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المقدمة
ّ
رب العالمين وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل مح ّمد و�آله الطاهرين.
الحمد هلل ّ
إ�سالمي ،وورد
وبعد ف� ّإن الن�صر من المفاهيم التي كثر الحديث عنها في الفكر ال
ّ
ذكره ��ا كثي ��ر ًا في الكتاب وال�س� �نّة .وث ّمة نقا�ش ��ات ع ّدة تدور حول ه ��ذا المفهوم وما
يرتبط به وعالقته باهلل وكونه هدفًا وغاية �أم �أنّه و�س ��يلة لتحقيق �ش ��يء �آخر كائنًا ما
إن�ساني .وبنا ًء على كونه
كان هذا ال�شيء ،وهل هو نعمة من اهلل �أم هو نتيجة للجهد ال ّ
نعم� � ًة فما هي القوانين التي يخ�ضع لها ويتح ّق ��ق على �أ�سا�سها �أو ت�س ّرع في تحقيقه �أو
ت�ؤخّ ��ر بل تحرم الإن�سان من ��ه؟ .و�أخي ًرا ما هي الآفات التي يمك ��ن �أن ت�صيب الن�صر
وتبطل �أثره؟
ه ��ذه الأ�سئلة وغيره ��ا �سوف تكون محور االهتمام في ه ��ذا الكتاب؛ بحث ًا وتدقيق ًا
ومقارن ��ة وا�ستنتاج ًا ،وذلك باالعتماد على �آيات الق ��ر�آن الكريم الواردة في مو�ضوع
الن�ص ��ر وم ��ا يرتبط به من مع ��ان ودالالت ب�شكل رئي�س ،وبمنهجي ��ة علمية تجمع بين
العلمي في الم�ضمون واال�ستدالل ،مع المحافظة على �سال�سة التعبير و�سهولته
العمق
ّ
نوجه له خال�ص ال�شكر
ود ّقت ��ه ،وقد ّ
تف�ضل �سماحة ال�شيخ محمد ح�سن زراقط ،الذي ّ
والثناء على جهده العلمي المم ّيز ،في كتابة هذا الكتاب وتحقيق �أفكاره ،والذي ن�س�أل
اهلل تعالى �أن يكون اً
مقبول بين يديه.
والحمد هلل رب العالمين

1

قاموس النصر
ومفرداته في القرآن
مفاهيم محورية:

XXكلمة الغلبة في القرآن الكريم.
XXكلمة الفتح في القرآن الكريم.
XXكلمة الفوز في القرآن الكريم.
XXكلمة الظفر في القرآن الكريم.
XXكلمة ظهر في القرآن الكريم.
XXكلمة النصر في القرآن الكريم.

موعظة قرآنية
}ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{ .
مق ّدمة
ال تخف ��ى �أهم ّي ��ة الرجوع �إلى الق ��ر�آن الكريم للبح ��ث عن الم�صطلح ��ات والمفاهيم
الدين ّي ��ة التي � ّأ�س�س لها وطرحها .ولو لم يكن لهذا الرجوع منفعة � اّإل فهم كتاب اهلل لكفى
مب ّر ًرا للعودة �إليه والبحث بين مفرداته وكلماته للعثور على الألفاظ التي ا�ستخدمها اهلل
ع� � ّز وج� � ّل للحديث ع ��ن الن�صر وما يرتبط به م ��ن مفاهيم .وهذه الع ��ودة �إلى كتاب اهلل
له ��ا ما يب ّررها غي ��ر ما ُذ ِكر �أعاله ،وذلك � ّأن الن�صر من المفاهيم المركز ّية التي ترتبط
إ�سالمي هو مفهوم الجهاد .ويع ّد الن�صر في بع�ض الن�صو�ص
محوري في الفكر ال
بمفهوم
ّ
ّ
الإ�سالمي ��ة �صن� � ًوا لل�شهادة اً
وعدل لها وذلك كما ف ��ي قوله تعالى} :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
(((

ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ{  ،والح�سني ��ان المذكورت ��ان ف ��ي ه ��ذه الآي ��ة هم ��ا
(((

(((
(((

�سورة البقرة ،الآية .214
�سورة التوبة ،الآية .52
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عاقبت ��ان ونتيجت ��ان من نتائج الجهاد والقتال في �سبي ��ل اهلل ،وهما كما في قول ٍ
عدد من
المف�سري ��ن� :إ ّما الغلبة بن�صر اهلل ع ّز وج ّل ،و�إ ّما ال�شهادة الم�ؤ ّدية �إلى الج ّنة  .وبح�سب
ّ
مف�سر �آخر المق�صود من الح�سنيين هو� :إحدى العاقبتين اللتين ك ّل واحدة منهما
تعبي ��ر ّ
ه ��ي ح�سن ��ى العواقب ،وهما :الن�صرة وال�شهادة  .هذا وق ��د ُف ّ�سرت الآية بطريقة �أخرى
فيها يمكن �إدراجها في باب الت�أويل وتطبيق المفهوم على م�صاديقه.
(((

(((

الغلبة في القرآن

م ��ن الكلمات الت ��ي ا�ستُخدمت في الق ��ر�آن الكريم بكثرة في معن ��ى يرتبط بمح ّل
كالمنا ما ّدة «غلب» وم�شتقّاتها .ويقرب عدد الم ّرات التي ا�ستخدمت فيها هذه الكلمة
في هذا المعنى من ثالثين م ّرة .فقد وردت ب�صيغة الفعل ،ووردت ب�صيغة ال�صفة هلل
تعال ��ى ور�سله وحزبه ،كما وردت �صفة لأ�شخا�ص �آخري ��ن .ونكتفي با�ستعرا�ض موارد
من ا�ستعمال هذه الكلمة هي الموارد الآتية:
قال اهلل تعالى:
}...ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ{ .
}ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ{ .
}ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ{ .
}ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ{ .
}ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ{ .
(((

(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ال�شيخ الطو�سي ،التبيان في تف�سير القر�آن ،ج � ،5ص ( .235ن�سخة مكتبة �آل البيت).
ال�شيخ الطبر�سي ،تف�سير جوامع الجامع ،ج � ،1ص .206
�سورة البقرة ،الآية .249
�سورة �آل عمران ،الآية .12
�سورة الن�ساء ،الآية .74
�سورة الروم ،الآيتان  2و.3
�سورة المائدة ،الآية .56
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نآرقلا يف هتادرفمو رصنلا سوماق

وقب ��ل الدخول في تحليل ه ��ذه الكلمة ودالالته ��ا اللغو ّية ن�شير �إل ��ى �أ ّنها لم ترد في
و�ص ��ف الذي ��ن ال ير�ضى اهلل ع ��ن مواقفهم � اّإل في �سي ��اق يتمنّون في ��ه الغلبة لأنف�سهم
فيع ّبر اهلل تعالى عن ذلك بطريق ٍة ت�شعر بعدم ر�ضاه بذلك �أو تحقيق هذه الأمنية لهم،
كما في قول ��ه تعال ��ى} :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ { .
وللتعبير بـ«لع ّل» داللته الوا�ضحة على الت�شكيك في تحقّق مثل هذا الأمر لهم.
(((

الغلبة والغلب في اللغة

ت�ستحق التو ّق ��ف عندها ،فقد تو ّقف علماء
ومهم ��ا يكن م ��ن �أمر تلك الإ�شارة التي
ّ
اللغة عند هذه المفردة و�شرحوها بما ي�أتي:
يق ��ول �صاح ��ب معجم مقايي� ��س اللغة« :غل ��ب �أ�ص ��ل �صحيح ي � ّ
�دل على ق� � ّوة وقهر
غالب» وال ي�ضيف على
و�ش� � ّدة . »...ويق ��ول �صاحب كتاب اال�شتقاق« :غلب يغ ِلب فهو ٌ
يو�ضح فيه معنى الكلمة  .ويقول الم�صطفوي في خال�صة ما ينتهي �إليه بعد
ذلك �شي ًئا ّ
نقل كلمات من �سبقه من علماء اللغة« :والتحقيق �أنّ الواحد في الما ّدة هو التف ّوق مع
الق ��درة� ،أو تف� � ّوق في ق ��در ٍة .و�أ ّما القهر واال�ستيالء وال�ش� � ّدة والغلظة وغيرها ،فهي
من لوازم الأ�صل» ّ .ثم ُيتابع قائلاً « :والأغلب من المقام ما يكون متف ّو ًقا ومتعال ًيا
وفي قدرة وق ّوة في ذاته يعلو على �سائر المقامات ويتظاهر عليها} :ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{ ُيراد تف ّوقه على جميع الموجودات وعلى
م ��ا ي�أم ��ره ويريده مع وجود القدرة وه ��ذا �أعلى مرتبة التف� � ّوق و�أ�سنى مقام القدرة
الروحان ّي ��ة»  .ولع� � ّل في هذه الإ�ش ��ارة الأخيرة من م�صطفوي م ��ا يو�ضح �سبب عدم
ن�سبة الغلب والغلبة �إلى من يقف في ّ
خط المواجهة مع اهلل تعالى.
(((

(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((

ف�صلت ،الآية .26
�سورة ّ
�أحمد بن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،مادة« :غلب».
انظر :اال�شتقاق ،ما ّدة« :غلب».
ح�سن م�صطفوي ،التحقيق في كلمات القر�آن ،ج � ،7ص .302
�شخ�ص.
أو
�
ء
�شي
أمره
�
في
عليه
م
د
يتق
يمكن
فال
أموره
�سورة يو�سف :الآية  .21وتفيد الآية تف ّوق اهلل وتف ّرده في �
ّ
ٌ
ٌ
التحقيق في كلمات القر�آن الكريم .ج� ،7ص .303
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كلمة الفتح في القرآن الكريم

وكلم ��ة «فتح» وم�شتقّاتها ا�ست ِ
أي�ضا في القر�آن الكريم في �سياق ذي �صلة بما
ُعملت � ً
نحن فيه .ومن الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة ،كما في قوله تعالى:
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ{ .
}ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ{ .
}ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ{ .
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ{ .
}ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡ{ .
(((

(((

(((

(((

(((

كلمة الفتح في اللغة

الفت ��ح ف ��ي اللغة بح�سب �أحمد بن فار�س� :أ�صل �صحي ��ح يدلّ على خالف الإغالق.
فتح ��اّ ،ثم ُيحمل على هذا �سائر ما ف ��ي هذا البناء فالفتح
ُيق ��ال :فتح ��ت الباب وغيره ً
والفُتاح ��ة :الحك ��م .واهلل تعالى الفات ��ح �أي الحاكم .والفتح :الماء يخ ��رج من عين �أو
غيرها .والفتح :الن�صر والإظفار .وا�ستفتحت :ا�ستن�صرت»  .ويقول �صاحب الم�صباح
المني ��ر :فتحته فانفتح :ف ّرجته فانف ��رج ...وفتح الحاكم بين النا� ��س :ق�ضى ...وفتح
ال�سلطان البالد :غلب عليها وتم ّلكها قه ًرا»  .ويقول الراغب الأ�صفهاني :الفتح �إزالة
(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

�سورة الن�ساء ،الآية .141
�سورة المائدة ،الآية .52
�سورة ال�شعراء ،الآية .118
�سورة الفتح ،الآيتان 1و.2
�سورة الفتح ،الآية .18
معجم مقايي�س اللغة ،ما ّدة« :فتح».
الفيومي ،الم�صباح المنير ،ما ّدة« :فتح».
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الإغ�ل�اق والإ�شكال .وذلك �ضرب ��ان� :أحدهما :يد َرك بالب�صر ،كفت ��ح القفل .والثاني:
�ضروب� :أحدها في الأمور الدنيو ّية ...والثاني فتح
الهم .وذلك
ٌ
يد َرك بالب�صيرة كفتح ّ
الم�ستغ َلق من العلوم .وقوله تعالى} :ﭑﭒﭓﭔﭕ{ ،قيل عنى فتح م ّكة وقيل فتح
م�ستنتجا من كلمات علماء اللغة
ما ُي�ستغلق من العلوم »...و�أخي ًرا يقول الم�صطفوي
ً
والت�أ ّم ��ل في �آيات الق ��ر�آن الكريم :والتحقيق � ّأن الأ�صل الواحد في المادة هو ما يقابل
الإغالق وال�س ّد والحجب ،وهذا المعنى يختلف باختالف الموارد والمو�ضوعات ،ما ّد ًّيا
�أو معنو ًّي ��ا ...فالفتح المطل ��ق ،كما في قوله تعال ��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ {...يراد الفتح المطل ��ق في م�سير الر�سالة و�إجراء وظائف النب ّوة و�إبالغ الأحكام
الإله ّي ��ة ،برفع الموانع الماد ّية والمعنو ّي ��ة وك�شف المغلقات و�إزالة الأ�سدادّ ،ثم التقوية
والن�صر ...وقد يكون الن�صر من مق ّدمات الفتح في مرتبة الإيجاد ال الإبقاء ،كما في:
{  ،و}ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ { . »...
}ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
(((

(((

(((

(((

كلمة الفوز في القرآن الكريم

�شتق من هذه الما ّدة م ّم ��ا ا�ستعمله القر�آن الكريم في التعبير عن هذا
الف ��وز وما ُي ّ
المي ��دان الذي نحن ب�صدد الحدي ��ث عنه ،ومن الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة �أو
�أحد ا�شتقاقاتها:
فف ��ي �سياق الحديث عن بع�ض المتخ ّلفين عن الجهاد يقول اهلل ع ّز وج ّل} :ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤﯥ{  ،و ُي�ستف ��اد من هذه الآية � ّأن بع�ض ما يناله المجاهدون في جهادهم
هو فو ٌز عظيم ،ولو بح�سب تو�صيف هذا المتخ ّلف و�إقرار القر�آن �إ ّياه على هذا التقييم.
(((

(((
(((
(((
(((
(((

الراغب الأ�صفهاني ،المفردات في غريب القر�آن ،ما ّدة« :فتح».
�سورة الن�صر ،الآية .1
�سورة ال�صف ،الآية .17
التحقيق في كلمات القر�آن الكريم ،ج � ،9ص .16-15
�سورة الن�ساء ،الآية .73
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وتج ��در الإ�ش ��ارة �إلى � ّأن هذه الآية ه ��ي المورد الوحيد ال ��ذي ا�ستُخدمت فيه هذه
الكلمة في هذا المعنى .و�أكثر ا�ستخدام القر�آن لهذه الكلمة هو في �سياق الحديث عن
الف ��وز العظيم ال ��ذي هو بح�سب القر�آن الكريم �أمور ،منه ��ا :دخول الجنّة  ،والنجاة
من النار  ،وطاعة اهلل ور�سوله .
(((

(((

(((

كلمة الظفر في القرآن الكريم
لم ترد هذه الكلمة في القر�آن الكريم �سوى م ّرة واحدة ،وذلك في قوله تعالى} :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ{  .وعل ��ى الرغ ��م من ق ّل ��ة ا�ستخدامها في الق ��ر�آن الكريم �إال � ّأن علم ��اء اللغة لم
يهملوه ��ا ،فق ��د قال الفيوم ��ي في تف�سيرها« :ظ ِف ��ر ظ َف ًرا من ب ��اب تعب ،و�أ�صل ��ه بالفوز
والفالح ،وظفرت بال�ضالة� :إذا وجدتها ،والفاعل ظافر . »...ويقول �صاحب المفردات:
ُّ
«الظف ��رُ :يق ��ال في الإن�سان وفي غي ��ره ،ويع ّبر عن ال�سالح ب ��ه ،ت�شبي ًها بظفر الطائر؛
�إذ ه ��و بمنزل ��ة ال�س�ل�احَّ .
والظ َف ��ر :الف ��وز و�أ�صل ��ه م ��ن َظ َف ��ره �أي ن�شب ُظف ��ره فيه» .
وه ��ذه �إ�شارة ذك ّية من الراغب تك�شف ع ��ن التفاتة جميلة �إلى الربط بين المعنيين .و�أ ّما
م�صطفوي فيقول :الأ�صل الواحد في الما ّدة :هو الغلبة في طريق الفوز ،فالقيدان الزمان
في موارد ا�ستعمال الما ّدة .وبهذا يظهر الفرق بينها وبين موا ّد الغلبة والقهر والفوز .و�أ ّما
ُّ
الظفر :فهو م�أخوذ من الأ�صل؛ لأ ّنه و�سيلة الغلبة والفوز ،وبهذا ال�سالح يقهر �صاحبه على
(((

(((

(((

(((
(((

(((
(((
(((
(((

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

كم ��ا في قوله تعالى} :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ { (�سورة غافر،
الآي ��ة  )9بن ��اء على تف�سي ��ر الوقاية من ال�س ّيئ ��ات بالنجاة من العذاب ي ��وم القيامة .انظر :ال�سي ��د محمد ح�سين
الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � ،17ص .307
وذلك كما في قوله تعالى} :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ { (�سورة الأحزاب ،الآية .)71
�سورة الفتح ،الآية .24
الم�صباح المنير ،ما ّدة« :ظفر».
المفردات في غريب القر�آن ،ما ّدة« :ظفر».
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كال�صلب ،بمعنى
ع ��د ّوه وما يقابله .وال يبعد �أن تكون هذه الكلمة في الأ�صل �صفة م�ش ّبه ًة ُّ
بالظفرّ ،ثم غلب ا�ستعماله في ُّ
ما من �ش�أنه االتّ�صاف َّ
الظفر» .
(((

كلمة ظهر في القرآن الكريم

وردت م�شتقّات هذه الكلمة في عدد من �آيات القر�آن الكريم ال ترتبط ك ّلها ببحثنا ،وما
يرتبط بمو�ضوع كالمنا هو بع�ضها فح�سب .ونكتفي بذكر بع�ض الموارد ك�أمثلة ونماذج:
ق ��ال تعال ��ى} :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻ{ .
}ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ{ .
}ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ{ .
وف ��ي �شرح هذه الكلم ��ة يقول ابن فار�س :ظهر� :أ�ص ٌل �صحي� � ٌح واحد يدلّ على ق ّوة
وب ��روز ،من ذلك ظه ��ر ال�شيء يظهر ظهو ًرا ،فه ��و ظاه ٌر� ،إذا انك�ش ��ف وبرز؛ ولذلك
ُ�س ِّم ��ي وقت الظهر والظهيرة ،وهو �أظهر �أوقات النهار و�أ�ضو�ؤها ...والظهور الغلبة»
وبع ��د نقله عد ًدا من كلم ��ات اللغو ّيين ينتهي �صاحب التحقيق �إل ��ى � ّأن الأ�صل الواحد
ف ��ي هذه الم ��ا ّدة :هو مطلق بد ّو في قبال البطون ،ب� �� ّأي كيف ّية كان ...والظهور تختلف
خوا�صه باختالف [من �أو ما ي ّت�صف به] ...فالظهور في دينه تعالى ...عبارة عن كون
ّ
الخا�ص ظاه ًرا ب ّينًا ال �إبهام فيه ...وفي القوى الما ّديةُ ...يراد التف ّوق
التع ّبد والت�سليم
ّ
بالقهر والغلبة وال�ش ّدة ،والمظاهرة ا�ستمرار تلك الق ّوة والقدرة. »...
(((

(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((

التحقيق في كلمات القر�آن الكريم ،ج � ،7ص .197-196
�سورة التوبة ،الآية .8
�سورة التوبة ،الآية .33
�سورة الفتح ،الآية .28
مهجم مقايي�س اللغة ،ما ّدة« :ظهر».
التحقيق في كلمات القر�آن ،ج � ،7ص .223-217
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كلمة النصر في القرآن الكريم

وبع ��د هذا اال�ستق�صاء للمعجم القر�آني حول المو�ض ��وع ن�صل �إلى الكلمة الأ�سا�س
وه ��ي ما ّدة «ن�صر» الت ��ي ت�ستعمل كثير ًا للداللة على مو�ض ��وع كالمنا في هذا الكتاب.
فق ��د تك ّررت هذه الما ّدة في الق ��ر�آن الكريم ع�شرات الم ّرات ،وف ��ي �سياقات مختلفة
إلهي على الم�ؤمني ��ن وغير ذلك م ّما ال داعي لح�صره
كالدع ��اء ،والك�شف عن ّ
المن ال ّ
الآن .ومن النماذج التي وردت فيها هذه الكلمة ما ي�أتي ،قال تعالى:
}ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{ .
}ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ{ .
}ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ{ .
هذه نماذج من الآيات التي وردت فيها ما ّدة «ن�صر» ب�صيغها المتع ّددة ،من ا�سم الفاعل
�إلى الفعل ب�صيغتي المعلوم والمجهول .وقد كان لهذه الما ّدة ن�صيبها من اهتمام علماء اللغة.
يقول ابن فار�س :ن�صر� :أ�صل �صحيح ّ
يدل على �إتيان خير و�إيتائه .ون�صر اهلل الم�سلمين:
�آتاهم الظفر على عد ّوهم .وانت�صر :انتقم ،وهو منه ...والن�صر العطاء»  .ويقول الفيومي:
ن�صرت ��ه على ع ��د ّوه ،ون�صرته منه ن�ص ًرا� :أعنته وق ّويت ��ه ،والفاعل نا�صر ون�صير ،وجمعه
بال�ضم ا�سم منه .وتنا�ص ��ر القوم :ن�صر بع�ضهم بع� ًضا .وانت�صرت من
�أن�ص ��ار .والن�صرة
ّ
زي ��د :انتقمت من ��ه .وا�ستن�صرته :طلبت ن�صرته»  .ويق ��ول الم�صطفوي :الأ�صل الواحد
في الما ّدة :هو �إعانة في قبال مخالف ،كما � ّأن الإعانة تقوية �شيء في نف�سه ومن دون نظرٍ
(((

(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((

�سورة البقرة ،الآية .214
�سورة محمد ،الآية .7
�سورة �آل عمران ،الآية .126
معجم مقايي�س اللغة ،ما ّدة« :ن�صر».
الم�صباح المنير ،ما ّدة« :ن�صر».
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�إلى غيره .و�أما مفاهيم ...الإعطاء واالنتقام والتقوية� :إذا لوحظ فيها القيدان المذكوران
فتكون من م�صادي ��ق الأ�صل ،و�إال فهي من التج ّوز بمنا�سبة مطلق الإعانة بوج ٍه»  .ويتابع
قائ�ًل�اً ف ��ي مقام التمييز بي ��ن ا�ستعماالت هذه الكلمة بح�سب ما يدخ ��ل على ما بعدها من
حروف الج ّرّ :ثم � ّإن الن�صرة �إذا ا�ستُعمل بحرف على ّ
فيدل على اال�ستيالء والغلبة كما في:
}ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ{  ،و�إذا ا�ست ُِعم ��ل بحرف ِمنّ :
فيدل على الجانب والجهة
كما في قوله} :ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ{  ...و�إذا ا�ستُعمل مطلقًا وبدون ٍ
قيد:
ّ
يدل على مطلق الن�صرة ،كما في} :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ{» .
يمك ��ن ع ّد ما تق ّدم تمهي � ً�دا معجم ًّيا عن المفردات الت ��ي ا�ستخدمها اهلل ع ّز وج ّل
ف ��ي القر�آن الكريم ،للتعبير عن ه ��ذا المجال الذي نحن ب�ص ��دد الحديث عنه .ول ّما
كان مو�ضوعن ��ا الأ�سا�س هو الن�صر كان ال ب ّد من تخ�صي�صه بحديث منف�صل غير ما
خ�صه هذا المفهوم دون غيره بمزيد من
تق ّدم لت�سليط مزيد من ال�ضوء .ويعود �سبب ّ
االهتمام �إلى �أمور ع ّدة ،هي:
كلمة الن�صر هي تقري ًبا المفردة الوحيدة التي ت�ستخدم في المحاورات المعا�صرة
للتعبير عن هذا المجال.
ه ��ي الكلمة التي تر ّددت في القر�آن الكريم �أكثر م ��ن غيرها من الكلمات والمفردات،
وذلك �أ ّنها تك ّررت ع�شرات الم ّرات الأمر الذي ال نجده في غيرها من المفردات الم�شابهة.
تن� � ّوع دالالت ه ��ذا المفهوم �أكثر من غيره من المفاهي ��م الم�شابهة ،وهو ما �سوف
ي ّت�ضح الحقًا من المبحث الآتي.
(((

(((

(((

((( (((

((( التحقيق في كلمات القر�آن الكريم ،ج � ،12ص .156-155
((( �سورة �آل عمران ،الآية .147
((( �سورة الأنبياء ،الآية .77
((( �سورة الأنفال ،الآية .74
((( م.ن� ،ص .156
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ّ
وقفة ّ
تأملية
XX

البالء طريق الن�صر
ق ��د جرت كلمة اهلل تعالى على اختبار النا�س ب�أن ��واع المحن والباليا ليميز الجيد
م ��ن الردي ويظهر ال�صابر وغيره كما قال ج ��ل �ش�أنه }ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ { � ،...إل ��ى غي ��ر ذل ��ك من الآيات
الكثي ��رة ،ف�إن قلت :حقيقة االختبار طل ��ب الخبر بال�شيء ومعرفته لمن ال يكون عارف ًا
ب ��ه واهلل �سبحانه عالم بم�ضمرات القلوب وخف ّي ��ات الغيوب فالمطيع في علمه متميز
من العا�صي ،فما معنى االختبار في حقّه؟ قلنا :اختباره تعالى لي�س �إ ّال ليعلم غيره من
خلق ��ه طاعة م ��ن يطيع وع�صيان من يع�صي ويتميز ذلك عن ��ده فهو من باب الكناية،
ل ّأن التم ّيز من لوازم االختبار وعوار�ضه ف�أطلق الملزوم و�أُريد به الالزم كما هو �ش�أن
الكناي ��ة� ،أو قلنا :اختب ��اره تعالى ا�ستعارة بت�شبيه فعله هذا ليثيب المطيع ثواب ًا جزي ًال
و ُيع� �ذّب العا�صي عذاب ًا وبي ًال باختبار الإن�سان لعبي ��ده ليتميز عنده المطيع والعا�صي
ليثيب المطيع ويكرمه و ُيعذّب العا�صي و ُيهينه ف�أطلق على فعله تعالى االختبار مجاز ًا.
(((

�شرح �أ�صول الكافي ،المولى محمد �صالح المازندراني ،ج� ،6ص250
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لغ ��ة :له ��ا ع� � ّدة معان :ق ��وة ـ قهر ـ �ش ّدة الواح ��د في الما ّدة ه ��و التف ّوق مع
القدرة� ،أو تف ّوق في قدر ٍة .و�أ ّما القهر واال�ستيالء وال�ش ّدة والغلظة وغيرها،
فهي من لوازم الأ�صل.
اال�ستعم ��ال القر�آن ��ي :ا�ستخدم ��ت ه ��ذه المادة في ثالثين م ��ورد ًا  :كفعل،
�صفة هلل� ،صفة للم�ؤمنين�...إلخ
لغة :للمادة معان عدة :منها :الن�صر ،الإظفار� ،إزالة الإغالق والإ�شكال.

الفتح

الفوز
قامو�س
الن�صر
ومفرداته
في القر�آن

اال�ستعم ��ال القر�آن ��ي :ا�ستخدم القر�آن الكريم ه ��ذه الما ّدة في العديد من
الآيات و�أغلبها يتّجه نحو الن�صر والغلبة.

اال�ستعم ��ال القر�آن ��ي :ا�ستخ ��دم القر�آن الكريم هذه الم ��ادة بما ي�شير �إلى
الن�صر ،وكذلك ا�ستخدمها بما ي�شير �إلى الفوز يوم القيامة

لغة :له ع ّدة معان منها :الفوز والفالح ،وهو الغلبة في طريق الفوز.
الظفر

اال�ستعم ��ال القر�آني :ا�ستعمله ��ا القر�آن الكريم في مورد واحد( ِب َب ْطنِ َم َّك َة
ِمن َب ْع ِد �أَ ْن �أَ ْظ َف َر ُك ْم َع َل ْيهِ ْم).
لغ ��ة :لمادة ظهر ا�ستعماالت ع ّدة ،منها :الظهور ،الغلبة ،القوة والبروز...
�إلخ.

ظهر

الن�صر

اال�ستعم ��ال القر�آني :لقد ا�ستخدم القر�آن الكريم كلمة» ظهر» ،بع ّدة معان
منه ��ا م ��ا لي�س ل ��ه عالقة بمو�ض ��وع الن�صر ،ومنه ��ا ما له عالق ��ة بمو�ضوع
الن�صر في ثالث �آيات.
لغ ��ة :لقد تع ّددت معاني مادة ن�صر في اللغ ��ة ،منها� :إتيان الخير ،الظفر،
الغلبة ،العطاء ،الإعانة ،التقوية�...إلخ.
اال�ستعم ��ال القر�آن ��ي :لق ��د ا�ستخدم القر�آن الكريم ه ��ذه الكلمة بع ّدة معان،
المن الإلهي ،الن�صر ،الظفر ،الغلبة ،العطاء�...إلخ.
منها :ال�شهادة ،الدعاءّ ،

2

مفهوم النصر في القرآن الكريم

مفاهيم محورية:
XXمعاني النصر في القرآن الكريم.

( )1الحماية والدفاع.
( )2االنتقام.

( )3العون والم�ساعدة.
( )4الغلبة والظفر.

XXالمعنى األساس لكلمة النصر.
XXحقيقة النصر وبعض مصاديقه.
XXأهداف الحرب والجهاد.

( )1الهجوم.
XXالنصر على المدى البعيد.

( )2الدفاع.

