌّ في كت���ب اأهل ال�سّنة، انظر: المّتقي الهندي، كنز   (4(

العّم�ل، ج 11، �س 132.
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X ة تأّملية
ّ

وقف

االإعداد واال�صتعداد �صبيل الن�صر

 اأمر ع�م بتهيئة الموؤمنين 
(1(

{ { ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

مبل���غ ا�ستط�عته���م من القوى الحربية م� يحت�جون اإلي���ه قب�ل م� لهم من الأعداء في 

الوجود اأو في الفر�س والعتب�ر، ف�ّن المجتمع الإن�س�ني ل يخلو من الت�أّلف من اأفراد 

اأو اأق���وام مختلف���ي الطب�ع ومت�س�دي الأف���ك�ر ل ينعقد بينهم مجتم���ع على �سنة قيمة 

ين�فعهم اإل وهن�ك مجتمع اآخر ي�س�ده في من�فعه، ويخ�لفه في �سنته، ول يعي�س�ن معً� 

برهة من الدهر اإل وين�سب بينهم� الخالف ويوؤّدي ذلك اإلى التغّلب والقهر.ف�لحروب 

المبي���دة والختالف�ت الداعي���ة اإليه� مّم���� ل من��س عنه� في المجتمع����ت الإن�س�نية 

والمجتمع����ت هي هذه المجتمع�ت، ويدّل على ذلك م� ُن�س�هده من تجّهز الإن�س�ن في 

خلق���ه بقوى ل ُي�ستف�د منه���� اإل للدف�ع ك�لغ�سب وال�سّدة في الأب���دان، والفكر الع�مل 

ف���ي القه���ر والغلبة، فمن الواجب الفط���ري على المجتمع الإ�سالم���ي اأن يتجّهز دائمً� 

ب�إع���داد م���� ا�ستط�ع من قّوة ومن رب�ط الخيل بح�سب م���� يفتر�سه من عدو لمجتمعه 

ال�س�ل���ح. والذي اخت�ره اهلل للمجتمع الإ�سالمي بم���� اأنزل عليهم من الدين الفطري 

ال���ذي هو الدين القّي���م هي الحكوم���ة الإن�س�نية التي يحفظ فيه� حق���وق كل فرد من 

اأف���راد مجتمعه����، ويراع���ي فيه� م�سلح���ة ال�سعيف والق���وي والغن���ي والفقير والحر 

والعبد والرجل والمراأة والفرد والجم�عة والبع�س والكل على حدٍّ �سواء دون الحكومة 

الفردية ال�ستبدادية التي ل ت�سير اإل على م� تهواه نف�س الفرد المتوّلي له� الح�كم في 

دم����ء الن��س واأعرا�سهم واأموالهم بم� �س����ء واأراد، ول الحكومة الأكثرية التي تط�بق 

اأهواء الجمهور من الن��س وتبطل من�فع اآخرين وتر�سى الأكثرين )الن�سف + واحد( 

وت�سطه���د وت�سخ���ط الأقّلين )الن�سف - واحد(. ولعّل هذا ه���و ال�سّر في قوله تع�لى: 

)1) �سورة الأنف�ل، الآية 60.
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 حي���ث وّج���ه الخط�ب اإل���ى الن��س بعد م� ك�ن 
(1(

{ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}

الخط����ب في الآي�ت ال�س�بق���ة موّجهً� اإلى النب���ي P كقوله: {  گ گ گ 

 وقوله: {ھ ے ے 
(3(

 وقوله: { ڻ ڻ ۀ ۀ }
(2(

ڳ ڳ ڳ ڳ}
 اإلى 

(5(
 وك���ذا في الآي�ت الت�لي���ة كقوله: { ی ی ی ی جئ }

(4(
ۓ ۓ}

غير ذلك. وذلك اأّن الحكومة الإ�سالمية حكومة اإن�س�نية بمعنى مراع�ة حقوق كل فرد 

وتعظيم اإرادة البع�س واحترام ج�نبه اأي من ك�ن من غير اخت�س��س الإرادة الموؤّثرة 

بف���رد واحد اأو ب�أكثر الأفراد. ف�لمن�فع التي ُيهّدده� عدّوهم هي من�فع كل فرد، فعلى 

كل فرد اأن يقوم ب�لذّب عنه�، ويعد م� ا�ستط�ع من قوة لحفظه� من ال�سيعة، والإعداد 

واإن ك�ن منه م� ل يقوم ب�أمره اإل الحكوم�ت بم� له� من ال�ستط�عة القوية والإمك�ن�ت 

الب�لغة لكن منه� م���� يقوم ب�لأفراد بفردّيتهم كتعّلم العلوم الحربية والتدرُّب بفنونه� 

ف�لتكليف تكليف الجميع.

الميزان في تف�شير القراآن، ال�شيد محمد ح�شين الطباطبائي، ج9، �ص115. 

)1) �سورة الأنف�ل، الآية 60.

)2) �سورة الأنف�ل، الآية 57.

)3) �سورة الأنف�ل، الآية 58.

)4) �سورة الأنف�ل، الآية 59.

)5) �سورة الأنف�ل، الآية 61.
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تجهيز الغازي في �شبيل اهلل: عن النبّي P: »من جّهز غ�زًي� فقد غزى«.

ڇ   ڇ   چ   چ   چ    {چ   والنف����ص:  بالم���ال  الجه���اد 

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ }.
تجهيز الغازي

العّدة في الفقه

العّدة

العديد

االأ�صباب 

الماّدية 

للن�صر

العدي���د بين الك���ّم والكي���ف: {ڇ  ڇ    ڇ  

ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک}.

 تنظيم العديد: �س�هد قراآني: {ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      

ىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ}.
�شاهد تاريخي: معركة اأحد.

الهتم���ام بنوعّية العدد: م�س�أل���ة الخ�س�ب: ق�ل النبّي 

P: غّيروا ال�سيب ول ت�سّبهوا ب�ليهود...«.

{ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ}

الجه���اد والع���ّدة: {ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ...}.

ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   {ۇ   الع���ام:  الإع���داد 

ۋ  ۋ  ۅ...}.

�شاه���د روائ���ي: عن اأبي عب���د اهلل Q: »ل �سبق اإل في 

خفٍّ اأو ح�فٍر اأو ن�سل«.

ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   {ہ   المنافقي���ن:  ع  ت���ذرُّ

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ}.

العّدة في القراآن 

الكريم



مفاهيم محورية:

X .األسباب المعنوية للنصر

)1( الإيم�ن واأثره في الن�سر.

)2( العمل ال�س�لح.

)3( ال�سبر والثب�ت.

)4( التوّكل.

 أسباب النصر )2( 
األسباب المعنويّة

8





موعظة قرآنية

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  {ڇ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ 
.

(1(
ڱ}
مقّدمة

يب���دو اأّن���ه ل نق��س ف���ي ت�أثر الج�نب المعن���وّي في تحقيق الن�سر �س���واء ك�ن ذلك 

بطريق���ة غيبّية ل نعلمه� اأم ك�ن ذلك بطريقة يمك���ن تحليله� والهتداء اإلى حقيقته� 

وكيفي���ة ت�أثير البعد المعنوّي عل���ى الإن�س�ن في حي�ته الطبيعّية ك�لن�سر والهزيمة وم� 

�س�به من الح�لت. و�سوف ن�ستعر�س فيم� ي�أتي الأ�سب�ب المعنوّية التي ورد ذكره� في 

القراآن الكريم. و�سوف نح�ول تحليل م� ي�سعفن� التحليل في فهمه، ونكتفي فيم� �سواه 

بعر�سه والت�سليم به ل�سه�دة الوحي الذي ل ي�أتيه الب�طل من بين يديه ول من خلفه.

اإليمان 

الإيم�ن في اللغة كلم���ة تت�سّمن مع�ني عّدة هي الوثوق والت�سديق والركون. ويبدو 

اأّن ه���ذه الكلمة على الرغم من تع���ّدد ا�ستعم�لته� وتنّوعه� اإل اأّنه���� اأ�سل لغوّي واحد 

�سورة الأنف�ل، الآية 65.  (1(



النصر اإللهي106

تع���ددت مع�نيه بتعّدد ا�ستعم�لته. فُيق�ل: اأمن فالٌن فهو اآمن على نف�سه، واأمن البلد، 

 واآمن ب�هلل، واأتمنت زيًدا على كذا. يقول الم�سطفوي في �سرح هذه المفردة القراآنية: 

والتحقيق اأّن الأ�سل الواحد في هذه الم�دة: هو الأمن وال�سكون ورفع الخوف والوح�سة 

وال�سطراب. يق�ل اأِمن ي�أمن اأمًن�؛ اأي اطم�أّن وزال عنه الخوف... والئتم�ن هو اأخذه 

اأميًن����. والإيم�ن جعل نف�س���ه اأو غيره في الأمن وال�سكون. والإيم�ن به ح�سول ال�سكون 

 اأي اطم�أّن���وا وح�س���ل لهم الأمن. 
(1(

والطم�أنين���ة ب���ه... { گ گ گ گ }

.
(2(

» واآمن ب�هلل: ح�سل له الطمئن�ن وال�سكون ب�هلل المتع�ل، فهو موؤمن اأي مطمئنٌّ

وق���د ورد في القراآن الكريم اأكثر من اآية تربط بين الن�سر وبين الإيم�ن، ول يبدو 

اأّن ثّمة ح�جة ل�ستعرا�سه� جميًع�؛ ولذلك نكتفي ب�لإ�س�رة اإلى بع�سه�، ومنه�:

. من حيث المبداإ ل حّق  -
(3(

ق����ل اهلل تع�ل���ى: { ھ ھ ھ ے ے }

لأح���ٍد على اهلل ول عنده عّز وجّل، فكل م� يفي����س من اهلل يفي�س على اأ�س��س 

ل، ولكّن اهلل يكتب على نف�سه بع�س الأمور، فتتحّول اإلى  الجود والكرم والتف�سّ

ل. وكفى ب�لوعد الإلهّي وثيقة للتحّقق: { ۈئ ۈئېئ ېئ  ح���قٍّ ب�لوعد الإلهّي ب�لتف�سّ

.
(4(

ېئ ىئ ىئ }

وف���ي اآية اأخرى يقول عّز وجّل بل�س����ن الوعد: { ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  -

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
. وف���ي ه���ذه الآي���ة 

(5(
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ }

� ب�لن�سر ولو بكلم�ت: ال�ستخالف، والأمن، والتمكين، فقد  وعد من اهلل اأي�سً

تقّدم اأّن التعبير القراآني عن الن�سر متعدد ال�سيغ.

)1) �سورة الن�س�ء، الآية 152.
التحقيق في كلم�ت القراآن، ج 1، �س 165-164.  (2(

�سورة الروم، الآية 47.  (3(
�سورة الزمر، الآية 20.  (4(
�سورة النور، الآية 55.  (5(
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ق�ل اهلل تع�لى: { ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  -

ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
� وا�سح���ة الدللة عل���ى اأّن �سفة الإيم�ن  . وه���ذه الآي���ة اأي�سً

(1(
ڳ ڳ ڱ }

التي يّت�سف به� اأ�سح�ب ر�سول اهلل P هي اأحد الأ�س�س التي ت�سقط العدد من 

العتب�ر وتعطي الموؤمنين ميزة تجعل الواحد منهم يع�دل ع�سرة من غيرهم.

أثر اإليمان في النصر

والرب���ط بين الإيم�ن والن�سر من الأمور التي يمك���ن لالإن�س�ن اأن يدركه�. ف�لموؤمن 

ي�ستند اإلى ركٍن وثيق هو اهلل، ويمت�ز بدافع قويٍّ للت�سحية ل يتوّفر عند غيره من الن��س، 

فه���و كم���� تق���ول الآي���ة ال�سريف���ة: { ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

. ف�ختالف الرج�ء والغ�ية التي 
(2(

ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ }
ي�سعى الإن�س�ن من اأجله� توؤّثر في الدافع الذي يدفع الإن�س�ن اإلى الت�سحية وبذل النف�س 

ة اإذا اأخذن� ب�لعتب�ر اأّن الموؤمن يطلب اإحدى الح�سنيين كم� تقّدم ف�إن  من اأجله. وخ��سّ

انت�س���ر فبه� ونعمت واإن ا�ست�سهد ف�إّنه ينقلب اإل���ى ربٍّ غفور، فهو يعتقد اأّن بين ح�لين 

كالهم���� ح�س���ن، ومن ينظر اإلى الأمور بهذه الطريقة ل يع���رف الي�أ�س اإلى قلبه �سبياًل. 

