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الق ��ر�آن الك ��رمي �آخر كتب الوح ��ي ال�سماو ّي ��ة ،وهو يت�ض ّم ��ن كنو ًزا
معنوية للإن�سان ّية ،ويهديها �إىل �سبيل �سعادتها وفالحها.
عل ��ى الرغم من و�صاي ��ا الر�سول الأك ��رم  Pوالأئمة الأطهار R
و�أوامرهم الت ��ي ح ّثوا فيها على تالوة القر�آن الك ��رمي ،وفهمه و�إدراكه
الهام قد �أُ ْه ِمل
والعمل به لتحقيق املجتمع القر�آين� ،إال �أنّ هذا الواجب َّ
ط ��وال التاري ��خ ،فكان ��ت نتيجة ذلك هيمن ��ة حكوم ��ات ّ
الطاغوت على
لقرون متوالي ٍة عن نهج ال�سعادة.
امل�سلمني ،وانحرافهم ٍ
م ��ع انت�ص ��ار الث ��ورة الإ�سالمي ��ة يف �إيران بقي ��ادة �سماح ��ة الإمام
اخلمين ��ي { -والذي حت ّق ��ق بالعودة �إىل الق ��ر�آن والإ�سالم وب�إحياء
التعالي ��م الديني ��ة والقر�آنية -ت�أ ّلق يف املجتم ��ع الإ�سالمي الإيراين من
جدي ��د االعتناء بالقر�آن ،وقراءته وفهمه و�إدراك ��ه والعمل به ،و�أُقيمت
يف ربوع اجلمهورية الإ�سالمية ُط ًّرا درو�س التالوة والتف�سري وم�سابقات
حفظ القر�آن وتد ّبر مفاهيمه.
�سماحة �آية اهلل العظمى اخلامنئي ،قائد الثورة الإ�سالمية ّ
املعظم،
ال ��ذي كان من �أوائ ��ل الذين ع ّلم ��وا القر�آن الكرمي وتف�س�ي�ره ،وعقدوا
وا�سع
�شجع ٍ
احللق ��ات الدرا�س ّية لذلك قبل الث ��ورة و�إ ّبانها ،طاملا ّ
ب�شكل ٍ
ومتك ّر ٍر على عقد جل�سات القر�آن الكرمي وتف�سريه ،ال �س ّيما بعد ت�س ّلمه
مهام قيادة الثورة.
�رات يف تف�س�ي�ر �سورة
ه ��ذا الكت ��اب عب ��ارة عن جمموع ��ة حما�ض � ٍ
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املجادلة ل�سماحته ،تت�ض ّمن موا�ضيع ً
ونقاطا ِمفتاح ّية وتعليمية يف �شرح
املفاهيم ال�سامية للقر�آن الكرمي.
كم ��ا يت�س ّن ��ى للق ��ارئ التع� � ّرف م ��ن خالله ��ا اىل �أ�سل ��وب �سماحته
اخلا�ص يف تف�س�ي�ر �آيات الق ��ر�آن الكرمي و�شرحه ��ا ،ويدرك
ومنهج ��ه
ّ
اهتم ��ام �سماحته بالنقاط التبيين ّية لهذا الكت ��اب النوراين حول �إقامة
احلكومة الإ�سالمية وحت ُّققها ،وحول الأبحاث االجتماعية-ال�سيا�سية،
كما ميكن بو�ضوح مالحظة هذا االهتمام فيما ي�ستند �إليه �سماحته يف
خطاباته املتع ّددة قبل انت�صار الثورة الإ�سالمية وبعدها.
ووف ًق ��ا للم�ست ��وى العلمي للمخاطب�ي�ن -الذين كان ��وا �أحيا ًنا طالب
احل ��وزات العلمي ��ة و�أخرى طالب اجلامعات �أو غريه ��م -فقد ا�ستعان
�سماح ��ة �آي ��ة اهلل العظمى اخلامنئ ��ي يف هذه املحا�ض ��رات التف�سريية
بالأمثلة والنماذج املعا�صرة للمجتمع ،التي يح�سن فهمها.
كما ميك ��ن ّ
االطالع على بع� ��ض خ�صائ�ص ه ��ذا الأ�سلوب يف كتاب
«مرورى بر مبانى ،رو� ��ش ،وقواعد تف�سريى ح�ضرت �آيت اهلل العظمى
خامنه اى در تف�سري �سور «توبه» 1الذي ُن�شر �ساب ًقا[.بالفار�سية]
لق ��د �أُلقي ��ت ه ��ذه املحا�ض ��رات �أثن ��اء ا�ضط�ل�اع �سماحت ��ه مبهام
رئا�س ��ة اجلمهورية يف َج ْم � ٍ�ع من حر�س الثورة ،و�أع�ض ��اء مكتب رئا�سة
اجلمهوري ��ة� ،ضمن �سبع
جل�سات ،من � 17أرديبه�شت ()1982/05/07
ٍ
ولغاي ��ة  11ت�ي�ر  ،)1982/07/02( 1361و ُبحث فيها جمي ��ع �آيات هذه
ال�سورة االثنتني والع�شرين.
وع ��ن �سب ��ب اختيار هذه ال�س ��ورة وال�سور التي تليه ��ا -التي �س ُين�شر
ن�صها قري ًبا -يقول �سماحته:
ّ
 −1نظرة إلى مباني وأسلوب وقواعد التفسير عند سماحة آية الله العظمى الخامنئي في تفسير
سورة التوبة .والكتاب قيد الترجمة واالعداد وسيصدر عن دار المعارف االسالمية الثقافية.
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«ال�سب ��ب يف اختيارنا له ��ذه ال�سورة ه ��و �أنّ �سور اجلزءي ��ن ال�سابع
والع�شري ��ن والثامن والع�شري ��ن ونحوهما هي �س ��ور َم َدن ّية غال ًبا ،وهي
من ال�سور التي نزلت على الر�سول الأكرم  Pيف املدينة املنورة ،وتتع ّلق
مبا بعد ت�أ�سي�س احلكومة الإ�سالميةّ � ،أي مثل و�ضعنا الراهن.
نوع الق�ضايا وامل�سائل التي يحتاجها جمتم ُع ما بعد ت�أ�سي�س احلكومة
يختل ��ف عن نظريه الذي يتع ّلق مبرحل ��ة �صراع النا�س من �أجل ت�أ�سي�س
احلكومة الإ�سالمية ،كما �إ ّنكم ت�شاهدون هذا الأمر يف جمتمعنا � ً
أي�ضا.
لديك ��م الي ��وم ق�ضايا مل تك ��ن مطروح ًة لكم قبل بهم ��ن �( 1357شباط
 ،)1979وكان لديك ��م يومذاك ق�ضايا لي�ست مطروح ًة لكم اليوم ،اً
مثل
م�س�ألة النفاق واملنافقني ،م�س�ألة العدالة االجتماعية ،م�س�ألة احلكومة،
م�س�ألة اجلهاد يف جبهات القت ��ال ،وع�شرات الق�ضايا الأخرى من هذا
القبي ��ل ،هي ق�ضايا �أ�سا�سي ��ة لمِ ا بعد ت�أ�سي�س احلكوم ��ة ،وهذه امل�سائل
هي نف�سها التي يتع ّر�ض لها �أكرث الآيات الـ َم َدن ّية� .آيات هذا اجلزء وما
بعده حتى اجلزء الثالثني �أكرثها َم َدن ّية ،واجلزء الثالثون �أكرثه َم ِّك ّي،
رت؛ � ّأي �إنّ اجلزء الآخر من القر�آن،
ونحن نرى �أنّ هذه ال�سور ق ّلما ُف ِّ�س ْ
وال ��ذي هو اجلزء الثالثون ُف ّ�سر بك�ث�رة ،و ُف ّ�سرت كث ًريا الأجزاء الأوىل
رت ،يف حني �أنّ اجلزء الثالثني كما
للقر�آن ،لكنّ هذه الأجزاء ق ّلما ُف ّ�س ْ
الأجزاء الأوىل من القر�آن قد ُف ِّ�سر بكرثة».
خا�ص ًة ال�شباب الذين
ن�أمل �أن يتع ّرف املجتمع الإ�سالمي يف �إيرانّ ،
ي�صنع ��ون م�ستقب ��ل البالد� ،أكرث ف�أك�ث�ر ،اىل مفاهيم الق ��ر�آن الكرمي
م�صب ��اح هداية الإن�ساني ��ة -ومعانيه ال�سامي ��ة ،و�أن يقوم بواجبه يفحتقيق املجتمع الإ�سالمي� ،إن �شاء اهلل.
ومن اهلل التوفيق

المحاضرة األولى
اآليات4-1 :

﴿ َق ْد َس ِم َع ال َّل ُه َق ْو َل ا َّل ِتي ُت َجا ِد ُل َك يِف َز ْو ِجهَا َو َت ْشت يَِك
ري ()1
إِ ىَل ال َّل ِه َوال َّل ُه َي ْس َ��م ُع َت َح ُاو َر ُك اَم إِ َّن ال َّل َه َس ِم ٌ
يع َب ِص ٌ
اه ُر َ
ا َّل ِذ َ
ون ِم ُنكم ِّمن ِّن َسا ِئ ِهم َّما هُ َّن ُأ َّمهَا ِت ِه ْم إِ ْن
ين ُي َظ ِ
ُ��م إِ اَّل اَّ
الل يِئ َو َل ْد َنه ُْم َوإِ َّنه ُْ��م َل َي ُقو ُل َ
ون ُمن َك ًرا ِّم َن
ُأ َّمهَا ُته ْ
اه ُر َ
ا ْل َق ْولِ َو ُزو ًرا َوإِ َّن ال َّل َه َل َع ُف ٌّو َغ ُفو ٌر (َ )2وا َّل ِذ َ
ون
ين ُي َظ ِ
��م َي ُعود َ
ُون ِل اَم َقا ُل��وا َفت َْح ِري ُر َر َق َب ٍة ِّمن
ِمن ِّن َس��ا ِئ ِه ْم ُث َّ
َق ْب ِل أَن َيت اََم َّس��ا َذ ِل ُك ْم ُتوع َُظ َ
ون ِب ِه َوال َّل�� ُه مِبَا َت ْع َم ُل َ
ون
ي ِمن
َخ ِب ٌري (َ )3ف َمن َّل ْ��م َي ِج ْد َف ِص َي ُام َش�� ْه َر ْي ِن ُم َتتَا ِب َع نِْ
َق ْب ِل أَن َيت اََم َّسا َف َمن َّل ْم َي ْست َِط ْع َفإِ ْط َع ُام ِس ِّت َ
ني ِم ْس ِكينًا
َذ ِل َك ِل ُت ْؤ ِمنُوا ِبال َّل ِه َو َر ُسو ِل ِه َو ِت ْل َك ُح ُدو ُد ال َّل ِه َو ِل ْل َكا ِف ِر َ
ين
يم (﴾ )4
َع َذ ٌ
اب أَ ِل ٌ
* ()1982/05/07( )1361/02/17
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I
ٌ
المجادلة
إجمالي بسورة
تعريف
َ
ٌّ

هذه ال�سورة هي �سورة املجا َدلة ،وهي بداية اجلزء الثامن والع�شرين.
ف ْل ُن ْل ِق نظر ًة �إجمالية على موا�ضيع هذه ال�سورة ،مع �أنّ موا�ضيعها تدور
ح ��ول ق�ضايا ع ّدة تبدو جزئية ،لكن خل ��ف ك ّل واحد ٍة من هذه امل�سائل
(كم�س�ألة الظهار والنجوى ومناجاة الر�سول) ث ّمة م�س�أل ٌة ك ّل ّية ،و�إذا ما
تع ّمقنا ف�سرنى �أنّ هذه امل�س�ألة الكل ّية قد ُب ِح َثت � ً
أي�ضا يف �آيات ال�سورة،
آيات �أُخر تر ّكز على الق�ضايا الكل ّية
و�أنّ فيها درو�سً ا لنا .بالإ�ضافة �إىل � ٍ
َ
للمجتم ��ع الإ�سالمي ،مثل ﴿�إِنَّ ا َّل ِذينَ ُي َحا ُّدونَ هَّ
الل َو َر ُ�سو َلهُ ُك ِب ُتوا َك َما

ُك ِبتَ ا َّل ِذينَ ِمن َق ْب ِل ِه ْم َو َق ْد �أَ َ
اب ُّم ِه ٌ
ني
ات َب ِّي َن ٍ
نز ْل َنا �آ َي ٍ
ات َو ِل ْل َكا ِف ِرينَ َع َذ ٌ
ب��ا َع ِم ُلوا �أَ ْح َ�صا ُه هَّ ُ
(َ )5ي�� ْو َم َي ْب َع ُث ُه ُم هَّ ُ
الل َو َن ُ�سو ُه
الل َجمِي ًعا َف ُي َن ِّب ُئ ُهم مِ َ
َو هَّ ُ
الل َع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ َ�ش ِهيدٌ ( ،1﴾)6التي تتع ّلق مب�س�ألة القيامة وامل�سائل

العامةً � .إذا ،ف�ضمن بي ��ان هذه ال�سورة لبع�ض الق�ضايا اجلزئية -التي
ي�ش� � ّكل ك ٌّل منها �آي ًة ورم ��زً ا مل�س�أل ٍة كل ّي ٍة -ف�إ ّنها ُتلق ��ي كذلك نظر ًة على
الق�ضايا العامة للمجتمع الإ�سالمي .ونحن �س ُنبينّ ك ّل هذا.
التعريف بمنهجية هذا التفسير

�أ�سلوبن ��ا يف التف�سري هو �أننا �سنق ّدم بيا ًن ��ا �إجمال ًّيا عن الآيات التي
�سنبحثها ،ث ��م �سنحاول تبيني الآيات؛ �أي ن�شرح معناها فقط .ال نرمي
�إىل التف�صيل والأبحاث الفل�سفية والفقهية و�أمثالها ،بل نهدف �إىل �أن
 −1سورة المجادلة ،اآليتان.6 -5
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تتع ّرفوا �إىل معنى الآيات ،وبتعب ٍري � ّ
أدق� ،إ ّنها ترجم ٌة 1للآيات �إىل جانب
�شيءٍ من التو�ضيح .هذه هي منهج ّيتنا يف هذا التف�سري.
شأن نزول اآلية األولى

��د َ�سمِ�� َع ُ
اهلل َق�� ْو َل ا َّلت��ي جُتا ِد ُل َك يِف
الآي ��ة بع ��د الب�سملة هيَ ﴿ :ق ْ
ق�صة امر�أة ٍج ��اءت الر�سول  Pوكان لها
َز ْو ِجه��ا َو َت ْ�ش َت ِك��ي � ىَإل اهلل﴾ ّ

مع ��ه حوا ٌر وج ��دا ٌل ُم ّلح ��ان ،وكانت ُم�ضطرب� � ًة ج � ًّ�دا ،وا�شتكت كذلك
عالج ��ا ل�شكواها ،وح ّل
�إىل اهلل ،ويف �آخ ��ر املط ��اف وج ��د الر�سول ً P
والق�صة هي �أ ّنه كان يف
له ��ا م�شكلتها .هذا هو م�ضمون الآيات الأوىل،
ّ
اجلاهلية -قبل جميء الإ�سالمُ -ع ٌ
رف وتقلي ٌد يق�ضي ب�أن ُيح ِّرم �أحيا ًنا
الرج � ُ
نت َع َل َّي
�ال ن�سا َءهم على �أنف�سهم �إىل الأبد بقول جمل ٍة واحد ٍة�« :أَ ِ
َك َظ ْه � ِ�ر �أُ ِّمي» ،فكانوا بذلك ي�ش ّبهون ن�ساءه ��م ب�أ ّمهاتهم ،وما �إن تخرج
ه ��ذه اجلملة من فم ال ��زوج حتّى تحَ رم املر�أة علي ��ه �إىل الأبد! الحظوا
م ��دى الفرق بني ه ��ذا ِّ
الظهار ّ
والط�ل�اق ،و�سي�أتي الح ًق ��ا �شرح الفرق
�ضروب
واالخت�ل�اف بينهم ��ا .طب ًع ��ا كان لديهم ط�ل�اق ،وكان لديه ��م
ٌ
و�أمن � ٌ
�اط خمتلف ٌة منه ،لكنّ الظه ��ار كان � ً
أي�ضا نحوً ا من الطالق ،فكان
ٌ
طفيف ،ف�إذا بالرجل يغ�ضب
الزوج ��ان يت�شاجران وين�شب بينهما نزاع
و ُيح� � ِّرم بكلم ٍة واحد ٍة امر�أته على نف�سه �إىل الأبد ،وينف�صالن من دون
مات �ضرورية.
�أن ي�ستلزم الأمر مق ّد ٍ
�أ ّم ��ا �ش� ��أن نزول ه ��ذه الآية فهو �أنّ رج اً
�ًل  من الأن�ص ��ار ت�شاجر مع
امر�أت ��ه �شجا ًرا ُجزئ ًّيا ح ��ول ق�ض ّي ٍة �صغري ٍة ،وقد ُذ ِك� � َرت هذه الق�ض ّية
 −1ترجمة بالفارسية؛ أي شرح وبيان اآليات.
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يف كت ��ب التف�سري غري �أ ّنه ال �ضرورة لذكر تفا�صيلها .1وذانك الزوجان
هم ��ا من الأن�صار؛ � ّأي من �أهل املدينة الذين جاء �إليهم الر�سول .Pمل
عام من الهجرة وقعت احلادثة ،لكن عقب هذا
ُي َ�ش ْر يف التاريخ �إىل � ّأي ٍ
ال�شجار الب�سيط ثار الزوج غ�ض ًبا ،وجاء يف الرواية عنه �أ ّنه «وكان � َ
أهل
بال�سرعة الت�س� � ُّرع يف اتّخاذ القرارات؛ � ّأي
ال�سرع ��ة وال َّل َمم» ،2و ُيق�صد ُّ
ُّ
من دون مالحظة حيثيات الأمور ،و«ال َّل َمم» هو القيام بالأعمال ب�صور ٍة
ُفجائي ��ة و�إجنازها من دون �سابق� � ٍة ،وكلمة «ال َّل َمم» التي جاءت يف الآية
واح َ�ش � اَّإل اللَّ َم��م﴾ ،3هي � ً
أي�ضا
��م َوال َف ِ
﴿ا َّلذي��نَ َي ْج َت ِن ُبونَ َكبا ِئ َر الإِ ْث ِ
بهذا املعنى؛ � ّأي الذنوب التي ال �سابق لها ،والتي ال ي�ص ّر الإن�سان عليها
ولي�س من د�أبه ارتكابها و�صدرت عنه فج�أ ًة.
وق ��د ُذ ِك ��ر يف �أ�سب ��اب النزول �أنّ ه ��ذا الرجل ال ��ذي كان على هذه
ال�صف ��ة ،م ��ا �إن امتنعت امر�أته ع ��ن �إطاعته يف م�س�أل� � ٍة ب�سيط ٍة ،حتّى
واجهه ��ا فج� ��أ ًة ب ُع� � ْر ِف اجلاهلية قائ�ًل اً�ا لها�« :أَ ْن � ِ�ت َع َل َّي َك َظ ْه � ِ�ر �أُ ّمي»،
وعندم ��ا ع ��اد الرج ��ل وامل ��ر�أة �إىل ر�شدهما قائل�ي�ن :عج ًب ��ا! ما الذي
علي»،
ح�ص ��ل؟! ماذا نفعل الآن؟ قال الرجل�« :أظنّ �أ ّن ِك ِ
�صرت ً
حراما ّ
فقال ��ت املر�أة« :ال يا رجل! نحن يف عهد الإ�سالم الآن ،لقد كانت املر�أة
حترم على الرجل ِّ
بالظه ��ار يف اجلاهلية ،لكنّ الأو�ضاع اختلفت الآن»،
ال�س ّنة بعد» ،فق ّررا
ف�أجاب الرجل« :ح�س ًنا ،لكنّ الإ�سالم مل ين�سخ هذه ُ
الذه ��اب ل�س� ��ؤال الر�سول  .Pولـــ ّم ��ا ا�ستحى الرجل م ��ن الذهاب �إىل
الر�س ��ول  ،Pجاءت ��ه املر�أة مبفرده ��ا ،وقالت له« :فع ��ل بي زوجي هذا
وظاه َرين هكذا».
الأمرَ ،
 −1من ضمنها :تفسير القمي ،ج ،2ص 365؛ جامع البيان ،ج ،14ص.28
 −2مجمع البيان ،ج ،9ص 371باختالف بسيط.
 −3سورة النجم ،اآلية .32
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النقط ��ة امله ّم ��ة هن ��ا ه ��ي كيف ّي ��ة تعاطي الر�س ��ول Pم ��ع العادات
اجلاهلي ��ة؛ �إذ -ك ّما تق ّدم -تندرج حتت ه ��ذه الق�ضايا اجلزئ ّية ق�ض ّي ٌة
الق�صة هي م�س�أل� � ٌة جزئي ٌة ،غ�ي�ر �أ ّننا ن�شاه ��د ج ّيدً ا من
كل ّي� � ٌة :فه ��ذه ّ
ال�سنن اجلاهلية .فاملر�أة
خالله ��ا طريق َة تعامل الر�سول الأك ��رم  Pمع ُّ
دعك من الأمر ،ما ه ��و بذي �ش�أن .لكنْ
ج ��اءت الر�سول Pليق ��ول لهاِ :
مبا �أ ّنها كانت عاد ًة ُمتج� � ّذر ًة ،وقد تغلغلت يف نفو�س النا�س و�أ ِن ُ�سوا بها
ال�صلب ال يتعامل م ��ع العادات التي
لق ��رون ،والقائد احلكيم والقائ ��د ّ
تغلغلت يف �أرواح النا�س بهذا النحو؛ � ّأي يرتكها و�ش�أنها من دون �أن ي�أبه
بها؛ لأ ّنه ال يريد �إزالتها ب�صور ٍة �سطحي ٍة ،وال �أن يكون ت�ص ّديه لها على
عج � ٍ�ل ،ب ��ل على نح ٍو �سديد .وعلي ��ه قال لها �ص ّلى اهلل علي ��ه و�آله :نعم!
راجعه
لقد َ
وح ُر ِ
ظاه � ِ
مت علي ��ه! فط ِف َقت املر�أة جتادل ��ه و ُت ِ
�رك زوجك َ
وحت ��اوره ،وكان فيما قالت :وكيف ي�ص ُّح ه ��ذا يا ر�سول اهلل! �إ ّنه زوجي
أحد على وجه الأر�ض،
وقد �أجنبت ل ��ه �أوالدًا كُثرًُ ا ،و�أح ُّبه �أكرث من � ّأي � ٍ
ينف الر�سول  Pالأم ��ر ،وقال :هذا ما
�أَ َف ُ�أ ْح� � َر ُم علي ��ه لقوله ه ��ذا؟! مل ِ
ظاه� � َر ِك و�ص ��ار ك ٌّل منكما ح ��را ٌم على الآخ ��ر .وعندما
ح�ص ��ل ،لق ��د َ
عج ��زت املر�أة ع ��ن �أن تحَ ْ ِمل الر�سول Pعلى جعل ح � ٍّ�ل لها ،جل�أت �إىل
اهلل ﴿ َو َت ْ�ش َت ِك��ي �إِ ىَل اهلل﴾ وا�شتك ��ت �إلي ��ه قائل ًة� :إله ��ي! ماذا �أ�صنع؟
ف�س َي ْت َع�سون وي�ضيعون ،و�إذا بقوا
ل� ّ
�دي �أوال ٌد �صغار� ،إذا تركتهم لزوجي َ
جوعا.
عندي ف�سيموتون ً
محاربة اإلسالم للعادات الجاهلية الخاطئة

﴿ق ْد َ�س ِم َع هَّ ُ
يف تل ��ك الأثناء ،نزلت على ر�سول اهلل ه ��ذه الآياتَ :
الل
الل َو هَّ ُ
َق ْو َل ا َّل ِتي جُ َ
الل َي ْ�س َم ُع حَ َ
تا ُو َر ُك َما
تا ِد ُل َك يِف َز ْو ِج َها َو َت ْ�ش َت ِكي �إِ ىَل هَّ ِ
�إِنَّ هَّ َ
اه ُرونَ ِمن ُكم ِّم��ن ن َِّ�سا ِئ ِهم َّما هُ َّن
ر ( )1ا َّل ِذي��نَ ُي َظ ِ
الل َ�سم ٌ
ِي��ع َب ِ�ص�ي ٌ
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��م �إِ اَّل اَّ
��م َل َي ُقو ُل��ونَ ُمن َك ًرا ِّمنَ
��م َو�إِ َّن ُه ْ
الل ِئ��ي َو َل ْد َن ُه ْ
��م ِ�إ ْن �أُ َّم َها ُت ُه ْ
�أُ َّم َها ِت ِه ْ
ا ْل َق�� ْو ِل َو ُزو ًرا َو�إِنَّ هَّ َ
الل َل َعفُ �� ٌّو َغفُ ��و ٌر ( .﴾)2يف الآي ��ة ا�ست ��دال ٌل ه ��ام،

يقط ��ع من خالله جذور هذه العادة من ذهن هذا الرجل ،بت�أ ّم ٍل وتد ّب ٍر
�شخ�ص هي تلك التي
�وب �سلي ��م .ووجه اال�ستدالل ه ��و �أنّ �أُ ّم ك ّل
وب�أ�سل � ٍ
ٍ
ولدت ��ه وجاءت ب ��ه �إىل الدنيا� ،أ ّما تلك املر�أة الت ��ي -واخلطاب مل�سلمي
علي َك َظ ْهر �أُ ّمي» ال ت�صري � َّأم �أحدكم
�ص ��در الإ�سالم -تقولون لها «�أَ ِ
نت َّ
وال �أثر لقولكم هذا؛ � ّأي �إ ّنه ُي ْع َل ُم يف هذا الق�سم من الق�ض ّية �أنّ ِّ
الظهار
ال ي�ستوج ��ب ُحرم ًة �أبدي ًة وال ُيف ّرق بني امل ��ر�أة وزوجها ،ك ُّل ما يف الأمر
�أ ّنه عاد ٌة جاهل ّي ٌة يجب �أن ُتق َّر لها عقوب ٌة؛ لكي ال َي ْق َربها �أح ٌد بعد ذلك،
والعقوبة هي �أنّ الرج ��ل �إذا ظاهر امر�أته ّثم �أراد ُمقا َر َبتَها جتب عليه
ك ّف ��ارة حتري ��ر َر َقبة .وهذه �إح ��دى الذرائع التي جعله ��ا الإ�سالم لعتق
�أولئ ��ك العبيدً � .إذا ،عليكم �أن تعتقوا رقبة ،ف�إن مل جتدوا ما تعتقون به
ومل يك ��ن با�ستطاعتكم ذلك ،فعليكم �صيام َ
ين ُم َتتا ِب َعني﴾ فهذا
﴿�ش ْه َر ِ
ال�ص ��وم نف�سه ُيط ّهر و ُين ّقي م ��ن اخلط�أ الذي ارتكبتم ��وه ،و ُيط ّهر من
رج� ��س تلك اخلطيئ ��ة ،و�إذا مل تتمكنوا من ذلك � ً
أي�ض ��ا ف�أطعموا �ستني
م�سكي ًنا -ال �ستني فق ًرياّ � -أي �أطعموهم وجب َة طعام .والفرق بينهما هو
�أنّ الفقري هو من ال ميلك اً
مال� ،أ ّما امل�سكني فهو العاجز الذي ال �إمكانية
لدي ��ه �أ�سا�سً ا لأن ميتل ��ك ُقوته .وه�ؤالء امل�ساك�ي�ن الواجب �إطعامهم مل
تتم ّك ��ن احلكومة الإ�سالمية بعد من �إدارة �أمورهم ،ولي�س ب�إمكانهم �أن
ُيديروا �ش�ؤونهم ب�أنف�سهم .فهذه � ً
أي�ضا ذريعة لإطعام ه�ؤالء.
شرح اآليات

ث ّم ��ة ٌ
نقاط ع ّد ٌة هنا ت�سرتعي االنتباه وت�ش ّكل ك ّل واحد ٍة منها م�س�أل ًة
مه ّمة.
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��د َ�س ِم َع هَّ ُ
َ
تا ِد ُل َ
الل َق�� ْو َل ا َّل ِتي جُ َ
الل
﴿ق ْ
��ك يِف َز ْو ِج َه��ا َو َت ْ�ش َت ِكي �إِ ىَل هَّ ِ
تا ُو َر ُك َم��ا �إِنَّ هَّ َ
َو هَّ ُ
��ع حَ َ
اه ُرونَ
ر ( )1ا َّل ِذي��نَ ُي َظ ِ
الل َ�سم ٌ
ِي��ع َب ِ�ص�ي ٌ
الل َي ْ�س َم ُ
��م ِ�إ اَّل اَّ
الل ِئ��ي َو َل ْد َن ُه ْم﴾
��م �إِ ْن �أُ َّم َها ُت ُه ْ
ِمن ُك��م ِّم��ن ن َِّ�سا ِئ ِهم َّم��ا هُ َّن �أُ َّم َها ِت ِه ْ

فطري ف�أحد
ث ّم ��ة حقيق ٌة هن ��ا ،وهي �أ ّنه عندما ُيقال �إنّ الإ�س�ل�ام دينٌ
ٌّ
من ��اذج ذلك هو �أنّ �أحكام الإ�سالم ميكن فهمها ،واال�ستدالل الوارد يف
الآية ميكن قبوله .يقول تعاىلَّ ﴿ :ما هُ َّن �أُ َّم َها ِت ِه ْم �إِ ْن �أُ َّم َها ُت ُه ْم �إِ اَّل اَّ
الل ِئي
��م َل َي ُقو ُلونَ
َو َل ْد َن ُه ْ��م﴾ وه ��ذا ا�ستدال ٌل مبق ��دور ك ّل � ٍ
أحد فهم ��هَ ﴿ .و�إِ َّن ُه ْ
مقبول يف
ُمن َك ً��را ِّمنَ ا ْل َق�� ْو ِل َو ُزو ًرا﴾ الــ ُمنكر يعني ما هو جمهو ٌل وغري
ٍ
علي كظهر �أمي» هو كال ٌم باطل ،لكنْ مع �أ ّنه
الدين ،وهذا الكالم «� ِ
أنت ّ
أنت �أ ّيه ��ا الرجل الذي جاءت
باط� � ٌل � اّإل �أ ّنه يخ ��رج من �أفواه الرجال ،و� َ
امر�أت ��ك الآن لت�شتك ��ي ،ال تخ�ضع للباطل ال ��ذي ُق ْل َت ��ه؛ لأن ث ّمة اً
�سبيل
للرج ��وع ﴿ َو�إِنَّ هَّ َ
الل َل َع ُف ٌّو َغفُو ٌر﴾ ف�صحي ٌح �أ ّنك �أخط�أت وهناك خطيئ ٌة
قد ار ُت ِك َبت ،لكنّ اهلل تعاىل قاد ٌر على تغيري الأمر.
خ�ص ما يج ��ب على هذا الرجل الذي ظاه ��ر امر�أته من
�أ ّم ��ا فيما ّ
��م َي ُعو ُدونَ لمِ َا
تكلي ��ف ،فالآية تب ّينه﴿ َوا َّل ِذي��نَ ُي َظ ِ
اه ُرونَ ِم��ن ن َِّ�سا ِئ ِه ْم ُث َّ
ي��ر َر َق َب ٍ��ة﴾ وال َّرقبة تعني العبد؛ لأ ّنه ��م كانوا يف الع�صور
َقا ُل��وا َف َت ْح ِر ُ
القدمية ج ًّدا ،قب ��ل ع�صر الإ�سالم وع�صر الر�سول الأكرمُ ،Pيق ّيدون
ِرقاب امل ��وايل ،وكانوا يح�ص ��ون العبيد بـ«الرقبة» ،كم ��ا نح�صي اليوم
النا�س بـ«الفرد».
﴿ َف َمن مَّ ْ
ل َي ِج ْد َف ِ�ص َيا ُم َ�ش ْه َر ْي ِن ُم َت َتا ِب َعينْ ِ ﴾ طب ًعا وف ًقا لفتوى
يوما متتال ًيا ،بل يكفي �أن
ملزم ب�صيام �ستّني ً
العلماء فالإن�سان غري ٍ
واحد من ال�شهر التايل .وفيما يتع ّلق
بيوم ٍ
ي�صوم ال�شهر الأول ويتبعه ٍ
ا�سا﴾ فهذا ال�صيام يجب �أن ي�سبق � ّأي عالق ٍة بني
بـ ﴿ ِمن َق ْب ِل �أَن َي َت َم َّ
الرجل واملر�أةَ ﴿ .ف َمن مَّ ْ
ل َي ْ�س َت ِط ْع﴾ -وهنا تظهر مرونة الأحكام يف
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الإ�سالمَ ﴿ -ف�إِ ْط َعا ُم ِ�س ِّت َ
ني ِم ْ�س ِكي ًنا﴾ وامل�سكني كما تق ّدم ،لي�س الفقري
وال املت� ّسول الذي مي ّد يده للنا�س ،بل الإن�سان العاجز �أو الطاعن يف
ال�سنّ �أو املري�ض.
زوجه ،ه ��و �أ ّنه قال
الأم ��ر الظري ��ف يف هذا ال�شخ� ��ص الذي َ
ظاهر َ
للر�سول� Pإ ّنه ال يقدر على �شيءٍ من تلك الك ّفارات ،فحينما نزلت هذه
الآي ��ات ،طلب الر�س ��ول Pمن املر�أة �أن ت�ستدع ��ي زوجها حل ّل امل�شكلة،
فجاء و�أمره الر�س ��ول Pبتحرير رقبة ،فقال الرجل :يا ر�سول اهلل! من
�أي ��ن يل حترير رقبة! لي�س مبقدوري ذلك .فق ��ال ً � :Pإذا ُ�ص ْم �شهرين
ُمتتابع�ي�ن! ف�أجاب الرجل :عين ��اي �ضعيفت ��ان� ،إذا مل �آكل �شي ًئا لثالثة
�ام ف� ُس�أبتل ��ى بالعم ��ى .فقال الر�س ��ول :Pح�س ًن ��ا � ًإذاْ � ،أط ِع � ْ�م �ستّني
�أ ّي � ٍ
�ساع ْدتَني لأَتمَ ّكنَ
م�سكي ًنا! فق ��ال :حتّى هذا لي�س با�ستطاعت ��ي � اّإل �إذا َ
م ��ن ذلكّ .ثم يبدو �أنّ الر�سول Pوعد مب�ساعدته من بيت املال ليتم ّكن
الق�ص ��ة هي �أنّ
م ��ن االهتم ��ام ب�أمر �إطع ��ام �أولئك امل�ساك�ي�ن ال�ستّنيّ .
�شيخا كب ًريا قام ِّ
الرواي ��ة تذكر �أ ّن ��ه كان ً
بالظه ��ار ،وكان عاجزً ا كذلك
عن �أداء ك ّفارته.
الل َو َر ُ�سو ِل ِه﴾ كان الزوجان م� ِؤم َنني ،فمعنى قوله
﴿ َذ ِل َك ِل ُت�ؤْ ِمنُوا ِب هَّ ِ
تعاىل ﴿ ِل ُت�ؤ ِمنُو ْا﴾ هو �أن تدخلوا حقيق ًة يف دائرة امل�سلمني؛ لأنّ للإميان
مرحلتني� :إحداهما �أن ُيق ّيد الإن�سان ا�سمه يف ِ�س ِج ّل حزب اهلل؛ � ّأي �إذا
ُ�س ِئل ما دينك؟ ف�س ُيجيب اً
�ضرب من الإميان� ،أ ّما
مثل� :أنا م�سلم .هذا ٌ
�رب الآخر ،فهو �أن ي�ضع الإن�سان قدمه حقيق ًة على جا ّدة الإميان؛
ال�ض � ُ
�ضحي
� ّأي �أن يعمل بجميع الأوامر الإلهية ويتج ّنب املح ّرمات الإلهية ،و ُي ّ
من �أجل هذا الإميان و ُي�ؤْ ِثر على نف�سه .هذا هو الإميان احلقّ .
يق ��ول تعاىل �إنّ الك ّف ��ارة التي جعلناه ��ا لكم هي ُبغي ��ة �أن ُتخ ّل�صوا
�أنف�سكم ح ًّقا م ��ن تلك العادة اجلاهلية ،ولتط ّهروا �أذهانكم و�أرواحكم
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م ��ن ذلك الرج�س ،ف�سواء �أ� ْأعتَقتُم رقب� � ًة� ،أم ُ�صمتم �شهرين ُمتتابعني،
�أم �أطعمتُم �ستّني م�سكي ًنا ،ف�ستظ ّل الذكرى خالد ًة يف �أذهانكم �أنّ هذه
الع ��ادة هي عاد ٌة جاهلية ،و�أ ّنكم من خ�ل�ال الك ّفارة ُتخ ّل�صون �أنف�سكم
الل﴾
ال�س ّنة ،وتدخلون يف نطاق امل�ؤمنني باهللَ ﴿ .و ِتل َْك ُحدُ و ُد هَّ ِ
من تلك ُ
فال تن�سوا هذه احلدود� ،سواء فر�ضنا �أنّ هذه الك ّفارات هي حدود اهلل
وق ��د ُبينّ يف بع�ض املوارد الأخرى كذلك واجباتٌ مالية ٌعلى الإن�سان،حيث قال تعاىل ﴿ ِتل َْك ُحدُ و ُد اهلل﴾ ،طب ًعا ث ّمة موارد �أخرى � ً
أي�ضا غري
لل﴾ ه ��ي االمتناع عن ِّ
الظهار
مالي ��ة� - 1أو فر�ضن ��ا �أنّ ﴿ ِتل َْك ُحدُ و ُد ا ِ
واعتب ��اره اً
عمل خاط ًئا فالأمر �س ّيان وكالهما حدود اهلل .والفعل الذي
ي�ستوج ��ب ك ّفار ًة هو عم ٌل خاطئ ،فلو كان ح�س ًنا ملا جعل اهلل له ك ّفارة.
وع ��دم القيام ب ��ه هو ح� � ّد اهلل؛ � ّأي �إذا �أردمت �أن تكونوا م�ؤمنني وتكونوا
م�سلمني وتدخلوا �ضم ��ن دائرة امل�ؤمنني ،فعليكم مراعاة هذه احلدود،
و�إن مل ُتراعوها وخلطتم العادات اجلاهلية بالعادات الإ�سالمية ،فلي�س
ه ��ذا من الإ�سالم يف �شيء ،و�إذا خلطتم بني حم�صول الفكر الإحلادي
إ�سالما.
وحم�ص ��ول الفكر الإ�سالمي ومزجتموهم ��ا م ًعا ،فلم يعد هذا � ً
يم﴾.
للإ�سالم حدو ٌد فال تتعدوا حدو َد اهلل ﴿ َو ِل ْل َكا ِف ِرينَ َع َذ ٌ
اب �أَ ِل ٌ
وظيفة قائد المجتمع الحضور
في كا ّفة أحداث المجتمع واإلشراف عليها

ث ّمة ٌ
نقاط ع ّد ٌة هنا� ،س�أطرحها عليكم بالرتتيب� .أوالها هي �أنّ اهلل
تع ��اىل والقائد الإ�سالمي حا�ض ��ران يف ك ّل ق�ضي ٍة م ��ن ق�ضايا النا�س،
وم�شرف ��ان عليها ،وهذا ه ��و معنى القيادة .وقي ��ادة الر�سول Pبالطبع
 - 1سورة البقرة ،اآليات 230 ،229 ،187؛ سورة النساء ،اآلية 13؛ سورة الطالق ،اآلية .1
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قائم� � ٌة بهداي ٍة �إلهية .وه ��و ال ين�سحب حتّى من ق�ضي ٍة عائلية؛ ف�إذا كان
م ��ن الـ ُمق ّرر �أن يك ��ون لدينا جمتم ٌع وتكون لدينا �أ ّم� � ٌة وعلى ر�أ�سها ث ّمة
�إم ��ام ،ف�إ ّن ��ه يجب على هذا الإمام �أن يح ّل م�ش ��اكل النا�س كافة حينما
تحُ ��ال �إلي ��ه ،و�أن يكون حا�ض ًرا يف ك ّل مكان .ولق ��د كان الأمر على هذا
النحو � ً
أي�ضا يف مرحلة الن�ضال ،فقد كان الإمام اخلميني { حا�ض ًرا
أمر قد ُيع ّر�ض الإن�سان للحرية
يف ك ّل ق�ض ّي ٍة عار�ضة ،ومل يكن هناك � ّأي � ٍ
موقف فيه .اً
م ��ن دون �أن يكون للإمام (قده) ٌ
فمثل حينما وقعت وقعت
حادث ��ة �إح ��راق «�سينما ِرك�س» يف �آب ��ادان ،كان اجلميع �آنذاك حائرين
يت�ساءلون عن �أ�ص ��ل الق�ضية ،وعن املوقف الذي ينبغي عليهم اتّخاذه،
وع ّم ��ا يجب �صنعه ،وع ّما �إذا كان ��ت احلكومة هي التي قامت ب�إحراقها
بيان �آخر1؛
�أو العراقي ��ون �أو املخ ّربون ،و�إذ ببيان الإمام ي�صدر قبل � ّأي ٍ
حيث مل تكن اجلهات الأخرى يف �إيران -حتّى املنا�ضلون -قد �أ�صدرت
�ات بع ��د .و�إ ّنني ال �أن�سى �أن ّنا كنا يف �أثناء ه ��ذه احلادثة َم ْن ِف ّيني يف
بيان � ٍ
جريف ��ت �أن ��ا واملرحوم ر ّب ��اين �ش�ي�رازي( 2رحمة اهلل علي ��ه) و�آية اهلل
آخر من الأ�صدقاء ،حيث جل�سنا م ًعا نت�شاور،
ر ّب ��اين �أم َل�شي ،3مع ٍ
عدد � ٍ
 -1في الثامن والعشرين من ُمرداد عام  ]1978/08/19[ 1357لقي أكثر من 370
شخصا من أهالي آبادان حتفهم في حادثة إحراق سينما رِكس .أصدر سماحة اإلمام
ً
الخميني (ق ّدس س ّره) بيانًا حول هذه المأساة ،جاء فيه ..." :تشهد األدلّة أيضً ا على
ضلوع أيادي مجرمي النظام الجائر ."...يُرا َجع :صحيفۀ امام ،ج ،3ص445؛ بيان إلى
أهالي آبادان حول إحراق سينما رِكس (.]1978/08/22[ )1357/05/31
 -2المرحوم آية الله عبد الرحيم ربّاني شيرازي ([ )1360-1301هجريًّا شمسيًّا :من
أصحاب اإلمام الخميني (ق ّدس س ّره) ،لسنوات عديدة في سجون السافاك [منظمة
المخابرات واألمن القومي في نظام الشاه] .عكف إبّان انتصار الثورة اإلسالمية أيضً ا على
الخدمة ضمن مهام متعددة كمجلس خبراء الدستور ومجلس صيانة الدستور .تدل رسالة
اإلمام الخميني (ق ّدس س ّره) بمناسبة ارتحاله على شخصيته الثورية والعلمية.
 -3آية الله مح ّمد مهدي ربّاني أ ْملَشي ([ )1364-1313هجريًّا شمسيًّا] :من تالمذة
آية الله بروجردي وسماحة اإلمام الخميني (ق ّدس س ّره) ومن أصحابه في الثورة .ز َُّج
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بتوقيع عام من �أجل �إطالع
�سري لرن�سل ��ه �إىل قم
وقررن ��ا �إ�صدار ٍ
بيان ٍّ
ٍ
النا� ��س على جمريات الأمور ،وقد ا�ستغرق الأمر يومني ،وما �إنْ هممنا
بطباعته ون�سخ ��ه ،حتّى و�صل بيان الإمام �إىل �أيدينا؛ � ّأي �إىل جريفت،
مي�ض اً
مثل �أربعة �إىل خم�سة �أيام على احلادثة حتّى
وه ��ذا يعني �أ ّنه مل ِ
كان الإم ��ام حا�ض� � ًرا ،ويف جريفت! ط ��وال مرحلة الكف ��اح كان الإمام
حا�ض� � ًرا يف ك ّل م ��كان! وح�ضوره هذا ي�ش ّكل يف الواق ��ع حقيقة ً عجيب ًة،
وهك ��ذا كان �إ ّبان الث ��ورة وبعدها حا�ض� � ًرا يف كل الق�ضاي ��ا امل�صريية،
الت ��ي كانت مثار اهتمام ال�شعب وت�ستلزم قيادة الإمام و�إ�شرافه عليها.
وهذا كان حال املجتمع يف ع�صر �صدر الإ�سالم ،حيث كان الر�سول P
راجع حتّى يف الق�ضاي ��ا الأ�سر ّية ،وك ّل الذين كانوا يعي�شون يف املدينة
ُي َ
مل يكن يتجاوز عددهم رمبا الع�شرة �آالف �أو اخلم�سة ع�شر �ألف ن�سمة،
تاحا للنبي من
التو�صل ب�سهولة �إىل الر�سول  ،Pوكان ُم ً
وكان ب�إمكانهم ّ
حي ��ث الوقت �أن يب � ّ�ت يف �أمورهم ،ويف ك ّل م�س�أل� � ٍة كانوا يراجعون فيها
�واب وح ٌّل مل�شاكلهم ،و�إن مل يكن لديه ح ٌّل ف�إنّ
الر�س ��ول  Pكان لديه ج � ٌ
اهلل يوحي ��ه �إلي ��ه .وعليه ،ف�إنّ القائد الإ�سالم ��ي يف �أيامنا ،وك ّل القادة
الذي ��ن �سيكونون يف امل�ستقبل ،يجب �أن يكون ��وا كذلك �« :اًأول» �أن يكونوا
حا�ضرين و ُم�شرف�ي�ن على الأمور« ،ثان ًيا» �أن يتّخذوا حلولهم و�أجوبتهم
م ��ن الق ��ر�آن ،و�أن تكون معتمد ًة عل ��ى القر�آن ،ف�إ ّم ��ا �أن تعتمد على �آي ٍة
خا�ص من ��ه� ،أو على روح الق ��ر�آن و ُك ّل ّيات ��ه ،وهذا هو
خا�ص� � ٍة ومو�ض � ٍ�ع ٍ
ّ
وحم�سو�س
ال�شرط الأ�سا�س ��ي للقيادة .وحل�سن احلظ ف�إنّ هذا م�شهو ٌد
ٌ
في السجن سبع مرات لنضاله ضد نظام الطاغوت ،ونُ ِفي عام  1356إلى جيرفت
ومدينة بابك .يدل حضوره في مناصب ها ّمة من قبيل مجلس خبراء الدستور ومجلس
صيانة الدستور والنائب العام للبالد ومجلس خبراء القيادة؛ على صالح ّيته والتزامه.
كان شوكة في عيون األعداء والمنافقين ،وانتهى به المطاف إلى الشهادة على أيدي
عصابة مهدي هاشمي.