موعظة قرآنية
}ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ

ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ{ .
مق ّدمة
تب ّي ��ن م ّم ��ا تق ّدم � ّأن الن�صر م ��ن المفاهيم الأ�سا�س ّية التي نال ��ت ن�صي ًبا واف ًرا من
االهتم ��ام القر� ّآني .وعلى الرغم م ��ن ت�شابه المعاني التي ا�ست ِ
ُخدمت فيها هذه الكلمة
ف ��ي القر�آن الكري ��م �إال � ّأن بينها م�ست ًوى ّما من االخت�ل�اف والتمايز ي�ستدعي التو ّقف
عنده ��ا ل ّأن بي ��ان هذه االختالف ��ات تد ّب ٌر في الق ��ر�آن الكريم من جه ��ة ،وعم ٌل بقوله
تعال ��ى} :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
{  ،ولم ��ا لفه ��م
هذه الفوارق من �أثرٍ في جالء مو�ضوع بحثنا.
(((

(((

معاني النصر في القرآن الكريم

أهم هذه المعاني التي وردت في القر�آن لكلمة ن�صر ما ي�أتي:
و� ّ
 . 1الحماي ��ة والدف ��ع :ا�ست ِ
ُخدمت ما ّدة ن�صر في القر�آن الكريم في هذا المعنى م ّر ٍات عدة،
(((
(((

الحج ،الآية .15
�سورة ّ
�سورة �ص ،الآية .29
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ف ��ي �أكثر من �سياقٍ ر ّبم ��ا كان �أكثرها في �سياق تهديد الكافري ��ن �أو العا�صين بعدم قدر ٍة
� ٍ
أحد على حمايتهم من عذاب اهلل �إذا نزل بهم .و�أمثلة ذلك في القر�آن كثير ،منها:
�أ -نف ��ي الحماية من ع ��ذاب الآخرة :ورد ه ��ذا المعنى في عدد م ��ن �آيات القر�آن
يخبرن ��ا اهلل فيها عن حتم ّية عذاب الآخرة لم�ستحقّيه ،وعجز � ّأي قدرة �أو جهة
عن التدخّ ل للتخفيف من هذا العذاب �أو دفعه ع ّمن ي�ستحقّه ،وال �إمكان تبديله
بغي ��ره �إن لم يرد اهلل تعال ��ى ذلك ،وهذا كما في قوله ع� � ّز وج ّل في و�صف يوم
أي�ضا
القيام ��ة} :ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ{  .ومن ذلك � ً
قوله تعالى} :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ{ .
ق�صة النب � ّ�ي نوح ّ � Qأن
ب -نف ��ي الق ��درة الذات ّي ��ة على دفع الع ��ذاب :ورد في ّ
بحج ��ة �أنّهم �أراذل
قوم ��ه طلبوا من ��ه �إبعاد بع�ض المق ّربين م ��ن الم�ؤمنين بهّ ،
الق ��وم  ،ف ��ر ّد عليهم بمطالبته ��م بحمايته من �آثار هذا الط ��رد ودفع العذاب
إلهي عنه �إن طرد ه� ��ؤالء الم�ؤمنين المحيطين} :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ال ّ
ﭱﭲﭳﭴ{  .ومعن ��ى هذه الآية هو نف ��ي وبيان عجز � ّأي قدرة على
نوح من عذاب اهلل ودفعه عنه �إن هو خالف �إرادة اهلل وا�ستجاب
حماي ��ة النب � ّ�ي ٍ
طلب الكفّار الذين كانوا ي�أنفون من مجال�سة فقراء القوم و�ضعفائهم ،وبعبارة
النبوي الحا�سم نف�سه يتك ّرر
�أخ ��رى هو ا�ستفهام في معنى النفي  .والموق ��ف
ّ
النبي �صالح  Qفي الر ّد على قومه عندما �أعلنوا �س�أمهم من �إ�صرارهم
من ّ
على دعوته وترغيبه في الميل �إلى دينهم .
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((

�سورة الدخان ،الآية .41
�سورة الطور ،الآية .46
انظر� :سورة هود ،الآية .27
�سورة هود ،الآية .30
المف�سرين على هذه الآية انظر :ال�سيد محمد ح�سن الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن،
لالطالع على كالم ّ
ج � ،10ص 208؛ ال�شيخ الطبر�سي ،مجمع البيان ،ج � ،5ص .266
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
{(�سورة هود :الآية .)63
ﭤﭥﭦ
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 . 2االنتقام :ا�ستُخدمت ما ّدة «ن�صر» في هذا المعنى في �آيات ع ّدة من القر�آن الكريم
منها قول ��ه تعال ��ى} :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
{  .وقد وردت هذه الآية في �سياق
النبي  Pفواجههم الم�سلمون بال�سالح
الحدي ��ث عن ال�شعراء الذين كانوا يهجون ّ
نف�س ��ه وانت�صروا لر�سوله ��م ولأنف�سهم  .ومن �أمثلة ا�ستعمال ه ��ذه الما ّدة في هذا
المعنى �أي االنتقام قوله تعالى} :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ{ .
ن�ص
 . 3العون والم�ساعدة :من المعاني الأ�سا�س ّية لما ّدة «ن�صر» العون والم�ساعدة .وقد ّ
عدد من علماء اللغة على هذا المعنى عندما تع ّر�ضوا لهذه الكلمة في معاجمهم .وقد
و�ضوحا هنا ،فن�شير �إلى عدد من �أقوال اللغو ّيين ،منهم
تق ّدم بع�ض ذلك .ونزيد الأمر ً
مث�ًل�اً  ،يقول اب ��ن منظور :الن�صر� :إعانة المظلوم؛ ن�صره عل ��ى عد ّوه ين�صره ون�صره
النبي  Pغلبت عليهم ال�صفة
ين�صر ن�ص ًرا ...واال�سم ال ُّن�صرة ...والأن�صار �أن�صار ّ
بع�ضا» .
فجرى مجرى الأ�سماء ...وتنا�صروا :ن�صر بع�ضهم ً
وتو ّق ��ف بع�ض علماء اللغة عند قول ��ه تعالى} :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘ{ ويجعلها
�أح ��د ال�شواه ��د على ا�ستخدام هذه المادة في هذا المعن ��ى فيقول« :قوله} :ﰃ ﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉ{ ويعين ��ه في الدني ��ا والآخرة ويغيظه �أن يظفر بمطلوبه. »...
و�إذا رجعن ��ا �إلى القر�آن الكريم لإح�صاء المعاني التي ت�ستخدم فيها هذه الما ّدة نجد
� ّأن الق�سم الأكبر من موارد ا�ستخدامها هو ا�ستخدامها في هذا المعنى ،وهاك بع�ض
النماذج التي ت�ؤ ّيد هذه الدعوى:
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((

�سورة ال�شعراء ،الآية .227
انظر :مجمع البيان ،ج � ،7ص .360
�سورة ال�شورى ،الآية .41
ل�سان العرب ،ج � ،5ص  ،210ما ّدة« :ن�صر» .وي�شبهه قول �أبي بكر الرازي ،مخت�صر ال�صحاح� ،ص .239
الحج ،الآية .15
�سورة ّ
فخر الدين الطريحي ،مجمع البحرين ،ج � ،3ص .494
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قال اهلل تعالى:
}ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ{ .
}ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ{ .
}ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ{ .
}ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ { .
وغي ��ر ه ��ذه الآي ��ات كثي ��ر يك�شف ع ��ن ا�ستخ ��دام ه ��ذه الكلمة ف ��ي ه ��ذا المعنى �أي
معن ��ى الم�ساع ��دة والع ��ون .وف ��ي �إح�صاء نتج ّن ��ب و�صفه بالدقي ��ق تب ّين � ّأن ه ��ذه الكلمة
ا�ستُخدم ��ت م ��ا يق ��رب من مئ ��ة وخم�سين م� � ّرة في الق ��ر�آن الكري ��م ر ّبم ��ا كان �أكثر من
ن�صفه ��ا اًّ
دال على هذا المعن ��ى الأخير .وفي عدد كبير من الم ��وارد الباقية هو االحتمال
الأرج ��ح .وقب ��ل االنتقال �إلى النقطة الالحقة ال ب�أ�س من الإ�ش ��ارة �إلى الفرق بين الن�صر
وم�شتقّات ��ه وبي ��ن الع ��ون .ون�ستن ��د في ه ��ذا التمييز �إل ��ى ما قال ��ه �أبو ه�ل�ال الع�سكري:
الف ��رق بي ��ن الن�صرة والإعانة� :أن الن�ص ��رة ال تكون �إال على المن ��ازع المغالب والخ�صم
المناوئ الم�شاغب ،والإعانة تكون على ذلك وعلى غيره؛ تقول �أعانه على من غالبه ونازعه
ون�ص ��ره عليه و�أعانه على فق ��ره �إذا �أعطاه ما يعينه و�أعانه على الأحمال .وال يقال ن�صره
على ذلك فالإعانة عامة والن�صرة خا�صة .والفرق بين الن�صر والمعونة :الن�صر :يخت�ص
بالمعونة على الأعداء .والمعونة :عامة في كل �شيء .فكل ن�صر معونة وال ينعك�س. »...
 . 4الغلب ��ة والظف ��ر :رابع المعاني التي تُ�ستخدم فيها كلمة «ن�صر» وم�شتقّاتها التغ ّلب
عل ��ى العد ّو والظفر عليه .وهذا المعنى الأخير هو المعنى الذي يتبادر �إلى الذهن
(((

(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((

�سورة التوبة ،الآية .40
�سورة ال�صافات ،الآية .116
�سورة الح�شر ،الآية .12
�سورة �آل عمران ،الآية .81
�أبو هالل الع�سكري ،الفروق اللغو ّية� ،ص .540
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عندم ��ا تُ�سمع كلم ��ة «ن�صر» وم�شتقّاتها ف ��ي هذا الع�صر بين �أه ��ل العربية .ور ّبما
يفهم هذا المعنى من بع�ض الآيات في القر�آن الكريم التي وردت فيها كلمة ن�صر.
ومن �أمثلة ذلك قوله تعالى } :ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ {  ،ويك�شف تت ّبع كلمات
المف�سرين عن �أنّهم يرون � ّأن هذه الكلمة تدلّ على هذا المعنى الأخير .يقول ال�سيد
ّ
الطباطبائي في �شرح الآية الم�شار �إليها �أعاله :بيان انح�صار حقيقة الن�صر فيه
تعالى ،و�أنّه لو كان بكثرة العدد والق ّوة وال�شوكة كانت الدائرة يومئذ للم�شركين بما
له ��م م ��ن الكثرة والق ّوة على الم�سلمين على ما بهم م ��ن الق ّلة وال�ضعف»  .ويقول
مف�س� � ٌر �آخ ��ر :ول ّما كان ذلك فهمنا � ّأن الن�صر لي�س �إال بيده ،و� ّأن �شي ًئا من الإمداد
ّ
�أو غيره ال يوجب الن�صر بذاته» .
(((

(((

(((

المعنى األساس لكلمة النصر

ي�ستحق �أن يطرح مع
ف ��ي ختام الحديث عن المعنى اللغوي لكلمة ن�صر ث ّمة ت�سا�ؤ ٌل
ّ
محاولة الجواب عنه وهو �أنّه هل يمكن ر ّد بع�ض هذه المعاني �إلى بع�ضها الآخر؟ وهل
أ�صلي لما ّدة «ن�صر» هو الإعانة على العد ّو بالح ّد الأدنى؟
ّ
ي�صح افترا�ض � ّأن المعنى ال ّ
يب ��دو من خالل الت�أ ّمل في موارد ا�ستعمال ه ��ذه الكلمة في القر�آن الكريم ،بالح ّد
الأدن ��ىّ � ،أن الأ�ص ��ل فيه ��ا هو الع ��ون لتحقيق ٍ
هدف والو�ص ��ول �إلى غاي ٍة ول ��و في حالة
المغالب ��ة والخ�صام؛ ف�إذا تحقّقت هذه الغاية و�أثم ��رت الن�صرة والم�ساعدة ثمرتهما
قيل عن هذه الحالة الجديدة التي تترتّب عليهما ن�ص ًرا بدل �أن ُيقال غلبة �أو ظف ًرا �أو
ما �شابههما من الكلمات التي تفيد هذا المعنى.
يم ّيز بع� ��ض علماء اللغة بين م�صطلحين هما :الم�صدر وا�سم الم�صدر .فيع ّرفون
الأ ّول ب�أ ّن ��ه م ��ا دلّ على الحدث مج ّر ًدا عن الزم ��ان .وتو�ضيح ذلك � ّأن الفعل يدلّ على
(((
(((
(((

�سورة الأنفال ،الآية .10
أي�ضا :الم�صدر نف�سه ،ج � ،4ص .9
الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � ،9ص 21؛ وانظر � ً
البقاعي ،نظم الدرر في تف�سير الآيات وال�سور ،نقلاً عن برنامج المكتبة ال�شاملة الإلكتروني.
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ح�صول الحدث في زمنٍ مح ّد ٍد كالما�ضي �أو الحا�ضر �أو الم�ستقبل .ومثاله في ما نحن
(ما�ض) ،ين�ص ُر (حا�ض ��ر) ،ان�ص ْر (م�ستقبل) .هذا بح�سب المعنى و�أ ّما
في ��هَ :ن َ�ص َر ٍ
بح�س ��ب اللفظ في�شترط ��ون في الم�صدر �أن تتوفّر فيه ح ��روف الفعل وال ُيحذف منها
�ش ��ي ٌء دون التعوي�ض عنه .و�أ ّما �إذا ُح ِذف ��ت بع�ض الحروف ود ّلت الكلمة على الحديث
تو�ض�أ وو�ضوء (ا�سم م�صدر) .وعل ��ى هذا ي ّتحد الم�صدر
فتك ��ون ا�سم م�صدرٍ .مث ��لّ :
وا�سم ��ه ف ��ي المعنى ويختلفان في عدد الح ��روف فح�سب  .هذا ولك ��ن ث ّمة من يم ّيز
بي ��ن الأمرين ب� ّأن الم�ص ��در يدلّ على الحدث و�أ ّما ا�سم الم�صدر ف�إنّه يدلّ على نتيجة
الح ��دث والفعل .وفي ما نحن فيه ف� �� ّإن الإعانة والمدد ي�ؤ ِّديان �إل ��ى نتيجة هي الفوز،
فنف� ��س عمل ّي ��ة الإعانة تُ�س ّمى ن�ص� � ًرا ون�صر ًة فهي م�صد ٌر .و�أم ��ا النتيجة التي تف�ضي
�إليها هذه الإعانة فهي الن�صر بما هو نتيجة و�أث ٌر و ُي�س ّمى ا�سم م�صد ٍر .
(((

(((

حقيقة النصر وبعض مصاديقه

تب ّي ��ن م ّما تق� � ّدم � ّأن الن�صر المدد والع ��ون بح�سب اللغة ولكن ك ُث ��ر ا�ستعمال هذه
وا�ضحا من الآن
الكلم ��ة ف ��ي النتيجة الإيجاب ّية الت ��ي يف�ضي �إليها هذا العون .وليك ��ن ً
ف�صاع � ً�دا � ّأن ه ��ذا التمييز لي�س مه ًّما �إلى درجة كبيرة ف ��ي الإطار الذي نتح ّدث فيه،
غيبي �أو بوا�سطة ماد ّية
إلهي والعون �إذا كان من اهلل تعالى ،ب�شكلٍ ّ
وذل ��ك ل ّأن المدد ال ّ
طبيع ّية ،ف�إنّه �سوف يحقّق �أهدافه عاد ًة �إذا لم ي�ض ّيع الإن�سان هذا العون ويف ّرط فيه.
منطقي ينبغي �أن ُيطرح في مثل هذه الأبحاث ،وهو :متى يتحقّق الن�صر؟
وث ّمة �س�ؤال
ٌّ
ولي�س مركز ال�س�ؤال هو �شروط الن�صر ومق ّدماته؛ بل ال�س�ؤال هو ما هي الو�ضع ّية التي
يجب �أن تتحقّق ح ّتى ُيقال عن الجهة التي تواجه وتجاهد �إنّها انت�صرت؟
(((
(((

انظر مثلاً  :ابن عقيل� ،شرح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك ،ج � ،2ص .98
ه ��ذا وق ��د يخالف كثير من علماء النحو واللغة العربية في هذا الأمر .وزيادة التدقيق في هذا المبحث تحتاج �إلى
ٍ
�صي لي�س هذا مح ّله .للمزيد انظر :عبا�س ح�سن ،النحو الوافي ،ط  ،4دار المعارف ،م�صر ،ال تاريخ،
بحث ّ
تخ�ص ّ
ج � ،3ص 208؛ م�صطفى جمال الدين ،البحث النحوي عند الأ�صول ّيين ،ط  ،2دار الهجرة ،قم 1405 ،هـ.ق� ،.ص
.114-98
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أهداف الحرب والجهاد

�رب �أو جهد وجهاد ٌ
ل ��ك ّل ح � ٍ
هدف وغاي ��ة .و�إذا كنّا نتح ّدث ع ��ن �إن�سان� ،أو جماعة
�إن�سان ّي ��ة حكيمة وعاقلة فال ب ّد من �أن تكون �أفعالها وحركاتها و�سكناتها هادف ًة بعيدة
عن العبث ّية واللغو .وبالتالي يمكن اعتماد الهدف والغاية الدافعة �إلى الحراك كمعيا ٍر
للتميي ��ز بين الن�صر والهزيمة .وتتن� � ّوع �أهداف الجهاد في الإ�س�ل�ام بح�سب الدوافع
الت ��ي تدف ��ع �إلى امت�ش ��اق ال�سيف وال�سير ف ��ي �سبيل تحقي ��ق الغاية الت ��ي ينتهي �إليها
أهم �أنواع الجهاد بح�س ��ب الفكر الإ�سالمي وبح�سب
القت ��ال .ور ّبما يمكن ا�ستق�ص ��اء � ّ
التجارب التي م ّرت في تاريخ الأمة بد ًءا من ر�سول اهلل مح ّمد  Pمرو ًرا بالنه�ضات
والح ��ركات ال�صالحة التي خا�ضها الق ��ادة المع�صومون  Rمن بعد انتها ًء ببع�ض
التجارب التي ُع ِقد فيها اللواء لقادة م�صلحين م ّروا في تاريخ الأ ّمة القديم �أو الحديث
أهم هذه الأنواع ما ي�أتي:
وما بينهما .و� ّ
 .1الهجوم:
االبتدائي لكثير من النقا�ش ��ات الفقه ّية الالحقة و� ِ
أخ�ضعت
خ�ضع مفه ��وم الجهاد
ّ
االبتدائي �أو
بع�ض حروب النب � ّ�ي  Pلنقا�ش طويل لجهة ت�صنيفها في دائرة الجهاد
ّ
الدفاع � ّ�ي .و�أ ًّيا يكن الموقف من هذا المفهوم و�أ ًّيا يك ��ن التحليل الذي يبتنّاه الباحث
لم ��ا خا�ضه ر�س ��ول الرحمة  Pف� ّإن له محلاًّ �آخر غير ما نح ��ن فيه الآن .وما يعنينا
االبتدائي ُيقا�س بمدى تحقّق الأهداف التي
ف ��ي بحثنا هذا هو � ّأن الن�صر في الجه ��اد
ّ
ولي الأمر من هذه المعركة �أو تلك .والأهداف المت�ص ّورة كثير ٌة لع ّل �أه ّمها :دفع
ابتغاها ّ
خط ��رٍ محدقٍ وهو ما ُيع ��رف بالحروب اال�ستباق ّية ،وفتح الباب في وجه الدعوة ،ورفع
متع�سف .ف�إذا تحقّقت هذه الأهداف تج ّلى
الظل ��م عن �شعوب ترزح تحت ظل � ِ�م ٍ
حاكم ّ
الن�ص ��ر في نهاية المعركة و�إال تكون الهزيمة هي الغاية التي انتهى �إليها القتال .و�إذا
عدن ��ا �إلى تاريخ الأ ّمة الإ�سالم ّية نجد � ّأن عد ًدا م ��ن المعارك التي خا�ضها الم�سلمون
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انتهى بالن�صر الذي � ّأ�س�س النت�صارات الحق ٍة فتحت الأبواب على م�صاريعها في وجه
الدع ��وة الإ�سالم ّية .ور ّبما تكون معرك ��ة بد ٍر هي النموذج الأو�ضح لمثل هذا النوع من
االبتدائي.
المعارك ،بناء على ت�صنيف معركة بدر في دائرة الجهاد
ّ
 .2الدفاع:
عندم ��ا يحي ��ط بالإ�س�ل�ام �أو الم�سلمين خط ٌر داه ٌم ال ب ّد لهم م ��ن دفعه ،مهما بلغ
حج ��م الت�ضحيات .وفي مثل هذه الحالة يتح ّق ��ق الن�صر عندما ت�ستطيع الأ ّمة �إعاقته
ع ��ن تحقي ��ق �أهدافه .وقد عرف تاري ��خ الإ�سالم الأ ّول مثل هذا الن ��وع من الن�صر في
معرك ��ة الخندق عندما حا�ص ��ر الأحزاب المدينة و�أرادوا اقتحامه ��ا لإلحاق الهزيمة
بالإ�سالم والم�سلمين في دولتهم الفت ّية �آنذاك .وي�ص ّور القر�آن الكريم حالة الم�سلمين
بع ��د ح�صارهم على ي ��د الأحزاب التي تك ّتل ��ت وح�شدت قواها م ��ن ك ّل حدب و�صوب
للق�ض ��اء على الإ�س�ل�ام ،فيقول ع ّز وج ��ل ،كا�شفًا عن حالة الم�سلمي ��ن والرعب الذي
�أ�ص ��اب الكثيري ��ن منه ��م} :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ {  .هذا ولك � ّ�ن بطولة �أمير الم�ؤمنين
إلهي} :ﭸ
 Qوغيره من المجاهدين ،واقتراحات �سلمان
الفار�سي ،والمدد ال ّ
ّ
ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾ{  .ك ّل ذلك قلب المعادالت ر� ًأ�سا على عقب وح ّول نتيجة
المعرك ��ة ل�صالح الم�سلمين .وفي مثل ه ��ذه الحالة وعلى الرغم من � ّأن الم�سلمين ولو
على المدى المنظور لم يك�سبوا �شي ًئا �سوى قدرتهم على ال�صمود في وجه العد ّو ومنعه
من تحقيق �أهدافه ،ف�إنّهم انت�صروا دون ّ
�شك .ومثل هذا الكالم ُيقال في ك ّل المعارك
الت ��ي خا�ضتها الأ ّم ��ة الإ�سالم ّية في مواجهة الع ��د ّو ،ومن �أبرزه ��ا مواجهة المقاومة
الإ�سالم ّي ��ة الكي ��ان الغا�صب ،وقدرتها عل ��ى منعه من تحقيق �أهداف ��ه ،و�إرغامه على
(((

(((

(((
(((

�سورة الأحزاب ،الآية .10
�سورة الأحزاب ،الآية .9
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الفرار ال�سريع من الأر�ض التي احت ّلها قبل �أن ي�ستق ّر فيها.
النصر على المدى البعيد

من المعلوم � ّأن الإ�سالم لي�س دين جغرافيا ،فالأر�ض ال تعني للإ�سالم �إال من حيث
ه ��ي مح ٌّل لإقامة العدل والعي�ش بحر ّية وكرامة ،وبما هي مكان ي�سمح للمرء �أن يعي�ش
منهاجا
فيه ��ا بطريق ��ة تن�سجم مع منظومة القي ��م الإله ّية التي يريده ��ا اهلل �أن تكون
ً
للحي ��اة .وم ��ن هنا نجد �أنّه ع ّز وج ّل ال يقبل عذر من يعت ��ذر بال�ضغوط التي ت�ؤ ّدي �إلى
اال�ست�ضعاف} :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ {  .وبناء على هذه النظرة �إلى الأر�ض
والحي ��اة ،يك ��ون الن�صر ولو بعد حينٍ  ،وعلى المدى البعي ��د ،وذلك عندما يقدر العد ّو
عل ��ى تحقي ��ق بع� ��ض �أهدافه القريب ��ة �أو الماد ّي ��ة؛ ولكنّه يعجز عن تحقي ��ق الأهداف
البعيدة �أو المعنو ّية .وفي مثل هذه الحالة يكون الن�صر من ن�صيب المواجه ولو انهزم
على المدى القريب .و�أف�ضل الأمثلة و�أو�ضحها نه�ضة الإمام الح�سين Q؛ �إذ ركز
يزي ��د بين ال�س ّل ��ة والذ ّلة ،ف�أبى  Qالخ�ض ��وع و�أعلن موقفه الخال ��د« :هيهات منّا
الذ ّل ��ة» فا�ستُ�شه ��د ولكنّه بقي ح ًّيا منارة للأحرار وم�شع�ًلعاً على مدى التاريخ ،وعجز
يزي ��د عن �إذالله ،وحقّق هدفه وه ��و الإ�صالح في �أ ّمة ر�سول اهلل  .Pومن هنا نجده
ُ Qيع ّب ��ر عن هذا الن�صر بعبارة بالغة وبليغة حيث يقول« :من لحق بي ا�ستُ�شهد،
وم ��ن تخ ّل ��ف عنّي لم يبلغ الفت ��ح»  .ويمكن تف�سير هذه العب ��ارة ال�شريفة ب�أكثر من
معن ��ى �أحده ��اّ � :أن الفتح (الن�صر) �سيكون من ن�صيبنا حتى ل ��و ا�ست�شهدنا ولن ينال
هذا ال�شرف من تخ ّلف عنّا.
(((

(((

(((
(((

�سورة الن�ساء ،الآية .97
محمد بن جرير الطبري ،دالئل الإمامة� ،ص .188
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ّ
وقفة ّ
تأملية
XX

العزم على المواجهة
بع ��د انتهاء معركة « �أح ��د» عاد الم�شركون المنت�صرون �إل ��ى مكة ب�سرعة ،ولكنّهم
ب ��دا لهم في �أثناء الطريق �أن ال يتركوا هذا االنت�صار دون �أن يكملوه ويجعلوه �ساحق ًا،
�ألي� ��س م ��ن الأح�سن �أن يعودوا �إلى المدينة ،وينهبوها و ُيلحق ��وا بالم�سلمين مزيد ًا من
ال�ضربات القا�ضية و�أن يقتلوا محمد ًا � Pإذا كان ال يزال ح ّي ًا ليتخ ّل�صوا من الإ�سالم
والم�سلمين ويطمئن بالهم من ناحيتهم بالمرة .لهذا �صدر قرار بالعودة �إلى المدينة،
وال ري ��ب �أنّه كان �أخطر مراحل معركة « �أحد» بالنظر �إلى ما كان قد لحق بالم�سلمين
من القتل والجراحة والخ�سائر ،الذي كان قد �سلب منهم كل طاقة للدخول في معركة
جدي ��دة �أو ال�ستئناف القتال ،فيما كان العد ّو في ذروة الق ّوة والروحية الع�سكرية التي
كان ��ت تُم ّكن العدو من تحقيق انت�صارات جديدة ،و�إح ��راز النتيجة ل�صالحه ،فنهاية
هذه العودة ونتيجتها كانت معروفة �سلف ًا.
وق ��د بلغ خبر العودة هذه �إلى النبي  ،Pولوال �شهامته البالغة ،وقدرته المكت�سبة
من الوحي على الأخذ بزمام المبادرة النتهى تاريخ الإ�سالم وحياته عند تلك النقطة.
الح�سا�سة بالذّات نزلت الآي ��ات الحا�ضرة} :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
في ه ��ذه المرحلة ّ
ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ { �إل ��ى قول ��ه} :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ{ لتق� � ّوي روحية الم�سلمي ��ن وتُ�ص ّعد من معنوياتهم ،وفي �أعقاب ذلك �صدر
�أم ��ر من النبي �إلى الم�سلمي ��ن بالته ّي�ؤ لمقابلة الم�شركين ،فا�ستع� � ّد جميع الم�سلمين
حت ��ى المجروحين (ومنه ��م الإمام علي  Qالذي كان يحمل ف ��ي ج�سمه �أكثر من
�ستي ��ن جراحة) لمقابلة الم�شركين ،وخرج ��وا ب�أجمعهم من المدينة لذلك .فبلغ هذا
(((

(((

((( �سورة �آل عمران ،الآية .123
((( �سورة �آل عمران ،الآية .126
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الخبر م�سامع زعماء قري�ش ف�أرعبتهم هذه المعنوية العالية التي يتم ّتع بها الم�سلمون
وظنّوا � ّأن عنا�صر جديدة التحقت بالم�سلمين ،و� ّأن هذا يمكن �أن ُيغ ّير نتائج المواجهة
الجديدة ل�صالح الم�سلمين ،ولذلك ف ّكروا في العدول عن قرارهم بمهاجمة المدينة،
حفاظ� � ًا على قواهم ،وهكذا قفلوا راجعين �إلى مكة ب�سرعة ،وانتهت الق�ضية عند هذا
الحد.
الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل،
�آية اهلل االعظمى ال�شيخ نا�صر مكارم ال�شيرازي ،ج� ،2ص.677
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الحماية
والدفاع

االنتقام
معاني الن�صر
في القر�آن
العون
والم�ساعدة
الن�صر في
القر�آن
الكريم

�أهداف الجهاد

الغلبة
والظفر

نف ��ي الحماية من عذاب الآخ ��رة} :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ{
نف ��ي الق ��درة الذاتية على دفع الع ��ذاب} :ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ{
�شاه ��د قر�آن ��ي} :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ{
الع ��ون والم�ساعدة م ��ن اهلل} :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ{
العون والم�ساعدة من النا�س } :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ {

�شاهد قر�آني} :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ {

الجه ��اد االبتدائ ��يّ � :إن ف ��ي نف�س هذا الجهاد �أهداف مه ّمة منه ��ا :دفع الخطر ،ن�شر
الدعوة ،رفع الظلم
الجه ��اد الدفاع ��ي :ومن �أهداف هذا الجه ��اد :دفع الظلم ،ك�سر �شوك ��ة العدو� ،إبراز
القوة ،الثبات وال�صمود
منهاجا للحياة ال
نظرة الإٍ�سالمّ � :إن منظومة القيم الإله ّية التي يريدها اهلل �أن تكون
ً
تنح�صر في زمان مح ّدد

�أهداف الجهاد

�أهداف الجهاد والمواجهة :ال تنح�صر �أهداف الجهاد في زمان مح ّدد ووقت مح ّدد،
بل يمكن �أن تتحقّق بعد حين.
�شاه ��د على الن�صر اال�ستراتيجي :قال الإمام الح�سين« :Qمن لحق بي ا�ستُ�شهد،
ومن تخ ّلف عنّي لم يبلغ الفتح».

3

موقع النصر في حسابات الجهاد

مفاهيم محورية:

XXمعنى إحدى الحسنيين في القرآن.
XXمعان أخرى لآلية.
XXموقع النصر في الجهاد.
XXموقع النصر في الدفاع.
XXشبهة أن اإلسالم دين حرب.

موعظة قرآنية
}ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ{(((.