وال�سرط الأ�س��س في هذه ال�سفة حّتى توؤّثر اأثره� اأن تبقى ا�سًم� ور�سًم� واأم� اإن تحّولت 

اإل���ى ا�سم خ����ٍل من الم�سمون فال ينبغ���ي توّقع تحّقق الوعد الإله���ّي ب�لن�سر، ف�لن�سر 

والحكم اأعني الن�سر والغلب���ة حكم اجتم�عّي  المج�ن���ّي غ�ي���ة ل تدرك وبغية ل ُتن����ل: 

من���وط عل���ى العنوان ل غير؛ اأي اإّن الر�سل وهم عب����د اأر�سلهم اهلل والموؤمنون وهو جند 

اهلل يعمل���ون ب�أمره ويج�هدون في �سبيله م� داموا على ه���ذا النعت من�سورون غ�لبون، 

واأم���� اإذا ل���م يبق م���ن الإيم�ن اإل ا�سمه وم���ن النت�س�ب اإل حديثه ف���ال ينبغي اأن يرجى 

�سورة الأنف�ل، الآية 65.  (1(
�سورة الن�س�ء، الآية 104.  (2(
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. وب�لت�لي قد يه���زم الم�سلمون اإذا فقدت اأكثرّيته���م الّت�س�ف بهذه 
(1(

ن�س���ٌر ول غلب���ة«

هن�ك ج�نب اآخر لعملّية التغيير  ال�سف���ة حّتى لو ك�ن فيهم نبّي من اأنبي�ء اهلل تع�ل���ى: 

الت���ي م�ر�سه� النبّي P واأ�سح�به الأطه�ر، ه���ذه العملّية حينم� تلحظ بو�سفه� عملّية 

متج�ّس���دة في جم�عة من الن�����س وهم النبّي وال�سح�بة.. وبو�سفه���� عملّية قد واجهت 

تّي����رات اجتم�عي���ة مختلفة م���ن حوله� وا�ستبكت معه���� في األوان من ال�س���راع والنزاع 

العق�ئ���دّي والجتم�عّي وال�سي��سّي والع�سكرّي... حينم���� توؤخذ العملّية من هذه الزاوية 

تك���ون عملّية ب�سرّية، يك���ون هوؤلء اأن��ًس� ك�س�ئ���ر الن��س تتحّكم فيه���م اإلى درجة كبيرة 

�سنن الت�ري���خ التي تتحّكم في بقية الجم�ع�ت وفي بقّية الفئ����ت.. الم�سلمون انت�سروا 

في بدر حينم� ك�نت ال�سروط المو�سوعّية للن�سر بح�سب منطق �سنن الت�ريخ تفر�س اأن 

ينت�س���روا، وخ�سروا المعركة في اأحد حينم� ك�نت ال�سروط المو�سوعّية في معركة اأحد 

تفر�س عليهم اأن يخ�سروا المعركة... ل تتخّيلوا اأن الن�سر حقٌّ اإلهيٌّ لكم، واإنم� الن�سر 

ح���قٌّ طبيعّي لك���م بقدر م� يمكن اأن توّف���روا ال�سروط المو�سوعّية له���ذا الن�سر بح�سب 

.(2(
منطق �سنن الت�ريخ التي و�سعه� اهلل �سبح�نه وتع�لى كونيًّ� ل ت�سريعيًّ�«

العمل الصالح 

العم���ل ال�س�لح ال�س�بق على الن�سر والالحق له من العن��سر المهّمة في ا�ستنزال 

الن�س���ر. وقد بّين اهلل هذا الأم���ر في عدٍد من الآي�ت. ونكتف���ي ب��ستعرا�س اأقل عدٍد 

ممك���ٍن من هذه الآي�ت لأّن مفه���وم الإيم�ن في القراآن الكريم من المف�هيم المقرونة 

ب�لعمل ال�س�لح في كثير من الآي�ت.

ق����ل اهلل تع�ل���ى: { ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  -

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

الميزان في تف�سير القراآن، ج 17، �س 177.  (1(
المدر�سة القراآنية، �س 51-50.  (2(
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. نالح���ظ في ه���ذه الآية اأّن الن�سر الذي يعد 
(1(

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ }
به اهلل تع�لى مقّيٌد ب�سفتين هم� الإيم�ن والعمل ال�س�لح. 

ق����ل اهلل تع�ل���ى: {...چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  -

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
. تتح���ّدث الآي���ة ال�س�بق���ة عن العمل 

(2(
ک ک کگ گ گ گ }

ال�س�ل���ح ال�س�بق على الن�سر، واأّم� ه�ت�ن الآيت����ن ف�إّنهم� تتحّدث�ن عن ن�سر 

اهلل لمن ين�س���ره، ولكّنهم� تقّيدان ذلك بم� بعد الن�سر وت�سترط�ن في هوؤلء 

الذي���ن يّدعون الإيم�ن ويطلب���ون من اهلل الن�سر والتمكي���ن اأن يح�فظوا على 

ال�سف�ت التي اأّهلتهم لنيل الن�سر، واإل فلن ين�ل الن�سر من اهلل من ي�سّيع م� 

اأمره اهلل به. ولو ُفِر�س وح�سل مثل هذا الأمر ف�إّن اهلل يهّدد هوؤلء ب�ل�ستبدال 

.
(3(

ه اهلل بن�سره وتمكينه بمن هو اأهٌل لأن يخ�سّ

- .
(4(

ق�ل اهلل تع�لى: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ }

ٹ  - ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  {ٺ  تع�ل���ى:  اهلل  ق����ل 

، ت�ست���رك ه�ت����ن الآيت����ن في نكتة 
(5(

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ }
واح���دة هي الوعد بفي����س النعم الإلهّية على بع�س الن��س ل���و اأّنهم ا�ستق�موا 

عل���ى ال�سريعة الت���ي �سّرعه� اهلل لهم، واأق�م���وا حدود الكت���ب ال�سم�وّية التي 

اأت�ه���م به� اأنبي�وؤه���م. ووجه الربط بين ه�تين الآيتين وبي���ن الن�سر اأّن هذا 

الأخير نعمة من النعم الإلهّية، وبن�ء على ق�عدة »حكم الأمثال في ما يجوز 

وم����ا ل يج����وز واح����د«، يمكن تعميم هذا الحكم من نعم���ة الأكل وال�سرب اإلى 

غيره� من النعم ك�لن�سر.

�سورة النور، الآية 55.  (1(
�سورة الحج، الآيت�ن 40 و41.  (2(

انظر: �سورة الأنع�م، الآية 6. ولن� عودة اإلى هذا الأمر لحًق�.  (3(
�سورة الجّن، الآية 16.  (4(

�سورة الم�ئدة، الآية 66.  (5(
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الصبر والثبات

الربط بين ال�سبر والن�سر من الأمور الوا�سحة التي يدركه� الإن�س�ن ب�لوجدان، 

فم���ن ل ي�سب���ر على تحّمل الت�سحي�ت ل يمكن اأن ين�ل م� يريد. وقد التفت الإن�س�ن 

بح�ّس���ه الفطرّي وتج�ربه الع�دّية اإلى مثل هذا الأمر، وامتالأ ال�سعر الحكمّي والأدب 

وكت���ب الأخالق على وجه العم���وم ب�لحديث عن ال�سبر وت�أثيره ف���ي و�سول الإن�س�ن 

ل ب���ّد دون ال�سهد من اإبر  اإّن من ال�سع���ر لحكمة«:  اإل���ى م���� يبتغيه. يق���ول ال�س�عر و

م���ن �سبر ظفر  النح���ل«. وم���ن الحكم الم�سه���ورة في الأدبي����ت الإ�سالمية قولهم: 

ف��سب���ر تظفر«. وقد تعّر�ست ال�سّنة له���ذا الربط وورد في بع�س الأخب�ر والأح�ديث 

 :Q م���� يك�سف عن الربط بين الأمرين، ومن ذلك: م���� ورد عن اأمير الموؤمنين

. وقد ا�ستهر على الأل�سن ن�سبة قوٍل 
»ل يعدم ال�شبور الظفر، واإن طال به الزمن«)1)

اإل���ى النبّي P هو: »اإنما الن�شر �شبر �شاعة«. ولكن يبدو بعد البحث والتحقيق اأّن 

الن�سب���ة غير �سحيحة؛ ولك���ن ل تبعد �سّحة الم�سمون. ومن الآي����ت التي توؤّكد هذا 

المعنى وت�سّدقه: 

ق����ل اهلل تع�ل���ى: {ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  -

. وج���ه دللة الآية على الربط بي���ن ال�سبر والن�سر اأّن 
(2(

ۆئ ۆئ }

اهلل يع���د الموؤمنين ب�لفالح ويرّجيهم اإّي�ه اإن ه���م حّققوا ال�سرط وهو ال�سبر 

والثب�ت. 

ق�ل اهلل تع�لى: {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  -

. وردت ه���ذه الآية في �سي�ق الحديث عن الجه�د 
(3(

ٹڤ ڤ ڤ }
والقت�ل في �سبيل اهلل، وختمت بب�س�رة ال�س�برين. والأقرب في م�سمون هذه 

نهج البالغة، ب�ب الحكم، ج 4، الحكمة 153.  (1(
�سورة اآل عمران، الآية 200.  (2(

�سورة البقرة، الآية 155.  (3(
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 اأن يكون الن�سر والظفر 
(1(

الب�س�رة والأكثر ان�سج�ًم� مع �سي�ق الآي�ت الكريمة

اأع�د ذكر ال�س�برين ليب�ّسرهم...  ونيل م� ي�سعون في �سبيل الح�س���ول عليه: 

ف�أم���ر تع�لى نبّيه اأّوًل بتب�سيرهم، ولم يذكر متعّلق الب�س�رة لتفخيم اأمره ف�إّنه� 

.
(2(

من اهلل �سبح�نه فال تكون اإل خيًرا وجمياًل. وقد �سمنه� رّب العّزة«

-  .
(3(

ق�ل اهلل تع�ل���ى: {ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ }

وهذه الآي���ة ك�س�بقته� تدعو اإلى ال�ستع�نة ب�ل�سبر لني���ل المبتغي�ت، وهي ع�ّمة ولو 

�سّكك اأحٌد في عمومه� ف�إّنه يكفي للربط بين ال�سبر والن�سر قوله تع�لى: {ڀڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ } ومن ك�ن اهلل معه ومحيًط� به اإح�طة قيومّية على حّد تعبير 
اأحد المف�ّسرين لن يكون اإل منت�سًرا.

ل
ّ

التوك

الت���وّكل عل���ى اهلل تع�ل���ى من الف�س�ئ���ل الأخالقّية ف���ي منظومة القي���م الأخالقّية 

الإ�سالمية. وهذا الأمر ل يخفى على من له اأدنى اّطالع على الأخالق الإ�سالمّية. وم� 

يعنين� هن� هو الك�سف عن ال�سلة بين التوّكل على اهلل وبين الن�سر.

يقول اهلل عّز وجّل في كت�به الكريم: {ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ  -

 �  ع�مًّ
ً
. ح�سب���ه اأي يكفيه ويغنيه عّم� ومن �سواه. تقّرر هذه الآية مبداأ

(4(
ۓڭ }

ه���و اأّن التوّكل عل���ى اهلل تع�لى يجعل الإن�س�ن في غًنى ع���ن �سواه. ومن الأمور 

الت���ي ينبغي التوّكل على اهلل تع�لى فيه� وقطع الطمع في غيره الحرب والقت�ل 

ًة عندم� يكون القت�ل في �سبيل اهلل.  وخ��سّ

ڀ  - ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تع�ل���ى:  اهلل  ق����ل 

���ة اأّن ه���ذه الآي�ت الخم�س )153-157( من �سورة البقرة له���� �سي�ق واحد كم� يرى بع�س المف�سرين. انظر:  خ��سّ  (1(
الميزان في تف�سير القراآن، ج 1، �س 343.

الميزان في تف�سير القراآن، ج 1، �س 353.  (2(
�سورة البقرة، الآية 153.  (3(

�سورة الطالق، الآية 3.  (4(
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. ودلل���ة ه�تين الآيتين اأو�سح 
(1(

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ }
م���ن دلل���ة �س�بقتهم� وذلك اأّن الآي���ة الأولى منهم� تتحّدث ع���ن القتراب من 

الف�س���ل واإظه�ر العجز، ثم تدعو الموؤمنين اإلى الت���وّكل على اهلل. وت�سير الآية 

الث�ني���ة اإلى الن�سر الذي اأح���رزه الم�سلمون في بدٍر، ولهذا ال�سي�ق دللته على 

الربط بين التوّكل وال�سبر.

ڎ  - ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  {چ  تع�ل���ى:  اهلل  ق����ل 

. ه���ذه الآي���ة تقل���ب الم�سه���د 
(2(

ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک }
ولكّنه���� ل تع���دم الدللة على الرب���ط بين الأمري���ن، ف�إّنه� ب���دل اأن تدعو اإلى 

الت���وّكل طلًب� للن�سر، تدعو اإلى التوّكل ب�لعتم�د على مبداإٍ ع�مٍّ وحقيقة كونية 

كب���رى هي حقيقة اأّن م���ن ين�سره اهلل فلن ُيغلب، وم���ن يخذله اهلل فلن يذوق 

طع���م الن�سر، وتبني على هذه الحقيق���ة الموؤّكدة الدعوة اإل���ى ف�سيلة التوّكل 

والعتم�د على اهلل تع�لى.

وبكلم���ة ع�ّم���ٍة الت���وّكل على اهلل يرف���ع من�سوب الثق���ة وي�سّد العزيم���ة فمن يَر اهلل 

ظهي���ًرا له ومعتمًدا، يكْن اأق���در على اّتخ�ذ المواقف الح��سمة ف���ي الأوق�ت ال�سعبة. 