24

كامل يف قيادة �إمام الأمة.
ب�شكل ٍ
ٍ
﴿ق ْد َ�سمِ�� َع � هَّ ُ
ل ��ذا ف�إ ّنه تع ��اىل يقول يف �أ ّول ال�س ��ورةَ :
ٱلل َق�� ْو َل �ٱ َّل ِتي
ثم ي�ؤ ّكد ثاني ��ة ﴿ َو� هَّ ُ
تا ِد ُل َ
جُ َ
ٱلل َي ْ�س َم ُع حَ َ
تا ُو َر ُك َما﴾ .يقول
��ك يِف َز ْو ِج َها﴾ ّ
ً
ُ
هَّ
ي�س َم ُع﴾ ما ّ
يدل على اال�ستمرار،
يف البداي ��ة ﴿ َ�س ِم َع﴾ ّ
ثم يق ��ول ﴿ َو�ٱلل ْ
َ
هَّ
ويف �آخر الآية � ً
ِيع َب ِ�ص ٌري﴾.
أي�ض ��ا ت�أكي ٌد لهذه امل�س�ألة وهي ﴿�إِنَّ �ٱلل َ�سم ٌ
م ��ا من م�س�ألة قد تغيب ع ��ن �أنظار القائد الإله ��ي للمجتمع الإ�سالمي
وتن� ��أى عنه ،وهذا هو الفرق بني املجتم ��ع الإلهي واملجتمع غري الإلهي.
لي� ��س ب�إمكان القيادات الأخرى -تلك التي ال تعتمد على اهلل� -أن ُتثبت
ح�ض ��ور القائد يف ك ّل مكان ،وهذا ال يعني �أ ّنه لي�س للقادة ح�ضور ،بلى!
فق ��د كان هناك قياداتٌ كثري ٌة قو ّي� � ٌة ومه ّم ٌة كذلك ،وقد كانت حا�ضر ًة
كذل ��ك من �أج ��ل �شعوبه ��ا �أو جمتمعاتها الت ��ي كانت تقوده ��ا وت�شرف
عليه ��ا ،لكنْ مبا �أنّ قياداتهم مل تك ��ن �إله ّية ،فقد ارتكبوا �أخطا ًء كثري ًة
وتع ّر�ضوا للكثري م ��ن االنحرافات� .إنّ �إرادة الإن�سان وم�شيئته دخيلتان
يف ك ّل �أفعال ��ه التي يقوم بها؛ لذلك ف�إنّ احلف ��اظ على املجتمع بحالته
الثور ّي ��ة والإ�سالمي ��ة هو �أم ٌر يتط ّلب �إرادة النا� ��س ،ومبا �أ ّنهم يرتكبون
الأخط ��اء يف بع�ض املواقف ف� ��إنّ املجتمع ينحرف .وهن ��اك الكثري من
املجتمعات والدول التي ث ��ارت بالأم�س ،وبذلت اجلهود وق ّدمت الدماء
وخا�ض ��ت املالحم ،غري �أ ّنها اليوم �إ ّما عال ٌة على بع�ض القوى العظمى،
طيف وا�س � ٍ�ع من قوى العامل رغ ��م ا ّدعائها احلر ّية.
و�إ ّم ��ا �أ ّنها �سجينة ٍ
�إنّ ع ��دم ح�ضور ه ��ذه القيادات و�إ�شرافها الدائ ��م على �ش�ؤون بالدها،
وعدم امتالكها �إطا ًرا �إله ًّيا ،بالإ�ضافة �إىل عدم اعتماد هذه املجتمعات
الثوري ��ة واملجتمعات احلديثة الوالدة على وحي الهداية الأبد ّيةُ ،يف�ضي
به ��ا �إىل هذه النقائ� ��ص .بينما احلال لي�ست كذل ��ك يف الإ�سالم؛ فك ّل
�شيءٍ عندنا يعتمد على اهلل املوجود.
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ثالثة أنماط للتعامل مع عادات األَ ْس َب ِقين
اً
ح ْذ ِفي
أول :التعامل ال َ

جمتمع هناك
النقط ��ة الثانية هي حول الع ��ادات والتقاليد ،ففي ك ّل
ٍ
ع ��ادات ،منها ال�صائب ومنها غري ال�صائب ،ومنها اخلاطئ ج ًّدا وغري
املقبول �أب ��دًا .فماذا يفعل املجتمع الثوري حيالها؟ بالطبع ال يجب عليه
�أن يحم ��ل اً
دما لين ّقي
منجل بي ��ده ويجتثّ ك ّل ه ��ذه العادات ومي�ض ��ي ُق ً
املجتم ��ع منها ،ولقد قام ��ت املجتمع ��ات الثورية بذل ��ك �أحيا ًنا وتعثرّ ت
جمتمع
عرثات ج ّد كبرية ،ف�ض ّيعت عادات املجتمع احل�سنة� .إ ّنا الآن يف
ٍ
ٍ
�وري تع ّر� ��ض للزلل واالنحراف لع ��دم �إحيائه التقالي ��د القدمية ،فقد
ث � ٍّ
كان ��ت تقاليد ح�سنة ،وكانت �أ�سا�سً ا تقاليد �إ�سالمية .حدثت هذه الثورة
يف املجتمع ومل ُي َع ْد فيها �إحياء العادات القدمية ،ولذلك فقد �ضاع هذا
متاما،
املجتم ��ع يف وادي الهالك وال�ض�ل�ال ،وقد ال يتّ�ضح �ضالله اليوم ً
�سنوات� ،أو خم�س ع�شرة �سن ٍة �أخرى �إذا ا�ستم ّر
� اّإل �أ ّنه �سيتّ�ضح بعد ع�شر
ٍ
الأمر على هذا املنوال .بع�ض العادات لي�ست بعادات �سيئة ،وهي ح�صيلة
قرون من التجربة الإن�سانية ،فما املانع من العمل
عمر الب�شرية وثم ��رة ٍ
به ��ا؟ وما العيب فيها؟ وعلى �سبيل املثال �أذكر «الت�شادور»[العباءة] وهو
تقلي ٌد �إيراين؛ ف�شكل الت�شادور لي�س �إ�سالم ًّيا ،بل احلجاب هو الإ�سالمي
ولي� ��س �شكل الت�ش ��ادور؛ فقد يتح ّق ��ق احلجاب بالت�ش ��ادور ،وقد يتح ّقق
باخلم ��ار ﴿ ِب ُخ ُم ِر ِه َّ��ن﴾ 1كما يف ب�ل�اد ال�شام2؛
بالعب ��اءة ،وق ��د يتح ّقق ِ
حي ��ث �إنّ الن�ساء ُيلقني على ر�ؤو�سهنّ ُ
بخ ُم � ٍ�ر تغطي حتّى �أو�سط �أيديهنّ
ب�ضروب �أخرى .فالت�شادور
وتغطي �صدورهنّ  ،وميكن �أحيا ًنا �أن يتح ّقق
ٍ
 −1كما جاء في سورة النور ،اآلية .31
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ه ��و حجاب الإيرانيات ،و ُيق ��ال �إنّ الت�شادور نف�سه بهذا ال�شكل يعود �إىل
ع�ص ��ر ال�سا�ساني�ي�ن؛ � ّأي �إىل م ��ا قب ��ل الإ�سالم .وحينما ج ��اء الإ�سالم
وفر�ض احلجاب ا�ستخدمته الإيران ّيات لذلك � ً
أي�ضا؛ فهو عاد ٌة �إيرانية،
فه ��ل من ال�صواب -وقد جاءت الثورة الإ�سالمي ��ة� -أن ن�أتي وننزع هذا
الت�شادور عن ر�ؤو�س الن�ساء ،ونقول :هذا الت�شادور خط�أ ،فتعالوا ن�صنع
�صن ًفا �آخر من احلجاب ،ف�إ ّما من �صنف حجاب �أهل ال�شام � ،أو احلجاز
�صحيحا! وما العيب يف احلفاظ على الت�شادور
�أو الع ��راق؟ ال ،هذا لي�س
ً
الإي ��راين؟! �أ�سا�سً ا �إذا �أردتُ ا ُ
موجود للحجاب هو
نوع
ٍ
حل َ
كم ف�إنّ �أف�ضل ٍ
الت�شادور ،وعل ��ى ح ّد م�شاهداتي ف�إنّ الت�شادور �أف�ضل �أمناط احلجاب.
ولق ��د ارتبك البع�ض مبا�شر ًة ،ونادوا باحلج ��اب الإ�سالمي ودعوا �إليه،
جدا ُقبيل انت�صار الثورة؛ �إذ و�ضع عد ٌد من ال�شا ّبات
وكان الأمر طري ًفا ًّ
والن�س ��اء ال َع ْ�ص ِر ّيات الت�شادور جان ًبا و�صنع ��ن حجا ًبا �إ�سالم ًيا وهنّ يف
غفل� � ٍة عن �أنّ احلج ��اب الإ�سالمي كان للاّ تي مل يك ��ن لهنّ حجاب ،ومل
يك ��نّ ي�ضعن ت�شادو ًرا على ر�ؤو�سهنّ  ،فكان ��ت الن�ساء الع�صريات يت�أ ّثرن
أكماما طويل ًة لي�صري بذلك
بتبليغات الـ ُمـب ّلغني وي�ضع ��ن ُخ ُم ًرا و َي ِخ ْطن � ً
حجا ًب ��ا �إ�سالم ًّيا ،و�أ ّما تلك التي لديه ��ا احلجاب الإ�سالمي على �أكمله،
اخلمار لت�صنع بذلك
وهو الت�شادور ،فلي�س عليها نزعه عن ر�أ�سها وو�ضع ِ
حجا ًب ��ا �إ�سالم ًّيا� .إنّ يف ه ��ذا ً
تفريطا بالعادات و�إ�ضاع� � ًة لها ،وهو �أم ٌر
خاطئ .يجب �أن نف�صل التقاليد عن بع�ضها البع�ض ونح ّللها؛ لرنى �أ ّيها
م�ضمون خاط � ٍ�ئ فنغيرّ ه �إذا كان اً
قابل
ح�سن ��ة فنحتفظ بها ،و�أ ّيها ذات
ٍ
لذلك ،و� اّإل نق�ضي عليه .وهذا هو منهج الإ�سالم ال�صحيح �إزاء العادات.
ثانيا :التعامل االنفعالي
ً

يتح�س� ��س حي ��ال الع ��ادات اجلاهلي ��ة وجتاه
وه ��و ّ
التوج ��ه ال ��ذي ال ّ
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العادات املعادية للثورة والرجعية ،كما ُي َ
�صطلح عليها .ففي الهند اً
مثل
عل ��ى الرغم م ��ن ان�سحاب الربيطاني�ي�ن منها منذ الع ��ام � 1947إال �أنّ
متثال لأحد
عاداتهم ال تزال �سائد ًة هناك ،ومنها ما هو خطري ،كوجود ٍ
�أمرائه ��م ،لقد ر�أيت ذل ��ك وقلت لهم« :الفرق بينن ��ا وبينكم �أنّ �شعبنا
ن�س َفنَّهُ يِف ا ْل َي ِّم
�أ�سقط متاثيل ال�سالطني و�أ�شباههم ﴿ َّلن َُح ِّر َقنَّهُ ُث َّم َل َن ِ
َن ْ�س ًف��ا﴾ 1و�أنتم حتتفظون به ��ذا التمثال» ،وكانوا يف عطل ٍة ف�س�ألتهم عن
ال�سب ��ب فقالوا �إ ّن ��ه �أحد احتف ��االت الربيطانيني! هذه ه ��و معنى عدم
احل�سا�سية جتاه العادات اجلاهلية.
ثالثًا :التعامل المنطقي

كال النحوين املتقدمني خاطئ� :أن ُينظر �إىل كا ّفة العادات ال�سابقة
بع�ي�ن الـ ُمعار�ضة لها بالـ ُمطلق وحذفها جمي ًعا -وهذا رائ ٌج يف كثيرٍ من
ال ��دول ال�شيوعية -وك ��ذا �أن ُي ْح َت َفظ على هذا النح ��و -كما يف الهند-
بجميع الع ��ادات وانعدام احل�سا�سي ��ة �إزاء الع ��ادات اجلاهلية ،والذي
و�سطي؛ �أي �إ ّنه
ه ��و بدوره �أم ٌر �س ّيئ .لي�س الإ�سالم كذلك؛ ف� ��إنّ نهجه
ٌّ
يدعو لتقومي العادات واالحتفاظ َ
باحل�سنة منها ونبذ �س ّيئها ،وتلك التي
ينبذها ف�إنمّ ا يفعل ذلك باال�ستدالل وباملنطق ومع االلتفات �إىل جوانب
يرت�سخ يف قلوب النا�س ويتع ّمق.
الأمر ،وبنح ٍّو ّ
نظرة اإلسالم العقالنية للطالق:

النقطة الثاني ��ة هي الفرق بني ِّ
الظهار والطالق ،وهو �أم ٌر ي�ستوجب
كامل منطق ّي ��ة الأحكام
حقيق� � ًة الد ّق ��ة واالهتمام ،و ُيظه ��ر لنا بنح ��و ٍ ٍ
جاهلي ال ُيع َمل
الإ�سالمي ��ة وعقالنيته ��ا .يف اجلاهلية؛ � ّأي يف جمتم � ٍ�ع
ٍّ
 − 1سورة طه ،االية .97
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في ��ه ب�شيءٍ على �أ�سا�س املنطق والعقل ،وك ّل ما فيه تعوزه احلكمة ،حتّى
الطالق غري معقول؛ فما �إن يغ�ضب الرجل -كما احلادثة التي هي �ش�أن
علي َك َظهر �أُمي»
ن ��زول هذه ال�س ��ورة -حتّى يقول لزوجته فج�أ ًة�« :أن � ِ�ت َّ
فينته ��ي الأمر وينتهي ك ّل �شيءٍ بينهما ،ويح ��رم ك ٌّل منهما على الآخر،
ال �أ ّنهم ��ا يتط ّلقان وميك ��ن لأحدهما �أن يرجع بعد ذل ��ك �إىل الآخر ،بل
�إىل الأب ��د ،فحتّى و�إن كان لهما �أطف ��ا ٌل وكان لهما حيا ٌة م�شرتك ٌة وكان
أ�سلوب
لهما �أ�سر ٌة ُ
وع ٌ�ش للزوجية ف�إنّ ك ّل هذا ينتهي� .إنّ هذا الأ�سلوب � ٌ
أ�سلوب تعوزه احلكمة ،والإ�س�ل�ام ُيعار�ض بالـ ُمطلق هذه
غري معق � ٍ
�ول و� ٌ
ال�ل�ا عقالني ��ة وانعدام احلكم ��ة يف طريقة حي ��اة الإن�س ��ان .لقد �ش ّرع
الإ�س�ل�ام الط�ل�اق ،ه ��ذا �أ ّو اًل ،ال كامل�سيحي ��ة التي ال ط�ل�اق فيها؛ ففي
الديان ��ة امل�سيحية الكاثوليكية ال طالق ،وعندم ��ا يتز ّوج الرجل واملر�أة
ف� ��إنّ ِقالدة ال ��زواج ُتو�ضع للأبد يف عنق كليهم ��ا ،فاملر�أة لهذا الرجل،
والرجل لهذه امل ��ر�أة ،وال منا�ص لهما �إال �أن ين�سجما م ًعا ،واملوت وحده
ه ��و الذي �س ُيف ّرق بينهما ،فحتّى و�إن �أخط� ��أ �أحدهما يف اختياره� ،أو مل
يك ��ن ال�شاب على معرف ٍة ُم�سبق ٍة بالفت ��اة ،ومل تكن هي على معرف ٍة به،
وح ّت ��ى و�إن مل تتوافق �أخالقهما م ًعا� ،أو عر�ض ٌ
عار�ض مه ٌّم يف حياتهما
ن ّف ��ر �أحدهما م ��ن الآخر� ،أو م� � ّل �أحدهما من الآخ ��ر� ،أو كان �أحدهما
عقي ًم ��ا و�أراد الرجل ال ��زواج بامر�أ ٍة �أخرى و ُيرزق بول ��د� ،أو �أرادت هي
برجل �آخر لترُ ْزق منه بولد ،ك ّل هذا ال �أهم ّية له يف الكاثوليكية؛
الزواج ٍ
فم ��ا �إن يذه ��ب ه ��ذان الزوج ��ان �إىل الكني�س ��ة ويعقد الق� � ّ�س قرانهما
ح ّت ��ى يغدو هذا ال ِقران �أبد ًّي ��ا حتّى املوت .هذا غري عقالين ،والإ�سالم
يرف�ضه ،ففي الإ�سالم �صحي ٌح �أنّ هذين الزوجني �أجريا م ًعا عقدً ا ،بيد
قلبي وعق ٌد �إن�سا ٌّ
ين ،وهو يف ك ّل الأحوال
�أ ّنه لي� ��س عقدً ا ماد ًّيا ،بل عق ٌد ٌّ
عق� � ٌد ويجب ال�سماح لهم ��ا حينما يعجزان عن االن�سج ��ام فيما بينهما
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وعن العي�ش م ًعا �أن يف�سخا هذا العقد ،ويجب �أن ُيتاح لهما هذا الأمر.
ّثم بعد �أن ي�ش ّرع �أ�صل الطالق ف�إ ّنه ال يرتكهما بحيث يتم ّكن الرجل
وامل ��ر�أة من الط�ل�اق على هواهم ��ا ،فك ّلما �شاء الرجل يرم ��ي مبا�شر ًة
زوجا غريه.
بامر�أت ��ه بعي ��دً ا� ،أو ترم ��ي هي بزوجها بعي ��دً ا وتتّخذ له ��ا ً
فالإ�س�ل�ام ال ُيجي ��ز هذا � ً
أي�ضا ،ب ��ل ي�ش ّرع الطالق بنح� � ٍو ال ي�صري �أدا ًة
لإعم ��ال الهوى .فل ��وال الت�شديدات وال�شروط الت ��ي فر�ضها الإ�سالم يف
عاما �أو
الط�ل�اق ،لكان الرجل ما �إن ي�شبع من امر�أت ��ه وقد عا�ش معها ً
ناظ َريه ،اً
مثل امر�أة �أف�ضل ،ف�إ ّنه
عام�ي�ن �أو ثالثة ووجد ،كما يبدو له و ِل ِ
�س ُيط ّل ��ق امر�أته ويتز ّوجه ��ا� ،أو �أنّ املر�أة ما �إن ت ��رى اً
رجل �أف�ضل حتّى
ُتط ّل ��ق -على فر� ��ض قدرتها على الطالق -مبا�ش ��ر ًة زوجها وتتّخذ لها
ٌ
زوجا �آخ ��ر .بل طريق الطالق طري ٌق ّ
�شروط �إن خال
�شاق ،وطري� � ٌق له
ً
منها غدا غري ممكن.
المتشددة في اإلسالم
شروط الطالق
ّ

�أ ّو اًل :و�ضع الطالق بيد الرجل ومل ي�ضعه بيد املر�أة ،وهذا بح ّد ذاته
يح� � ّل كث ًريا من الـ ُمع�ضالت؛ فلو كان الطالق بيد املر�أة -وهي عاطفي ٌة
�أكرث م ��ن الرجل -ف�إ ّنها م ��ا �إن يت�شاجرا حتّى جته� ��ش بالبكاء ويتع ّكر
�صفوه ��ا وتقول ل ��ه «لن �أعي�ش مع ��ك بعد الآن» ثم تنه� ��ض وترتك بيت
زوجه ��ا .وهذا كث ًريا ما يح ��دث � ،اّإل �أ ّنكم ال ترون الزوج -حني يت�شاجر
وزوجت ��ه -يرتك بيت ��ه ويذهب مث اً
�ًل� �إىل بيت �أحدهم .امل ��ر�أة عاطف ّي ٌة
نزعجا وي�س�أل
وانفعالي� � ٌة ،وم ��ا �إن يدخل ال ��زوج البيت جائ ًعا ُمنه� � ًكا ُم ً
مث اً
�ًل� �أين طعامي؟ وقد يكون �صفوها مع ّك ًرا ً
فر�ضا ،حتّى تقول له :عن
طعام تتحدث! الطعام غري جاهز ،وهل �أنا جمرب ٌة على فعل �شيء؟
� ّأي ٍ
وتعم ��ل على �إنهاء ك ّل �شيءٍ بينهم ��ا ،وتط ّلق زوجها ،على فر�ض قدرتها
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عل ��ى ذل ��ك! فلو كان الطالق بيد امل ��ر�أة ل�ش ّكل الأم ��ر كارث ًة ،والرتفعت
�إح�صائي ��ات الطالق بنح ٍو م�ضاع � ٍ�ف .لقد قامت بع�ض الدرا�سات على
مقارنة حاالت طلب الطالق يف �أحد بلدان �أوروبا عند الأديان واملذاهب
الت ��ي تق ّر الطالق ،فتب�ّي�نّ �أن مطالبة الن�ساء به �أكرث من الرجال ،لهذا
ُجع ��ل الطالق بي ��د الرجل ،لكن م ��ن دون �أن يعني ذل ��ك �أنّ للرجل �أن
يتج�ّب�رّ  ،فما �إن يرى �أنّ زوجته مل تع� � ّد الطعام� ،أو مل جت ّهز له مالب�سه
�ًل�� ،أو ربمّ ا ت�أخرت اً
مث اً
قليل يف الع ��ودة �إىل املنزل� ،أو مل تكن �أخالقها
تالئ ��م �أخالقه -ولو بنح ٍو ما -حتّى يقول لها مبا�شر ًة� :أنت طالق ،لقد
ط ّلقتك ثال ًث ��ا! فم�س�ألة الطالق لي�ست بهذه ال�سهولة؛ فقد و�ضع ال�شرع
لي�صح ذلك� ،أ ّولها �أنه يجب حني الطالق �أن ي�سمع
جمل� � ًة من ال�شروط
ّ
�صيغت ��ه �شاهدان ع ��ادالن� ،أ ّما معن ��ى ال�شاهد العادل هن ��ا ،فال يكفي
ح�سن ظاهره ليكون اً
عادل ،بل املطلوب هو العادل احلقيقي ،ففي �صالة
اجلماع ��ة اً
مثل �إذا �ص ّليتم خلف
�شخ�ص م ��ا ،ثم تبينّ لكم فيما بعد �أنّ
ٍ
ه ��ذا ال�شخ�ص ال دين له من الأ�سا�س ،و�أنكم ُخدعتم بظاهره احل�سن،
ف�إنّ �صالتكم �صحيحة وال يجب �إعادة �أي جزءٍ منها ،حتّى لو تبينّ لكم
�أنّ م ��ن �ص ّليتم خلفه كان يهود ًّيا! وقد ورد ذلك يف الروايات .كما جاء
يف الروايات �أنّ مث ��ل هذا الأمر ح�صل؛ فقد جاء �أحدهم الإمام وقال:
«را َف َقن ��ي من خرا�س ��ان �إىل الكوفة� ،أو مكان �آخ ��ر� ،شخ�ص؛ ول�ش ّد ما
كان ظاه ��ره ح�س ًنا فقد كن ��ت �أ�صلي طوال الوقت ُمقتد ًي ��ا به ،وبعد �أن
و�صلن ��ا �إىل الكوفة اً
مثل الكوفة� ،أو بغداد �أو مكان �آخر -حتى تبينّ �أنّالرج ��ل يهودي ُمتظاه ��ر بظاهر امل�سلمني ،فهل عل � ّ�ي �إعادة ال�صالة؟»
عادل ،ثم
فق ��ال الإمام« :ال» .1ولكن �إذا طل ��ق �أحدكم زوجته عند ٍ
رجل ٍ
 −1الكافي ،ج[ .379 ،3نص الرواية :عن علي بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أبي عمير،
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تب�ّي�نّ له �أ ّنه يكذب �أحيا ًنا ،فطالقه لها باط� � ٌل ،بل يجب �أن يكون اً
عادل
يف احلقيق ��ة .وال�س�ؤال هو �أين ميكن �إيج ��اد هذا العادل؟ ومن �أين ل ّأي
�أح � ٍ�د العل ��م بعدالته؟ هذا الأم ��ر يتط ّلب جهدً ا كب ًريا ،ه ��و لي�س بالأمر
امل�ستحي ��ل ،لك ّنه �صعب .ثان ًيا � :اّأل يقع الطالق يف فرتة احلي�ض ،بل يف
كحد �أق�صى �شهر ًيا ،وال
أيام ٍّ
حال ��ة النقاء ،فاملر�أة حتي�ض م ّدة ع�ش ��رة � ٍ
ي�ص � ّ�ح طالقها خالل حي�ضه ��ا ،بل يجب �أن تك ��ون يف حالة نقاءٍ وطهر
غ�ي�ر طهر املواقعة .وعاد ًة ما ميكن �أن تغلب على الرجل �شهوته عندما
تفرغ امر�أته من حي�ضها ف ُيواقعها ،وما �إن ُيقاربها ف�إ ّنه مل يعد ب�إمكانه
الطه ��ر ،وت� ّأجل الأم ��ر �إىل حي�ض ٍة �أخ ��رى ُ
طالقه ��ا يف هذا ُّ
وطهر غري
ُمواقعة ،لكي يتم ّكن من طالقها حينها.
ّثم على فر�ض حتقق هذين ال�شرطني ووقوع الطالق ،ف�إ ّنه يجب على
املر�أة �أن تبقى يف بيت زوجها و�أال تغادره يف فرتة ع ّدة الطالق ،وهذا ما
ي�ؤ ّم ��ن �إمكانية الـ ُمقاربة ،فالرجل عاد ًة مييل جن�س ًّيا �إىل زوجته بعد �أن
يبتعد عنها لف�ت�ر ٍة اً
ومي�سها
مثل ،فما �إن مييل �إليها ويرغب بها جن�س ًّيا ّ
رجوعا ،و�إذا ك�شف عنها حجابها -فيما
حتّى يبطل الطالق ،و ُيع ّد هذا ً
رجوعا � ً
أي�ضا .فم�س�أل ��ة الطالق � ًإذا م�س�أل ٌة
ل ��و احتجبت عنهُ -ع� � ّد هذا ً
ُمتزلزلة� ،صحي� � ٌح �أ ّنه موجو ٌد وم�شرو ٌع يف الإ�س�ل�ام ،لكنّ الطريق �إليه
�صع � ٌ�ب ّ
و�شاق ،وذلك لكي ُيحال دون �إعمال الهوى فيه ،ولتجري الأمور
أ�سا�س متني ،وعليه ف� ��إن مل ين�سجم الرجل حقيق ًة مع
مبنطق ّي� � ٍة وعلى � ٍ
امر�أت ��ه� ،أو كان قلبه �أ�سري امر�أة �أخ ��رى بحيث مل يعد ب�إمكانه �أبدً ا �أن
يعي� ��ش مع زوجته ،وال ثم ��رة يف حيا ٍة كهذه� ،أو �أ ّنه عانى كث ًريا بحيث مل
عن بعض أصحابه ،عن أبي عبد الله (عليه السالم) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض
الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال :ال يعيدون].
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يعد ب�إمكانه حت ّمل هذه املر�أة؛ ف�إ ّنه �سيحقق ك ّل هذه ال�شروط للطالق،
و�سيقع الطالق ،وال مانع يف ذلك � ً
أي�ضا� .أما �إن كان الهوى هو احلاكم،
فل ��ن يح�صل الطالق .هذا هو الفرق بني الأ�سلوب الذي يتّبعه الإ�سالم
َ
الطالق
والأ�سالي ��ب اجلاهلية� ،س ��وا ٌء جاهلية ذلك الزمان حي ��ث يقع
واحد ،وتغدو املر�أة مطلقة �أبد ًّي ��ا� ،أم جاهلية اليوم -كما يقول
بظه ��ا ٍر ٍ
ِ
حقيقي
حمم ��د قطب :1جاهلية القرن الع�شري ��ن -2حيث الطالق غري
ّ
جدا؛ حيث ُيطالب �أحد الزوجني
يف كث ٍري من الأحيان ،وهو �أحيا ًنا �سهل ًّ
بالطالق مبا�شر ًة ،وما �إن ت�شعر املر�أة اً
مثل �أنّ قلبها قد نفر من زوجها
حت ��ى ت�سعى �إىل تغيريه كما تغيرّ مالب�سها ،وتذهب �إىل املحكمة طالب ًة
الطالق ،وكذلك الزوج ي�ستدعيها �إىل املحكمة ويح�صل الطالق بينهما
أي�ضا جاهلي ��ة ،والإ�سالم يرف� ��ض اً
ب�سهول� � ٍة تا ّمة .ه ��ذه � ً
كل من هذين
الأ�سلوبني الال منطقيني.

 −1الشيخ محمد قطب ( 2014-1919م) :شخصية دينية وثقافية مصرية معروفة،
وشقيق سيد قطب .يُعد من مفكري العالم اإلسالمي الـ ُمه ّمين وله آثار مهمة عديدة.
 −2إشارة إلى كتاب "جاهلية القرن العشرين".
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﴿إِ َّن ٱ َّل ِذ َي��ن ُي َحاد َ
ُّون ٱل َّل َه َو َر ُس��و َل ُه ُك ِبتُواْ َك اَم ُك ِب َت
��ت َب ِّي َن ٍٰت َو ِلل َٰك ِف ِر َ
ٱ َّل ِذ َ
ين
ين ِمن َقب ِل ِه��م َو َق ْد أَن َز ْلنَا َءا َٰي ِ
اب ُّمهِني (َ )5ي ْو َم َي ْب َع ُثه ُُم ٱل َّل�� ُه َج ِمي ًعا َف ُي َن ِّب ُئهُم مِبَا
عَ�� َذ ٌ
َع ِم ُلواْ أَ ْح َص ٰى ُه ٱل َّل ُه َو َن ُسو ُه َوٱل َّل ُه ع ىَ ٰ
َل ُك ِّل يَش ٍء َ
ش ِهيدٌ ()6
ٱلس َٰ��م َٰو ِت َو َما ف َ
رض َما
ٱأل ِ
أَ َلم َت َر أَ َّن ٱل َّل َه َيع َل ُم َما يِف َّ
يِ
َي ُك ُ
مس ٍة إِ اَّل هُ َو
ون ِمن َّنج َو ٰى َ�ث َٰل َث ٍة إِ اَّل هُ َو َرا ِب ُعهُم َو اَل َخ َ
دن ِمن َٰذ ِل َك َو اَل أَ رَ َ
َسا ِد ُس��هُم َو اَل أَ ىَ ٰ
كث إِ اَّل هُ َو َم َعهُم أَ َ
ين

َم��ا َكا ُنواْ ُث َّم ُي َن ِّب ُئهُم مِبَا َع ِم ُلواْ َيو َم ٱل ِق َٰي َم ِة إِ َّن ٱل َّل َه ِب ُك ِّل
يم (.﴾)7
يَش ٍء َع ِل ٌ
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I
بع ��د �شرح الق�سم الأول من ال�س ��ورة يف املحا�ضرة الأوىل ننتقل �إىل
الق�سم الثاين من الآية اخلام�سة وحتى ال�سابعة من ال�سورة املباركة.
شرح اآليات

خمت�صر
�شرح
ٍ
�س�أعر� ��ض �أ ّو اًل ترجم ًة وا�ضح ًة وق�ص�ي�ر ًة للآيات مع ٍ
للمف ��ردات ،ث � ّ�م �أق� � ّدم بيا ًن ��ا وتف�س�ي�رً ا لهات�ي�ن الآيت�ي�ن�﴿ :إِنَّ �ٱ َّل ِذي��نَ
ُي َح��ا ُّدونَ � هَّ َ
ٱلل َو َر ُ�سو َلهُ ﴾ �أ�صل ﴿ ُيح��ا ُّدونَ ﴾ هو « ُيحا ِددون» وم�صدرها
«محُ ا ّدة» ،وك ��ذا فجذرها اللغوي هو «ح ّد» و�س�أ�شرح ��ه الح ًقاُ .
﴿ك ِب ُتو ْا
َك َم��ا ُك ِب��تَ �ٱ َّل ِذينَ ِمن َق ْبل ِه��م َو َق ْد َ�أ َ
��ات﴾ � ّأي ال جمال
ايات َب ِّي َن ٍ
نز ْل َن��ا َء ٍ
لل�ش � ّ�ك ُ
وال�شبهة ،ولي�س ب�إمكانه ��م القول �إ ّنهم مل يكون ��وا يعلمون ،و�إنّ
ع�صيانه ��م هلل تع ��اىل ناج ٌم عن جه ��ل؛ فالآيات الإله ّية ج ��اءت �ساب ًقا
بنح� � ٍو بينّ ٍ وجل � ّ�ي ،وهم يعلم ��ون ك ّل �شيء ،ومع ذلك فه ��م ُيعادون اهلل
ور�سول ��ه ،وه� ��ؤالء م�صريهم ه ��وَ ﴿ :و ِل ْل َكا ِف ِرينَ َع َ
اب ُّم ِهني﴾ « ُمهني»
��ذ ٌ
م ��ن «ال َهون» وهو من نف�س جذر «الإهانة» ومبعنى « ُم ِذل» .لقد ق ّدر اهلل
تع ��اىل للكافرين عذا ًبا به ��ذا النحو « ُمهني» ،ف َمن ه ��م الكافرون؟ هم
�أولئ ��ك الذين حا ّدوا اهلل ور�سوله؛ لأ ّنه تعاىل يق ��ول يف �آخر هذه الآية:
وللكافرين عذاب ُمهني ،وقد جاء يف �أول الآية الكالم عن �أولئك الذين
ُيحا ّدون اهلل ور�سوله ،وه ��ذه قرينة على �أنّ املق�صود من الكافرين هم
�أولئ ��ك الذين حا ّدوا اهلل ور�سوله ولي�س الـ ُم ��راد كاف ًرا �آخر .و«الكافر»
مبعن ��ى ال�ساتر ،و«محُ ا ِدد» مبعنى ال�شخ� ��ص الذي ُيعادي اهلل ور�سوله.
ال�سترْ .
ث ّمة �صل ٌة بني هذه العداوة وهذا ِّ
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ول ّأي ح ٍني هو هذا العذاب الـ ُمهني؟ من املمكن �أن يكون اهلل قد ق ّدر
عذا ًب ��ا �ألي ًما ُ -مهي ًنا لأولئك الكف ��ار -يف الدنيا � ً
أي�ضا ،لكنْ ما هو املهم
واملق�صود من هذه الآية هو ﴿ َي ْو َم َي ْب َع ُث ُه ُم � هَّ ُ
ٱلل َجمِي ًعا﴾ � ّأي �إنّ العذاب
الـ ُمه�ي�ن هو يف الآخ ��رةَ ﴿ .ف ُي َن ِّب ُئ ُهم مِ َبا َع ِم ُل��واْ﴾ « ُي َن ِّب ُئ ُهم» � ّأي ُيخبرِ هم
ب ��ك ّل �أعماله ��م يف الدنيا والتي ن�سوها ه ��م �أنف�سهم :م ��اذا فعلوا ،و� ّأي
وجهوا �ضربة ،و�أين كان لهم عداوة وال يذكرونها؛
�س ّي ٍ
ئات اقرتفوا� ،أين ّ
� ّأي �إ ّنه ي�ضع ن�صب �أعينهم يوم القيامة قائمة �أعمالهم ال�سوداء.
﴿�أَ ْح َ�صا ُه � هَّ ُ
ٱلل َو َن ُ�سو ُه﴾

«الإح�ص ��اء» هو الع ّد الكامل من دون زي ��اد ٍة �أو نق�صان؛ � ّأي �إنّ اهلل
تع ��اىل ع ّد �أعماله ��م بنح ٍو كام � ٍ�ل ،ومل ي�س� � ُه القلم عن �إح�ص ��اء �شيءٍ
م ��ن خطاياهم التي ارتكبوه ��ا يف الدنيا .وهذا �أم ٌر عجي ��ب� :أنْ ين�سى
الإن�سان ك ّل ما فعله طوال حياته واخلطايا التي اقرتفها وال يذكرها هو
نف�س ��ه حتّى وال يذكره ��ا يف القيامة كذلك ،ثم قد ينكرها عندما ُيخبرَ
يومئذ .يف احلديث �أ ّنه عندما ُيقال للإن�سان :لقد قمت بهذا الفعل
بها ٍ
1
ال�سيئ ،يقول« :ال� ،أنا مل �أفعل هذا» ؛ لأ ّنه ال يذكر ،ال �أ ّنه يريد �أن يكذب،
نطق اهلل تعاىل يده ورجله ول�سانه وعينيه وجوارحه و�أع�ضاءه التي
ّثم ُي ِ
كان ��ت �آلة اقرتاف تلك املعا�صي ويقول له ��اُ :انطقي! ف�آنذاك تتكلم يد
الإن�س ��ان اً
مثل -وتقول :بلى! لق ��د اقرتفت تلك اخلطيئة ،فكيف تنكركنت �أنا نف�س ��ي اليد التي �صفعته
�أ ّن ��ك �صفعت املظل ��وم الفالين؟! لقد ُ
به ��ا ،وكي ��ف تقول �إنك مل تكتب حك ��م املع�صية الفالني ��ة� ،أو اً
مثل �إ ّنك
إن�سان �سلي � ٍ�م و�صالح؟! �أو �إنك مل
مل تنظ ��ر بع ٍني ت�ست�شي ��ط غ�ض ًبا �إىل � ٍ
ت ْل ُكم ال�شخ�ص الف�ل�اين يف �صدره؟! �إ ّنك من خاليل �أنا نف�سي ،يدك،
مت بهذا العمل ،وم ��ن خاليل �أنا نف�سي ،عينك ،نظرتَ تلك النظرة،
ُق َ
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نطقت بكالم ال�سوء ذاك الذي �أف�ضى
وم ��ن خاليل �أنا نف�سي ،ل�سانكَ ،
�إىل �شق ��اء �أُ�سر ٍة �أو َج ْم ٍع من النا�س ،فكيف ل ��ك �أن ُتنكر الآن؟! فيقول
الإن�سان لل�سانه ويده وجوارح ��ه :عجيب! من �أ ْن َطقكم �ض ّدي؟ فتجيبه:
﴿قا ُلوا �أَن َْط َقنا ُ
اهلل ا َّلذي �أَن َْط َق ُك َّل َ�شيءٍ ﴾ّ � 1أي �إنّ معا�صي الإن�سان يف
الدني ��ا هي من الكَثرْ ة بحي ��ث �إن الإن�سان نف�سه ين�ساها ،ومن هنا ف�إ ّنه
حني ُيقال� :إذا �أويتم �إىل فرا�شكم فتذ ّكروا �أعمال يومكم ذاك ود ّونوها
وانظروا �أ ّيها �س ِّي ٌئ و�أ ّيها َح َ�سنٌ  ،فا�ستغفروا ل�س ِّيئها وا�شكروا اهلل تعاىل
َ
حل َ�سنها لأ ّنه و ّفقكم لعملها؛ ف�إنّ ذلك حتّى ال نن�سى خطايانا .قد يكون
�ًلف ،ف ُي�سيء القول ل�شخ� ٍ��ص ويقول اً
الإن�س ��ان �أحيا ًن ��ا �ساه ًيا غاف اً
باطل
ويتّهم ويكذبّ ،ثم ين�سى وال يعلم تبعات فعله .فقد يكذب �أحدهم كذب ًة
�شخ�ص ع ��ن ل�سانه ّثم ينقلها �آخر
م ��ن �ش�أنه ��ا �أن ت�ض ّر بغريه ،فينقلها
ٌ
عنه ،وك ��ذا ينقل �أربعة �أ�شخا�ص عن قول ذين ��ك االثنني ،فرتون فج�أ ًة
�أنّ �شائع� � ًة �أُذيعت �ضد ذاك امل�سكني م�صدرها الكذبة الأوىل ،قد يكون
غ�ضب اً
مثل ،لكنه ال يعلم �إىل ما �أف�ضت �إليه كذبته� .أو
ذلك نا�ش ًئا عن ٍ
ب�شخ�ص وهو ي�ست�شيط غ�ض ًبا� ،أو ُيهني � َآخ َر� ،أو يلكم
قد ُيح ّدق �أحدهم
ٍ
ثال ًثا .قد ُنبتلى جمي ًعا بهذه الأمور -معاذ اهلل -ثم نن�سى كم من ُع ٍّ�ش
�ان �أ�صابه
إن�سان د ّمرن ��اه ،وكم من �إن�س � ٍ
للزوجي ��ة خ ّربناه ،وكم م ��ن � ٍ
الأذى م ��ن �شائعاتن ��ا� ،إ ّنا نن�سى ك ّل �شيءٍ م ��ن الأ�سا�س ،ويوم القيامة
ي�ضع ��ون قائم ��ة �أعمالنا ن�ص ��ب �أع ُينن ��ا ،فينظر �أحدن ��ا ويقول :متى
ارتكبت
كذبت ك ّل هذا الك ��ذب؟ متى
ُ
�أنفق � ُ�ت ك ّل ه ��ذا الإنفاق؟ مت ��ى ُ
ك ّل هذه املعا�صي؟ �آن ��ذاك ُتالحقنا �أيدينا و�أرجلنا و�أل�سنتنا و�أدمغتنا
و� ْأع ُينن ��ا وما �شابه ،وت�شه ��د علينا ب�أنّ هذه الأمور ق ��د ح�صلت اً
فعل،
هذا م ��ا تقوله الآية�﴿ :أَ ْح َ�ص��ىا ُه � هَّ ُ
ٱلل َو َن ُ�سو ُه﴾ «ن�سوه» من «الن�سيان»
1
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﴿ َو� هَّ ُ
ٱلل َع َل��ى ُك ِّل َ�ش��يءٍ َ�ش ِهي��دٌ ﴾ العل ��م الإلهي والإحاط ��ة الإلهية علم
و�إحاط ��ة �شهودية ،وعلم ذات ��ي ولي�س عل ًما �أخ ��ذه اهلل تعاىل من �أحد،
فرب العاملني بذاته �شاه ٌد على ك ّل �شيء ،ويراه ويحيط به؛ ولهذا يقول
ّ
ُ
هَّ
تع ��اىل يف حادثة ِّ
«الظهار» تلكَ :
��د َ�س ِم َع �ٱلل َق ْو َل �ٱ َّل ِتي جُ َ
تا ِد ُل َك يِف
﴿ق ْ
تا ُو َر ُك َما �إِنَّ � هَّ َ
ٱلل َو� هَّ ُ
ٱلل َي ْ�س َم ُع حَ َ
ري﴾
َز ْو ِج َها َو َت ْ�ش َت ِكي �إِ ىَل � هَّ ِ
ٱلل َ�سم ٌ
ِيع َب ِ�ص ٌ