مق ّدمة
�أو�ضحن ��ا فيم ��ا تق ّدم مفه ��وم الن�صر و�أنواع ��ه والحاالت التي يمك ��ن لأحد طرفي
المعرك ��ة �أن ي ّدعي ف ��وزه وقب�ضه على الن�صر .وهنا �س�ؤال ينبغ ��ي �أن ُيطرح في �سياق
الحدي ��ث عن الن�صر وه ��و :ما موقع الن�صر في ح�سابات التفكير في خو�ض المعركة؟
وه ��ل يجب �أن يكون الن�ص ��ر م�ضمو ًنا ح ّتى يتق ّلد الم�سلم �أو الأ ّم ��ة الإ�سالمية ال�سيف
لمواجهة العد ّو �أم ال ُي�شترط ذلك؟
ف ��ي الج ��واب عن هذا ال�س� ��ؤال ر ّبما ُيفهم م ّما تق� � ّدم � ّأن الن�صر لي� ��س ً
�شرطا واج ًبا
حرب مفرو�ضة يجب عل ��ى الأ ّمة خو�ضها من حيث
ف ��ي خو�ض معرك ��ة الدفاع .فالدفاع ٌ
المب ��د�أ ،وي�ستطيع قائد الم�سلمين التفكير في الآل ّيات وال�سبل التي ت�ساعده على خو�ض
ه ��ذه الح ��رب ل�ضمان الن�صر فيها� ،أو التقليل من الخ�سائ ��ر بالح ّد الأدنى .ولمزيد من
و�ض ��وح الفكرة وطل ًبا لتوثيقها نوزّع البحث على حاالت الجهاد الآنفة الذكر لنرى موقع
الن�صر منها .ونبد�أ �أ ّو اًل ب�إ�شارة �أول ّية نقارن ونح ّدد فيها النظرة الإ�سالمية �إلى الن�صر.
(((
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معنى إحدى الحسنيين في القرآن
يق ��ول اهلل ع ّز وج� � ّل} :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ{ .
وتك�شف هذه الآية عن موقع الن�صر في ح�سابات �أرباح الجهاد وخ�سائره ،بدرجة عالية.
ويكاد يتّفق المف�سرون على � ّأن المراد من الح�سنيين في الآية هو �إحدى النتيجتين اللتين
يمك ��ن �أن تنتهي �إليهم ��ا � ّأي معركة يخو�ضها الم�سلمون مع عد ّوه ��م .ف�إ ّما �أن تنتهي هذه
المعركة بالن�صر والغلبة ،و�إما �أن تنتهي بال�شهادة والفوز بلقاء اهلل.
(((

معان أخرى لآلية

وي�ستفاد من هذه الآية مجموعة معانٍ ذات �صلة بما نحن فيه منها:
 . 1اخت�ل�اف الم�ؤمني ��ن عن غيرهم في النظ ��رة �إلى الأمور ،فبينما ي ��رى المنافق �أو
�وي وال�سيطرة على العباد والبالد يرى
الكاف ��ر � ّأن الفوز ينح�صر في الك�سب الدني � ّ
المهم هو �أداء الواجب والخروج عن عهدة التكليف .ف�سواء عنده الن�صر
الم�ؤمن � ّأن ّ
والهزيمة عندما يكون ك ٌّل منهما في طاعة اهلل .وهذا يذ ّكرنا بقول �أمير الم�ؤمنين
علي  Qفي خطبة الم ّتقينُ « :ن ِّز َل ْت �أَ ْنف ُُ�س ُه ْم ِم ْن ُه ْم ِفي ا ْل َب اَل ِء َكا َّل ِتي ُن ِّز َل ْت ِفي
ّ
ال َّرخَ ا ِء»  .كما يذ ّكر بالقول المن�سوب �إلى �أكثر من �شخ�ص ،منهم ع ّمار بن يا�سر
النبي P
عندم ��ا دنت منه المن ّية ،فطلب �شي ًئ ��ا من ال�شراب ف�أُتي به فتذ ّكر وعد ّ
�إ ّي ��اه ب�أن �آخر ن�صيبه م ��ن الدنيا ك�أ�س من اللبنُ ،ث َّم قَالَ َ « :واللهَّ ِ َل� � ْو َه َز ُمونَا َحتَّى
الحقٍّ َ ،و�أ ّن ُه ْم َعلَى ال َب ِ
ُي ْب ِلغُوا بنَا َ�س َعف ِ
اط ٍل» .
َات َه َج َر َل َع ِل ْمنَا �أَنَّا َعلَى َ
 . 2اعتق ��اد الم�ؤمني ��ن بخ�ض ��وع الكون وما في ��ه لإرادة اهلل تعالى ،و�أ ّن ��ه ال يريد لأهل
(((

(((

(((
(((
(((

�سورة التوبة :الآية .52
علي  ،Qنهج البالغة ،خطبة المتّقين.
الإمام ّ
ال�شيخ المفيد ،االخت�صا�ص ،ط  ،2دار المفيد للطباعة والن�شر ،بيروت1993 ،م� ،ص .14
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الإيمان �إال الخير والأح�سن ولي�س الح�سن فح�سب .وبالتالي ما دامت الأمور تجري
ف ��ي �سبي ��ل اهلل فهي الخيار الأح�سن كائنًا ما كان ه ��ذا الخيار .وال يهم�س الم�ؤمن
باالعترا� ��ض على �إرادة اهلل وم�شيئته ،بل ي�ستع ��ذب �أم ّر الخيارات ويراها حلوة ما
دام ��ت خا�ضع ًة لإرادة اهلل ع ّز وج� � ّل .وما �أقرب القولين الم�شهورين اللذين ُين�سب
�أحدهما �إلى الإمام الح�سين  Qعندما ا�ست�شهد ابنه الر�ضيع بين يديه فقال:
«ه ّون ما نزل بي �أنّه بعين اهلل» ،والآخر المن�سوب �إلى ال�سيدة زينب  Oعندما
هتف ��ت في وجه ابن زياد قائل ًة« :ما ر�أيت �إال جمي�ًل،اً  ،ه�ؤالء قوم كتب اهلل عليهم
القت ��ل ،فب ��رزوا �إلى م�ضاجعهم .»...نعم القتل في �سبيل اهلل في عين زينب جميل
ي�شب ��ه لجوء النع�س ��ان �إلى م�ضجعه .وال�شهادة في �سبي ��ل اهلل في مقايي�س التقييم
حد �سواء.
إلهي �إحدى الح�سنيين كالن�صر على ٍّ
ال ّ
 . 3الدر� ��س الثال ��ث الذي ُي�ستفاد من الآية هو � ّأن عل ��ى الم�ؤمن �أن ال يح�سب � ّأن الدنيا
يج ��ب �أن تبق ��ى دائ ًما طوع يديه وره ��ن �إ�شارته ينال منها ما يح � ّ�ب وال ينتقل فيها
دنيوي �إلى ن�صر .بل � ّإن عل ��ى الم�ؤمن �أن يتو ّقع ال�صعود والهبوط في
�إال م ��ن ن�صر ّ
أهم في نظره هو عاقبة الأمور ونهاية المطاف ،ولو
ح�ساب ��ات الدنيا ،والمقيا�س ال ّ
عل ��ى المدى البعي ��د ،فالن�صر الذي قد يناله المنافق في ه ��ذه الدنيا م ّر العاقبة،
وال�شه ��ادة الت ��ي ينالها الم�ؤمن هي �إح ��دى الح�سنيين ،عندما ي�ؤخ ��ذ الم�شهد ك ّله
فرب
عل ��ى هذا الأ�سا�س ولو اقت�ضى الأمر تو�سيع النظ ��رة �إلى عمر الب�شر ّية ك ّلهاّ .
دم يراق يتح ّول �إلى ن�صر يروي دوحة الأهداف الإله ّية ولو بعد حينٍ  .ومن هنا ورد
ٍ
ع ��ن الإم ��ام �أبي جعفر الباقر  Qفي تف�سير هذه الآي ��ة �أنّه قال�« :إما موت في
طاعة اللهّ و�إدراك ظهور �إمام. »...
وفي هذه الآية دالالت �أخرى يطول بنا المقام لو ا�ستعر�ضناها جمي ًعا .وعلى � ّأي حال
(((

(((

الكليني ،الكافي ،ج � ،8ص  ،286حديث .431
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يمك ��ن الخروج من هذه الآي ��ة بنتيجة هيّ � :أن الن�صر لي�س هو ال�ش ��رط الأ�سا�س والأول
الدنيوي.
وخا�صة عندما يكون الحديث عن الن�صر ال ّآني
ّ
والأخير في خو�ض المعاركّ ،
ّ
موقع النصر في القتال والمواجهة المسلحة

يم ّيز الفقهاء بين مفهومين للقتال في �سبيل اهلل� ،أحدهما الجهاد والآخر الدفاع.
ويختلف �أحد هذين المفهومين عن الآخر في المفهوم كما في بع�ض الأحكام .وهدفنا
الأ�سا� ��س هن ��ا هو البح ��ث عن موقع الن�صر ف ��ي ح�سابات الإقدام عل ��ى حمل ال�سالح
ومواجهة العد ّو ،ولكن ال ب�أ�س من بيان المفهومين لنب ّين موقع الن�صر من ٍّ
كل منهما.
موقع النصر في الجهاد

و�أ ّم ��ا الجهاد فه ��و م�صطلح يق�صد به عند بع�ض الفقه ��اء ال�شروع في القتال ،من
دون �أن يك ��ون ذلك بال�ض ��رورة ر ًّدا على هج ��وم العد ّو على ب�ل�اد الم�سلمين وتع ّر�ضه
لقتالهم .ويبدو من كالم بع�ض الفقهاء � ّأن هذا النوع من الجهاد هو المق�صود عندما
إ�سالمي نجد � ّأن
ُيبح ��ث عن الجهاد في الكت ��ب الفقه ّية .وبالرجوع �إلى كتب الفق ��ه ال
ّ
فقه ��اء الم�سلمي ��ن يختلفون فيما بينهم ف ��ي ا�شتراط �إحراز الن�صر قب ��ل ال�شروع في
القت ��ال .فمنهم من يرى � ّأن �إحراز الن�صر لي�س �ضرور ًّيا بل يمكن البدء بالقتال مهما
اختلف ��ت موازين القوى بي ��ن الم�سلمين و�أعدائهم .ومن ه� ��ؤالء ال�شيخ الطو�سي الذي
يق ��ول« :و�إذا كان في الم�سلمين ق ّلة و�ضعفٌ وفي الم�شركين كثر ٌة وق ّوة ،فالأولى �أن
ي�ؤخّ ��ر الجهاد ويت�أنّى ح ّت ��ى يح�صل للم�سلمين ق ّوة .ف�إذا ا�شت� � ّدت �شوكة الم�سلمين
وعلم �شوكتهم ال يجوز �أن ي�ؤخّ ر القتال »...وتفيد هذه العبارة من ال�شيخ الطو�سي
� ّأن الح ��رب لي�س ��ت هواي ًة ومغام ��رة؛ بل يجب �أن تُخا�ض من �أجل �أه ��داف نبيلة ،ف�إذا
كان ��ت الن�صر غير محرز فال ينبغي لقائد الم�سلمين �أن يغامر بجنده و�أ ّمته ويدخلهم
في ٍ
حرب ال فائدة تُرجى منها.
(((

(((

ال�شيخ محمد بن الح�سن الطو�سي ،المب�سوط ،ج � ،2ص .2
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موقع النصر في الدفاع

إ�سالمي هو :القتال الذي يح�صل كر ٍّد فعلٍ على هجوم ي�صدر عن
الدفاع في الفقه ال
ّ
العد ّو على الم�سلمين �أو على بالدهم .ويتنازل الفقهاء في هذا ال�صنف من الجهاد عن
كثي ��ر من ال�شروط التي يذكرونها في ال�صنف ال�سابق .مثلاً ي�شترط عدد من الفقهاء
ح�ض ��ور الإمام و�إذنه في ال�صنف ال�سابق؛ ولكنّهم في هذا ال�صنف يتنازلون عن عدد
من هذه ال�شروط .يقول ال�شيخ الطو�سي في هذا المجال :والجهاد مع �أئ ّمة الجور...
خط�أٌ
أثوما ،اللهم
ّ
ي�ستحق فاعله به الإثم و�إن �أ�صاب لم ي�ؤجر عليه ،و�إن �أ�صيب كان م� ً
�إال �أن يده ��م الم�سلمي ��ن �أم ٌر من قب ��ل العد ّو ُيخاف منه على بي�ض ��ة الإ�سالم و ُيخ�شى
بواره� ،أو ُيخاف على قوم منهم ،وجب ٍ
أي�ضا جهادهم ودفاعهم غير �أنّه يق�صد
حينئذ � ً
المجاه ��د والحال م ��ا و�صفناه الدفاع عن نف�سه وعن ح ��وزة الإ�سالم وعن الم�ؤمنين،
وال يق�ص ��د الجهاد مع الإمام الجائر ، »...وتظهر ه ��ذه العبارة المنقولة عن ال�شيخ
الطو�سي �أنّه ال ي�شترط الوثوق بالن�صر في خو�ض المعارك الدفاع ّية.
(((

شبهة أن اإلسالم دين حرب

مهم وهو � ّأن الم�ست�شرقين يعتر�ضون
وفي ختام هذا البحث تجدر الإ�شارة �إلى �أمر ٍّ
عل ��ى الإ�سالم ب�أنّه دين ٍ
االبتدائي.
حرب وقتال ،وذلك باال�ستناد �إل ��ى مفهوم الجهاد
ّ
وف ��ي ال ��ر ّد على ه ��ذه ال�شبهة ن�شير �إل ��ى مالحظات �سريع ��ة ونترك التف�صي ��ل تج ّن ًبا
للتطويل في غير مح ّله.
النبي  Pهي حروب دفاع ّية.
�أ� -إن ق�س ًما كبي ًرا من المعارك التي خا�ضها ّ
ب -الحروب التي ظاهرها �أنّها ابتدائ ّية هي في واقعها من �أجل الدفاع عن حقوق
ال�شع ��وب التي كان يمنع فيه ��ا النا�س من االطالع على الإ�س�ل�ام ،وبالتالي هي
معارك تهدف �إلى فتح النوافذ على الإ�سالم ولي�س �إلى فتح البلدان والأرا�ضي.
(((

الحلي ،ج � ،2ص .3
ال�شيخ محمد بن الح�سن الطو�سي ،النهاية ونكتها ،مع تعليقات العالمة ّ
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جّ � -إن العالق ��ات الدولي ��ة بي ��ن الدول وال�شع ��وب تغ ّيرت في ه ��ذا الع�صر وتب ّدلت
وبالتال ��ي ف� ّإن ع ��د ًدا من الأحكام ال يطبق في هذا الع�ص ��ر بالطريقة التي كان
يط ّبق فيها.
د� -إن مفهوم المقاومة في ح ّد نف�سه يحمل في داخله مفهوم الدفاع ،فهذا المفهوم
يت�ض ّم ��ن م ��ن حيث المعنى معنيي ��ن بالح ّد الأدن ��ى :المقاومة ل�ص� � ّد العدوان،
والمقاومة ال�ستعادة الأر�ض والتحرير.
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ّ
وقفة ّ
تأملية
XX

الحق في ٍ
بلد
�إذا �أراد الإن�س ��ان �أن ي�ص ��ل �إلى الح � ّ�ق ،و�إذا �أراد �أن ُيط ّب ��ق الإ�سالم ّ
م ��ا ،فيجب �أن ي�صبر ،هك ��ذا كان ي�صبر �أولياء اهلل �سالم اهلل عليهم في كل المراحل
والم�صائ ��ب والم�ش ��اكل .لقد واجه ر�سول اهلل كثير ًا م ��ن الم�شاكل خالل زمان وجوده
ال�شري ��ف في مكة والمدين ��ة ومن جميع الجهات ،فقد كان ��ت المحا�صرة االقت�صادية
وكانت الهجمات الع�سكرية التي لم نر نحن مثلها...
�إ ّنك ��م على علم ب� ّأن تاريخ الإ�س�ل�ام م�شحون بهذه المجاهدات والت�ضحيات والقتل
الفجار ،حتى � ّإن �أئ ّمتنا عليهم ال�سالم قد ابتل ��وا بهذه الأمور ،ولكن يجب
عل ��ى �أي ��دي ّ
ال�صب ��ر والتل ُّب� ��س بالمناعة واال�ستقامة ف� ّإن اهلل مع ال�صابري ��ن ،وقد تغ ّلبنا على هذه
الق� � ّوة ال�شيطانية الخارقة (ال�شاه) التي كان ��ت كل القوى تقف وراءها ،ولي�س هذا �إال
ل ّأن �شعبن ��ا كان م ّتح ��د ًا �صبور ًا وكان ي�صبر على الم�ش ��اكل ويح ّلها بال�صبر وباالتكال
على اهلل تبارك وتعالى.
الإمام الخميني { ،اال�ستقامة والثبات� ،ص.121
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معاني �إحدى
الح�سنيين

تطلق �إحدى الح�سنيين على :الن�صر والغلبة.
تُطلق �إحدى الح�سنيين على :ال�شهادة والفوز بلقاء اهلل �سبحانه وتعالى.

ر�ؤي ��ة الم�ؤمن :ي�ؤم ��ن الم�سلم ب� ّأن الن�صر ال ينح�صر بالأم ��ور الما ّدية ،بل ي�شمل
الن�صر في الآخرة.
التد ّبر في �إحدى
الح�سنيين

الإرادة الإلهية :اعتقاد الم�ؤمنين بخ�ضوع الكون وما فيه لإرادة اهلل تعالى
�سنة تداول الأيام :بمعنى � ّأن الم�سلم ي�ؤمن ب� ّأن الأيام تتداول في �سنن اهلل تعالى،
فتارة يتحقّق الن�صر ،وتارة ال يتحققّ بل ال�شهادة هي ال�سبيل.

موقع
الن�صر في
ح�سابات
الجهاد
الن�صر والجهاد

�شبهة الإ�سالم
دين

�إنّ الجه ��اد �س ��واء �أكان دفاعي� �اً �أم ابتدائي� �اً ،ف�إنّ �إح ��دى الح�سنيين تحكم هذين
النوعين.

�إنّ ق�س ًم ��ا كبي� � ًرا م ��ن المع ��ارك الت ��ي خا�ضها النب � ّ�ي (�صلى اهلل علي ��ه و�آله) هي
حروب دفاع ّية.
الح ��روب التي ظاهرها �أنّها ابتدائ ّية هي في واقعها من �أجل الدفاع عن حقوق
ال�شعوب التي كان يمنع فيها النا�س من االطالع على الإ�سالم.

4

فلسفة نسبة النصر إلى اهلل

مفاهيم محورية:

XXنسبة بعض النعم إلى الله تعالى.

( )1الرزق.

( )2العلم.

XXنسبة النصر إلى الله تعالى.
XXالدعاء بالنصر وطلبه من الله.
XXالتوحيد األفعالي ونسبة النصر إلى الله.
ّ
ّ XX
بإلهية قيمته.
إلهية النصر

( )3النعم ك ّلها.

موعظة قرآنية
}ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ{ .
مق ّدمة
من الأ�سئلة التي تواجه الم�سلمين في حروبهم التي يخو�ضونها ،هو �أنّهم ين�سبون
الن�ص ��ر الذي ينالون ��ه �إلى اهلل تعالى .وقد ُطرح هذا النقا� ��ش بح ّدة بعد حرب عام
 2006الت ��ي خا�ضته ��ا المقاوم ��ة الإ�سالم ّية في وج ��ه الكيان الإ�سرائيل � ّ�ي الغا�صب.
إلهي .وبكلمة عا ّمة
وك ُث ��رت الت�سا�ؤالت واالنتقادات عندم ��ا ُو�صف الن�صر ب�أنّه ن�ص ٌر � ٌّ
ينبغ ��ي الق ��ول بو�ضوح � ّإن العقي ��دة الإ�سالمية تقت�ضي لي�س ن�سب ��ة الن�صر وحده �إلى
إمكاني �إليه تعال ��ى .فالرزق والن�صر والعلم وغير
اهلل ب ��ل ن�سبة كل ما في الوجود ال ّ
ذل ��ك من الأمور هي بيد اهلل تعال ��ى ي�ؤتيها من ي�شاء من عب ��اده .والأدلّة التي تدعو
�إلى الإيمان به ��ذا الأمر كثير ٌة من القر�آن وغيره .و�سوف ن�ستعر�ض فيما ي�أتي بع�ض
هذه الأمور.
(((

(((
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نسبة بعض النعم إلى الله في القرآن

 .1الرزق:
الآي ��ات الت ��ي تتح ّدث عن الرزق ف ��ي القر�آن كثيرة ال مج ��ال ال�ستعرا�ضها جمي ًعا،
ونكتفي بذكر مجموعة منها ،هي:
  -يق ��ول تعالى مخاط ًب ��ا بني �إ�سرائي ��ل} :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ{ .
 -ويق ��ول ع ّز وج ّل مخاط ًبا الم�ؤمنين} :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ{ .
حد لرزقه:
 -ويقول تعالى مق ّر ًرا �أنّه يرزق من ي�شاء دون �أن يقدر �أح ٌد على و�ضع ٍّ}ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ{ .
 -ويقول تعالى في �آية كريمة يدعو فيها �إلى طلب الرزق منه تعالى وعدم البحثعنه عند غي ��ره} :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ{ .
(((

(((

(((

(((

 .2العلم:
والعلم وهو من �أعظم النعم الإله ّية على الإن�سان ن�سبه اهلل �إلى نف�سه في ٍ
عدد من
�آيات القر�آن الكريم ،منها:
 -قوله تعال ��ى} :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ(((
(((
(((
(((

�سورة البقرة ،الآية .57
�سورة البقرة ،الآية .172
�سورة البقرة ،الآية .212
�سورة فاطر ،الآية .3
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ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ{ .
من عليه ��م بالعلم من لدنه
 -ويخبرن ��ا اهلل تعالى ع ��ن بع�ض العب ��اد الذين ّفيق ��ول} :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ{ .
 -ويو�ص ��ي اهلل ع ّز وج ّل نب ّيه الأكرم  Pبطل ��ب العلم منه ع ّز وج ّل ،فيقولل ��ه} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ { .
(((

(((

(((

 .3النعم كلّها:
ف ��ي عدد من �آي ��ات القر�آن الكريم ين�س ��ب اهلل �سبحانه وتعال ��ى بع�ض النعم التي
يرفل بها الإن�سان �إليه ع ّز وج ّل ،ومن ذلك:
 -وقول ��ه تعال ��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ{ .
 -قوله تعالى} :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ{ .
 -و�أخي ًرا يق ��ول تعالى في مجال ال ِّنع ��م} :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ{  .ومن
نتائج هذا الفعل من الأفعال الإله ّية �س ّمي اهلل ع ّز وجل بـ«المنعم».
(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((

�سورة البقرة ،الآيتان  31و .32
�سورة الكهف ،الآية .65
�سورة طه ،الآية .114
�سورة لقمان ،الآية .20
�سورة الزمر ،الآية .8
�سورة الزمر ،الآية .49
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نسبة النصر إلى الله

والن�ص ��ر هو نعمة من النعم الإله ّية التي يمكن �أن تُن�سب �إلى اهلل تعالى ،بناء على
ن�سبة النعم �إليه تعالى؛ ولكن لأجل خ�صو�ص ّية هذه النعمة ن�ستعر�ض عد ًدا من الآيات
التي تن�سب هذه النعمة بخ�صو�صها �إلى اهلل ع ّز وج ّل .بل � ّإن بع�ض �آيات القر�آن الكريم
يح�صر هذه النعمة به ع ّز وج ّل دون غيره من النا�س �أو المخلوقات.
يقول تعالى} :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ{  .بناء على � ّأن المراد من الن�صر
يمن اهلل به على الم�ؤمنين لتتحقّق لهم النتيجة التي
كما تق ّدم هو العون والمدد الذي ّ
يرجونها منه تعالى.
ويق ��ول تعال ��ى في �آي ��ة يح�صر فيه ��ا الن�ص ��ر والعون ب ��ه دون غيره م ��ن الو�سائل
والو�سائ ��ط} :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ{ .
أي�ضا} :ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ { .
ويقول ع ّز وج ّل � ً
(((

(((

(((

الدعاء بالنصر وطلبه من الله

وال يقف الأمر عند ح ّد الإخبار عن فعل اهلل في القر�آن ،بل �أ ّدبنا التراث الدعائي
ال�ص ��ادر ع ��ن �أئ ّمة �أهل البي ��ت  Rعلى طلب النعم ك ّلها م ��ن اهلل ،ومنها الن�صر.
ن�صين ،هما:
وتكتفي بذكر ّ
 .1دع ��اء االفتت ��اح :هذا الدعاء من الأدعية التي يواظ ��ب الم�سلمون على قراءتها في
ليال ��ي �شهر رم�ضان وهو من مفاخر الأدعية الإمام ّي ��ة .وفيه طلب كثير من النعم
(((
(((
(((

�سورة الأحزاب ،الآية .9
�سورة �آل عمران ،الآية 126؛ وانظر� :سورة الأنفال :الآية .10
�سورة ال�صف ،الآية .13
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م ��ن اهلل تعالى ،ومن ه ��ذه النعم الن�صر ال ��ذي تك ّرر ذكره ب�أ�ش ��كال مختلفة على
المهدي عجل اهلل تعالى فرجه« :الله ّم �أعزّه واعزز
النحو الآتي في الدعاء للإمام
ّ
فتحا ي�سي ًرا ،واجعل له
به ،وان�صره وانت�صر به ،وان�صره ن�ص ًرا عزيزًا ،وافتح له ً
من لدنك �سلطانًا ن�صي ًرا ...وان�صرنا به على عد ّوك وعد ّونا ...و�أعنّا على ذلك
تعجله ...ون�صرٍ تعزّه و�سلطان حقٍّ تظهره.»...
بفتح ّ
 .2م ��ن ال�صحيف ��ة ال�سجاد ّي ��ة :وف ��ي ال�صحيف ��ة ال�سجاد ّية الكثير م ّما ل ��ه �صلة بهذا
المعن ��ى ،وعل ��ى ر�أ�س ما يمكن الإ�ش ��ارة �إليه م ��ن �أدعية ال�صحيف ��ة وم ّما له �صلة
بمفهوم الن�صر وطلبه من اهلل ،قوله َ « :Qو�أَ ِّلفْ َج ْم َع ُه ْمَ ،و َد ِّب ْر �أَ ْم َر ُه ْمَ ،و َوا ِت ْر
ِال�ص ْبرِ،
َب ْي ��نَ ِم َير ِِه� � ْمَ ،و َت َو َّح� � ْد ِب ِكفَا َي� � ِة ُم َ�ؤ ِن ِه� � ْمَ ،و ْاع ُ�ض ْد ُه� � ْم بِال َن ّْ�ص� �رَِ ،و�أَ ِع ْن ُه� � ْم ب َّ
َوا ْل ُطفْ َل ُه ْم ِفي ا ْل َم ْكرِ»  .ولي�س هذا المورد الوحيد في هذه ال�صحيفة المباركة؛
بل ث ّمة غيره كثير م ّما يدلّ على الن�صر من عند اهلل تعالى ،وينبغي �أن ُيطلب منه.
(((

التوحيد األفعالي ونسبة النصر إلى الله

الخميني { :اكت ��ب بقلم العقل على �صفحة القل ��ب :ال م�ؤ ّثر في
يق ��ول الإم ��ام
ّ
الوج ��ود �سوى اهلل» .كلمة رائعة ت�صدر عن �شخ�ص خب ��ر انح�صار الت�أثير في الوجود
ب ��اهلل �سبحان ��ه وتعالى ،وعا�شه معرفة وتجرب ��ة و�سلو ًكا .وهذه الكلم ��ة الرائعة لي�ست
مج ّرد تجربة �شخ�ص ّي ��ة يع ّبر عنها هذا العارف الكبير في لحظة ٍ
وجد و�ساعة ك�شف،
بل هي جزء من عقيدة الإمامية في التوحيد .وتو�ضيح ذلك � ّأن التوحيد بح�سب الر�ؤية
الإمامية ينق�سم �إلى �أق�سام ع ّدة هي:
 . 1التوحي ��د ف ��ي مقاب ��ل التع� � ّدد :ومعنى ه ��ذه المرتبة من التوحي ��د الإيمان ب� ّأن اهلل
واح� � ٌد ال �شريك ل ��ه .وهو �أدنى مرات ��ب التوحيد .وه ��ذه المرتبة يع ّب ��ر عنها بع�ض
العلماء ب�أ ّنها توحيد العوا ّم؛ لقدرة جميع النا�س على فهمها و�إدراكها واالعتقاد بها.
(((

الإمام زين العابدين  ،Qال�صحيفة ال�سجاد ّية ،من دعائه لأهل الثغور.
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 . 2التوحيد في مقابل التركيب :ومعنى هذه المرتبة نفي تر ّكب الذات الإله ّية من �أجزاء،
ّ
وي�ستدل علماء العقيدة على ه ��ذه المرتبة من التوحيد
كالوج ��ود والماه ّي ��ة وغير ذلك.
غني عن ك ّل �شيء حتّى عن الأجزاء.
ب�أنّ المر ّكب يحتاج �إلى �إجزائه واهلل �سبحانه ّ
 . 3التوحيد في مقابل زيادة ال�صفات :والمراد من هذه المرتبة من مراتب التوحيد
� ّأن �صفات اهلل تعالى لي�ست زائدة على الذات؛ لأنّها �إن كانت حادثة فهذا يعني � ّأن
اهلل لم يكن م ّت�صفًا بها ّثم �صار ،و�إن كانت قديمة فهذا يعني تع ّدد القدماء ،الأمر
ال ��ذي ال ين�سجم مع التوحيد بمعناه الأ�سمى الذي تق ّره العقيدة الإمام ّية .و�إن كان
غير الإمامية يقبلون هذا المعنى وي�ؤمنون بما ي�س ّمونه «القدماء الثمانية» .
أفعالي :وحا�صله � ّأن اهلل تعالى ال يحتاج �إلى �أحد لي�ساعده على نيل ما
 . 4التوحيد ال ّ
يري ��د وتحقيق ما ي�شاء .وبح�سب تعبير ال�شيخ جعف ��ر �سبحاني :التوحيد الأفعالي
ه ��و �أن نعترف ب� ّأن العالم بما فيه من العلل والمعالي ��ل ،والأ�سباب والم�س ّببات ،ما
هو �إال فعل اهلل �سبحانه ،و� ّأن الآثار �صادرة عن م�ؤ ّثراتها ب�إرادته وم�شيئته .فكما � ّأن
المخلوقات غير م�ستق ّلة في ذواتها بل هي قائمة به �سبحانه فكذا هي غير م�ستق ّلة
في ت�أثيرها وعل ّيتها و�سبب ّيتها .في�ستنتج من ذلك � ّأن اهلل كما ال �شريك له في ذاته،
كذلك ال �شريك له في فاعل ّيته و�سبب ّيته ،و� ّأن ك ّل �سبب وفاعل ،بذاتهما وحقيقتهما
وبت�أثيرهم ��ا وفاعل ّيتهم ��ا ،قائ ٌم به �سبحان ��ه و�أنّه ال حول وال ق� � ّوة �إال به»  .وتوجد
مرتبة �أخرى من التوحيد يحتاج التمييز بينها وبين هذه المرتبة �إلى تدقيق ومزيد
اال�ستقاللي» .
تف�صيل لي�س هذا مح ّله وهو ما ي�س ّميه بع�ض العلماء بـ«التوحيد
ّ
الفل�سفي،
ويمك ��ن �إثبات هذه المرتبة م ��ن التوحيد باالعتماد على العق ��ل والدليل
ّ
(((

(((

(((

(((
(((
(((

انظر :محمد تقي م�صباح اليزدي ،درو�س في العقيدة الإ�سالمية ،ترجمة ها�شم محمد ،رابطة الثقافة والعالقات
الإ�سالمية ،قم1997 ،م� ،ص .153 - 151
ال�شيخ جعفر �سبحاني ،مفاهيم القر�آن ،م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق  ،Qقم ،ج � ،1ص .15
لمزيد من التف�صيل ،انظر :ال�شيخ اليزدي ،م�صدر �سابق� ،ص .155
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العقلي ال ��ذي ي�ستند �إليه
كم ��ا يمكن �إثباته ��ا بالرجوع �إلى الق ��ر�آن الكري ��م .والدليل
ّ
العلماء لإثبات هذه المرتبة من التوحيد يرتكز �إلى تف�سير طبيعة العالقة بين الخالق
والمخلوقين �أو فلنقل بين الع ّلة الموجدة وبين الموجودات .فوجود الممكن وجود رابط
غي ��ر م�ستق � ٍّ�ل ،وما لي�س م�ستقلاًّ في �أ�صل وجوده ال يمك ��ن �أن يكون م�ستقلاًّ في ت�أثيره
ال�ضروري �أن تكون �آثاره مرتبطة ومتو ّقفة على الع ّلة الموجدة ك�أ�صل وجوده.
بل من
ّ
و�أما من القر�آن الكريم فتوجد �آيات ع ّدة يمكن �أن ُي�ستفاد منها هذا المعنى ،ومن
هذه الآيات:
�أ -قوله تعال ��ى} :ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ { .
فف ��ي ه ��ذه الآية يب ّي ��ن اهلل لر�سول ��ه ّ � Pأن فاع ��ل الرمي ه ��و اهلل ،والنتيجة
المترتّبة على الرمي ينبغي �أن تُن�سب �إلى اهلل ،ولي�س �إلى �سواعد المجاهدين.
ب -ك ّل الآي ��ات التي تن�سب بع�ض �أفعال الإن�س ��ان �إلى اهلل تعالى ،كقوله ع ّز وج ّل:
}ﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ{  .فف ��ي هذه الآية ينفي
اهلل ع� � ّز وج ّل الزرع عن الإن�سان وين�سب ��ه �إلى نف�سه ولو ب�صيغة ال�س�ؤال .وهذا
يعن ��ي �أ ّن ��ه هو الم�ؤ ّث ��ر الأوحد ف ��ي الوجود ،على الرغ ��م من اعتق ��اد الإن�سان
ال�سطحي ب�أنّه هو الذي يزرع وي�سقي الزرع ويرعاه لينمو ويحين وقت ح�صاده.
ّ
ج -قول ��ه تعال ��ى } :ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ{  .يقول ال�سيد الطباطبائي في تف�سير مجموعة الآيات التي وردت
هذه الآية في �سياقها :وهذه الآيات تع ّلل ذلك (�أي � ّأن ال�شرك ي�سوق الإن�سان
رب الجميع واح ٌد �إليه تدبي ��ر الك ّل يجب عليهم �أن يدعوه
�إل ��ى الهالك) ب� ّأن ّ
رب العالمين من جهتين� :إحداهما� :أنّه تعالى هو
وي�شكروا له وت�ؤكّد توحي ��د ّ
(((