ومن المعلوم اأّن كثيًرا من الهزائم الت�ريخّية �سببه� �سعف في اّتخ�ذ القرار في الوقت 

المن��س���ب، وكثيًرا من النت�س�رات �سببه� ارتف����ع من�سوب الثقة ب�لم�ستند والمعتمد، 

واأّي ره�ٍن يمكن اأن يكون اأقوى من الره�ن على اهلل وال�ستن�د اإلى م� عنده؟

�سورة اآل عمران، الآيت�ن 122 و 123.  (1(
�سورة اآل عمران، الآية 160.  (2(
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X ة تأّملية
ّ

وقف

ا�سمدوا ف�إّن الحّق معكم والن�سر لكم«.

كلمة الإمام القائد الخامنئي{ في اأهالي قم في �شهر محّرم/ 2010/01/09م.

ع���ّززوا ثقتكم ب�هلل الحكيم القدير واآمن���وا بقدراتكم وزيدوه�. وتيّقنوا من الن�سر النه�ئي 

.
(1(

واعلموا اأّنه: {چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ }

 الإمام الخامنئي{، نداء بتاريخ2010/06/01

واعلم���وا اأّن الجه����د في �سبيل اهلل وعد اإلهي ب�لن�س���ر؛ فعندم� تتحّركون هلل وفي 

�سبيل اهلل �ست�سلون اإلى الن�سر«.

الإمام الخامنئي{: مع م�شوؤولي في الجمهورية الإ�شلمية،  2011/03/28 م.

طبعً� ل يمكن النت�س�ر من دون جه�د وتحّرك وتقّبل لالأخط�ر. لم َيِعد اهلل تع�لى اأحدًا 

ب�لن�سر من دون تحّرك. ول يكفي لذلك مجّرد اأن يكون المرء موؤمنً� متدّينً�، بل ل بّد من 

، ه���ذا كالم الأنبي�ء لمع�ر�سيهم... 
(2(

الجه�د وال�سب���ر. {چ چ چ ڇڇ }

اإّنن���� ن�سمد ونق����وم، لقد �سمد الأنبي����ء والر�سل عليهم ال�سالم، ومنط���ق الأنبي�ء اليوم 

رغم كل م� تعّر�سوا له من القمع هو المنطق ال�س�ئع في الع�لم. لقد انت�سر كالم الأنبي�ء 

ول���م ينت�سر منطق الفراعنة. وهذه الم�سيرة وه���ذه التوّجه�ت �سوف تزداد يومً� بعد يوم. 

ل ب���ّد من ال�سبر وال�سمود. لق���د اأظهر �سعبن� من نف�سه هذا ال�سمود والثب�ت. واأعداوؤن� 

ل يريدون اأن يفهموا وي�ستفيدوا من التج�رب الم��سية. يجب اأن يعلموا اأّن العن�د والتكّبر 

وجنون العظمة مق�بل هذا ال�سعب وتوّقع اأمور في غير محّله� منه لن يجدي اأّي نفع. هذا 

ال�سعب واقف ث�بت وقد عرف الطريق والهدف وعرف نف�سه«. 

الإمام الخامنئي{: كلمته في ذكرى البعثة النبوية/2012/6/18م.

)1) �سورة الحج، الآية 40.
)2) �سورة اإبراهيم، الآية 12.
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والجه���اد: {ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ   ال�شب���ر 

ۇئ  ۆئ  ۆئ}.

اأهّمية التوكل: {ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ}.

اأهّميته للن�شر: اأمير الموؤمنين Q: »ل يعدم ال�سبور الظفر، واإن ط�ل به الزمن.«

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   {ٺ   والن�ش���ر:  ال�شب���ر 

ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ}.

ل والن�ش���ر: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ   الت���وكُّ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ}.

االأ�صباب 

المعنوية 

للن�صر

العمل ال�شالح:  {ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ}

نعم���ة الن�ش���ر م���ع العم���ل: {ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ}.

ژ   ژ     ڈ   ڈ  ڎ   ڎ   ڌ  {ڌ   اهلل:  اأح���كام  تطبي���ق 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ}.

ن�شرة اهلل: {...چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ}

العمل

ل التوكُّ

ال�شبر

المعن���ى: اآمن ب����هلل: ح�سل له الطمئن�ن وال�سكون ب����هلل المتع�ل، فهو موؤمن اأي 

.» مطمئنٌّ

الن�شر 

والإيمان

خطاب الموؤمنين: {ھ  ھ  ھ  ے   ے}.

ل ن�شر بل اإيمان: {ھ  ھ   ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ}.

الإيمان
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موعظة قرآنية

.
(1(

{
ْ
{ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  

مقّدمة

اإّن انت�س����ر اأهل الح���ّق في مواجهتهم للب�ط���ل مرهون ب����لإذن والت�سديد والمدد 

الرّب�ن���ي. والمدد الإله���ّي عب�رة عن م�س�عدة ووا�سطة خفّي ف���ي الن�سر، والتي تعتبر 

من العوامل الإلهية والغيبية المهّمة في تحقيق الن�سر للم�سلمين. ف�لن�سر الحقيقّي، 

اأ�سب�ب���ه وح�سوله اإّنم� هو اإلهّي المن�س�أ اأوًل واآخرًا. لذلك يجب على المج�هدين اأن ل 

يتوّجهوا بقلوبهم وتعّلق�تهم اإلى غير اهلل تع�لى. وهذه النكتة اأّكد عليه� القراآن الكريم 

في موارد مختلفة، وك�ن هذا الت�أكيد لأجل اأن ل ين�سى الن��س اأ�سل التوحيد، واأن يبقى 

را�سخً� في اأذه�نهم مبداأ: )ل موؤّثر في الوجود اإّل اهلل(.

فف���ي الح���رب ل موؤّثر حقيقّي غير الذات الإلهية المقد�س���ة، اأم� المالئكة وغيره� 

م���ن الت�سديدات الإلهي���ة فال يعملون اإل ب�أمر من اهلل عّز وج���ّل، ول ا�ستقالل لهم في 

�سيء ل في ن�سر الم�سلمين، ول في اأّي اأمر اآخر، اإذ اإّن كّل الأمور حقيقة هي بيد اهلل 

تع�لى، وت�سير ب�أمره تب�رك وتع�لى.

�سورة محمد، الآية 7.  (1(
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شروط المدد اإللهّي وأنواعه

وه���ذه الإمدادات الغيبي���ة والت�سديدات الإلهي���ة للمج�هدين اأثن����ء جه�دهم �سّد 

الأعداء م�سروطة ب�سرطين كليين: 

 اأّوًل: العمل على ال�ستف�دة من كل قدراتهم المت�حة بين اأيديهم في �س�حة العمل.

ثاني���اً: انتظ����ر المدد الغيب���ّي الإلهّي والم�س�ع���دة الرّب�نية، في ح����ل لم تِف تلك 

الق���درات والط�ق����ت الظ�هرية ف���ي رفع ح�ج���ة الم�سلمين وم�سكلته���م، لأنه في تلك 

الح�ل���ة �سوف ي�سع اهلل تع�لى تل���ك الطرق والأ�س�ليب الغيبية في خدمة المج�هدين، 

وذلك ح�سب م� تقت�سيه الحكمة الإلهية والح�جة الفعلية.

وهذه النتيجة قد اأّيده� القراآن الكريم حيث تحّدث بع�س الآي�ت ال�سريفة، عن اأّن 

الإمدادات الغيبية الإلهية لي�ست مطلقًة بل له� �سروُطه� وظروفه�،

ويمكن اأن ن�سّنف المدد الإلهّي اإلى نوعين؛ معنوّي وم�دّي. وفي هذا المق�م ُيطرح 

�س���وؤال ع���ن م�هية هذه الإم���دادات والت�سدي���دات الإلهية، وطرق تحققه����. ولالإج�بة 

ع���ن هذا ال�سوؤال، �سنق���وم ب�لتحقيق في الآي�ت الواردة في الق���راآن الكريم حول هذا 

المو�سوع. يمكنن� تق�سيم الإمدادات الغيبية والت�سديدات الإلهية اإلى عّدة اأنواع:

السكينة

ال�سكين���ة من �سف�ت النف����س الإن�س�نّية الت���ي وردت الإ�س�رة اإليه� م���ّراٍت عّدة في 

الق���راآن الكري���م، في بع�س الأحي����ن بطريقٍة مب��سرة، وفي بع����س الأحي�ن من خالل 

الإ�س����رة اإلى النع��س الذي ي�سي���ب الموؤمنين في �س�حة الح���رب ويجعلهم ك�أّنهم في 

فرا�سه���م وتحت �سق���وف بيوتهم. وتكتمل ال�س���ورة عندم� تقت���رن ال�سكينة في قلوب 

الموؤمنين ب�لخوف الذي يقذفه اهلل في قلوب جنود العدّو.

ق�ل اهلل تع�لى: { ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  -
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. تحّدثن� ه�ت�ن الآيت�ن عن الن�سر الذي مّن اهلل به 
(1(

ڄ ڄ ڄ ڃڃ }
على النبّي P ثّم تذكر اأمًرا يظهر اأّنه بمث�بة ال�سبب الذي يوؤّدي اإلى م�س�عفة 

الإيم�ن وزي�دته وهو ال�سكينة التي نزلت على قلوب الموؤمنين فزادت اإيم�نهم، 

و�سمحت له���م ولق�ئدهم ب�لن�سر ولي�س اأي ن�سر بل ذلك الن�سر الذي ي�سفه 

اهلل ب�أّن���ه عزيز، اأبه���ر الأعداء وجعلهم يي�أ�سون م���ن التفكير في طلب ث�راتهم 

القديمة التي هي الذنوب التي تقّدمت وت�أّخرت كم� يرى عدٌد من المف�ّسرين.

ڳ  - ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   } تع�ل���ى:  اهلل  ق����ل 

. مح���ور ه���ذه الآية 
(2(

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ }
الحدي���ث ع���ن الم�سلمين الذين ب�يعوا ر�سول اهلل P ف���ي الحديبية قبل فتح 

مّك���ة بقليل من الزم�ن، ودللة الآية وا�سحة على اأّن هذه ال�سكينة التي غمرت 

قل���وب الم�سلمين المب�يعين ه���ي التي وّلدت الن�سر وجعلت���ه ثواًب� قريًب� لأهل 

.P ال�سكينة والطمئن�ن اإلى خي�رات ر�سول اهلل

ار واألعداء
ّ

قذف الرعب في قلوب الكف

واح���دة من طرق الإمداد الب�طنّي والروحّي الت���ي ين�سر اهلل تع�لى به� اأهل الحّق 

ويهزم به� اأهل الب�طل هي: اإلق�ء الرعب واإيج�د الخوف في قلوب الكّف�ر والم�سركين، 

بمعنى اأن ُي�سيطر الرعب والخوف على نفو�س الكّف�ر في ميدان المعركة، م� ي�سيبهم 

ب�ل�سط���راب والقلق بحيث يفق���دون القدرة على البق�ء في المي���دان. وهذا النهزام 

ل���ون الفرار والنهزام  النف�س���ّي يوؤّدي اإلى عدم الثب�ت ف���ي مواجهة الم�سلمين، فُيف�سّ

على اللتح�م مع اأهل الحّق.

لق���د ُذكر هذا الع�مل المه���ّم والمدد الروحّي في اأربعة م���وارد من القراآن الكريم 

ب�سكٍل موؤّكٍد وق�طع.

�سورة الفتح، الآيت�ن 3 و 4.  (1(
�سورة الفتح، الآية 18.  (2(
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فف���ي موردين َيِعد اهلل الم�سلمين ب�أّنه �سوف ُيرِعب قل���وب اأعدائهم اأثن�ء المعركة 

ل�سلب ال�سج�عة والجراأة منهم على قت�ل وحرب الم�سلمين. 

ث الآي�ت ال�ّسريفة عن اإرع�ب وتخويٍف ُم�سَبق لالأعداء  وفي موردي���ن اآخرين تتحدَّ

ليكون ذلك ع�ماًل م�س�عدًا لغلبة الم�سلمين. ونكتفي هن� ب�لمرور على الآي�ت القراآنية 

مرورًا �سريعً�:

يقول اهلل تع�لى { ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

.(1(
{ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ 

وف���ي اآية اأخ���رى ُيبّين اهلل تع�ل���ى ع�مل انت�س����ر الم�سلمين به���ذه ال�سورة، حيث 

يق���ول تع�لى: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ 

.(2(
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  }

التصّرف بالنفوس

هن����ك طري���ٌق اآخر من طرق الإم���داد الغيبّي الب�طنّي، وهو عب����رة عن الت�سّرف 

الإلهّي في نفو����س الموؤمنين، فيجعل اأعداد الكف�ر في نظرهم قّلة، وقدراتهم �سعيفة 

حّتى ل يخ�ف الموؤمنون من مظ�هر القّوة والقدرة عند العدّو فيه�بوا ويتراجعوا.