ويعلم كل ما يخطر يف ذهن الإن�سان ،وهو تعاىل حا�ض ٌر و�شاهد ،وهذا
ما �سيب ّينه تعاىل �أكرث يف الآية الالحقة.
��ر َ�أنَّ � هَّ َ
﴿�أَ مَ ْ
�ض َما َي ُكونُ ِمن
ٱل�س َما َو ِ
ات َو َما يِف �ٱلأَ ْر ِ
ٱلل َي ْع َل ُ
ل َت َ
��م َما يِف � َّ
جَّ ْ
ن َوى َث اَل َث ٍة �إِ اَّل هُ َو َرا ِب ُع ُه ْم َو اَل َخ ْم َ�س ٍة �إِ اَّل هُ َو َ�سا ِد ُ�س ُهم﴾

ب�شكل
ه ��ذه الأمثل ��ة يف ذكر الع ��دد �سيقت من �أجل فه ��م املق�صود ٍ
ج ّي ��د ،ويف الآي ��ة املباركة نكت� � ٌة جمال ّي ٌة مه ّم ٌة ج ًّدا ،فنح ��ن �إن �أردنا �أن
نع�ّب�رّ عن هذا املعنى ف�إ ّنا نق ��ول عاد ًة :ما من ثالث� � ٍة � اّإل واهلل رابعهم،
وم ��ا من �أربع� � ٍة � اّإل واهلل خام�سهم ،وما من خم�س� � ٍة � اّإل واهلل �ساد�سهم،
و ِق� � ْ�س على ذلك ،لكنّ اهلل ال يقول كذلك ،ب ��ل يبد�أ من ثالثة ّثم ينتقل
فج�أ ًة �إىل خم�سة :ما من ثالث ٍة � اّإل واهلل رابعهم ،ما من خم�س ٍة � اّإل واهلل
�ساد�سهم؛ � ّأي �إ ّنه يذكر الأعداد ثالثة و�أربعة وخم�سة و�ستة وراء بع�ضها
ري من هذه
البع� ��ض ،وهذا جمال يف التعبري .وث ّمة� ،إىل ما �شاء اهلل ،كث ٌ
اجلماليات وال ّلطائف يف هذا الكالم الإلهي ال�سامي التي قد نلتفت �إىل
بع�ضها وقد ال نلتفت �إىل بع�ضها الآخر.
﴿ َو اَل �أَ ْد َنى ِمن َذ ِل َك َو اَل �أَ ْك رَ َ
ث �إِ اَّل هُ َو َم َع ُهم �أَ ْينَ َما َكا ُنواْ﴾ اهلل تعاىل
� ًإذا �شاه ٌد على ك ّل �شيء ،وبنا ًء على هذا ال�شهود وهذا العلم والإحاطة
با َع ِم ُلو ْا َي��و َم �ٱل ِق َيا َم ِة �إِنَّ � هَّ َ
ٱلل
الإله ّي ��ة لأعمالنا يقولُ ﴿ :ث َّم ُي َن ِّب ُئ ُه��م مِ َ
يم﴾ .ف�إذا كان ه ��ذا املفهوم الإلهي واملفهوم القر�آين يف
ِب�� ُك ِّل َ�شيءٍ َع ِل ٌ
�أذهانن ��ا ،وه ��و �أنّ اهلل بك ّل �شيءٍ خبري ،ف�سيكون ه ��ذا بح ّد ذاته مان ًعا
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لكث�ي ٍ�ر من الذنوب .قد ي�ستح ��ي الإن�سان من اهلل حي ًنا وقد يخافه حي ًنا
�آخ ��ر ،وقد حتول حمبته هلل دون اق�ت�راف املعا�صي حي ًنا ثال ًثا ،ال فرق،
فف ��ي ك ّل الأح ��وال االلتف ��ات �إىل �أ ّنه تع ��اىل ناظ ٌر وحا�ض� � ٌر يف خلواتنا
ُيف�ضي بنا �إىل � اّأل نقرتف املعا�صي حتّى فيها .هذا هو معنى الآية بنح ٍو
�سهل وب�سيط.
ٍ
الله»
ون
َ
«يحا ُّد َ
بحث حول معنى ُ

دغ َمت ال ّداالن
« ُيحا ّدون» -كم ��ا � ْأ�سلفنا� -أ�صلها « ُيحا ِددون» وق ��د �أُ ِ
ف�ص ��ارت « ُيح ��ا ّدون» ،وجذرها اللغوي «ح� � َّد»؛ � ّأي َ«من� � َع» .وقد ُف ّ�سرت
« ُيح ��ا ّدون» ب� �ـ « ُيعا ِر�ض ��ون و ُيعادون» ،تذ ّك ��روا معنى «الع ��داوة» ومعنى
كمعنى لكلمة « ُيحا ّدون» .ولكن � ّأي نح ٍو
«الـ ُمعار�ض ��ة» ال ّلذين ذكرناهما
ً
من العداوة هو هذا؟ يتّ�ضح الأمر من جذر الكلمة نف�سها ،وهو «احل ّد»
� ّأي «املن ��ع» ،فاحل� � ّد ه ��و ال�شيء الفا�ص ��ل بني �أمرين .فم ��ا معنى احلد
الفا�صل بني هذه الغرفة وذاك الدهليز اً
مثل؟ �إ ّنه ال�شيء الذي مينع �أن
تك ��ون هذه الغرفة جز ًءا من ذاك ال ّدهليز� ،أو �أن يكون هو جز ًءا منها؛
لذلك ُيقال للفا�صل بني ال ��دول «حدود» .وعليه ،ف�إنّ التدقيق والتحليل
يف الع ��داوة –وهي من معاين املح ��ا ّدة -بالع ��ودة �إىل جذرها اللغوي،
يجعلن ��ا نفهم �أنّ هذه املعار�ضة ه ��ي احل�ؤول دون دخول الإن�سان �ضمن
داخل املعارف الإلهية وجو َد الإن�سان� .أ ّما
احلدود الإلهي ��ة� ،أو دون �أن ُت ِ
املق�صود من الآية فلي�س خ�صو�ص من كان عد ًّوا هلل ور�سوله ،بل ك ّل من
عاداهما ،فالعد ّو غري املعادي ،ونحن قد ت�شملنا الآية لأننا مع ح ّبنا هلل
تع ��اىل ولر�سوله � Pإال �أ ّننا نعاديهم �أحيا ًن ��ا .وهذا العداء يكون مبعنى
منع النا�س من الدخول �ضمن احلدود الإلهية� ،أو منع املعارف والأحكام
الإلهي ��ة م ��ن �أن تنفذ يف ذه ��ن الإن�سان �أو عملهُ .يق ��ال لهذا النحو من
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الع ��داء «محُ ا ّدة» ،وهذا هو معن ��ى « ُيحا ّدون»� .أ ّم ��ا حتديد م�صداق هذه
املح ��اداة و�أولئك الذين يح ��ا ّدون اهلل ،فنظ ًرا لوجود ت ّيارين متعار�ضني،
ونبوي ،يكون
إلهي ّ
إلهي النب � ّ
�وي والت ّيار امل�ضا ّد لك ّل ما ه ��و � ٌّ
هم ��ا الت ّيار ال ّ
�أولئ ��ك هم الذين يعملون على �إزالة احل� � ّد الفا�صل بني هذين الت ّيارين؛
إلهي على هذا الأخري،
� ّأي ُيجرون الأحكام املتع ّلقة بالت ّيار املعادي للت ّيار ال ّ
فيعملون �ضمن احلكومة الإله ّية َب َيد �أ ّنهم ال يلتزمون بالأحكام الإله ّية وال
ُيراعون احلدود الإلهية .واهلل تعاىل يقول يف الآية ال�سابقة ﴿ َو ِتل َْك ُحدُ و ُد
الل َف�أُو َل ِئ َك هُ ُم َّ
الظالمِ ُونَ ﴾.1
ٱلل﴾ وق ��ال يف �أخرى ﴿ َو َمن َي َت َعدَّ ُحدُ و َد هَّ ِ
� هَّ ِ
وعليه ،فمراعاة احلدود الإلهية واالنتباه لها وعدم تع ّديها هي من �أعظم
ما ينتظره ال ّدين من الـ ُمتد ّينني ،مبعنى �أنْ ُت�صان احلدود الإلهية� ،سوا ٌء
ح ��دود الفك ��ر �أم حدود الأح ��كام �أم حدود ال ِق َيم ،يج ��ب احلفاظ عليها
جمي ًعا وعدم امل�سا�س بها ،فلو ُم ّ�ست هذه احلدود فهذا هو التع ّدي حلدود
اهلل الذي جاء ذكره يف الآية املباركة .2هذا بحثٌ حول كلمة «محُ ا ّدة» حتّى
ندخل �إىل اال�ستنباط الك ّلي لهذه الآيات.
ال َك ْبت مصير أعداء األنبياء

R

�أ ّما م�صري ه�ؤالء الذين يحا ّدون اهلل ور�سوله فقد ح ّددته الآية ب�أ ّنه
الكبت وهو مبعنى القمع؛ �أي جع ُلهم ُمنزَ وين و� اّ
أذلء ومن ُعهم من التق ّدم
واحلرك ��ة ،واحلك � ُ�م عليه ��م بذلك .والآي ��ة تتح ّدث عن م�ص�ي�ر �أولئك
الذين مل ي�ؤمن ��وا وجابهوا ت ّيار الر�سول  Pوامل�ؤمنني ،من دون �أن يعني
خمت�ص بع�صر الر�سول  ،Pبل الآيات تذكر قانو ًنا
ذل ��ك �أنّ الأمر هذا
ٌّ
عاما ،لك ��نّ اهلل يب ّينه بل�سان احلكاية عن ذلك الع�صر ،ف�أولئك الذين
ًّ
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إلهي،
ُيعار�ض ��ون الر�سول Pويقفون يف وج ��ه حركته الثور ّية وت ّي ��اره ال ّ
م�صريه ��م القمع ،ال القمع عل ��ى �أيدينا نحن على نحو احلكم التكليفي
طب ًع ��ا من املمكن �أن ُيحكم عليهم بالقم ��ع على نحو التكليف �أحيا ًنا-﴿ج ِاه ِد ا ْل ُكفَّا َر َوالمْ ُ َنا ِف ِقنيَ﴾ 1لكن لي�س هذا
ف ��اهلل تعاىل يقول لر�سوله َ
ه ��دف الآية ،بل �إ ّنها تبينّ �أ ّنهم بن ��ا ًء على القوانني وال ُنظم االجتماعية
والتاريخي ��ة حمك ��و ٌم عليهم بـِ«ال َك ْب ��ت» والقمع .فك�أ ّنه تع ��اىل يقول :يا
�أه ��ل الدنيا! ويا �أبن ��اء ك ّل ع�صور التاريخ! اعلم ��وا �أنّ الذين يت�ص ّدون
لت ّي ��ار الر�س ��ول و ُيقاومونه لن يبقوا على وجه الأر� ��ض ،بل هم �إىل فناءٍ
زوال وحمك ��و ٌم عليهم باالنقرا�ضَ ﴿ .ك َما ُك ِبتَ �ٱ َّل ِذينَ ِمن َق ْب ِل ِهم﴾
و�إىل ٍ
والأم ��ر ال يقت�صر عليهم ،بل لقد ُح ِك ��م على �أولئك الذين وقفوا قبلهم
مقابل ت ّيار ال ُّن ُبوات بالزوال وانقر�ضوا جمي ًعا .فاهلل تعاىل يتح ّدث عن
كلي.
قانون ٍ ّ
والقيم من أهداف ثورة األنبياء R
تغيير األفكار واألفعال ِ

َ

وج ُد حرك� � ًة ثور ّي ًة يف املجتمع،
عندما ُيبع ��ث الر�سول ُي ِ
حد ُث ثور ًة و ُي ِ
جديد ي�شمل الفكر والعمل
وه ��ذه احلركة الثورية هي مبعنى �إيجاد ت ّيا ٍر ٍ
وال ِق َيم و�سائر الق�ضايا املطروحة يف جمال حياة الإن�سان .هذه هي حركة
الر�س ��ول الثور ّية ،وهذا هو معنى حركة الدي ��ن وثورة الدين؛ � ّأي عندما
ُيبعث النبي ف�إ ّنه ُيغيرّ �أذهان النا�س التي كانت �إىل ذاك احلني حمدودة
التفكري؛ فمن يرى الدنيا جمموع ًة من املوجودات الإن�سانية ال�سجينة يف
هذا العامل املادي �أو يف القبيلة اً
مثل لو فر�ضنا �أنّ عدد �أع�ضاء القبيلةالفالنية � 500شخ�ص �أو �ألف �شخ�ص �أو  10ماليني �شخ�ص �أو  50مليون
�شخ� ��ص �أو مئة مليون �شخ�ص ،وهو اً
مثل عدد ك ّل �سكان الأر�ض �آنذاك،
 -1سورة التوبة ،اآلية .73
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ال ف ��رق يف ذل ��ك ق ّل العدد �أو كثرُ َ  ،املهم هو وجه ��ة النظر املادية -ف�أُفق
تفكريه حمدود .واليوم � ً
أي�ض ��ا فعندما يح�صر ماد ّيو العامل عا َمل اخللق
� ّأي الوج ��ود -مبا ت ��راه عني الإن�سان �أو مبا ميكن ر�ؤيته بالعني ،ف ُهم يفحدود
احلقيق ��ة �ض ّيقو الأفق وحمدودو التفك�ي�ر ،ويرون ك ّل �شيءٍ �ضمن ٍ
للموحد هذه النظرة املحدودة؛ فهو
�ض ّيق ٍة وحتت ٍ
�سقف واحد .لكن لي�س ّ
مما يمُ كن لها �أن
مما تراه الع�ي�ن �أو ّ
يعتق ��د �أنّ للوجود �أف ًق ��ا �آخر �أو�سع ّ
إلهي.
إلهي والوجود ال ّ
ت ��راه ،ال يمُ كن �إح�صا�ؤه وع ُّده ،وهو عامل اخللق ال ّ
يف الواقع ،االعتقاد باهلل ُيخرج الإن�سان من دائرة �ضيق الأفق وحمدود ّية
بحر ال نهاية له من الوجود والكينونة ،وهذا يح�صل
التفكري ،و ُيدخله يف ٍ
يف عامل الذهن وعامل الفكرً � .إذا ،فحينما حتدُث ثورة الر�سول ويتح ّقق
إلهي يف ع�صر الر�سول ،ف�أ ّول ما يفعله هو
ذاك الت ّي ��ار
ّ
النبوي والت ّي ��ار ال ّ
�أ ّن ��ه ُيغيرّ �أذهان النا�س� .إنّ النا�س الذين كانت تنح�صر كا ّفة مبادئهم،
ومتنياتهم ،ومو ّدتهم ،و�آمالهم ،ور�ؤاهم امل�ستقبلية ،و�آالمهم وعالجاتهم
يف �أنف�سهم ويف �أ�صنامهم �-أيمّ ا كانت تلك الأ�صنام -ي�شعرون فج�أ ًة «�أنّ
الأك ��وان والأفالك ُم ٌ
لك للعامل َ
ذاك» ،1و�أنّ العامل �أ�سا�سً ا ال ينح�صر مبا
إن�سان ال
ه ��و هنا ،ويت�ساءلون وع ّما وراء الدنيا ،وح ّت ��ى الر�سول نف�سه ك� ٍ
ُيت ُ
ّخذ ح ًّدا لنظرة الإن�سان املوحد ولر�ؤيته؛ فالنبي يمُ كن النظر �إليه من
جهة �أ ّنه بواب ٌة نح ��و بحر الوجود العظيم ذاك ومحُ يط الكينونة الأزيل،
و� اّإل فلي� ��س الأم ��ر �أنّ ك ّل �شيءٍ ينتهي عند وج ��ود الر�سول ،وما �إن ينتهي
احل ّد الوجودي للر�س ��ول ينتهي معه ك ّل �شيء ،و�إنّ فكرة عدم حمدودية
احلقائق بالر�سول هي �أ ّول ما مينح الإن�سانَ نظر ًة �إلهي ًة ونظر ًة توحيدي ًة
 −1الشطر الثاني من بيت الشعر هذا للشاعرة اإليرانية پروين اعتصامي« :اگر زین
خاکدان پست روزی بر پرى بینی /که گردونها وگیتی هاست ملک آن جهانی را» (إذا
حلّقت يو ًما وراء عالم التراب ال ّداني هذا  /ترى األكوان واألفالك ملكًا للعالم َ
ذاك).
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و ُيخرج ��ه من حمدود ّيته ،فريى �أنّ احلي ��اة ال تنتهي باملوت .فكم هناك
م ��ن الفارق بني من ي ��رى �أنّ احلياة هي هذه الع�ش ��رون �أو اخلم�سون �أو
ال�ستون �سن ًة التي قد يعي�شها الإن�سان عاد ًة ،ومن يرى �أنّ هذه الع�شرين
�أو اخلم�س�ي�ن �أو ال�ست�ي�ن �سن ًة لي�س ��ت � اّإل جز ًءا اً
�ضئيل ج� � ًّدا وقطر ًة من
بح ��ره الوجودي .كم تختلف نظرة الإن�سان! فتل ��ك الأوىل �ض ّيقة الأفق،
وه ��ذه الثانية هي رحاب� � ٌة يف الفكر واتّ�سا ٌع يف النظرة للعامل� .صحي ٌح �أنّ
ثت عنها ُتغيرّ ه ��ا الثورة ،لكنّ هذا التغيري ال يقت�صر
الذهني ��ة التي حت ّد ُ
عل ��ى هذه املقول ��ة ،بل ي�شمل الكثري م ��ن الق�ضايا يف فك ��ر الإن�سانّ ،ثم
ت�أتي الثورة على �أعم ��ال ال ّنا�س وتغيرّ ها وحت ّولها .غال ًبا ما يكون �سلوك
الإن�سان وتعامله �شخ�ص ًّيا وفرد ًّيا و ُمقرت ًنا باملع�صية والأ�ساليب اخلاطئة
يف احلي ��اة ،ومرتاف ًقا مع الأنظمة الفا�سدة للحياة َ
ماع ّية ،وهذه هي
اجل ِ
الثوري هذا ف�إ ّنه ُيغيرّ ها
إلهي
ّ
طبيعة �أعمال الإن�سان ،وما �إن ي�أتي الت ّيار ال ّ
جمي ًعا وينزع ع ��ن الإن�سان �أ�ساليبه اخلاطئة يف احلياة خماط ًبا �إ ّياه :ال
تكذب يا �س ّيد! ال َت ْغت َْب يا �س ّيد! ال تتّهم يا �س ّيد! ال ُت ِ�سئ الظنّ يا �س ّيد! ال
تكن �أنان ًّيا يا �س ّيد! ال تعمل من �أجل نف�سك فقط! ال ت�س َع من �أجل نف�سك
وح�س ��ب! جمموع هذه الأوامر ي�ش� � ّكل ذاك الت�ص ّرف والتغيري يف �أمناط
اللذين ت�ضطلع بهما الأح ��كام الإ�سالمية .ي�أتي الإ�سالم اً
احلي ��اة َ
حامل
� ً
أمناط ��ا جديد ًة يف �ش�ؤون االقت�صاد ،ويف �ش� ��ؤون احلكومة ،ويف ال�ش�ؤون
االجتماعي ��ة والفردية ،ويف �ش�أن الأ�سرة ،وتربي ��ة الأبناء ويف ك ّل �شيءٍ،
معت ًربا �أنّ تلك الأ�ساليب كان ��ت خاطئة ،ويق ّدم الأ�ساليب ال�صائبة ،ثم
ُيغ�ّي�رّ حينها النظام ال ِق َيمي ومنظومة ال ِق َيم كذلك .افرت�ضوا �أنّ النا�س
كانوا يتباه ��ون �آنذاك بكون الرجل ُمتجبرًّ ا يبط� ��ش ب�أقرانه ويطرحهم
� ً
أر�ضا ب�ضربات ��ه ،و�أ ّنه كان مه ًّما لديهم �أنْ يذكر اجلميع ا�سمه بخ�شية،
إلهي غدت
ويتم ّلقون ��ه حينم ��ا يظهر يف احليّ ،ثم بعد جميء النظ ��ام ال ّ
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مت �أُ�سرتنا ثالث ��ة �شهداء» ،ويقول
القيم ��ة ب�أن يقول
�شخ�ص« :لق ��د ق ّد ْ
ٌ
مت �أنا � ً
أي�ضا -ب�صفته �أ ًبا �أو �أُ ًّما� -أربعة
�آخر« :م�صادفة غريبة! فقد ق ّد ُ
�شهداء» .فالقيمة ت�صبح يف هذه الأمور ،وت�صري ال�شهادة ِقيمة ،وجريح
الث ��ورة قيمة ،وتقدمي ع�ي ٍ�ن يف �سبيل اهلل قيم ��ة :يف جبهات احلرب ،يف
بازى دراز ،1يف هُ وي ��زه ،يف �سو�سنغرد (سوسنگرد) ،افرت�ضوا �أنّ القتال
يف عمل ّي ��ات الفتح املبني 2وبيت املقد� ��س 3يغدو هو القيمة ،و�أ�سا�سً ا ،ف�إنّ
ال ِق َي ��م تتغ�ّي�رّ باملطلق .يف املا�ضي� ،س ��واء قبل الإ�س�ل�ام �أم قبل الثورة،
كانت ال ِق َيم �شي ًئا ّثم غدت �شي ًئا �آخرً � .إذا ،حينما ت�أتي الثورة الإ�سالمية
وق ��د كانت يف ع�صر الر�سول ث ��ور ٌة �إ�سالمي ٌة � ًأي�ض ��ا ،وما جرى �آنذاك
ه ��و عني ما ج ��رى يف زمانكم هذاُ -تغ�ّي�رّ حياة النا� ��س؛ � ّأي ُتوجد ت ّيا ًرا
جدي ��دًا للحياة .ومقابل هذا الت ّيار يق ��ف الت ّيار ال�سابق وهو ت ّيار احلياة
الطاغوتية� ،س ّموه ما �شئتم .مر ُّد ت�سميتنا �إ ّياه بالطاغوتي �أ ّنه تطغى فيه
الأهواء والأنان ّيات على احلياة وعلى ال ِق َيم احل ّقة ،والإن�سان الذي يقبع
 −1منطقة جبلية بمرتفعات شاهقة وهامة ومنحدرات حا ّدة غربي إيران وفي المناطق
الحدودية لمحافظة كرمانشاه مع العراق.
 −2نُفّذت عمليات الفتح المبين في الثاني من فروردين  22[ 1361آذار  ]1982بنداء
"يا زهراء" بقيادة مشتركة للحرس الثوري والجيش في الجبهة الجنوبية ومحور شوش،
نهر كرخه ،طريق أهواز – انديمشك ،وغرب دزفول .نجم عن هذه العمليات إنجازات
هامة إليران ،من ضمنها :تحرير حوالي  2400كيلومتر مربع من تراب جمهورية إيران
اإلسالمية ،خروج ُمدن دزفول وشوش وانديمشك عن نطاق مرمى العدو وأنظاره المؤث ّرة،
الحصول على غنائم مهمة من السالح الخفيف والثقيل (مئات الدبابات والعربات
وناقالت الجند ،أسر ما يُقارب  15000من جنود وضباط الجيش العراقي وتدمير قسم
مؤث ّر من القدرة العسكرية للعدو).
ُ
 −3جرت عمليات بيت المقدس في فجر العاشر من أرديبهشت  30[ 1361نيسان
 ]1982بنداء «يا علي بن أبي طالب» بقيادة مشتركة للحرس الثورية والجيش في محور
أهواز – خُرمشهر – دشت آزادگان .كان تحرير خرمشهر في الثالث من خرداد 24[ 1361
أيار  ]1982أهم إنجاز لهذه العمليات الـ ُمكلّلة بالنجاح.
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عل ��ى ر�أ�سه هو الطاغوت .كما ب�إمكانكم ت�سميته بت ّيار احلياة اجلاهلية؛
اهتمام
لأ ّن ��ه ُبني على �أ�سا�س اجلهل بال ِق َيم الإن�سانية ،وال يوجد فيه � ّأي
ٍ
بها ،و ُي�صار في ��ه �إىل اجلهل بال ِق َيم احلقيقية .كما ميكننا ت�سميته ت ّيار
ال�س�ْت رْ  ،لأنّ حقائق اخللق وحقائق
الكف ��ر باملعنى الأ�صل ��ي للكلمة ،وهو َّ
الإ�سالم تُ�سترَ ُ فيه.
عاقبة معارضي ثورة األنبياء

R

هناك جماعات تقف يف وجه هذا الت ّيار الإلهي؛ � ّأي �إ ّنهم ال يكرتثون
للأف ��كار والذهن ّي ��ات ال�صحيحة املوجودة يف الت ّي ��ار الإلهي والإ�سالمي
و ُيعار�ضونه ��ا و ُيحا ّدونها ،وك ّل م ��ن لديه فك ٌر التقاط � ّ�ي ،وفك ٌر ُم ٌ
عار�ض
و ُم�ض ��ا ٌد للفكر الإ�سالمي� ،أو كان ال ي�أبه بالأفكار الإ�سالمية ال�صحيحة
وال يعتني بها فهو على هذه ال�صفة وهذه ال�شاكلة .فك ّل من ُيعار�ض منط
احلياة الذي جاء به الت ّيار الإ�سالمي والأحكام الإلهية والقوانني الإلهية
هو من هذا القبيل ،وه�ؤالء هم الذين يحا ّدون اهلل .ك ّل ما كان ُيقال عن
الأح ��كام الإ�سالمية من �أنّ تطبيقها غري ممك � ٍ�ن يف هذا الع�صر -وقد
ج ��اء هذا الكالم كث ًريا عل ��ى ل�سان �أحدهم �أوائل الث ��ورة �أنّ الإ�سالم ال
ميكن تطبيقه وال فائدة فيه وال ميكن العمل به -هو محُ ا ّد ٌة هلل ولر�سوله،
والقائل ��ون بذلك « ُك ِبتُوا» ح ًّقا .لقد �شاهدمت امل�صري القامت الذي واجهه
للتم�سك بالعم ��ل الإ�سالمي وبالفقه الإ�سالمي.1
ذاك الت ّي ��ار الـ ُمعا ِر�ض ُّ
 −1من ضمن ذلك يُمكن اإلشارة إلى مواقف الجبهة الوطنية اإليرانية في معارضتها
لحاكمية قوانين اإلسالم وإصدارها بيانًا في خرداد [ 1360أيار – حزيران  ]1981دعت فيه
أنصارها إلى مظاهرات ضد مشروع قانون ال ِقصاص .وفي ر ٍّد ثوري على موقف الجبهة
الوطنية هذا ،قال اإلمام الخميني (قدس سره الشريف)" :تقولون عن القصاص؛ قانون
الجلي هذا؛ قانون اإلسالم الضروري هذا؛ هذا القانون الذي ص ّرح به القرآن؛ هذا
اإلسالم ّ
القانون الذي يضمن مصلحة البالد وأمنها؛ إنّه قانون غير إنساني[ ،اعلموا أنكم] فاسدون
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من ُيعار�ض ال ِقيم الإ�سالمية و ُيعار�ض هذا الت ّيار فهو � ً
أي�ضا كذلك ُيحا ّد
اهلل ور�سوله؛ � ّأي �إذا مل ُيرا ِع هذه احلدود الإلهية ومل يجعل نف�سه �ضمنها
�أو مل ي�سمح للآخرين ب�أن يكونوا �ضمنها ف�إنّ حكم الـ ُمحا ّدة هذا ي�شمله.
بع�ضهم يق ��ول« :لقد جا�ؤوا لنا بال�شهداء ،وما قيم ��ة ال�شهداء يا �أخي!»
� ّأي �إ ّنه ��م ال يدركون قيمة ال�شه ��ادة ويطعنون فيها ولي�سوا على ا�ستعداد
لفهم ما لل�شهادة يف �سبيل اهلل من قيم ٍة ها ّم ٍة و�سامية .كثريون هم من
يتح�س ��رون اليوم لفقدانهم ِخ�ي�رة �أبنائهم ،و�أنا �أ�س�أل ه� ��ؤالء :من �أين
ّ
�أتيتم بخرية ال�شباب ه� ��ؤالء؟ �أولي�ست احلركة الثورية لهذا ال�شعب هي
م ��ن وهبكم ه�ؤالء ال�شباب الط ّيبني؟ فلو مل يكن لدينا الثاين والع�شرين
من بهمن � 11( 1357شباط  1979يوم انت�صار الثورة) ،ولو �أ ّننا مل نواجه
املداف ��ع والدبابات يف ال�ش ��وارع� ،أو �أننا مل نق ّدم ال�شه ��داء يف ال�سنوات
الث�ل�اث هذه 1بعد الثورة لمَ ا كان لدين ��ا كذلك هذا ال�شباب الط ّيب .لقد
كان عجي ًن ��ا مل يتقولب بعد ،فما الذي �أعطاه مثل هذا القالب احل�سن؟
تتح�سروا الآن على فقدانه؟ � اّإل �أنّ
وما الذي جعله ثمي ًنا بهذا النحو حتّى ّ
حرك� � ًة كحركة «الفتح املبني» ه ��ي التي �صنعته وقولبته بهذا النحو حتّى
تتح�سرون على فقدان ��ه؛ غري �أنها كانت [حرك ��ة فتح املبني] يف
�ص ��رمت ّ
�شوارع طهران �أو يف كرد�ستان �أو ُقبيل الثورة اً
قليل .جيد جدً ا� ،إذا علمنا
توجه ��ات م ��ن ذاك القبيل [الث ��ورة] �ستُثمر �أعزّاء م ��ن هذا النمط؛
�أنّ ّ
فعلينا �أن نعلم �أنّ توجهات من هذا القبيل [اجلهاد يف اجلبهات] �ستُثمر
�أع ��زاء �آخرين � ً
أي�ضا .لقد ك�سبنا بربكة هذه الثورة وبربكة هذه احلرب
مالي�ي�ن النا�س الق ّيمني؛ فلم يكن �أح ٌد م ّنا بال�صفة التي هو عليها الآن،
من األساس! ...من يَق ُْل إ ّن حكم الله غير إنساني وإ ّن اإلسالم غير إنساني فهو كافر...
الجبهة الوطنية محكوم عليها ُمنذ اليوم باالرتداد( .صحيفه امام ،ج  ،14ص .)448
 −1أعوام82−81−80 :؛ حيث بدأت الحرب المفروضة على الجمهورية االس�لامية في
 12ايلول .1980
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فم ��ا الذي �صنعناه؟ ف�إن كان �أحدنا الي ��وم عا�ش ًقا لل�شهادة ويرى فخره
ومناقب
يف ذل ��ك ،و�إن كان يت ��وق للج ��راح يف �سبيل اهلل ،ف�إنّ ه ��ذه قي ٌم
ُ
�إ�سالم ّي ٌة من النمط الأعلى ،وقبل الثورة مل يكن �شبابنا بهذه اخل�صال،
والث ��ورة والت�ضحيات التي رافقتها هي التي �صنعته ��م على هذا النحو.
�ضحي حتّى ت�صنع ت�ضحياتنا جماع ًة �أخرى من ه�ؤالء ال�شباب،
�إ ّنا � ًإذا ُن ّ
وحتّى نحن �أنف�سنا ،ف�إنْ �ش ّرفنا اهلل تعاىل بال�شهادة ف�إنمّ ا من�ضي للغرق
يف �أح�ض ��ان النعمة الإلهية� .ألي�س كذلك؟ �إنّ ك ّل الذين ال يدركون القيم
الإلهية وال يهتمون باحلدود الإلهية وال يراعونها� ،أو ال ينتبهون للأحكام
الإلهي ��ة وال يعب�أون بها ،ه� ��ؤالء جمي ًعا هم من �أولئك الذين ُيحا ّدون اهلل
زي احلر�س
زي علماء الدي ��ن �أم ّ
ور�سول ��ه مهم ��ا كان ز ّيهم� ،س ��وا ٌء كان ّ
الث ��وري �أم غ�ي�ره ،و�إىل � ّأي طبق� � ٍة اجتماعي ٍة انتموا ،فه ��م يحا ّدون اهلل
ور�سوله �سه� �وً ا �أو عمدًا �أو �أناني ًة� .إذا تعاملتم مع الأحكام الألهية ب�أدنى
ح � ٍ ّ�د من ع ��دم االهتمام وو�ضعتموها حت ��ت �أقدامك ��م ومل تكرتثوا لها؛
فالأمر هو � ً
أي�ضا حما ّدة هلل ور�سوله .وطب ًعا هذا ال ي�شمل ال�شخ�ص الذي
جهل وغفلة ،ب ��ل �أمامه �سب ٌل لال�ستغف ��ار والتوبة،
يرتك ��ب مع�صي� � ًة عن ٍ
� اّإل �إذا تك� � ّررت املع�صي ��ة منه �أو كانت مع�صيته كب�ي�ر ًة ال ميكن قبولها.
ولق ��د جاءت هذه الآي ��ة ﴿�إِنَّ ٱ� َّل ِذينَ ُي َح��ا ُّدونَ � هَّ َ
ٱلل َو َر ُ�سو َل ُ��ه﴾ بعد �آيات
ال�صلة بينهما؟ ِّ
ِّ
جزئي مفاده �أ ّنه
الظهار ،فما وجه ِ
عائلي ٌّ
فالظهار حك ٌم ٌّ
ظاه ��ر رج ٌل امر�أته فعليه الك ّفارة ،ف� ��إذا مل يق ّدم الك ّفارة ومل يع ِنت
�إذا َ
باحلكم الإلهي الذي فر�ضه تعاىل ،وقال عنه﴿ َو ِت َ
ٱلل﴾ ف�إنّ
لك ُحدُ و ُد � هَّ ِ
�آية ﴿�إِنَّ ٱ� َّل ِذينَ ُي َحا ُّدونَ � هَّ َ
ٱلل َو َر ُ�سو َلهُ ﴾ ت�شمله وت�صدق عليه ،وهذا ّ
يدل
على �أ ّنه ال فرق عند اهلل بني الأحكام ال�صغرية والكبرية ،فما �إن �أنكرمت
احلك ��م ال�صغري ووقفتم يف وجهه فك�أ ّنكم �أنكرمت احلكم الكبري ووقفتم
يف وجهه.
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طاعة الرسول واإلمام والولي الفقيه هي طاعة الله

ق ��د ي�س�أل �سائ ٌل عن �سبب قوله تع ��اىل يف �آية ﴿�إِنَّ �ٱ َّل ِذي��نَ ُي َحا ُّدونَ
� هَّ َ
ٱلل َو َر ُ�سو َل��هُ ﴾ « َو َر�سو َل ��ه»؛ �أي ُيع ��ادون الر�س ��ول؟ واجل ��واب �أ ّن ��ه من

الطبيعي �أنْ يك ��ون ك ّل من ُيعادي اهلل فهو ُيعادي الر�سول ،اهلل ور�سوله
لي�سا ت ّيارين منف�صلني ،بل هما ت ّيار واحد � .اّإل �أنّ يف الأمر نقط ًة دقيق ًة
وا�ضح يف كث ٍري م ��ن الأحيان
ولطيف ��ة ،وه ��ي �أنّ جت ّل ��ي اهلل تعاىل غ�ي�ر ٍ
و�سبيل ��ه تع ��اىل غ�ي�ر جل ّية .فك ّف ��ار قري� ��ش يف ذاك الع�ص ��ر مل يكونوا
ُيعادون اهلل ،بل يظهر �أ ّنه ��م كانوا ُيبدون الإخال�ص له والتبع ّية واملو ّدة
ح ّت ��ى �إ ّنهم كانوا يقولون� :إنمّ ا نعبد هذه الأ�صنام لت�شفع لنا عند اهلل،1
وعليه ،فهم يعتقدون باهلل .و�إذا قيل لهم ال ُتعادوا اهلل ف�إ ّنهم يجيبون:
كلاّ ! �إ ّن ��ا ال ُنعادي اهلل ،ب ��ل نحن من �أن�صاره .ولق ��د كانت هذه م�س�ألة
امل�ص ��داق احلقيقي لأن�ص ��ار اهلل ف�ضفا�ضة ًج � ًّ�دا وحتتمل اخلط�أ ،لذا
فه ُم ال ّنا�س �أنّ �سبيل اهلل هي
فاهلل تعاىل يف هذه الآية ُيح ّدد �سبيله ،و ُي ِ
الت ��ي يتح ّدث عنها الر�سول  ،Pفال ي�شتبه الأم ��ر على �أحد ويتخ ّيل �أنّ
هلل �سبي�ًل اً�ا غري �سبيل الر�سول  ،Pوم�صداقه الي ��وم هو �أنّ نهج الثورة
الإ�سالمية ونهج اجلمهوري ��ة الإ�سالمية لي�س �إال نهج الإمام اخلميني.
كثريون ي ّدعون �أ ّنهم من �أن�صار اهلل ور�سوله؛ لذا جاء يف بع�ض املوا�ضع
يف الق ��ر�آن �صيغة «�أويل الأمر» ﴿�أَ ِطي ُعوا َ
اهلل َو�أَ ِطي ُعوا ال َّر ُ�س َ
ول َو ُ�أويل
أم��ر ِم ْن ُكم﴾ 2ليتبينّ من خالل �إطاعة �أويل الأمر من هم �أن�صار اهلل
ال ِ
حقيق� � ًة ،فالأمر ه ��و �أنّ اهلل ور�سوله و�أويل الأمر لي�سوا � اّإل ت ّيا ًرا واحدً ا.
وم ��ر ُّد ذلك �أ ّنه �إذا مل يكن الر�س ��ول  Pعلى قيد احلياة الظاهرية فال
 −1كما في اآلية  3من سورة الزمر﴿ َوال َِّذي َن اتَّ َخذُوا ِمن ُدونِ ِه أَ ْولِيَا َء َما نَ ْعبُ ُد ُه ْم إِلاَّ
لِ ُي َق ِّربُونَا إِلَى اللَّ ِه ُزلْف َٰى﴾ واآلية  18من سورة يونس﴿ َويَقُولُو َن َٰه ُؤلاَ ِء شُ َف َعا ُؤنَا ِعن َد اللَّ ِه﴾.
 −2سورة النساء ،اآلية .59
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يجر كلّ منهم نار ثورة
ينربِي اجلمي ��ع للقول �إنّهم �أن�صار الر�سول ،ثمّ ُّ
الر�س ��ول ومدر�سته �إىل ُقر�صه ويقول ه ��ي يل ،وير ُّد الآخر :بل هي يل،
وه ��ذا يق ��ول �أنا �أقول احلقيق ��ة وذاك يقول �أنا �أق ��ول احلقيقة ...كلاّ ،
بل ث ّمة ِم�ل ٌ
�اك ومعيا ٌر ومحُ دِّ د ،وهو وج ��ود «�أويل الأمر» ،فعندما يكون
التوجه �صحيح .وبالطبع «�أولو
توج ٍه �إطاع ٌة لأويل الأم ��ر فهذا ّ
ل ��دى � ّأي ّ
الأمر» بال�ش ��روط املع ّينة .وهنا � ً
أي�ضا جاءت كلمة الر�سول بهذا املعنى؛
أ�شخا�ص
� ّأي مبعن ��ى �أويل الأمر الآنف الذكر .ففي ك ّل الث ��ورات هناك �
ٌ
�ارات كل ّي ٍة وي ّدعون اعتقاده ��م بهذا النهج �أو
يت�ش ّبث ��ون بانتهازي ٍة ب�شع � ٍ
ذاك ل ُيوقع ��وا النا�س يف اخلط�أ ،بيد �أ ّنه يجب عليهم �أن ُيح ّددوا ِمعيا ًرا
وا�ضحا ،ولهذا ف�إنّ املعيار يف ثورتنا هذه هو وجود الإمام ّ
وخط الإمام.
ً
ج ��اءين قبل عامني �إىل ثالثة �أعوام جم ٌع من ه�ؤالء املنافقني ،1تف ّوهوا
ب�أمور كثرية تافهة ،قلت لهم« :اعلموا �أنّ املعيار يف تاريخنا هو الإمام،
الإمام هو معيار وميزان [ت�شخي�ص] احلق من الباطل يف تاريخنا هذا،
وكل م ��ن يقف يف وجه الإم ��ام فهو باطل ،وكل م ��ن كان مع الإمام فهو
حق» .والأمر كان كذلك �أثناء فرتة ن�ضاالت مرحلة االختناق؛ فمن كان
يف جه ��ة الإمام كان على حق ومقابله كان الباطلُ .بعيد انت�صار الثورة
كان هن ��اك � ً
أي�ضا عدة مم ��ن وقفوا يف وجه الإمام فكان ��وا على باطل.
قلت لهم يومذاك � ً
أي�ضا�« :أنتم الآن تقفون مقابل الإمام ف�ستكونون على
تتوهموا �أن التاريخ �سيعرتف مبعيار �سوى الإمام» ،وهذه هي
باط ��ل ،ال ّ
حقيقة الأمرُ .ق�صارى القول :هذا هو ال�سر يف ذكر «الر�سول» هنا.
جمل ��ة ﴿ َو َق ْد �أَ َ
��ات﴾ ت�شري �إىل �أ ّنه �إذا خرج �أح ٌد من
ات َب ِّي َن ٍ
نزلْنا �آ َي ٍ
احلجة الإلهية� ،أو
نط ��اق احلدود الإلهي ��ة حي ًنا ما من دون �أن ّ
تتم عليه ّ
"[ −1سازمان مجاهدين خلق ايران" (حركة مجاهدي خلق) أو ما صار يُعرف ب
"گروهگ منافقین"(منظمة المنافقين)].
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يكون عنده دلي ٌل �إلهي على خالف عمله فاملحا ّدة ال ت�شمله ،بخالف من
ممن
احلجة والدليل الإله ّي ��ان على خالف ما يقوم به ،ف�إ ّنه ّ
كان لدي ��ه ّ
ُيحا ّدون اهلل ور�سوله ،وقد جاءتهم الب ّينات وجت ّلى لهم احلق والباطل.
فقد ال يتع ّرف ال�شخ�ص �أحيا ًنا اىل حقيقة ت ّيا ٍر بعينه كما ح�صل يف عهد
بني �صدر ،1كثريون يف عهده مل يتع ّرفوا اىل ت ّياره وكانوا �ضمنه� ،آنذاك
مل تكن الآيات الب ّينات ّ �-أي الأد ّلة على خيانته -قد جاءت بعد؛ لذا فال
ميكن اعتبار ه�ؤالء ممن حا ّدوا اهلل ور�سوله ،ومن امل�ؤ ّكد �أ ّنهم مل يكونوا
احلجة الإلهية للجميع
كذلك .لكنْ بعدما جاءت الآيات الب ّينات �أُ ْع ِلنت ّ
وع ِلم اجلميع احلقيقة ،فلو �أنّ �أحدً ا بعد ذلك ظ ّل
من ِق َبل الإم ��ام{ َ
ُمنتم ًّي ��ا لذاك الت ّيار فهو -وال َج َرم -م ��ن الـ ُمحا ّدين وت�شمله هذه الآية
﴿ ُي َحا ُّدونَ � هَّ َ
ٱلل َو َر ُ�سو َلهُ ﴾ .بنا ًء عليه فما دامت الآيات الب ّينات مل ت� ِأت
بعد ،فال ب�أ�س على �أحد.