(((

(((

(((
(((
(((

�سورة الأنفال :الآية .17
�سورة الواقعة ،الآيتان  63و .64
�سورة الأعراف ،الآية .54
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ال ��ذي خلق ال�سم ��اوات والأر�ض جمي ًعا ث � ّ�م د ّبر �أمرها بالنظ ��ام الأح�سن...
والثاني ��ة� :أنّه تعالى هو الذي يه ّيئ له ��م الأرزاق ب�إخراج �أنواع الثمرات»...
ث � ّ�م يتابع ال�سيد الطباطبائي �شرح مفهوم النظام الواحد الحاكم على الكون
الكوني
ك ّل ��ه بجميع تفا�صيله وجزئ ّياته ،ويق ��ول �أخي ًرا :والباحث عن النظام
ّ
يج ��د �أن الأمر في ��ه على هذه ال�شاكل ��ة ،فالحوادث الجزئي ��ة تنتهي �إلى علل
و�أ�سب ��اب جزئية ،وتنتهي هي �إلى �أ�سباب �أخرى كلية حتى تنتهي الجميع �إلى
اهلل �سبحانه غير �أن اهلل �سبحانه مع ك ّل �شيء وهو محيط بكل �شيء» .
� ًإذا ه ��ذه هي الر�ؤي ��ة الإ�سالمية �إلى التوحي ��د ،وعلى �ضوء ه ��ذه الر�ؤية وانطال ًقا
حد �سواء .فالأمر
منها ين�سب الم�سلمون الن�صر �إلى اهلل كما ين�سبون الرزق �إليه على ٍّ
بن ��اء على هذه الر�ؤية لي�س من ب ��اب التب ّرك ،وال من باب المبالغة بل هذه الن�سبة من
مقت�ضيات العقيدة الدين ّية الإ�سالمية ،وجزء من الر�ؤية الكونية الإ�سالم ّية.
(((

(((

ّ
ّ
بإلهية قيمته
إلهية النصر

�أخي� � ًرا وقبل االنتقال �إلى فك ��رة �أخرى تجدر الإ�شارة �إل ��ى � ّأن ما يعطي موجودات
عالم الإمكان و�أحداثه قيمة م�ضاف ًة �إلى قيمتها المعهودة� ،أو فلنقل ما يعطي الأ�شياء
غي ��ر المق ّد�سة قدا�ستها وي�ضفي عليه ��ا قيمة معنو ّية �أو �أخالق ّية هو بع�ض المالب�سات
والخ�صو�ص ّي ��ات الت ��ي تحيط به ��ا فترفعها من مرتب ��ة �إلى �أخ ��رى .والأمثلة على هذا
القيمي للأ�شياء كثيرة منها مثلاً  :الحجر والورق وم�ساحة مح ّددة من الأر�ض.
التر ّقي
ّ
�ادي ال احترام وال قدا�س ��ة له ،و�أما عندما يدخل ف ��ي بناء الم�سجد
فالحج ��ر �شيء م � ّ
الح ��رام ف�إ ّن ��ه يكت�سب قدا�سة تفتقدها بقي ��ة �أنواع الحجارة .وال ��ورق يجوز ا�ستعماله
ف ��ي �إ�شعال النار �أو في غي ��ر ذلك ،ولكن عندما تكتب عليه �أ�سماء اهلل �أو �آيات القر�آن
(((
(((

الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � ،8ص .147
(م.ن)� ،ص .150
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م�سه
الكريم ويتح ّول �إلى م�صحف يكت�سب قدا�سة تح ّرم تنجي�سه �أو �إحراقه كما تح ّرم ّ
عل ��ى غير المط ّهرين .والأر�ض يج ��وز ا�ستعمالها في م�صالح الإن�سان مهما كانت هذه
ٍ
م�سجد تتب ّدل �أحكامها ويحرم دخولها
الم�صالح و�ضيعة �أو رفيعة ،وعندما تتح ّول �إلى
عل ��ى الإن�سان في بع�ض الح ��االت كالجنب والحائ�ض ،ويح ��رم تنجي�سها ،و�إذا ح�صل
وتنج�ست يجب تطهيرها في �أقرب �أزمنة الإمكان.
ّ
والن�ص ��ر حدثٌ م ��ن الأحداث التي ت�صي ��ب الإن�سان ،ف�إذا طلب لأج ��ل اهلل وا�ستثمر
ف ��ي �سبيل اهلل كان ن�ص ًرا �إله ًّيا وكانت ك ّل قط ��رة بذلت في �سبيل الح�صول عليه طاهرة
بمقايي� ��س المعنى ومق ّد�س ��ة لي�س فوقها ب ّر« :ف ��وق ك ّل ذي ب ٍّر ب ٌّر حت ��ى يقتل الرجل في
�سبيل اهلل ،ف�إذا قتل في �سبيل اهلل فلي�س فوقه ب ّر»  .ولأجل هذا ُيقتل ال�شهيد كما يع ّبر
اهلل ع� � ّز وج� � ّل} :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ
ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ { ؛ نع ��م ُيق َت ��ل ولك ّنه ال يم ��وت كما ينبئنا
اهلل �سبحان ��ه في �آية �أخرى} :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ{  .وه ��ذا المعن ��ى يع ّبر عنه ب�أح�س ��ن طريقة و�أبلغها قوله ع� � ّز وج ّل } :ﮅ
(((

(((

(((

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ

ﮓﮔﮕ{  .وف ��ي مقاب ��ل هذا الن�صر الذي يقع في �صراط اهلل ع ّز وج ّل وفي
�سبيله ،نجد ن�ص ًرا وتمكي ًنا �آخر ُي�ستثمر بطريق ٍة �أخرى يخبرنا اهلل ع ّز وج ّل عنها بقوله:
}ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ{ .
ي�صب في المقا�صد التي يريدها اهلل ع ّز وج ّل بخالف الثاني.
إلهي لأ ّنه ّ
فالتمكين الأ ّول � ٌّ
(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((

الكافي،ج� ،2ص.348
�سورة التوبة ،الآية .111
�سورة �آل عمران ،الآية .169
الحج ،الآية .41
�سورة ّ
�سورة الأنعام ،الآية .6
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ّ
وقفة ّ
تأملية
XX

لق ��د ا�ستطاع �شعب �إيران المجاه ��د �أن يتغ ّلب بالإيمان ب ��اهلل ووحدة الكلمة على
ق ��درة �شيطانية عظيمة تدعمها جمي ��ع القوى ،و�أن يقطع يد جميع القوى العظمى عن
بلده».
� ّإن الإيمان باهلل وبالمبادئ الإ�سالمية هو الذي حقّق لكم الن�صر».
التوج ��ه نح ��و اهلل تبارك وتعال ��ى والحر�ص عل ��ى حرا�سة
� َّإن �س� � َّر انت�صارن ��ا ه ��و ّ
الإ�سالم».
حافظوا على الأخالق وال�سلوك الإ�سالميين ،فهما اللذان حقّقا لكم الن�صر».
� ّإن �س ّر انت�صاركم هو الإيمان ووحدة الكلمة».
لق ��د ا�ستطاع �شعب �إيران المجاه ��د �أن يتغ ّلب بالإيمان ب ��اهلل ووحدة الكلمة على
ق ��درة �شيطانية عظيمة تدعمها جمي ��ع القوى ،و�أن يقطع يد جميع القوى العظمى عن
بلده»
� ّإن الإيمان باهلل وبالمبادئ الإ�سالمية هو الذي حقّق لكم الن�صر».
الإمام الخميني{ ،الكلمات الق�صار� ،ص.123
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ال ��رزق}:ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ{

ن�سبة النعم �إلى
اهلل تعالى

العل ��م} :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ{
النع ��م ك ّله ��ا} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ{
الن�صر} :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ{

التعدد
التوحيد في مقابل ُّ

التوحيد
الأفعالي والن�صر
فل�سفة
ن�سبة
الن�صر هلل

التوحيد في مقابل التركيب
}ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ{
أفعالي
التوحيد ال ّ
التوحيد في مقابل زيادة ال�صفات

الدعاء بالن�صر

�إلهية الن�صر

«اللهم �أعزّه واعزز به ،وان�صره وانت�صر به ،وان�صره ن�ص ًرا عزيزًا،
دع ��اء االفتت ��احّ :
فتحا ي�سي ًرا ،واجعل له من لدنك �سلطا ًنا ن�صي ًرا ...وان�صرنا به على عد ّوك
وافتح له ً
تعجله ...ون�صرٍ تعزّه و�سلطان حقٍّ تُظهره»...
وعد ّونا ...و�أعنّا على ذلك بفتح ّ
ال�صحيف ��ة ال�سجادي ��ةَ ( :و�أَ ِل ّْف َج ْم َع ُه ْمَ ،و َد ِّب ْر َ�أ ْم َر ُه � ْ�مَ ،و َوا ِت ْر َب ْي َن ِم َيرِ ِه ْمَ ،و َت َو َّح ْد
ِال�ص ْبرِ َ ،وال ُْط ْف َل ُه ْم ِفي ا ْل َم ْكرِ ).
ب ِِكفَا َي ِة ُم�ؤَ ِنهِ ْمَ ،و ْاع ُ�ض ْد ُه ْم بِال َن ّْ�صرِ َ ،و�أَ ِع ْن ُه ْم ب َّ
قيمة الأ�شياءّ � :إن الأ�شياء ت�أخذ قيمتها م ّما تن�سب �إليه �أو يتّحد معها �أو يقرن بها،
ول ��ذا ف� �� ّإن الن�صر قد قرن باهلل �سبحانه وتعالى فكان ��ت قيمته فوق ك ّل �شيء}ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ{.

5

هل النصر س ّنة؟ ()1

السنن القرآنية
نماذج من ّ
مفاهيم محورية:
ّ
XXتعريف السنة.
XXسنن الله في القرآن الكريم.
XXمداليل اآليات الكريمة في السنن.

( )1عالقة الفعل ورد الفعل.
( )2المعرفة الم�سبقة.
( )3الدوام واال�ستمرار.
( )4حفظ االختيار.

موعظة قرآنية
}ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ{ .
مق ّدمة
إ�سالمي بكث ��رة ،والمعنى الأ�شهر لها
كلم ��ة �س ّنة من الكلمات المتداول ��ة في الفكر ال
ّ
النبي  Pمن
ه ��و :قول المع�صوم وفعله وتقريره» .وبهذا المعن ��ى يكون ك ّل ما ورد عن ّ
�أق ��وال و�أفعال �س ّن ًة ،وكذل ��ك ك ّل ما ورد عن �سكوته على بع� ��ض الت�ص ّرفات التي قام بها
بع�ض الم�سلمين في مح�ضره و�سكت ولم يعتر�ض عليها .ولي�س هذا المعنى هو المق�صود
هنا .بل المراد من كلمة �س ّنة معنى �آخر هو المعنى الذي ورد في القر�آن الكريم قبل �أن
تتح ّول هذه الكلمة �إلى م�صطلح ا�شتهرت داللته على هذا المعنى الم�شار �إليه �أعاله.
(((

ّ
تعريف السنة

كلم ��ة �سنّة كلمة وردت ف ��ي اللغة العربية وكان الع ��رب ي�ستعملونها في محاوراتهم
و�أحاديثهم ّثم �أتى الإ�سالم ونزل الوحي على ر�سول اهلل  Pو�أخذت هذه الكلمة معنًى
(((

�سورة فاطر ،الآيتان .43-42
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جديدا �سوف نب ّينه الحقًا .ولكن ال ب�أ�س من تو�ضيح المعنى الأ ّول لي ّت�ضح االنتقال من
ً
المعنى القديم �إلى المعنى الجديد .وبالمنا�سبة ال ب�أ�س من الإ�شارة �إلى � ّأن �أحد وجوه
الإعج ��از في القر�آن الكريم هو ا�ستعماله لكلم ��ات عرب ّي ٍة في معان جديدة بطريقة ال
ي�شع ��ر معها القارئ �أو الم�ستمع ب�شيء م ��ن الغرابة واال�ستهجان على الرغم من تب ّدل
المعان ��ي القديم ��ة واختالفها عن المعان ��ي القديمة .وقد التفت �إلى ه ��ذا ال�شكل من
الياباني تو�شيهيكو �إيزوت�سو:
�أ�شكال الإعجاز القر� ّآني كثير م ��ن العلماء منهم المفكر
ّ
� ّإن الكلم ��ات نف�سها كانت م�ستعمل ًة في اللغة الدارجة في القرن ال�سابع الميالدي� ،إن
ل ��م يكن في الحدود ال�ض ّيقة لمجتمع م ّكة التجاري ،فعلى الأقل عند بع�ض الجماعات
ٍ
مختلف .وجاء
مفهومي
الدين ّي ��ة في الجزيرة العربية� .إال �أنّها كان ��ت تنتمي �إلى نظام
ّ
الإ�س�ل�ام فجمعها م ًعا و�ض ّمها ك ّلها في �شبكة مفهوم ّية جديدة كل ًّيا ،وغير معروفة من
قب ��ل وهي كذلك ح ّتى اليوم .وق ��د �أ ّدى هذا التح ّول في المفاهي ��م والتب ّدل الجوهري
أ�سا�سي كامل في ت�صور
للقي ��م الأخالق ّية والدين ّية الت ��ي ن�ش�أت عنه� ،إلى �إحداث تغ ّير � ّ
يهتم
إن�ساني .ومن وجهة نظ ��ر
المخت�ص بعلم الداللة الذي ّ
ّ
الع ��رب للعالم وللوجود ال ّ
بتاري ��خ الأفكار ،ف� ّإن هذا ،ولي� ��س � ّأي �شيء �آخر ،هو ما �أعط ��ى الر�ؤية القر�آن ّية للكون
أعم ،ف� ّإن من المعرفة ال�شائعة
ه ��ذا الطابع المم ّيز الوا�ضح ج ًّدا .و�إذا تك ّلمنا بتعابير � ّ
� ّأن الكلمات �إذا ُنزِ عت من تراكيبها التقليد ّية الثابتة ،و�أدخلت في �سياق جديد مختلف
كل ًّي ��ا ،ف�إ ّنه ��ا تميل �إل ��ى الت�أ ّثر جوهر ًّيا به ��ذا االنتقال بالذات .وهذا م ��ا يعرف بت�أثير
ال�سي ��اق على معاني الكلمات .وقد ي�ؤ ّدي هذا الت�أثير �إل ��ى تح ّوالت دقيقة في التوكيد،
العاطفي
المعنوي الذي ال يكاد يدرك ،وفي الت�صوير
و�إلى تغييرات طفيفة في الفارق
ّ
ّ
الح � ّ�ي فح�سب ،ولكن الغالب هو حدوث تغ ّيرات عنيفة في بنية معاني الكلمات ،ويظ ّل
الجدي
�صحيحا ح ّتى عندما تبقى الكلمة الت ��ي نحن ب�صدد �إدخالها في النظام
ه ��ذا
ّ
ً
أ�سا�سي الذي كان لها في النظام القديم» .
محتفظة بمعناها ال ّ
(((

(((

تو�شيهيك ��و �إيزوت�س ��و ،اهلل والإن�سان في الق ��ر�آن ،ترجمة هالل محم ��د الجهاد ،مركز درا�س ��ات الوحدة العربية،
بيروت2007 ،م� ،ص .35
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ّ

ومن هذه الكلمات التي ينطبق عليها هذا المبد�أ كلمة «�سنّة» ،فهي كانت ّ
تدل في لغة
أ�صلي لهذه الكلمة� :سننت الماء على وجهي
العرب على
ّ
ال�صب والجريان وهو المعنى ال ّ
� ُأ�سنّه �س ًّنا� :إذا �أر�سلته � اً
إر�سالّ ،ثم ا�شتقّ منه رج ٌل م�سنون الوجه ك� ّأن اللحم ق ّد ُ�س ّن على
وجه ��ه .والحم�أ الم�سنون من ذلك ،ك�أ ّنه قد ُ�ص ّب �ص ًّب ��ا» ّ .ثم تط ّور هذا المعنى و�صار
إلهي في المجتمع ��ات الإن�سان ّية �سواء
ُي�ستعم ��ل في القوانين التي يج ��ري عليها الفعل ال ّ
كان ذل ��ك في عالم الت�شريع �أو في عال ��م التكوين .وي�شير الم�صطفوي �إلى هذا التح ّول
في معنى ال�سنّة من جريان الماء �إلى جريان القوانين والأوامر والأحكام الإله ّية بقوله:
جري ��ان �أمر من�ضبط� ،س ��واء كان هذا الأمر وجريانه في ظهور �صف ��ة �أو عمل �أو قول،
و�س ّن ��ة اهلل تعالى :جريان من ظهور �صفاته على �ضوابط
وتختل ��ف باختالف المواردُ ...
مخ�صو�صة ،وهذه ال�ضوابط تختلف باختالف ك ّل �صفة وبمقت�ضى خ�صو�ص ّياتها» .
(((

(((

سنن الله في القرآن الكريم

وق ��د وردت كلم ��ة �سنّة في القر�آن الكري ��م م ّرات ع ّدة في �سياق ��ات مختلفة منها،
ور ّبم ��ا �أكثره ��ا في معن ��ى المنهج وال�سيرة الت ��ي يجريها اهلل على بع� ��ض المجتمعات
الإن�سان ّية .ومن �أمثلة ذلك الآيات الآتية:
 . 1قال اهلل تعالى }ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓ{  .يقول ال�سيد الطباطبائي في تف�سير هذه الآية :وال�س ّنة
ه ��ي الطريق ��ة وال�سيرة� .أمر النب � ّ�ي � Pأن يب ّلغهم ذلك وفي معن ��اه تطميع وتخويف
وحقيقت ��ه دعوة �إلى ت ��رك القتال والفتنة ليغفر اهلل بذلك ...ف� ��إن لم ينتهوا ع ّما نهوا
عنه فقد م�ضت �س ّنة اهلل في الأولين منهم بالإهالك والإبادة وخ�سران ال�سعي» .
(((

(((

(((
(((
(((
(((

�سن.
معجم مقايي�س اللغة ،ما ّدةّ :
التحقيق في كلمات القر�آن ،ج � ،5ص .288
�سورة الأنفال ،الآية .38
الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � ،9ص .75
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 . 2ق ��ال اهلل تعال ��ى }ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ

أي�ضا طريقت ��ه ومنهجه في
ﭪ ﭫ {  .وف ��ي ه ��ذه الآية يب ّين اهلل ع� � ّز وج ّل � ً
التعام ��ل م ��ع الذي يحاول ��ون ال�ص ّد عن �سبيل ��ه ب�إخراج ر�سله م ��ن �ساحة دعوتهم
وتبليغهم .وتق�ضي هذه الطريقة ب� ّأن المخرِ جين �سوف ي�ست�أ�صلهم اهلل من الأر�ض
الت ��ي �أخرج ��وا منها ر�سوله ويف� � ّكك وحدتهم االجتماع ّية الت ��ي كانت تربط بينهم
وتدفعهم �إلى ما �أقدموا عليه من عدوان.
 . 3قال اهلل تعالى }ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ
(((

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﯺ{  .وت�شب ��ه هات ��ان الآيتان �سابقتهما من حي ��ث الم�ضمون وذلك � ّأن اهلل في
هاتي ��ن الآيتي ��ن يه� � ّدد الم�ستكبرين الذين يق�سم ��ون على االهت ��داء ولك ّنهم بعد ذلك
ي�ستكب ��رون ويمكرون بالمنذرين الذين ي�أتون �إليه ��م من قبل اهلل تعالى ،يه ّددهم بما
تقت�ضي ��ه الطريقة وال�س ّنة الإله ّية ف ��ي التعامل مع الأمم التي �سبقتهم ،ويلفت نظرهم
ف ��ي الآيتين الالحقتين لهاتين الآيتين ويدعوهم �إل ��ى ال�سير في الأر�ض واالعتبار بما
جرى على الأ ّولين وبالقوانين التي ط ّبقها اهلل ع ّز وج ّل على من �سبقهم من الأمم.
(((

مداليل اآليات الكريمة في السنن

تفيدن ��ا الآيات المتق ّدمة �أمو ًرا ع� � ّدة ن�ستعر�ضها فيما ي�أتي لنط ّبقها بعد ذلك على
الن�ص ��ر الذي وعد اهلل به الم�ؤمني ��ن ونعرف هل هو �سنّة من ال�سنن التي يجريها اهلل
يخ�ص بها بع�ض النا�س �أو الجماعات
تعال ��ى على الم�ؤمنين به �أم هو حال ��ة ا�ستثنائ ّية ّ
في بع�ض الحاالت دون غيرها.
(((
(((

�سورة الإ�سراء ،الآيتان  76و .77
�سورة فاطر ،الآيتان  42و .43
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 . 1العالقة بين الفعل ورد الفعل:
ال�س ّن ��ة ت�شبه القانون الذي يحكم العالقة بين الفع ��ل ور ّد الفعل .ففي الآية الأولى
يح ّدثنا اهلل عن مالزمة المخاطبين بالآية �سيرة الأمم الما�ضية (الفعل) وعن انطباق
�س ّن ��ة اهلل على الأمم الما�ضية عليهم (ر ّد الفع ��ل) .وفي الآية الثانية يخبرنا ع ّز وج ّل
ع ��ن � ّأن �إخراج الر�سول م ��ن ميدان دعوته �سوف ي�ؤ ّدي (الفعل) �إلى تف ّكك المتم ّردين
وفقدانه ��م وحدتهم االجتماع ّي ��ة (ر ّد الفعل) .والأمر نف�سه ُيق ��ال فيما يرتبط بالآية
الثالثة.
 . 2المعرفة الم�سبقة:
يذكر العلماء � ّأن ميزة القوانين التي يقدر العلم على اكت�شافها �أنّها ت�سمح للإن�سان
بالتن ّب� ��ؤ بالأحداث الآتية في الطبيعة .ي�ؤ ّدي فه ��م الإن�سان لقانون الجاذبية �إلى قدرة
المهند�سين مثلاً على تنظيم الأبنية وفق قوانين مح ّددة ت�سمح بتما�سك البناء وتحول
دون انهي ��اره .وكذل ��ك فهم القانون الذي ي� ��ؤ ّدي �إلى الك�سوف �أو الخ�س ��وف ي�ؤ ّدي �إلى
�إمكان التن ّب�ؤ بحدوث هاتين الظاهرتين قبل ح�صولهما وعلى هذين الأمرين ُيقا�س ما
�سواهم ��ا .وفيما نحن فيه معرفة �سنّة اهلل في الأمم الما�ضية تهدي الإن�سان �إلى تو ّقع
النتائ ��ج والآثار التي تترتّب على �أفعاله .وال تغفل الآي ��ات المتق ّدمة هذه الخ�صو�ص ّية
في ال�سنّة بل تلفت �إليها بطريقة وا�ضحة عندما تدعو �إلى االعتبار الذي هو النظر في
م�صائر ال�سابقين والآثار التي ترتّبت على �أفعالهم لمعرفة الآثار والنتائج التي �سوف
تتر ّت ��ب في حال تك ّرر الفع ��ل نف�سه �أو ما ي�شبهه من الأ ّمة المدع� � ّوة �إلى االعتبار بمن
�سبقها من الأمم.
 . 3الدوام واال�ستمرار:
ال ��دوام واال�ستمرار �أو فقل االطراد هو م ��ن الخ�صائ�ص التي تجعل المبد�أ قانو ًنا
الطبيعي �أو ف ��ي مجال الإن�سان والمجتمع .فال
و�س ّن ��ة �سواء كان ذلك في مجال العلم
ّ
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يك ��ون القانون قانو ًن ��ا �إال �إذا انطبق على الجميع بطريقة واح ��دة .وح ّتى اال�ستثناءات
قانوني
الت ��ي يظهر لأ ّول وهل ��ة �أنّها تخرق القاعدة يج ��ب �أن تكون خا�ضع ��ة ال�ستثناء
ّ
أ�صلي .ومن هنا ال تك ��ون المعجزات خر ًقا للقوانين التي تحكم
ين�سج ��م مع القانون ال ّ
عالق ��ة الع ّل ��ة بالمعلول  .ومن هنا ال يكون رفع التكلي ��ف مث ًال عن بع�ض النا�س خر ًقا
الت�شريعي ،بل هو قانون ي�ؤ ّدي �إلى اال�ستثناء ب�شكلٍ
قانوني .والآيات المتق ّدمة
للقانون
ّ
ّ
ت�شير �إلى دوام هذا المعنى بو�ضوح يغنينا عن ال�شرح والتف�صيل.
 . 4حفظ االختيار:
الخ�صو�ص ّي ��ة الرابعة من خ�صو�ص ّيات القواني ��ن االجتماع ّية �أنّها تحفظ للإن�سان
اختي ��اره وال تلغي �إرادته .بل ح ّتى في القوانين الطبيع ّي ��ة عندما يكت�شف الإن�سان �س ّر
حق فهمه ف�إنّه و�إن لم يكن قاد ًرا على تبديله وتغييره} :ﯰ ﯱ ﯲ
القانون ويفهمه ّ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ{  ،لك ّن ��ه ق ��اد ٌر عل ��ى التك ّيف مع ��ه واال�ستفادة منه.
فالإن�س ��ان ال يقدر على �إبطال قان ��ون الجاذب ّية المذكور �أعاله ولكنّه قاد ٌر على تكييف
حيات ��ه معه واال�ستف ��ادة منه وتوجيهه في خدم ��ة �أغرا�ضه ولو في ح ��دود مر�سومة ال
يمك ��ن تجاوزها .فبدل �أن يج ��ري علينا قانون الجاذبية وي�سقطنا من �أعلى �إلى �أ�سفل
أي�ضا
يمكنن ��ا اال�ستفادة منه في اال�ستقرار على وجه الأر� ��ض .والقوانين االجتماع ّية � ً
يمكن التعامل معها بهذه الطريقة فيمكن للإن�سان �أن يقدم على تحقيق الفعل ليتحقّق
ر ّد الفع ��ل� ،أو العك�س يمتنع عن الفعل وي�ستفي ��د من تجربة الأمم الما�ضية فال يجري
عليه ما جرى عليهم.
(((

(((

فل�سفي يدور ح ��ول المعجزات التي ي�أتي به ��ا الأنبياء و�أنّها ال تع ّد خر ًقا لقان ��ون العل ّية ،بل هي
((( �إ�ش ��ارة �إل ��ى نقا�ش
ّ
النبي الذي ي�أتي بالمعجزة ّ
يطلع على ع ّلة غير الع ّلة الطبيع ّية التي اعتاد
ولكن
ة
ي
العل
قانون
م�صاديق
م�صداق من
ّ
ّ
النا� ��س عليه ��ا .وتف�صيل هذا البحث له مح ٌّل �آخر .ومن �أراد المزيد يمكنه الرجوع �إلى كتب علم الكالم والفل�سفة
وكتب التف�سير ،ومن ذلك :الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � ،1ص .73
((( �سورة فاطر ،الآية .43
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ّ
وقفة ّ
تأملية
XX

}ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ { وال ��كالم يقع ف ��ي ثالثة مطالب:
�أحدها� :إ ّنه ال ريب في عدم حاجة القادر المتعال �إلى ن�صرة �أحد ف�إ ّنه تعالى بوجوب وجوده
غني بال ّذات ،والخلق محتاجون �إليه كما قال تعالى �ش�أنه} :ﯱﯲﯳ ﯴ{
المف�س ��رون ،ود ّلت علي ��ه الأخبار :هو ن�ص ��رة دينه ،ون�صرة
فالم ��راد بن�صرته كم ��ا ذكره ِّ
النب ��ي والأئمة الأطه ��ار ،والأولياء الأبرار ،وبعبارة �أخرى كل من يكون في ن�صرته يكون في
ر�ض ��ى اهلل تعالى ،فن�صرت ��ه ن�صرة اهلل ،وهذا المطلب من غاي ��ة الو�ضوح بمكان ال يحتاج
�إل ��ى �شاهد وبرهان .الثاني :اعل ��م �أنّ المراد بن�صرته هو الإق ��دام والم�ساعدة في ك ّل �أمر
ُع ِل ��م تعلُّق غر�ضه بوقوع ��ه ،ولهذا تتفاوت كيفية الن�صرة بح�سب تف ��اوت الأزمان والأحوال
والأمكنة ،فالن�صرة في زمان ح�ضوره تح�صل بوجه ،وفي زمان غيبته بوجه �آخر ،فقد تكون
الن�صرة بالتقية وقد تكون بالدعوة �إليه وقد تكون بالجهاد بين يديه وقد تكون بالدعاء في
تعجي ��ل فرجه ،وقد تكون بذكر ف�ضائل ��ه ،و�صفاته ،ودالئله ،وعالمات ��ه ،وقد تكون بن�صرة
�أوليائه و�أح ّبائه وقد تكون بت�أليف الكتب ون�شرها� ،إلى غير ذلك من �أ�صناف الن�صرة ،وهي
كثي ��رة ال تخفى عل ��ى �أهل الب�صيرة .الثالث :في كيفية الن�ص ��رة الإلهية ،التي جعلها جزاء
لن�ص ��رة العب ��د �أولياء اهلل تعالى ودين ��ه ور�سله بح�سب ما ا�ستفدناه م ��ن الروايات .فنقول:
يمك ��ن �أن يكون المراد بهذه الن�صرة �أن ين�صر اهلل تعالى عبده في الي�سر والع�سر وال�س ّراء
وال�ض� � ّراء ب� ��أن يحفظه م ّما ُيبعده ع ��ن رحمته من الأ�شر ،والبط ��ر ،والطغيان ،ونحوها من
المهل ��كات ،والموبق ��ات ،الت ��ي تعر�ض للعبد في ح ��ال الرخاء ،ومن الج ��زع والهلع والك�سل
والف�ش ��ل ،ونحوه ��ا ،م ّما يعر�ض للعبد في ح ��ال البالء .و�أ ّما الن�صرة عل ��ى الأعداء في دار
الفن ��اء فهي تابع ��ة للم�صالح والحكم الإلهية ،ف�إ ّنها تتفاوت بح�س ��ب المقت�ضيات والأزمنة،
فقد يكون �أوليا�ؤه في الدنيا غالبين ،وقد يكونون مغلوبين ،وذلك لحكم وعلل.
(((

مكيال المكارم ،الميرزا محمد تقي الأ�صفهاني ،ج� ،2ص.207
((( �سورة مح ّمد ،الآية .38
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أ�صلي لهذه الكلمة�« :سننت الماء على وجهي � ُأ�سنّه �سنًّا� :إذا �أر�سلته
لغة :المعنى ال ّ
� اً
إر�سال�...إلخ
معاني ال�سنة

�أ�صولياً :ال�سنة هي قول المع�صوم Qوفعله وتقريره.
ال�سن ��ن الإلهي ��ة :جري ��ان م ��ن ظهور �صفات ��ه عل ��ى �ضوابط مخ�صو�ص ��ة ،وهذه
ال�ضوابط تختلف باختالف ك ّل �صفة وبمقت�ضى خ�صو�ص ّياتها.