 ومن جهة اأخرى، يت�سرف اهلل في نفو�س الك�فرين فيجعلهم ينظرون ب��ستخف�ف 

اإلى مع�سك���ر الم�سلمين ويعّدون جي�س الإ�سالم قّلة و�سعف����ء، وهذا ال�ستخف�ف يوؤّثر 

في خط���ط الأعداء الحربية، من ع���دم نقل ال�سالح والتجهي���زات الك�ملة اإلى �س�حة 

المعركة وعدم اإح�س�ر كّل الجي�س اإلى ميدان الحرب، وهذا م� ُيوقعهم في �سوء تقديٍر 

هم في النه�ية اإل���ى الخ�س�رة  لع���دد الجي����س الإ�سالمي وقدرات���ه الحقيقية مّم���� يجرُّ

والهزيمة.

�سورة اآل عمران، الآية 151.  (1(
�سورة الأنف�ل، الآية 12.  (2(
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وحول ه���ذا المو�س���وع يق���ول اهلل تع�ل���ى: {ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ 

ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

.(1(
ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې }

تثبيت األقدام

.
(2(

ق�ل اهلل تع�لى: { ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ }

ه���ذه الآي���ة الكريمة تحّث الموؤمني���ن على جه�د اأعداء الح���ّق، وترّغبهم في ذلك. 

ولي�س الت�أكيد على م�س�ألة »الإيمان« في الآية اإّل اإ�س�رة اإلى اأّن اإحدى عالم�ت الإيم�ن 

الحقيق���ّي ه���ي جه�د اأع���داء الحّق والدي���ن. فعلى الموؤمني���ن اأن ين�س���روا دين اهلل، 

 �سبح�نه غير محدودة، 
ّ

وه���ذا تكليف وواجب ملقى عل���ى اأعت�قهم. ومع اأّن ق���درة اهلل

 ليو�سح اأهمّية 
ّ

ول قيم���ة لق���درة المخلوق�ت حي�ل قدرته، غي���ر اأّنه يعّبر بن�س���رة اهلل

. وهو تع�لى يعدهم في ح����ل اأّدوا تكليفهم ف�إنه �سيكون 
ّ

الجه����د والدف����ع عن دين اهلل

معهم يوؤّيدهم وي�سّددهم وين�سرهم، ب�أن يلقي في قلوبهم نور الإيم�ن، وفي اأرواحهم 

التق���وى، وفي اإرادته���م الق���ّوة والت�سميم اأكثر، وف���ي اأفك�رهم اله���دوء والطمئن�ن. 

وير�سل المالئك���ة لمّدهم ون�سرتهم، ويغّير م�س�ر الحوادث ل�س�لحهم، ويجعل اأفئدة 

الن�����س تهوي اإليهم، ويجعل كلم�تهم ن�فذة في القلوب، وي�سّير ن�س�ط�تهم وجهودهم 

مثم���رة وذات ف�ئ���دة الخ. ولكن من بي���ن كّل اأ�سك�ل الن�سرة يوؤّك���د تع�لى على م�س�ألة 

تثبي���ت الأقدام، وذلك لأّن الثب�ت اأم�م العدو يعتبر اأهّم رمز لالنت�س�ر، واإّنم� يك�سب 

الح���رب الذين ي�سم���دون وي�ستقيمون اأكثر. لذا ك�ن دع�ء ط�ل���وت ومن بقي معه من 

الموؤمني���ن على قّلته���م عند مالق�تهم لجي����س ج�لوت الق���وّي والكبير: {ڳ ڳ 

�سورة الأنف�ل، الآيت�ن 43 و 44.  (1(
�سورة محمد، الآية 7.  (2(
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. ف�أّيده���م اهلل 
(1(

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ}
ب�لن�سر الموؤّزر على العدّو لثب�ت اأقدامهم عند المواجهة. 

إنزال المالئكة

في معركة الحّق والب�طل ي�سقط بع�س الحدود بين ع�لم الطبيعة وع�لم م� فوقه�، 

واإذا �سّخر الإن�س�ن الطبيعّي نف�سه في خدمة الأهداف الإلهّية العلي�، والقيم ال�س�مية 

النبيلة، �سّخر اهلل له مخلوق�ت م� فوق الطبيعة وجعله� تدافع عنه وتوؤّيده. وقد حّدثن� 

القراآن مّرات عّدة عن ت�أييد اهلل الموؤمنين في ع�سر ر�سول اهلل P ب�لمالئكة، ومن 

ذل���ك هذه الآي����ت: {ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

.(2(
ڌ ڎ ڎ ڈ}

.(3(
{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  }

ويق���ول عّز وج���ّل في اآية اأخرى في ال�سي����ق نف�سه: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

)4). نعم رّبم� يكون 
ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ  }

م�ستهجًن���� الحدي���ث عن الغيب والغيبّي����ت في ع�لم الع�سكر وف���ي ع�سر تحّولت فيه� 

الم����ّدة اإل���ى اإله يعبد من دون اهلل، ه���ذا ولكّن الفكر الذي ي�ستن���د اإلى الوحي ويجعل 

من���ه الرك���ن الأ�س��س اإلى ج�نب العقل اأو قبله اأو بع���ده ولكّنه ل يركن اإلى الإيم�ن دون 

عقٍل ول اإلى العقل دون اإيم�ن، ل يمكنه اأن ي�ستبعد مثل هذه الأمور ل في ع�سر ر�سول 

اهلل P ول ف���ي غي���ر ع�س���ره، ف�لوحي دّل على مث���ل هذا الت�أييد ول���م ينِف ح�سوله 

ف���ي �س�ئر الع�سور اإذا �سدق���ت النواي� وت�س�بهت الظروف. والعق���ل اأق�سى م� يمكنه 

فعل���ه هو ال�سكوت وق���ول ل ط�قة لي به، فلي����س ثّمة دليٌل عقليٌّ يحك���م ب��ستح�لة مثل 

)1) �سورة البقرة، الآية 250.
�سورة اآل عمران، الآية 125.  (2(

�سورة الأنف�ل، الآية 9.  (3(
�سورة الأنف�ل، الآية 12.  (4(
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ه���ذا الت�أييد الغيبّي، اإن لم نق���ل اإّن العقل قد يحكم ب�سرورة مثل هذا الأمر في بع�س 

ة من ب�ب اللطف الذي هو مفهوم كالميٌّ تقت�سيه �سف�ت اهلل تع�لى  الظ���روف الخ��سّ

وحكمته وعدله.

الريح والمطر

اإذا اأراد اهلل اأم���ًرا �سّخ���ر ل���ه كّل م� خلق م���ن مظ�هر الطبيعة وم���� وراءه�. ومّم� 

�سّخره اهلل تع�لى في خدمة مع�سكر الموؤمنين الري�ح والمطر. وقد اأ�سرن� من قبل اإلى 

المط���ر الذي ك�ن ل���ه دور في تثبيت اإيم�ن الم�سلمين في معرك���ة وقيل في دور المطر 

اإّنه ك�ن لرفع و�سو�سة ال�سيط�ن وت�سكيك الم�سلمين في دينهم واأّنهم ي�سّلون وهم على 

جن�ب���ة والم�ء تحت ي���د الم�سركين. وقيل اإّن مخّيم الم�سلمين ك�ن في اأر�س ذات رمل 

ل تثب���ت فيه� الأقدام ف�أنزل اهلل المطر لترطيب هذه الأر�س وتثبيت مواقع اأقدامهم. 

���� يكن ف�إّن الآية الم�س����ر اإليه� تدّل على ت�سخير اهلل تع�ل���ى المطر وهو مظهر من  واأيًّ

مظ�هر خلق اهلل في الطبيعة في خدمة الأهداف والغ�ي�ت الحربّية للم�سلمين.

واأم���� الريح فهي من جن���ود اهلل التي ي�سّخره� في خدمة كثي���ٍر من اأغرا�س، فهي 

و�سيل���ة الع���ذاب عل���ى بع�س الأق���وام ال�س�بقة، وهي م���ن الجنود التي ت�س����رك جنوده 

الموؤمنين في مواجه���ة اأعدائه، يقول تع�لى: {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

.
(1(

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ }
وم���ن العوامل الطبيعية للمدد الإله���ّي والتي اأ�سير اإليه� في القراآن الكريم المطر، 

فف���ي اإحدى الآي����ت ال�سريفة تحدث القراآن حول ه���ذا المو�سوع ق�ئاًل: {   ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
.(2(

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  }

�سورة الأحزاب، الآية 9.  (1(
�سورة الأنف�ل، الآية 11.  (2(
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اإّن ه���ذه الآية ت�سير اإلى اأحداث معرك���ة بدر، ففي الليلة التي �سبقت المعركة اأنزل 

اهلل مط���ر رحمته م� جعل الأر�س تحت اأقدام جي�س الإ�سالم �سهلة رطبة ف�سّهلت لهم 

طريقة الحرك���ة والتنقل في الأر�س واإجراء المن����ورات الالزمة في الميدان، اإ�س�فة 

اإل���ى التخّل�س من اآث����ر الغب�ر والتراب التي تعيق الحركة اأثن����ء القت�ل وتعمي الأعين 

وت�سّر ب�لروؤية الب�سرية.

اأم� في مع�سك���ر الك�فرين فقد ك�ن المطر �سديدًا، م� جعل الأر�س تحت اأقدامهم 

موحل���ة غي���ر م�ستقرة، ف�أع�ق حركته���م ومن�ورتهم الع�سكري���ة، وك�ن ذلك ع�ماًل في 

هزيمتهم.

اإن ه���ذا المطر ك�ن للم�سلمين نوع اإمداد غيبّي ورحمة اإلهية، لي�سبح المج�هدون 

اأكث���ر فع�لي���ة ون�س�طً� واأ�س���ّد حم��سة وثب�ت���ً�، وك�ن �سبب رحمٍة خ��س���ة لهم من جهة 

تح�سي���ل الطه�رة والنظ�فة الظ�هرية والروحي���ة وت�أمين مي�ه ال�سرب وغير ذلك من 

النعم، وكل ذلك بف�سل هذا المدد الإلهّي.

وصية األمير Q حول النصر

من ح�سن الخت�م نقل كالِم َمن كالُمه دون كالم الخ�لق وفوق كالم المخلوق اأمير 

الموؤمني���ن Q، في و�سّية لبنه محمد ابن الحنفّية عندم� اأعط�ه الراية في اإحدى 

مع�ركه ف�أو�س�ه بمجموعة و�س�ي� جّله� مقتب�س من الآي�ت الم�س�ر اإليه� اأعاله: »َتُزوُل 

 ُجْمُجَمَتَك، ِتْد ِفي اْلْر�ِص َقَدَمَك، اْرِم 
َ
اْلِجباُل َول َتُزْل! َع�صَّ َعلَى ناِجِذَك، اأَِعِر اهلل

.
َر ِمْن ِعْنِد اهلِل �ُشْبحاَنُه«)1) ِبَب�َشِرك اأَْق�َشى اْلَقْوِم، َوُغ�صَّ َب�َشَرَك، َواْعلَْم اأَنَّ النَّ�شْ

نهج البالغة، ق�سم الخطب، الخطبة 11،  (1(
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X ة تأّملية
ّ

وقف

كم���� اأّن الن�سرة الإلهية لكم اأنتم الذي���ن تج�هدون وتن��سلون ل تخت�ّس ب�لآخرة. 

 ،
(1(

في هذه الآي���ة... تقول المالئك���ة: {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ }

اإذن، لي�س���ت الم�س�أل���ة في الآخرة فقط، ب���ل في الدني� اأي�سً� تعم���ل مالئكة اهلل وقواه 

.
(2(

المعنوّية على مّد يد العون للذين:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ }

ونحن ُن�س�هد عونهم في الدني� ب�أعينن�. مالئكة اهلل اأع�نون� نحن اأي�سً� في ثم�نية 

اأع���وام م���ن الدف����ع المقّد�س. وق���د �س�هدن� هذا الع���ون ب�أعينن�. ق���د ل ُي�سّدق ذلك 

الإن�س����ن الغ�رق في الم�ّدّي�ت، دعه ل ُي�سّدق. نحن �س�هدن� هذا العون. واليوم اأي�سً� 

ُت�س�عدن���� مالئكة اهلل، ونحن واقفون و�س�مدون بف�سل العون الإلهّي. قّوتن� الع�سكرية 

ل تقبل المق�رنة ب�أمريك�. وقدراتن� القت�س�دية واإمك�ن�تن� الم�لية والإعالمية وامتداد 

ن�س�طن� ال�سي��سّي ل يقبل المق�رنة ب�أمريك�. ومع ذلك فنحن اأقوى من اأمريك�، مع اأّنه� 

اأكث���ر م�ًل و�سالحً� واأقوى اإعالمً� واإمك�نّي�ته���� الم�لية وال�سي��سية اأكثر، لكّنه� اأ�سعف 

ونحن اأقوى. والدليل على قّوتن� هو اأّن اأمريك� تراجعت خطوة خطوة في كّل المي�دين 

التي ح�سلت فيه� مواجهة بينن� وبينه�. نحن ل نتراجع بل نتقّدم اإلى الأم�م. هذا هو 

الدليل والموؤ�ّسر، وهو ببركة الإ�سالم وبف�سل العون الإلهّي وم�س�عدة مالئكة اهلل. 