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

المحاضرة الثالثة
اآليات 10-8

ين ُنهُوا ع َِن الن َّْج�� َوى ُث َّم َي ُعود َ
��م َت�� َر إِ ىَل ا َّل ِذ َ
ُون
﴿أَ َل ْ
ال ْث ِم َوا ْل ُع�� ْد َو ِان َو َم ْع ِص َي ِت
ِل اَم ُنهُوا َعنْ�� ُه َو َي َتن َ
َاج ْو َن ِب إِْ
وك َح َّي ْو َك مِبَ��ا َل ْم ُي َح ِّي َ
ال َّر ُس��ولِ َوإِ َذا َج��ا ُؤ َ
��ك ِب ِه ال َّل ُه
ون يِف أَن ُف ِس ِه ْم َل ْو اَل ُي َع ِّذ ُبنَا ال َّل ُه مِبَا َن ُق ُ
َو َي ُقو ُل َ
ول َح ْس ُبه ُْم
َج َهن َُّم َي ْص َل ْو َنهَ��ا َف ِب ْئ َس ا ْل َم ِص ُري (َ )8يا أَ ُّيهَا ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا
ال ْث ِم َوا ْل ُع�� ْد َو ِان َو َم ْع ِص َي ِت
َاج ْيت ُْم َف�َل�اَ َت َتن َ
إِ َذا َتن َ
َاج ْوا ِب إِْ

َاج ْوا ِبا ْل رِ ِّب َوال َّت ْق َوى َوا َّت ُق��وا ال َّل َه ا َّل ِذي إِ َل ْي ِه
ال َّر ُس��ولِ َو َتن َ
ُت ْح رَ ُ
ون ( )9إِ مَّ َنا الن َّْج َوى ِم َن َّ
ش َ
ان ِل َي ْحز َُن ا َّل ِذ َ
ين
الش ْ��ي َط ِ
آ َمنُ��وا َو َل ْي َس ِب َضا ِّر ِه ْم َش�� ْي ًئا إِ اَّل ِبإِ ْذ ِن ال َّل�� ِه َوع ىََل ال َّل ِه
َف ْل َي َت َو َّك ِل ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ُون (﴾)10
* ]1982/05/21[ 1361/02/31
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I
العالقة بين

اآلداب الفرديّة واآلداب االجتماعية في اإلسالم

ين ُّم ت�سل�سل �آيات هذه ال�سورة وترابط موا�ضيعها عن وجود نح ٍو من
الرتابط بني الآداب الفرد ّية والآداب االجتماع ّية يف الإ�سالم والقر�آن.
فم ��ن بداية هذه ال�سورة ،كان �سياق الآي ��ات وحلن كالمه تعاىل �سيا ًقا
جماالت متع ّدد ٍة انطال ًقا
واح ��دً ا وحل ًنا واحدً ا ُيبينّ ق�ضايا متن ّوع� � ًة يف
ٍ
م ��ن الفرد ّي ��ة والأُ�سر ّية ،وانته ��ا ًء ب�أك�ث�ر الق�ضايا االجتماع ّي ��ة �أهم ّي ًة
و�شمول ّي� � ًة ،حيث تبد�أ ال�سورة بق�ض ّي ٍة عائل ّي ٍة ،وهي حكم ِّ
بل�سان
الظهارٍ ،
و�شخ�صي � ً
ظاهرهاّ .ثم
فردي
أي�ضا ،عرب �شكوى امر�أ ٍة من زوجها الذي َ
ٍّ
ٍّ
الظهار ،وفج�أ ًة -ولكي ُيراعي امل�ؤمنون حكم ِّ
ُيب�ّي�نّ حكم ِّ
يوجه
الظهارّ -
تهدي ��دً ا لأولئك الذين ال يراعون حدود اهلل ،ويذ ُكرهم بعبار ٍة ت�صفهم
بالكافرينّ .ثم ُيبينّ بع ��د ذلك ُمبا�شر ًة حكم الذين ُيحا ّدون اهلل -وقد
تق ّدم �أنّ املحا ّدة لي�ست �أي عداوة ،بل هي نح ٌو من العداوة التي حتظى
وال�س ّنة الإلهية ب�أنّ
ب�أهم ّية خا�صة بنظر الدين و�أتباعه -ويذكر القانون ُ
املحا ّدي ��ن للهّ ال حمالة مكبوتون وزائلون .وهذا القانون لي�س حم�صو ًرا
ل�سنن اهلل وال تغيري
بع�ص ��ر الر�س ��ول  Pبل ميت ّد �إىل الأبد ،فال تبدي ��ل ُ
لها .1بعد بيان ذلك يدخ ��ل �إىل ق�ض ّي ٍة تتع ّلق بالآداب االجتماع ّية ،وهي
و�سيا�سي ،وقد تناولت ال�سورة كليهما.
أخالقي
ذات ُب ٍعد �
ّ
ّ
 −1إشارة إلى اآليات :اآلية  62من سورة األحزاب ،اآلية  23من سورة الفتح واآلية 77
من سورة اإلسراء.
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شرح اآليات

نب ��د�أ بالآية الثامن ��ة ،يق ��ول تع ��اىل﴿�أَ مَ ْ
��ر �إِ ىَل ا َّل ِذينَ ُن ُه��وا َع ِن
ل َت َ
��د َوانِ
��م َوا ْل ُع ْ
اج�� ْونَ ِب ْ إِ
��م َي ُع��و ُدونَ لمِ َ��ا ُن ُه��وا َعنْ��هُ َو َي َت َن َ
الن َّْج�� َوى ُث َّ
ال ْث ِ
كالما
��ت ال َّر ُ�س ِ
َو َم ْع ِ�ص َي ِ
��ول﴾ � ّأي �إنّ النجوى التي بينهم والتهام�س لي�س ً

ً
ب�سيط ��ا عاد ًيا يتداولونه فيما بينهم ،بل م ��ا يقولونه هو �إ ّما �إث ٌم وذنب؛
� ّأي م ��ا ُيع ُّد ذن ًبا �ضمن عالقة الإن�سان مع اهلل� ،أو �أنّ ما يتناجون به هو
عداوة؛ � ّأي يت�ض ّمن عداو ًة للم�ؤمنني �أو مع�صي ًة للر�سولP؛ � ّأي � ً
إعرا�ضا
لنم�ض �إىل اجله ��اد! يتناجون فيما
عن �أم ��ره ،ف�إذا قال الر�س ��ول ِ :P
بينهم � :اّأل مت�ضوا للجهاد ،و�إذا قال الر�سول� :Pأنفقوا يف �سبيل اهلل!
تناج ��وا كذلك � :اّأل ُتنفقوا! ف ُمناجاتهم له ��ا �أحد هذه املعاين الثالثة.
ل ُي َح ِّي َ
وك َح َّي َ
��اء َ
ب��ا مَ ْ
��ك ِب ِه �ٱلل﴾ ج ��اء يف رواي ٍة �أنّ
��وك مِ َ
﴿ َو�إِ َذا َج ُ
اليه ��ود واملنافقني كانوا يدخلون عل ��ى الر�سول Pويقولون ً
عو�ضا عن
«ال�سام عليك» ،1وذك ��ر البع� ��ض �أنّ «ال�سام» مبعنى
«ال�س�ل�ام علي ��ك»ّ :
امل ��وت؛ � ّأي «املوت لك» ،لكنّ «ال�س ��ام» كما ح ّققنا لي�س مبعنى املوت ،بل
ه ��و مبعنى الإعرا�ض والن� ��أي ،وكانوا ُيريدون بذل ��ك القول للم�سلمني:
وجه ع ّما �أنت ��م عليه ،وعن العقيدة الت ��ي ت�ؤمنون بها
�أعر�ض ��وا ب�أ�س ��رع ٍ
«ال�سام» مبعنى املوت فينبغي
والنهج الذي تنتهجونه .طب ًعا �إذا اعتربنا ّ
�أن يك ��ون مبعن ��ى الإعرا� ��ض عن احلي ��اة ،ال ُمطل ��ق الإعرا�ض .وميكن
� ً
أي�ض ��ا �أن يك ��ون مراده ��م حقيق� � ًة الإعرا�ض ع ��ن احلي ��اة؛ لأنّ اليهود
لحقون الأذى .كانوا يدخل ��ون جمل�س الر�سول P
قوما ُخبث ��اء و ُي ِ
كان ��وا ً
«ال�سام عليك» ،من دون �أن يلفظوا الم «ال�سالم» .وكم
ويقول ��ون بح ّدةّ :
كان ��وا �سع ��داء بفعلتهم تلك ،وكم كان ��وا يت�ضاحك ��ون يف اخلفاء لأ ّنهم
 −1الكافي ،ج  ،4ص .5
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وجهوا هذه ال�شتيم ��ة للر�سول  Pوخدعوا امل�سلمني ب�أ ّنهم يلقون عليهم
ّ
ال�سالم ،وهكذا كان املنافقون � ً
أي�ضا .القر�آن يف�ضح هذه الأفعال ويقول
��ه � هَّ ُ
وك َح َّي َ
��اء َ
نفُ�س ِهم
ٱلل َو َي ُقو ُل��ونَ يِف �أَ ِ
ب��ا مَل ُي َح ِّي َك ِب ِ
��وك مِ َ
﴿ َو�إِ َذا َج ُ
��ول ُي َع ِّذ ُب َنا � هَّ ُ
َل اَ
با َن ُق ُ
وحتد �أنْ :
ول﴾ وقد كانوا يقولون هذا ب�سخري ٍة ٍ ّ
ٱلل مِ َ

ل�ن َ�ر! فليعذبنا اهلل! مب ��ا �أنّ امل�سلمني يقولون �إنّ اهلل يعلم ك ّل �شيء ،و�إنّ
الر�س ��ول ّ
مطل ٌع على ك ّل الأمور ،فها نح ��ن ن�شتمه و ُن�سيء له يف القول فـ
��ول ُي َع ِّذ ُب َنا � هَّ ُ
﴿ َل اَ
با َن ُق ُ
﴿ح ْ�س ُب ُهم
ٱلل مِ َ
��ول﴾ .يقول تعاىل يف الر ّد عليهم َ
ْ���س �ٱلمْ َ ِ�ص ُري﴾ ف� ��إن كانوا يظن ��ون �أنّ العذاب الذي
َج َهن ُ
َّ��م َي ْ�ص َلو َن َه��ا َف ِبئ َ
ول ُي َع ِّذ ُب َنا � هَّ ُ
ق ّدره اهلل لهم -وهو جه ّنم -قلي ٌل عليهم؛ �إذ يقولون ﴿ َل اَ
ٱلل
ول﴾ ف�إنّ جه ّنم التي �أع ّده ��ا اهلل لهم هي ح�سبهم من العذاب.
مِ َب��ا َن ُق ُ
والروحي،
�دي
إلهي اجل�س � ّ
ّ
وجه ّن ��م هي جمموع ُة كا ّف ��ة �أنواع العذاب ال ّ
أنواع �شتّىَ ﴿ .ي ْ�ص َلو َن َه��ا َف ِبئ َْ�س �ٱلمْ َ ِ�ص�ي ُر﴾ � ّأي �إنّ ما
وه ��ي على درج � ٍ
�ات و� ٍ
يقومون ب ��ه م�صريه وعاقبته جه ّنم .و«امل�صري» من ال�صريورة ،و« ِب ْئ َ�س
امل�ص�ي�ر» يعن ��ي �أنّ حركتهم ه ��ذه والعمل الذي يقوم ��ون به م�صريه يف
وجبرْ ٌّي لهذا ال�صنف من
النهاي ��ة �إىل جه ّنم ،وجه ّنم هي �أم ٌر طبيع � ٌّ�ي َ
النف�س ّي ��ات ،وهذا النوع من الأ�شخا�ص وه ��ذا ال ّنوع من القلوب ،فبئ�س
القرار وبئ�س امل�صري .بعد �أن يذ ّم تعاىل عداوة ه�ؤالء املنافقني وه�ؤالء
يتوجه يف خطابه �إىل امل�ؤمنني اً
قائل�« :إذا �أردمت
اليه ��ود بهذه الأعمالّ ،
الـ ُمناجاة فيما بينكم فانتبهوا �إىل ما تتناجون به ،فيجب � اّأل يكون �إث ًما
ومع�صي� � ًة ومع ��ادا ًة لهذا وذاك ،وال مع�صي ًة للر�س ��ول  Pو� ً
إعرا�ضا عن
�أوام ��ره� ،إذا �أردمت النج ��وى فليكن ب�أم ��و ٍر �شخ�ص ّي ٍة عاد ّي� � ٍة ال تريدون
مث اً
�ًل� �أن ي�سمعها �أح ٌد فتذكرونها خفي ًة فيما بينكم ،لكن ال تغتابوا هذا
وذاك ،وال ُتعادوا هذا وذاك� ،أو تتّهموا هذا وذاك� ،أو تب ُّثوا �شائع ًة �ضد
هذا وذاك� ،أو ال يكوننّ [ما تتناجون به] مع�صية لأمر الر�سول.
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النية في تقويم األعمال
دور
ّ

اج ْوا ِب ْ ِ إ
ال ْث ِم َوا ْل ُع ْد َوانِ
اج ْي ُت ْم َف اَل َت َت َن َ
﴿ َي��ا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ آ� َمنُ��وا �إِ َذا َت َن َ
ِبّ َوال َّت ْق َوى﴾ ما يجع ��ل كا ّفة �أعمال
��ت ال َّر ُ�س ِ
َو َم ْع ِ�ص َي ِ
��ول َو َت َن َ
اج�� ْوا ِبا ْل� رِ ِّ

الإن�س ��ان تتح ّلى با ُ
حل�سن هو م�ضمون وجهة تل ��ك الأعمال؛ حيث ميكن
جدا ،ويف حال ٍة �أخرى اً
فعل
واحد �أن يكون يف حال ٍة ما فع�ًل اً�ا �س ّي ًئا ًّ
لعم � ٍ�ل ٍ
ح�س ًن ��ا ،فاملعيار ال ��ذي يجعله �س ّي ًئا �أو ح�س ًنا ه ��و م�ضمون ومغزى وجهة
�شخ�ص ما لي�س بح� � ّد ذاته �أم ًرا
ذاك العم ��ل ،فمج� � ّرد الهم� ��س يف �أذن
ٍ
�سي ًئ ��ا �إىل درج ��ة �أ ّنه ي�ستوجب عداوة اهلل ودخ ��ول جه ّنم! بل ما يجعله
�س ّي ًئ ��ا �إىل هذا احل ّد هو م�ضمون هذا الكالم الذي يقوله الإن�سان وذاك
ال�شيء الذي يتف ّوه به و ُيجريه على ل�سانه .وال ميكن �إزالة هذا ال�سوء � اّإل
بتغيري م�ضمون الكالم ال ��ذي ُيقال .ويف حياتنا �أعما ٌل كثري ٌة ال تقت�ضي
خا�ص ،بل �إنّ جهة العمل ون ّيتنا له وم�ضمونه ومغزاه
حكم ّ
بح ّد ذاتها � ّأي ٍ
ه ��و ما يح ّدد حكم ��ه� .إذا كانت ن ّية العمل وم�ضمون ��ه وجهته ح�سن ًة ف�إنّ
ه ��ذا العمل يغدو ح�س ًن ��ا ،و�إذا كانت ن ّية العمل وم�ضمون ��ه وجهته �س ّيئ ًة
ممدوحا ومر�ض ًّيا عند اهلل
ف�إ ّنه يغدو �سي ًئا� .إذا كان زي احلر�س الثوري
ً
�زي نف�سه ،بل لأنّ ارتداء
وعن ��د عباده ال�صاحلني ،فلي�ست القيمة يف ال � ّ
هذا ال ��زي يعني الكفاح الذي ال يعرف الكالل �ضد �أولئك الذين عقدوا
أعمال عدائ ّي ٍة �ض ّدها.
الع ��زم على معاداة الثورة الإ�سالمية ويقوم ��ون ب� ٍ
ف�إذا انتفى ه ��ذا الكفاح وهذه الن ّية ،انتفت هذه القيمة � ً
أي�ضا ،فبدل �أن
ّ
عادي،
�سينق�ض على
يح ��ارب �أعداء الثورة ف�إ ّنه
ثوري �أو � ٍ
إن�سان ّ
�شخ�ص ٍ ّ
ٍ
و�إذا ما ن�شب اً
واحد من �أح ّباء اهلل نزا ٌع وت�شابكا م ًعا،
مثل -بينه وبني ٍف�إ ّنهم ��ا �سيغفالن عن حرا�س ��ة الثورة بو�صفها قيم� � ًة وين�سيان حماربة
الزي � ً
أي�ضا �آنذاك؟ �سي�سقط ك ّل اعتبا ٍر
�أعداء اهلل ،فماذا �سيح�صل لهذا ّ
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ل ��ه؛ ولن يكون له �أهمية ُتذكر .لقد قام بع�ض �أعداء الثورة بارتداء هذا
ال ��زي �أحيا ًنا ،واعرت�ض ��وا ال�سيارات وطالبوا �سائقيه ��ا ب�إبراز هو ّياتهم
ال�شخ�ص ّي ��ة ،وكان ��وا �إذا ر�أوا �شخ�صً ا مع ّم ًما فتح ��وا على �سيارته النار،
للزي بح ّد ذاته ،وال لل�شخ�ص الذي
� ًإذا م ��ن هنا يظهر كي ��ف �أنّ ال قيمة ّ
يحم ��ل بطاق ��ة احلر�س الثوري بينم ��ا هو حقيق ًة عد ّو للث ��ورة ،وال لذاك
ال ��ذي هو حقيق ًة عن�ص ��ر من عنا�صر احلر�س الثوري غ�ي�ر �أنّ ن ّيته من
االنت�ساب �إليه هي الدوافع ال�شخ�صية والأهواء النف�سية ال احلفاظ على
للزي العلمائ � ّ�ي ،فاكت�ساب العلم وارتداء
الث ��ورة .والأمر نف�سه بالن�سبة ّ
زي العلم ��اء لي�س قيم ًة مطلقة ،ويجب النظ ��ر �إىل م�ضمون هذا العمل:
ّ
الن ّي ��ة ،واجلهة ،والهدف واملغزى منه ،ف�إذا كان ح�س ًنا يغدو العمل ق ّي ًما
و�سام ًي ��ا ،و� اّإل كان �س ّي ًئ ��ا! لذا ،فالنجوى والهم� ��س يف الأذن حكمهما هو
أي�ضا ،فقد يهم� ��س �أحدهم يف �أذن �آخر ،ويق ��ول له اً
ه ��ذا � ً
مثل« :انه�ض
لنم�ض وننفق يف �سبيل اهلل» ،وهو عم ٌل
لنم�ض �إىل �صالة الليلِ ،
ي ��ا �أخي ِ
�شخ�ص ويقول لهَ :
«دعك
ح�س ��نٌ بالطبع .وقد يهم�س حي ًنا �آخ ��ر يف �أذن
ٍ
يا �أخي من هذا! لقد َم َللنا من ك ّل هذا القر�آن وهذه ال�صالة وما �شابه،
دعن ��ا نذهب ونقوم -اً
مثل -ببع�ض الأعم ��ال الرذيلة»ً � .إذا ،فهناك فر ٌق
بني جنوً ى و�أخرى ،ولي�س لهما حك ٌم واحد.
اجو ْا ِب ٱ�لبرِ ِّ َو�ٱل َّت ْق َوى َو ٱ� َّت ُقو ْا � هَّ َ
يه حُت َ�ش ُرونَ ﴾ هذا يف
ٱلل ٱ� َّل ِذي �إِ َل ِ
﴿ َو َت َن َ
احلقيقة �أم ٌر ُذك ��ر دليله معه ،فقد ُي�س�أل ملاذا وجب علينا �أن نتّقي اهلل؟
واجلواب هو :لأنّ تعاملنا يف ك ّل �ش�ؤوننا هو مع اهلل ،ولو كان مع غري اهلل
فلنجذب انتباهه �إلينا! هذا كالم الـ ُمتاجرة ،وهو كال ٌم ا�ستدال ّ
يل ،وكال ٌم
�إذا ف ّكر الإن�سان فيه لأدرك � اّأل حيلة له حقيق ًة �سوى تعامله مع اهلل .طب ًعا
مق ��ام ّ
ع�ش ��اق اهلل والعارفني به و�أولئك الذين ال يعبدون ��ه خو ًفا �أو طم ًعا
�إنمّ ا ح ًّبا هو �أ�سمى مبراتب من �أن ت�صل �إليه �أيادينا .لكن عندما نتح ّدث
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فيما بيننا ف�إنّ هذه الآية تخاطبنا .نحن من لنا �سوى اهلل تعاىل؟ ونحن
ين﴾ .ف�إذا علم الإن�سان �أ ّنه
لي�س لنا �سوى اهلل تعاىل ،وهو ﴿ َما ِل ِك َي ْو ِم الدِّ ِ
�سيواج ��ه يوم القيامة يف م�ستقبل ��ه ،و�إذا �أيقن ذلك فيجب عليه �أن يتّقي
َ
اهلل و ُيراع ��ي �أوامره ونواهيه ،وهذا معن ��ى التقوى؛ � ّأي املراعاة ال�شديدة
يه
��ذي �إِ َل ِ
والدقيق ��ة لأوام ��ر اهلل ونواهي ��هً � .إذا فعندما يقول تع ��اىل ﴿ ٱ� َّل ِ
لل﴾.
حُت َ�ش ُرونَ ﴾ فهو يف احلقيقة ا�ستدال ٌل على قوله ﴿ َو ٱ� َّت ُقو ْا ٱ� َ
ن��ا �ٱلنَّج�� َوى مِ��نَ �ٱل�شَّ َ
ث � ّ�م يق ��ول تعاىل ﴿�إِ مَّ َ
يط��انِ ﴾ � ّأي �إ ّنها من عمل
ال�شيط ��ان ،و�إنّ طبيع ��ة هذا العمل ه ��ي طبيع ٌة �شيطان ّي� � ٌة ،وهنا يتج ّلى
نوعا ما -مفهوم ال�شيطان � ًأي�ضا .وعلى �سبيل املثال:
ويتّ�ضح لن ��ا �أكرث ً
ق ��د يجل�س البع�ض يف جم ��ع ،وبينما هم يتحادثون ،ي�ش ��رع اثنان منهم
بالنج ��وى والهم�س يف الأذن ،وهذا ما ُيحزن الآخرين ويجعلهم ي�سيئون
الظ ��ن فيما يقوالن ��ه� ،إىل درجة �أ ّنهم يعتقدون ب�أ ّنهم ��ا يحيكان م�ؤامر ًة
�ض� � ّد �أحدهما �أو مبا ي�س ��وءهِ ﴿ .ل َي ُ
حزنَ ٱ� َّل ِذينَ َءا َمنُ��و ْا﴾ فالأمر ال يعني
�أ ّنهم �إذا تناجوا وتهام�سوا ف�إنّ جذور امل�ؤمنني �ستُجتثّ من الأ�سا�س ،بل
تناج ��وا �أ ّيها املنافقون ما �شئتم! �إنّ اهلل تعاىل ينهى عن النجوى حتّى ال
مناف للأخالق ،ال �أنّ امل�ؤمنني �سيلحق بهم الأذى وال�ضرر،
ُيرتكب عم ٌل ٍ
ي�س
ب ��ل م�صريهم [�أ�صحاب النجوى] �إىل جهن ��م هم ومناجاتهم! ﴿ َو َل َ
ٱلل﴾ فك ّل ما يف العامل وك ّل قوانينه وقواعده هي
ِب َ�ضا ِّر ِهم َ�شي ًئا �إِ اَّل ِب�إِذنِ � هَّ ِ
ب� ��إذن اهلل وال يمُ كن نق�ضها � اّإل ب�إذنه؛ ولهذا ي�أتي اهلل تعاىل �أحيا ًنا على
ذك ��ر «ب�إذن اهلل» ،وقد �أتى على ذك ��ره هنا � ً
ٱلل َفل َي َت َو َّك ِل
أي�ضاَ ﴿ .و َع َلى � هَّ ِ
ٱلـم�ؤ ِمنُ��ونَ ﴾ ويجب عليهم � اّأل يخافوا من هذه الظواهر والأحداث التي
� ُ
تقع ،والتي تحُ ز ُنهم وتن ُّم ع ��ن م�ؤامرة الأعداء .فلنفرت�ض �أنّ اثنني من
املنافقني جل�س ��ا ليتهام�سا وقد د ّبرا كذلك م�ؤام ��رة �ضد امل�ؤمنني؛ فهل
حتمي من هذه الناحية؟ كال.
�سيلحق بامل�ؤمنني �ضر ٌر ّ
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خالصة آيات النجوى

باخت�صار ،هذه الآيات تتح ّدث عن البعد الأخالقي والبعد ال�سيا�سي
للنج ��وى .فقد كان هذا عم اً
�ًل� �س ّي ًئا من الناحي ��ة الأخالقية ،وخط ًريا
�صائب من الناحي ��ة ال�سيا�س ّية� .س ّيئ من الناحية الأخالقية لأ ّنه
وغري ٍ
عندم ��ا يتناجى �شخ�ص ��ان ف�إنّ الآخر الذي يجال�سهم ��ا ي�شعر بالغربة؛
فالأمر يب ��دو وك�أن هذين ال�شخ�صني ينتمي �أحدهم ��ا �إىل الآخر بينما
مزعجا حول
الآخ ��رون غرباء ،ويبدو الأمر وك�أنّ هناك خ�ب�رً ا �س ّي ًئا �أو
ً
امل�ؤمن�ي�ن يعلمان ��ه ه ��ذان ويتهام�سان حول ��ه ،وهذا ما يجع ��ل امل�ؤمنني
ي�شعرون بالقلق حول �إمكانية وجود خرب �س ّيئ �أو حدوث �أمر خطري؛ لذا
ال�سيا�سي
ت�ص� � ّدى الق ��ر�آن للمنافقني من خالل هذه الآية .و�أ ّم ��ا ال ُبعد
ّ
فه ��و �أنّ املنافق�ي�ن كانوا يقومون بها بنح ٍو مدرو� ��س ،فقد كان يف الأمر
م�ؤامر ٌة �أحيا ًنا وكانوا يتناجون بها .ومبا �أنّ امل�سلمني كانوا مك ّلفني بعدم
�إ�س ��اءة الظ ��نّ ب�أحد ،فكان من الي�سري ج � ًّ�دا �أن تتغلغل بينهم العنا�صر
ال ّدخيل ��ة ،و�أن تت�س ّرب يف حمافلهم وجمال�سه ��م الق�ضايا ال�س ّر ّية على
نح ��و النج ��وى .فق ��د كان املنافق ��ون يتناقل ��ون فيما بينه ��م ق�ضاياهم
احلزب ّي ��ة -كما ُي�صطلح اليوم -فيقولون اً
مثل« :تعال اليوم يا �س ّيد �إىل
م�سج ��د �ضرار ،1نريد �أن نقوم بالعمل الفالين ،ك ّل �أ�صحابنا جمتمعون
هن ��اك» ،كانوا يقولون هذا لبع�ضهم البع�ض ويتهام�سون حوله .وهكذا،
فالنجوى كانت ُت�س ّهل توا�صل �أعداء الإ�سالم حتّى يف حمافل امل�سلمني.
كان املنافق ��ون يجل�سون ُمتجاورين يف امل�سج ��د ويف جمل�س الر�سول P
ويتناجون فيما بينهم .وقد نهاهم الر�سول  Pم ّر ٍات عديد ًة عن القيام
بذل ��ك � ،اّإل �أ ّنه ��م مل يكون ��وا ُين�صتون لنهيه ،ومل يكون ��وا يحملون الأمر
 -1إشارة إلى اآلية  ،107من سورة التوبة.
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عل ��ى حممل اجل� � ّد �إىل �أن نزلت ه ��ذه الآية؛ لذا ف�إ ّنه تع ��اىل يقول من
الآية الأوىل يف هذه الآيات التي قر�أناها�﴿ :أَ مَل َت َر �إِ ىَل �ٱ َّل ِذينَ ُن ُهو ْا َع ِن
�ٱلنَّج�� َوى ُث َّم َي ُع��و ُدونَ لمِ َا ُن ُهو ْا َعنهُ ﴾ ومل ُيذكر هذا النهي يف القر�آن � اّإل
يف ه ��ذه الآيات ،فم ��ن الوا�ضح �أنّ النهي عن النج ��وى قد ح�صل خارج
الق ��ر�آن؛ � ّأي من قبل الر�س ��ول  Pنف�سه قد نهاه ��م �أن «ال تقوموا بهذا
�ان لطيف ،وميكن
العم ��ل! ملاذا تتهام�س ��ون؟» .بل�سان الن�صيحة ،وبل�س � ٍ
�ان ح ��ا ّد ،لكنّ �آذانه ��م مل تكن �صاغي ��ة ،وكانوا
�أ ّن ��ه كان ينهاه ��م بل�س � ٍ
يك� � ّررون مر ًة �أخرى عمله ��م ذاك .لذا نزلت هذه الآي ��ة القر�آنية بهذا
اللحن احل ��اد ،و�أف�ضت �إىل �إيجاد نح ٍو من الأم ��ان للنا�س من الناحية
الأخالقي ��ة ومن الناحية ال�سيا�سية كذلك .لكن على الرغم من �أن هذا
العمل كان عمل املنافقني والغرباء عن امل�سلمني � ،اّإل �أ ّنه مل يكن حم ّب ًذا
أي�ضا ،فقد كان يجعلهم هم � ً
بني امل�سلمني �أنف�سهم � ً
أي�ضا غرباء و�أجانب
أدب اجتماع � ّ�ي .ولذا فقد جاء يف
فيم ��ا بينه ��م ،فاالمتناع عن النجوى � ٌ
حمفل وكنتم تتحادثون ،فال يتناجى اثنان
الرواي ��ات �أنْ �إذا جل�ستم يف ٍ
منك ��م ،فهذا يجعل الآخرين ي�سيئون الظنّ به ��ذه الأفعال ومبا يح�صل
ويرتاب ��ون لها ،وي�شعرون ب�أ ّنهم غرباء .طب ًعا لي�س يف الأمر حرمة ،فقد
الكالم �ضرور ًّي ��ا ،ويريد الإن�سان
فوري �أحيا ًن ��ا ،ويكون
يك ��ون ث ّمة �أم ٌر ٌّ
ُ
اً
عاجل �إذا ّ
اطلع عليه الآخرون ف�س ُي�سبب الأمر
مثل �إخبار
أمر ٍ
ٍ
�شخ�ص ب� ٍ
م�شكل ��ة ،وال ينبغ ��ي للجمي ��ع �أن ّ
يطلع ��وا عليه �أو ال يلزم ذل ��ك .طب ًعا ال
�ض ��رر يف الأم ��ر �إن كان بقدر احلاج ��ة وعند ال�ضرورة ،لك ��نّ الإ�سالم
طب ًع ��ا ُيعار�ض هذا النحو من ال�سل ��وك والنهج الذي يف�صل النا�س عن
بع�ضهم البع�ض ،و ُيجزّئهم ويجعلهم َم ْثنى و ُث َ
وهن اتحّ ادهم .لذا
الث و ُي ِ
ف� ��إنّ هذا اجلان ��ب [للنجوى] موجود من الناحي ��ة الأخالقية ،ونظائره
موجودة كذلك ويجب االنتباه �إليها.
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ثم يدخ ��ل يف �أدب اجتماعي �آخر يف الآي ��ات الالحقة ،ويبينّ �ضر ًبا
تخ�ص االنتهازيني
�آخر من النجوى وهي جن ��وى الر�سول ،وهي م�س�ألة ّ
جدا منه
الذي ��ن كانوا يذهب ��ون ملناجاة الر�سول ل ُيوحوا ب�أنه ��م قريبون ًّ
فيهم�سون يف �أذنه (وهذا بحثه يف �شرح الآيات القادمة).
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ي��ن آ َمنُ��وا إِ َذا ِق َ
﴿ َي��ا أَ ُّيهَا ا َّل ِذ َ
��حوا يِف
يل َل ُك ْم َت َف َّس ُ
��ح ال َّل ُه َل ُك ْم َوإِ َذا ِق َ
يل ُ
انشزُوا
ا ْل َم َجا ِل ِس َفا ْف َس ُحوا َي ْف َس ِ
َف ُ
��م َوا َّل ِذ َ
انش��زُوا َي ْر َف ِع ال َّل�� ُه ا َّل ِذ َ
ين ُأو ُتوا
ين آ َمنُوا ِم ُنك ْ
ات َوال َّل ُه مِبَا َت ْع َم ُل َ
ون َخ ِب ٌري﴾
ا ْل ِع ْل َم َد َر َج ٍ

I
الترابط بين

األحكام الكلية واألحكام الجزئية في اإلسالم

لقد تق ّدم يف �شرح �أوائل هذه ال�سورة املباركة ما ّ
ملخ�صه �أنّ يف هذه
ال�سورة و�ضم ��ن الت�أكيد على �أخالق و�آداب تعامل امل�سلمني فيما بينهم
* (]1982/05/28[ )1361/03/07
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مب ��ا يتنا�س ��ب والأح ��كام ال�صغرية واجلزئي ��ة من ه ��ذا القبيل والتيُذك ��رت حتى الآن و�ستُذكر ثانية كذلكُ -ذكرت فيها � ً
أي�ضا حقائق كل ّية
عن املفاهي ��م الإ�سالمية والثقاف ��ة الإ�سالمية ،وه ��ذا ي�شري �إىل وجود
ترابط بني الأح ��كام اجلزئية والأحكام الكلية يف الإ�سالم ،و�أنها تك ّمل
بع�ضها ً
بع�ض ��ا وت�ستقي من روح واحدة ،و�أن حك ًما �صغ ًريا يف الإ�سالم،
أدب �سلوكي عادي ،فمرجعه �إىل �أ�صل عام ومهم
حت ��ى و�إن كان يتعلق ب� ٍ
ميك ��ن �أن يكون ل ��ه دور يف جميع �ش�ؤون حي ��اة الإن�س ��ان .ذكرنا �ساب ًقا
مناذج [عن ذلك] مبا يتنا�سب والآيات ،وثمة منوذج عنها يف هذه الآية
� ً
أي�ض ��ا ويف الآية التي تليها ،بحيث �إذا �أُتيحت لنا الفر�صة ف�سنعر�ضهما
عليكم �إن �شاء اهلل.
شرح اآلية

﴿ َيا�أَ ُّي َه��ا �ٱ َّل ِذينَ َءا َمنُواْ﴾؛ �إنّ معنى «الذين �آمنوا» هنا لي�س الإميان
الكامل بالطبع ،بل هي مبعنى يا �أ ّيها الذين دخلتم يف دائرة الدين والأمة
و�سجلت ��م �أ�سماءكم �ضمن جمع امل�سلمني ،وقلتم «�أ�شه ُد �أنْ
الإ�سالم ّيةّ ،
ال �إل ��ه �إال اهلل» ودخلت ��م يف الإ�س�ل�ام .ففي القر�آن معن ��ى �آخر للم�ؤمن
وق ��د ُذكر يف هذه الآية � ًأي�ضا -وهو امل�ؤمن بالإميان الكامل .فلنفر�ض
�أ ّن ��ه عند قيام الثورة الإ�سالمية ي�صري النا�س على �صنفنيٌ :
�صنف �ض ّد
ٌ
الثورة و ُم ٌ
و�صنف ي�ؤمن بها ويقبلها .و�أولئك الذين قبلوا بها
عار�ض لها،
ف�إنّ جميعهم م�ؤمنون بها ،ه�ؤالء جميعهم م�ؤمنون؛ �ألي�س الأمر كذلك؟
[خماط ًب ��ا �سماحته احلا�ضري ��ن] هل تقول ��ون يف جمال�سكم �إنهم غري
م�ؤمن�ي�ن؟ ال ،فه�ؤالء ي�ؤمن ��ون بالثورة ،لكن بني ه� ��ؤالء امل�ؤمنني بالثورة
ث ّم ��ة من يقبله ��ا بتمام وجوده ،ف ُه ��م م�ؤمنون حقيقي ��ون ،وهم م�ؤمنون
كاملون وخمل�صون .وهناك م ��ن لي�سوا كذلك؛ فهم يقبلونها لكن لي�س
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مبعنى �أ ّنهم ثابتون عليها لدرج ِة بذل ُمهجهم دونها؛ لذا يقول تعاىل يف
�إح ��دى الآيات﴿يا �أ ُّيها الذين �آ َمنُوا �آ ِمنُوا﴾« .1الذين �آمنوا» الأوىل هي
باملعن ��ى الأول؛ � ّأي �أولئك الذين َق ِبلوا هذا الإميان وهذا الإ�سالم وهذه
الث ��ورة وال ُيعادونه ��ا ،فيخاطبهم تعاىل بقولهِ �« :آم ُن ��وا»؛ � ّأي اقبلوا هذا
الدي ��ن يف قلوبكم ،و� ِآم ُنوا حقيقة .و«� ِآم ُن ��وا» الثانية هي مبعنى الإميان
الكام ��لً � .إذاَ �« ،آم ُن ��وا» الأوىل ت�شمل �أولئك الذين يقبل ��ون الإ�سالم وال
ُيعار�ضون ��ه و ُيحيط ��ون بالر�س ��ول ،Pويح�ض ��رون جمال�س ��ه و ُيقيم ��ون
يف املدين ��ة ،ويح�ض ��رون االجتماع ��ات وه ��م �أع�ض ��ا ٌء يف حمافل كهذه
وحمافل الر�سول Pهي نف� ��س حمافل الثورة الإ�سالمية -فيخاطبهمتع ��اىل اً
قائل ﴿�إِ َذا ِق َ
ٱف�س ُحواَْ ...و ِ�إ َذا
يل َل ُكم َت َف َّ�س ُح��و ْا يِف �ٱلـ َم َجا ِل ِ�س َف� َ
ِق َ
ٱن�ش ُزو ْا َف� ُ
يل � ُ
ٱن�ش ُزواْ﴾.
شأن نزول اآلية

طب ًع ��ا ُذك ��ر لها �ش�أنا نزول� ،أحدهما معروف ،وه ��و �أ ّنه كان يف �آخر
«ال�ص ّفة» ،وكان ��ت مرتفع ًة اً
قليل،
م�سج ��د الر�س ��ول  Pزاوي ٌة ُيقال له ��ا ُ
وكان الر�س ��ول Pيجل�س فيها ،وكان امل�سلمون يلت ّف ��ون حوله وي�شرعون
باحلدي ��ث وب�س�ؤال ��ه ،وباال�ستماع �إىل ن�صائحه وبت�ل�اوة القر�آن وبتع ّلم
تعاليم الإ�سالم من ��ه ،وكان بع�ضهم يلتحقون بهم �أو ي�صلون مت�أخرين
نوعا
�إىل جمل�س ��ه .وكان على �أولئك امل�ساكني الذين و�صل ��وا مت�أخرين ً
ما والتحق ��وا باملجل�س الح ًقا �أن يظ ّلوا واقفني .وهكذا فقد كان البع�ض
م ��ن �أ�صحاب بدر والرجال الذي ��ن �شاركوا يف احلروب و�سج ّلوا مفاخر
عدي ��دة و�أجنزوا �أعم � اً�ال يف �سبيل الإ�سالم يظ ّلون واقف�ي�ن� ،أ ّما �أولئك
الذي ��ن كان ��وا يجل�سون يف مق ّدم ��ة املجل�س فلم يكون ��وا ليتزحزحوا من
 −1سورة النساء ،اآلية .136
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ليتف�س ��ح يف املجل�س له�ؤالء
�أماكنه ��م ،مل يك ��ن حيا ُء � ٍ
أحد منهم ليدفعه ّ
نوع ��ا ما ليتم ّك ��ن الواقفون من
الواقف�ي�ن ،فيجل�سوا مث�ًل اً�ا ُمتال�صقني ً
جدا.
اجللو�س .وقد كان هذا ُخ ُل ًقا �س ّي ًئا ًّ
بالتفسح في المجالس لآلخرين
السبب األساس ألمر القرآن
ّ

التف�س ��ح يف املجال�س م�س�أل ٌة �صغري ٌة لي�س ��ت بالأمر الها ّم،
�إنّ م�س�أل ��ة ّ
تف�سحهم للغري ه ��و الأنانية،
لك ��نّ �أ�سا�سه ��ا �أم ٌر ه ��ا ّم� .إذ �إنّ م ��ر ّد عدم ّ
ذاك ا ُ
خلل ��ق الذي حتاربه تعاليم الدين قاطب ��ة .و�أ�سا�سً ا ف�إنّ �أنبياء اهلل
وعب ��اده ال�صاحلني يحملون يف �أيديهم مطرق ًة ي�ضرب ��ون بها ر�أ�س ذاك
ال�صن ��م الذي ا�سم ��ه «الأنا» ،وكا ّفة تعاليم الدين ه ��ي يف �سبيل حماربة
الأن ��ا� .إنّ ك ّل من خرج من ذاته وجتاوز «�أناه» ومل يكن متكبرًّ ا وال مغرو ًرا
وال �أنان ًّي ��ا فطريق ��ه �إىل اهلل مفتوح ،و�إنّ ك ّل من كان �أ�سري «�أناه» فطريقه
أ�شكال �شتّى :فتظهر حي ًنا بنح ٍو
�إىل اهلل م�س ��دود .وتظهر هذه «الأنا» يف � ٍ
يق ��ف فيه الإن�سان بوج ��ه دعوة احلقّ  ،ك�أولئك الذي ��ن وقفوا بوجه احلقّ
يف �ص ��در الإ�سالم وبعد انت�صار الثورة ،وكان ال�سبب يف ذلك �أنانيتهم ال
غ�ي�ر؛ لأنّ احلق ّكان يقول لهم :هذه االمتيازات والإمكانات الباطلة التي
اكت�سبتموها وهذه الأموال التي ا�ستحوذمت عليها وهذه املنا�صب واملكانة
لي�ست لكم� ،س ّلموها لأ�صحابها! لك ّنهم مل يكونوا م�ستعدين لرتكها ،ولأ ّنهم
كانوا كذلك ولأ ّنهم كانوا يريدون امتيازاتهم؛ � ّأي لأ ّنهم كانت لديهم تلك
الأنانية ،فقد كانوا يعار�ضون الإ�سالم والقر�آن .وتظهر الأنانية حي ًنا �آخر
مثل �أرى �شخ�صً ا مي ُّر بجانبي ،ف�أُ ّ
بحيث �إين اً
قطب جبيني وال �ألقي عليه
التح ّي ��ة ،وهذه ه ��ي «الأنا» قط ًعا� ،أو ي�أتي �أخ ��ي امل�ؤمن ويقف حتت �أ�ش ّعة
ال�شم� ��س بينما �أنا �أ�ستظ ُّل حتت ال�سق ��ف وعندي مكا ٌن �آخ ُر للجلو�س فيه
وب�إمكاين دعوته للجلو�س مكاين � اّإل �أنيّ ال �أنه�ض ،هذه هي � ً
أي�ضا �أنان ّية.
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األخالقية
األثر الشامل للسجايا
ّ