العالق ��ة بين الفع ��ل ور ّدة
الفعل
مداليل ال�سنن
الإلهية

المعرفة الم�سبقة
}ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ{
الدوام واال�ستمرار
حفظ االختيار

هل الن�صر
�سنة؟

خ�س ��ران ال�سع ��ي} :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ{.

�سنن اهلل في
القر�آن الكريم

اال�ستئ�ص ��ال} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ{.
ارتداد نتيجة العمل على �صاحبها} :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ{.
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هل النصر س ّنة؟ ()2

اإللهي في القرآن الكريم
سنن النصر
ّ
مفاهيم محورية:

ّ
XXالسنة بحسب رأي الشهيد الصدر.
ّ
XXكيف نثبت ّ
أن النصر سنة؟
XXآيات النصر في القرآن الكريم.
ّ
العامة في النصر.
XXاآليات
XXاآليات المصداقية في النصر.
XXآيات االعتبار بنصر سابق.

موعظة قرآنية
} ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{ .
مق ّدمة
إلهي �سنّة من ال�سنن وقانون كتبه اهلل على نف�سه و�ألزم نف�سه
هل الن�صر والمدد ال ّ
ب ��ه؟ وما هي ال�شروط التي يجب على الإن�سان توفيرها ليح�صل عليه؟ �أو فلنقل ما هو
إلهي و�صدى فعله وجزاءه
الفع ��ل الذي يجب على الإن�سان �أن يحقّقه لينال ر ّد الفعل ال ّ
الح�سن وهو الن�صر وتحقيق الأهداف؟
وللج ��واب عن هذا ال�س�ؤال يح�سن بنا اال�ستعانة بجهود �أحد العلماء الذين عالجوا
مو�ضوعا �شبي ًها بهذا المو�ضوع و�أبدع في فتح هذا البحث وفيما انتهى �إليه من نتائج،
ً
وهو ال�شهيد المرحوم ال�سيد محمد باقر ال�صدر.
(((

ّ
السنة بحسب رأي الشهيد الصدر

ي ��رى ال�شهيد ال�صدر � ّأن القر�آن ك�شف ع ��ن اهتمامه بما ي�س ّميه بال�سنن التاريخ ّية
الب�شري لمجموعة
ب�أكثر من طريقة ،فم ّرة يخبرنا القر�آن الكريم عن خ�ضوع التاريخ
ّ
(((

�سورة البقرة ،الآية .214
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عام ،وثانية يخبرنا عن �سن ��نٍ بعينها من خالل ذكر
م ��ن القوانين وال�سنن عل ��ى نح ٍو ٍّ
الم�صادي ��ق والأمثلة لهذه ال�سنن ،وثالثة يمزج الق ��ر�آن بين النظر ّية والتطبيق بحيث
الكلي في �إطار الم�صداق ،ورابعة يدعونا �إلى النظر في التاريخ والت�أ ّمل
يب ّين المفهوم ّ
ف ��ي م�صائر الأمم الغابرة كي نكت�شف القانون و َن ِعي ال�سنّة  .ومن �أمثلة الق�سم الأ ّول
قول ��ه تعال ��ى} :ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ { .
وم ��ن �أمثلة الق�س ��م الثاني قوله تعال ��ى} :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
الحث على النظر في م�صائر
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ{ ومن �أمثلة ّ
ال�شع ��وب ال�سابقة قوله تعالى} :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪﮫ { .
(((

(((

(((

(((

ّ
كيف نثبت ّ
أن النصر سنة؟

يمكنن ��ا معالج ��ة �س�ؤالنا المطروح ف ��ي العنوان على �ضوء ما تق� � ّدم �أعاله والبحث
ع ��ن الآي ��ات التي تب ّين �أن الن�ص ��ر �سنّة من ال�سنن التي كت ��ب اهلل على نف�سه االلتزام
به ��ا في �أكثر من �آية من �آيات القر�آن الكريم .وم ��ن ال�شواهد والقرائن العا ّمة الدا ّلة
عل ��ى � ّأن الن�ص ��ر �س ّن ��ة تعبير اهلل ع ��ن منحه الن�صر لبع� ��ض الر�سل والأم ��م ال�سابقة
ب�صيغة الم�ضارع .والفع ��ل الم�ضارع كما يق ّر علماء اللغة العرب ّية يدلّ على اال�ستمرار
والتكرار .وهاتان ال�سمتان من �سمات القانون كما �أ�شرنا �آنفًا .ومن الآيات التي وردت
بهذه ال�صيغ ��ة قوله تعال ��ى} :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ { .
والت�أكي ��د الم�ضاع ��ف الذي اتّ�سم به بع� ��ض عبارات القر�آن التي تتح� � ّدث عن الن�صر
(((

(((
(((
(((
(((
(((

التخ�ص�ص ّية لل�شهيد
ال�سي ��د محمد باقر ال�صدر ،المدر�سة القر�آن ّية ،الطبعة الأولى ،مرك ��ز الأبحاث والدرا�سات
ّ
ال�صدر ،قم 1421 ،هـ.ق� ،.ص .54
�سورة الأعراف ،الآية .34
�سورة الأنعام ،الآية .34
�س ��ورة يو�س ��ف ،الآية  .109تجدر الإ�شارة �إلى � ّأن الأمثلة المذكورة للآيات ال�شريفة هي من ال�شهيد ال�صدر نف�سه.
انظر :المدر�سة القر�آنية ،م�صدر �سابق� ،ص .66-55
�سورة الحج ،الآية .40

77

( ؟ةّنس رصنلا لههيهلإلا رصنلا ننس ) (2؟ةّنس رصنلا له

تك�ش ��ف ع ��ن � ّأن الن�صر �س ّن ��ة من ال�سنن الإله ّي ��ة التي يجريها اهلل ع� � ّز وج ّل على من
ي�ستح ّقه ��ا} :ﰓ ﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜ{  .ون�شي ��ر هن ��ا �إل ��ى
�أدات ��ي التوكيد الالم والنون ،كما نلفت �إل ��ى �أن الفعل كتب يدلّ على الجزم :والكتابة
معروفة المعنى و ُيكنّى بها عن الفر�ض والعزيمة والق�ضاء الحتم» .
(((

(((

آيات النصر في القرآن

�س ��وف ن�ستعر�ض فيم ��ا ي�أتي الآيات التي تت�ض ّمن الوعد الإله � ّ�ي بالن�صر للم�ؤمنين
وف ��ق التق�سي ��م المذكور �أع�ل�اه؛ لنثبت � ّأن الن�ص ��ر �سنّة �إله ّي ٌة عا ّم ��ة تجري في عروق
المنطقي للبحث عن
التاريخ و�شرايين المجتمعات الإن�سان ّية .وقد ال ُي�سعفنا التنظيم
ّ
ا�ستيف ��اء الأق�سام المذك ��ورة ،وال�سبب هو اختالف محور البح ��ث عندنا عن المحور
المعتم ��د عن ��د ال�شهيد ال�صدر .وبي ��ان ذلك � ّأن ال�شهيد ال�ص ��در كان ب�صدد الحديث
الب�شري للقوانين وال�سنن ،و�أما نحن ف�إنّنا نبحث في
عن مبد�أ خ�ض ��وع حركة التاريخ
ّ
مرحل ��ة الحق ٍة وه ��ي مرحلة الت�سليم بهذا الخ�ضوع والبحث ع ��ن �سنّة بعينها هي �سنّة
إلهي .وتجدر الإ�شارة �إلى � ّأن ما نبغيه هو ذكر بع�ض الأمثلة ول�سنا نرمي �إلى
الن�صر ال ّ
الح�صر واال�ستق�صاء.
ّ
العامة في النصر
اآليات

م ��ن ال�صيغ الت ��ي ذكرت لتعبير القر�آن ع ��ن ال�سنن �صيغة التعبي ��ر العا ّم عن هذه
ال�س ّن ��ة ولو من باب بيان خ�ضوع المجتم ��ع والتاريخ لل�سنن والقوانين ،وم ّما وجدنا �أنّه
يمكن اندراجه في هذا ال�صنف الآيات الآتية:
 . 1ق ��ال اهلل تعال ��ى } :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ

(((
(((

�سورة المجادلة ،الآية .21
الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � ،2ص .7
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إلهي الذي
ﭽ{  .ي�أم ��ر اهلل ف ��ي هذه الآية ب�إبالغ الذين كف ��روا بالقانون ال ّ
�س ��وف ُيط ّب ��ق عليهم وهو قان ��ون الغلبة ،مهم ��ا تطاولت الأ ّيام .وه ��ذه الآية على
الرغم من �أ ّنه ��ا ال تتح ّدث مبا�شرة عن ن�صر الم�ؤمنين وانت�صارهم ،ف�إنّها تفيد
ه ��ذا المعنى بو�ضوح ،فعندما ُيغلب الكافرون �س ��وف يكون المنت�صر هو الطرف
المقابل لهم �أي الم�ؤمنون.
 . 2قال اهلل تعال ��ى} :ﯳﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ ﯼ ﯽ{  .وهذه
أي�ضا تق ّرر مبد�أً عا ًّما هو تحقّق الغلب ��ة الدائمة لحزب اهلل على غيرهم من
الآي ��ة � ً
الجماعات التي توالي غير اهلل وتتح ّزب له.
 . 3ق ��ال اهلل تعال ��ى} :ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ{  .وه ��ذه الآي ��ة عل ��ى
من اهلل به على الم�سلمين
الرغ ��م من ورودها في �سياق الحديث عن الن�صر الذي ّ
في معركة بد ٍر �إال � ّأن ختامها بهذه الطريقة ي�سمح بت�صنيف هذا المقطع من الآية
في خانة الآيات العا ّمة؛ وذلك لأنّه ختام م�شعر بالتعليل ،و�صيغة النفي واال�ستثناء
ت�ؤ ّك ��د ه ��ذا المعنى .يقول ال�سيد الطباطبائي في مقام �إرج ��اع الن�صر والمدد �إلى
الربوبي
اهلل تعال ��ى دون غيره من الو�سائل ح ّت ��ى لو كانت المالئكة... :هو المقام
ّ
وحكم وال يكف ��ي عنه وال ي�ستق ّل دونه �شيء من الأ�سباب،
ال ��ذي ينتهي �إليه ك ّل �أمرٍ
ٍ
فالمعن ��ى � ّأن المالئك ��ة المم ّدين لي�س له ��م من �أمر الن�صر �شيء؛ ب ��ل هم �أ�سباب
ظاهر ّي ��ة يجلب ��ون لكم الب�ش ��رى وطم�أنينة القل ��ب ،و�إنّما حقيق ��ة الن�صر من اهلل
�سبحانه ال يغني عنه �شيء وهو اهلل الذي ينتهي �إليه ك ّل �أمرٍ  ،العزيز الذي ال ُيغلب
الحكيم الذي ال يجهل» .
(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((

�سورة �آل عمران ،الآية .12
�سورة المائدة ،الآية .56
�سورة �آل عمران ،الآية .126
الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � ،4ص .4
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 . 4ق ��ال اهلل تعال ��ى } :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ{  .ووجه ت�صنيف هذه الآية في الآيات
النبي
العا ّمة �أمران �أحدهما �أنّها تتح ّدث عن الر�سل الذين �أر�سلهم اهلل تعالى قبل ّ
 Pوال ت�شي ��ر �إل ��ى ر�سول بعين ��ه منهم ،وثانيهم ��ا �أنّها تختم ببي ��ان قاعدة عا ّمة
مفادها � ّأن اهلل جعل للم�ؤمنين على نف�سه حقًّا �أن ين�صرهم وال يكلهم �إلى �أنف�سهم،
وال يلقي بهم طعمة للكافرين.
 . 5قال اهلل تعالى} :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ{  .وهذه الآية
الت ��ي م ّرت �سابقًا تدخل في هذه المجموعة من الآي ��ات التي تب ّين � ّأن الن�صر �سنّة
من ال�سنن الإله ّية التي �ألزم اهلل نف�سه بها .وهي ت�شبه في لهجتها التعبير القر� ّآني
الوارد ف ��ي قوله تعال ��ى} :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ{ وف ��ي هذه الآيات
غنًى وكفاية تعفي من الإطالة ومتابعة البحث.
(((

(((

(((

ّ
المصداقية في النصر
اآليات

 -قال اهلل تعال ��ى} :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ{ .ه ��ذه واحد ٌة من الآيات التي تخبرنا عن م � ّ�ن اهلل بالن�صر على الم�ؤمنين .وهي
خا�ص ًة بمعركة بد ٍر �إال � ّأن ل�سانها يوحي ب�إمكان تعميم هذا المبد�أ
و�إن كانت �آية ّ
�إل ��ى غير هذه الواقعة م ��ن الوقائع .والم� ّؤ�شرات التي ت�سم ��ح بمثل هذا التعميم
ه ��ي :الحديث عن الن�ص ��ر مع الإ�شارة �إلى ال�ضعف وق ّل ��ة العدد الذي كان عليه
الم�سلمون في ذلك الزمان ،وختام الآية بالدعوة �إلى التقوى وال�شكر الأمر الذي
يوحي ولو على نحو الإ�شعار بالوعد بدوام مثل هذه المنّة �إن ثبت الم�سلمون على
(((

(((
(((
(((
(((

�سورة الروم ،الآية .47
�سورة المجادلة ،الآية .21
�سورة الأنعام ،الآية .54
�سورة �آل عمران ،الآية .123
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التق ��وى وال�شكر .ويت�أ ّكد هذا المعنى بمالحظة �سي ��اق الآية الالحقة لهذه الآية
وم ��ن ذلك قوله تعالى في الآية  125من ال�سورة نف�سها} :ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈ{ .
 -ق ��ال اهلل تعال ��ى } :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ(((

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ{  ،تكم ��ل ه ��ذه الآي ��ة دالل ��ة الآية
ال�سابق ��ة وتو�ضحها .وتب ّين � ّأن ن�صر اهلل للم�ؤمنين في بد ٍر لم يكن ا�ستثنا ًء بل
كان ه ��و القاعدة .والهزيمة التي ُم ِني بها الم�سلمون �أ ّو اًل في حنين ناجمة عن
الإعجاب بالكثرة وترك التو ّكل على اهلل .وقد ورد في بع�ض الأخبار المرتبطة
ولكن اهلل
بغ ��زوة حنين � ّأن �أحد الم�سلمين قال« :لن نغلب اليوم ع ��ن ق ّلة» ّ .
يك�شف في الآيات الالحقة عن �أنّه لم يترك الم�سلمين ولم يكلهم �إلى �أنف�سهم
إلهي،
بل عاد عليهم بعد �أن �أ ّدبهم و�ألفتهم �إلى � ّأن الكثرة ال تغني عن المدد ال ّ
ف�أنزل �سكينته و�أم ّدهم ب�أ�سباب الن�صر الغيب ّية .
 -قال اهلل تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ {  .وظاه ��ر
المف�سري ��ن ،وذلك �أنّ
ه ��ذه الآي ��ة �أ ّنه ��ا نزلت ف ��ي معركة ب ��د ٍر كما ي ��رى عد ٌد م ��ن ّ
الم�سلمين كانوا على هذه الحالة من ال�ضعف والخوف وقت بد ٍر وبعد هذا الن�صر
تغ ّير حال الم�سلمين ،وقويت �شوكتهم وق ّل طمع الم�شركين فيهم.
(((

(((

(((

(((

(((

((( �سورة �آل عمران ،الآية .125
((( �سورة التوبة ،الآية .25
((( ابن �شهر �آ�شوب ،مناقب �آل �أبي طالب ،النجف1956 ،م ،ج � ،1ص .180
نموذجا �آخر للآيات التي تتح ّدث عن حاالت مح ّددة من
((( انظ ��ر� :سورة التوبة ،الآية  .26ويمكن �أن تكون هذه الآية
ً
إلهي.
الن�صر ال ّ
((( �سورة الأنفال ،الآية .26
((( المي ��زان ف ��ي تف�سير القر�آن ،ج � ،9ص 53؛ ال�شيخ نا�صر مكارم ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،ج
� ،5ص .299
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قال اهلل تعالى} :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ

خا�ص ًة بالنب � ّ�ي � Pإال � ّأن �سياقها
ﯲﯳ{  .وه ��ذه الآي ��ة و�إن كانت ّ
يفي ��د � ّأن انت�ص ��ار النب � ّ�ي ال يتو ّقف على ن�ص ��ر النا�س له فق ��د ن�صره اهلل يوم
ل ��م يك ��ن معه �سوى رجلٍ ٍ
واحد .وهذا يدلّ بو�ض ��وح على � ّأن اهلل يحقّق ما يريد
حجته وتبليغ ر�سالته �سواء كث ��ر النا�س حوله �أم ق ّلوا
م ��ن انت�ص ��ار نب ّيه و�إتمام ّ
وبالتالي تريد �أن تقول هذه الآية ال يمن ّّن �أح ٌد ال على اهلل وال على ر�سوله ،ف� ّإن
وحيدا.
اهلل �إذا �أراد �أن ين�صر ر�سوله ين�صره ولو كان ً
(((

آيات الدعاء بالنصر

�ات ع ّدة تتح ّدث ع ��ن طلب الم�ؤمني ��ن الن�صر من اهلل
ورد ف ��ي الق ��ر�آن الكريم �آي � ٌ
تعال ��ى .ووج ��ه داللة هذه المجموعة م ��ن الآيات على ما نحن في ��ه �أي على � ّأن الن�صر
م ��ن عند اهلل وهو �سنّة من �سننه تعالى ،هو نقل القر�آن هذه المجموعة بطريقة ت�شبه
�إقراره ��م الداعي ��ن على دعائهم ما يعن ��ي � ّأن ه�ؤالء الداعين يطلب ��ون ما يطلبون من
مح ّله ولو كان الن�صر ُيطلب من ٍّ
محل �آخر لندبهم اهلل تعالى �إلى طلبه من حيث يجب
�أن ُيطلب .ومن هذه الآيات:
 -ق ��ال اهلل تعال ��ى} :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳ{  .فف ��ي هذه الآية يخبرن ��ا اهلل ع ّز وج ّل عن � ّأن هذه
(((

(((
(((
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الأ ّم ��ة �سوف يح�صل لها ما ح�ص ��ل على الأمم ال�سابقة م ��ن امتحان وابتالء،
يتوجه �إلى اهلل وي�س�أل عن
و�سوف ي�شت ّد عليها البالء �إلى درجة تجعل الر�سول ّ
المف�سرين عند �إمكان �أن ي�صدر مثل
وق ��ت الن�صرة والمدد .وقد تو ّقف بع�ض ّ
ه ��ذا الأمر عن الر�سول وقال :وال �ضير في �أن يتف ّوه الر�سول بمثل هذا الكالم
ا�ستدعا ًء للن�صر الذي وعد به اهلل �سبحانه ر�سله والم�ؤمنين بهم»...
وبغ�ض
ّ
النظ ��ر عن القائل والداعي الذي ي�ستنزل الن�صر من اهلل ،ف� ّإن اهلل ينقل هذا
الدعاء وال يب ّين للداعي �أنّه �أخط�أ في طلبه الن�صر من اهلل ،ولي�س هذا فح�سب
ب ��ل تكمل الآية وتب ّين � ّأن ن�صر اهلل قري � ٌ�ب؛ �إذ يبدو من ظاهر الآية � ّأن العبارة
إلهي والر ّد على دعاء الداعي.
الأخيرة هي الجواب ال ّ
 -ق ��ال اهلل تعال ��ى } :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
{  .وه ��ذه �آي ��ة
�أخ ��رى تحكي عن جند طالوت �إذ برزوا في مواجهة جالوت وجنوده طلبوا من
اهلل �أن ين�صرهم ويث ّبت �أقدامهم .ووجه الداللة فيها ما تق ّدم في الآية ال�سابقة
ف�ل�ا نعي ��د .وتت�أ ّكد دالل ��ة الآية بالنظر �إل ��ى الآية الالحقة الت ��ي تكمل فتقول:
}
ﮣﮤﮥﮦﮧ{  ،و�إذن اهلل ف ��ي ه ��ذه الآية
تكويني ولي�س �إذ ًنا ت�شريع ًّيا ،وذلك �أنّه ال ّ
�شك
ال ب� � ّد م ��ن �أن ُيفهم على �أنّه �إذ ٌن
ٌّ
ي�ستحق الذكر هو
الت�شريعي بهزيمتهم وبالتالي ال داعي لذكره ،وما
في الإذن
ّ
ّ
توهم � ّأن الق ّوة الماد ّية هي ال�سبب في الن�صر ،فب ّين اهلل
الإذن
التكويني لدفع ّ
ّ
� ّأن الن�صر تحقّق ب�إذن اهلل و�إرادته ولي�س باالعتماد على الما ّدة والما ّديات.
(((

(((

(((

(((
(((
(((
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ّ
وقفة ّ
تأملية
XX
لو نزلتم �إلى الميدان في �سبيل اهلل و�ص ّمدتم ،ف� ّإن الن�صر �أمر قطعي} :ﯰﯱ

ﯲ ﯳ ...ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ، {..هذا الأمر ال يتع ّلق بما جرى في معارك
�ص ��در الإ�سالم فق ��ط }ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ {...هي �سن ��ة �إلهية} ....ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ{ ف� ّإن اهلل تعالى �سين�صر حتم ًا وقطع ًا ،ومعنى }ﭺ{ ،هو
هذه القطعية والحتمية} ،ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ { .
(((

(((

(((

الإمام الخامنئي} :كلمته في ذكرى انتقا�ضة �أهالي قم2013/1/8/م.

التف�ض ��ل الإلهي وال نرى يد العطف
بالطب ��ع ،نحن ُنخطئ ،ف�ل�ا ُندرك �أحيان ًا هذا ّ
الر ّبانية التي تُظ ِّلنا في مختلف الق�ضايا .بع�ض الأحيانُ ،نخطئ من هذه الجهة حيث
نت�ص� � ّور �أنّنا نحن الذين نقوم بمثل هذه الأمور ،في حين �أنّنا ل�سنا كذلك }.ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ { .
«قل ��ب الم�ؤم ��ن بين �إ�صبعي الرحمن» ،فمن الذي يجذب ه�ؤالء الم�ؤمنين لينزلوا
متوجهين �إلى اهلل بهذا ال�شكل؟ لي�ست �إال اليد الإلهية والقدرة
�إلى الميادين ويجعلهم ّ
الر ّبانية وال غير ,هذه هي الأمور التي تجعلنا متفائلين.
 ال �أُري ��د االقت�صار على تف�صيل الوقائع فنحن جميع� � ًا ُن�شاهدها تباع ًا بل �أُريد �أن
{  ،ف ��اهلل تعالى يجعل
�أ�ص ��ل �إلى هذه النتيج ��ة} :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ت�أييده �إلى جانب النّ�صرة بوا�سطة الم�ؤمنين ,حيث � ّإن الأمر هنا بالظاهر هو النّ�صرة
{ و�أمثالها }.ﭙ ﭚ
المعنو ّية ،مثلما ورد }:ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
(((

(((

(((

((( �سورة الفتح ،الآيتان  22و.23
((( �سورة الحج ،الآية .40
((( �سورة الن�ساء ،الآية .122
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{ الم�ؤمن ��ون هم الذي ��ن يوجبون النّ�ص ��رة ،الم�ؤمنون هم
ﭛﭜ
الذي ��ن يحفظ ��ون النظام ثابت� � ًا ،الم�ؤمنون هم الذي ��ن ُيع ّبدون الطريق ف ��ي الميادين
المختلف ��ة حتى يتم ّكن النظام الإ�سالمي من �إنج ��از الأعمال الكبرى .ونحن ال ينبغي
�أن نت�ص ّوره ��ا }:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ {  ,ال نت�ص� � ّورن �أنّنا من يفعل ذلك ،بل
هي فعل اهلل.
(((

(((

الإمام الخامنئي} ،كلمته في لقاء مجل�س خبراء القيادة2011/09/08 /م.

(((
(((
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الب�شري لمجموعة من القوانين وال�سنن على نح ٍو عا ٍّم.
خ�ضوع التاريخ
ّ
ال�سنن في
القر�آن عند
ال�شهيد ال�صدر

الإخبار عن �سننٍ بعينها من خالل ذكر الم�صاديق والأمثلة لهذه ال�سنن.
الكلي ف ��ي �إطار
م ��زج الق ��ر�آن بي ��ن النظر ّي ��ة والتطبي ��ق بحيث ُيب ّي ��ن المفه ��وم ّ
الم�صداق.
الدع ��وة �إل ��ى النظر في التاري ��خ والت�أ ّمل في م�صائر الأم ��م الغابرة كي نكت�شف
القانون و َن ِعي ال�سنّة.
قان ��ون الغلبة} :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ
ﭽ{.

كيف نُثبت �أن
الن�صر �سنة؟
(�آيات الن�صر)

تح ّق ��ق الغلب ��ة الدائمة لح ��زب اهلل} :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ{.

الن�صر من اهلل �سبحانه وتعالى} :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ{.
الن�ص ��ر للم�ؤمني ��ن م ��ن وع ��ود اهلل} :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ{.

الن�صر �سنة �إلهية} :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ{.

هل الن�صر
�سنة؟

الهج ��رة النبوي ��ة} :

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{.
�آيات الن�صر
الم�صداقية

معركة بدر} :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ{.
ب ��ثّ الق ��وة و�إ�ضع ��اف الع ��دو} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ{.

معركة حنين} :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ{.

الدعاء بالن�صر

طل ��ب الن�ص ��ر} :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{.
ق�صة معركة طالوت وجالوت} :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ{.
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أسباب النصر()1

األسباب الماديّة
مفاهيم محورية:
ّ
XXسنة النصر واختيار اإلنسان.
ّ
المادية للنصر.
XXاألسباب

( )1الع ّدة�	:أ -الع ّدة في القر�آن.
إ�سالمي.
ب -الع ّدة في الفقه ال
ّ
( )2تجهيز الغازي.
( )3العدد�	:أ -االهتمام بنوعية العديد.
ب -تنظيم العديد.
الكم والكيف.
ج -العديد بين ّ

موعظة قرآنية
}ﯘﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ{ .
مق ّدمة
على الرغم من كون الن�صر نعم ًة و�سنّة من ال�سنن الإله ّية �إال � ّأن �إرادة اهلل اقت�ضت
�أن ال تج ��ري الأمور ب�أ�سبابها �سواء كانت هذه الأ�سباب �ضعيفة �أو قو ّية .وقد قارنّا في
مح � ٍّ�ل �سابق بين الن�ص ��ر والرزق ،ونعيد ه ��ذه المقارنة لنرى � ّأن ال ��رزق و�إن كان بيد
اهلل ح�ص� � ًرا كم ��ا في عدد م ��ن الآيات الكريم ��ة ومنها على �سبيل المث ��ال ال الح�صر،
مجا ًنا
قول ��ه ع ّز وج� � ّل} :ﯖﯗﯘﯙﯚ{ ؛ ّ
ولكن اهلل ل ��م يق ّدمه دائ ًما ّ
ب ��ل رتّبه على �أمور منها ال�سع ��ي في �سبيل الرزق كما في قوله تعالى} :ﭤ ﭥ ﭦ
ق�ص ��ة ال�س ّي ��دة
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ {  .وف ��ي ّ
الجني،
مري ��م  Oعبر ٌة �إذ �أم َرها اهلل تعالى به ّز النخلة كي ي�سقط عليها الرطب
ّ
(((

(((

(((

(((
(((
(((
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�أل ��م يكن اهلل الذي رزقها طف�ًل�اً دون المق ّدمات المتعارفة للحمل والوالدة قاد ًرا على
تقديم الطعام �إليها دون ٍ
عناء} :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ { .
الطبيعي البحث عن الأ�سباب
ول ّما كان الن�صر ال ُيق ّدم مجا ًنا ودون مق ّدمات كان من
ّ
والمق ّدم ��ات التي ت�ؤ ّدي �إلى الن�صر .وهنا �س�ؤال يطرحه ال�شهيد ال�صدر في بحثه عن
ال�سن ��ن االجتماع ّية نعيد طرحه لما له م ��ن �صل ٍة ِّ
بمحل بحثناّ .ثم ننتقل بعد ذلك �إلى
الحديث عن �أ�سباب الن�صر ومق ّدماته.
(((

ّ
سنة النصر واختيار اإلنسان

يثي ��ر الحديث عن �سنن التاريخ والقوانين الإله ّية التي تحكم المجتمعات الت�سا�ؤل
عن دور الإرادة الإن�سان ّية في تحقيق الآثار والنتائج التي تح�صل في المجتمعات .ف�إذا
كان التق ّدم والتخ ّلف ،والن�صر والهزيمة ،وغيرهما من الحاالت التي ت�صيب المجتمع
�أو تح ��دث فيه ،نتائج لل�سنن الإله ّية والقوانين التي تحكم هذه المجتمعات ،ف�أين دور
الإن�س ��ان و�أين فاعل ّيته؟ وهل ت�شب ��ه النظرة الإ�سالم ّية هذه النظ ��رة المارك�س ّية التي
ترى � ّأن المجتمعات ت�سير وفق قوانين ت�شبه القوانين التي تتح ّكم بحركة الطبيعة فال
يد للإن�سان فيها �إال القبول والخ�ضوع؟
يجيب ال�شهيد ال�صدر عن هذا ال�س�ؤال بالنفي .ويرى � ّأن الطريقة التي عر�ض اهلل
ع� � ّز وج ّل فيه ��ا ال�سنن التي تحكم حرك ��ة التاريخ تعطي للإن�س ��ان دو ًرا فاعلاً وم�ؤ ّث ًرا
توهم بع�ض
وبالتال ��ي ال تنافي بي ��ن �إله ّية ال�سنن وبي ��ن ت�أثير الإرادة الإن�سان ّي ��ة .فقد ّ
وتناق�ضا بي ��ن ح ّر ّية الإن�سان واختياره وبين �سنن التاريخ،
تعار�ضا
ً
النا� ��سّ � :أن هناك ً
ف�إ ّما �أن نقول � ّإن للتاريخ �سننه وقوانينه ،وبهذا نتنازل عن �إرادة الإن�سان واختياره وعن
حر ّيت ��ه ،و�إما �أن ن�س ّلم ب� ّأن الإن�سان كائ � ٌ�ن ح ٌّر مري ٌد مختا ٌر ،وبهذا يجب �أن نلغي �سنن
التاري ��خ وقوانينه ونقول � ّإن ه ��ذه ال�ساحة قد �أعفيت من القواني ��ن التي لم تعف منها
(((