الإمام الخامنئي{: كلمته في ملتقى غزة/ طهران/ 2010/2/27م

�سورة ف�سلت، الآية 31.  (1(

�سورة ف�سلت، الآية 30.  (2(
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�شروط المدد 

الغيبي

قذف الرعب في 

قلوب الأعداء

ال�شكينة

تثبيت الأقدام

الملئكة

الريح والمطر

الن�صر 

والمدد 

الغيبي

ال�شتف���ادة م���ن الق���درات:  العم���ل عل���ى ال�ستف�دة م���ن كّل ق���درات المج�هدين 

المت�حة بين اأيديهم في �س�حة العمل.

الإيم���ان بالم���دد الغيب���ي:  انتظ�ر المدد الغيبي الإله���ي والم�س�عدة الرّب�نية، في 

ح�ل لم تِف تلك القدرات والط�ق�ت الظ�هرية. 

گگ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   {ڈ   قراآن���ي:  �شاه���د 

ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ        ڳ   ڳ   گ   گ  
ں  ں  ڻ}.

ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ     ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   {ٹ   قراآن���ي:  �شاه���د 

ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ}.

�شاهد قراآني: {ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ}

�شاه���د قراآن���ي: {ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ}.

�شاه���د قراآن���ي: {ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  

ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   چچ  
ڎ}.

الت�شّرف في 

النفو�ص

ف: فيجعل اأعداد الكّف�ر في نظرهم قّلة، وقدراتهم �سعيفة حتى ل  كيفية الت�شرُّ

يخ�ف الموؤمنون من مظ�هر القّوة والقدرة عند العدو فيه�بوا ويتراجعوا.

ۀ   ۀ   ڻ     ڻڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   {ڱ   قراآن���ي:  �شاه���د 

ہ  ہ ہ  ہ    ھ  ھ  ھھ  ے     ے  ۓ    ۓ}.
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موعظة قرآنية

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  {چ 

.
(1(

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ }

مقّدمة

ل توؤّث���ر العّل���ة اأثره����، ول ينتج ال�سبب م�سّبب���ه اإّل اإذا ارتفعت الموان���ع. ف�لبن�ء ل 

يعل���و بجهد البّن����ء وحده بل بكّف اله�دمي���ن عن التخريب واله���دم. والدواء ل ي�سفي 

اإذا ل���م يقترن ب�لحمية في الأمرا�س التي تحت�ج اإلى حمية. وعلى هذا المنوال تجري 

� موانعه  اأمور ك�لن�سر. ف�لن�سر له اأ�سب�به المتقّدمة الم�س�ر اإليه� اآنًف�؛ ولكن له اأي�سً

الت���ي تبط���ل ف�علّية تل���ك الأ�سب�ب وتح���ول دون ت�أثيره�. و�سوف ن�سي���ر في بحثن� عن 

الموان���ع �سيرتن� في البحث عن الأ�سب�ب اأي �سنح����ول الهتداء بهدي القراآن الكريم 

لنكت�س���ف موانع الن�سر ومبط���الت تلك الأ�سب�ب. ويمكن بكلمة ع�ّمة اأن نقول اإّن �سّد 

الأ�سب����ب المتقّدمة ي�سّب في الجهة المع�ك�سة للهدف الذي يدفع ذلك ال�سبب نحوه. 

وكي ل نكّرر م� تقّدم نترك مالحظة هذا الأمر اإلى فطنة الق�رئ الكريم، ونيّمم �سطر 

القراآن الكريم لنكت�سف اأ�سب�ب الهزيمة التي ورد الن�ّس فيه� ب�سكٍل مب��سر.

�سورة الحج، الآيت�ن 40 و41.  (1(
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التنازع والفرقة

الن�سج����م بي���ن المج�هدين ووحدة هدفهم م���ن الأمور الم�س�ع���دة على الن�سر، 

والتفرق���ة وتوّجه بو�سلة قل���وب المق�تلين اإلى جه�ت �سّتى خط���وة اأولى نحو الهزيمة. 

وقد ذكر اهلل تع�لى ذلك في اأكثر من اآية من كت�به عّز وجّل:

 .
(1(

{ پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تع�ل���ى:  اهلل  ق����ل   -

والتن����زع ه���و الختالف ال���ذي يدّب بي���ن المج�هدين ف���ي �سبيل اهلل لأ�سب����ب منه� 

التن�ف�س على المغ�نم اأو المن��سب. والملفت اأّن الآية ت�سير بوجٍه خفيٍّ اإلى اأّن التن�زع 

ل يح�س���ل ع�دًة ف���ي اأوق�ت ال�سّدة وال�سع���ف واإنم� يح�سل في ح�ل���ة القّوة والرخ�ء. 

وي�ستف����د هذا المعنى من تعليل النه���ي عن التن�زع ب�لف�سل وذه����ب الريح اأي القّوة. 

ويب���دو بح�سب بع����س المف�ّسرين اأّن هذه الآية نزلت بعد معركة بدٍر التي غّيرت �سورة 

الم�سلمين عند اأنف�سهم وعند العدّو.

المعصية ومخالفة األوامر

وف���ي الآية المذكورة اأعاله اأمر بط�ع���ة النبّي P قبل النهي عن التن�زع الم�سّبب 

للف�سل. وقد اهتدت الب�سرّية اإلى مثل هذا الأمر بتجربته� اأو رّبم� بهدي اهلل عبر ر�سله 

ال�س�بقي���ن. ومن هن� ا�ستهرت الق�عدة الع�سكرّي���ة المعروفة التي تقول للع�سكر: »نّفذ 

ث���ّم اعتر����ص«. وقد جّرب الم�سلمون في ت�ريخهم المع��سر لر�سول اهلل P مثل هذا 

الأم���ر وذاقوا وب�ل مخ�لفتهم لأوامر ق�ئده���م وتجّرعوا مرارة الهزيمة ولو اإلى حين، 

وذلك عندم� ترك الرم�ة في معركة اأحد مواقعهم وان�سرفوا اإلى اأمور اأخرى ك�ل�سعي 

وراء نيل المغنم فك�ن م� ك�ن مّم� �سّطرته كتب ال�سيرة.

�سورة الأنف�ل، الآية 46.  (1(
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ي غير الله
ّ
تول

ق����ل اهلل تع�ل���ى: {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  -

. تتح���ّدث ه���ذه الآي���ة عن مجموعة م���ن الم�سلمين ك�ن���ت تربطهم 
(1(

ڈ }
ببع�س المن�فقين عالق�ت �سداقة وموّدة وك�نوا يّتخذونهم بط�نة اأي اأ�سح�ًب� 

مقّربي���ن رغب���ة في بع�س المط�م���ع. فلفت اهلل عّز وج���ّل نظرهم ونه�هم عن 

مثل هذا الأمر لأّن المن�فق ل يترك فر�سة للوثوب على الموؤمنين اإل وا�ستغّله� 

لإف�س�د ح�لهم.

ق����ل اهلل تع�ل���ى: {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  -

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
 .

(2(
{ ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ين�ل���ه اإل الخذلن في وقت هو اأحوج م� يكون اإلى ن��سٍر ومعين، وفي مثل هذه 

اللحظ�ت يتخّلى عنه ج�ره وولّيه ويعلن براءته منه بطريقة �س�خرة مّدعًي� اأنه 

يخ����ف اهلل رّب الع�لمين. وم� ي�سدق على ال�سيط�ن وتوّليه ي�سدق على اأتب�ع 

ال�سيط�ن وحزبه.

انقالب القيم

ُتبتل���ى بع�س الجم�ع�ت الب�سرّية المخل�سة ف���ي بع�س ح�لت الن�سر ب�نقالب 

ف���ي المف�هيم والقي���م، وتنقلب من جم�ع�ت مظلومة اإل���ى جم�ع�ت ظ�لمة، ومن 

جم�ع����ت زاه���دة اإلى مترفة... وفي مثل ه���ذه الح�لت ف����إّن اأّول م� تخ�سره هذه 

الجم�عة التي ُت�س�ب ب�نقالب القيم هو فقدانه� الن�سر الذي ح�سلت عليه نتيجة 

لي�س بين اهلل وبين اأحد قرابة«، فمن اأعطى الن�سر  �سلته� ب�هلل. ومن المعلوم اأن 

�سورة اآل عمران، الآية 118.  (1(
�سورة الأنف�ل، الآية 48.  (2(
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لم���ن ي�ستحّقه ي�سلبه عّمن ل ي�ستحّق���ه. يقول اهلل عّز وجّل: {چ چ چ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
. الآية 

(1(
ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ }

الأولى من ه�تي���ن الآيتين فيه� وعٌد ب�لن�سر لمن يخل�س النّية وي�سّمر عن �س�عد 

الجّد في �سبيل اهلل وفي خدمة اأهدافه. والقيد الذي يذكره اهلل عّز وجّل في الآية 

الالحق���ة هو قيد عدم النقالب والتحّول اإلى جه���ة اأخرى ف�إّن الأّمة التي ت�ستحّق 

الن�س���ر هي الأّمة التي تبقى ث�بتًة على الأه���داف التي نه�ست من اأجل تحقيقه�. 

واأّم���� الأّمة التي تنقلب على عقبيه� فال ت�ستح���ّق دوام اللطف وا�ستمرار الرع�ية: 

{ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
.(2(

ۆ }
تسريب األسرار

الحرب خدعة واأ�س���رار. وت�سريب الأ�سرار الع�سكرية وك�س���ف الخطط توؤّدي�ن اإلى 

ارتف����ع الن�س���ر حتى لو يخّيم فوق راأ����س الجي�س المق�تل ك�ئًن� م���ن ك�ن هذا الجي�س 

وتح���ت اأّي راي���ٍة ك�ن ُيق�ت���ل، م� لم ُتّتخ���ذ التدابير المع�ك�س���ة التي تعي���د الأمور اإلى 

ن�س�به�. وقد وردت في القراآن تو�سي�ت في هذا ال�س�أن منه�:

ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  {ژ  تع�ل���ى:  اهلل  ق����ل 

. تنه���ى ه���ذه الآية عن 
(3(

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ }
ب���ّث ال�س�ئع�ت بين المج�هدين اإذا ك�نت تترك اآث�ًرا �سلبّية على روحيتهم �سواء ك�نت 

ت�أميًن� لهم حيث ل ينبغي لهم الأمن وترك الحذر، اأو ك�نت تخويًف� حيث ينبغي لهم اأن 

�سورة الحج، الآيت�ن 40 و 41.  (1(
�سورة الأنع�م، الآية 6.  (2(

�سورة الن�س�ء، الآية 83.  (3(
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يّت�سف���وا ب�ل�سكينة والطمئن�ن ليثبتوا في وجه العدّو. ويو�سي القراآن الكريم في مثل 

ه���ذه الح�لت فيم� لو و�سل خبٌر ّم� اإلى اأذن اأحد الم�سلمين اأن ينقله اإلى اأهل الخبرة 

وق�دة المعركة ليح�سنوا الت�سّرف معه وتف�سيره على النحو المطلوب.

إلقاء السالح وترك الحذر

ة مع  ح�ل���ة الحرب ه���ي ح�لة الحذر الدائم من غدر العدّو ف���ي اأّي لحظة خ��سّ

ع���دوٍّ ل يلت���زم ب�لمع�يي���ر الأخالقّية للقت�ل. وب�لت�ل���ي ل ينبغ���ي للم�سلمين في اأّي 

معرك���ة اأن يقي�سوا العدّو على اأنف�سه���م، ول اأخالقه على اأخالقهم. ومن هن� ك�نت 

التو�سية القراآنية الملفتة للم�سلمين ب�أن ل يلقوا اأ�سلحتهم حّتى في ح�لة ال�سالة، 

واأن ل ين�سرف���وا اإلى ال�س���الة وال�ستغ�ل به� جميًع� م� يعط���ي للعدّو فر�سة للنيل 

منه���م: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک 
ة ت�سمح للم�سلمين  . تفيد هذه الآية بت�سريعه� ال�سالة بطريقة خ��سّ

(1(
ک     }

ب�لتن����وب في ال�سالة خلف ر�سول اهلل P اأّن���ه ل ينبغي للم�سلم اأن يترك الحذر 

واأن ين�سغل عن عدّوه حّتى ب�ل�سالة وتدعوه كم� في الآية الالحقة اإلى ت�أجيل اإق�مة 

ال�س���الة واأدائه� على النحو المتع����رف اإلى وقٍت تح�سل له الطم�أنينة. ف�إذا ك�نت 

ال�سالة التي هي �سع�ر الم�سلمين وعب�دتهم الأثيرة تت�أّخر اأهمّية اأدائه� على النحو 

الأكم���ل لم�سلحة اأهّم ه���ي م�سلحة مواجهة العدّو فم� ب�لك بغيره� من المك��سب 

والم�س�لح التي رّبم� يفّكر المج�هدون في تح�سيله� اأو حفظه� في �س�حة القت�ل؟

�سورة الن�س�ء، الآية 102.  (1(
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X ة تأّملية
ّ

وقف

عن م�لك بن اأعي���ن ق�ل: حّر�س اأمير الموؤمنين Q الن��س ب�سّفين فق�ل: »اإّن 

اهلل عّز وجّل قد دّلكم على تجارة ُتنجيكم من عذاب األيم، وت�شفى)1) بكم على الخير 

الإيم���ان ب���اهلل، والجهاد في �شبيل اهلل، وجعل ثوابه مغف���رة للذنب، وم�شاكن طيبة 