عندم ��ا توجد جذور ال�سجايا الأخالق ّي ��ة يف روح الإن�سان ف�إ ّنها ُت ِعمل
�أثره ��ا يف ك ّل م ��كان .و�أنتم يا رجال احلر�س [الث ��وري] خا�ص ًة حتتاجون
له ��ذا الأم ��ر؛ [�أي] �أن تفهم ��وا ه ��ذا الكالم جي ��دًا .من كان في ��ه �سج ّي ٌة
�أخالق ّي� � ٌة طيب ٌة ف�إ ّنها تظهر يف ك ّل مكان؛ وكذا من كان فيه �سج ّي ٌة �س ّيئ ٌة،
م�صريي كبري .ف�إذا
ب�سلوك
واعتيادي ،وانتها ًء
عادي
ْبد ًءا
ٍّ
ب�سيط ٍّ
ٍ
ب�سلوك ٍ
ٍ
ّ
�شخ�ص بال�ضعف �أثناء مواجهة عد ّو اهلل ف�إنّ هذا ال�ضعف �سيتج ّلى
�شعر
ٌ
كذلك عند الهجوم اً
مثل على خ ّرم�شهر لتحريرها ،وكذا �سيتج ّلى عندما
�وم � اّإل �أنّ نريان قاذفات
يك ��ون قاب ًعا يف اخلندق ولي� ��س يف الأمر � ُّأي هج � ٍ
الع ��دو ومدفع ّياته تت�ساقط كالأمطار ،و�سيتج ّلى � ً
أي�ضا حينما يكون خلف
اجلبهة و ُيطلب منه االلتحاق بها ،وكذلك عندما ي�أتي اً
�سيا�سي
مثل وف ٌد
ٌّ
�أجنب � ٌّ�ي ويتباحث مع ��ه ،ويجب عليه حني املباحثات ال ��ر ّد على الوفد ر ًّدا
حا�س ًم ��ا فال يفعل ،هذا الإح�سا�س بال�ضع ��ف حيال العد ّو يتج ّلى يف كا ّفة
مراحل احلياة .فال ي�ستهني الفرد م ّنا ببع�ض الكلمات التي ت�صدر عنه،
فقد يقول �أحدهم وهو يف اخلندق يف اجلبهة :ما هذا الذي نقوم به؟ ولمِ َ
ال نذه ��ب �إىل بيوتنا؟ هذه الكلمات قد ال تكون ذات �ش� ٍأن بنف�سها ،لك ّنها
تنم عن ال�ضعف لدى هذا ال�شخ�ص .فالكالم ٌ
كا�شف ملا يف داخل الإن�سان
ّ
تهاون �أو غ�ي�ره ،ولقد �أقدم بع�ض النا�س �أثن ��اء الثورة -وال يزالون-
م ��ن ٍ
كات مع ّين ٍة كان يمُ كن تربيرها بح ّد ذاتها ،لكنّ هذه التح ّركات
على حت ّر ٍ
تنم عن نف�س ّية ٍغري ثور ّي ٍة ومعادي ٍة للثورة ،وقد ُع ّدت يف نظر ال�شعب
كانت ّ
عدد من
كات قبيحة ،وقد �أف�ضت �أحيا ًنا �إىل زوال ٍ
والإمام وامل�س�ؤولني حت ّر ٍ
النا�س نهائ ًّيا من ال�ساحة ال�سيا�س ّية.
يتف�س ��ح الإن�سان يف املجل�س
كذل ��ك بالن�سبة ملا ورد يف الآية ،ف�أن ال ّ
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جدا لتنزل ب�ش�أنه �آي ٌة قر�آن ّية،
هاما ًّ
للآخري ��ن لي�س هذا بح ّد ذاته �أم ًرا ًّ
لك ّن ��ه �أ ّو اًل م ��ن �آداب املعامل ��ة ،و�آداب املعاملة �أم ٌر ح�سنٌ ج � ًّ�دا ،وثان ًيا:
عدم مراعاة هذا الأدب ال يقف عند ح ّد �أ ّننا مل نف�سح املجال لآخرين،
نا�س معجبون كث ًريا ب�أنف�سنا و ُنقيم لأنف�سنا وز ًنا،
بل �إ ّنه ّ
ينم عن �أنن ��ا �أُ ٌ
وال ُنقيم وز ًنا لأخينا امل�ؤمن ذاك الذي يقف هناك حتت ال�شم�س اً
مثل.
آخر لآلية
نزول
شأن
ٍ
ُ
ُ

ث ّم ��ة رواي ٌة �أخرى ل�ش�أن ن ��زول الآية مل �أره ��ا يف � ّأي ٍمن التفا�سري � اّإل
علي بن
يف التفا�س�ي�ر الروائ ّي ��ة كتف�سري «ن ��ور الثقلني» الذي ينق ��ل 1عن ّ
�إبراهي ��م .2يق ��ول� :إنّ �سبب نزول ه ��ذه الآية هو �أ ّن ��ه عندما كان يدخل
الر�س ��ول  Pامل�سج ��د كان يقف له اجلال�س ��ون وكان الر�سول ُ Pيعار�ض
ه ��ذا العمل وينهاهم عن ��ه ،ويقول�« :إذ �أدخل من الب ��اب و�أريد الذهاب
�إىل املحراب ،اف�سحوا الطريق لأعرب و�أدخل املحراب ،ال حاجة للوقوف
يل!» ،ومل يك ��ن امل�سلمون ل ُين�صت ��وا �إىل كالم الر�سولP
احرتاما له؛ �إذ
ً
�إ ّنه ��م كانوا يرون الأمر غري ًب ��ا �أن ي�أتي الر�سول Pوال يقفوا له؛ لذا فقد
كان ��وا يوا�صلون الوقوف .فنزلت الآية لتقول لهم على ل�سان الر�سول:P
تف�سحوا يف املجال�س لأعرب فافعلوا ذلك وح�سب! ملاذا
عندم ��ا �أقول لكم ّ
تقفون يل عب ًثا؟» .هذه � ً
علي بن �إبراهيم ،طب ًعا الرواية
أي�ضا رواي ٌة نقلها ّ
مف�سري ال�شيعة
ال�سابق ��ة الت ��ي ذكرتها �أ�شه ُر و�أم�ت�ن ،وقد نقلها كا ّف ��ة ّ
وال�س ّنة ،وثمة رواية �أخرى هي هذه الثانية التي ذكرتها ،وميكن �أن يكون
الأمر كذلك [كما يف الرواية الثانية] ،طب ًعا يبدو �أن الرواية الأوىل �أم ُ
نت
 −1نور الثقلين ،ج  ،5ص .263
 −2علي بن ابراهيم بن هاشم من مح ّدثي القرن الثالث األجالء ومن أساتذة الشيخ
الكليني.
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وتنا�س ��ب م�ضمون الآية �أكرث .مع �أنّ ه ��ذه الثانية تبينّ هي الأخرى ُبعدًا
�آخر من �أخالق الر�سول  Pواحلياة الإ�سالمية وكيف ّية الفكر الإ�سالمي.
�إال �أن الرواية الأوىل و�ش�أن النزول الأول ذاك �أ�شه ُر ويتنا�سب �أكرث كذلك
مع م�ضمون الآية .1تقول الآية :عندما تكونون يف جمال�سكم مع الر�سول
تف�سحوا ليجل�س الآخ ��رون و ُيتاح لهم مكان« ،فاف�سحوا»!
 Pو ُيق ��ال لكم ّ
تف�سحتم «يف�سح اهلل لك ��م»؛ � ّأي يف اجل ّنة �أو يف
تتف�سحون؟ ف�إن ّ
مل ��اذا ال ّ
الدنيا بحيث ي�س ّهل لكم �أموركم.
� ًإذا فاجلمل ��ة الأوىل ه ��يَ } :يا�أَ ُّي َه��ا �ٱ َّل ِذي��نَ َءا َمنُ��و ْا �إِ َذا ِق َ
ي��ل َل ُك��م
ف�سح � هَّ ُ
ٱلل َل ُك��م{ �أي �سيكون لكم يف
َت َف َّ�س ُح��و ْا يِف �ٱملَ َجا ِل ِ
���س َف� َ
ٱف�س ُحو ْا َي َ ِ
�أمورك ��م ُي�سر و�سع ��ة .وقد جاء يف التفا�س�ي�ر �أنّ اهلل يف�سح «يف اجلنة»
�أي يوم القيامة ،ويمُ كن القول �إنّ الأمر يف هذه الدنيا هو � ً
أي�ضا كذلك.
تف�سحتم لإخوانكم ف�سرتون
بو�ضوح وجالءٍ
وهذه حقيقة ،وهي �أ ّنكم �إذا ّ
ٍ
كي ��ف �أنّ اهلل تعاىل يف�س ��ح لكم � ً
�كان يف�سح اهلل لكم فيه
أي�ضا .و�أ ّول م � ٍ
تف�سحتم له ،فكم �سيكون �أخوكم
هو يف قلب �أخيك ��م امل�ؤمن ذاك الذي ّ
امل�ؤم ��ن ذاك ممُ ت ًّنا لكم! وال ت�ستخ ّفوا مبح ّبته هذه وبامتنانه فهي �أمو ٌر
أ�سا�سي لنجاحنا.
مه ّم� � ٌة ًّ
جدا .فمح ّبتنا لبع�ضنا البع�ض �ستكون ال�س ّر ال ّ
�إذا مل ُن ِح ��ب �أن ��ا وح�ضرتك [خط ��اب ال على التعيني]� ،أن ��ا وذاك الأخ
أنت [خطاب ال على التعي�ي�ن] وذاك الأخ الآخر بع�ضنا ً
بع�ضا،
الآخ ��رَ � ،
 −1سماحته :طب ًعا عاصم – الذي هو أحد الق ّراء والقراءة التي نتلوها هي قراءته – قرأ
هذه [اآلية] "في ال َمجالِس" ،والقراء الستة اآلخرون قرأوها "في الم ْجلِس"" :إذا ِقيل لَكُم
َافس ُحوا"" ،في المجالس" التي نقرأها نحن والموجودة في نسخ
تَف َّس ُحوا في ال َمجلِس ف َ
القرآن التي بين أيدينا هي قراءة قارئ واحد؛ قراءة عاصم ،وهي القراءة المعروفة التي
نقرأها .قراءة "في المجالس" صحيحة وكذا قراءة "في ال َمجلِس".
الناشر :أبو بكر عاصم بن أبي ال ّنجود بن بهدلة مولى بني خزيمة (متوفى  721ق) من
ق ّراء الطبقة الثالثة ومن أهل الكوفة ،شيعي ومن الق ّراء السبعة المعروفين .يروي عاصم
قراءة أمير المؤمنين (عليه السالم) بواسطة واحدة.
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ومل نح�ت�رم ب�صدق وع�شق بع�ضنا ً
تتي�سر �أمورنا .ال�س ّر
بع�ضا؛ و� اّإل ل ��ن ّ
الأ�سا�س � ّ�ي لتط� � ّور جماع ٍة ما هو �أن تكون قلوبه ��ا متما�سكة ،وعباد اهلل
هم هك ��ذاَ ﴿ :وامل�ؤ ِمنُ��ونَ َوامل�ؤ ِم ُ
ياء َب ْع���ض﴾ ،1و�أولئك
نات َب ْع ُ�ض ُه��م �أَو ِل ُ
الذين ُيعادي بع�ضهم ً
بع�ضا هم �أعداء اهلل:
�أرواح الذئاب والكالب عن بع�ضها ُمنف�صلة
2
�أرواح �أ�سود اهلل ببع�ضها ُمتّ�صلة
أ�سا�سي؛ لأ ّنه يف حال
فهذا احلنان وه ��ذه املح ّبة هما �س ّر التوفيق ال ّ
ٌ
اختالف يف وجه ��ات النظر ف�إ ّنه
املحب ��ة ،فحتّى �إن كان هن ��اك
وج ��ود ّ
�س ُيحل؛ لأ ّنه ين�ش�أ عن املحبة العفو عن الآخر وحماولة فهم كالم بع�ضنا
ري من املعار�ضة ِّ
وال�شقاق من عدم فهم اثنني لكالم
البع� ��ض ،وين�ش�أ كث ٌ
بع�ضهم ��ا البع� ��ض .و ُتف�ضي املحب ��ة �إىل �أن يفهم اثن ��ان كالم بع�ضهما
ً
بع�ض ��ا جي ��دً اً � .إذا ف�أ�سا�س الأم ��ر هو املحب ��ة� .إذا ا�ستعطتم �أن تفتحوا
[التف�سح يف املجل� ��س] طري ًق ��ا �إىل قلب �أخيكم
لأنف�سك ��م بهذا العم ��ل
ّ
تف�سحتم له] فهذا �أعظم جناح .ث � ّ�م بعبار ٍة �أخرى ميكن القول
[ال ��ذي ّ
ف�س��ح ُ
اهلل ل ُك��م﴾ � ّأي يف املجتمع ،فاهلل تعاىل يف�سح اً
جمال وا�س ًعا
�إنّ ﴿ َي َ ِ
حب
يف املجتم ��ع لذاك الذي ُيعامل �إخوانه ب� ��أدب التعامل احلنون والـ ُم ّ
واملح�ت�رم هذا ،ويف�س ��ح له نطا ًق ��ا وا�س ًعا للعمل واحلرك ��ة .ويف اجل ّنة
م�صدا ٌق �آخ ٌر � ً
أي�ضا لهذه ال ُف�سحة.
ٱن�ش ُ��زواْ﴾ ُ
﴿ َو�إِ َذا ِق َ
��زو ْا َف� ُ
ي��ل � ُ
ٱن�ش ُ
«ان�ش� �زُوا» مبعن ��ى قوم ��وا و�أعطوا
�شخ�ص جمل�سً ��ا ،وينه�ض �أحد
مكانك ��م ل�شخ� ٍ��ص �آخر .عندما يدخ ��ل
ٌ
اجلال�سني طال ًبا منه اجللو�س يف مكانه ،ف�إنّ هذا العمل ُي�س ّمى « ُن�شوز».
 −1سورة التوبة ،اآلية .71
 −2موالنا جالل الدين الرومي ،األُرجوزة المعنوية باختالف طفيف.
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أحد �آخر ،فقوموا بهذا
تقول الآية� :إذا قيل لكم انه�ضوا و�أعطوا مكانكم ل ٍ
العم ��ل برحابة �صدر ،وال ت�ستغربوا وتنف ��روا؛ نعم طب ًعا ،وما امل�شكلة يف
ذل ��ك؟ عندما يقول لك ��م الر�سول �أو �شخ�ص �أكرب �س ًن ��ا [منكم] �أو �أحد
أعط مكانك لهذا الرجل ليجل�س هنا!
�أخوتكم امل�سلمني :انه�ض يا �سيد و� ِ
فانه�ض ��وا مبا�شرة و�أعطوه مكانكم! فهذا [ما ت�أم ��ر] به الآية القر�آنية.
وذل ��ك لأنّ ً
ممن كانوا ي�أتون ويقفون ،كان ��وا �أحقّ باجللو�س ُقرب
بع�ضا ّ
الر�س ��ول  ،Pوكان بع�ض الأ�شخا�ص يجل�س ��ون حول الر�سول Pمن باب
مال �أو علم
االنتهاز ّي ��ة .فعندما يكون هناك
قوي� ،أو ذو ٍ
�شخ�ص ٌّ
نفوذ �أو ٍ
ٌ
م ��ع الف ��رق بني هذه الأم ��ور -يتق ّرب منه من يح ّب ��ون ما ميلكه حيثما�شخ�ص
ذهب .وهذه هي طبيعة الإن�سان �أ ّنه عندما يع�شق �شي ًئا ويراه يف
ٍ
يحب الق ّوة البدن ّية والبطولة ،وما �إن
م ��ا فهو ُيق ّرب نف�سه منه .بع�ضهم ّ
إن�سان حتّى ي�سع ��ى وراءه ويغدو ذاك البطل ملهمه
يراه ��ا ق ��د جت ّلت يف � ٍ
يحب العلم ،وما �إن ي ��روا عالمًِا حتّى يتح ّلقوا
ومعب ��وده .وبع�ضه ��م الآخر ّ
حول ��ه .و�آخ ��رون يح ّب ��ون املن�صب ج � ًّ�دا ،ويخ�ضع ��ون كث�ي�رً ا لأ�صحابه
ويتوا�ضع ��ون لهم� .إنهم يع�شقون املن�ص ��ب؛ وما �إن يروا �أحدًا من النا�س
ق ��د بدت عليه [�آثاره] حتّى يلت ّفوا حوله ،هذه طبيعة الإن�سان .لذلك� ،إنّ
ال�ص ّفة ،وهو حاكم
بع� ��ض امل�سلمني ي ��رى �أنّ الر�سول Pكان يجل� ��س يف ُ
املدينة املن� � ّورة ،فكانوا ال يرتكون جمل�سه ملن�صب ��ه ال�سيا�سي وملعنو ّيته،
وال يتح ّرك ��ون من �أماكنه ��م .وك ّلما جل�س هناك جل�س ��وا حوله ُمرت ّقبني
ُمتال�صق�ي�ن ،مل يكن لديهم ما يقومون ب ��ه ،ومل يكن لديهم ما يقولونه،
كانوا يجل�سون هكذا وح�سب .وعندما كان ي�أتي رج ٌل م�ؤمنٌ �صال ٌح يفهم
وطالب له لال�ستفادة من النبي  ،Pكان الر�سولُ Pيخاطب �أحد
الدين
ٌ
اجلال�سني ويطلب منه القيام لذاك الرجل الواقف ليجل�س مكانه ،وكان
الر�س ��ول يقول له [للجال� ��س]� ،أو ال يقول�« ،إ ّن ��ه [�أي الواقف] �أكرث منك
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�إميا ًنا»؛ وقد كان ي�صعب عليه [على اجلال�س] هذا .هذا ما تقوله الآية:
} َو�إِ َذا ِق َ
��زو ْا{ ليجل�س �شخ�ص �آخر مكانك ��م } َف� ُ
ي��ل � ُ
ٱن�ش ُ
ٱن�ش ُزو ْا{ ،ما
امل�شكلة يف الأمر؟
﴿ َير َفع � هَّ ُ
ٱلل ٱ� َّل ِذينَ َءا َمنُو ْا ِمن ُكم َو ٱ� َّل ِذينَ �أُو ُتو ْا �ٱل ِع َلم َد َر َجات﴾ الفعل
ِ
«يرف ��ع» مل ي� ِأت
مرفوعا ،ولو كان كذلك لكانت اجلملة خرب ّية ،مبعنى �أنّ
ً
جمزوما
اهلل تعاىل يرف ُع الذين �آمنوا والذين �أوتوا العلم درجات ،بل جاء
ً
حم ّر ًكا بالك�سر ،مبعنى :ان�شزوا لكي يرف َع اهلل الذين �آمنوا ....فاجلملة
لي�ست خربية ،وهي يف احلقيقة جواب الطلب�﴿ .إِ َذا ِق َ
يل َل ُكم َت َف َّ�س ُحو ْا يِف

ٱن�ش ُزو ْا َير َفع � هَّ ُ
ف�سح � هَّ ُ
ٱلل َل ُكم َو�إِ َذا ِق َ
ٱن�ش ُزو ْا َف� ُ
يل � ُ
ٱلل
ٱ�ملَ َجا ِل ِ�س َف� َ
ِ
ٱف�س ُحو ْا َي َ ِ
ٱ� َّل ِذي��نَ َءا َمنُو ْا ِمن ُك��م﴾ -والإميان هنا هو الإميان الكامل -فعندما ُيقال
له ��مَ ﴿ :ت َف َّ�س ُحوا يف املَجا ِل�س﴾ ذلك لك ��ي يجل�س امل�ؤمنون احلقيقيون،

�أولئ ��ك الذين يتوقون لر�ؤية الر�سول Pواال�ستفادة منه� ،أو ليجل�س �أهل
�كل �أف�ضل،
العل ��م و�أه ��ل الإميان الذي ��ن يفهم ��ون كالم الر�سول Pب�ش � ٍ
إلهي
وي�ستفي ��دوا من ��ه �أكرث ،فهم التّائق ��ون لل َن ْهل من غدي ��ر الف�ضل ال ّ
اجل ��اري عل ��ى ل�س ��ان الر�سول  Pويف قلب ��ه؛ وهم واقف ��ون يف اخلارج.
ث � ّ�م ُيقال لهم «ان�شزوا �أنتم ليجل�سوا مكانك ��م! لكي ﴿ َير َفع � هَّ ُ
ٱلل �ٱ َّل ِذينَ
ِ
لم َد َر َجات﴾
َءا َمنُو ْا ِمن ُكم﴾ �-آمنوا �إميا ًنا حقيق ًّياَ ﴿ -و�ٱ َّل ِذينَ �أُو ُتو ْا �ٱل ِع َ
م ��ن هنا ُيفهم �أنّ قيمة الإميان هي قيم ٌة �سامية ،و ُيفهم كذلك �أنّ قيمة
العلم املقرتن بالإميان �أ�سمى1؛ � ّأي �إذا كان لدينا م�ؤمنان� ،أحدهما غري
مقاما مبراتب من امل�ؤمن
ع ��ا ٍمل والثاين عا ٌمل ،ف�إنّ امل�ؤم ��ن العامل �أعلى ً
[ −1تُعرف أفضلية العلم المقترن باإليمان على اإليمان من دون عمل من خالل اآلية
نفسها؛ فهي تتضمن جملتين :األولى "يرفعِ الل ُه الذين آمنوا منكم" من دون تمييز،
والثانية "والذين أوتوا العلم درجات" وتمييزها هو "درجات" والذي يُعرف من خالله
تمييز الجملة األولى الذي هو "درجةً" ،فيكون معنى اآلية" :يرفع الله الذين آمنوا
منكم" درجةً" ،والذين أوتوا العلم" يرفعهم "درجات"].
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غري العامل .وحتّى �إ ّنه ُف ِّ�ضل يف رواي ٍة امل�ؤمنُ العامل على امل�ؤمن ال�شهيد،
وامل�ؤم ��ن ال�شهيد على امل�ؤم ��ن العابدً � .1إذا ،وبنا ًء علي ��ه ف�إ ّنا نفهم مما
م�ض ��ى �أ ّنه �إذا مل نتم ّكن م ��ن الو�صول �إىل الإميان الكامل ً
رك�ضا فعلينا
�أن نزح ��ف �إلي ��ه زح ًفا ،وذل ��ك بالإميان مع العلم .ولي� ��س املراد بالعلم
هن ��ا علم الفيزي ��اء واجلرب واملث ّلثات وم ��ا �شابه ،بل عل ��م الدين وعلم
إلهي ،وفقه ال�شرائع الإله ّية .نحن يجب
املعرف ��ة الإله ّية ،وعلم الفقه ال ّ
علينا �أن جن� � ّر �أنف�سنا نحو ّ
االطالع على املعرفة الدينية ،فهذه املعرفة
جمتمع
�إذا حت ّقق ��ت يف الإن�سان ف�إ ّنه لن ي�ض� � ّل ،و�إذا كانت ُمتوافر ًة يف
ٍ
بغ ��زار ٍة ف�إنّ هذا املجتم ��ع �سيبقى دائ ًما م�سل ًما ول ��ن ُيخطئ� .إنّ �أغلب
الأخطاء تن�ش�أ �إثر االبتعاد عن املعرفة الدينية.
﴿ َو� هَّ ُ
ٱلل مِ َب��ا َتع َم ُل��ونَ َخ ِب�ير﴾ ف�سوا ٌء عليكم �أ�أطعت ��م الر�سول �أم مل
تفعلوا ف�إنّ اهلل علي ٌم خبري.

 −1تفسير نور الثقلين ،ج  ،5ص .264
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اج ْيت ُُم ال َّر ُس َ
﴿ َيا أَ ُّيهَا ا َّل ِذ َ
ول َف َق ِّد ُموا َب نْ َ
ي
ين آ َمنُوا إِ َذا َن َ
َيد َْي َن ْج َوا ُك ْم َص َد َق ًة َذ ِل َك َخيرْ ٌ َّل ُك ْم َوأَ ْط َه ُر َفإِن َّل ْم َت ِج ُدوا
يم ( )12أَأَ ْش�� َف ْقت ُْم أَن ُت َق ِّد ُموا َب نْ َ
ي
َف��إِ َّن ال َّل َه َغ ُف��و ٌر َّر ِح ٌ
اب ال َّل ُه َع َل ْي ُك ْم
ات َفإِ ْذ َل ْم َت ْف َع ُلوا َو َت َ
َيد َْي َن ْج َوا ُك ْم َص َد َق ٍ
الص اَل َة َوآ ُتوا ال َّز َكا َة َوأَ ِط ُيعوا ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه َوال َّل ُه
َف َأ ِق ُيموا َّ
َخ ِب ٌري مِبَا َت ْع َم ُل َ
ون (﴾)13

I
��م ال َّر ُ�س َ
��ول َف َقدِّ ُم��وا َب�ْي نْ َ َيدَ ْي
﴿ َي��ا �أَ ُّي َه��ا ا َّل ِذي��نَ �آ َمنُ��وا ِ�إ َذا َن َ
اج ْي ُت ُ
تدُ وا َف�إِنَّ هَّ َ
��م َ�صدَ َق ًة َذ ِل َك َخيرْ ٌ َّل ُك ْم َو�أَ ْط َه ُر َف�� ِ�إن مَّ ْ
جَ ْ
الل َغفُ و ٌر
ل جَ ِ
ن َو ُاك ْ
يم﴾
َّر ِح ٌ
* (]1982/06/11[ )1361/03/21
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شأن نزول اآلية

الق�صة هي �أ ّنه عندما كان الر�سول Pيجل�س يف امل�سجد �أو يف البيت،
ّ
كان ي�أتي ��ه بع� ��ض امل�ؤمنني و ُيناجون ��ه �أمام اجلمع احلا�ض ��ر ،ومل يكن
للر�س ��ول Pما ُيناجيهم به � ،اّإل �أ ّنهم كان ��وا ي�أتونه وي�شغلون �أُذنه دائ ًما
مبناجاتهم وي�أخذون �أوقات الآخرين .وقد كان لهذا العمل حالتان:
ف�أحيا ًن ��ا يك ��ون ه ��ذا العمل ح�س ًن ��ا؛ �إذ قد يكون ث ّمة خ�ب ٌ�ر ال ينبغي
�إ�شاعت ��ه وذك ��ره عل ًن ��ا ،ك�أن تكون �أخب ��ار هجوم العد ّو ق ��د و�صلت ،فلو
�سيدب يف نفو�س
�أُذيع ��ت هذه الأنباء عل ًنا وعلى امللأ العام ف�إنّ اخلوف
ُّ
النبي  Pبه ��ا هم�سً ا .ج ��اء يف �إحدى الآيات
النا� ��س؛ لذا يج ��ب �إخبار ّ
1
من �أَ ِو ا َ
ذاعوا ِبه﴾  ،حول
خل ِ
جاءهُ م َ�أ ْم ٌر مِنَ ا َلأ ِ
وف �أَ ُ
القر�آني ��ةَ ﴿ :و�إِذا َ
�أولئك الذين كانوا ُيذيعون َجها ًرا الأنباء التي ت�صل �إىل م�سامعهم حول
�أم ��ن املجتمع� ،أو حول ق�ضايا ُتثري اخلوف والرعب فيقولون اً
مثل :جاء
العد ّو ،ذهب العد ّو ،وقع احلادث الفال ّ
ين ...وال ينبغي طب ًعا �إف�شاء هذه
الأخبار،؛ لأنّ النا�س �سيخافون ،بل ينبغي �إعالم القائد بها �أ ّو اًل و�إعالم
الق ��ادة الع�سكريني واملعني�ي�ن بالأمور لي�ضعها ه�ؤالء ب�ي�ن �أيدي النا�س
بنح� � ٍو ُمنا�س ��ب� .أن ينقل الإن�سان ك ّل ما ي�سمع ��ه لي�س بالأمر ال�صائب،
فقد يرتت � ّ�ب على ذلك �آثا ٌر �س ّيئة؛ لأنّ الع ��د ّو ُمتغل ِغ ٌل بني النا�س � ً
أي�ضا.
ث ّم ��ة من يت�س ��اءل �أحيا ًنا عن �سبب عدم �إطالع النا� ��س على ك ّل الأنباء
وخا�صتنا والغريب
املتع ّلق ��ة بالبالد ،واجلواب هو �أنّ النا�س ه ��م �أهلنا ّ
ع ّن ��ا هو الع ��د ّو ،لك ّنه ُمتغل ِغ ٌل بني النا�س� .أنت ��م ايتوين ب�شعب مل يتغلغل
في ��ه الع ��دو وال يوجد �ضمن �صفوف ��ه عنا�صر دخيلة للع ��دو[ ،وا�ضمنوا
يل] � ً
أي�ض ��ا � اّأل ُي�شيع النا�س هن ��ا وهناك الأنباء [الهامة] التي �سمعوها؛
 −1سورة النساء ،اآلية .83
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�آنذاك ميكن م�شاركة جمي ��ع الأخبار ال�صغرية والكبرية للدولة معهم:
م ��ا هي �أو�ضاع امليزانية ،ما هي �أو�ض ��اع النقد الأجنبي ،ما هي �أو�ضاع
ال�سيا�سة اخلارجية ،كيف ه ��ي عالقاتنا مع الدولة الفالنية ،كيف هي
عالقتن ��ا مع ال�شخ�صية الفالنية ،اً
ومثل يف اللق ��اء ال�سري الفالين مع
م�س� ��ؤول الدول ��ة الأجنبية الفالنية ماذا قلنا له وم ��اذا �سمعنا منه؛ كل
هذا ميكن م�شاركته مع ال�شعب [�شريطة عدم نفوذ العدو بني �صفوفه].
ال�شعب حبيبن ��ا وال�شعب هو �أهلنا ،لكنْ ف�إذا ذكر �أحد املعنيني ب�أ�سرار
ً
فر�ضا يف �صالة اجلمعة ويف �إحدىالدولة �شي ًئا منها يف اجتماع ٍكبري
اخلط ��ب -فم ��ن �أين ُيعل ��م �أ ّنه ال يوجد ب�ي�ن احل�شود احلا�ض ��رة �أعدا ٌء
2
ُدخ�ل�اء؟ و�أنّ العنا�ص ��ر الدخيل ��ة لـل «كي جي ب ��ي» 1وال «�س ��ي �آي �أي»
واملو�س ��اد 3وجهاز اال�ستخب ��ارات الربيطاين 4غري موج ��ود ٍة �ضمن هذه
احل�شود؟ من �أين لكم �أن تعلموا هذا؟ حيث من الطبيعي �أن ت�أتي �أجهزة
اال�ستخب ��ارات املعادي ��ة وتتز ّود باملعلوم ��ات .وحتّى ل ��و مل يكن لعنا�صر
�أجه ��زة اال�ستخبارات هذه ح�ض ��ور ،فمن �أين ُيعلم �أنّ ال�شعب �سيحتفظ
باملعلومات التي �سمعها م ��ن دون �إذاعتها؟ �إذ لي�ست �أفواه جميع النا�س
مغلق ��ة [عن نقل الأنب ��اء] .يجب على كل �إن�سان �أن يحتفظ [لنف�سه] مبا
�سم ��ع ،لك ��ن ،فالكثري من النا� ��س ال يراعون هذا الأم ��ر ف ُيذيعون ك ّل ما
�سمع ��وا ،وهذه خ�صل ٌة �س ّيئةً � .إذا فثمة ما يجب الهم�س به للر�سول � Pأو
مل�س� ٍؤول بعينه ،وال حرج يف هذا .هذا ٌ
منط من املناجاة.
 ]KGB[ −1لجنة أمن الدولة أو جهاز االستخبارات في االتحاد السوفييتي السابق.
 ]CIA[ −2وكالة المخابرات المركزية األمريكية.
 ]MOSSAD[ −3وكالة استخبارات الكيان الصهيوني.
 −4أو إم آي  ]MI6[ 6جهاز المخابرات السرية البريطاني المسؤول عن التجسس
ودراسة وتحليل المعلومات والنشاطات التجسسية [للمملكة المتحدة] خارج أراضيها
عبر الدول المختلفة.
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وهناك ٌ
منط �آخ ٌر �س ّيئ من الهم�س يف �أذن امل�س�ؤولني واملعنيني بالأمور
�شخ�صي،
والقادة الع�سكريني وما �شاب ��ه .وهو عندما يكون للمرء كال ٌم
ّ
كال ٌم ال �أهم ّي ��ة له ،قول ��ه وعدمه �س ّيان وال طائل منه ،لكنّ �صاحبه يريد
قائد بعين ��ه� ،أو من الر�سول Pفي�أتي ويهم�س
�أن ُيظه ��ر للنا�س ُقربه من ٍ
يف �أذن النب ��ي  Pيف ح�ض ��ور اجلمي ��ع .ه ��ذا �أمر �س ّيئ طب ًع ��ا .قد تكون
مناج ��اة الر�سول � Pأحيا ًنا عم اً
�ًل  لل ُقربة؛ �أي ميكن �أن يق�صد �صاحبها
منه ��ا ال ُقربة ثم يقوم بها ،وق ��د ال يكون كذل ��ك؛ �أي �إنّ الإن�سان ال ي�أتي
�شخ�صي ،ويريد
أرب
الر�سول  Pبق�صد ال ُقرب َة وال ابتغاء وجه اهلل ،بل مل� ٍ
ّ
�أن ُيق ّرب نف�سه من الر�سول Pليوحي للنا�س �أ ّنه قريب منه .وبهذا يكون
للمناجاة �ضربان� :أحدهما لل ُقربة والآخر لي�س كذلك.
ه ��ذا ما �أفهمه �أنا من هذه الآي ��ة �-إذ �أرى �أن معناها وكذا تف�سريها
ال�صحيح ه ��و ه ��ذا� -أنّ كال ال�صنفني من النا�س كان ��ا ي�أتيان الر�سول
ويهم�سان يف �أذنه؛ ال�صنف الذي كان لديه حقيق ًة ما يقوله �س ًّرا للر�سول
ويج ��ب علي ��ه �أن يهم�سه يف �أذن ��ه  Pمن جهة ،وال�صن ��ف الذي مل يكن
لديه ما يجب قوله �س ًّرا للر�سول ،و�إمنا كان ي�أتي ل ُيظهر نف�سه وك�أنه من
خا�صته  Pمن جهة �أخرىِ .كال ال�صنفني كانا ي�أتيان و ُيناجيان الر�سول.
ّ
حدا لت�ص ّرف ه�ؤالء؛ لذا نزلت هذه
وق ��د كان على الر�سول � Pأن ي�ض ��ع ًّ
إلهي ،فقال تعاىل﴿ َيا�أَ ُّي َها ٱ� َّل ِذينَ
الآية الكرمية ،وكان هذا �أف�ضل تدب ٍري � ّ
اجي ُت ُم �ٱل َّر ُ�س َ
ول َف َقدِّ ُمو ْا َب َ
ني َيدَ ي جَن َو ُاكم َ�صدَ َقة﴾ ال ُيقال
َءا َمنُو ْا �إِ َذا َن َ
إنفاق �صدق ًة ،فال�صدقة هي الإنفاق
«�صدق ��ة» لك ّل بذل مال ،ولي� ��س ك ّل � ٍ
ال ��ذي ال ُيبتغى منه � اّإل مر�ضاة اهلل؛ لذا قال يف هذه الآية ﴿ َف َقدِّ ُمو ْا َب َ
ني
َي��دَ ي جَن َو ُاكم َ�صدَ َقة﴾ � ّأي ق ّدموا قبل النجوى �صدقة ،ومل يقل� :أنفقوا
قبل النجوى �أو ابذلوا اً
مال ،بل قال :ق ّدموا قبل ُمناجاتكم للر�سول �صدق ًة
يف �سبيل اهلل؛ � ّأي املال الذي يبذله الإن�سان يف �سبيل اهلل بق�صد ال ُقربة.
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�روري ليناجي به الر�سول
وهذا يح� � ّل امل�شكلة؛ لأنّ من لديه كال ٌم �ض � ٌّ
بق�صد ال ُقربة ف�إ ّنه يق�صد القربة �أ ّو اًل ّثم يت�ص ّدق� ،أما ذاك الذي ُيناجي
الر�سول Pلهوىً يف نف�سه ،فعندما ُيريد بذل املال ف�إ ّنه ال يق�صد ال ُقربة،
ول ��ذا فال يكون بذله �صدقة .لذا ،ف�أولئك الذين ال يق�صدون القربة من
مناجاته ��م للر�سول Pولي�س لديهم كال ٌم ها ٌّم لقوله ،فلي�س بو�سعهم �أن
ُيعطوا ال�صدقة ،وحتّى لو �أعطوا �آالف الدنانري فلن تكون �صدق ًة ُ
خلل ّوها
من عن�صر ال ُقربة .لقد قرن تعاىل جواز مناجاة الر�سول بعمل ي�شرتط
في ��ه ق�صد القربة ،وه ��و ال�صدقة .فمن مل يق�ص ��د القربة يف مناجاته
الر�س ��ول و�أراد مناجاته لهوىً يف نف�سه؛ فلن يتمك ��ن �أ�سا�سً ا من �إعطاء
ال�صدقة قبلها ،ميكنه �أن يبذل اً
مال ،لكنّ هذا املال لن يكون �صدقة ،لأنه
ال ُيق�صد منه ال ُقربة.
ناج
و�ض ��ع الإ�سالم ه ��ذا ال�شرط الدقي ��ق ،فكانت النتيجة �أ ّن ��ه مل ُي ِ
علي ب ��ن �أبي طالب
الر�س ��ول � Pس ��وى رج ��ل واحد ه ��و �أمري امل�ؤمن�ي�ن ّ
(�صل ��وات اهلل و�سالم ��ه عليه) ،وتبينّ م ��ن ذلك �أنّ مناج ��اة الآخرين
ربي .كان لأمري امل�ؤمن�ي�ن دينا ٌر فجعله ع�شرة
مل يك ��ن لها � ّأي �أ�سا� � ٍ�س ُق ّ
دراه ��م وناجى ر�سول اهلل  Pع�ش ��ر م ّر ٍات بذاك الدين ��ار ،ف�أعطى يف
علي بن �أبي طالب كان يق�صد
ك ّل م� � ّر ٍة دره ًم ��ا يف �سبيل اهلل ،فتبينّ �أنّ ّ
ال ُقربة هلل تعاىل يف مناجاته الر�سول ،Pومل يكن يق�صد �إظهار نف�سه،
لذا فب�إمكانه الت�ص ّدق يف �سبيل اهلل قبل مناجاة الر�سول.P
ولق ��د كان الآخ ��رون �أثري ��اء ،ولربمّ ��ا كان ��وا ال يبخلون بب ��ذل املال
درهم ملناجاة الر�سول ،Pلكنْ مل يكن ب�إمكانهم �إعطاء هذا
وب�إعط ��اء ٍ
الدره ��م يف �سبيل اهلل ،ومل يكن مبقدورهم ق�صد ال ُقربة ،لأنّ جنواهم
عمل يف �سبيل
تل ��ك مل تك ��ن يف �سبيل اهلل .عندما ال ُي ِ
قدم الإن�سان على ٍ
اهلل ف�إ ّن ��ه ل ��ن يتم ّكن كذلك من القي ��ام مبق ّدمته لوج ��ه اهلل ،فمق ّدمة
P
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العم ��ل -وهي ال�صدقة هنا -تك ��ون لوجه اهلل عندما يكون العمل نف�سه
يف �سبيل اهلل ولوجهه تعاىل� ،آنذاك ميكن [لفاعله] �أن يعطي ماله هذا
بق�ص ��د القربة ليكون �صدق ��ة ،و�إال فلن يكون كذلك ،و�إمنا �سيكون اً
بذل
للم ��ال؛ لذا فقد كان �أمري امل�ؤمنني (�صل ��وات اهلل عليه) يقول ملنازعيه
يف �أم ��ر اخلالفة يف بع�ض كالمه معه ��م�« :إنّ يف كتاب اهلل �آي ًة ما عمل
بها �أح ٌد قبلي وهي �آية النجوى وال�صدقة التي قبل النجوى».1
� ّأي �إ ّن ��ه عندم ��ا نزلت هذه الآية ج ��اء �أمري امل�ؤمن�ي�ن (�صلوات اهلل
علي ��ه) وت�ص� � ّدق وناجى الر�س ��ولّ ،Pثم ت�ص� � ّدق وناجى ،ث � ّ�م ت�ص ّدق
وناج ��ى ...هك ��ذا لع�شر م� � ّرات ،ومل يفعل ه ��ذا بعده �أحد .ث � ّ�م ُن ِ�س َخ ْت
ه ��ذه الآية ،والآي ��ة التالية التي �سن�صل �إليها ه ��ي َن ْ�سخُ هذه الآية حيث
ُر ِف ��ع احلكم .وطب ًعا فقد رجع امل�سلمون �إىل �أنف�سهم وانتبهوا �إىل �أنّ ما
يقوم ��ون ب ��ه لي�س لوجه اهلل و�إ ّمنا عن هوى نف� ��س ،وهذا ما �أف�ضى بهم
�إىل �أن يرجعوا �إىل �أنف�سهم.
طب ًعا ذكر بع�ض املف�سرين معاين �أخرى ال يجدها املرء �سليمة.
ذكروا اً
مثل �أ ّنه عندما كان ي�أتي بع�ض الأغنياء و ُيناجون الر�سول P
كان الفقراء يجل�سون يف زاوي ٍة من املجل�س ي�شهدون جنواهم ،لذا قال
تعاىل للأغنياء« :عندما ت�أتون وتناجون الر�سول ،ت�ص ّدقوا للفقراء
احلا�ضرين يف املجل�س لكي ال ت�ضيق �صدورهم!» وك�أنّ الفقراء كانوا
ي�أخذون ر�شوة النجوى! ولي�س من ال�صائب �أن نقول :فلي� ِأت بع�ض
الأث��ري��اء ويناجوا الر�سول ويعطوا مقابل ذل��ك �ضريبة �-ضريبة
النجوىّ -ثم يبقى هذا االمتياز للأثرياء .كال� ،أنا ال �أرى �أن احلكم
الإلهي هو هذا ،و�أن معنى الآية القر�آنية هو هذا .ذكر بع�ض املف�سرين
هذا املعنى لكنّ املعنى الذي ذكر ُته هو معنى دقيق ال ُ�شبهة فيه �-أي
 −1تفسير القمي ،ج ،2ص.357
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ال حمل للإ�شكال فيه -ومفهوم الآية �ضمن ذاك املعنى مقبول ووا�ضح
ب�شكل كامل.
شرح اآليتين

اجي ُت ُم �ٱل َّر ُ�س َ
ول﴾ كان الفعل يف الآيات
﴿ َيا�أَ ُّي َها �ٱ َّل ِذينَ َءا َمنُو ْا �إِ َذا َن َ
َناجيتُم» 1وهو حني ُيناجي بع�ض الأ�شخا�ص ً
بع�ضا،
ال�سابقة (�آية « )9ت َ
«ناجيتُم»؛ � ّأي عندما ُيناجي �أحدهم ر�سول اهلل
وجاء الفعل هنا ب�صيغة َ
«تفاعل» وكذا «تناجيتُم» الذي هو على
 ،Pوالفعل «تَناجى» على وزن َ
«تفاعل» ،من جهة؛ و«املناجاة» على وزن «املفاعلة» ،و«ناجيتُم»
وزن َ
من ا�شتقاقاتها ،وكال الوزنني مبعنى العمل املتقابل .لكن يبدو �أنّ
م��ر ّد ذكر الفعل «ناجيتُم» فيما يتع ّلق بالر�سول والفعل «تَناجيتُم»
فيما يتع ّلق بامل�سلمني فيما بينهم ،هو �أ ّنه فيما يتع ّلق به�ؤالء فقد كان
ك ّل اثنني منهما يتهام�سان فيما بينهما؛ � ّأي كانوا يجل�سون مث ًنى يف
جمال�س امل�ؤمنني وي�ستغرقون يف مناجاة بع�ضهم ً
بع�ضا ،ومل يكن
الآخرون يعلمون ماذا يقول ه�ؤالء فيما بينهم .وقد كان هذا �سلو ًكا
مذموما ،وكذلك كان يف الأ�سا�س �سلوك املنافقني ،وقد قال تعاىل
ً
فيما بعد �إ ّنه �سيك�شف �أ�سرارهم� .أما فيما يتع ّلق بالر�سول  Pفقد كان
هم�سً ا من طرف واحد؛ � ّأي مل يكن لدى الر�سول Pما يقوله ملناجيه،
فقد كان يجل�س يف بيته �أو يف امل�سجدّ ،ثم ي�أتي ه�ؤالء وي�ستم ّرون يف
�إزعاج م�سامعه ويهم�سون يف �أذنه .لذا ،فمع �أنّ فعل املناجاة ُمتقاب ٌل
من ناحية وزن الفعل ،لك ّنه فيما يتع ّلق بالر�سول Pمل يكن كذلك؛
�أي ّمل يكن الر�سول Pيتح ّدث معهم ،وكانوا هم فقط يتح ّدثون معه؛
لذا جاء الفعل على وزن «املفاعلة» .ول��ذا ،فعندما نتح ّدث مع اهلل
 −1سورة المجادلة ،اآلية .9
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رب
ونناجيه ،فنحن من يتح ّدث معه لك ّنه هو ال يتح ّدث .فمناجاة ّ
العاملني هي �أن يتح ّدث الإن�سان مع اهلل ويتح ّدث يف خلوته معه تعاىل،
ال �أ ّنه تعاىل يتك ّلم مع الإن�سان يف تلك احلالة� .أما «تناجى» الذي هو
على وزن «تفاعل» فهو يبدو كما �أت� ّصور ،وبنا ًء على ما م ّر من تو�ضيح،
وك�أنه حني يتك ّلم اثنان مع بع�ضهما ً
بع�ضا.
��م �ٱل َّر ُ�س َ
��ول َف َقدِّ ُم��و ْا َب� َ
ين َي��دَ ي جَن َو ُاك��م َ�صدَ َق��ة﴾ ال
﴿�إِ َذا َن َ
اجي ُت ُ
يق ��ول «ال ُتناج ��وا» �إذ ق ��د يك ��ون لأحده ��م م�س�أل� � ٌة �ضرور ّي� � ٌة يجب �أن
يناج ��ي بها الر�س ��ولP؛ لذا فلو نه ��ى تعاىل بنح ٍو مطل � ٍ�ق عن املناجاة
َ
الر�سول ك ُّل ذي
ناج
ف�إنّ كث�ي�رً ا من الأمور �ستبقى مع ّلقة ،ولو ق ��ال «فل ُي ِ
�ش� �� ٍأن �ضروري» ،فقد يظنّ كث�ي�رون �أنّ م�سائلهم �ضرور ّية .ونحن لدينا
هن ��ا [يف رئا�سة اجلمهورية] هذه امل�شكل ��ة؛ [�إذ ي�أتي] بع�ض الأ�شخا�ص
ويق ��ول« :عندي �أم ��ر �ضروري �أريد ملناق�شته معك ��م ع�شرين دقيقة من
وقتك ��م �أنت ��م �شخ�ص ًّيا» [�أي �سماحته] ،ومهما قلن ��ا له« :حت ّدث يا �سيد
م ��ع رئي�س املكتب [الرئا�سي] ،م ��ع امل�ست�شار [ا َمل ْع ِن ��ي]!» ف�إنه يقول« :ال
ميك ��ن ،يج ��ب �أن �أحت ّدث مع �شخ�صكم �أنتم» ،ث ��م ي�أتي ويتح ّدث [معي
�شخ�ص ًي ��ا] فيتّ�ض ��ح �أن م�س�ألت ��ه ال�ضروري ��ة لي�س ��ت عندن ��ا [كرئا�س ��ة
للجمهوري ��ة] وال حت ��ى يف الدرجة العا�ش ��رة من الأهمي ��ة .طب ًعا كانت
م�س�ألت ��ه تب ��دو له وك�أنها �أم ��ر �ضروري ،لكنْ مع ما ل ��دي من ان�شغاالت
ف� ��إنّ م�س�ألت ��ه لي�ست حتى يف الدرجة العا�شرة م ��ن الأهمية وال �ضرورة
له ��ا وال فورية� .أحيا ًنا قد ال يكون تق�صري الأ�شخا�ص �أنف�سهم � ً
أي�ضا� ،إذ
تبدو ق�ضاياهم لأنظارهم هامة و�ضرورية .لذا فلو قال تعاىل يف الآية:
ناج [الر�سول]؛ ف�إنّ كث ًريا ممن
فلي� �� ِأت كل من لديه م�س�ألة �ضرورية ول ُي ِ
تبدو لهم م�سائلهم �ضرورية �سي�أتون وي�شرعون مبناجاته  .Pولن يكون
�سبيل حل ّل امل�شكلة .ف ��اهلل �سبحانه وتعاىل يجد اً
هذا اً
�سبيل �آخر يدفع
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النا� ��س من خالله للتف ُّكر وللرجوع �إىل �ضمائرهم ،اً
اجي ُت ُم
قائل ﴿�إِ َذا َن َ
ني َيدَ ي جَن َو ُاك��م َ�صدَ َقة﴾ � ّأي ي�ضع ً
�ٱل َّر ُ�س َ
��ول َف َقدِّ ُمو ْا َب َ
�شرطا ا�شترُ ِ ط