�سورة مريم ،الآية .25
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(رصنلا بابسأألا )(1رصنلا بابسأ

ال�ضروري للقر�آن الكريم �أن يزيحه وهو
بقية ال�ساحات الكونية ...هذا الوهم كان من
ّ
يعال ��ج هذه النقط ��ة بالذات .ومن هنا �أ ّكد �سبحانه وتعالى على � ّأن المحور في ت�سل�سل
الأحداث والق�ضايا �إنّما هو �إرادة الإن�سان . »...وبعد �أن ي�ست�شهد ببع�ض الآيات على
ما يريد يع ّلق قائلاً  :انظروا كيف � ّأن ال�سنن التاريخ ّية ال تجري من فوق ر�أ�س الإن�سان
بقوم ح ّتى يغ ّيروا ما ب�أنف�سهم ،و�أن
بل تجري من تحت يد الإن�سان ،ف� ّإن اهلل ال يغ ّير ما ٍ
لو ا�ستقاموا على الطريقة لأ�سقيناهم ماء غد ًقا» .
(((

(((

ّ
ومقدماته
أسباب النصر

يمك ��ن تق�سيم �أ�سباب الن�صر ومق ّدماته بطرقٍ ع ّدة ،ولكنّنا �سوف نعتمد خيار
الثالثي لها وفق هذا المعيار .فهذه المقدمات �إما �أن تكون ماد ّية طبيع ّية،
التق�سيم
ّ
و�إ ّم ��ا �أن تك ��ون غيب ّية من جهة اهلل تعالى ،و�إ ّما �أن تك ��ون �أخالق ّية و�صفات نف�س ّية
ي ّت�صف بها الإن�سان الذي ينعم اهلل عليه بالن�صر .و�سوف نحاول ا�ستعرا�ض ٍ
عدد
من الآيات التي تت�ض ّمن مثل هذه الأ�سباب وفق هذا التق�سيم .وال ن ّدعي �أنّه الخيار
تعقيدا بح�سب ما يبدو
الوحي ��د وال الخيار الأح�سن ،ولكنّه الخيار الأي�سر والأق� � ّل ً
لنا.
ّ
المادية للنصر
األسباب

العدة:
ّ .1
ال ّ
�شك في � ّأن الع ّدة لها دورها في تحقيق الن�صر والغلبة .وهذا الأمر م ّما اعترف
ب ��ه الإ�س�ل�ام وندب الم�سلمين �إليه ب�أ�شكال مختلفة .وق ��د ورد في القر�آن الكريم �أكثر
من �آية تدعو �إلى اال�ستعداد للحرب ومواجهة العد ّو .كما ورد مثل هذا الأمر في ال�سنّة
ال�شريفة ب�أ�شكال مختلفة نعر�ض لها فيما ي�أتي:
(((
(((

المدر�سة القر�آنية� ،ص .75
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�أ -الع ّدة في القر�آن:
- -قال اهلل تعالى} :ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹ{((( .ورد ف ��ي بع� ��ض كت ��ب

التف�سي ��ر � ّأن هذه الآية نزلت بع ��د معركة بد ٍر التي خرج الم�سلمون �إليها دون �أن
يكون ��وا قد �أع ّدوا الع� � ّدة الكافية لها ،فحذّرهم اهلل تعالى م ��ن العودة �إلى ذلك
ثاني� � ًة  .والإعداد ف ��ي الآية هو التهيئة ،والق ّوة هي ك ّل م ��ا يتق ّوى به على العد ّو
وقي ��ل هي الرمي على وجه الخ�صو�ص ،والرباط هو الخيل التي تربط في �سبيل
اهلل .وف ��ي الآية نكت ٌة ت�ستحقّ االلتفات �إليها والتو ّقف عندها وهي الفعل ترهبون
�إذ ُي ��راد من ��ه الخوف الذي يدخل عل ��ى قلب العد ّو فيزيل طمع ��ه في الم�سلمين
وبالتال ��ي يجعله يتر ّدد في فت ��ح المعركة وهو ما ُيعرف في ع�صرنا هذا بالردع.
ور ّبما يكون المراد من الفعل هو � ّأن الع ّدة ال تحقّق الن�صر بل �أق�صى ما تحقّقه
ه ��و �إدخ ��ال الرهبة في قلوب الأع ��داء .و�أخي ًرا ال يخفى � ّأن الق� � ّوة من العنا�صر
المرنة التي تختلف من زمان �إلى �آخر تب ًعا لتط ّور العلوم وتب ّدل �أ�سلحة العد ّو.
 -ق ��ال اهلل تعال ��ى } :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ{  .تتح� � ّدث ه ��ذه الآي ��ة
النبي  Pته ّر ًبا من القتال فكان
عن بع�ض المنافقين الذين كانوا ي�ست�أذنون ّ
النب � ّ�ي ي� ��أذن لهم كي يخرجهم م ��ن مع�سكره ويريح ح�ش ��د الم�سلمين من �ش ّر
وجوده ��م بينهم .ووجه دالل ��ة الآية على �ضرورة الإع ��داد للحرب واال�ستعداد
له ��اّ � ،أن اهلل يحك ��م على ه�ؤالء الق ��وم ب�أنّهم كاذبون ف ��ي دعواهم العزم على
الخ ��روج للقتال واال�ستئذان بعد ذلك باالن�سحاب ،وم�ستند هذا الحكم عليهم
هو عدم ظهور �أمارات اال�ستعداد عليهم.
(((

(((

(((
(((
(((

�سورة الأنفال ،الآية .60
الفخر الرازي ،التف�سير الكبير ،الطبعة  ،3مكتبة �أهل البيت الإلكترون ّية ،ج � ،15ص .184
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- -ق ��ال اهلل تعال ��ى:

}ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ...

ﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ{  .تتح� � ّدث هاتان الآيت ��ان عن جماعة من
النبي P
المخل�صي ��ن من الم�سلمي ��ن الذي يريدون الخروج �إل ��ى القتال مع ّ
ولكنّه ال ي�أذن لهم بالخروج معه لعدم توفّر الراحلة التي يحملهم عليها ،وهم
م ��ن جهته ��م غير قادرين على ت�أمي ��ن رواحل تحمله ��م .واالمتناع عن حملهم
وفي� ��ض عيونهم بالدمع �شو ًقا �إلى الجهاد يدلّ عل ��ى � ّأن المقاتل الذي ال يتوفّر
له ال�سالح وو�سيلة النقل ال ي�ؤ ّدي خدمة مه ّمة في �ساحات القتال بل قد يتح ّول
�إل ��ى عبء عل ��ى المجاهدين الذي ��ن قد ين�شغل ��ون بالدفاع عن ��ه والتفكير في
حمايته وقت الحرب.
ه ��ذه الآيات الث�ل�اث دليل وا�ضح عل ��ى اهتمام الإ�س�ل�ام بالع ّدة مع الت ��و ّكل على اهلل
واالعتماد عليه ف ��ي تحقيق الن�صر .ومن التجربة المعا�صرة يمكن الإ�شارة �إلى تجربتين
ا�ستقتا من هذا المنبع هما تجربة المقاومة الإ�سالم ّية التي راكمت خالل �سنين ما �أتيح
لمجاهديها من ق ّوة و�أ�سلحة دفاع ّية وهجوم ّية حقّقت توازن ردع في مواجهة العد ّو؛ بحيث
�صار العد ّو �أبعد ما يكون عن الته ّور والجر�أة على الإقدام على فتح الحرب �ساعة ي�شاء.
والتجرب ��ة الثاني ��ة والأه � ّ�م عل ��ى م�ستوى الإع ��داد والق� � ّوة الع�سكر ّية ه ��ي تجربة
الجمهور ّي ��ة الإ�سالم ّي ��ة الت ��ي جعل ��ت قيادتها الحكيمة ف ��ي ر�أ�س �أولو ّياته ��ا االكتفاء
مفج ��ر الثورة الإ�سالمية التفكير في
الذات � ّ�ي في مجال الت�صنيع
ّ
الع�سكري .وقد بد�أ ّ
ه ��ذا الأمر مب ّك ًرا ،وقال ف ��ي �إحدى محا�ضراته في النجف الأ�شرفّ � :إن قوله تعالى:
تي�سر من و�سائل
}ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ {...يدلّ على وجوب اال�ستعداد بكل ما ّ
(((

(((
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الدفاع والهجوم .ولو � ّأن الم�سلمين عملوا بهذا الحكم و� ّأ�س�سوا دولة �إ�سالم ّية مج ّهزة
ب�أ�سالي ��ب الق� � ّوة واال�ستعداد للت�ضحية ،لم ��ا ا�ستطاع حفنة من اليه ��ود احتالل بالد
الم�سلمين والتهديد بتخريب الم�سجد الأق�صى وحرقه . »...بل كان رحمه اهلل يف ّكر
في هذا الأمر قبل خروجه من �إيران وذلك كما ورد في كتابه الم�شهور ك�شف الأ�سرار
ال ��ذي ن�ش ��ر في بداية عهد محم ��د ر�ضا بهلوي� ،إذ يقول في ��ه� :إذا كان الدفاع واج ًبا
أي�ضا .ومن بين م�صاديق الإعداد الت�شكيالت
عل ��ى الجميع ،فمق ّدمات الدفاع واجبة � ً
الع�سكر ّية ،وتع ّلم فنون القتال على القادرين على ذلك» .
إ�سالمي:
ب -الع ّدة في الفقه ال
ّ
مالي
من المعل ��وم � ّأن الفقه ال
إ�سالمي يح ّرم الرهان والم�سابق ��ة التي فيها عو�ض ّ
ّ
ي�أخ ��ذه الراب ��ح .ويع ّد الفقهاء ه ��ذا الأمر من القم ��ار .ولكن نج ��د � ّأن الفقهاء الذين
النبي  Pوعن
ح ّرموا الرهان وا�ستندوا في تحريمه �إلى �أد ّلة فقه ّية ع ّدة مرو ّية عن ّ
ويخ�ص�صان
الأئ ّمة  ،Rنجدهم يج ّوزون الرهان في �أمرين هما ال�سبق والرماية،
ّ
إ�سالمي يتح ّدث عن �أحكامهما  .ومن الأد ّلة التي
لهاتي ��ن اللعبتين» با ًبا في الفقه ال
ّ
النبي  Pوالأئ ّمة
ي�ستد ّلون بها لجواز الم�سابقة والرماية مجموعة من الروايات عن ّ
الف�ضة» .
 Rمنه ��ا�« :إنّ ر�سول اهلل � Pأجرى الخيل وجعل �سبقها �أواقي من ّ
وعن الإمام �أبي عبد اهلل ال�صادق « :Qال �سبق �إال في خفٍّ �أو حاف ٍر �أو ن�صل» .
وال يحتاج تف�سير تجويز مثل ال�سبق والرماية �إلى جهد كبيرٍ ؛ �إذ ارتباط هذين الأمرين
باال�ستعداد للحرب والقتال من الوا�ضحات.
(((

(((

(((

(((
(((

(((
(((
(((
(((
(((

الإمام الخميني ،واليت فقيه� ،ص .33
در ج�ستجوي راه از كالم امام ،دفتر � ،2ص  ،6نقال عن :ك�شف الأ�سرار (فار�سي)� ،ص .46-45
انظر كنموذج :ال�سيد الخوئي ،منهاج ال�صالحين ،ج � ،2ص .119
الح ّر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،الطبعة  ،2م�ؤ�س�سة �آل البيت ،قم1414 ،هـ.ق ،.ج � ،11ص .494
(م.ن).
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 . 2تجهيز الغازي:
تجهيز الغازي من المفاهي ��م المعروفة في الأدب ّيات الإ�سالم ّية ،وذلك � ّأن الت�سليح
في بداية الدولة الإ�سالم ّية كان �أم ًرا فرد ًّيا؛ ولأجل ذلك ورد �أعاله � ّأن بع�ض الم�سلمين
الحث
كان ��وا ي�أتون �إلى النب � ّ�ي  Pولي�س معهم ما يتج ّهزون به للقت ��ال .ومن هنا ورد ّ
الحث على هذا الأمر في القر�آن
على تجهيز المقاتلين والإنفاق على الت�سليح .وقد ورد ّ
الكريم؛ �إذ � ّإن بع�ض الآيات التي تدعو �إلى الإنفاق في �سبيل اهلل ُيراد منها الإنفاق على
الحربي بح�سب التعبير المتعارف في زماننا ،و�أو�ضح منها داللة
الت�سليح �أو المجه ��ود
ّ
على ما نحن فيه الآيات التي تتح ّدث عن الجهاد بالأموال �إلى جانب الجهاد بالأنف�س،
ومن ذلك قوله تعالى} :ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ {  .وف ��ي الأخبار ال ��واردة في ال�سنّة
ال�شريف ��ة دع ��وة وا�ضحة �إل ��ى ا�ستحباب �أو وج ��وب تجهيز المقاتلين عل ��ى المقتدرين
النبي « :Pمن ج ّهز غاز ًيا فقد غزا» .
مال ًّيا ،ومن ذلك ما ورد عن ّ
(((

(((

 . 3العديد:
�إلى جان ��ب الع ّدة ال ّ
�شك في �أهم ّية العديد وت�أثيره في توازن القوى بين الم�سلمين
إلهي المتك ّرر في الق ��ر�آن الكريم بالنفير للقتال
وبي ��ن العد ّو .وهذا م ��ا ِّ
يف�سر الأمر ال ّ
ومواجه ��ة الم�شركين وغيرهم من الأعداء الذي ��ن خا�ض الم�سلمون معهم معارك في
أي�ضا وردت �إدانات ع ّدة للذين يتخاذلون عن
ع�صر نزول القر�آن الكريم .ولأجل هذا � ً
اللحاق ب�صفوف الم�سلمين وهم الذين ُيع ّبر عنهم في الأدب ّيات الإ�سالم ّية بالقاعدين،
�أو الخوالف .ومن هذه الآيات ما ي�أتي:
 -ق ��ال اهلل تعال ��ى } :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ(((
(((

�سورة الأنفال ،الآية .72
ل ��م نعث ��ر على هذا الحدي ��ث بهذه ال�صيغة في الم�ص ��ادر الحديث ّية الإمام ّي ��ة ولكنّه ورد في ع ��دد من كتب فقهاء
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ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ { .
وف ��ي هذه الآية داللة وا�ضح ٌة عل ��ى ذ ّم الذين يتثاقلون عن الخروج �إلى القتال
النبي  Pعندما يدعوهم �إلى النفر والخروج.
مع ّ
 -ق ��ال اهلل تعال ��ى } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
{  .وداللة هذه الآية �أو�ضح من
�سابقتها �إذ ي�أمر اهلل تعالى فيها بالنفر على ك ّل حال ولو من دون توفّر ال�سالح
عل ��ى الرغم م ��ن �أهم ّيت ��ه و�ضرورته كما تق� � ّدم� ،إال �أنّه عندم ��ا تدعو الحاجة
�إل ��ى النفير الع ��ا ّم ال ينبغي للم�سلم �أن يت ��ذ ّرع ب� ّأي ذريعة للته� � ّرب من النفير
ول ��و كانت ع ��دم توفّر ما يكفي من ال�س�ل�اح لأداء الواج ��ب :الخفاف والثقال
جمعا خفي ��ف وثقيل ،والثقل بقرينة المقام كناية ع ��ن وجود الموانع ال�شاغلة
وحب
ال�صارفة للإن�سان عن الخروج �إلى الجهاد نظير كثرة الم�شاغل المال ّية ّ
الأه ��ل والولد والأقرباء والأ�صدقاء الذي يوجب كراهة مفارقتهم ،وفقد الزاد
والراحلة وال�سالح ونح ��و ذلك ،والخفّة كناية عن خالف ذلك .فالأمر بالنفر
خفا ًف ��ا وثق � اً�ال وهما حاالن متقابالن ف ��ي معنى الأمر بالخ ��روج على � ّأي حال
وعدم اتّخاذ �شيء من ذلك عذ ًرا يعتذر به لترك الخروج» .
�أ -االهتمام بنوع ّية العدد:
اهتم بنوع ّية هذا العدد .وكان المطلوب �إظهار
يهتم الإ�سالم بالعدد وحده بل ّ
ولم ّ
م ��ا توفّر من الع ��دد في �أح�سن �صورة تثي ��ر الرعب في قلب العد ّو ول ��و باالعتماد على
بع� ��ض التكتيكات التي تظهر �صورة الم�سلمين على غير واقعها طل ًبا لإثارة الرعب في
قل ��وب الأع ��داء .وم ّما يقع في هذا ال�سي ��اق الأمر بالخ�ضاب في ال�سن ��وات الأولى من
النبي  Pوالم�سلمون
عم ��ر الر�سالة الإ�سالم ّية .ويبدو � ّأن هذا الأمر �إج ��راء اعتمده ّ
(((

(((

(((

(((
(((
(((

�سورة التوبة ،الآية .38
�سورة التوبة ،الآية .41
الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � ،9ص .277
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لإخف ��اء ال�شيب و�إظهار ع�سكر الم�سلمين وك�أنّه يغلب عليه عن�صر ال�شباب دف ًعا لطمع
الع ��د ّو بهم .ولأجل � ّأن هذا التدبير كانت تقت�ضي ��ه ال�ضرورة ورد في بع�ض الأخبار � ّأن
علي  Qعن قول
�أمير الم�ؤمنين �سئل عن الخ�ضاب فخ ّير بينه وبين عدمه�« :سئل ّ
النب � ّ�ي  :Pغ ّي ��روا ال�شي ��ب وال ت�ش ّبهوا باليهود ،فقال� :إنّما ق ��ال ذلك والدين ٌّ
قل،
أي�ضا �أنّه:
و�أم ��ا الآن وق ��د اتّ�سع نطاقه و�ض ��رب بجرانه ،فامر�ؤٌ وما اخت ��ار»  .وورد � ً
«قال  Qوقد نظر �إلى �شيب في لحية ٍ
رجل :من �شاب في الإ�سالم كانت له نو ًرا
يوم القيامة ،فخ�ضب الرجل بالحنّاء ،فل ّما ر�آه قال :نو ٌر و�إ�سال ٌم ،فخ�ضب بال�سواد،
فق ��ال عليه ال�سالم :نور و�إ�سال ٌم ومح ّبة �إلى ن�سائكم ،ورهبة في قلوب �أعدائكم» .
النبي  Pو�أن يكون الإمام ال�صادق .Q
ويدور �أمر
ّ
المروي عنه بين �أن يكون ّ
(((

(((

ب -تنظيم العديد:
الع�سكري ال يجدي كثي ًرا
وكثرة العدد بح�سب ما يقت�ضيه المنطق م�ضافًا �إلى العلم
ّ
�إن ل ��م يكن ّ
منظ ًما ،ولم تُ�ستغ ّل الطاقات الب�شر ّي ��ة الم�ستع ّدة للت�ضحية وبذل النف�س.
الع�سكري الذي كان اّ
يتوله ر�سول
ومن هنا ينقل لنا القر�آن الكريم بع�ض �صور التنظيم
ّ
اهلل  .Pكم ��ا ورد ف ��ي ال�سنّة وال�سي ��رة ال�شريفة ما له �صلة به ��ذا؛ الأمر الذي �سمح
النبي .P
لبع�ض الباحثين ت�أليف الكتب في الخطط الع�سكرية التي كان يعتمدها ّ
م ��ن الق ��ر�آن} :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ{  .غ ��دوت من الغد ّو وه ��و الخروج غداة والتبوئة تهيئة الم ��كان للغير �أو �إ�سكانه
خا�صته»...
و�إيطان ��ه المكان والمقاع ��د جمع [مقعد] ...والمراد ب�أهل ر�س ��ول اهلل ّ P
النبي � Pصف ��وف الم�سلمين و�أمرهم
والآي ��ة على � ّأي حالٍ ظاهرة الدالل ��ة على تنظيم ّ
باتخاذ مواقع قتال ّية ا�ستعدا ًدا لبدء المعركة.
(((

(((

(((
(((
(((
(((

الحر العاملي ،هداية الأ ّمة �إلى �أحكام الأئ ّمة ،مجمع البحوث الإ�سالم ّية ،م�شهد1412 ،هـ.ق ،.ج � ،1ص .146
(م.ن).
�سورة �آل عمران ،الآية .121
الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � ،4ص .4
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م ��ن ال�سي ��رة :ال�سي ��رة النبو ّية ال�شريفة مليئة بالأخبار الت ��ي تحكي عن كيفية �إدارة
النبي  Pمعاركه وكيف ّية توزيع ال�صفوف وتنظيمها .ونكتفي بذكر واقعة واحدة تحكي
ّ
ع ��ن �شيء م ��ن هذا .وذلك ما ورد في �أخب ��ار معركة �أحد التي انقل ��ب الن�صر فيها �إلى
هزيم ��ة ،بع ��د �أن ترك الرماة مواقعه ��م طل ًبا للغنيمة فعاد جي� ��ش الم�شركين الذي كان
منهز ًم ��ا م�ستغلاًّ فر�صة انك�شاف ظه ��ر الم�سلمين وان�شغال بع�ضه ��م بتق�سيم الغنائم.
وق ��د تح ّول الن�صر ال�سابق �إلى هزيمة حتّى قال �أبو �سفيان مع ّب ًرا عن فرحته بالث�أر م ّما
نال ��ه وحزبه يوم بدر« :ي ��وم بيوم ب ��در� ،أال �إنّ الأيام دول ،و�إنّ الح ��رب �سجال وحنظلة
النبي  Pو�أمير الم�ؤمنين
بحنظلة»  .ولوال ثبات مجموعة من الم�سلمين على ر�أ�سهم ّ
 Qو�آخرين ر ّبما كان يوم �أحد هو المعركة الأخيرة التي خا�ضها الم�سلمون.
ج -العديد بين الك ّم والكيف:
ل ��م يخ ُل القر�آن الكريم من بيان �أهم ّية العديد ودور كث ��رة المقاتلين في تقوية جبهة
فرب كثرة ال
الإ�سالم وتح�صين مع�سكره ولكن لفت �إلى � ّأن الكثرة لي�ست مطل ًبا بح ّد ذاته ّ
تغني بل تف�سد .وتخ ّرب ووردت في هذا المجال �أكثر من �آية في كتاب اهلل ع ّز وج ّل منها:
 -ق ��ال اهلل تعال ��ى } :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
{  .تتح� � ّدث
ه ��ذه الآية عن المنافقي ��ن الذين ال ينبغي الرهان عليه ��م ال في ال�سلم وال في
الحرب .والخبال ه ��و الف�ساد وا�ضطراب الر�أي .والإي�ضاع الإ�سراع في ال�شر،
والخ�ل�ال البي ��ن ،والبغي هو الطلب فمعنى يبغونكم الفتن ��ة �أي يطلبون لكم �أو
فيك ��م الفتن ��ة ...وهي المحنة كالفرق ��ة واختالف الكلم ��ة ...وتف ّرق الجماعة
م ��ن قب ��ل هذه الغزوة وهي غزوة تبوك كما في غ ��زوة �أحد حين رجع عبد اهلل
النبي  ،Pوقلبوا ل ��ك الأمور بدعوة النا�س
ب ��ن �أب ��ي �سلول بثلث القوم وخذل ّ
(((

(((

(((
(((

الحاكم الني�سابوري ،الم�ستدرك ،ج � ،2ص .297
�سورة التوبة ،الآية .47

99

(رصنلا بابسأألا )(1رصنلا بابسأ

�إل ��ى الخالف وتحري�ضهم على المع�صي ��ة وخذالنهم عن الجهاد وبعث اليهود
والم�شركين على قتال الم�ؤمنين
والتج�س�س وغير ذلك. »...
ّ
 -قال اهلل تعالى} :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇتق�ص لنا هذه الآية �شي ًئا من
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ{ ّ .
النبي داود  Qوتحكي لنا خبر جنود طالوت الذين كان فيهم من �أهل
ّ
ق�ص ��ة ّ
الإيمان الكامل وفيهم غير الم�ؤمنين ومن هم غير كاملي الإيمان ،وقد �صدر هذا
الكالم الحكيم عن الجماعة الأولى الذين و�صفهم اهلل تعالى ب�أ ّنهم يظ ّنون �أ ّنهم
مالق ��و اهلل« ،والظنّ بلقاء اهلل �إم ��ا بمعنى اليقين ،و�إ ّما كناية عن الخ�شوع» .
وعل ��ى � ّأي حال نقل ه ��ذا الكالم عن جماعة ي�صفها اهلل به ��ذا الو�صف مع عدم
�إبطاله ونق�ضه ّ
�صحته.
إلهي له و�إقرار �أ�صحابه على ّ
يدل على الت�أييد ال ّ
فرب
وي�ؤ ّي ��د واقع الحال المعا�ص ��ر للم�سلمين هذا التقييم القر�آن � ّ�ي للكثرة والق ّلة ّ
كث ��رة كغث ��اء ال�سيل ،كما ورد ف ��ي الحديث الم�شهور عن ر�س ��ول اهلل « :Pيو�شك �أن
تداعى عليكم الأمم من ك ّل �أفق كما تداعى الأكلة �إلى ق�صعتها ،قيل :يا ر�سول اهلل:
ٍ
يومئذ؟ قال :ال؛ ولكنّكم كغثاء ال�سيل يجعل الوهن في قلوبكم وينزع
فمن ق ّلة بنا
الرع ��ب م ��ن قلوب عد ّوك ��م لح ّبكم الدني ��ا وكراهتكم الموت»  .وق ��د �شهد تاريخنا
إ�سالمي المعا�صر كثرة كغثاء �سمحت ل�شذّاذ الآفاق بال�سيطرة على بالد الم�سلمين
ال
ّ
وثرواته ��م وت�أ�سي� ��س كيان غريب عن ج�سم الأ ّمة في قلبه ��ا .وكل الم�ؤ�شّ رات تدلّ على
�أ ّنن ��ا ن�شه ��د تح ّو اًل في تاريخ الأ ّمة يغ ّير حالها بعد �أن بد�أت تغ ّير ما بها .ون�س�أل اهلل �أن
تكون في هذه الأ ّمة في م�ستقبلها كثرة كال�سيل ولي�س كغثائه.
(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((

الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � ،9ص .290
�سورة البقرة ،الآية .249
الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � ،2ص .292
مروي في كت ��ب �أهل ال�سنّة ،انظر :المتّقي الهندي ،كنز
وهو
ة،
ي
إمام
ل
ا
الم�صادر
حدي ��ث م�شه ��ور لم نعثر عليه في
ٌّ
ّ
الع ّمال ،ج � ،11ص .132
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ّ
وقفة ّ
تأملية
XX

الإعداد واال�ستعداد �سبيل الن�صر
} ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ { �أمر عام بتهيئة الم�ؤمنين
مبل ��غ ا�ستطاعته ��م من القوى الحربية ما يحتاجون �إلي ��ه قبال ما لهم من الأعداء في
فان المجتمع الإن�ساني ال يخلو من الت�أ ّلف من �أفراد
الوجود �أو في الفر�ض واالعتبارّ ،
�أو �أق ��وام مختلف ��ي الطباع ومت�ضادي الأف ��كار ال ينعقد بينهم مجتم ��ع على �سنة قيمة
ينافعهم �إال وهناك مجتمع �آخر ي�ضاده في منافعه ،ويخالفه في �سنته ،وال يعي�شان مع ًا
برهة من الدهر �إال وين�شب بينهما الخالف وي�ؤ ّدي ذلك �إلى التغ ّلب والقهر.فالحروب
المبي ��دة واالختالفات الداعي ��ة �إليها م ّم ��ا ال منا�ص عنها في المجتمع ��ات الإن�سانية
والمجتمع ��ات هي هذه المجتمعات ،ويدلّ على ذلك ما ُن�شاهده من تج ّهز الإن�سان في
خلق ��ه بقوى ال ُي�ستفاد منه ��ا �إال للدفاع كالغ�ضب وال�ش ّدة في الأب ��دان ،والفكر العامل
ف ��ي القه ��ر والغلبة ،فمن الواجب الفط ��ري على المجتمع الإ�سالم ��ي �أن يتج ّهز دائم ًا
ب�إع ��داد م ��ا ا�ستطاع من ق ّوة ومن رباط الخيل بح�سب م ��ا يفتر�ضه من عدو لمجتمعه
ال�صال ��ح .والذي اختاره اهلل للمجتمع الإ�سالمي بم ��ا �أنزل عليهم من الدين الفطري
ال ��ذي هو الدين الق ّي ��م هي الحكوم ��ة الإن�سانية التي يحفظ فيها حق ��وق كل فرد من
�أف ��راد مجتمعه ��ا ،ويراع ��ي فيها م�صلح ��ة ال�ضعيف والق ��وي والغن ��ي والفقير والحر
حد �سواء دون الحكومة
والعبد والرجل والمر�أة والفرد والجماعة والبع�ض والكل على ٍّ
الفردية اال�ستبدادية التي ال ت�سير �إال على ما تهواه نف�س الفرد المتو ّلي لها الحاكم في
دم ��اء النا�س و�أعرا�ضهم و�أموالهم بما �ش ��اء و�أراد ،وال الحكومة الأكثرية التي تطابق
�أهواء الجمهور من النا�س وتبطل منافع �آخرين وتر�ضى الأكثرين (الن�صف  +واحد)
وت�ضطه ��د وت�سخ ��ط الأق ّلين (الن�صف  -واحد) .ولع ّل هذا ه ��و ال�س ّر في قوله تعالى:
(((

((( �سورة الأنفال ،الآية .60
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وج ��ه الخطاب �إل ��ى النا�س بعد ما كان
} ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ{ حي ��ث ّ
موجه ًا �إلى النب ��ي  Pكقوله } :ﮓ ﮔ ﮕ
الخط ��اب في الآيات ال�سابق ��ة ّ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ{ وقوله } :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ { وقوله} :ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ{ وك ��ذا في الآيات التالي ��ة كقوله } :ﯼﯽﯾﯿﰀ{ �إلى
غير ذلك .وذلك � ّأن الحكومة الإ�سالمية حكومة �إن�سانية بمعنى مراعاة حقوق كل فرد
وتعظيم �إرادة البع�ض واحترام جانبه �أي من كان من غير اخت�صا�ص الإرادة الم�ؤ ّثرة
بف ��رد واحد �أو ب�أكثر الأفراد .فالمنافع التي ُيه ّددها عد ّوهم هي منافع كل فرد ،فعلى
بالذب عنها ،ويعد ما ا�ستطاع من قوة لحفظها من ال�ضيعة ،والإعداد
كل فرد �أن يقوم ّ
و�إن كان منه ما ال يقوم ب�أمره �إال الحكومات بما لها من اال�ستطاعة القوية والإمكانات
البالغة لكن منها م ��ا يقوم بالأفراد بفرد ّيتهم كتع ّلم العلوم الحربية والتد ُّرب بفنونها
فالتكليف تكليف الجميع.
(((

(((

(((

(((

(((

الميزان في تف�سير القر�آن ،ال�سيد محمد ح�سين الطباطبائي ،ج� ،9ص.115

((( �سورة الأنفال ،الآية .60
((( �سورة الأنفال ،الآية .57
((( �سورة الأنفال ،الآية .58
((( �سورة الأنفال ،الآية .59
((( �سورة الأنفال ،الآية .61

النصر اإللهي

102

الإع ��داد الع ��ام} :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ.{...