ف���ي جّنات ع���دن، وقال ج���ّل وع���ّز: {ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ })2) ف�ش���ّووا �شفوفكم كالبني���ان المر�شو�ص فقّدموا الدارع)3)، 
���وا عل���ى النواج���د)5)، فاإّن���ه اأنب���ى)6) لل�شيوف ع���ن الهام)7)،  واأّخ���روا الحا�ش���ر)4)، وع�شّ

���وا الأب�ش���ار فاإّنه اأربط  والت���ووا عل���ى اأط���راف الرماح، فاإّن���ه اأم���ور)8) للأ�شنة، وغ�شّ

للجاأ����ص، واأ�شك���ن للقلوب، واأميتوا الأ�شوات فاإّنه اأط���رد للف�شل، واأولى بالوقار، ول 

تميل���وا براياتك���م ول تزيلوها ول تجعلوه���ا اإل مع �شجعانكم ف���اإّن المانع للذمار)9) 

وال�شاب���ر عن���د نزول الحقائق هم اأهل الحف���اظ، ول ُتمّثلوا بقتيل، واإذا و�شلتم اإلى 

رحال القوم فل تهتكوا �شتراً، ول تدخلوا داراً، ول تاأخذوا �شيئاً من اأموالهم اإل ما 

وجدتم في ع�شكرهم، ول ُتهّيجوا امراأة باأذى واإن �شتمن اأعرا�شكم و�شببن اأمراءكم 

و�شلحاءك���م فاإّنهن ناق�شات القوى والأنف�ص والعقول، وقد كّنا نوؤمر بالكّف عنهّن 

وهّن م�شركات، واإن كان الرجل ليتناول المراأة فيعير بها وعقبه من بعده، واعلموا 

اأّن اأه���ل الحف���اظ ه���م الذي���ن يحتف���ون براياته���م ويكتنفونها، وي�شي���رون حفافيها 

اأ�سفى على ال�سيء: اأ�سرف.  (1(
)2) �سورة ال�سف، الآية 4.
الدارع: لب�س الدرع.  (3(

الح��سر: الذي ل مغفر له ول درع.  (4(
النواجد: اأق�سى الأ�سن�ن وال�سواحك منه�.  (5(

اأنبى: اأي اأبعد واأ�سّد دفعً�.  (6(
اله�م: الراأ�س.  (7(

اأمور: يمور ال�سن�ن اأي يتحّرك عن مو�سعه.  (8(
الِذم�ر: م� يلزم حفظه ورع�يته.  (9(
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وورائه���ا واأمامها، ول ي�شّيعونها ل يتاأّخ���رون عنها في�شلموها، ول يتقّدمون عليها 

فيفردوها، رحم اهلل امرءاً وا�شى اأخاه بنف�شه ولم يكل قرنه اإلى اأخيه فيجتمع عليه 

قرنه وقرن اأخيه فيكت�شب بذلك اللئمة، وياأتي بدناءة وكيف ل يكون كذلك وهو 

يقات���ل الثني���ن، وه���ذا مم�شك ي���ده قد خلى قرنه عل���ى اأخيه هارباً من���ه ينظر اإليه 

وه���ذا فم���ن يفعله يمقت���ه اهلل، فل تتعّر�شوا لمق���ت اهلل فاإّن ممّرك���م اإلى اهلل، وقد 

ق���ال اهلل عّز وجّل: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ })1)، واأي���م اهلل لئ���ن فررت���م من �شي���وف العاجلة ل ت�شلمون م���ن �شيف الآجلة، 
فا�شتعين���وا بال�شب���ر وال�شدق، فاإّنما ينزل الن�شر بعد ال�شبر فجاهدوا في اهلل حّق 

جهاده، ول قّوة اإل باهلل«.

و�شائل ال�شيعة، الحر العاملي، ج15، �ص95. 

)1) �سورة الأحزاب، الآية 16.
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التنازع والفرقة

مخالفة الأوامر

انقلب النعم

ت�شريب الأ�شرار

ترك ال�شلح 

والحذر

موانع 

الن�صر

لغ���ة: ه���و الختالف ال���ذي يدّب بي���ن المج�هدين ف���ي �سبيل اهلل لأ�سب����ب منه� 

التن�ف�س على المغ�نم اأو المن��سب.

�شاهد قراآني:  {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ}.

معركة اأحد نموذجاً:  ُتعتبر معركة اأحد من اأهّم النم�ذج على �سوء مخ�لفة اأوامر 

القي�دة الع�سكرية. 

ہ       ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   {ڱ    قراآن���ي:  �شاه���د 

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ}.

ت�شري���ب الأ�شرار يمن���ع الن�ش���ر:  {ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  

گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ}.

�شاه���د قراآن���ي:  {... چ  چ  چ  چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ}.

توّلي ال�شيطان:{ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

ڇ   ڇ   ...}.

توّلي المنافقين:{ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ}.

اآثار توّلي غير اهلل: الهزيمة والف�سل: {... ڎ  ڈ  ڈ}.

توّلي غير اهلل 

تعالى
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X .النصر المشروط بالمبادرة

X .ة التداول
ّ
سن

X .التداول في اللغة

X .التداول في القرآن الكريم

X .تحليل آية {ڭ ۇ ۇ} والعبر المستفادة منها

X .شروط التداول وقيوده

 السنن المرتبطة بالنصر)1( 
سّنة التداول

11





موعظة قرآنية

{ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

.
(1(

ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ }

مقّدمة

الن�سر كم� تقّدم نعم���ة اإلهّية محكومة بمجموعة من ال�سروط. وهو �سّنة وق�نون 

���� لقوانين تنطبق على  اإله���ّي. والح�لة المع�ك�سة للن�سر وه���ي الهزيمة تخ�سع اأي�سً

رون �س���روط الن�سر ول يوؤّمن���ون مقّدم�ته ال�سرورّي���ة والالزمة. واإذا لم  م���ن ل يوفِّ

يتحّقق الن�سر فال بّد اأن يتحّقق �سيء اآخر محّله وهذا ال�سيء الآخر بدوره ل يح�سل 

ب�ل�سدف���ة ودون قواني���ن تحكمه. ففي الكون الذي خلق���ه اهلل تع�لى ل �سيء يح�سل 

. ويق���ول عّز 
(2(

�سدف���ة: {چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ }

وج���ّل: {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

؛ اإًذا ل مح���ّل للفو�س���ى والخلل في نظ����م الوجود ال�س�در 
(3(

ەئ وئ وئ ۇئ }
عن الحكيم الق�در والمقّدر. 

�سورة اآل عمران، الآية 140.  (1(
�سورة الحجر، الآية 21.  (2(
�سورة الفرق�ن، الآية 2.  (3(
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النصر مشروط بالمبادرة

وبن�ء على هذا ي�سحي من الطبيعّي اأن نطرح ال�سوؤال الآتي: اإذا لم ي�ستفد الإن�س�ن 

م���ن �سّنة الن�سر ولم يحّقق ال�سروط الواجب تحّققه���� لنيله الن�سر وانطب�ق قوانينه 

علي���ه، فم� ه���ي ال�سّن���ة اأو ال�سنن الأخ���رى التي تط���ّل براأ�سه� وتنطبق عل���ى الإن�س�ن 

فتخ�سع���ه له�؟ وبعب�رة اأخرى: اإحدى ال�سي�غ����ت الق�نونّية التي عّبر به� عن الن�سر 

)1). وه���ذه الجمل���ة الت���ي 
ه���ي: {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ }

اأخبرن� اهلل بمقت�س�ه� عن الن�سر تدّل على اأّن الن�سر م�سروط ب�لمب�درة وب�لنهو�س 

ب�أعب�ء الم�سوؤولّية، ف�إذا لم يتوّفر ال�سرط، ت�سدق الق�عدة التي يذكره� علم�ء الأ�سول 

عندم���� يقولون: »الم�شروط عدٌم عند ع���دم �شرطه«. ومن هن� ينفتح ب�ب البحث عن 

ال�سن���ن والقوانين الأخرى التي تنطبق على الإن�س�ن، ومن هذه ال�سنن �سّنت�: التداول، 

وال�ستبدال. وهذا م� �سوف نبداأ ب�لحديث عنه فيم� ي�أتي.

ة التداول 
ّ
سن

يمكن اإثب�ت وجود مثل هذه ال�سّنة من اآي�ت عّدة من القراآن الكريم. �سوف نعر�س 

له� لحًق� ولكن نبداأ اأّوًل ب�لحديث عن معنى التداول في اللغة وفي الم�سطلح القراآنّي 

الع�ّم، ثّم ندلف اإلى البحث عن المعنى الذي تفيده الآية التي تّقرر �سّنة التداول.

التداول في اللغة 

الم����ّدة الأ�سلي���ة لهذه الكلمة ه���ي الحروف الثالث���ة الآتية: الدال وال���واو والالم. 

ومنه� ا�سُتّق عدد من الكلم�ت تحوي جميًع� هذا المعنى مع زي�دات تتف�وت ب�ختالف 

ال�ستق����ق. ت���داول الق���وُم ال�س���يَء تداوًل ه���و ح�سوله في ي���د هذا ت�رًة وف���ي يد هذا 

. ويقول �س�حب مق�يي�س 
(2(

اأخ���رى... ودالت الأّي�م تدول، مثل دارت تدور، وزًن� ومعًنى

�سورة محمد، الآية 7.  (1(
الفيومي، الم�سب�ح المنير، م�ّدة: »دول«.  (2(
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دول اأ�س���الن، اأحدهم� يدّل على تحّول �سيء من مك�ن اإل���ى اآخر، والآخر يدّل  اللغ���ة: 

عل���ى �سعٍف وا�سترخ�ء. ف�أّم� الأول فق�ل اأهل اللغة: اندال القوم اإذا تحّولوا من مك�ن 

اإل���ى مك�ن. وم���ن هذا الب�ب ت���داول القوم ال�سيء بينه���م: اإذا �س�ر م���ن بع�سهم اإلى 

ولة لغتن�ن، واإّنم� �ُسّمي� بذلك من قي��س الب�ب؛ لأّنه اأمٌر يتداولونه  ولة والدُّ بع�س. والدَّ

الأ�سل  . ويقول �س�حب الم�سطفوي: 
(1(

فيتحّول من هذا اإلى ذاك ومن ذاك اإلى هذا«

الواحد في هذه الم�ّدة هو النتق�ل مع ح�سول تحّول في الح�لة والكيفّية، وهذا الأ�سل 

ل���ه م�س�ديق: فمنه� انتق�ل م�ل من م���ورد اإلى اآخر، مع تغّير فيه من جهة واأقّله تبّدل 

م�لكه. ومنه� انتق�ل جند من مك�ن اإلى مك�ن اآخر للخ�سم مع تحّول من جهة الغ�لبّية 

.
(2(

والمغلوبّية... ومنه� انتق�ل النبت من مق�م الن�س�رة اإلى مق�م اليب�س والجف�ف...«

وبن����ء على ه���ذا المعنى اللغ���وّي يمكن تف�سير الت���داول في ال�س�ح���ة الجتم�عّية، 

ب�نتق����ل الغلب���ة والتفّوق من جم�عة اإن�س�نّية اإلى جم�ع���ة اأخرى وفق �سروط و�سوابط 

يمكن البحث عنه� من زواي� عّدة، ووفق منهجّي�ت علمّية متنّوعة. وم� يعنين� فعاًل هو 

البحث عنه� من وجهة نظٍر دينّية قراآنّية وحديثّية.

التداول في القرآن الكريم

في القراآن الكريم اآي�ت عّدة تفيد هذا المعنى بع�سه� اأو�سح من بع�س وفيم� ي�أتي 

اأهّم الآي�ت التي تفيد هذا المعنى:

ق�ل اهلل تع�لى: { ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ  -

وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
.

(3(
وئ }

ق�ل اهلل تع�ل���ى: { ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  -

مق�يي�س اللغة، م�ّدة: »دول«.  (1(
التحقيق في كلم�ت القراآن، ج 3، �س 303-302.  (2(

�سورة اآل عمران، الآية 140.  (3(
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.
(1(

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ }
ٹ  - ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   } تع�ل���ى:  اهلل  ق����ل 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

.
(2(

ڍ }
ق�ل اهلل تع�ل���ى: { ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ  -

)3). وغيره� من الآي�ت التي 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ}

تتح���ّدث عن توريث اهلل الأر�س ونقله� م���ن اأ�سخ��س اإلى اآخرين ومن جم�عة 

ب�سرّية اإلى جم�عة اأخرى. ولنكتِف بهذا المقدار من الآي�ت، على اأن نّتخذ من 

� لتحليل���ه وا�ستف�دة الدرو�س والعبر المحيطة ب�سّنة  الآية الأولى مث�ًل نموذجيًّ

التداول منه�.

تحليل آية { ڭ ۇ ۇ } والعبر المستفادة منها

ت�ستمل الآية الكريمة على مجموعة من الدرو�س والعبر الم�ستف�دة يمكن ا�ستعرا�س 

اأهّمه� فيم� ي�أتي:

اإّن اهلل ل ي�سم���ن بق�ء الأحوال على م� هي علي���ه لأحٍد من الن��س ف�لدني� دار  -

عمل وت�سحية ولي�ست دار نعيم مقيم، ف�لنعيم الدائم والخلود موطنه الآخرة 

فقط. اأّم� الدني� فهي دار عمٍل وعن�ٍء. وب�لت�لي يت�س�وى الموؤمنون وغيرهم في 

الخ�سوع للقوانين التي تحكم حركة المجتمع�ت الإن�س�نّية.