وج ِع ��ل قيدً ا له .يعني �إذا �أراد �أح� � ٌد [مثل] الذهاب
في ��ه ق�صد القربة ُ
عائلي ال �أهم ّية له �أ�سا�سً ا� ،أو و ّد �أن
ملناج ��اة الر�سول Pوكان لديه �ش�أ ٌن ٌّ
ي�شتك ��ي �إليه هموم ��ه -و�شكوى الهموم �إىل الر�س ��ول Pال تتطلب ق�صد
القرب ��ة -فم ��ا �إن �أراد الت�ص ّدق يف �سبيل اهلل ملناج ��اة الر�سول ،Pوما
�إن �أراد ق�صد القربة والت�ص ّدق حتى يقفز هذا ال�س�ؤال �إىل ذهنهُّ �« :أي
ق�ص ��د قرب ٍة هذا؟!» عندما � ُ
أقول�« :أت�ص ّد ُق قربة �إىل اهلل تعاىل لأُناجي
الر�س ��ول» فحينما ال تكون مناجاتي م ��ع الر�سول يف �سبيل اهلل ،فكذلك
يهم
ل ��ن يكون بذل امل ��ال الذي هو مق ّدمتها يف �سبي ��ل اهللً � .إذا فعندما ّ
بب ��ذل املال �سيف ّك ��ر وي�ؤ ّنبه �ضمريه ويذ ّك ��ره �أنّ م�س�ألته لي�ست ها ّم ًة وال
�ضرور ّي ��ة ،و�سيعزف ع ��ن ذلك حينهاً � .إذا ،دفعت ه ��ذه الآية امل�سلمني
�إىل التف ّك ��ر و�إىل الرج ��وع �إىل �ضمائره ��م وذلك من خ�ل�ال ال�صدقة
املق ّي ��دة وامل�شروطة بق�صد القرب ��ة ،و� اّإل فلن يك ��ون ا�سمها �صدقة ،بل
�سيك ��ون ا�سم العمل «بذل املال»� ،سيكون ا�سمه �إنفا ًقا .مع هذا التدبري؛
ربي
ف�إنّ الأ�شخا�ص الذي ��ن لديهم �ش�أن �ضروري مع الر�سول وعملهم ُق ُّ
ب�إمكانه ��م املجيء واحلديث معه � ،Pأما �أولئك الذين لي�س لديهم �أمر
�ض ��روري فلن يتم ّكنوا من املجيء للحديث .ل ��ذا يقول تعاىل ﴿ َف َقدِّ ُمو ْا
َب َ
ني َيدَ ي جَن َو ُاكم َ�صدَ َقة َذا ِل َك َخري َّل ُكم َو�أَط َه ُر﴾ ال�صدقة هي �أف�ضل
لك ��م ،ذلك لأ ّنكم لن ترتكبوا بها خطيئة ،ولن ت�شغلوا الر�سول  ،Pعب ًثا
ولن ت�سلبوا الآخرين ح ّقهم يف مناجاته ،ولن يتل ّوث قلب �أحدكم بت�أنيب
ال�ضمري يف �صواب ّية مناجاته للر�سول .P
�ضروري
تدُ واْ﴾ وهنا تبينّ الآية حكم من كان لديه �ش�أ ٌن
ٌّ
﴿ َف�إِن مَّل جَ ِ
خا�ص ٌة وال ميكنه �إعالمه � اّإل للر�سول Pوحده ،لك ّنه
رب ها ٌّم ور�سال ٌة ّ
�أو خ ٌ
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ال ميتل ��ك ما يت�ص ّدق ب ��ه ليتق ّدم ويناجي النب ��ي  ،Pفالآية تقول له �أن
يذه ��ب ويخرب النبي  Pمب ��ا لديه ﴿ َف���إِنَّ � هَّ َ
ي��م﴾� .أت�صور
ٱلل َغفُور َّر ِح ٌ
�أن معن ��ى الآية به ��ذا النحو جامع مان ��ع� ،أي لن َي ِرد علي ��ه �أي �إ�شكال.
ف�سرن ��ا الآي ��ة بنح ��و �آخر على النح ��و الذي فعله بع� ��ض املف�سرين؛
�إذا ّ
ف�سيعر�ض يف ذهن الإن�سان �إ�شكاالن �إىل ثالثة ال �أريد التف�صيل فيها.
بعد نزول هذه الآية ،خال جمل�س الر�سول ّ ،Pثم ُن�سخت بعد ذلك،
وق ��د كانت فرتة ه ��ذا احلكم ال ��ذي ت�ضم ّنت ��ه تنبي ًه ��ا للم�سلمني .وقد
ح�صل ��ت �صحوة ال�ضم�ي�ر وك�سرت تلك احللقة اخلاطئ ��ة التي �أحاطت
الر�سول  Pوالتفت امل�سلمون �إىل �أخطائهم.
﴿ء�أَ�ش َفق ُت��م �أَن ُت َقدِّ ُمو ْا َب َ
ني َي��دَ ي جَن َو ُاكم َ�صدَ َقات﴾ ُيخاطب اهلل
َ
تع ��اىل امل�سلمني وك�أ ّنه يقول لهم:كيف ح�ص ��ل �أنكم مل تق ّدموا �صدقة؟
لقد كنتم تذهبون دائ ًما �إىل الر�سول  Pوكنتم تو ّدون مناجاته با�ستمرار
 ،فم ��ا لك ��م �أعر�ضتم عنه جمي ًعا ما �إن قيل لك ��م ق ّدموا �صدقة؟» وهذا
الإعرا�ض هو �إ ّما لأنّ �أنف�سهم ال تر�ضى �إنفاق املال� ،أو �إن كانت تر�ضى
بذل ��ك ف�إ ّنهم يعتربون �أن ال �ضرورة يف الأم ��ر ،ويقولون ملاذا نت�ص ّدق؟
كالما �ضرور ًّيا.
وما كانوا يق�صدون القربة؛ لأ ّنهم ال ميلكون ً
��اب � هَّ ُ
يم��و ْا �ٱل�صَّ َل��وا َة َو َءا ُت��و ْا
﴿ َف���إِذ مَل َتف َع ُل��و ْا َو َت َ
ٱلل َع َلي ُك��م َف�أَ ِق ُ
�ٱل َّز َكوا َة َو�أَ ِطي ُعو ْا � هَّ َ
توهم
ٱلل َو َر ُ�سو َلهُ ﴾ فج�أ ًة نبذ النا�س حالة الزهو املُ َّ

التي كانوا يتخ ّيلونها لأنف�سهم؛ فقد كانوا يت� ّصورون �أنّ عليهم الذهاب
�إىل الر�س ��ول Pومناجات ��ه حتّى ي�صنعوا لأنف�سه ��م الهيبة وال�شخ�ص ّية
الرفيع ��ة .وهذه التوهمات اجلاهلة هي ت�ص ّرفاتٌ طاغوتية ،ولو �أ ّنها مل
ت�صدر من الطواغيت �أنف�سهم بل من قبل حمكوميهم ،ف�إظهار التعظيم
طاغوتي ،ع ّلمهم �إ ّياه الطواغيت وع ّودوهم عليه .فقد
لغري اهلل هو عم ٌل
ّ
يح�ص ��ل �أحيا ًنا �أن تبق ��ى الأخالق والعادات الطاغوت ّي ��ة واجلاهل ّية يف
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املجتم ��ع ،ومن �ضمنها هذا ا ُ
يتوهم �أ�صحابه �أ ّنه لكي ي�صنعوا
خللق� ،إذ ّ
لأنف�سه ��م �شخ�صي ًة فم ��ا �إن اً
مثل -تربز يف املجتم ��ع �شخ�صي ٌة ويذيع�صيته ��ا ويعلو ذكرها حتّى يع�ث�روا عليها ويهم�س ��وا يف �أذنها ويناجوها
�أم ��ام �أنظار اجلميع ويتح ّدثوا معه ��ا يف املحافل بخ�صو�ص ّي ٍة �أكرث؛ لكي
مينحوا �أنف�سه ��م حيث ّي ًة واعتبا ًرا يف �أنظ ��ار الآخرين .وهذا طب ًعا عم ٌل
جاهلي ،فاعتبار الإن�سان لي�س بقربه من ذوي املنا�صب �أو ُبعده عنهم،
ّ
َ
كر َم ُكم
ب ��ل �إنّ االعتبار احلقيقي له هو بقربه من اهلل وبعده عنه ﴿�إِنَّ �أ َ
هلل �أَت ُ
ْقاكم﴾.1
ِعندَ ا ِ
عندما حت�ص ��ل هذه ال�صحوة ،ف�إنّ الإن�س ��ان يرجع حينها �إىل تلك
احلقيقي
القي ��م الأ�صيل ��ة� ،إىل الأم ��ور التي يكون به ��ا اعتبار امل�سل ��م
ّ
وقيمته .وه ��ي� :إقامة ال�صالة و�إيتاء الزكاة ،وطاعة اهلل ور�سوله .جاء
يف الرواي ��ة -انطال ًق ��ا من وج ��ود طبق ٍة من الأ�ش ��راف يف ك ّل جمتمع-
«لي�س يف �أمتي �أ�ش ��راف» ،فال �شيء من املال والأ�سرة واحل�سب واملقام
أ�سا�س لل�شرف يف �أ ّمة الر�س ��ول ُ �« :P
أ�صحاب
أ�شراف �أُ ّمتي �
ُ
والألق ��اب � ٌ
2
وح َم َل ُة الق ��ر�آن»  ،و�أ�صحاب الليل ه ��م العاكفون على عبادة اهلل
اللي ��ل َ
يف اللي ��ل ،وعبادة اهلل ق ��د تكون بقراءة القر�آن ،وق ��د تكون باحلرا�سة
واملراقب ��ة يف اجلبهات ،وق ��د تكون بالهجوم على الأع ��داء مع نداء «يا
زه ��راء» و«يا �أمري امل�ؤمنني» ،و� ّأي عم � ٍ�ل ي�ؤ ّديه الإن�سان يف �سبيل اهلل يف
اللي ��ل حيث ُي�سلب الإن�سان النوم والراح ��ة وتبقى عينه يقظ ًة ففي هذا
العم ��ل ف�ضيل ٌة ،وه ��و �أ�سا�س �شرف الإن�سان .وحمل ��ة القر�آن هم الذين
ن�ص الق ��ر�آن و�أحكامه ومعارفه معه ��م ،ويف قلوبهم .وهذا ما
يحملون ّ
علين ��ا فعله ،تع ّلم القر�آن وحفظه يف ال�صدور والأذهان ،وتع ّلم �أحكامه
 −1سورة الحجرات ،اآلية .13
 −2من ال يحضره الفقيه ،ج ،4ص ،399باختالف طفيف.
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والأوام ��ر الإلهية التي ت�ض ّمنها م ��ن حالل ٍوحرام ،بالإ�ضافة �إىل ثقافة
الق ��ر�آن؛ � ّأي معارف ��ه الإله ّي ��ة ،فمن يفعل ذلك كان م ��ن حملة القر�آن،
وحام ��ل القر�آن �إن�س ��ا ٌن �شريف .ف�إذا كان يف جمتم � ٍ�ع ما ث ّمة من ميلك
�ات عالي� � ٍة ،وعائل ٍة كرمي� � ٍة و�شريف ٍة،
�روات �ضخم� � ًة ،ويحظى مبقام � ٍ
ث� ٍ
وامتيازات ج ّمة ،لك ��ن لي�س له من الق ��ر�آن � ّأي ن�صيب،
ويح ��وز �ألقا ًب ��ا
ٍ
ف�إ ّن ��ه لي� ��س من �أ�شراف ه ��ذه الأ ّمة .والأمر هو كذل ��ك يف ثقافتنا ،ويف
نظامن ��ا ،ويف بالدنا ،ويف جمهور ّيتن ��ا الإ�سالم ّية ،ويف �أ ّمتنا الإ�سالم ّية
ويف هذه املنظومة التي �أ�سا�سها الإ�سالم؛ فامل�س�ألة هي �أ ّنه مل يعد لدينا
� ٌ
أ�شراف وغري �أ�شراف � ،اّإل بهذا املعيار الذي جاء يف احلديث .وهذا هو
معن ��ى العودة �إىل القي ��م الإ�سالم ّية والقر�آن ّية الأ�صيل ��ة «�أ�شراف �أ ّمتي
يم��و ْا �ٱل�صَّ َلوا َة
�أ�صح � ُ
�اب اللي � ِ�ل َ
وح َملة القر�آن»؛ لذا يق ��ول تعاىلَ ﴿:ف�أَ ِق ُ
َو َءا ُتو ْا �ٱل َّز َك��وا َة َو�أَ ِطي ُعو ْا � هَّ َ
ٱلل َو َر ُ�سو َلهُ َو� هَّ ُ
ٱلل َخ ِب ُري مِ َبا َتع َم ُلونَ ﴾ فهو
ري بقلوبك ��م وب�أحوالها� .إنّ اهلل ال
يعل ��م �سرائركم وبواطنكم ،وه ��و خب ٌ
يخدعه جلو�سكم يف �صدر املجل�س ،وال حديثكم �أكرث مع ر�سول اهلل ،وال
خا�صته ،ك ّل هذه الأمور ال
مناجاتكم له �أو ا ّدعائكم �أ ّنكم �أ�صبحتم من ّ
وتوهموا �أنّ لكم اعتبا ًرا.
تخدعه تعاىل ،ولو انخدع الآخرون بهاّ ،
ال جرم �أنّ معيار ال�شرف والف�ضيلة هو العمل ال الألقاب والأن�ساب؛
لذا يقول الر�سول الأكرم  Pالبنته فاطمة الزهراء  Oاملع�صومة من
الذن ��ب ،والتي هي �أعظ ��م امر�أ ٍة يف التاريخ وواح ��د ٌة من �أعظم النا�س
هلل َ�شي ًئا»،1
فاطمة! �إِ َّن ِن ��ي َلنْ �أُغ ِن َي َع ْن ِك ِم ��نَ ا ِ
عل ��ى طول التاري ��خ« :يا ِ
ّ
ّ
و�سيتف�ضل
�سيتلطف بك
مبعنى �أن ال حت�سبي �أ ّنك ل َكونك ابنتي ف�إنّ اهلل
أنت .والأمر هو كذلك؛
علي ��ك يوم القيامة �أكرث ،بل املهم هو ما ِ
عمل ِته � ِ
ل ��ذا ف�إنّ فاطمة الزه ��راء - Oالتي غادرت احلي ��اة وا�ست�شهدت يف
 −1شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ،ج  ،18ص .134
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الثامن ��ة ع�ش ��رة من عمره ��ا -وقفت يف حم ��راب العبادة للح� � ّد الذي
تو ّرم ��ت في ��ه قدماها .1ف�أي ��ن �شبابنا و�شا ّباتن ��ا من هذه العب ��ادة؟ �إنّ
ال�سي ��دة الزه ��راء  Oعكف ��ت على العب ��ادة يف عم ��ر الرابعة ع�شرة
واخلام�س ��ة ع�شرة وال�ساد�س ��ة ع�شرة وال�سابعة ع�ش ��رة ويف ك ّل مراحل
وال�صبا ،ه ��ذا ك ّله بالإ�ضافة
حياته ��ا ،والتي هي كلها مرحل ��ة ال�شباب ِّ
�إىل ك ّل الأعم ��ال الواجب ��ة وال�ضرور ّي ��ة والق ّيمة التي يمُ ك ��ن للمر�أة �أن
تقوم به ��ا .لقد تز ّوجت يف التا�سعة من عمره ��ا و�أدارت منزلها لت�سعة
ال�شاب واملحبوب؛ � ّأي
�أع ��وام ،وطوال ال�سنوات الت�سع هذه كان زوجه ��ا
ّ
�أمري امل�ؤمنني ،يحارب يف �ساحات القتال ،ومل تعرت�ض ال�سيدة الزهراء
خ�ل�ال ذلك وال مل� � ّر ٍة واحدة ،ومل ُتب � ِ�د كراه ّي ًة لو�ض ��ع معي�شتها .خالل
ه ��ذه الأعوام القليلة يف املدين ��ة يمُ كن القول �إنّ �أم�ي�ر امل�ؤمنني مل يبقَ
أ�شهر متتالي ٍة يف املدينة ،فق ��د كان ينتقل دائ ًما من
ل�شهري ��ن �أو ثالث ��ة � ٍ
حرب لأخرى ،ومن هذا ال�سفر �إىل تلك امله ّمة اخلطرية .وحتّى عندما
ٍ
يك ��ون يف املدينة فقد كان ��ت حياتهما بذاك الو�ضع الذي نعرفه جمي ًعا:
حلافهم ،ب�ساطهم ،طعامه ��م� ،صومهم و�إطعامهم ،وقد ر ّبيا �أبناءهما
عل ��ى ه ��ذه املبادئ ،وعلى العم ��ل الدائم يف �سبيل اهلل .وه ��ذا يعني �أن
ك ّل الأعم ��ال التي ميكن للم ��ر�أة امل�سلمة �أن ُت�ؤ ّديها قد قامت بها فاطمة
وجه و�أف�ضله؛ لذا كانت �أعظم امر�أ ٍة يف التاريخ.
الزهراء Oب�أح�سن ٍ

 −1مناقب آل أبي طالب (عليه السالم) ج ،3ص .341
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﴿أَ َلم َت�� َر إِ ىَل ٱ َّل ِذ َ
��ب ٱل َّل ُه َع َلي ِهم
ين َت َو َّلواْ َقو ًما َغ ِض َ
َّما هُ ��م ِّم ُنكم َو اَل ِمنهُم َو َيح ِل ُف َ
��ون ع ىََل ٱل َك ِذ ِب َوهُ م
َيع َل ُم َ
ون ( )14أَ َعدَّ ٱل َّل ُه َلهُم َع َذابا َش ِ��ديدًا إِ َّنهُم َس��ا َء
��ون (  )15ٱ َّت َخ ُذواْ أَ َٰمي َنهُ��م ُجنَّة َف َصدُّ واْ
َم��ا َكا ُنواْ َيع َم ُل َ
يل ٱل َّل ِه َف َلهُم َع َذاب ُّمهِني (َّ )16لن ُتغ ِن َي عَنهُم
عَن َس ِب ِ
أَم َٰو ُلهُم َو اَل أَوالدهم ِّم َن ٱل َّل ِه َشي ًئا ُأ ْو َل َ
صح ُب ٱلنَّا ِر
ئك أَ َٰ
هُ م ِفيهَا َٰخ ِل ُد َ
ون (َ )17يو َم َيب َع ُثه ُُم ٱل َّل ُه َج ِميعا َف َيح ِل ُف َ
ون
ون أَ َّنهُم ع ىَ ٰ
حس ُب َ
َل ُه َك اَم َيح ِل ُف َ
َل يَش ٍء أَ اَل إِ َّنهُم
ون َل ُكم َو َي َ
ٱلش َٰ
ون ( )18ٱس��تَح َو َذ َع َلي ِه ُم َّ
هُ ُم ٱل َٰك ِذ ُب َ
نس ٰىهُم
يط ُن َف َأ َ
ٱلش َٰ
ٱلش َٰ
زب َّ
زب َّ
يط ِن
ِذك َر ٱل َّل ِه ُأ ْو َٰل ِئ َك ِح ُ
��يط ِن أَ اَل إِ َّن ِح َ
هُ ُم َٰ
س َ
ون (﴾)19
ٱلخ رِ ُ
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I
توضيح حول العالقة بين اآليتين  13و14
وف ًق ��ا مل ��ا تق� � ّدم ،رمب ��ا كان امل�ؤمن ��ون الذي ��ن ُيناج ��ون الر�سول
يت�ص� � ّورون يف �أذهانه ��م �أنّ ما يقولونه له ه ��و كال ٌم ها ٌّم ال ينبغي ذكره
عل ًن ��ا وجها ًرا ،ويجب �إعالمه  Pبه عل ��ى نحو النجوى وهم�سً ا يف �أذنه.
� اّإل �أنّ الأم ��ر مل يك ��ن كذلك يف كث ٍري من احل ��االت؛ � ّأي �إنّ ذاك الكالم
مل يك ��ن �ضرور ًّيا يف احلقيقة ،ب ��ل �أنان ّيتهم وانتهاز ّيتهم هي التي كانت
العادي ينبغي � اّأل ُيقال للر�سول � Pإال هم�سً ا
توحي لهم ب�أنّ ذاك الكالم
ّ
وجن� �وً ى .وعندما �أم ��ر اهلل تعاىل بالت�ص ّدق قب ��ل املناجاة ،وجد ه�ؤالء
الفر�ص ��ة ليثوبوا �إىل ر�شدهم ول ُيد ّققوا فيم ��ا يريدون قوله ،وليكت�شفوا
احلقيق ��ة وراء حجاب ت� ّصوراتهم الواهي ��ة .واحلقيقة هي �أنّ كالمهم
ذاك مل يك ��ن ذا �ش� ٍأن وال �ضرورة في ��ه ت�ستدعي ذكره للر�سول � .Pأتاح
َ
املجال لهذا الت�أ ّمل يف �أفعالهم ،ومنحهم فر�صة الرجوع
ُحكم ال�صدقة
�إىل ال ��ذات .وقد ُختمت الآية بـِ ﴿ َو ُ
ري
اهلل َخب ٌري مِب��ا َت ْع َم ُلون﴾ وهو خب ٌ
تعزمون عليه؛ � ّأي �إ ّنه يف الواقع ث ّمة �أم ٌر يف تلك الآية
مب ��ا تف ّكرون ومب ��ا ِ
كان ُيط ��رح يف ذه ��ن الإن�سان ،وه ��و ذاك الظاهر ال ��ذي ال يتطابق مع
احلقيق ��ة ،فحتّى تل ��ك الثنائ ّية بني ظاهر الإن�س ��ان وباطنه ال يكت�شفها
الإن�سان يف وجوده � اّإل بعد ت�أ ّم ٍل وبعد �شيءٍ من ال ّدقة .وهذا الظاهر غري
املطابق للحقيقة �-إذا ت�أملناه من منظار علم النف�س وباطن الإن�سان-
يبدو لنا اً
�شكل خم ّف ًفا من النفاق .فالنفاق هو ثنائية الظاهر والباطن،
وثنائية احلقيقة والتظاهر .وهذه الثنائية تكون �أحيا ًنا خف ّي ًة و ُم�سترت ًة
ودقيق� � ًة لدرج ��ة �أنّ االن�س ��ان نف�س ��ه ال ي�ستطي ��ع اكت�شافه ��ا يف داخله،
P
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كح ��ال امل�ؤمنني وامل�سلم�ي�ن فيما يتع ّلق مبناجاة الر�س ��ول ،Pف�أنانيتهم
و�أهوا�ؤه ��م النف�سي ��ة -التي دفعتهم ال�ستعرا� ��ض �أنف�سهم والتقرب من
الر�س ��ول  Pوااللت�ص ��اق به -كانت دقيق ًة وخف ّي ًة ج � ًّ�دا بحيث �إ ّنهم هم
�أنف�سهم مل يكونوا ُمنتبهني لها ،ومل يكونوا ُملتفتني �إىل �أنّ الدافع الذي
كان يح ّركهم ملناجاة الر�سول Pوي�أمرهم بالهم�س يف �أذنه هو الأنان ّية،
ولي� ��س داف ًعا عباد ًّيا .وعليه ،ميكن القول �إنه لي� ��س ب�إمكان الإن�سان �أن
يكت�ش ��ف ه ��ذه الثنائية ما مل يرج ��ع �إىل نف�سه بتو�صي ٍة �إله ّي� � ٍة وقر�آني ٍة،
وبحكم قر�آ ّ
جدا من النفاق،
ين و�
إ�سالمي حكيم .هذه املرحلة ال�ضعيفة ًّ
ّ
ٍ
�إذا مل يكت�ش ��ف الف ��رد الدوافع ال�سقيمة الكامن ��ة خلفها -التي تبدو له
�سليم� � ًة -حت ��ى يزيله ��ا ،و�أُطلق العنان له ��ا ف�ستف�ضي ب ��ه تدريج ًّيا �إىل
النفاق ،فاملنافقون مل يكونوا بهذه ال�صفة منذ البداية ،بل �شي ًئا ف�شي ًئا
ت� ّأ�صلت داخلهم روح النفاق.
ويف الرواي ��ات م ��ا ي�ؤك ��د ذل ��ك ،م ��ن قبي ��ل� :إنّ الري ��اء �أخفى على
يتع�سر-وب�ش ّدة
الإن�سان من دبيب النملة على ال�صخرة ال�سوداء ،1فكما ّ
ح�س له ��ا وال �إدراك،
اكت�ش ��اف حرك ��ة منل ٍة عل ��ى �صخر ٍة �س ��وداء ،ال ّكذل ��ك � ً
جدا وتتط ّل ��ب الد ّقة العالية
أي�ضا جذور الري ��اء والنفاق رقيق ٌة ًّ
ٌ
م�شرتك مع النفاق ،والرياء هو مبعنى
الكت�شافه ��ا .والرياء �أم ٌر له ح� � ٌّد
التظاه ��ر؛ � ّأي العم ��ل الذي ُيبتغى ب ��ه غري اهلل� ،أ ّما جه ��ة ا�شرتاكه مع
أمر ال تحَ َ ُّقق له يف الباطن
النفاق ،فالإن�سان حني يرائي ف�إنه يتظاهر ب� ٍ
متاما.
ويف واقع الأمر ،كالنفاق ً
ويف ه ��ذه الآي ��ة يتح ��دث اهلل تع ��اىل ع ��ن م�س�أل ��ة النف ��اق ،وميكن
افرتا�ض العالقة بني هاتني الآيتني 2على النحو الآتي� :أنه �أُ�شري يف الآية
 −1خصال الشيخ الصدوق ،ج ،1ص .136
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ال�سابقة �إىل حال ٍة �ضعيف ٍة وبدائي ٍة من النفاق والرياء يف الإن�سان ،و�إىل
ُخل � ٍ�ق �إن�س ��ا ٍّ
خفي ،وتع ّر�ضت ه ��ذه الآية للحديث ع ��ن م�س�ألة النفاق
ين ّ
واملنافقني ،وهذه �أمو ٌر تتّ�صل ببع�ضها البع�ض .وميكن كذلك مالحظة
أي�ضا ،حيث يقول تعاىل ﴿ َو ُ
ه ��ذه العالقة من خالل ذيل تلك الآية � ً
اهلل
َخب�ي ٌر مِبا َت ْع َمل��ون﴾ ففي َم ْع ِر�ض احلديث ع ��ن علم اهلل تعاىل مبا يف
الباط ��ن ويف اخلفاء ،يتط ّرق �سبحانه وتعاىل �إىل م�س�ألة املنافقني ،و�أنّ
لهم �أعم � اً�ال يقومون بها يف اخلف ��اء وي�سرتونها يف العل ��ن ،وحتّى �إ ّنهم
يحلف ��ون ب ��اهلل ويحاولون تنظيم ظاهرهم مبا يتواف ��ق مع ظاهر �سائر
ري بهم وببواطنهم.
النا�س � ،اّإل �أنّ اهلل تعاىل خب ٌ
شرح اآليات

��ر ِ�إ ىَل �ٱ َّل ِذي��نَ ﴾ �-أي املنافق�ي�نَ ﴿ -ت َو َّلو ْا َقو ًم��ا َغ ِ�ض َب � هَّ ُ
ٱلل
﴿�أَ مَل َت َ
َع َلي ِه��م﴾ ُيحتم ��ل كث�ي�رً ا �أن يك ��ون ه�ؤالء ه ��م اليه ��ود .كان يف املدينة

عالقات خف ّي ًة
بع�ض املنافق�ي�ن ،الذين يتظاهرون بالإميان ،ويقيم ��ون
ٍ
م ��ع �أعداء اهلل ور�سول ��ه؛ � ّأي اليهود .كما ميكن �أن نفرت�ض �أنّ َ
﴿غ ِ�ض َب
� هَّ ُ
ٱلل َع َلي ِه��م﴾ ال ت�ش�ي�ر �إىل اليه ��ود فح�سب ،بل ت�شم ��ل م�شركي م ّكة �أو
��ب � هَّ ُ
أي�ضا .و�أكرث ما جاء التعبري بــ َ
�سائر امل�شرك�ي�ن � ً
ٱلل َع َلي ِهم﴾
﴿غ ِ�ض َ
�كل ع ��ام ّكان بحق اليه ��ود ،كالآية ال�شريف ��ة ﴿ َو َغ ِ�ض َب
�أو الغ�ض ��ب ب�ش � ٍ
1
يه َو َج َع َل ِمن ُه ُم ال ِق َر َد َة َوا َ
خلنازير﴾ ويف �سورة الفاحتة حيث يقول
َع َل ِ
2
تعاىل َ
وب
﴿غ�ي ِ
��وب َع َلي ِه��م َوال ال�ضَّ ال�ين﴾  ،فقد ُف ِّ�س ��ر ﴿املَغ ُْ�ض ِ
ر املَغ ُْ�ض ِ
َع َلي ِه��م﴾ يف بع� ��ض الروايات باليه ��ود و ّ
﴿ال�ضا ّل�ين﴾ بالن�صارى .ومبا
��ب � هَّ ُ
�أنّ َ
ٱلل َع َلي ِه��م﴾ لها معنى ع ��ام ،فيمكن �أن يكون املراد كافة
﴿غ ِ�ض َ
 −1سورة المائدة ،اآلية .60
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امل�شرك�ي�ن واملُعاندي ��ن وحماربي الدي ��ن الذين �أُ�شري �إليه ��م يف الآيات
الالحقة كما يف قوله تعاىل ﴿ ُيوا ُّدونَ َم ْن حا َّد َ
اهلل َو َر�سو َله﴾1؛ ف�أعداء
اهلل ور�سوله لي�سوا اليهود فقط ،لكنّ اليهود م�صداق من م�صاديقهم.
معنى الوالية

ف�س ��رون الوالية �أحيا ًنا باملحبة ،وه ��ذا �صحيح ،فهي
يف التفا�س�ي�ر ُي ّ
ا�ستعمال لها .الوالية لغ ًة هي مبعنى
ت�أت ��ي بهذا املعنى ،لكن لي�س يف كل
ٍ
جدا بني �أمري ��ن بحيث ال ميكن ف�صلهما عن
وال�صلة الوثيقة ًّ
العالق ��ة ِّ
بع�ضهم ��ا البع� ��ض ب�سهول ��ة ،ك�أن تعقد حبل�ي�ن م ًعا ب�إح ��كام فال ميكن
ف�صلهم ��ا عن بع�ضهم ��ا البع� ��ض ب�سهولةُ .تطل ��ق الوالية وف ��ق التعبري
�كال من
الق ��ر�آين والروائ ��ي كم ��ا يف �أدبي ��ات العرب عل ��ى � ٍ
أمناط و�أ�ش � ٍ
ال�ص�ل�ات الوثيقة واملتينة ،ومن �ضمنها �صل ��ة املودة ،التي يطلق عليها
ِ
م�صطل ��ح الوالية به ��ذا االعتبار .كذل ��ك الوالية هي مبعن ��ى احلكومة
باعتب ��ار �أنّ من يحكم املجتم ��ع ويتولىّ �أموره ،فال�صل ��ة بينه وبني هذا
املجتم ��ع هي �صل� � ٌة وثيق ٌة ومتين� � ٌة ومت�شابكة ،وبذلك تك ��ون احلكومة-
واق ًع ��ا� -أحد م�صاديق الوالية مبعناها اللغوي .وعندما ندقق النظر يف
مع ��اين الوالية املتعددة التي �أوردها علماء اللغة يف كتبهم جندها ك ّلها
م�صادي ��ق ملعناها الأ�صلي ،وهو التالح ��م والت�شابك .وعليه فالآية تذ ّم
املنافق�ي�ن لعالقاتهم الوثيق ��ة مع الكفار ،فهي مل تكن عالق� � ًة �إن�ساني ًة
عادية ،بل كانت عالق ًة والئي ًة وثيق ًة تعبرّ عن التالحم واالحتاد وامل�سري
نهاك ُم ُ
والتوج ��ه امل�شرتك؛ لذا يقول تعاىل يف �سورة املمتحنة ﴿ال َي ُ
اهلل
ّ
خر ُ
��ن ا ّلذي��نَ مَل ُيقا ِت ُ
جوك��م ِم��ن ِديا ِر ُكم �أَن
ي��ن َو مَل ُي ِ
لوك��م يِف الدِّ ِ
َع ِ
 −1سورة المجادلة ،اآلية .22
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��م ُ
ق�س ُط��وا �إِ َلي ِهم﴾ ،1ثم يقول ﴿�إِ مَّنا َي ُ
اهلل َع ِن ا َّلذينَ
َتبرَ ّ وهُ ��م َو ُت ِ
نهاك ُ
خر ُج ُ
قا َت ُ
خراج ُكم
وكم ِمن ِديا ِر ُكم َوظاهَ روا َعلى �إِ
لوك��م يِف الدِّ ِ
ِ
ين َو�أَ َ
2
�ات وثيق� � ٍة ومت�شابك� � ٍة ال ميك ��ن ف�صلها،
�أَن َت َو َّلوهُ ��م﴾ ف�إقام ��ة عالق � ٍ

وتوجه واحد ،هو ما تنهى عنه الآيات الكرمية.
وعالقات ذات م�سلك ّ
عالقة المنافقين الوثيقة باليهود

� ًإذا ،ق ��د كان لت ّيار املنافق�ي�ن عالقاتٌ وثيق ٌة باليه ��ود والكفار رغم
تظاهره ��م بالإ�سالم .ويف جمتمعنا الإ�سالم ��ي يوجد م�صاديق كثرية
له ��ذا التيار ،فح ّكام بع�ض الدول ي ّدع ��ون الإ�سالم لكنهم يقيمون �أوثق
العالق ��ات م ��ع ال�صهاينة كم�ص ��ر ،ومع الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية
كبع� ��ض احل ��كام يف دول اخلليج الفار�س ��ي وال�شرق الأو�س ��ط ،وه�ؤالء
هم امل�ص ��داق الكامل للآية القر�آنية � ﴿:ٱ َّل ِذينَ َت َو َّلو ْا َقو ًما َغ ِ�ض َب � هَّ ُ
ٱلل
ثم يقول �سبحانه وتعاىل ﴿ َك َت َب � هَّ ُ
ب �أَ َنا َو ُر ُ�س ِلي﴾ � ّأي
ٱلل َ أ
لَغ ِل نََّ
َع َلي ِه��م﴾ ّ
�إ ّنه ��م رغم ك ّل �أفعالهم وعالقاتهم تل ��ك مع �أعداء اهلل � اّإل �أنّ الغلبة لن
تكون لهم ،وهذه �إحدى ال�سنن الإله ّية ب�أنّ م�ساعيهم لن تفلح �أبدً ا ،و�أنّ
الن�صر هو لت ّيار النب ّوات والتوحيد والإ�سالم على الكفر والكفار.
دائرة مصاديق النفاق

�ات خمتلف ��ة ،والآية الكرمي ��ة ت�شمل
يت�ض ّم ��ن ت ّي ��ار النف ��اق م�ستوي � ٍ
املجموع ��ة املنافق ��ة يف �ص ��در الإ�س�ل�ام واجلماع ��ات ذات التوجه ��ات
املخالفة ،والدول املنافقة اً
ف�ضل عن الأفراد املنافقني �أنف�سهم.
 −1سورة الممتحنة ،اآلية .8
 −2سورة الممتحنة ،اآلية .9
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المنافقون ال هم من المؤمنين وال من اليهود

﴿�ٱ َّل ِذي��نَ َت َو َّل��و ْا َقو ًم��ا َغ ِ�ض َب � هَّ ُ
ٱلل َع َلي ِه��م َّما هُ م ِّمن ُك��م َو اَل ِمن ُهم﴾

ت�ش�ي�ر ه ��ذه الآي ��ة �إىل حال ��ة التذب ��ذب التي تع�ت�ري املنافق�ي�ن ،فهم
ُم َ
ني َ
ذبذب ��ون ،كما ج ��اء يف �آي ٍة �أخرى ﴿ ُم َ
ني َب َ
ذبذب َ
ذل��ك ال �إِىل ه�ؤُالءِ
َوال �إِىل ه�ؤُالء﴾1ف�ل�ا هم من ت ّيار امل�ؤمن�ي�ن فيكون لهم نف�س امل�صري،
بل ويدافع عنهم امل�ؤمنون كونهم ينتمون �إليهم ،وال هم من ت ّيار اليهود
�أو الكف ��ار ليدافع عنهم ه� ��ؤالء .وعليه فال ت�شملهم اخل�ي�رات املعنو ّية
والظاهر ّي ��ة والباطن ّية للم�ؤمنني وامل�سلم�ي�ن ،وال الك ّفار يحمونهم بنح ٍو
وا�سرتاتيجي ،بل �إ ّنه ��م ي�ستعملونهم كحجر اال�ستنجاء ،2فقد ًميا
دائ � ٍ�م
ّ
عندم ��ا كان الإن�س ��ان يفقد امل ��اء ،كان يجب علي ��ه اال�ستنجاء باحلجر
حجر و ُي ِّ
نظفها جيدً ا
ل ُيط ّهر بدنه ،فكان يبحث يف ال�صحراء عن قطعة ٍ
ول ��و ح ّت ��ى مبالب�سه ويغ�سلها يف النه ��ر لأ ّنها �ستنفع ��ه ،ويحتفظ بها يف
جيب ��ه لي�ستخدمها يف اال�ستنجاء .لكنْ ما �إن ي�ستنجي بها حتى يرميها
وراء ظه ��ره من دون �أن ينظر �إليه ��ا .واملنافقون كذلك حيث �إنّ عالقة
الكف ��ار معهم مبني ٌة على �أ�سا�س امل�صلحة ،فما داموا بحاجة للمنافقني
وللخدم ��ات الت ��ي ي�سدونها �إليهم تبقى هذه العالق ��ة حمفوظ ًة ،لك ّنهم
�سريمونهم حني تنتهي تلك امل�صلحة وتنتفي .ف�إذا افرت�ضنا اليوم -وهو
بعي ��د� -أنّ ال�شركات العاملية الك�ب�رى ا�ستغنت عن نفط اململكة العربية
ال�سعودي ��ة ،فلن يبقى لل�سعودي ��ة � ّأي مكان ٍة يف املنطق ��ة من وجهة نظر
الأمريكيني؛ لأ ّنها غري قادرة ٍعلى ت�أمني م�صاحلهم .كما ح�صل لل�شاه،
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ق�صر عن ت�أمني م�صاحلهم ،وغدا
حي ��ث تقاع�صوا عن حمايته حينما ّ
�ضعي ًف ��ا يف املجتمع وا�شتدت نقمة ال�شعب عليه ،ك ّل ما فعله الأمريكيون
أيام وجاملوه بع�ض ال�شيء من دون �أن يق ّدموا له � ّأي
له هو �أنهم ا�ست�ضافوه ل ٍ
دعم بعد ذلك .وهذا التذبذب هو يف احلقيقة يودي باملنافقني �إىل �أق�صى
ٍ
درجات التعا�سةَ ﴿ .و َيح ِلفونَ َع َلى ال َك ِذب﴾ بقولهم �إنهم من امل�ؤمنني ،ولقد
كامل هذه اليمني الكاذبة للمنافقني يف موا�ض َع ع ّد ٍة
ف�ضح اهلل تعاىل بنح ٍو ٍ
من القر�آن ،يف �سورة املنافقني 1وغريهاَ ﴿ 2.وهُ م َيع َلمون﴾ � ّأي هم �أنف�سهم
يعلمون �أنّ �أميانهم كاذبة.
العذاب اإللهي الشديد في انتظار المنافقين

� ًإذا ،فم ��اذا يفع ��ل اهلل تع ��اىل م ��ع ه� ��ؤالء املنافق�ي�ن املوجودين يف
املجتمع والذين هم حت ًما من �أجن�س و�أخبث العنا�صر فيه؟ ك�أ ّنه تعاىل
يقول للم�ؤمنني :لكي تعلموا �أ ّيها امل�ؤمنون حقيقة املنافقني فال ُيعجبكم
ريا ظاهرهم ،اعلموا �أ ّنه تعاىل ﴿�أَ َعدَّ ُ
اهلل َل ُهم َعذا ًبا َ�شديدً ا﴾ هذا
كث ً
الع ��ذاب ال�شديد �أ�ش ُّده يف الآخرة طب ًعا ،لك ��نْ تنتظرهم يف هذه الدنيا
� ً
أي�ض ��ا �أن ��وا ٌع من الع ��ذاب ال�شديد ،والت ��ي من �أ�سو�أها حال ��ة التذبذب
والتعا�سة هذهّ ،ثم �إ ّنه ��م �سيكونون و�ضيعني � اّ
أذلء ،واهلل تعاىل قد كتب
عليهم الذ ّلة يف ه ��ذه الدنيا ،و�أ ّنهم �سي�ضطرون دائ ًما �إىل �أن يتالءموا
مع الظروف التي حولهم ع�ساهم يعي�شون حيا ًة ما ،وع�ساهم يتن ّف�سون
نف�سً ��ا ما ،ويبقون يف ه ��ذا العامل ب�ضع �سنوات .وذلك لأنّ �أعمال ه�ؤالء
اء َما
كانت �س ّيئ ًة وعل ��ى نحو ٍ م�ستم ّر ،ولي�ست ظاهر ًة �أو �آن ّي ًة�﴿ .إِ َّن ُهم َ�س َ
َكا ُنو ْا َيع َم ُلونَ ﴾ و«كانوا» هنا ُتفي ُد اال�ستمرار ،وا�ستمرار عملهم ال�س ّيئ
1
2
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ه ��ذا يف مراحل عمرهم و�ضمن املجتم ��ع و�ضمن نطاق فعال ّيات النا�س
ي�س َت ْت ِبع �أن ُي ِع َّد اهلل تعاىل لهم عذا ًبا �شديدً ا.
تناسب الرحمة والسخط اإللهيين مع أعمال العباد