الع ّدة في القر�آن
الكريم

الجه ��اد والع� � ّدة} :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ.{...

ت ��ذ ُّرع المنافقي ��ن} :

الع ّدة

ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ{.
الع ّدة في الفقه

الأ�سباب
الما ّدية
للن�صر

�شاه ��د روائ ��ي :عن �أبي عب ��د اهلل « :Qال �سبق �إال في
خف �أو حافرٍ �أو ن�صل».
ٍّ

النبي
االهتم ��ام بنوع ّية العدد :م�س�أل ��ة الخ�ضاب :قال ّ
 :Pغ ّيروا ال�شيب وال ت�ش ّبهوا باليهود.»...
العديد

}ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ{

تنظيم العديد� :شاهد قر�آني} :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ{.

�شاهد تاريخي :معركة �أحد.
العدي ��د بين الك� � ّم والكي ��ف} :ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ{.

تجهيز الغازي

الجه ��اد بالم ��ال والنف� ��س} :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ {.

النبي « :Pمن ج ّهز غاز ًيا فقد غزى».
تجهيز الغازي في �سبيل اهلل :عن ّ

8

أسباب النصر ()2

األسباب المعنويّة
مفاهيم محورية:

XXاألسباب المعنوية للنصر.

( )1الإيمان و�أثره في الن�صر.
( )2العمل ال�صالح.
( )3ال�صبر والثبات.
( )4التو ّكل.

موعظة قرآنية
}ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ{ .
مق ّدمة
�وي في تحقيق الن�صر �س ��واء كان ذلك
يب ��دو �أ ّن ��ه ال نقا�ش ف ��ي ت�أثر الجانب المعن � ّ
بطريق ��ة غيب ّية ال نعلمها �أم كان ذلك بطريقة يمك ��ن تحليلها واالهتداء �إلى حقيقتها
المعنوي عل ��ى الإن�سان في حياته الطبيع ّية كالن�صر والهزيمة وما
وكيفي ��ة ت�أثير البعد
ّ
�شابه من الحاالت .و�سوف ن�ستعر�ض فيما ي�أتي الأ�سباب المعنو ّية التي ورد ذكرها في
القر�آن الكريم .و�سوف نحاول تحليل ما ي�سعفنا التحليل في فهمه ،ونكتفي فيما �سواه
بعر�ضه والت�سليم به ل�شهادة الوحي الذي ال ي�أتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه.
(((

اإليمان

الإيمان في اللغة كلم ��ة تت�ض ّمن معاني ع ّدة هي الوثوق والت�صديق والركون .ويبدو
لغوي واحد
� ّأن ه ��ذه الكلمة على الرغم من تع� � ّدد ا�ستعماالتها وتن ّوعها �إال �أ ّنه ��ا �أ�صل ّ
(((
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تع ��ددت معانيه بتع ّدد ا�ستعماالته .ف ُيقال� :أمن فال ٌن فهو �آمن على نف�سه ،و�أمن البلد،
زيدا على كذا .يقول الم�صطفوي في �شرح هذه المفردة القر�آنية:
و�آمن باهلل ،و�أتمنت ً
والتحقيق � ّأن الأ�صل الواحد في هذه المادة :هو الأمن وال�سكون ورفع الخوف والوح�شة
واال�ضطراب .يقال � ِأمن ي�أمن �أمنًا؛ �أي اطم� ّأن وزال عنه الخوف ...واالئتمان هو �أخذه
�أمي ًن ��ا .والإيمان جعل نف�س ��ه �أو غيره في الأمن وال�سكون .والإيمان به ح�صول ال�سكون
والطم�أنين ��ة ب ��ه} ...ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ { �أي اطم�أ ّن ��وا وح�ص ��ل لهم الأمن.
مطمئن» .
و�آمن باهلل :ح�صل له االطمئنان وال�سكون باهلل المتعال ،فهو م�ؤمن �أي
ٌّ
وق ��د ورد في القر�آن الكريم �أكثر من �آية تربط بين الن�صر وبين الإيمان ،وال يبدو
� ّأن ث ّمة حاجة ال�ستعرا�ضها جمي ًعا؛ ولذلك نكتفي بالإ�شارة �إلى بع�ضها ،ومنها:
حق
 -ق ��ال اهلل تعال ��ى} :ﮫﮬﮭﮮﮯ{  .من حيث المبد�إ ال ّلأح � ٍ�د على اهلل وال عنده ع ّز وج ّل ،فكل ما يفي� ��ض من اهلل يفي�ض على �أ�سا�س
ولكن اهلل يكتب على نف�سه بع�ض الأمور ،فتتح ّول �إلى
الجود والكرم
ّ
والتف�ضلّ ،
إلهي وثيقة للتحقّق } :ﯴ ﯵﯶ ﯷ
إلهي
ّ
بالتف�ضل .وكفى بالوعد ال ّ
ح ��قٍّ بالوعد ال ّ
ﯸﯹﯺ{ .
 -وف ��ي �آية �أخرى يقول ع ّز وج ّل بل�س ��ان الوعد} :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ(((

(((

(((

(((

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ {  .وف ��ي ه ��ذه الآي ��ة
أي�ضا بالن�صر ولو بكلمات :اال�ستخالف ،والأمن ،والتمكين ،فقد
وعد من اهلل � ً
تق ّدم � ّأن التعبير القر�آني عن الن�صر متعدد ال�صيغ.
(((

((( �سورة الن�ساء ،الآية .152
((( التحقيق في كلمات القر�آن ،ج � ،1ص .165-164
((( �سورة الروم ،الآية .47
((( �سورة الزمر ،الآية .20
((( �سورة النور ،الآية .55
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-

قال اهلل تعالى} :ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

أي�ضا وا�ضح ��ة الداللة عل ��ى � ّأن �صفة الإيمان
ﮘ ﮙﮚ{  .وه ��ذه الآي ��ة � ً
التي يتّ�صف بها �أ�صحاب ر�سول اهلل  Pهي �أحد الأ�س�س التي ت�سقط العدد من
االعتبار وتعطي الم�ؤمنين ميزة تجعل الواحد منهم يعادل ع�شرة من غيرهم.
(((

أثر اإليمان في النصر

والرب ��ط بين الإيمان والن�صر من الأمور التي يمك ��ن للإن�سان �أن يدركها .فالم�ؤمن
قوي للت�ضحية ال يتوفّر عند غيره من النا�س،
ي�ستند �إلى ٍ
ركن وثيق هو اهلل ،ويمتاز بدافع ٍّ
فه ��و كم ��ا تق ��ول الآي ��ة ال�شريف ��ة } :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ{  .فاختالف الرجاء والغاية التي
ي�سعى الإن�سان من �أجلها ت�ؤ ّثر في الدافع الذي يدفع الإن�سان �إلى الت�ضحية وبذل النف�س
وخا�صة �إذا �أخذنا باالعتبار � ّأن الم�ؤمن يطلب �إحدى الح�سنيين كما تق ّدم ف�إن
من �أجلهّ .
رب غفور ،فهو يعتقد � ّأن بين حالين
انت�ص ��ر فبها ونعمت و�إن ا�ست�شهد ف�إ ّنه ينقلب �إل ��ى ٍّ
كالهم ��ا ح�س ��ن ،ومن ينظر �إلى الأمور بهذه الطريقة ال يع ��رف الي�أ�س �إلى قلبه �سبيلاً .
وال�شرط الأ�سا�س في هذه ال�صفة حتّى ت�ؤ ّثر �أثرها �أن تبقى ا�س ًما ور�س ًما و�أما �إن تح ّولت
�إل ��ى ا�سم خ ��الٍ من الم�ضمون فال ينبغ ��ي تو ّقع تحقّق الوعد الإله � ّ�ي بالن�صر ،فالن�صر
اجتماعي
المجان � ّ�ي غاي ��ة ال تدرك وبغية ال ُتن ��ال :والحكم �أعني الن�صر والغلب ��ة حكم
ّ
من ��وط عل ��ى العنوان ال غير؛ �أي � ّإن الر�سل وهم عب ��اد �أر�سلهم اهلل والم�ؤمنون وهو جند
اهلل يعمل ��ون ب�أمره ويجاهدون في �سبيله ما داموا على ه ��ذا النعت من�صورون غالبون،
و�أم ��ا �إذا ل ��م يبق م ��ن الإيمان �إال ا�سمه وم ��ن االنت�ساب �إال حديثه ف�ل�ا ينبغي �أن يرجى
(((

(((
(((
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ن�ص� � ٌر وال غلب ��ة»  .وبالتالي قد يه ��زم الم�سلمون �إذا فقدت �أكثر ّيته ��م االتّ�صاف بهذه
نبي من �أنبياء اهلل تعال ��ى :هناك جانب �آخر لعمل ّية التغيير
ال�صف ��ة حتّى لو كان فيهم ّ
النبي  Pو�أ�صحابه الأطهار ،ه ��ذه العمل ّية حينما تلحظ بو�صفها عمل ّية
الت ��ي مار�سها ّ
النبي وال�صحابة ..وبو�صفه ��ا عمل ّية قد واجهت
ّ
متج�س ��دة في جماعة من النا� ��س وهم ّ
ت ّي ��ارات اجتماعي ��ة مختلفة م ��ن حولها وا�شتبكت معه ��ا في �ألوان من ال�ص ��راع والنزاع
والع�سكري ...حينم ��ا ت�ؤخذ العمل ّية من هذه الزاوية
وال�سيا�سي
واالجتماعي
�دي
ّ
العقائ � ّ
ّ
ّ
أنا�سا ك�سائ ��ر النا�س تتح ّكم فيه ��م �إلى درجة كبيرة
تك ��ون عمل ّية ب�شر ّية ،يك ��ون ه�ؤالء � ً
�سنن التاري ��خ التي تتح ّكم في بقية الجماعات وفي بق ّية الفئ ��ات ..الم�سلمون انت�صروا
في بدر حينما كانت ال�شروط المو�ضوع ّية للن�صر بح�سب منطق �سنن التاريخ تفر�ض �أن
ينت�ص ��روا ،وخ�سروا المعركة في �أحد حينما كانت ال�شروط المو�ضوع ّية في معركة �أحد
إلهي لكم ،و�إنما الن�صر
تفر�ض عليهم �أن يخ�سروا المعركة ...ال تتخ ّيلوا �أن الن�صر ح ٌّق � ٌّ
طبيعي لك ��م بقدر ما يمكن �أن تو ّف ��روا ال�شروط المو�ضوع ّية له ��ذا الن�صر بح�سب
ح� � ٌّق
ّ
منطق �سنن التاريخ التي و�ضعها اهلل �سبحانه وتعالى كون ًّيا ال ت�شريع ًّيا» .
(((

(((

العمل الصالح

العم ��ل ال�صالح ال�سابق على الن�صر والالحق له من العنا�صر المه ّمة في ا�ستنزال
عدد من الآيات .ونكتف ��ي با�ستعرا�ض �أقل ٍ
الن�ص ��ر .وقد ب ّين اهلل هذا الأم ��ر في ٍ
عدد
ممك ��نٍ من هذه الآيات ل ّأن مفه ��وم الإيمان في القر�آن الكريم من المفاهيم المقرونة
بالعمل ال�صالح في كثير من الآيات.
 -ق ��ال اهلل تعال ��ى } :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

(((
(((

الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � ،17ص .177
المدر�سة القر�آنية� ،ص .51-50
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ﮁﮂﮃﮄﮅﮆ{  .نالح ��ظ في ه ��ذه الآية � ّأن الن�صر الذي يعد
به اهلل تعالى مق ّي ٌد ب�صفتين هما الإيمان والعمل ال�صالح.
 -ق ��ال اهلل تعال ��ى...} :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ(((

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ {((( .تتح� � ّدث الآي ��ة ال�سابق ��ة عن العمل

ال�صال ��ح ال�سابق على الن�صر ،و�أ ّما هاتان الآيت ��ان ف�إنّهما تتح ّدثان عن ن�صر
اهلل لمن ين�ص ��ره ،ولكنّهما تق ّيدان ذلك بما بعد الن�صر وت�شترطان في ه�ؤالء
الذي ��ن ي ّدعون الإيمان ويطلب ��ون من اهلل الن�صر والتمكي ��ن �أن يحافظوا على
ال�صفات التي � ّأهلتهم لنيل الن�صر ،و�إال فلن ينال الن�صر من اهلل من ي�ض ّيع ما
�أمره اهلل به .ولو ُفرِ �ض وح�صل مثل هذا الأمر ف� ّإن اهلل يه ّدد ه�ؤالء باال�ستبدال
يخ�صه اهلل بن�صره وتمكينه .
بمن هو �أه ٌل لأن ّ
 -قال اهلل تعالى} :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ{ . -ق ��ال اهلل تعال ��ى} :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ {  ،ت�شت ��رك هات ��ان الآيت ��ان في نكتة
واح ��دة هي الوعد بفي� ��ض النعم الإله ّية على بع�ض النا�س ل ��و �أنّهم ا�ستقاموا
عل ��ى ال�شريعة الت ��ي �ش ّرعها اهلل لهم ،و�أقام ��وا حدود الكت ��ب ال�سماو ّية التي
�أتاه ��م بها �أنبيا�ؤه ��م .ووجه الربط بين هاتين الآيتين وبي ��ن الن�صر � ّأن هذا
الأخير نعمة من النعم الإله ّية ،وبناء على قاعدة «حكم الأمثال في ما يجوز
وم ��ا ال يج ��وز واح ��د» ،يمكن تعميم هذا الحكم من نعم ��ة الأكل وال�شرب �إلى
غيرها من النعم كالن�صر.
(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((

�سورة النور ،الآية .55
�سورة الحج ،الآيتان  40و.41
انظر� :سورة الأنعام ،الآية  .6ولنا عودة �إلى هذا الأمر الحقًا.
الجن ،الآية .16
�سورة ّ
�سورة المائدة ،الآية .66
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الصبر والثبات

الربط بين ال�صبر والن�صر من الأمور الوا�ضحة التي يدركها الإن�سان بالوجدان،
فم ��ن ال ي�صب ��ر على تح ّمل الت�ضحيات ال يمكن �أن ينال ما يريد .وقد التفت الإن�سان
الحكمي والأدب
الفطري وتجاربه العاد ّية �إلى مثل هذا الأمر ،وامتلأ ال�شعر
بح�س ��ه
ّ
ّ
ّ
وكت ��ب الأخالق على وجه العم ��وم بالحديث عن ال�صبر وت�أثيره ف ��ي و�صول الإن�سان
�إل ��ى م ��ا يبتغيه .يق ��ول ال�شاعر و � ّإن من ال�شع ��ر لحكمة» :ال ب� � ّد دون ال�شهد من �إبر
النح ��ل» .وم ��ن الحكم الم�شه ��ورة في الأدبي ��ات الإ�سالمية قولهم :م ��ن �صبر ظفر
فا�صب ��ر تظفر» .وقد تع ّر�ضت ال�سنّة له ��ذا الربط وورد في بع�ض الأخبار والأحاديث
م ��ا يك�شف عن الربط بين الأمرين ،ومن ذلك :م ��ا ورد عن �أمير الم�ؤمنين :Q
«ال يعدم ال�صبور الظفر ،و�إن طال به الزمن»  .وقد ا�شتهر على الأل�سن ن�سبة قولٍ
النبي  Pهو�« :إنما الن�صر �صبر �ساعة» .ولكن يبدو بعد البحث والتحقيق � ّأن
�إل ��ى ّ
�صحة الم�ضمون .ومن الآي ��ات التي ت�ؤكّد هذا
الن�سب ��ة غير �صحيحة؛ ولك ��ن ال تبعد ّ
المعنى وت�ص ّدقه:
 -ق ��ال اهلل تعال ��ى} :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ{  .وج ��ه داللة الآية على الربط بي ��ن ال�صبر والن�صر � ّأن
ويرجيهم �إ ّياه �إن ه ��م حقّقوا ال�شرط وهو ال�صبر
اهلل يع ��د الم�ؤمنين بالفالح ّ
والثبات.
 -قال اهلل تعالى} :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ ﭫ ﭬ{  .وردت ه ��ذه الآية في �سياق الحديث عن الجهاد
والقتال في �سبيل اهلل ،وختمت بب�شارة ال�صابرين .والأقرب في م�ضمون هذه
(((

(((

(((

(((
(((
(((

نهج البالغة ،باب الحكم ،ج  ،4الحكمة .153
�سورة �آل عمران ،الآية .200
�سورة البقرة ،الآية .155
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ان�سجاما مع �سياق الآيات الكريمة �أن يكون الن�صر والظفر
الب�شارة والأكثر
ً
ونيل ما ي�سعون في �سبيل الح�ص ��ول عليه� :أعاد ذكر ال�صابرين ليب�شّ رهم...
ف�أم ��ر تعالى نب ّيه �أ ّو اًل بتب�شيرهم ،ولم يذكر متع ّلق الب�شارة لتفخيم �أمره ف�إنّها
رب الع ّزة» .
من اهلل �سبحانه فال تكون �إال خي ًرا وجميلاً  .وقد �ضمنها ّ
 -قال اهلل تعال ��ى} :ﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ ﯷ ﯸﯹﯺ{ .وهذه الآي ��ة ك�سابقتها تدعو �إلى اال�ستعانة بال�صبر لني ��ل المبتغيات ،وهي عا ّمة ولو
�ش ّكك �أح ٌد في عمومها ف�إ ّنه يكفي للربط بين ال�صبر والن�صر قوله تعالى} :ﭚﭛ
ً
ومحيطا به �إحاطة قيوم ّية على ح ّد تعبير
ﭜﭝﭞﭟ{ ومن كان اهلل معه
المف�سرين لن يكون �إال منت�ص ًرا.
�أحد ّ
(((

(((

(((

ّ
التوكل

الت ��و ّكل عل ��ى اهلل تعال ��ى من الف�ضائ ��ل الأخالق ّية ف ��ي منظومة القي ��م الأخالق ّية
الإ�سالمية .وهذا الأمر ال يخفى على من له �أدنى ّ
اطالع على الأخالق الإ�سالم ّية .وما
يعنينا هنا هو الك�شف عن ال�صلة بين التو ّكل على اهلل وبين الن�صر.
 -يقول اهلل ع ّز وج ّل في كتابه الكريم} :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﯓ{  .ح�سب ��ه �أي يكفيه ويغنيه ع ّما ومن �سواه .تق ّرر هذه الآية مبد�أً عا ًّما
ه ��و � ّأن التو ّكل عل ��ى اهلل تعالى يجعل الإن�سان في غنًى ع ��ن �سواه .ومن الأمور
الت ��ي ينبغي التو ّكل على اهلل تعالى فيها وقطع الطمع في غيره الحرب والقتال
وخا�ص ًة عندما يكون القتال في �سبيل اهلل.
ّ
 -ق ��ال اهلل تعال ��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ(((

(((
(((
(((
(((

خا�ص ��ة � ّأن ه ��ذه الآيات الخم�س ( )157-153من �سورة البقرة له ��ا �سياق واحد كما يرى بع�ض المف�سرين .انظر:
ّ
الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � ،1ص .343
الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � ،1ص .353
�سورة البقرة ،الآية .153
�سورة الطالق ،الآية .3
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ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ{  .ودالل ��ة هاتين الآيتين �أو�ضح
م ��ن دالل ��ة �سابقتهما وذلك � ّأن الآي ��ة الأولى منهما تتح ّدث ع ��ن االقتراب من
الف�ش ��ل و�إظهار العجز ،ثم تدعو الم�ؤمنين �إلى الت ��و ّكل على اهلل .وت�شير الآية
الثاني ��ة �إلى الن�صر الذي �أح ��رزه الم�سلمون في بدرٍ ،ولهذا ال�سياق داللته على
الربط بين التو ّكل وال�صبر.
 -ق ��ال اهلل تعال ��ى} :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ{  .ه ��ذه الآي ��ة تقل ��ب الم�شه ��د
ولك ّنه ��ا ال تع ��دم الداللة على الرب ��ط بين الأمري ��ن ،ف�إنّها ب ��دل �أن تدعو �إلى
عام وحقيقة كونية
الت ��و ّكل طل ًبا للن�صر ،تدعو �إلى التو ّكل باالعتماد على مبد�إٍ ٍّ
كب ��رى هي حقيقة � ّأن م ��ن ين�صره اهلل فلن ُيغلب ،وم ��ن يخذله اهلل فلن يذوق
طع ��م الن�صر ،وتبني على هذه الحقيق ��ة الم�ؤ ّكدة الدعوة �إل ��ى ف�ضيلة التو ّكل
واالعتماد على اهلل تعالى.
وبكلم ��ة عا ّم� � ٍة الت ��و ّكل على اهلل يرف ��ع من�سوب الثق ��ة وي�ش ّد العزيم ��ة فمن ي َر اهلل
يكن �أق ��در على اتّخاذ المواقف الحا�سمة ف ��ي الأوقات ال�صعبة.
ظهي� � ًرا له
ومعتمداْ ،
ً
ومن المعلوم � ّأن كثي ًرا من الهزائم التاريخ ّية �سببها �ضعف في اتّخاذ القرار في الوقت
المنا�س ��ب ،وكثي ًرا من االنت�صارات �سببها ارتف ��اع من�سوب الثقة بالم�ستند والمعتمد،
و� ّأي رهانٍ يمكن �أن يكون �أقوى من الرهان على اهلل واال�ستناد �إلى ما عنده؟
(((

(((

(((
(((
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ّ
وقفة ّ
تأملية
XX

الحق معكم والن�صر لكم».
ا�صمدوا ف� ّإن ّ
كلمة الإمام القائد الخامنئي} في �أهالي قم في �شهر مح ّرم2010/01/09 /م.

ع� �زّزوا ثقتكم باهلل الحكيم القدير و�آمن ��وا بقدراتكم وزيدوها .وتي ّقنوا من الن�صر النهائي
واعلموا �أ ّنه} :ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ{ .
(((

الإمام الخامنئي} ،نداء بتاريخ2010/06/01

واعلم ��وا � ّأن الجه ��اد في �سبيل اهلل وعد �إلهي بالن�ص ��ر؛ فعندما تتح ّركون هلل وفي
�سبيل اهلل �ست�صلون �إلى الن�صر».
الإمام الخامنئي} :مع م�س�ؤولي في الجمهورية الإ�سالمية 2011/03/28 ،م.

طبع ًا ال يمكن االنت�صار من دون جهاد وتح ّرك وتق ّبل للأخطار .لم َي ِعد اهلل تعالى �أحد ًا
بالن�صر من دون تح ّرك .وال يكفي لذلك مج ّرد �أن يكون المرء م�ؤمن ًا متد ّين ًا ،بل ال ب ّد من
الجهاد وال�صب ��ر} .ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ{  ،ه ��ذا كالم الأنبياء لمعار�ضيهم...
�إ ّنن ��ا ن�صمد ونق ��اوم ،لقد �صمد الأنبي ��اء والر�سل عليهم ال�سالم ،ومنط ��ق الأنبياء اليوم
رغم كل ما تع ّر�ضوا له من القمع هو المنطق ال�شائع في العالم .لقد انت�شر كالم الأنبياء
التوجهات �سوف تزداد يوم ًا بعد يوم.
ول ��م ينت�شر منطق الفراعنة .وهذه الم�سيرة وه ��ذه ّ
ال ب� � ّد من ال�صبر وال�صمود .لق ��د �أظهر �شعبنا من نف�سه هذا ال�صمود والثبات .و�أعدا�ؤنا
ال يريدون �أن يفهموا وي�ستفيدوا من التجارب الما�ضية .يجب �أن يعلموا � ّأن العناد والتك ّبر
وجنون العظمة مقابل هذا ال�شعب وتو ّقع �أمور في غير مح ّلها منه لن يجدي � ّأي نفع .هذا
ال�شعب واقف ثابت وقد عرف الطريق والهدف وعرف نف�سه».
(((

الإمام الخامنئي} :كلمته في ذكرى البعثة النبوية2012/6/18/م.
((( �سورة الحج ،الآية .40
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المعن ��ى� :آمن ب ��اهلل :ح�صل له االطمئنان وال�سكون ب ��اهلل المتعال ،فهو م�ؤمن �أي
مطمئن».
ٌّ
الإيمان
الن�صر
والإيمان

خطاب الم�ؤمنين} :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ{.
ال ن�صر بال �إيمان} :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ{.

العمل ال�صالح} :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ{
ن�صرة اهلل...} :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{
العمل

نعم ��ة الن�ص ��ر م ��ع العم ��ل} :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ{.
تطبي ��ق �أح ��كام اهلل} :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ{.

الأ�سباب
المعنوية
للن�صر

�أه ّميته للن�صر� :أمير الم�ؤمنين « :Qال يعدم ال�صبور الظفر ،و�إن طال به الزمن».
ال�صبر

ال�صب ��ر والجه ��اد} :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ{.
ال�صب ��ر والن�ص ��ر} :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ{.

التو ُّكل

�أه ّمية التوكل} :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ{.
الت ��و ُّكل والن�ص ��ر} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ{.
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الغيبي
النصر والمدد
ّ

مفاهيم محورية:
ّ
اإللهي وأنواعه.
XXشروط المدد

( )1ال�سكينة.
( )2قذف الرعب في قلوب الكفّار والأعداء.
( )3تثبيت الأقدام.
(� )4إنزال المالئكة.
( )5الريح والمطر.
XXوصية األمير  Qحول النصر.

موعظة قرآنية

}ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝْ{ .
مق ّدمة
� ّإن انت�ص ��ار �أهل الح � ّ�ق في مواجهتهم للباط ��ل مرهون ب ��الإذن والت�سديد والمدد
خفي ف ��ي الن�صر ،والتي تعتبر
الر ّبان ��ي .والمدد الإله � ّ�ي عبارة عن م�ساعدة ووا�سطة ّ
الحقيقي,
من العوامل الإلهية والغيبية المه ّمة في تحقيق الن�صر للم�سلمين .فالن�صر
ّ
إلهي المن�ش�أ �أو ًال و�آخر ًا .لذلك يجب على المجاهدين �أن ال
�أ�سباب ��ه وح�صوله �إنّما هو � ّ
يتوجهوا بقلوبهم وتع ّلقاتهم �إلى غير اهلل تعالى .وهذه النكتة �أ ّكد عليها القر�آن الكريم
ّ
في موارد مختلفة ،وكان هذا الت�أكيد لأجل �أن ال ين�سى النا�س �أ�صل التوحيد ،و�أن يبقى
را�سخ ًا في �أذهانهم مبد�أ( :ال م�ؤ ّثر في الوجود � اّإل اهلل).
حقيقي غير الذات الإلهية المقد�س ��ة� ،أما المالئكة وغيرها
فف ��ي الح ��رب ال م�ؤ ّثر
ّ
م ��ن الت�سديدات الإلهي ��ة فال يعملون �إال ب�أمر من اهلل ع ّز وج� � ّل ،وال ا�ستقالل لهم في
�شيء ال في ن�صر الم�سلمين ،وال في � ّأي �أمر �آخر� ،إذ � ّإن ك ّل الأمور حقيقة هي بيد اهلل
تعالى ،وت�سير ب�أمره تبارك وتعالى.
(((

(((
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اإللهي وأنواعه
شروط المدد

وه ��ذه الإمدادات الغيبي ��ة والت�سديدات الإلهي ��ة للمجاهدين �أثن ��اء جهادهم �ض ّد
الأعداء م�شروطة ب�شرطين كليين:
�أ ّو ًال :العمل على اال�ستفادة من كل قدراتهم المتاحة بين �أيديهم في �ساحة العمل.
إلهي والم�ساع ��دة الر ّبانية ،في ح ��ال لم ِ
تف تلك
ثاني� �اً :انتظ ��ار المدد الغيب � ّ�ي ال ّ
الق ��درات والطاق ��ات الظاهرية ف ��ي رفع حاج ��ة الم�سلمين وم�شكلته ��م ،لأنه في تلك
الحال ��ة �سوف ي�ضع اهلل تعالى تل ��ك الطرق والأ�ساليب الغيبية في خدمة المجاهدين,
وذلك ح�سب ما تقت�ضيه الحكمة الإلهية والحاجة الفعلية.
وهذه النتيجة قد �أ ّيدها القر�آن الكريم حيث تح ّدث بع�ض الآيات ال�شريفة ،عن � ّأن
ُ
�شروطها وظروفها،
الإمدادات الغيبية الإلهية لي�ست مطلق ًة بل لها
ومادي .وفي هذا المقام ُيطرح
معنوي
إلهي �إلى نوعين؛
ّ
ّ
ويمكن �أن ن�صنّف المدد ال ّ
�س� ��ؤال ع ��ن ماهية هذه الإم ��دادات والت�سدي ��دات الإلهية ،وطرق تحققه ��ا .وللإجابة
ع ��ن هذا ال�س�ؤال� ,سنق ��وم بالتحقيق في الآيات الواردة في الق ��ر�آن الكريم حول هذا
المو�ضوع .يمكننا تق�سيم الإمدادات الغيبية والت�سديدات الإلهية �إلى ع ّدة �أنواع:
السكينة

ال�سكين ��ة من �صفات النف� ��س الإن�سان ّية الت ��ي وردت الإ�شارة �إليها م� � ّر ٍات ع ّدة في
الق ��ر�آن الكري ��م ،في بع�ض الأحي ��ان بطريق ٍة مبا�شرة ،وفي بع� ��ض الأحيان من خالل
الإ�ش ��ارة �إلى النعا�س الذي ي�صي ��ب الم�ؤمنين في �ساحة الح ��رب ويجعلهم ك�أنّهم في
فرا�شه ��م وتحت �سق ��وف بيوتهم .وتكتمل ال�ص ��ورة عندما تقت ��رن ال�سكينة في قلوب
الم�ؤمنين بالخوف الذي يقذفه اهلل في قلوب جنود العد ّو.
- -قال اهلل تعالى} :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
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من اهلل به
ﭳﭴﭵﭶﭷ{  .تح ّدثنا هاتان الآيتان عن الن�صر الذي ّ
النبي ّ Pثم تذكر �أم ًرا يظهر �أ ّنه بمثابة ال�سبب الذي ي�ؤ ّدي �إلى م�ضاعفة
على ّ
الإيمان وزيادته وهو ال�سكينة التي نزلت على قلوب الم�ؤمنين فزادت �إيمانهم،
و�سمحت له ��م ولقائدهم بالن�صر ولي�س �أي ن�صر بل ذلك الن�صر الذي ي�صفه
اهلل ب�أ ّن ��ه عزيز� ،أبه ��ر الأعداء وجعلهم يي�أ�سون م ��ن التفكير في طلب ثاراتهم
المف�سرين.
القديمة التي هي الذنوب التي تق ّدمت وت�أخّ رت كما يرى عد ٌد من ّ
 -ق ��ال اهلل تعال ��ى } :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ{  .مح ��ور ه ��ذه الآية
الحدي ��ث ع ��ن الم�سلمين الذين بايعوا ر�سول اهلل  Pف ��ي الحديبية قبل فتح
م ّك ��ة بقليل من الزمان ،وداللة الآية وا�ضحة على � ّأن هذه ال�سكينة التي غمرت
قل ��وب الم�سلمين المبايعين ه ��ي التي و ّلدت الن�صر وجعلت ��ه ثوا ًبا قري ًبا لأهل
ال�سكينة واالطمئنان �إلى خيارات ر�سول اهلل .P
(((