الن�سر والهزيمة لي�س اأيٌّ منهم� قدًرا لزًم�، ف�إذا انت�سر الم�سلمون عليهم اأن  -

ل يغت���ّروا به���ذا الن�سر ول يغفلوا عن قدرة اهلل عل���ى اإدالة ال�سلطة منهم اإلى 

�سورة اآل عمران، الآية 26.  (1(
�سورة الحّج، الآية 40.  (2(

�سورة الأعراف، الآية 128.  (3(
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غيره���م. واإذا انهزموا فعليهم اأن ي�سمحوا للي�أ�س ب�أن يع�ّس�س في قلوبهم ف�هلل 

���ًة اأّن �سّنة التداول تق�سي  ق����دٌر على تحويل موازين القوى مّرًة اأخرى. وخ��سّ

ف���ي نه�ية المط�ف ب����أن يوؤول الأمر اإل���ى انت�س�ر الحّق عل���ى الب�طل واإن ربح 

الب�ط���ل جولة من الج���ولت: {ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

)1). ومن هن� يلفت اهلل تع�لى نظر الن��س 
ەئ ەئ وئ وئ }

اإل���ى اأّن الأمر و�س���ل اإليهم بعد اأن اأفلت �سم�س اأم���ٍم �سبقتهم: { ۇئ ۇئ 

.
(2(

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ }
يعط���ي ق�ن���ون الت���داول للم�سلمي���ن وللح���رك�ت الجتم�عّي���ة الت���ي تن�سط في  -

اأو�س�طه���م الح���ق ب�إع����دة النظر في الأدعي����ء الذين ي�سقط���ون في منت�سف 

الطري���ق عن���د اأّول امتح����ن وهو التمحي�س ال���ذي ت�سير اإليه الآي���ة. وفي هذا 

ال�سي����ق يقع ال���كالم المن�سوب اإلى الإم����م الح�سين Q حي���ث يقول: »اإنَّ 

يُن َلِعٌق َعلى األ�ِشَنتهم، َيُحوُطوَنُه ما َدرَّت َمعاِئ�ُشُهم،  ْنيا َوالدِّ الّنا�َص َعِبيُد الدُّ

.
ّياُنوَن«)3) وا ِبالَبلِء َقلَّ الدَّ �شُ َفاإذا ُمحِّ

شروط التداول وقيوده

يذك���ر القراآن الكري���م مجموعة من ال�س���روط لتحّقق �سّنة الت���داول واإ�س�بته� من 

ت�سيبه �سلًب� واإيج�ًب�. واأهّم هذه ال�سروط:

الظلم والطغي�ن، وذل���ك كم� في قوله تع�لى: { ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  -

ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ 
. وذل���ك 

(4(
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ }

�سورة الق�س�س، الآية 5.  (1(
�سورة يون�س، الآية 14.  (2(

ابن �سعبة الحّراني، تحف العقول عن اآل الر�سول، الطبعة الث�نية، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي، قم، 1404ه�.ق.، �س   (3(
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�سورة يون�س، الآيت�ن 13و 14.  (4(
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اأّن ه���ذه الآ اأّن ه���ذه الآية الأر����س تع�قبت عليه� اأجي�ل واأم���م، والإهالك الذي 

ح�ق ببع�س الأمم لي�س ب�ل�سرورة اأن يكون اإهالك اإب�دة م�دّية، بمعنى اأن يموت 

اأف���راد الأّم���ة كّلهم بع���ذاب ينزله اهلل عليهم؛ ب���ل هو اأعّم من ذل���ك فقد يكون 

اإه���الًك� لالأّمة بمعنى تبديد الوحدة الجتم�عّية الت���ي تربط بين اأفراده�. وقد 

تقّدمت الإ�س�رة اإلى هذا الأمر �س�بًق�. 

والمع�سي���ة والتمّرد عل���ى اإرادة اهلل و�سريعته كم� يفي���د قوله تع�لى: { ڱ ڱ  -

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
. تحّدثن���� ه���ذه الآية ع���ن تمكين اإح���دى الجم�ع����ت الب�سرّية 

(1(
ۇ ۆ }

وتوفي���ر اهلل ع���ّز وجّل له� كّل مقوّم�ت البق�ء؛ ولكن لّم� تمّردت على اإرادة اهلل 

الت�سريعّية واأدارت الظهر للقيم الدينّية طحنته� �سّنة التداول واأن�س�أ اهلل قوًم� 

اآخرين محّله�.

�سورة الأنع�م، الآية 6.  (1(
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X ة تأّملية
ّ

وقف

{ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ }

 اأي: ن�سرفه���� مّرة لفرقة، ومّرة عليه�...، 
(1(

{ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ }

واإّنم� ي�سرف اهلل الأي�م بين الم�سلمين، وبين الكّف�ر، بتخفيف المحنة عن الم�سلمين 

اأحي�ن���ً�، وت�سديده� عليهم اأحي�نً�، ل بن�س���رة الكّف�ر عليهم، لأّن اهلل ل ين�سر الكّف�ر 

عل���ى الم�سلمين، لأّن الن�سرة تدّل على المحب���ة، واهلل تع�لى ل ُيحّب الك�فرين، واإّنم� 

جع���ل اهلل الدني���� متقّلبة، لكيال يطمئ���ن الم�سلم اإليه�، ولتقّل رغبت���ه فيه�، اأو حر�سه 

عليه�، اإذ تفنى لذاته�، ويظعن مقيمه�، وي�سعى لالآخرة التي يدوم نعيمه�.

واإّنم���� جع���ل الدولة مّرة للموؤمنين، وم���ّرة عليهم، ليدخل الن��س ف���ي الإيم�ن على 

الوج���ه الذي يج���ب الدخول فيه كذلك، وهو قي����م الحّجة، ف�إّنه لو ك�ن���ت الدولة اأبدًا 

للموؤمني���ن، ل���ك�ن الن��س يدخل���ون في الإيم�ن عل���ى �سبيل اليمن والف����أل. على اأّن كل 

مو�سع ح�سره النبي P لم يخل من ظفر، اإّم� في ابتداء الأمر، واإّم� في انته�ئه.

تف�شير مجمع البيان، ال�شيخ الطبر�شي، ج2، �ص400. 

)1) �سورة اآل عمران، الآية 140.
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تعريف التداول

�شروط التداول 

وقيوده

�صنة 

التداول

ا�شطلح���اً: ب�نتق����ل الغلبة والتف���ّوق من جم�عة اإن�س�نّية اإل���ى جم�عة اأخرى وفق 

�سروط و�سوابط.

الظلم والطغيان: {ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې 

ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ}.

لغة: النتق�ل مع ح�سول تحّول في الح�لة والكيفّية.

المع�شية والتم���ّرد: {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ}.

�شنة اإلهية: {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}.

الهزيم���ة والن�ش���ر: الن�س���ر والهزيمة لي����س اأيٌّ منهم� قدًرا لزًم�، ف����إذا انت�سر 

الم�سلم���ون عليه���م اأن ل يغتّروا به���ذا الن�سر ول يغفلوا عن ق���درة اهلل على اإدالة 

ال�سلطة منهم اإلى غيرهم.

ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  {ڭ  ع���ام:  الب���لء 

ۅ ۉ ۉ}.

التداول: اإّن اهلل ل ي�سمن بق�ء الأحوال على م� هي عليه لأحٍد من الن��س ف�لدني� 

دار عمل وت�سحية ولي�ست دار نعيم مقيم.

البقاء للموؤم���ن: {ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ}.

الت���داول والتفك���ر: ب�إع����دة النظ���ر ف���ي الأدعي�ء الذي���ن ي�سقطون ف���ي منت�سف 

الطريق عند اأّول امتح�ن وهو التمحي�س.

التداول في 

القراآن

اإن يم�ش�شكم قرح



مفاهيم محورية:

X .االستبدال في اللغة واالصطالح القرآني

X .فلسفة االستبدال اإللهي

X .االستبدال في القرآن الكريم

X .{ں ڻ ڻ ڻ ڻ} تفسير آية

 السنن المرتبطة بالنصر)2( 
سّنة االستبدال

12





موعظة قرآنية

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  {گ 

.
(1(

ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ }
مقّدمة

�. وقد ورد هذا المفهوم  �سّنة ال�ستبدال من ال�سنن المرتبطة بمفهوم الن�سر اأي�سً

���� في الق���راآن الكريم في �سي����ق الحديث ع���ن الن�سر والن�سرة. وم���ن هن� ف�إّن  اأي�سً

���� �سخ�سيًّ�. وُي�ستح�سن  الرب���ط بين���ه وبين الن�سر هو ربط قراآن���ّي ولي�س ربًط� تحليليًّ

الحدي���ث اأّوًل ع���ن مفهوم ال�ستبدال ف���ي اللغة وال�سطالح القراآن���ّي قبل الدخول في 

بع�س الأبح�ث المرتبطة بهذا الق�نون القراآنّي الجتم�عّي.

االستبدال في اللغة واالصطالح القرآنّي

الم����ّدة الأ�سلية لهذا المفهوم ه���ي الحروف الثالثة الآتية: الب����ء والدال والالم. 

وه���ي تعني في اللغة ترجيح �سيء على �س���يء اآخر. وقد ورد هذا المفهوم في اأكثر من 

اآي���ة من اآي�ت الق���راآن الكريم، ومنه� م� ورد في �سي�ق الحدي���ث عن بني اإ�سرائيل في 

�سورة التوبة، الآية 39.  (1(
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. ومعنى هذه الآية 
(1(

قوله تع�ل���ى: {ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ }

كم���� ه���و وا�سٌح اأتّتخذون الذي ه���و اأدنى واأقّل قيمًة بدياًل عن ال���ذي هو خيٌر واأح�سن 

قيم���ة. وهذا المعنى لم�ّدة بدل هو ح��سل م���� يتبّن�ه اأهل اللغة وعلم�ء التف�سير، يقول 

. وقد يوحي هذا 
الم�سطف���وي: »اأّن الأ�ش���ل في الماّدة ه���و وقوع �شيٍء مقام غي���ره«)2)

التف�سير بعدم الفرق بين ال�ستبدال والتداول؛ ولكن يك�سف التدقيق في الكلمتين عن 

�سيء من الفرق بينهم� يتبّين بعد البحث عن فل�سفة ال�ستبدال.

فلسفة االستبدال اإللهّي

ت�ستند فكرة ال�ستبدال اإلى اأّن الإن�س�ن ُخِلق على هذه الأر�س ب�إرادة اهلل �سبح�نه، 

ولّم���� ك�ن اهلل منّزًه� ع���ن العبث واللغ���و: {ې ې ې ې ى 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  و{ڇ   ،
(3(

ۇئۆئ} ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ 
. واإذا ك�ن الأم���ر عل���ى ه���ذا النحو فمن البديهّي ال�س���وؤال عن ال�سبب 

(4(
ڍ ڌ}

وع���ن الحكمة الت���ي اقت�ست اأن يخلق اهلل الإن�س�ن على الأر�س، بل اأن يخلق له الأر�س 

وغيره���� م���ن المخلوق����ت كم� تفي���ده الآي����ت الداّلة على ت�سخي���ر كثيٍر م���ن الأ�سي�ء 

لالإن�س����ن: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

.
(5(

ٺٿ}
 وب�لرج���وع اإلى كت�ب اهلل عّز وجّل نجد اأّنه يبّين لن� الهدف من خلق الإن�س�ن على 

الأر����س بعب�رات عّدة ل نّدعي اأّنه���� تدّل على معًنى واحٍد ب�ل�س���رورة ولكّنه� على اأّي 

ح�ل تفيد اأّن ثّمة هدًف� يريد اهلل تحقيقه على يد الإن�س�ن، فمّرة يعّبر عن هذا الهدف 

�سورة البقرة، الآية 61.  (1(
التحقيق في كلم�ت القراآن، ج 1، �س 251.  (2(

�سورة الأنع�م، الآية 73.  (3(
�سورة الأنبي�ء، الآية 16.  (4(

�سورة لقم�ن، الآية 20.  (5(
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ب��سم الخالفة وال�ستخالف، كم� في قوله تع�لى: 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
 .

(1(
ڦ }

واأخ���رى يعّبر عنه ب�لعب����دة كم� في قوله عّز وج���ّل: {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 .
(2(

ڃ }
وث�لثًة يعّبر عن هذا المعن���ى بقوله: {ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
.