كث�ي�رً ا م ��ا ُننتقد -ومنذ �أوائل الث ��ورة� -أننا ن�سته� � ّل كالمنا بـ«ب�سم
اهلل قا�ص ��م اجلبارين» و«ب�سم اهلل املنتقم» يف حني �أنّ اهلل ع ّرف نف�سه
للعب ��اد ب�صفتي الرحمن والرحيم ،ويقول ��ون �إننا نن�سب له عب ًثا �صفتي
االنتق ��ام والق�صم وما �شاكلهم ��ا .واحلقيقة هي �أن هلل تعاىل �-إزاء ك ّل
موق � ٍ�ف وظاهر ٍة ما يلي ��ق ب�ألوهيته ،كم ��ا جاء يف الدع ��اء «�أيقنت �أ ّنك
�أرح ��م الراحمني يف مو�ض ��ع العفو والرحمة و�أ�ش� � ّد املعاقبني يف مو�ضع
�صفح �إن�ساين
الن ��كال والنقمة» ،فال ميكن مقارنة �أي رحم ��ة �أو عف ٍو �أو ٍ
مهم ��ا بلغ -بالعف ��و وال�صفح الإلهيني؛ ذل ��ك لأن الإن�سان ي�صفح عن�وق عار�ضة عليه ال �أنها ذات ّي ٌة فيه ،ولك ��ن يف الوقت نف�سه ،العذاب
حق � ٍ
والعقاب الإلهيان يقعان.
ٌ
رحمة للمؤمنين
عذاب العاصين

لو مل يع� � ّذب اهلل تعاىل العا�صني �أو يعاقبه ��م �أو يهددهم بالعذاب،
�راث ب�إمي ��ان امل�ؤمن�ي�ن وجتاه� � ٌل لأعمال
فه ��ذا يف احلقيق ��ة عدم اك�ت ٍ
�ضحني ،وه ��ذا خالف الرحمة .الرحمة هي �أ ّنه
املخل�ص�ي�ن واملت ّقني واملُ ّ
عندما يرفع اهلل تعاىل م�ؤم ًنا ُم�ضح ًّيا �إىل �أعلى عل ّيني فهو � ً
أي�ضا ُيردي
قاتله �أ�سفل �سافلني و�إىل ال ّدرك الأ�سفل من النار.
ف ��اهلل تعاىل يعاقب املنافقني بهذه الطريقة ﴿�أَ َع��دَّ � هَّ ُ
ٱلل َل ُهم َع َذا ًبا
َ�ش ِديدً ا﴾ وهم ي�ستح ّقون ذلك ،فقد كان عليهم � اّأل يكونوا منافقني ،و� اّأل
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ُيل ّوثوا جمتمعات امل�سلمني و�أجواء حياة امل�ؤمنني على النحو الذي فعلوه
لكي ال ُيع ّذبهم اهلل تعاىل عذا ًبا �شديدً ا .وبالطبع هذا التهديد بالعذاب
نف�سه ي� ��ؤ ّدي �إىل �أن يتزلزل املنافقون �شي ًئا ما ،وهذا بح ّد ذاته رحمة.
والإن�سان يحتاج �أحيا ًنا �إىل هذا النوع من الهزّات .لذا ،ينبغي علينا �أن
يعر�ض فج�أة ًخل ٌل �أو ثغر ٌة �أو ت�آك ٌل
نخاف عل ��ى �أنف�سنا من النفاق ،ك�أن ِ
يف زاوي ��ة من زواي ��ا روح الإن�سان ثم يتّ�سع �شي ًئا ف�شي ًئ ��ا .لكي ال َت ْع ِر�ض
ه ��ذه احلالة وال ُنبتلى بعذاب اهلل ،علين ��ا �أ ّو اًل �أن نت�أ ّمل يف �أنف�سنا ،و�أن
نقر�أ ثان ًيا وعيد العذاب الإلهي �-آيات العذاب و�أمثالها -ونخاف اً
قليل.
لذا ف�إنّ الر�سول  Pهو الب�شري والنذير؛ � ّأي �إ ّنه يخ ّوفنا من عذاب اهلل.
تمترس المنافقين خلف َأيمانِهم الكاذبة
ُ

ّثم تتابع الآية القر�آن ّية احلديث عن �صفات ه�ؤالء املنافقني والأمور
الت ��ي �أع ّدها اهلل تعاىل لهم ﴿�ٱ َّت َخ ُ��ذو ْا �أَ َميا َن ُهم ُجنَّ��ة﴾ � ّأي �إنّ الأَميان
دروعا
الت ��ي يحلفونها -وهو قوله تعاىل ﴿ َيح ِلفونَ ِباهلل﴾ -1يتّخذونها ً
له ��م ،فكما يحتم ��ي الإن�سان بالدرع لك ��ي ال يتل ّقى �ضرب ��ة ،فهم � ً
أي�ضا
يحتم ��ون بالأَميان و ُيخفون كفرهم خلفها؛ لكي ال ت�سقط على ر�ؤو�سهم
يوجهه ��ا الإ�سالم �ضد الكف ��ر .فهم يف حال
ال�ضرب ��ات القا�صم ��ة التي ّ
�أعلن ��وا عن كفرهم واحتموا بالإ�سالم ف�ستح ّل عليهم امل�صيبة الكربى،
و�ستث ��ور ال�شعوب على ح ّكامها امل ّدعني للإ�سالم خالف ما ي�ستبطنون.
ويف جمتمعن ��ا هناك �أمثال ه�ؤالء ،الذين ا ّدع ��وا الإ�سالم وعا�شوا بني
أمن وطم�أنينة ما دام �أنّ كفرهم و�إحلادهم ونفاقهم مل يكن
النا� ��س ب� ٍ
متام ��ا للنا� ��س ،وبعد �أن انك�ش ��ف ذلك ال يج ��ر�ؤون حتى على
منك�ش ًف ��ا ً
الظه ��ور بني النا� ��س .ونحن قلنا لأمثال ه�ؤالء الذي ��ن ا ّدعوا �أن ال�شعب
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معهم ب�أن ي�أت ��وا وليم�شوا يف �شوارع مدننا ولن يكون لأجهزة الدولة � ّأي
دخ � ٍ�ل بهم ،وحت ّديناهم ب�أن يتمكنوا من الو�ص ��ول �إىل �آخر ال�شارع� ،أم
�أنّ �ضرب ��ات الرج ��ال والن�ساء وال�صغار �ستُبقي عل ��ى �شيء منهم �سوى
ج�سد ال روح فيه؟ فالنا�س متى �أدركوا باطنهم اخلبيث لن يكون �أولئك
ٍ
أمن من �ضرباتهم.
يف م� ٍ
صد المنافقين الناس عن سبيل الله
ّ

خلف قن ��اع النفاق وظاه ��ر الإ�سالم ي�شرع املنافق ��ون ب�ص ّد النا�س
الب�سط ��اء الذي ��ن ال يعلم ��ون حقيقته ��م اخلبيث ��ة عن �سبي ��ل اهلل .وكم
ال�س ّذج الذين ال ذنب لهم وال �إثم
يت�أ ّث ��ر الإن�سان ويت� ّأ�سف حل ��ال �أولئك ُ
ذنب
�س ��وى �أ ّنهم مل يكونوا َح ِذرين وال َي ِقظني .هذا ذنبهم فقط ،ولك ّنه ٌ
عظيم ،كما تقول الآية ال�شريفة ﴿ َوقالوا َلو ُكنّا َن�س َم ُع َ�أو َنع ِق ُل ما ُكنّا يف
�أَ
ال�سع�ير * َف رَ َ
اعتفوا ِب َذن ِب ِهم﴾1فالذنب الذي يتح ّدث عنه اهلل
ِ
�صحاب َّ
�سبحانه وتعاىل هو ذنب عدم التع ّقل وعدم اال�ستماعَ ﴿ .ف ُ�سح ًقا لأَ
�صحاب
ِ
ال�سعري﴾ 2الذين يقعون �أُلعوب ًة ود ًُمى بيد املنافقني واجلماعات الفا�سدة
َّ
بيل اهلل﴾.
وامل�ض ّلة ،واملنافقون ي�ستغلون عدم تع ّقلهم؛ ﴿ َف َ�ص ّدوا َعن َ�س ِ
طبيعي تلقائ � ّ�ي ،ويف ظ ّل
�إن النا� ��س مي�ض ��ون يف �سبي ��ل اهلل بنح� � ٍو
ٍّ
احلكوم ��ة الإ�سالمية ي�صب ��ح هذا ال�سري �أك�ث�ر و�أ�سرع و�أ�سه ��ل � ً
أي�ضا.
وو�ض ��ع جمتمعنا الإ�سالمي كذلك حيث مل يتل ��قَّ �أح ٌد ما تربي ًة خا�صة،
بل �إنّ ال�سياق الطبيعي للمجتمع يدفع النا�س نحو الإ�سالم ،كقناة املاء
التي تنحدر نحو املزرعة ،فمهما �صببت فيها املاء ف�إ ّنه �سيجري تلقائ ًيا
باتجّ ��اه املزرعة ،ول ��ن يجري نحو البرِ َ ك وامل�ستنقع ��ات وما �شابه .هذه
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ح ��ال جمتمعنا ،اجلميع ي�س�ي�ر نحو اهلل ،بالطبع بع�ضه ��م �أ�سرع و�أكرث
حما�س� � ًة ،وبع�ضهم الآخر مي�شي ويتعثرّ يف م�شي ��ه ،وال�سبب يف �أننا ك ّنا
ن�ص ُّر �أ ّيام الثورة ،ويف املا�ضي على �إر�ساء املجتمع الإ�سالمي واحلكومة
الإ�سالمية ،هو هذا .فاحلكومة الإ�سالمية ال تعني �أن ال ُيذنب فيها �أحد
و�أن ال ي�ض ّل فيها �أحد ،بل ميزة احلكومة الإ�سالمية واملجتمع الإ�سالمي
التوجه العام للنا�س فيهما هو نحو احلقّ تعاىل،
وثمرتهما هي �أن يكون ّ
ونح ��و عبادته الكاملة واحلقيق ّية ونح ��و التكامل ،ويف مثل هذا املجتمع
ي�أت ��ي املنافق ��ون وي�ص ّدون عن �سبيل اهلل ،ويمُ �سك ��ون َعنو ًة �أيدي بع�ض
النا�س ويدفعونهم نحو االرتداد .وكما تق ّدم فـالذنب الوحيد له�ؤالء هو
ع ��دم التع ّقل وعدم التف ّكر ،فلو كانوا يتع ّقلون مل ��ا وقع �أح ٌد منهم �أ�سري
ِ�شباك ه ��ذه العناكب ،والعناكب تن�سج خيوطها حول البعو�ض والذباب
ال�ضعيف ،فالذبابة القوية الكب�ي�رة ال قدرة للعنكبوت على ا�صطيادها
ب�سهولة ،فما بالك بال�صر�صار -وهكذا الأكرب فالأكرب -والف�أر والقط
والإن�سان وم ��ا �شابه ،فيجب �أن تكون الذبابة �ضعيف ًة لتتمكن العنكبوت
م ��ن ن�سج حبالها حوله ��ا .لذلك �إذا ق� � ّوى النا� ��س يف �أنف�سهم اجلانب
الفك ��ري �شي ًئا ف�شي ًئا ف�سيمتلكون القدرة مقاب ��ل املنافقني ،ولن تتمكن
هذه العناكب من الن�سج حولهم بعد ذلك .وحتّى لو ن�سجوا فلن يكون يف
ذل ��ك فائدة ،فهم يقومون يف ك ّل الأحوال مبه ّمتهم وين�سجون خيوطهم
حول اجلميع� ،إال �أنّ �شباكهم �ستتمزّق بب�ساط ٍة و�سهول ٍة وتزول.
العذاب المهين

لصدهم الناس عن سبيل الله
عقوبة المنافقين
ّ

ذاب ُمهني﴾ وهذا
�إنّ �أولئ ��ك الذين ي�ص ّدون عن �سبيل اهلل ﴿ َف َل ُه��م َع ٌ
الع ��ذاب هو يف الآخ ��رة عذابات جه ّنم التي ال نعل ��م كيف ّيتها وال �ش ّدتها.
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�أ ّم ��ا عذاب املنافقني الأعظم يف الدني ��ا فهو ف�ضحهم و�إماطة اللثام عن
�أ�سرارهم ،واملنافق ال يكره �شي ًئا ككرهه لك�شف حقيقته ،وهو ُيعادي ك ّل من
يف�ضح �أ�سراره ،ويمَ ُّ
نت لك ّل من ال يعرف حقيقته� ،أو يعرفها لك ّنه ال يك�شف
عنه ��ا ،وحتّى �إ ّنه م�ستع ٌّد لـ ُمما�شاته .فال�سبب الأعظم ملعار�ضة املنافقني
يف �إي ��ران ل�شخ�صي� � ٍة المع ٍة كال�شهي ��د به�شتي� 1أو معار�ضته ��م لإخواننا
الآخري ��ن هو �أنّ حقيقة ه� ��ؤالء املنافقني كانت وا�ضح� � ًة لل�شهيد به�شتي
و�أمثاله ،وكانوا يعلنون ذلك ويواجهون املنافقني به � اّإل يف بع�ض احلاالت
التي مل يعلنوا ذلك �صراحة مراعاة مل�صالح البالد ،وحتى ال تثار القالقل
والفنت� ،إال �أنهم يف نهاية الأمر كانوا يطلعون امل�س�ؤولني على حاالت �أولئك
[املنافقني]� .أما مع الآخرين الذين مل يكونوا يعلمون حقيقة باطن ه�ؤالء
املنافق�ي�ن �أو ا ّنه ��م يعلمونها ولكن ال ينب�سون ببن ��ت �شفة ،فكانت عالقة
جدا لهم .و�أنا �أق�صد باملنافقني
املنافق�ي�ن بهم جيدة ،بل وكانوا ممتنني ًّ
هنا منظمة املنافقني ،وكثريون يعرفون كم �أن زعماءهم �سيئون وخبثاء،
بينما ال�شباب الذين يلتفون حولهم ب�سطاء ال علم لهم بحقيقتهم .وثمة
من يعرف زعماءه ��م الكاذبني ذوي الوجوه املتع ��ددة والأقنعة الكثرية،
لك ّنهم ال ينطقون بكلم ��ة؛ لأنهم يريدون -واهمني -االحتفاظ بك ّل �شيءٍ
أحد عليه ،وه� ��ؤالء يحبهم املنافقون .واملنافق
لأنف�سه ��م من دون �إطالع � ٍ
ي�سع ��ى جاهد ّا لإخفاء حقيقته لأجل �أطماعه ورغبات ��ه و�أهوائه ،فهو �إما
 −1آية الله الدكتور الس��يد محمد الحسيني البهش��تي ( ]1981-1928[ )1360-1307من
أصحاب اإلمام الخميني (قدس سره) ومن مناضلي الثورة األساسيين ضد حكومة النظام
البهلوي .كان مجته ًدا ومن مفكري الثورة اإلس�لامية البارزين والمؤث ّرين .كان عض ًوا في
مجلس الثورة ومن مؤسسي رابطة علماء طهران المجاهدين ومن مؤسسي حزب الجمهورية
اإلسالمية وأمينه العام ،ورئيس المجلس األعلى للقضاء ونائب رئيس مجلس خبراء الدستور.
استُشهِد برفقة  72من رفاق دربه على يد منظمة المنافقين اإلرهابية وذلك في المكتب
المركزي لحزب الجمهورية اإلسالمية[.للتع ّرف على شخصية الشهيد يُراجع كتاب :كان أ ّمة؛
الصادر عن دار المعارف االسالمية؛ يتضمن باقة الفتة عن حياته وجهاده]..
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يري ��د من�ص ًب ��ا �أو اً
مال �أو حياة �أو لق ًبا �أو دنيا مريح ��ة� ،أو �أنه ال يريد دنيا
مريحة لكنه يريد ا�س ًما مرمو ًقا؛ يقول ال�شاعر:
[در كيش ما تج ّرد عنقا متام نيست
1
در قيد نام ماند اگر از نشان گذشت]
یتم يف ديننا جت ّرد العنقا
ال ّ
ملن ق ّي َده اال�سم و�إن �أثره اختفى
جدا ويف
فبع�ضه ��م م�ستع� � ّد �أن يعي�ش عي�ش ًة �ضنك ًة مبالب� ��س قدمي ٍة ًّ
بيئ� � ٍة فق�ي�ر ٍة ويت�أقلم معها؛ لكي ُي�ش ��ار �إليه بالبنان عل ��ى �أ ّنه ط ّلق ح ًّقا
الدنيا ثال ًث ��ا؛ � ّأي �إ ّنهم م�ستعدون للعي�ش مب�شقة حتى يحظوا باملنا�صب
والألق ��اب ،وعلى ا�ستعداد لتح ّمل ال�صعاب حتّى يحظوا مبحبة النا�س،
وكل ه ��ذا �أهواء نف�سانية؛ فال فرق بني عب ��ادة البطن وعبادة املن�صب
وعبادة ال�شهوة وعبادة املحبوبية لدى النا�س؛ فهذه ك ّلها عبادة الذات،
وال فرق بينها.
األموال واألوالد ال تدفع العذاب اإللهي

الل َ�ش ْي ًئا﴾ فهل يظنّ
��م �أَ ْم َوا ُل ُه ْم َو اَل َ�أ ْو اَلدُهُ م ِّم��نَ هَّ ِ
﴿ َل��ن ُت ْغ ِن َي َع ْن ُه ْ
�أهل النفاق والرياء �أن ما جمعوه من مال وما ح�صلوا عليه من مقامات
�سينفعهم �أو ي�صونهم من عذاب اهلل؟
خلود المنافقين في العذاب األخروي

�إنَّ له ��م يف الدنيا املهانة والتعا�سة والف�ضيحة وانك�شاف حقيقتهم،
 −1کلیم کاشانی.
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ويف الآخرة ﴿�أُول ِئ َك �أَ
�صحاب النّار هُ م فيها خا ِلدون﴾.
ُ
معر�ض احلديث عن �أن هذا العذاب هو يف القيامة ُي�شري تعاىل
ويف ِ
ُ
�إىل املنافق�ي�ن ﴿ َيو َم َيب َع ُث ُه ُ��م اهلل جمي ًعا﴾ و�إىل �أنّ هذا العذاب هو يف
اليوم الذي يبعث اهلل تع ��اىل فيه املنافقني� ،أو النا�س كا ّف ًة ،واملنافقون
جز ٌء منهم.
عاقبة أعمال الجميع هي في القيامة

ال نح�س�ب ّ�ن �أنن ��ا �سنفلت من يد اهلل تع ��اىل ،ال ،فثمة مكان يف نهاية
املطاف حيث «م�صري كل هذا اجللد �إىل املدبغة» ،فالنا�س كافة م�آلهم
يف النهاي ��ة �إىل القيامة ،فالآية املباركة من �سورة الفاحتة ﴿مالك يوم
الدي��ن﴾ ت�ش�ي�ر �إىل �أن ان�شغ ��ال اجلميع يوم اجلزاء وي ��وم القيامة هو
م ��ع اهلل تعاىل .كل النا�س يعملون من �أج ��ل عاقبة الأمور وي�سعون بغية
الو�ص ��ول �إىل نهاياتها ،ف� ��إذا علموا �أن عاقبة �أمرهم هي مع اهلل تعاىل
ومنحى �آخر.
ف�إنّ هذا املفهوم �سيخلق يف الإن�سان داف ًعا
ً
يمان المنافقين الكاذبة يوم القيامة
َأ
ُ

يف القيام ��ة �سيبع ��ث اهلل تع ��اىل اجلميع يف �آخر املط ��اف ،املنافق
والكافر وامل�ؤم ��ن واجلميع ،وعندها �سي�أتي ه� ��ؤالء املنافقون التع�ساء
مو�ضع
�شركني﴾ ،1وقد ج ��اء يف
﴿ َف َيح ِلف��ونَ َل��هُ َوا ِ
هلل َر ّبن��ا ما ُكنّ��ا ُم ِ
ٍ
هلل» ،يف حني �أنهم
ق�س ُمهم باهلل تعاىل بهذا التعبري « َوا ِ
�آخ َر من القر�آن َ
ال ي�ؤمن ��ون ب ��اهلل � اً
أ�صل .وه ��م -كاجلميع يف القيامة -ي ��رون احلقيقة
 −1سورة األنعام ،اآلية .23
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ويدركونها ﴿ف َك َ�شفنا َع َ
طاء َك َف َب َ�ص ُر َك ال َيو َم َحديد﴾ 1فاجلميع
نك ِغ َ
يومه ��ا -مبن فيهم الكاف ��رون� -سيدركون �أنّ اهلل موجو ٌد وال ي�ش ّكون يف
الأم ��ر ،ولكنْ رغم ذلك ،ورغم علمهم �أ ّنه تع ��اىل ال ُيخدع � ،اّإل �أنّ َم َلكة
النفاق و�سجية الكذب الرا�سخة والدائمة التي جت ّذرت يف قلوبهم تعمل
عملها هنا � ً
أي�ضا ،ويوا�صلون حلف الأميان.
الم َلكات
يوم القيامة يوم ظهور َ

إن�سان
�إنّ ي ��وم القيامة هو يوم ظهور الـ َم َل ��كات وال�سجايا! فكم من � ٍ
هو م ��ن �أهل ال�صوم وال�صالة والعب ��ادة � اّإل �أ ّنه مل يتم ّكن من جماهدة
�أخالق ��ه ال�سيئ ��ة ،ويوم القيامة فه ��و �إ ّما لن ينفعه �صوم ��ه و�صالته� ،أو
قلي اً
�ًل� ما �سينفعانه ،فهو ح�سو ٌد وبخي ٌل ،ويريد ال�سوء للآخرين ،و�أنا ٌّ
ين
ومتكبرّ ٌ َب ْي َد �أ ّنه من �أهل ال�صوم وال�صالة والعبادة والقر�آن .ولقد كان
لدينا �أ�شخا�ص كه�ؤالء� ،أهل �صال ٍة وعبادة ،و�أهل �صالة الليل ،و�أ�صحاب
اجلب ��اه ال�سود ،لكنّ الواحد منهم ه ��و عا ٌمل من الأنانية وال ُع ُجب وعا ٌمل
من حتق�ي�ر الآخرين ،و�إنّ ه ��ذه الطباع �ستظهر ي ��وم القيامة ،وحينها
ف� ��إنّ �صالته وعبادته التي قد �أنهك ه ��ذا امل�سكني نف�سه لها ،لن تنفعه
� اّإل قلي�ًل اً�ا .وبالطبع �إنّ �أداء ال�ص�ل�اة بنح ٍو ح�سن هو بنف�سه ي�ؤدي �إىل
احل ّد من �أنان ّي ��ة الإن�سان ،لكن البع�ض ال ي�ؤديها على هذا النحو؛ لذا
فعلين ��ا تطهري �أنف�سنا من الأخالق ال�سيئة واكت�ساب الأخالق احل�سنة
مكانه ��ا ،ف�إن امتلكنا ه ��ذه ال�سجايا احل�سن ��ة ف�سنظهر كاملالئكة يوم
ال�س َرا ِئ ُر﴾ حيث يحتمل كث ًريا �أن تكون ال�سرائر
القيامة ﴿ َي�� ْو َم ُت ْب َلى َّ
هي طبائع الإن�سان و�سجاياه النف�سية التي كان عليها.
 −1سورة ق ،اآلية .22
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العبثية يوم القيامة
َأيمان المنافقين َ

ه� ��ؤالء املنافق ��ون التع�ساء الذي ��ن ق�ضوا عمرهم بالك ��ذب والنفاق
َعمي ��ة يكذب ��ون على اهلل ي ��وم القيامة � ً
أي�ض ��ا وال ميكنهم
واخل ��داع والت ِ
ح�س ُبونَ
التخل�ص من هذه اخل�صلة ﴿ َف َيح ِل ُفونَ َلهُ َك َما َيح ِل ُفونَ َل ُكم َو َي َ
�أَ َّن ُهم َع َلى َ�شيءٍ �أَ اَل �إِ َّن ُهم هُ ُم �ٱل َكا ِذ ُبونَ ﴾.
خسران «حزب الشيطان» في الدنيا واآلخرة

الآي ��ة الأخرى ﴿�ٱ�س َتح َو َذ َع َلي ِه ُم �ٱل�شَّ َ
يط��انُ ﴾ يعني «ا�ستوىل» عليهم
زب �ٱل�شَّ َ
زب
كر � هَّ ِ
يط��انِ َ�أ اَل �إِنَّ ِح َ
ٱلل ُ �أ ْو َل ِئ َك ِح ُ
ال�شيطانَ ﴿ ،ف َ�أ َ
ن�ساهُ ��م ِذ َ
�ٱل�شَّ َ
يط��انِ هُ ُم �ٱ َ
ا�س ُرون﴾ وك�أ ّنه -تعاىلُ -يعلن و ُيعلم ك ّل من يف عامل
خل ِ
اخلل ��ق �أنّ حزب ال�شيطان َ
«خ ِا�س ُرون» .ونح ��ن نرى ه�ؤالء يف جمتمعنا
ويف عاملن ��ا الإ�سالمي ،و�إنهم خا�سرون ومع ّذبون يف القيامة ،ويف الدنيا
هم خا�سرون � ً
ب�شكل تا ّم.
أي�ضا �إذا ما قام امل�ؤمنون بواجباتهم ٍ
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ُّون ٱل َّل َه َو َر ُسو َل ُٓه ُأ ْو َٰل ِئ َك ف َ
ين ُي َحاد َ
﴿إِ َّن ٱ َّل ِذ َ
ٱأل َذ ِّل َ
ني
يِ
زيز ()21
(َ )20كت ََب ٱل َّل ُه لأَ َغ ِل نَ َّب أَ َنا َو ُر ُس يِل إِ َّن ٱل َّل َه َق ِويٌّ َع ِ
ٱألخ ِر ُي َواد َ
اَّل َت ِج ُد َقوما ُيؤ ِمن َ
ُّون َمن َحا َّد
وم ِ
ُون ِبٱل َّل ِه َوٱل َي ِ
ٱل َّل َه َو َر ُسو َل ُه َو َلو َكا ُنواْ َءا َبا َءهُ م أَو أَبنَا َءهُ م أَو إِخ َٰو َنهُم
أَو ع َِش َري َتهُم ُأ ْو َٰل ِئ َك َكت ََب يِف ُق ُلو ِب ِه ُم ٱإلِ َٰمي َن َوأَ َّيدَهُ م ِب ُروح
دخ ُلهُم َج َّنٰت َتج ِري ِمن َتح ِتهَا َ
ٱألن َٰه ُر َٰخ ِل ِد َ
ين ِفيهَا
ِّمن ُه َو ُي ِ
َر يِ َ
زب
ض ٱل َّل ُه عَنهُم َو َر ُضواْ عَن ُه ُأ ْو َٰل ِئ َك ِح ُ
زب ٱل َّل ِه أَ اَل إِ َّن ِح َ
ٱل َّل ِه هُ ُم ٱ ُملف ِل ُح َ
ون (﴾)22
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I
موجز عن شرح اآلية السابقة

كان احلدي ��ث يف الآيات ال�سابق ��ة عن النفاق واملنافق�ي�ن ،وقيل �إنّ
املنافق�ي�ن لديه ��م حالة م ��ن التذبذب ب�ي�ن امل�ؤمن�ي�ن والكافرين ،وقال
عنه ��م القر�آن ﴿ما هُ م ِمن ُكم َوال ِمن ُهم﴾ فكما �إنّ امل�ؤمنني ال يقبلونهم،
الكف ��ار ال يقبلونه ��م بينه ��م � ً
أي�ض ��ا .وه ��م ُمذبذبون ب�ي�ن الفريقني وال
ا�ستق ��رار لقلوبهم .ونف�س هذا الأم ��ر ي�شي بعدم �إميانهم ،ولذا جاء يف
بع�ض الآيات �أنّ املنافقني من الكفار � ً
أي�ضا.1
حاجة الجميع إلى المراقبة لتجنّب االبتالء بالنفاق

يف ه ��ذه الآي ��ة نكت ٌة دقيقة ،فق ��د ينمو النفاق �شي ًئ ��ا ف�شي ًئا يف قلوب
كاف ،ف�إنّ دوافع
�كل ٍ
امل�ؤمن�ي�ن ،فامل�ؤم ��ن �إذا مل يراقب نف�سه وقلبه ب�ش � ٍ
النف ��اق �ستظهر فيه بالتدري ��ج ،كدوافع الذنب والف�س ��ق ،وحتّى كدافع
الكف ��ر؛ لذا ،ف�إنّ الإن�سان يحتاج دائ ًم ��ا �إىل املراقبة ،وهي �أحد �أعمال
امل�ؤمن�ي�ن احلقيقي�ي�ن .واملراقبة تعن ��ي �أن جتعل نف�سك دائ ًم ��ا ُعر�ض ًة
للتدقيق والتمحي�ص ،و�أن تنتبه �إليها دائ ًما.
 −1ذُكر المنافقون إلى جانب الكفار والمشركين في آيات عديدة ،وذُكر لهم نمط واحد
من العذاب أو نمط واحد من كيفية التعامل معهم؛ من قبيل اآليتين  68و 73من سورة
التوبة ،اآليتين  48و 73من سورة األحزاب ،اآلية  6من سورة الفتح ،اآلية  140من سورة
النساء ،اآلية  9من سورة التحريم ،اآلية  167من سورة آل عمران واآلية  11من سورة
الحشر .وقد ص ّرحت اآليات من  73إلى  85من سورة التوبة بكفرهم.
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التدبير اإللهي لتجفيف دواعي النفاق

ولأنّ الإن�س ��ان مع ّر� � ٌ�ض للتد ّرج يف النفاق ،ف� ��إنّ اهلل تعاىل -كما يف
ه ��ذه الآية -يق�ض ��ي على دوافع النف ��اق يف الإن�سان ،ال �أ ّن ��ه يزيلها من
�ص ��دور امل�ؤمنني فح�سب ،بل يجففها لدى املنافقني �أنف�سهم � ً
أي�ضا .ف�إنّ
ال�سب ��ب احلقيق ��ي وراء نفاق املنافقني ه ��و اجنذابه ��م ورغبتهم فيما
ومال وغريه ،وهو بعد ذلك
يجدون ��ه لدى جبهة الكفر من ع ّز ٍة و�سطو ٍة ٍ
ال ميكنه اال�ستقرار يف جبهة امل�ؤمنني.
واحل ��قّ � ،أنّ امل�ؤمن�ي�ن � ً
أي�ضا مييلون -بفعل و�ساو� ��س ال�شيطان� -إىل
تل ��ك اجلبه ��ة؛ � ّأي �إنّ حالة النفاق والتذبذب ه ��ذه تظهر كذلك فيهم.
أمر ذي قيمة وذي �ش�أن هناك � ً
أي�ضا� ،إ ّنهم يرون
لأ ّنه ��م يت� ّصورن وجود � ٍ
�ال معنو ًّيا وماد ًّيا هناك فينجذبون �إليه ومتيل قلوبهم نحوه .ويف
ر�أ�سم � اً ٍ
ع�صرن ��ا الراهن يوجد الكث�ي�ر من املنافقني ،وال �أعن ��ي بذلك منظمة
املنافق�ي�ن 1بل املنافق�ي�ن من النا� ��س ،الذين ي�ؤمنون بق� � ّوة اجلمهورية
 −1منظمة مجاهدي الشعب اإليراني المعروفة ب "منظمة المنافقين" .أُسست عام
 ]1965[ 1344ضمن تو ّجه سياسي – عسكري ،وتحولت بعد عقد من الزمن تقري ًبا
إلى منظمة ماركسية .بعد انتصار الثورة اإلسالمية ( ]1979[ )1357قامت بأعمال
عديدة ضد الجمهورية اإلسالمية في إيران ،وأقدمت منذ عام [ ]1982على أعمال
مسلحة وقتال ُمعلن ضد النظام اإلسالمي ،واغتالت خالل عامين ما يربو على عدة
آالف من المسؤولين وعلماء الدين ورجال الحرس الثوري والناس المدنيين ،ثم
التحقت بنظام صدام حسين في العراق وقاتلت [إلى جانبه] لعدة سنوات أثناء حرب
الثماني سنوات بين إيران والعراق ض ّد الشعب اإليراني وكذا ضد شيعة العراق وشعب
كردستان العراق ،وقامت في بعض الحاالت بمجازر ضد الناس ال ُع ّزل .هاجمت هذه
المنظمة اإلرهابية إيرا َن عسكريًا في أواخر شهر تير من عام [ 1367النصف األول
من تموز  ]1988بدعم من الجيش العراقي ،وتلقّت في عمليات "مرصاد" ر ًدا قاص ًما.
حال ًيا تتلقّى بقايا هذه المنظمة اإلرهابية دع ًما من أميركا والسعودية ومن بعض
الدول األوروبية .اغتالت هذه المنظمة اإلرهابية في العقد السابع [من القرن الرابع
عشر اإليراني ،العقد التاسع من القرن العشرين الميالدي] بعض مسؤولي النظام
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الإ�سالمية ،ولكن �إذا جاءت �أمريكا وق�صفت املدن الإيرانية ،واغتالت
�أع�ضاء احلكومة الأ�سا�سي�ي�ن ،وتب ّدلت كل الأو�ضاع ،وحكم البلد فري ٌق
�آخ ��ر ،ف�إنهم �سرعان ما مييل ��ون �إىل الطرف املعادي ،وال �إميان لديهم
لريدعهم عن ذلك ويث ّبتهم عل ��ى عقائدهم .ف�إميانهم �ضعيف ،وغال ًبا
ما ين�ساق الإميان ال�ضعيف نحو النفاق ،ويف ّكر واحدهم بال ّقوة والعزّة
وال�سط ��وة الت ��ي ميلكها الك ّفار؛ وله ��ذا ف�إ ّنه ينقاد �إليه ��م .وعليه ،فهم
يهت ّمون باملحافظة على العالقات مع ه�ؤالء والت�صالح معهم.
� اّإل �أنّ اهلل تعاىل يبطل �أوهام املنافقني يف هذه الآية �إذ يقول لهم :ال
تن�ساقوا عب ًثا �إىل جبهة الكف ��ر؛ لأنّ ﴿�إِنَّ �ٱ َّل ِذينَ ُي َحا ُّدونَ � هَّ َ
ٱلل َو َر ُ�سو َلهُ
�أُ ْو َل ِئ َ
��ك يِف �ٱلأَ َذ ِّل�ينَ﴾ وه ��م من ب�ي�ن �أكرث خلق اهلل مهان ��ة .ف�إذا �أدرك
الإن�سان �أنّ الك ّفار هم يف الأذ ّلني ،ف�إ ّنه لن ينجذب �إليهم.
الحركة الطبيعية للعالم
نحو عزّة المؤمنين وذ ّلة المنافقين

�إذا نظرن ��ا �إىل احلركة الطبيعي ��ة للعامل و�سريه ،و�إىل طبيعة حركة
الإمي ��ان والكف ��ر ف�إننا �سرنى ون�ص� � ّدق �أن هذا العامل يتج ��ه نحو عزّة
الإمي ��ان وذ ّلة الكفر ،وت ّيارات الكفر كث�ي�رة ،و�أحد هذه الت ّيارات اليوم
هو ال�صهيون ّي ��ة ،الذين ميلكون عددًا كب ًريا م ��ن الـ ُمقاتالت من طراز
 F15و ،F16ود ّباباته ��م ُمع� � ّدة جي ��دًا ،ويف حوزته ��م الكث�ي�ر من �أدوات
اإلسالمي من بينهم :الفريق علي ص ّياد شيرازي (القائد األسبق للقوى البرية في جيش
الجمهورية اإلسالمية في إيران) والسيد أسد الله الجوردي (الم ّدعي العام األسبق
لمحاكم الثورة والرئيس السابق لمؤسسة السجون) .وكذا شارك أعضاء هذه المنظمة
بنحو مؤث ّر في قمع الشعب العراقي في انتفاضته عام  ،1991وكانوا بمنزلة الحراس
واأليدي الط ّيعة لصدام ..
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و�أ�سلح ��ة الدمار لقتل و�إبادة الأبرياء ،لكنْ بعد انق�ضاء قرون من ال ِتّيه
والت�ش ّرد والقمع -كما ح�صل لهم يف رو�سيا 1و�أملانيا النازية ،فهم �س ِّيئو
ال�سمع ��ة ومعروفون بج�شعهم وطمعهم -ما من ذ ّل ٍة �أكرب من �أن تتو ّقف
حياته ��م رغ ��م ذلك على االعت ��داء على الآخري ��ن ،و�إنّ الع ��امل ب�أ�سره
مبن فيه حلفا�ؤه ��م -يع ّدونهم معتدين ،وهم �أ�سو�أ اجلماعات ُ�سمع ًة؛فق ��د ا�ستوطنوا ُبقع ًة من العامل واجلميع يعلم �أ ّنهم غا�صبون؛ وال مذ ّلة
�أعظ ��م م ��ن ه ��ذه .و�إنّ م�ستقبلهم � ً
أي�ضا ه ��و م�ستقب ٌل ُمبه ��م ،بالن�سبة
له ��م هو ُمبهم� ،أ ّما بالن�سبة لنا فه ��و وا�ضح؛ فمن املعلوم �أنّ م�ستقبلهم
ال ��زوال والفن ��اء ،ف� ��أن تتو ّقف حي ��اة الإن�س ��ان على االعت ��داء -و�إن مل
يعت � ِ�د -يعني �أنه لن يكتب له اال�ستقرار والدوام .وبالطبع املق�صود من
اليه ��ود هنا لي� ��س املعت ِقد بالدين اليهودي  ،بل اليه ��ودي املنتمي للفكر
واملنح ��ى ال�صهيوين .و�إنّ وجود ال�صهيونية يتو ّقف على االعتداء؛ فهي
�إن مل ْ
جت َت � ْ�ح جن ��وب لبنان ومل حتتل اجل ��والن ،ومل تهجم على �ضفاف
نه ��ر الأردن ،ومل تغ ُز �صحراء �سيناء 2ف� ��إنّ احلياة لن تكون ممكن ًة لها
�أ�سا�سً ��ا ،و�ستختنق حيثما هي .ولتتمك ��ن ال�صهيونية من احلياة ،ومن
اجتذاب الطاقات وا�ستجالب بق ّية �صهاينة العامل م ّر ًة �أخرى �إىل هذا
الكي ��ان ،وم ��ن الوقوف على قدميه ��ا ،ف�إ ّنها مجُ ربة عل ��ى الهجوم على
الأبرياء وق�صفهم وقتلهم .وهذه احلياة هي الأكرث مذل ًة� .أ ّما حياة ذاك
اخليام ،ويقاتل وينا�ضل ال�سرتداد
ال�شعب الفل�سطيني ال ��ذي يعي�ش يف ِ
 −1بعد الحرب العالمية الثانية؛ اعتُ ِقل عدد كبير من األفراد في اإلتحاد السوفييتي
السابق ل ُمشاركتهم في النشاطات الصهيونية .وكذلك أصدر ستالين عام  1953أم ًرا
بالقبض على عدد من اليهود وإعدامهم.
 −2تع ّدى الكيان الصهيوني مرات عديدة على هذه المناطق وعلى أراضي الدول
األخرى ،ومن بينها حرب األيام الستة عام 1967التي تمكّن فيها ،من خالل الهجوم
الج ّوي الـ ُمباغت ،من إخراج شريط غزة وصحراء سيناء من سيطرة مصر ،والقدس
الشرقية والضفة الغربية من سيطرة األردن ،والجوالن من سيطرة سوريا.
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�شرف ��ه امل�سلوب وح ّقه املغ�صوب ،فلي�س ��ت بحياة ذليل ٍة ،بل هي عزيزة،
وهم �أعزّاء �شاخمون لأ ّنهم يعتمدون على �أنف�سهم .بينما الإ�سرائيليون
يعتمدون على كل العامل ،ويعتمدون على ال�شرق والغرب وعلى الأ�سلحة
الأمريكية ،وعل ��ى �صمت االحتاد ال�سوفييتي وعلى االعتداء .يقول �أحد
املف�سرين� :1إذا �أردنا �أن ندرك كم هم �أعداء اهلل � اّ
أذلء ،فعلينا �أن نرى
ّ
ك ��م �أنّ اهلل تع ��اىل عزيزُ .ي ��د َرك ّ
ذل ك ّل طرف من خ�ل�ال مقدار عزّة
خ�صمه املقابل .وعندما تكون العزة هلل جمي ًعا ،وه�ؤالء هم �أعداء اهلل؛
فه ��م � ًإذا يف الط ��رف املقابل له تعاىل ،ف� ��إذا كان اهلل تعاىل هو الأعزّ،
فيجب �أن يكون ه�ؤالء هم ال ّ
أذل .وهذا ما ت�شري �إليه عاقبتهم كذلك.
ويف ه ��ذه الآية التي يبني اهلل تعاىل �أنّ الكفار هم الأذ ّلون ،وي�سحب
من املنافق ذرائع النفاق مت�سائ�ًل اً�ا ﴿�أَ َيب َتغونَ ِعندَ هُ ُم ال ِعزَّة﴾ 2ويقول
تع ��اىل يف �آي ٍة �أخرى ﴿ َف ِل ِله ال ِع�� َّز ُة َجمي ًعا﴾3فمن رام العزّة فليعلم �أنها
هلل جمي ًع ��ا ،و�أن من �أتى باب اهلل كانت العزّة املعنوية واملادية والقلبية
وال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة مل ًكا له .وهذه حال �شعبن ��ا الذي يتح ّرك يف
�سبي ��ل اهلل ،رغم ك ّل النقائ�ص و�أنواع الفقر ورغم ك ّل ال�ضغوطات التي
ُمو ِر�س ��ت عليه على مدى �سنني طوال ،فيغ ��دو عزي ًزا .ف�إنّ العامل اليوم
ينطق مبا يعادي هذا ال�شعب ،والأعداء يكتبون �ض ّده ويب ّثون ال�شائعات،
� اّإل �أ ّنه ��م يعتق ��دون مبهابته يف �أعماق وجودهم .وكث�ي�رً ا ما ُنقل لنا من
�ات خارج ّية ،كيف �أنه يف
ال ��وزراء وامل�س�ؤولني الذين ي�سافرون يف مه ّم � ٍ
املحاف ��ل الدولية ي�صغي �إليهم اجلميع ويتح� � ّرى عنهم ،ويريد التع ّرف
�إىل ه� ��ؤالء الإيرانيني الذين �شغلوا الدنيا وخلطوا املعادالت ال�سيا�سية.
 −1فخر الدين الرازي ،تفسير مفاتيح الغيب ،ج ،29ص.498
 −2سورة النساء ،اآلية .139
 −3سورة فاطر ،اآلية .10
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�إ ّنه ��ا لع� �زّة ٌ �أن يك ��ون لنا هيب� � ٌة يف �أنظ ��ار الدنيا قاطب� � ًة ،و�أن ي�صادق
اجلميع على حقيقة �أّننا ال نعتمد على � ّأي دولة.
�صحي� � ٌح �أنّ الأقالم امل�أج ��ورة ذات النزعة الغربية تتّهم �أحيا ًنا هذا
ال�شع ��ب ب� ��أنّ له عالقات مع �إ�سرائي ��ل ،ويتّهمونه �أحيا ًن ��ا �أخرى ب�أنّ له
عالق ��ات م ��ع رو�سي ��ا� ،إال �أ ّنهم ه ��م �أنف�سهم ،وك ��ذا رو�سي ��ا و�إ�سرائيل
وحلفاءه ��م يعلم ��ون �أنّ ه ��ذا ك ��ذب ،و�أنه ��م ُمرغمون عل ��ى �أن ين�سبوا
الأكاذي ��ب .اجلمي ��ع يرى لإيران الع ��زة واملهابة و ُيب ��دي لها االحرتام،
وال�سب ��ب يف ذل ��ك هو �أننا ال منل ��ك �سوى اهلل ،والإمي ��ان والع�شق ب�أداء
الواجب ،وهو موجو ٌد بغزارة بني �شعبنا ،وهذه هي العزّة املعنوية.
وك ��ذا ف� ��إنّ الع� �زّة الظاهرية ،الت ��ي هي ال َغلب ��ة على جمي ��ع ال ِقوى
املعار�ض ��ة ،ف�إنيّ �أراها الآن ماثل ًة �أمام ناظري ،ولي�س عندي �أدنى �شك
م ��ن �أ ّنه يف امل�ستقبل -غري البعيد �إن �شاء اهلل� -سينت�صر هذا ال�شعب،
وه ��ذه الإيديولوجي ��ا ،وه ��ذا الفكر ،وهذه الث ��ورة على جمي ��ع الدوافع
املعادية ،وعلى جميع ال ِقوى ﴿ ِل ُيظ ِه َر ُه َع َلى الدِّ ين ُك ِّله﴾ .1بنا ًء على ما
تق� � ّدم فك�أنّ اهلل يخاطب املنافق� :أ ّيها املنافق البائ�س! �إىل �أين تذهب؟
ف� ��إن كنت ت ��روم العزّة ف� ��إنّ العزّة هن ��ا ،و�إن كنت ت ��روم الـ َم َنعة ف�إ ّنها
هن ��ا ،و�إن كنت تري ��د العظمة ف�إنّ العظمة هنا ،و ُيح� � ّذر �ضمن ًّيا امل�ؤمن
ذا الإمي ��ان ال�ضعي ��ف � ً
أي�ضا من االن�سي ��اق وراء ذاك الطرف على �أمل
وتوهمها؛ � ّأي �إ ّنه تعاىل ُيج ّف ��ف دواعي النفاق ،من جهة
�س ��راب الع� �زّة ّ
يف امل�ؤمن ال�ضعيف الإميان ،ومن جهة �أخرى يف املنافق .وهذا هو وجه
العالقة بني هاتني الآيتني والآيات التي �سبقتهما ،فالآيتان تدوران حول
بحث تقابل امل�ؤمن واملنافق.
 −1سورة التوبة ،اآلية .33
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شرح اآليات