(3(
ىب }

وه���ذه الآية وغيره� مّم� يمك���ن العثور عليه بمزيد من البحث تفيد اأّن هلل من وراء 

� وغ�يًة. وقد اأر�سل اهلل ر�سله تترى اإلى الب�سرّية ليحفظوا م�سيرة  خل���ق الإن�س�ن غر�سً

الإن�س�نّية على هذا الخّط الإلهّي وكتب على نف�سه اأن ين�سر ر�سله واأن يحّقق الأهداف 

الت���ي اأر�سلهم من اأجله�، كم� كتب عل���ى نف�سه اأن يحّقق الأهداف التي من اأجله� خلق 

الإن�س�ن نف�سه. ف�إذا اأبى جيٌل من الأجي�ل اأو قرٌن من القرون بح�سب التعبير القراآنّي 

ع���ن تحقيق الأهداف التي يريد اهلل تحقيقه� على يدي���ه، جرت عليه �سّنة ال�ستبدال 

واأح���ّل قوًم� اآخرين محّل القوم الذي���ن ف�سلوا في تحقيق م� يراد منهم تحقيقه. وهذا 

 P هو ال�ستبدال اأي هو نقل راية اهلل من يٍد اإلى يٍد، وقد ح�سل هذا مع ر�سول اهلل

مّرات عّدة في مع�ركه. ومن اأ�سهر هذه المّرات اإعط�وؤه الراية اإلى اأمير الموؤمنين يوم 

خيبر بعد ف�سل عدد من اأ�سح�به في فتح الح�سن. 

�سورة البقرة، الآية 30.  (1(
�سورة الذاري�ت، الآية 56.  (2(

�سورة هود، الآية 61.  (3(
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االستبدال في القرآن الكريم

ورد ف���ي القراآن العديد من الآي�ت التي تتحّدث ع���ن ال�ستبدال كفعل من�سوٍب اإلى 

اهلل تع�لى، ومفعوله هو الم�سلمون في لغٍة اأ�سبه ب�لتهديد، وك�أّنه� دعوة اإلى الم�سلمين 

اأن ل يح�سب���وا اأّنه���م القن�ة الوحيدة لتحقي���ق اإرادة اهلل تع�لى، بل هم اإحدى القنوات 

الت���ي تمّر م���ن خالله� الم�سيئة الإلهّية الت���ي ل بّد من اأن تتحّق���ق اإذا اأراد اهلل له� اأن 

تتحّقق، من هذه الآي�ت: 

قوله تع�ل���ى: {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى  -

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ 
.

(1(
ىئ ىئ ىئ ی ی ی }

وقوله تع�لى: {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  -

.
(2(

ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ}
ووج���ه الربط بي���ن ه�تين الآيتين وبين بحث الن�سر وا�س���ٌح؛ اإذ اإّن كلت�هم� وردت 

في �سي����ق التحري�س على ن�سرة النبّي P وفي �سي�ق حّث الم�سلمين على الإم�س�ك 

براية التوحيد بقّوة.

تع�ل���ى: {ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  - وقول���ه 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
.

(3(
ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ  }

�سورة محمد، الآية 38.  (1(
�سورة التوبة، الآية 39.  (2(

�سورة الم�ئدة، الآية 54.  (3(
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تفسير آية {ں ڻ ڻ ڻ ڻ}

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  {ڱ  تع�ل���ى:  اهلل  ق����ل 

ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
.

(1(
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ }

تح���ّذر الآي���ة الكريمة اأّن كّل م���ن يرتّد عن دي���ن اهلل تع�لى والإيم����ن ال�س�دق به 

وبتع�ليم���ه وب�أنبي�ئه ور�سله، ف���ال يطيعه في اأمره ول يلتزم ب�أحك�مه ول يعمل ب�إرادته، 

ب���ل ي�ستغني ويتوّل���ى معر�سً� عن الدين الحني���ف والمّلة الحّقة، ف�س���وف ي�ستبدل اهلل 

ب���ه من ه���و اأحّق منه بهذه المكرمة؛ مّمن يحّبون اهلل ويحّب���ون اأن يعبد في اأر�سه، ول 

يرت���ّدون عن تع�ليم واأحك�م دين���ه، ول يتخّلفون عن الجه�د والت�سحية بكّل م� يملكون 

ف���ي �سبيل���ه، بل يقبلون على الجه�د ب�سدر رحب وقل���ب م�ستب�سر بلق�ء اهلل ور�سوانه، 

ول يخ�ف���ون من لوم الن��س والمن�فقين الالئمين لهم عند اأدائهم لواجب�تهم والدف�ع 

ع���ن الح���ّق، لأّنهم على ثقة ب�هلل وب�أّنهم على دين الح���ّق. وعليه ف�إنهم لن ي�سّروا اهلل 

�سيئ���ً� بل المت�سّرر ه���م المن�فقون والمرتّدون لأنهم حرموا م���ن هذا الف�سل العظيم 

والنعمة الكبرى. 

تتح���ّدث الآية الكريمة ع���ن المرتّدين الذين تنّب����أ الق���راآن ب�رتدادهم عن الدين 

الإ�سالم���ّي الحني���ف. وهذه الآية اأت���ت بق�نون ع�م يحم���ل اإنذارًا لجمي���ع الم�سلمين، 

 ب�رتداده ه���ذا اأبدًا، ولن ي�سّر الدين 
ّ

ف�أّك���دت اأّن م���ن يرتد عن دينه فهو لن ي�سر اهلل

 كفيل ب�إر�س�ل من لديهم ال�ستعداد 
ّ

ول المجتمع الإ�سالمّي اأو تقّدمه ال�سريع، لأّن اهلل

لحم�ي���ة هذا الدين، حيث تقول الآية الكريمة: {ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ } ثّم تتطرق الآية اإلى �سف�ت هوؤلء الحم�ة الذين يتحملون م�سوؤولية 
الدف�ع العظيمة، وتبّينه� على الوجه الّت�لي: 

�سورة الم�ئدة، الآية 54.  (1(
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 يحّبهم وهم يحّبونه، كم� تقول 
ّ

 ول يفك���رون بغير ر�س�ه، ف�هلل
ّ

1. اإّنه���م يحّبون اهلل

الآية: {ہ ہ }.

2 و 3. يب���دون التوا�سع والخ�سوع والراأفة اأم�م الموؤمنين، بينم� هم اأ�سداء اأقوي�ء 

اأم�م الأعداء الظ�لمين حيث تقول الآية: {ھ ھ ھ ھ ے ے }.

، اإذ تقول الآية: ُيج�ِهُدوَن ِفي �َسِبيِل 
ّ

4. اإّن �سغلهم ال�س�غل هو الجه�د في �سبيل اهلل

. ِ اهللَّ

5. واآخ���ر �سفة تذكره� الآية لهوؤلء العظ�م، هي اأّنهم ل يخ�فون لوم الالئمين في 

 والدف�ع عن الحق، حيث تقول الآية: {ڭ ڭ ۇ 
ّ

طريقهم لتنفيذ اأوامر اهلل

ۇۆ }، فه���وؤلء ب�لإ�س�فة اإلى امتالكهم الق���درة الج�سم�نية، يمتلكون الجراأة 
وال�ّسج�عة لمواجهة التق�ليد الخ�طئة، و الوقوف بوجه الأغلبية المنحرفة التي 

اعتمدت على كثرته� في ال�ستهزاء ب�لموؤمنين.

وهن�ك الكثير م���ن الأفراد المعروفين ب�سف�تهم الطيب���ة، لكّنهم ل يبدون الكثير 

من التحف���ظ اأم�م الفو�سى ال�س�ئدة في المجتمع وهجوم الأفك�ر الخ�طئة لدى �سواد 

الن�����س اأو من الأغلبي���ة المنحرفة، ويتمّلكه���م الخوف والجبن، و�سرع����ن م� يتركون 

ال�س�ح���ة ويخلونه���� للمنحرفي���ن، في حين اأّن الق�ئ���د الم�سلح ومن مع���ه من الأفراد 

بح�ج���ة اإلى الج���راأة وال�سه�مة لتطبيق اأفك�ره���م وا�سالح�تهم. وعل���ى عك�س هوؤلء 

ف�لذي���ن ل يمتلكون هذه ال�سف�ت الروحي���ة الرفيعة، يقفون �سّدا وح�ئاًل دون ح�سول 

الإ�سالح�ت المطلوبة.

وتوؤّك���د الآي���ة في الخت����م على اأّن اكت�س����ب اأو نيل مث���ل هذه المتي����زات ال�س�مية 

 الذي يهبه� لمن 
ّ

)ب�لإ�س�ف���ة اإلى الح�جة ل�سع���ي الإن�س�ن نف�سه( مرهون بف�س���ل اهلل

ي�س����ء، ولمن يراه كفوؤا له� من عب�ده، حيث تق���ول الآية في هذا المج�ل: {ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ }. 
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 وكرمه وا�سع، وهو يع���رف الأكف�ء 
ّ

 وف���ي النه�ي���ة تبّين الآي���ة اأّن مج�ل ف�س���ل اهلل

والموؤهلين من عب�ده، كم� تقول الآية: {ۅ ۉ ۉ }.

خاتمة

في خت�م الحديث عن الن�سر الإلهّي و�سروطه وال�سنن المرتبطة به، ن�س�أل اهلل عّز 

وجّل اأن ي�ستعملن� في اأهدافه وغ�ي�ته واأن نكون قنوات تّمر من خالله� م�سيئته واإرادته 

واأن ل ي�ستب���دل بن� غيرن�. والم�سلمون دائًم���� مط�لبون اأن تكون يدهم على الزن�د في 

المعركة الخ�رجّية بينهم وبين العدّو الذي ل يراعي لهم حرمة اإن هو ظفر بهم وتغّلب 

عليه���م، بل ه���و يتحّين الفر�س لإن�س�ب اأظ�فره ومخ�لب���ه لتخريب كّل الوجود الم�دّي 

والمعن���وّي لالإ�س���الم والم�سلمين. والح���رب مع العدّو تبقى �سهلة عل���ى الرغم من كّل 

�سعوب�ته� اإذا قي�ست ب�لجه�د مع النف�س التي هي اأعدى اأعداء الإن�س�ن. ومن ا�ستط�ع 

النت�س����ر عل���ى نف�سه غلب الدني�، ومن انهزم اأم�م نف�س���ه ورغب�ته� و�سهواته� انهزم 

اأم�م الدني� وخ�سر كّل النت�س�رات التي ن�له�.
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X ة تأّملية
ّ

وقف

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  {گ 

.
(1(

ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ }
ورد اأّن ه���ذه الآي���ة وم���� قبله� نزلت ف���ي معركة تبوك حي���ن ك�ن النبي P ع�ئدًا 

م���ن الط�ئف اإل���ى المدينة ، وهو ُيهّيئ الن��س ويعّبوؤه���م لمواجهة الروم . وقد ورد في 

الرواي����ت الإ�سالمية اأّن النبي لم يكن ُيبّين اأهدافه واإقدامه على المع�رك للم�سلمين 

قبل المعركة لئاّل تقع الأ�سرار الع�سكرية بيد اأعداء الإ�سالم، اأم� في معركة تبوك، لّم� 

ك�نت الم�س�ألة له� �سكل اآخر، فقد بّين كل �سيء للم�سلمين ب�سراحة، واأّنهم �سيواجهون 

الروم، لأّن مواجهة اإمبراطورية الروم لم تكن مواجهة ب�سيطة كمواجهة م�سركي مكة 

اأو يهود خيبر، وينبغي على الم�سلمين اأن يكونوا في منتهى ال�ستعداد وبن�ء ال�سخ�سية، 

اأ�س���ف اإل���ى كل ذلك اأّن الم�س�فة بين المدينة واأر�س ال���روم ك�نت بعيدة غ�ية البعد ، 

وك�ن الوق���ت �سيفً� ق�ئظً�، وه���و اأوان اقتط�ف الثم�ر وح�سد الحب���وب والغاّلة. هذه 

الأم���ور اجتمع���ت بع�سه� اإلى بع�س ف�سع���ب على الم�سلمين الخ���روج للقت�ل. حتى اأّن 

بع�سه���م ترّدد ف���ي ا�ستج�بته لدع���وة الر�سول الأكرم P. ف�لآيت����ن -محل البحث- 

نزلت���� في ه���ذا الظرف ، واأنذرت���� الم�سلمين بلهج���ة �س�رمة لمواجهة ه���ذه المعركة 

الح��سمة.

الأمثل في تف�شير كتاب اهلل المنزل، اآية اهلل ال�شيخ نا�شر مكارم ال�شيرازي، ج6، �ص52. 

)1) �سورة التوبة، الآية 39.
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معنى ال�شتبدال

تف�شير اآية 

ال�شتبدال

اال�صتبدال

المعن���ى القراآن���ي: هو اإحالل قوم اآخرين محّل الق���وم الذين ف�سلوا في تحقيق م� 

يراد منهم تحقيقه.

لغة: ترجيح �سيء على �سيء اآخر، والأ�سل في الم�ّدة هو وقوع �سيٍء مق�م غيره. 

ال�شتب���دال والن�ش���ر: {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ...}.

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ...} اإلهي���ة:  �شّن���ة  ال�شتب���دال 

ی}.

الرتداد: اإّن من اأ�سّد اأ�سب�ب ال�ستبدال هو الرتداد عن دين اهلل.

�شفات من حّل مكان غيره بال�شتبدال.

الكفر ي���وؤّدي لل�شتبدال: {ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ}.

فل�شفة ال�شتبدال 

الإلهّي

التوا�شع والخ�شوع

اأ�شّداء على الكفار

الجهاد في �شبيل اهللُيحّبون اهلل واهلل ُيحّبهم

ل يخافون لوم اللئمين