﴿�إِنَّ ٱ� َّل ِذي��نَ ُي َح��ا ُّدونَ � هَّ َ
ٱلل َو َر ُ�سو َل��هُ �أُ ْو اَل ِئ َ
��ك يِف ٱ�لأَ َذ ِّل�ينَ﴾ ي�ص � ّ�ح
التعبري من غري �ضمري «�أولئك» � اّإل �أ ّنه تعاىل جاء به هنا للت�أكيد .و«�إنّ »
الت ��ي ت�ص ّدرت الآية هي للت�أكيد � ً
أي�ض ��ا ،فاهلل تعاىل ُيبينّ الآية على نحو
قطعي م�ؤكد ،وبذل ��ك فهو تعاىل يقول :ال يكن عندكم � ّأي �شك من
خ�ب ٍ�ر ّ
�أنّ �أولئك الذين ُيعادون اهلل ور�سوله هم من � ّ
أذل خملوقات العامل و�أنهم
«فيِ الأَ َذ ّل�ي�ن» .وذ ّلتهم هي البتعادهم عن اهلل ولعداوتهم له تعاىل ،ولأن
قوان�ي�ن الع ��امل كافة واحلرك ��ة الطبيعية للكون هي �ض ّده ��مّ ،ثم وبنح ٍو
��ب � هَّ ُ
ب
ٱلل َ أ
لغ ِل نََّ
م ��ن اال�ستدالل على كون الكف ��ار �أذ ّلة ،يقول تعاىلَ ﴿:ك َت َ
�أَ َن��ا َو ُر ُ�س ِل��ي﴾ و« َك َت � َ�ب ُ
اهلل» مبعن ��ى �أ ّنه حكم حك ًما قطع ًّي ��ا ،فالكتابة يف
القر�آن مبعنى احلكم القطعي ،فقوله تعاىل اً
مثلَ ﴿ :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا
ال�ص َي ُام﴾� 1أو قوله ُ
﴿كت��ب َع َل ْي ُك ُم ال ِق ُ
تال﴾ ،2هو مبعنى �أنّ
ُك ِت َ
��ب َع َل ْي ُك ُم ِّ
هذا حكم قطع � ّ�ي يجب �أدا�ؤه .هذا فيما يتع ّل ��ق بالأحكام ال�شرعية� .أ ّما
يف الأح ��كام التكويني ��ةَ « ،و ُك ِت َب» هي �أنّ الأم ��ر قد ُكتب يف طبيعة العامل
و�ضم ��ن احلركة الطبيعي ��ة للعامل وال �إمكانية للعدول عن ��هَ ﴿ .ك َت َب � هَّ ُ
ٱلل
َ ألَغلِ�َبننََّ �أَ َنا َو ُر ُ�س ِلي﴾ وهنا � ً
«لَ ْغلِبنَ َّ» �أتى مع ت�أكيدين:
أي�ض ��ا ترون الفعل َ أ
الت�أكيد الأول باللاّ م املفتوحة التي ت�أتي �أول الفعل وهي للت�أكيد ،والت�أكيد
الث ��اين هو بنون التوكيد الثقيلة التي جاءت يف �آخر الفعل ،والفعل نف�سه
يعن ��ي «�أنا �س�أغلب» �إال �أ ّنه تعاىل ج ��اء ب�ضمري الرفع املنف�صل «�أنا» م ّرة
�أخرى وذلك للت�أكيد � ً
أمناط من الت�أكيد :مبعنى
أي�ضا .ففي اجلملة ثالثة � ٍ
�أ ّنه يف هذا ال�صراع الدائر بني الك ّفار وامل�ؤمنني ف�إنّ الغلبة ال ّ
�شك وح ًّقا
وقط ًعا يل [�أنا اهلل] « َو ُر ُ�سلي» ،و�أننا �سنكون نحن الغالبني.
 −1سورة البقرة ،اآلية .183
 −2سورة البقرة ،اآلية .216
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األول :غلبة الفكر اإللهي النبوي

�أ ّم ��ا كيف �ستكون هذه الغلبة فق ��د ُيقال �أَ َومل ُين�شر النبي زكريا
باملن�شار يف جذع ال�شجرة �إىل ن�صفني؟ فكيف كانت له الغلبة؟ �أَ َولمَ ُيقطع
ر�أ�س النبي يحيى Qمن الوريد �إىل الوريد؟ ف� ّأي غلبة هذه؟ هذا �أمر
يتط ّل ��ب �شي ًئا من ال ّدقة .ولكن عندما ننظر �إىل النبي يحيى Qوحتى
�إىل النبي زكريا ،Qو�إىل النبي عي�سى Qالذي ُر ِفع من بني النا�س
�إىل ال�سماوات ،و�إىل اً
مثل النبي لوط Qالذي �آذاه قومه بذاك النحو،
و�إىل �سائر الأنبياء الآخرين ،ف�إ ّننا نرى �أ ّنهم انت�صروا جمي ًعا يف املعنى،
ون�صرهم كان لأنهم قاتلوا من �أجل �أن يحكم فكر معني ومعرفة بعينها،
فه ��ل النبي زكريا Qيري ��د �أن ي�صري هو املل ��ك؟! مل يكن يجاهد من
�أج ��ل ُملك ّي ِت ��ه هو ،ومل يكن مي�ض ��ي دون توقف يف �سبي ��ل نف�سه ،بل كان
لدي ��ه فكر وكان لديه منط من التف ّك ��ر كان يريد له �أن يكون اً
مقبول من
الآخري ��ن ،و�أن يكون حاك ًما على حياتهم ،وهذا ما ح�صل ،فعندما ي�أتي
ر�سول الإ�سالم و ُي� ّؤ�س�س حكوم ًة ين�ضوي حتت لوائها �شرق العامل وغربه
وتك ��ون مبن ّي ًة على �أ�س�س الفكر الإلهي ،فهذا يعني �أنّ زكريا قد انت�صر،
و�أنّ يحي ��ى قد انت�صر ،و�أنّ جميع الأنبياء قد انت�صروا .يقول تعاىل﴿ال
ني �أَ َح ٍد ِم ْن ُر ُ�س ِله﴾ 1وقد كان نب ّينا  Pاً
ُن َف ِّرقُ َب َ
حامل لنف�س الر�سالة التي
كان يحملها الأنبياء الآخرون.
Q

 −1سورة البقرة ،اآلية .285
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مثال لمزيد بيان

خذوا اً
حي.
مثل املرحوم �آية اهلل �سعيدي ،1وهذا مثا ٌل ّ
كان �سماحت ��ه �سي ��دً ا م�ؤم ًن ��ا جماه ��دً ا فا�ض اً
�ًلو ،وكان يعمل �ضمن
اخل ��ط ال�سيا�سي الذي ن�س ّميه الآن ّ
خط اجلمهوري ��ة الإ�سالمية .وكان
ُينا�ضل من �أجل �إر�ساء هذا الأمر ومن �أجل زوال حكومة ال�شاه و�إر�ساء
احلكوم ��ة الإ�سالمية ولكي يعود الإمام{ ال ��ذي كان حينها منف ًّيا يف
النجف بع ّز ٍة ومهاب ٍة ،و ُيح ّقق �أهدافه يف �إيران .ويف عام ]1970[ 1349
اع ُت ِق ��ل و�أُلقي يف ال�سجن ،ثم خالل �أ�سبوع �إىل ع�شرة �أيام قتلوه �شهيدً ا
غالب �أم مغلوب؟
هناك .فهل هُ زم ال�سيد �سعيدي �أم انت�صر؟ وهل هو ٌ
م ��ا �أراده حت ّقق يف النهاي ��ة� ،أَ َومل يتح ّقق؟ يف النهاية ف� ��إنّ املوت الذي
جاءه ذاك اليوم لكان جاءه � ً
أي�ضا يف نهاية املطاف بنحو من الأنحاء لو
بقي ح ًّيا ،كما �إ ّن ��ه �سي�أتينا جمي ًعا ،وكما ا�ستُ�شهد ال�شهيد به�شتي وكما
ا�ستُ�شهد ال�شهيد باهرن 2وكما ا�ستُ�شهد ال�شهيد رجائي .فاملوت هو املوت
وال تف ��اوت فيه .فهل ميك ��ن القول �إنّ ال�شهيد به�شت ��ي مل ينت�صر؟ لقد
انت�ص ��ر ال�شهيد به�شتي وا�ستطاع على ق ��در طاقته ومبا له من �إ�سهام،
 −1آية الله السيد محمد رضا سعيدي (]1970-1929[ )1349-1308؛ من أصحاب
اإلمام الخميني (قدس سره) ومن مناضلي الثورة اإلسالمية البارزينُ .سجن و ُعذّب من
قبل نظام الشاه واستُشهِد في السجن.
 −2حجة اإلسالم والمسلمين الدكتور محمد جواد باهنر (– 1933[ )1360 – 1312
]1981؛ من أصحاب اإلمام الخميني (قدس سره) ومن المناضلين الثوريين واألساسيين
ضد حكومة الشاه ،ومن مفكري الثورة اإلسالمية في ايران البارزين والمؤث ّرين .كان
عضو مجلس الثورة ومن مؤسسي حزب الجمهورية اإلسالمية ،وثاني أمين عام له،
وعضو مجلس خبراء الدستور ونائبًا في مجلس الشورى اإلسالمي ووزي ًرا للتربية
والتعليم وثالث رئيس وزراء في الجمهورية اإلسالمية في إيران .استُشهد ورئيس
الجمهورية في  8شهريور  30[ 1360آب  ]1981ضمن التفجيرات التي قامت بها
منظمة المنافقين اإلرهابية.
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ومبق ��دار �سعة �شعاع وجوده �أن ُير�سي هذه احلكومة وهذه الرغبة وهذا
املق�ص ��د والهدف ،وقد �أر�ساها ح ًّقا ث � ّ�م فارق احلياة كك ّل ال ّنا�س ُ
﴿ك ُّل
ف���س ذا ِئ َق ُة املَ��وت﴾ ك ٌّل على نحو :واح ٌد يف الع�شرين من عمره ،و�آخ ُر
َن ٍ
يف الأربعني وثالثٌ يف الثمانني.
لق ��د انت�صر �أنبياء الع ��امل كا ّف ًة من �أ ّولهم ح ّت ��ى �آخرهم؛ ذلك لأنّ
الفكر واملعرفة ال ّلذين �أرادوا لهما �أن يحكما الب�شرية قد حكما ،ولأنّ ما
�أرادوه للب�شرية �أن تفهمه فقد فهمته ،وبقي �شي ٌء منه �ستفهمه الب�شرية
يف النهاي ��ة .فنهاية الب�شرية هي نهاية النبوة ،وخامتة التاريخ هي تلك
اخلامتة التي �أرادها الأنبياء �أن تكون للتاريخ .وعليه ،ف�إنّ جميع �أنبياء
العامل غالبون ،وهذا هو الن�صر احلقيقي.
واليوم نالحظ �أنّ حتى �أولئك الذين ال يتّبعون الأنبياء Qو ُينكرون
وجوده ��م بقلوبهم و�أل�سنتهم ه ��م مت�أ ّثرون بحركته ��م وبرتبيتهم .فلوال
الأنبياء Qمن كان �سيطرح م�س�ألة العدالة يف العامل؟ ومن كان �سيطرح
م�س�أل ��ة الأخوة والإخ ��اء يف الع ��امل؟ �أو من كان �سيط ��رح العلم والبحث
واملعرف ��ة يف الع ��امل؟ ل ��و مل يكن الأنبي ��اء Qلبقي الإن�س ��ان على حال
توح�شه الأ ّويل .ف�إذا ر�أينا �أ ّنه ث ّمة من يرفع يف العامل راية العدالة ،وحتت
ّ
عنوان وبا�سم ك ّل مدر�س ٍة فكر ّي ٍة ث ّمة من ينطق با�سم احلرية والعدالة
ك ّل ٍ
والإخ ��اء والعلم والتط ّور واحل�ض ��ارة ،ف�إنّ ه�ؤالء يحقق ��ون -من دون �أن
يعلموا ومن دون �أن تك ��ون هذه هي �إرادتهم� -أهداف الأنبياء ،Qلكن
لي�س جميعها .فالعدالة من �أهداف الأنبياء ،وه�ؤالء � ً
أي�ضا يريدون حتقيق
العدال ��ة� ،إال �أ ّنهم ُيخطئ ��ون يف معناها ،وال�سبب يف ذلك هو �أنهم قطعوا
�ص َلته ��م بالأنبياء ،فلو �أنّ كفار العامل مل يقطعوا عالقتهم بالأنبياءQ
ِ
� ًإذا لظ ّلوا مت�أثرين بهم ،وال�ستمروا � ً
أي�ضا يف اال�ستمداد من تعاليمهم ،ولمَ ا
ارتكبوا الأخطاء التي يرتكبونها الآن.
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� ًإذا ،فالعامل مت�أ ّث� � ٌر حقيق ًة بدعوة الأنبياء ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنّ
حكومة الأنبياء �ست�ستق ّر يف �آخر الزمان ،وكذلك ف�إنّ منوذجها موجود
الآن؛ فه ��ذه احلكومة ،وه ��ذه املنظومة ،وهذه الث ��ورة الإ�سالمية وهذه
اجلمهوري ��ة الإ�سالمية ه ��ي �شيء من ذاك الذي يري ��ده �أنبياء العامل،
ولق ��د انت�صر الأنبياء بهذا املقدارً � .إذا� ،أنبياء العامل هم الغالبون على
املدى البعيد ﴿ َك َت َب ُ
ب �أَ َنا َو ُر ُ�س ِلي﴾.
اهلل َ أ
لَغ ِل نََّ
الثاني :انتصار المؤمنين المتمسكين بالله وبالنُب ّوات

��ب ُ
اهلل َ ألَغلِ�َبَنََّ َ�أ َنا َو ُر ُ�سل��ي﴾ وهو �أ ّنه
ث ّم ��ة �ش ��ي ٌء �آخر يف معنى ﴿ َك َت َ
تعاىل يقول :حيثما �أَ ُكنْ �أنا و�أنبيائي ف�إ ّننا نحن الغالبون؛ فما معنى هذا
يتم�سك
واحلال �أ ّنه تعاىل موجود يف كل مكان؟ معناه �أ ّنه حيثما يوجد من ّ
باهلل ور�سله والنب ّوات ف�إ ّنهم �سينت�صرون ،اً
حال ولي�س على املدى البعيد.
متم�س ًكا
كان ال�شعب الإيراين م�ؤم ًنا ومعتقدًا باهلل ور�سوله � اّإل �أ ّنه مل يكن ّ
بهما ،فق ��د كان خان ًعا ،حتّى جاءت هذه الثورة وجعلت ال�شعب الإيراين
متم�س� � ًكا باهلل ور�سوله؛ �أي �صار م�ستع � ًّ�دا لل ُم�ضي يف �سبيل اهلل ور�سوله
ّ
وللت�ضحية بحياته ،ولذا انت�صرنا .حيثما َي ُكنْ هذا التم�سك باهلل ور�سوله
والعم ��ل ب�أح ��كام اهلل و�إرادة الأنبياء َي ُك ِن الن�صر .لق ��د انت�صر ك ٌّل من
�أنبياء التاريخ الذين جاهد �أ�صحابهم و�أن�صارهم الذين مل يته ّربوا من
حت ّمل امل�س�ؤولية ،ومل ُيبدوا �ضع ًفا وخو ًفا يف �أنف�سهم وح ًّبا للحياة وتع ّل ًقا
باحلي ��اة املادية ،كداوود و�سليم ��ان ،Qو�إبراهيم وكث�ي ٍ�ر من الأنبياء
الآخري ��نَ ﴿ .و َك َ�أ ِّين ِم ْن َن ِب ٍّي﴾ يق ��ول تعاىل�« :أنتم ال تعلمون ق�ص�صهم»
نحن ال نعلمها فقد �ضاعت يف التاريخ ،لكنّ القر�آن ُيخرب عنهاَ :
﴿قا َت َل
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يل اهلل﴾ 1عندما مي�ضي
َم َع��ه ِر ِّب ّيون َكثري َفما َوهَ ن��وا لمِ ا �أَ�صا َب ُهم يف َ�س ِب ِ
بع�ض النا�س يف �سبيل اهلل على هذا النحو ف�إ ّنهم �سينت�صرون ال حمالة.
وع�ص ��ر ر�سولنا  Pمنوذج على ذل ��ك؛ فقد قاتل امل�سلمون يف �سبيل اهلل
ح ًّقا وانت�صروا .وه�ؤالء امل�سلمون �أنف�سهم ت�ص ّرفوا م ّر ًة بعدم م�س�ؤولية،
و�أظهروا �ضع ًفا وخو ًفا م ��ن �أنف�سهم ،و�أخلدوا �إىل الأر�ض وت�ش ّبثوا بكلتا
يديه ��م باحلياة املادية بذريعة �أ ّنها «ك ّل ما لدينا ،فحذا ِر �أن تفلت م ّنا»،
ف ُهزم ��وا� .إنّ ال�شع ��ب الإيراين الذي يقاتل م ��ن دون هوادة هو منت�صر،
و�إ ّنا منت�صرون ما دمنا كذلك .لكنْ عندما نخ�شى على �أنف�سنا �أن ُن�سلب
�شي ًئا ما ،ويكون من � ُ�ط التفكري احلاكم علينا هو «�أم�شي احليط احليط
رب ال�سرتة»2؛ ف�إ ّننا �س ُنهزم حت ًما ،و�سنكون � اّ
أذلء ،وال جماملة
و�أق ��ول يا ّ
يف الأم ��ر ..لقد كان بنو ا�سرائيل �أك�ث�ر �أهل ع�صرهم ف�ضيلة �إىل ذاك
احل�ي�ن الذي قاتل ��وا فيه الكف ��ار �إىل جانب مو�س ��ى Qوخلفائهَ ﴿:يا
َب ِن��ي �إِ ْ�س َرا ِئ َ
��م َو َ�أ يِّن َف�ضَّ ْل ُت ُك ْم َع َلى
��روا ِن ْع َم ِت َي ا َّل ِتي َ�أ ْن َع ْمتُ َع َل ْي ُك ْ
يل اذ ُْك ُ
ا ْل َع مَالِ�ينَ﴾ 3لق ��د ّ
ف�ض ��ل اهلل تعاىل بن ��ي �إ�سرائيل واليهود عل ��ى النا�س

كاف ��ة يف كل �أنحاء العامل؛ ذل ��ك لأ ّنهم �آمنوا ب�سبيل اهلل وكانوا يقاتلون
ويجاه ��دون يف �سبي ��ل �إميانهم وثبتوا علي ��ه ب�صالب ��ة ،ومل يتخ ّلوا عن
دينه ��م حتت �ضرب ��ات �سياط الفراعن ��ة لأربعة قرون ،وه ��ذا �أم ٌر ها ٌّم
ج � ًّ�دا ..ث � ّ�م حدث �أنْ دخلوا الأر� ��ض املقد�سة بقدر ٍة تا ّم� � ٍة مع يو�شع بن
ن ��ون وكالب بن يوح ّنا ،4وكانت لهم ال�سلط ��ة على العامل ،وكان الأنبياء
 −1سورة آل عمران ،اآلية .146
[ −2پس آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه].
 −3سورة البقرة ،اآلية .122
 −4جاء في تفسير اآلية  23من سورة المائدة {ق ََال َر ُجالنِ ِم َن الَّذي َن يَخَافُو َن أَن َع َم الل ُه
َعلَيهما}....؛ أ ّن اثنين من أسباط بني إسرائيل االثني عشر كان اسم أحدهما "يوشع بن
نون" والثاني "كالب بن يوحنا" ،وقد جاء اس��ماهما في التوراة في ِسفر التثنية ،وجاء
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منه ��م وح ��كام وملوك الع ��امل منهم .وعندم ��ا ت�ص ّدى ه� ��ؤالء �أنف�سهم
لدين اهلل وللقر�آن والإ�سالم والإجنيل ،ولدعوة امل�سيح ودعوة نبينا،P
ف� ��إنّ ال�ضعف والذ ّلة وال�شقاء واخليبة �ص ��ارت �شي ًئا ف�شي ًئا م�صريهم.
وبن ��ا ًء عليه ،فك ّل �أنبياء العامل الذين كان معهم �أ�صحابهم و�أن�صارهم
وثبتوا على �إميانهم وقاتل ��وا ،وك ُّل الأمم و�شعوب العامل التي تعتقد ب�أنّ
اهلل -ور�سول ��ه -حا�ض ٌر وناظ ٌر �إليها ودافع ��ت عن �أحكام اهلل ور�سوله،
�ستك ��ون الغلبة لها � ً
أي�ض ��ا .ونحن �إذ نرى الي ��وم �أنّ ال�شعب ال�سعودي ال
ينت�ص ��ر؛ فذل ��ك لأنّ ن�صرهم لي�س ن�ص ��ر اهلل ور�سول ��ه� ،أو �أنّ �شعوب
م�صر وال�سودان وتون�س لي�س لها الغلبة؛ فذلك لأنّ غلبتهم لي�ست غلبة
اهلل ور�سول ��ه ،ومتى ما كانت غلبة تلك ال�شعوب هي غلبة اهلل ور�سوله،
مبعن ��ى �أن ي�ستقيم ��وا ويثبتوا على مع ��ارف الإ�سالم واملع ��ارف الإلهية
ومع ��ارف النب ��وات ،ف�سيجعل اهلل الغلبة لهم .كم ��ا �إنّ ال�شعب الإيراين
عاما من الآن على كالم اهلل ور�سوله؛ � ّأي �إن
مل يك ��ن ثابتًا قبل ع�شرين ً
�أح ��دً ا مل يكن لينا�ضل �أو يكرتث باهلل ور�سوله .لقد كان ال�شعب ي�صلي
التم�سك باهلل ور�سوله لي�س يف �صالة اجلماعة ،بل
�صالة اجلماعة لكنّ
ّ
الر�سايل ،وحينما غدا اهلل -ور�سوله-
يف حتكي ��م الفكر الإلهي والفكر ِّ
«لَغ ِلنبَّ» ،وانت�صروا.
حا�ض ًرا يف هذا املجتمع ،حت ّقق قوله تعاىل َ أ
قدرة الله واستحالة هزيمته هما سبب غلبة الله ورسله

��ب ُ
اهلل َ ألغلِ�َبّنََّ �أَ َن��ا َو ُر ُ�س ِل��ي﴾ مبعن ��ى :حتم ّي ��ة غلب ��ة اهلل
� ًإذا ﴿ َك َت َ
والر�سل؛ وذلك لأ ّنه تعاىل ِ﴿�إنَّ َ
وي َعزي ٌز﴾ «�إِنَّ َ
وي» � ّأي �إنّ
اهلل َق ٌّ
اهلل َق ٌّ
و«عزي� �زٌ» �أي �إنّ له العزّة احل ّقة ،وهذا يعني �أنّ
اهلل ه ��و القوي املطلقَ ،
عن اإلمام الباقر (عليه السالم) قوله" :كانا ابني عم موسى (عليه السالم)".
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«الغالب غ�ي�ر املغلوب»1؛ فذاك الذي ال يكون مغلو ًب ��ا �أبدً ا هو اهلل؛ فهو
قوي وعزي ٌز فك ُّل من
غال ��ب �أبدً ا والغلبة دائ ًما له .وعليه ،فبم ��ا �أنّ اهلل ٌّ
كان مع ��ه تعاىل فه ��و � ً
قوي وعزيز� .إ ّننا ن�ستع�ي�ر قدرتنا من قدرة
أي�ضا ٌّ
اهلل ،و�إذا ك ّن ��ا مع اهلل ف�إنّ قدرة اهلل �ستمنحنا نحن � ً
أي�ضا قدرة ،وعزّة
اهلل �ستمنحنا نحن � ً
أي�ضا عزّة.
الله يمدح المؤمنين لبراءتهم من األعداء

بعد هاتني الآيتني ،يرجع تعاىل �إىل ذكر �صفات امل�ؤمنني الذين تقع
�أعماله ��م يف مقاب ��ل �أعمال املنافقني ،فاملنافقون كان ��وا ُيوالون الكفار
متاما؛ ف�أ ًّيا كان الكافر فهم
و ُيحالفونه ��م ،وامل�ؤمنون على عك�س ذل ��ك ً
ُي ِعر�ض ��ون عنه ويقطعون عالقته ��م به وال ُيوالونه حتى و�إن كان �أبا �أحد
منهم �أو ابنه �أو �أخاه �أو قومه وع�شريته ،مثل �أُ ّم «طريق الإ�سالم» ،2مثل
�اب ال�شاندي ��زي 3من �أبناء مدينتي الت ��ي ارت ّد ابنها وكفر
�أُ ّم ذاك ال�ش � ّ
فقام ��ت هي نف�سها بالإب�ل�اغ عنه ،وعندم ��ا ُقب�ض عليه ُ�س� � َّر ْت بذلك.
ه�ؤالء حتّى و�إن كفر �أبنا�ؤهم؛ ف�إ ّنهم يرمونهم بعيدً ا كما يب�صقون نواة
التمر ،وحتّى �إن كفر �أبو �أحد منهم �أو �أمه �أو �أخوه ف�إ ّنهم يقطعون �صلة
الرحم التي جتمعهم به؛ لأنهم يف جهة اهلل؛ خال ًفا للمنافق.
جدا لالهتمام.
ري ًّ
لقد قتل �أحد امل�سلمني �أباه يف غزوة بدر ،وهو �أم ٌر مث ٌ
ج ��اء ابن عبد اهلل بن �أب ��ي �سلول -الذي كان مناف ًق ��ا معرو ًفا وابنه كان
َ
الر�سول وقال« :ي ��ا ر�س ��ول اهلل! �إذا كان �أبي الذي يعرف
م ��ن امل�ؤمنني-
 −1بحار األنوار ،ج  ،95ص .25
" −2محمود طريق اإلس�لام" :كان من المنافقين ،وقد أبلغت عنه أمه لألجهزة األمنية
في الجمهورية اإلسالمية.
[ −3نسب ًة إلى "شانديز"؛ بلدة من توابع مشهد].
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اجلميع �أ ّنه منافق �-أي كان من املنافقني و�أُميط اللثام عن نفاقه وعلم به
اجلميع ،وقد كانوا يتهام�سون بالأمر فيما بينهم ويتوا�صون بعدم �إذاعته،
� اّإل �أنّ اجلميع علم نفاقه وكذا ابنه هذا� -س ُيقتل ،ف�أجز يل قتله!» .ويبدو
جاه ِد ال ُك َّفا َر
�أن ��ه جاء الر�سول بعد هذه الآي ��ة ال�شريفة« :يا �أَ ُّيها ال َن ِب � ُّ�ي ِ
َواملُنا ِف ِقني» .1هذا امل�ؤمن قطع و�شيجة الوالء مع جميع الكفار.
�ول اهلل َنق ُت� � ُل �آبا َءنا
يق ��ول �أم�ي�ر امل�ؤمن�ي�نَ « :Qل َقد ُك َّنا َم� � َع َر�س � ِ
عمامن ��ا»؛ ومل يك ��ن الأمر ل ُيزل ��زل �أقدامهم بعد
َو�أَبنا َءن ��ا َو�إِخوا َن َن ��ا َو َ�أ َ
ذلك ،ب ��ل يتابع �أمري امل�ؤمنني« :Qما َيزيدُنا َذ ِل َك ِ�إ اّل �إميا ًنا وتَ�سلي ًما
و ُم�ض ًّي ��ا َع َلى ال َّل َق � ِ�م َو َ�ص ًربا َعلى َم َ�ض� ِ��ض ا َلألمَ » ،2وهذه عالمة امل�ؤمن،
وهذا ما تقوله الآية.
استحالة اجتماع اإليمان ووالية أعداء الدين

ٱلل َو�ٱل َيو ِم ٱ�ل ِأخ ِر ُي�� َوا ُّدونَ َمن َحا َّد � هَّ َ
اَّ
ٱلل
ت��دُ َقوما ُي�ؤ ِمنُونَ ِب��� هَّ ِ
﴿ل جَ ِ
ؤمن
َو َر ُ�سو َل��هُ ﴾ � ّأي �إنّ ه ��ذا الأمر غري ممكن؛ �إذ ال ميكن �أن تعرث على م� ٍ

باهلل ور�سوله ي ��وايل �أعداء اهلل ور�سوله .و�أولئك الذين لهم يف جمتمعنا
عالقات وطيدة مع �أعداء اهلل ور�سوله ثم ي ّدعون الإميان باهلل ويتظاهرون
بالعبودية والتع ّبد ،هم كاذبون .قد ُي�صادق الإن�سان كاف ًرا من النوع الذي
ال ُي�سب ��ب �ضر ًرا للإ�سالم وللجمهورية الإ�سالمي ��ة وال مانع من �صداقته
معه ،ويجب التن ّبه �إىل الفرق بني الأمرين ،ولقد جاء يف �سورة املمتحنة
��م هَّ ُ
ل ُيخْ ِر ُج ُ
ل ُي َقا ِت ُل ُ
اَّ
ين َو مَ ْ
الل َع ِن ا َّل ِذينَ مَ ْ
وكم ِّمن
وك ْم يِف الدِّ ِ
﴿ل َي ْن َه ُاك ُ
ِد َيا ِر ُك ْم �أَن َتبرَ ُّ وهُ ْم َو ُتق ِْ�س ُطوا �إِ َل ْي ِه ْم﴾ 3لكنْ ال معنى ملو ّدة الكافر احلربي
 −1سورة التوبة ،اآلية .73
 −2نهج البالغة ،الخطبة .56
 −3سورة الممتحنة ،اآلية .8
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ق�سم
ال ��ذي يقاتل الإ�سالم وال لإقامة عالقة �صداقة معه.وبنا ًء عليه ،فل ُي ِ
بع� ��ض حكام الدول العربي ��ة مئة مرة بالقر�آنُ ،
وليطوف ��وا حوله وي�ضعوا
�أيديهم عليه م ْق ِ�سمني عل ��ى �إميانهم باهلل واليوم الآخر! ال؛ �إنّ هذه الآية
تك � ِّ�ذب ه�ؤالء! لأ ّنهم ُيوالون أ�ع ��داء اهلل؛ �أي ال�صهاينة .و�إذا ا ّدعى فالن
املل ��ك و�أمثاله – �أولئ ��ك الذين يعقدون حتالفات وعالق ��ات �صداقة مع
�أمريكا ومع االحتاد ال�سوفييتي و�أعداء اهلل ومظاهر الكفر املختلفة �ضد
امل�سلمني – �أنهم م�سلمون ،ف�إنّ هذه الآية تك ّذبهم وتقول �إ ّنهم يكذبون؛ �إذ
ال معنى لأن يكون املرء م�ؤم ًنا باهلل وبيوم القيامة ّثم يكون �صدي ًقا حمي ًما
به ��ذا النحو لأعداء اهلل .والأم ��ر هو نف�سه � ً
أي�ضا يف جمتمعنا ،فال ميكن
لأولئك الذين يوالون الكفار ويوا ّدونهم �أن ي ّدعوا �أ ّنهم م�ؤمنون.
ضرورة ترجيح الوشائج اإليمانية على الصالت األسرية

ٱلل َو�ٱل َيو ِم ٱ�ل ِأخ ِر ُي�� َوا ُّدونَ َمن َحا َّد � هَّ َ
ٱلل
ت��دُ َقو ًم��ا ُي�ؤ ِمنُونَ ِب� هَّ ِ
َّ﴿ال جَ ِ
َو َر ُ�سو َل��هُ َو َلو َكا ُنو ْا َءا َب َاءهُ م َ�أو �أَب َن َاءهُ م﴾ فليعلم امل�ؤمنون الذين يكفر

�أبنا�ؤه ��م �أ ّنه ��م �إذا كان ب�إمكانه ��م هدايتهم فليفعلوا ذل ��ك� ،أ ّما �إذا مل
يتم ّكن ��وا من هدايتهم فليعلم ��وا �أ ّنهم لي�سوا �أبناءه ��م ،كابن النبي نوح
وح َّر َّبهُ َف َق َ
��ن �أَ ْه ِلي َو�إِنَّ َو ْعدَ َك
ال َر ِّب ِ�إنَّ ا ْب ِني ِم ْ
 Qال ��ذيَ ﴿ :و َن��ا َدى ُن ٌ
حْ َ
ال��قُّ ﴾ 1فلماذا كان م ��ن الـ ُمغرقني؟ ف�أجابه اهلل تع ��اىل بهذا القانون
ال ��ذي ال يخت� ��ص ب ��ه وحده  ،Qب ��ل هو جلمي ��ع امل�ؤمنني حت ��ى نهاية
ي�س ِم��ن �أَه ِل��ك﴾ّ � 2أي �إنّ ذاك الذي ُيخالفك يف
التاري ��خ ،فقال�ِ ﴿ :إنَّهُ َل َ
ي�س ِمنْ َ�أه ِلك» ،ولي� ��س ابنك .هناك رواية:
العقيدة ويع ��ادي ّ
توجهك « َل َ
 −1سورة هود ،اآلية .45
 −2سورة هود ،اآلية .46
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«الـ ُم� ِؤم ��نُ �أَ ُخو الـ ُم� ِؤم ِن لأَبي� � ِه َو�أُ ِّمه»1؛ � ّأي لي�س هو �أخ ��اه لأمه وح�سب �أو
لأبيه وح�سب؛ بل هو �أخوه لأبيه و�أمه .هذه هي طبيعة عالقة الأخ ّوة بني
امل�ؤمنني .لكن عندما يكون الإن�سان غري م�ؤمن ب�إميانك وال بعقيدتك وال
بدينك؛ ف�إنه لي�س �أخاك من الأ�سا�س ،وذاك لي�س ابنك ،وهذا لي�س من
قومك وع�شريتك �أ�ص اً
�ًل  ،و�صلة الرحم بينكما مقطوعة� .إ ّنكما تعي�شان
يف ه ��ذا العامل لعدة �سن ��وات ،وميكن �أن يربط بينكما �ش ��ي ٌء من املو ّدة
التي يجب �أن تتجاهلها و�أن ال تعتربها -لكنْ �إذ يحني يوم القيامة ف�إنّالأن�ساب والو�شائج وال�صالت �ستنقطع كافة هناكَ ﴿ :ي ْو َم َي ِف ُّر المْ َ ْر ُء ِم ْن
يه﴾2يقول تعاىل لنوح � :Qإ ّنه
��ه َو َب ِن ِ
اح َب ِت ِ
يه * َو َ�ص ِ
��ه َو�أَ ِب ِ
ي��ه * َو�أُ ِّم ِ
�أَ ِخ ِ
«ع َم ٌل
لي� ��س ابنك ﴿�إِنَّهُ َع َم ٌل َغيرْ ُ َ�صا ِل ٍح﴾ّ � 3أي نف�س وجوده من الأ�سا�س َ
َغيرْ ُ َ�صا ِل ٍح» ،هذه قاعدة للعملً � .إذا ،فحتّى �إن كان �آباء الإن�سان �أو �أبنا�ؤه
﴿�أَو �إِخ َوا َن ُه��م �أَو َع ِ�ش َري َت ُه��م﴾ من الكفار الذي ��ن ُيحا ّدون اهلل ور�سوله،
ف�إنّ هذا ال يعني �أن ُيواليهم.
للمتبرئين من أقاربهم الكفار
الوعد اإللهي
ّ

يق ��ول تعاىل عن ه� ��ؤالء امل�ؤمنني الذي ��ن ُيبعدون عنه ��م الكفار بهذا
النح ��و و�إن كانوا �إخوانه ��م �أو �آباءهم و�أمثال ذل ��ك�﴿ :أُ ْو اَل ِئ َ
��ك َك َت َب يِف
تر�سخ وجت� � ّذر يف �أرواحهم .وهذا هو
ُق ُلو ِب ِه ُ��م ٱ� ِلإ َمي��انَ ﴾ � ّأي �إنّ الإمي ��ان ّ
ثواب الإن�سان الذي �أق�صى عنه الكافر الذي جتمعه به �صلة رحم وو�شائج
��روح ِمنه﴾ �ضمري الغائب يف ِ«من� �هُ» ميكن �أن يعود
ُقرب ��ىَ ﴿ .و�أَ َّيدَ هُ ��م ِب ٍ
روحا
�إليه تعاىل �-أي يعود �إىل فاعل الفعلني «�أَ َّيدَهُ م» و« َكت ََب» -مبعنى �أنّ ً
من ِق َب ��ل اهلل ومن جهته ُت�ؤ ِّيدهم ،وميكن كذل ��ك �أن يرجع هذا ال�ضمري
 −1عدة الداعي ،ص .187
 −2سورة عبس ،اآليات .36 – 34
 −3سورة هود ،اآلية .46
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�روح ِمنه» مبعنى �أ ّنه تعاىل
�إىل الإمي ��ان؛ بحيث ت�صبح جملة « َو�أَ َّيدَهُ م ِب � ٍ
�أ ّيدهم بروح من الإميان وبروح �إميانية .وهي لي�ست تلك الروح التي يحيا
به ��ا الإن�سان من حيث الظاهر ،بل هي �ش ��ي ٌء �آخر� ،إ ّنها قوة يف الإن�سان.
فالروح التي يف الإن�سان هي من�ش�أ احلياة ومن�ش�أ كونه ح ًّيا ومن�ش�أ القدرة
وال�سم ��ع والب�صر والنطق والت�ص ّرف بالأ�شي ��اء ،ف�إذا �أقدم الإن�سان على
هذه احلركة العظيمة وال�صلبة يف �سبيل اهلل؛ � ّأي �إق�صاء القريب الكافر،
وب�صر جديدين،
روحا؛ �أي من�ش�أً لقدر ٍة جديدة
ول�سمع ٍ
ف�إنّ اهلل تعاىل يهبه ً
ٍ
جديد من القدرة والت�ص ّرف يف الأ�شياء.
ويعطيه من�ش�أً لنح ٍو ٍ
يف كتاب «ك�شف املحجوب يف �سرية �أرباب القلوب»  112رواي ٌة عظيمة
هي �أنّ الر�سول الأكرم Pكان ُيخرب �أ�صحابه عن الأقوام الذين �سي�أتون
بروح
يف امل�ستقبل وعن ُنعوتهم و�أو�صافهم ،ومن �ضمنها �أ ّنهم «يتحا ّبون ِ
اهلل» 1وبربكة روح اهلل.
��ري ِمن حَت ِت َه��ا �ٱلأَن َه ُر َخا ِل ِدي��نَ ِفي َها َر ِ�ض َي
﴿ َو ُي ِ
دخ ُل ُه��م َجنَّ��ات جَت ِ
� هَّ ُ
ٱلل َعن ُه��م﴾�إنّ ر�ضى اهلل تعاىل بح ّد ذاته من �أعظم الدرجات ،يقول
هلل َ�أكب﴾2فر�ضى اهلل تع ��اىل عن الإن�سان هو
تعاىلَ ﴿:و ِر�ض��وانٌ مِ��نَ ا ِ

�أعظ ��م مقام ميك ��ن للعبد �أن يناله� .إنّ �سعي امل�ؤم ��ن و�أعماله وحركاته
ك ّله ��ا م ��ن �أج ��ل �أن ير�ضى عن ��ه اهلل ،و� اّإل فل ��و قيل لك ��م �إنّ اهلل تعاىل
يعطيك ��م اجل ّنة -التي �سمعتم عنها -لكن ��ه يبغ�ضكم ،فهل �ستح ّبونها؟
ث ّم ��ة م ��ن يقول� :إنّ عبادة �أك�ث�ر النا�س هي من �أج ��ل اجلنة ال من �أجل
اهلل تع ��اىل ،و�أنا �أقول� :صحي ٌح �إ ّنها م ��ن �أجل اجل ّنة ،لكنّ ه�ؤالء النا�س
ي ��رون ما وراء اجلنة ،يرون اهلل ،ويريدونها م ��ن �أجله تعاىل .هذه هي
فال�شاب الذي مي�ش ��ي على الألغام يف جبه ��ات القتال �أو
ح ��ال امل�ؤم ��ن،
ّ
 −1كشف المحجوب ،تصحيح محمود عابدي ،انتشارات سروش ،ص  ،319باختالف طفيف.
 −2سورة التوبة ،اآلية .72

124

يق ��ول �أريد �أن �أق ��ف يف وجه هذه الكثاف ��ة النارية الت ��ي ت�أتي من جهة
ما�ض لأدخل
الع ��دو والتي �س ُيقتل فيها الإن�س ��ان وال ب ّد ،ف�إ ّنه يقول�« :أنا ٍ
اجلن ��ة» ،فهل تلك اجلنان وذاك اجلانب املادي منها هما ُبغيته؟ بل �إنّ
ُبغيت ��ه اهلل ،فهو يقول :لق ��د قال يل اهلل «افعل» و�أنا �أريد �أن �أفعل لأجله
أ�ضحي بنف�سي من �أجل اهللً � .إذا ،فر�ضى اهلل
تعاىل ،و�أريد �أن �أم�ضي و� ّ
تعاىل �أ�سمى مق�صود ،وهو غاية الآمال التي يهتم لها امل�ؤمن يف حياته.
﴿ َو َر�ض��وا َعن��ه﴾ � ّأي �إنّ اهلل تعاىل ُين ِعم عليهم ويرحمهم �إىل احل ّد
الذي ير�ضون فيه عنه تعاىل ،طب ًعا حتّى و�إن مل يكن هذا اللطف وهذه
الرحم ��ة ظاهريني ف�إنّ قلوبهم را�ضي� � ٌة عنه تعاىل؛ � ّأي �إنّ ذاك اجلهاد
ال ��ذي يقوم ب ��ه الإن�سان عند �إق�ص ��اء ابنه �أو �أبيه عن ��ه ،مينح الإن�سان
مقام قلب ًّي ��ا وروح ًّيا ،بحيث يغدو الإن�سان را�ض ًيا عن
درج� � ًة عالي ًة وعل َّو ٍ
ينم عن ر�ضاه تعاىل.
اهلل ،ونف�س هذا الأمر ّ
﴿�أُول ِئ َ
��زب اهلل﴾ ه�ؤالء هم ح ��زب اهلل احلقيقي .حزب اهلل
��ك ِح ُ
�روط �أخرى ،وال
يعن ��ي �أ ّن ��ه يجب على املرء امت�ل�اك هذه ال�شروط و�ش � ٍ
ٱلل هُ ُم �ٱملُف ِل ُحونَ ﴾ املُفلح
زب � هَّ ِ
تكف ��ي اال ّدعاءات والأ�سماء�﴿ ..أَ اَل �إِنَّ ِح َ
هو من مت ّكن من الو�صول �إىل غايته ،وغاية الب�شرية هي الفالح.
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