(((

ّ
قذف الرعب في قلوب الكفار واألعداء

الحق
الباطني
واح ��دة من طرق الإمداد
والروحي الت ��ي ين�صر اهلل تعالى بها �أهل ّ
ّ
ّ
ويهزم بها �أهل الباطل هي� :إلقاء الرعب و�إيجاد الخوف في قلوب الكفّار والم�شركين،
بمعنى �أن ُي�سيطر الرعب والخوف على نفو�س الكفّار في ميدان المعركة ،ما ي�صيبهم
باال�ضط ��راب والقلق بحيث يفق ��دون القدرة على البقاء في المي ��دان .وهذا االنهزام
ف�ضل ��ون الفرار واالنهزام
النف�س � ّ�ي ي�ؤ ّدي �إلى عدم الثبات ف ��ي مواجهة الم�سلمين ,ف ُي ّ
الحق.
على االلتحام مع �أهل ّ
الروحي في �أربعة م ��وارد من القر�آن الكريم
لق ��د ُذكر هذا العامل المه � ّ�م والمدد
ّ
ب�شكلٍ م�ؤ ّك ٍد وقاطع.
(((
(((
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فف ��ي موردين َي ِعد اهلل الم�سلمين ب�أنّه �سوف ُي ِ
رعب قل ��وب �أعدائهم �أثناء المعركة
ل�سلب ال�شجاعة والجر�أة منهم على قتال وحرب الم�سلمين.
ٍ
وتخويف ُم�س َبق للأعداء
وفي موردي ��ن �آخرين تتح َّدث الآيات ال�شّ ريفة عن �إرعاب
ليكون ذلك عام ًال م�ساعد ًا لغلبة الم�سلمين .ونكتفي هنا بالمرور على الآيات القر�آنية
مرور ًا �سريع ًا:
يقول اهلل تعالى }ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
{ .
ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ
وف ��ي �آية �أخ ��رى ُيب ّين اهلل تعال ��ى عامل انت�ص ��ار الم�سلمين به ��ذه ال�صورة ،حيث
يق ��ول تعالى} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ { .
(((

(((

ّ
التصرف بالنفوس

الباطني ,وهو عب ��ارة عن الت�ص ّرف
الغيبي
هن ��اك طري� � ٌق �آخر من طرق الإم ��داد
ّ
ّ
إلهي في نفو� ��س الم�ؤمنين ,فيجعل �أعداد الكفار في نظرهم ق ّلة ،وقدراتهم �ضعيفة
ال ّ
ح ّتى ال يخاف الم�ؤمنون من مظاهر الق ّوة والقدرة عند العد ّو فيهابوا ويتراجعوا.
ومن جهة �أخرى ,يت�صرف اهلل في نفو�س الكافرين فيجعلهم ينظرون با�ستخفاف
�إلى مع�سك ��ر الم�سلمين ويع ّدون جي�ش الإ�سالم ق ّلة و�ضعف ��اء ،وهذا اال�ستخفاف ي�ؤ ّثر
في خط ��ط الأعداء الحربية ،من ع ��دم نقل ال�سالح والتجهي ��زات الكاملة �إلى �ساحة
المعركة وعدم �إح�ضار ك ّل الجي�ش �إلى ميدان الحرب ،وهذا ما ُيوقعهم في �سوء تقديرٍ
لع ��دد الجي� ��ش الإ�سالمي وقدرات ��ه الحقيقية م ّم ��ا يج ُّرهم في النهاية �إل ��ى الخ�سارة
والهزيمة.
(((
(((
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وحول ه ��ذا المو�ض ��وع يق ��ول اهلل تعال ��ى} :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ{ .
(((

تثبيت األقدام

قال اهلل تعالى} :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ{ .
تحث الم�ؤمني ��ن على جهاد �أعداء الح � ّ�ق ،وترغّ بهم في ذلك.
ه ��ذه الآي ��ة الكريمة ّ
ولي�س الت�أكيد على م�س�ألة «الإيمان» في الآية � اّإل �إ�شارة �إلى � ّأن �إحدى عالمات الإيمان
الحق والدي ��ن .فعلى الم�ؤمني ��ن �أن ين�ص ��روا دين اهلل،
الحقيق � ّ�ي ه ��ي جهاد �أع ��داء ّ
وه ��ذا تكليف وواجب ملقى عل ��ى �أعتاقهم .ومع � ّأن ق ��درة اللهّ �سبحانه غير محدودة،
وال قيم ��ة لق ��درة المخلوقات حيال قدرته ،غي ��ر �أنّه يع ّبر بن�ص ��رة اللهّ ليو�ضح �أهم ّية
الجه ��اد والدف ��اع عن دين اللهّ  .وهو تعالى يعدهم في ح ��ال �أ ّدوا تكليفهم ف�إنه �سيكون
معهم ي�ؤ ّيدهم وي�س ّددهم وين�صرهم ،ب�أن يلقي في قلوبهم نور الإيمان ،وفي �أرواحهم
التق ��وى ،وفي �إرادته ��م الق� � ّوة والت�صميم �أكثر ،وف ��ي �أفكارهم اله ��دوء واالطمئنان.
وير�سل المالئك ��ة لم ّدهم ون�صرتهم ،ويغ ّير م�سار الحوادث ل�صالحهم ،ويجعل �أفئدة
النا� ��س تهوي �إليهم ،ويجعل كلماتهم نافذة في القلوب ،وي�ص ّير ن�شاطاتهم وجهودهم
مثم ��رة وذات فائ ��دة الخ .ولكن من بي ��ن ك ّل �أ�شكال الن�صرة ي�ؤ ّك ��د تعالى على م�س�ألة
أهم رمز لالنت�صار ،و�إنّما يك�سب
تثبي ��ت الأقدام ،وذلك ل ّأن الثبات �أمام العدو يعتبر � ّ
الح ��رب الذين ي�صم ��دون وي�ستقيمون �أكثر .لذا كان دعاء طال ��وت ومن بقي معه من
�وي والكبير} :ﮗ ﮘ
الم�ؤمني ��ن على ق ّلته ��م عند مالقاتهم لجي� ��ش جالوت الق � ّ
(((

(((
(((
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ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ{  .ف�أ ّيده ��م اهلل
بالن�صر الم�ؤزّر على العد ّو لثبات �أقدامهم عند المواجهة.
(((

إنزال المالئكة

الحق والباطل ي�سقط بع�ض الحدود بين عالم الطبيعة وعالم ما فوقها،
في معركة ّ
الطبيعي نف�سه في خدمة الأهداف الإله ّية العليا ،والقيم ال�سامية
و�إذا �سخّ ر الإن�سان
ّ
النبيلة� ،سخّ ر اهلل له مخلوقات ما فوق الطبيعة وجعلها تدافع عنه وت�ؤ ّيده .وقد ح ّدثنا
القر�آن م ّرات ع ّدة عن ت�أييد اهلل الم�ؤمنين في ع�صر ر�سول اهلل  Pبالمالئكة ،ومن
ذل ��ك هذه الآي ��ات} :ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ{ .
{ .
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ويق ��ول ع ّز وج� � ّل في �آية �أخرى في ال�سي ��اق نف�سه} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
{  .نعم ر ّبما يكون
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
م�ستهج ًن ��ا الحدي ��ث عن الغيب والغيب ّي ��ات في عالم الع�سكر وف ��ي ع�صر تح ّولت فيها
ولكن الفكر الذي ي�ستن ��د �إلى الوحي ويجعل
الم ��ا ّدة �إل ��ى �إله يعبد من دون اهلل ،ه ��ذا ّ
من ��ه الرك ��ن الأ�سا�س �إلى جانب العقل �أو قبله �أو بع ��ده ولكنّه ال يركن �إلى الإيمان دون
عقلٍ وال �إلى العقل دون �إيمان ،ال يمكنه �أن ي�ستبعد مثل هذه الأمور ال في ع�صر ر�سول
اهلل  Pوال ف ��ي غي ��ر ع�ص ��ره ،فالوحي دلّ على مث ��ل هذا الت�أييد ول ��م ِ
ينف ح�صوله
ف ��ي �سائر الع�صور �إذا �صدق ��ت النوايا وت�شابهت الظروف .والعق ��ل �أق�صى ما يمكنه
عقلي يحك ��م با�ستحالة مثل
فعل ��ه هو ال�سكوت وق ��ول ال طاقة لي به ،فلي� ��س ث ّمة دلي ٌل ٌّ
(((

(((

(((
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((( �سورة �آل عمران ،الآية .125
((( �سورة الأنفال ،الآية .9
((( �سورة الأنفال ،الآية .12

123

ّيبيغلا ددملاو رصنلا

الغيبي� ،إن لم نق ��ل � ّإن العقل قد يحكم ب�ضرورة مثل هذا الأمر في بع�ض
ه ��ذا الت�أييد
ّ
كالمي تقت�ضيه �صفات اهلل تعالى
الخا�صة من باب اللطف الذي هو مفهوم
الظ ��روف
ّ
ٌّ
وحكمته وعدله.
الريح والمطر

�إذا �أراد اهلل �أم� � ًرا �سخّ ��ر ل ��ه ك ّل ما خلق م ��ن مظاهر الطبيعة وم ��ا وراءها .وم ّما
�سخّ ره اهلل تعالى في خدمة مع�سكر الم�ؤمنين الرياح والمطر .وقد �أ�شرنا من قبل �إلى
المط ��ر الذي كان ل ��ه دور في تثبيت �إيمان الم�سلمين في معرك ��ة وقيل في دور المطر
�إنّه كان لرفع و�سو�سة ال�شيطان وت�شكيك الم�سلمين في دينهم و�أنّهم ي�ص ّلون وهم على
جناب ��ة والماء تحت ي ��د الم�شركين .وقيل � ّإن مخ ّيم الم�سلمين كان في �أر�ض ذات رمل
ال تثب ��ت فيها الأقدام ف�أنزل اهلل المطر لترطيب هذه الأر�ض وتثبيت مواقع �أقدامهم.
و�أ ًّي ��ا يكن ف� ّإن الآية الم�ش ��ار �إليها تدلّ على ت�سخير اهلل تعال ��ى المطر وهو مظهر من
مظاهر خلق اهلل في الطبيعة في خدمة الأهداف والغايات الحرب ّية للم�سلمين.
و�أم ��ا الريح فهي من جن ��ود اهلل التي ي�سخّ رها في خدمة كثي ��رٍ من �أغرا�ض ،فهي
و�سيل ��ة الع ��ذاب عل ��ى بع�ض الأق ��وام ال�سابقة ،وهي م ��ن الجنود التي ت�ش ��ارك جنوده
الم�ؤمنين في مواجه ��ة �أعدائه ،يقول تعالى} :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ { .
وم ��ن العوامل الطبيعية للمدد الإله � ّ�ي والتي �أ�شير �إليها في القر�آن الكريم المطر،
فف ��ي �إحدى الآي ��ات ال�شريفة تحدث القر�آن حول ه ��ذا المو�ضوع قائ ً
ال } :ﭳ
(((

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆ
(((
(((
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� ّإن ه ��ذه الآية ت�شير �إلى �أحداث معرك ��ة بدر ،ففي الليلة التي �سبقت المعركة �أنزل
اهلل مط ��ر رحمته ما جعل الأر�ض تحت �أقدام جي�ش الإ�سالم �سهلة رطبة ف�س ّهلت لهم
طريقة الحرك ��ة والتنقل في الأر�ض و�إجراء المن ��اورات الالزمة في الميدان� ،إ�ضافة
�إل ��ى التخ ّل�ص من �آث ��ار الغبار والتراب التي تعيق الحركة �أثن ��اء القتال وتعمي الأعين
وت�ض ّر بالر�ؤية الب�صرية.
�أما في مع�سك ��ر الكافرين فقد كان المطر �شديد ًا ،ما جعل الأر�ض تحت �أقدامهم
موحل ��ة غي ��ر م�ستقرة ،ف�أعاق حركته ��م ومناورتهم الع�سكري ��ة ،وكان ذلك عام ًال في
هزيمتهم.
غيبي ورحمة �إلهية ،لي�صبح المجاهدون
�إن ه ��ذا المطر كان للم�سلمين نوع �إمداد ّ
�أكث ��ر فعالي ��ة ون�شاط ًا و�أ�ش� � ّد حما�سة وثبات� � ًا ،وكان �سبب رحم ٍة خا�ص ��ة لهم من جهة
تح�صي ��ل الطهارة والنظافة الظاهرية والروحي ��ة وت�أمين مياه ال�شرب وغير ذلك من
إلهي.
النعم ،وكل ذلك بف�ضل هذا المدد ال ّ
وصية األمير  Qحول النصر

كالم َمن كال ُمه دون كالم الخالق وفوق كالم المخلوق �أمير
من ح�سن الختام نقل ِ
الم�ؤمني ��ن  ،Qفي و�ص ّية البنه محمد ابن الحنف ّية عندما �أعطاه الراية في �إحدى
معاركه ف�أو�صاه بمجموعة و�صايا ج ّلها مقتب�س من الآيات الم�شار �إليها �أعالهَ « :تز ُ
ُول
�ض َعلَى ناجِ ِذ َك� ،أَ ِع ِر َ
ا ْلجِ ُ
اهلل ُج ْم ُج َمت ََكِ ،ت ْد ِفي ا ْال ْر ِ�ض َق َد َم َك ،ا ْر ِم
بال َوال َتزُلْ ! َع َّ
�ض َب َ�ص َر َكَ ،و ْاعلَ ْم �أَ َّن الن َّْ�ص َر ِمنْ ِعن ِْد ا ِ
هلل ُ�س ْبحا َنهُ» .
ِب َب َ�صرِك �أَ ْق َ�صى ا ْل َق ْومَِ ،و ُغ َّ
(((

(((
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ّ
وقفة ّ
تأملية
XX

تخت�ص بالآخرة.
كم ��ا � ّأن الن�صرة الإلهية لكم �أنتم الذي ��ن تجاهدون وتنا�ضلون ال
ّ
في هذه الآي ��ة ...تقول المالئك ��ة} :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ{ ،
�إذن ،لي�س ��ت الم�س�أل ��ة في الآخرة فقط ،ب ��ل في الدنيا �أي� ًضا تعم ��ل مالئكة اهلل وقواه
المعنو ّية على م ّد يد العون للذين }:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ{ .
ونحن ُن�شاهد عونهم في الدنيا ب�أعيننا .مالئكة اهلل �أعانونا نحن �أي� ًضا في ثمانية
�أع ��وام م ��ن الدف ��اع المق ّد�س .وق ��د �شاهدنا هذا الع ��ون ب�أعيننا .ق ��د ال ُي�ص ّدق ذلك
الإن�س ��ان الغارق في الما ّد ّيات ،دعه ال ُي�ص ّدق .نحن �شاهدنا هذا العون .واليوم �أي� ًضا
إلهي .ق ّوتنا الع�سكرية
تُ�ساعدن ��ا مالئكة اهلل ،ونحن واقفون و�صامدون بف�ضل العون ال ّ
ال تقبل المقارنة ب�أمريكا .وقدراتنا االقت�صادية و�إمكاناتنا المالية والإعالمية وامتداد
ال�سيا�سي ال يقبل المقارنة ب�أمريكا .ومع ذلك فنحن �أقوى من �أمريكا ،مع �أنّها
ن�شاطنا
ّ
�أكث ��ر م ً
اال و�سالح ًا و�أقوى �إعالم ًا و�إمكان ّياته ��ا المالية وال�سيا�سية �أكثر ،لكنّها �أ�ضعف
ونحن �أقوى .والدليل على ق ّوتنا هو � ّأن �أمريكا تراجعت خطوة خطوة في ك ّل الميادين
التي ح�صلت فيها مواجهة بيننا وبينها .نحن ال نتراجع بل نتق ّدم �إلى الأمام .هذا هو
إلهي وم�ساعدة مالئكة اهلل.
الدليل والم�ؤ�شّ ر ،وهو ببركة الإ�سالم وبف�ضل العون ال ّ
(((

(((

الإمام الخامنئي} :كلمته في ملتقى غزة /طهران2010/2/27 /م

(((
(((
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�شروط المدد
الغيبي

اال�ستف ��ادة م ��ن الق ��درات :العم ��ل عل ��ى اال�ستفادة م ��ن ك ّل ق ��درات المجاهدين
المتاحة بين �أيديهم في �ساحة العمل.
الإيم ��ان بالم ��دد الغيب ��ي :انتظار المدد الغيبي الإله ��ي والم�ساعدة الر ّبانية ،في
حال لم ِ
تف تلك القدرات والطاقات الظاهرية.

ال�سكينة

�شاه ��د قر�آن ��ي} :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ{.

قذف الرعب في
قلوب الأعداء

�شاه ��د قر�آن ��ي} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ{.

الن�صر
والمدد
الغيبي
الت�ص ّرف في
النفو�س

تثبيت الأقدام

المالئكة

الريح والمطر

كيفية الت�ص ُّرف :فيجعل �أعداد الكفّار في نظرهم ق ّلة ،وقدراتهم �ضعيفة حتى ال
يخاف الم�ؤمنون من مظاهر الق ّوة والقدرة عند العدو فيهابوا ويتراجعوا.
�شاه ��د قر�آن ��ي} :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ{.

�شاهد قر�آني} :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ{
�شاه ��د قر�آن ��ي} :ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ{.
�شاه ��د قر�آن ��ي} :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ{.
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موانع النصر

مفاهيم محورية:

XXالتنازع والفرقة.
XXالمعصية ومخالفة األوامر.
ّ
XXتولي غير الله.
XXانقالب القيم.
XXتسريب األسرار.
XXإلقاء السالح وترك الحذر.

موعظة قرآنية
}ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ{ .
مق ّدمة
ال ت�ؤ ّث ��ر الع ّل ��ة �أثره ��ا ،وال ينتج ال�سبب م�س ّبب ��ه � اّإل �إذا ارتفعت الموان ��ع .فالبناء ال
بكف الهادمي ��ن عن التخريب واله ��دم .والدواء ال ي�شفي
يعل ��و بجهد الب ّن ��اء وحده بل ّ
�إذا ل ��م يقترن بالحمية في الأمرا�ض التي تحتاج �إلى حمية .وعلى هذا المنوال تجري
أي�ضا موانعه
�أمور كالن�صر .فالن�صر له �أ�سبابه المتق ّدمة الم�شار �إليها �آنفًا؛ ولكن له � ً
الت ��ي تبط ��ل فاعل ّية تل ��ك الأ�سباب وتح ��ول دون ت�أثيرها .و�سوف ن�سي ��ر في بحثنا عن
الموان ��ع �سيرتنا في البحث عن الأ�سباب �أي �سنح ��اول االهتداء بهدي القر�آن الكريم
لنكت�ش ��ف موانع الن�صر ومبط�ل�ات تلك الأ�سباب .ويمكن بكلمة عا ّمة �أن نقول � ّإن �ض ّد
ي�صب في الجهة المعاك�سة للهدف الذي يدفع ذلك ال�سبب نحوه.
الأ�سب ��اب المتق ّدمة ّ
وكي ال نك ّرر ما تق ّدم نترك مالحظة هذا الأمر �إلى فطنة القارئ الكريم ،وني ّمم �شطر
الن�ص فيها ب�شكلٍ مبا�شر.
القر�آن الكريم لنكت�شف �أ�سباب الهزيمة التي ورد ّ
(((

(((
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التنازع والفرقة

االن�سج ��ام بي ��ن المجاهدين ووحدة هدفهم م ��ن الأمور الم�ساع ��دة على الن�صر،
وتوجه بو�صلة قل ��وب المقاتلين �إلى جهات �ش ّتى خط ��وة �أولى نحو الهزيمة.
والتفرق ��ة ّ
وقد ذكر اهلل تعالى ذلك في �أكثر من �آية من كتابه ع ّز وج ّل:
 ق ��ال اهلل تعال ��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ { .يدب بي ��ن المجاهدين ف ��ي �سبيل اهلل لأ�سب ��اب منها
والتن ��ازع ه ��و االختالف ال ��ذي ّ
التناف�س على المغانم �أو المنا�صب .والملفت � ّأن الآية ت�شير ٍ
خفي �إلى � ّأن التنازع
بوجه ٍّ
ال يح�ص ��ل عاد ًة ف ��ي �أوقات ال�ش ّدة وال�ضع ��ف و�إنما يح�صل في حال ��ة الق ّوة والرخاء.
وي�ستف ��اد هذا المعنى من تعليل النه ��ي عن التنازع بالف�شل وذه ��اب الريح �أي الق ّوة.
المف�سرين � ّأن هذه الآية نزلت بعد معركة بد ٍر التي غ ّيرت �صورة
ويب ��دو بح�سب بع� ��ض ّ
الم�سلمين عند �أنف�سهم وعند العد ّو.
(((

المعصية ومخالفة األوامر

النبي  Pقبل النهي عن التنازع الم�س ّبب
وف ��ي الآية المذكورة �أعاله �أمر بطاع ��ة ّ
للف�شل .وقد اهتدت الب�شر ّية �إلى مثل هذا الأمر بتجربتها �أو ر ّبما بهدي اهلل عبر ر�سله
ال�سابقي ��ن .ومن هنا ا�شتهرت القاعدة الع�سكر ّي ��ة المعروفة التي تقول للع�سكر« :نفّذ
ث� � ّم اعتر� ��ض» .وقد ج ّرب الم�سلمون في تاريخهم المعا�صر لر�سول اهلل  Pمثل هذا
الأم ��ر وذاقوا وبال مخالفتهم لأوامر قائده ��م وتج ّرعوا مرارة الهزيمة ولو �إلى حين،
وذلك عندما ترك الرماة في معركة �أحد مواقعهم وان�صرفوا �إلى �أمور �أخرى كال�سعي
وراء نيل المغنم فكان ما كان م ّما ّ
�سطرته كتب ال�سيرة.

(((

�سورة الأنفال ،الآية .46
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ّ
تولي غير الله

-

-ق ��ال اهلل تعال ��ى} :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ{  .تتح� � ّدث ه ��ذه الآي ��ة عن مجموعة م ��ن الم�سلمين كان ��ت تربطهم
ببع�ض المنافقين عالقات �صداقة ومو ّدة وكانوا ي ّتخذونهم بطانة �أي �أ�صحا ًبا
مق ّربي ��ن رغب ��ة في بع�ض المطام ��ع .فلفت اهلل ع ّز وج� � ّل نظرهم ونهاهم عن
مثل هذا الأمر ل ّأن المنافق ال يترك فر�صة للوثوب على الم�ؤمنين �إال وا�ستغ ّلها
لإف�ساد حالهم.
 -ق ��ال اهلل تعال ��ى} :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ(((

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ { .
ينال ��ه �إال الخذالن في وقت هو �أحوج ما يكون �إلى نا�صرٍ ومعين ،وفي مثل هذه
اللحظات يتخ ّلى عنه جاره وول ّيه ويعلن براءته منه بطريقة �ساخرة م ّدع ًيا �أنه
رب العالمين .وما ي�صدق على ال�شيطان وتو ّليه ي�صدق على �أتباع
يخ ��اف اهلل ّ
ال�شيطان وحزبه.
(((

انقالب القيم

ُتبتل ��ى بع�ض الجماعات الب�شر ّية المخل�صة ف ��ي بع�ض حاالت الن�صر بانقالب
ف ��ي المفاهيم والقي ��م ،وتنقلب من جماعات مظلومة �إل ��ى جماعات ظالمة ،ومن
جماع ��ات زاه ��دة �إلى مترفة ...وفي مثل ه ��ذه الحاالت ف� �� ّإن �أ ّول ما تخ�سره هذه
الجماعة التي ُت�صاب بانقالب القيم هو فقدانها الن�صر الذي ح�صلت عليه نتيجة
�صلتها باهلل .ومن المعلوم �أن لي�س بين اهلل وبين �أحد قرابة» ،فمن �أعطى الن�صر
(((
(((

�سورة �آل عمران ،الآية .118
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لم ��ن ي�ستحقّه ي�سلبه ع ّمن ال ي�ستح ّق ��ه .يقول اهلل ع ّز وج ّل} :ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ {  .الآية
الأولى من هاتي ��ن الآيتين فيها وع ٌد بالن�صر لمن يخل�ص الن ّية وي�ش ّمر عن �ساعد
الج ّد في �سبيل اهلل وفي خدمة �أهدافه .والقيد الذي يذكره اهلل ع ّز وجلّ في الآية
ت�ستحق
الالحق ��ة هو قيد عدم االنقالب والتح ّول �إلى جه ��ة �أخرى ف� ّإن الأ ّمة التي
ّ
الن�ص ��ر هي الأ ّمة التي تبقى ثابت ًة على الأه ��داف التي نه�ضت من �أجل تحقيقها.
و�أ ّم ��ا الأ ّمة التي تنقلب على عقبيها فال ت�ستح � ّ�ق دوام اللطف وا�ستمرار الرعاية:
}ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
(((

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙ{ .
(((

تسريب األسرار

الحرب خدعة و�أ�س ��رار .وت�سريب الأ�سرار الع�سكرية وك�ش ��ف الخطط ت�ؤ ّديان �إلى
ارتف ��اع الن�ص ��ر حتى لو يخ ّيم فوق ر�أ� ��س الجي�ش المقاتل كائنًا م ��ن كان هذا الجي�ش
وتح ��ت � ّأي راي� � ٍة كان ُيقات ��ل ،ما لم ُت ّتخ ��ذ التدابير المعاك�س ��ة التي تعي ��د الأمور �إلى
ن�صابها .وقد وردت في القر�آن تو�صيات في هذا ال�ش�أن منها:
ق ��ال اهلل تعال ��ى} :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ {  .تنه ��ى ه ��ذه الآية عن
ب � ّ�ث ال�شائعات بين المجاهدين �إذا كانت تترك �آثا ًرا �سلب ّية على روحيتهم �سواء كانت
ت�أمينًا لهم حيث ال ينبغي لهم الأمن وترك الحذر� ،أو كانت تخويفًا حيث ينبغي لهم �أن
(((

(((
(((
(((

�سورة الحج ،الآيتان  40و .41
�سورة الأنعام ،الآية .6
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ي ّت�صف ��وا بال�سكينة واالطمئنان ليثبتوا في وجه العد ّو .ويو�صي القر�آن الكريم في مثل
ه ��ذه الحاالت فيما لو و�صل خب ٌر ّما �إلى �أذن �أحد الم�سلمين �أن ينقله �إلى �أهل الخبرة
وقادة المعركة ليح�سنوا الت�ص ّرف معه وتف�سيره على النحو المطلوب.
إلقاء السالح وترك الحذر

خا�صة مع
حال ��ة الحرب ه ��ي حالة الحذر الدائم من غدر العد ّو ف ��ي � ّأي لحظة ّ
ع ��د ٍّو ال يلت ��زم بالمعايي ��ر الأخالق ّية للقتال .وبالتال ��ي ال ينبغ ��ي للم�سلمين في � ّأي
معرك ��ة �أن يقي�سوا العد ّو على �أنف�سه ��م ،وال �أخالقه على �أخالقهم .ومن هنا كانت
التو�صية القر�آنية الملفتة للم�سلمين ب�أن ال يلقوا �أ�سلحتهم ح ّتى في حالة ال�صالة،
و�أن ال ين�صرف ��وا �إلى ال�ص�ل�اة واال�شتغال بها جمي ًعا ما يعط ��ي للعد ّو فر�صة للنيل
منه ��م} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

خا�صة ت�سمح للم�سلمين
ﮑ {  .تفيد هذه الآية بت�شريعها ال�صالة بطريقة ّ
بالتن ��اوب في ال�صالة خلف ر�سول اهلل � Pأ ّن ��ه ال ينبغي للم�سلم �أن يترك الحذر
و�أن ين�شغل عن عد ّوه ح ّتى بال�صالة وتدعوه كما في الآية الالحقة �إلى ت�أجيل �إقامة
ال�ص�ل�اة و�أدائها على النحو المتع ��ارف �إلى ٍ
وقت تح�صل له الطم�أنينة .ف�إذا كانت
ال�صالة التي هي �شعار الم�سلمين وعبادتهم الأثيرة تت�أخّ ر �أهم ّية �أدائها على النحو
أهم ه ��ي م�صلحة مواجهة العد ّو فما بالك بغيرها من المكا�سب
الأكم ��ل لم�صلحة � ّ
والم�صالح التي ر ّبما يفكّر المجاهدون في تح�صيلها �أو حفظها في �ساحة القتال؟
(((

(((
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ّ
وقفة ّ
تأملية
XX

عن مالك بن �أعي ��ن قال :ح ّر�ض �أمير الم�ؤمنين  Qالنا�س ب�صفّين فقال�« :إنّ
اهلل ع ّز وج ّل قد د ّلكم على تجارة تُنجيكم من عذاب �أليم ،وت�شفى بكم على الخير
الإيم ��ان ب ��اهلل ،والجهاد في �سبيل اهلل ،وجعل ثوابه مغف ��رة للذنب ،وم�ساكن طيبة
ف ��ي جنّات ع ��دن ،وقال ج� � ّل وع� �زّ} :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﯙ{ ف�س� � ّووا �صفوفكم كالبني ��ان المر�صو�ص فق ّدموا الدارع ،
وع�ض ��وا عل ��ى النواج ��د  ،ف�إ ّن ��ه �أنب ��ى لل�سيوف ع ��ن الهام ،
و�أخّ ��روا الحا�س ��ر ّ ،
وغ�ض ��وا الأب�ص ��ار ف�إنّه �أربط
والت ��ووا عل ��ى �أط ��راف الرماح ،ف�إ ّن ��ه �أم ��ور للأ�سنةّ ،
للج�أ� ��ش ،و�أ�سك ��ن للقلوب ،و�أميتوا الأ�صوات ف�إنّه �أط ��رد للف�شل ،و�أولى بالوقار ،وال
تميل ��وا براياتك ��م وال تزيلوها وال تجعلوه ��ا �إال مع �شجعانكم ف� ��إنّ المانع للذمار
وال�صاب ��ر عن ��د نزول الحقائق هم �أهل الحف ��اظ ،وال تُمثّلوا بقتيل ،و�إذا و�صلتم �إلى
رحال القوم فال تهتكوا �ستراً ،وال تدخلوا داراً ،وال ت�أخذوا �شيئاً من �أموالهم �إال ما
وجدتم في ع�سكرهم ،وال تُه ّيجوا امر�أة ب�أذى و�إن �شتمن �أعرا�ضكم و�سببن �أمراءكم
و�صلحاءك ��م ف�إنّهن ناق�صات القوى والأنف�س والعقول ،وقد كنّا ن�ؤمر بالكفّ عنهنّ
وهنّ م�شركات ،و�إن كان الرجل ليتناول المر�أة فيعير بها وعقبه من بعده ،واعلموا
�أنّ �أه ��ل الحف ��اظ ه ��م الذي ��ن يحتف ��ون براياته ��م ويكتنفونها ،وي�صي ��رون حفافيها
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

((( �أ�شفى على ال�شيء� :أ�شرف.
((( �سورة ال�صف ،الآية .4
((( الدارع :الب�س الدرع.
((( الحا�سر :الذي ال مغفر له وال درع.
((( النواجد� :أق�صى الأ�سنان وال�ضواحك منها.
((( �أنبى� :أي �أبعد و�أ�ش ّد دفع ًا.
((( الهام :الر�أ�س.
((( �أمور :يمور ال�سنان �أي يتح ّرك عن مو�ضعه.
((( ِ
الذمار :ما يلزم حفظه ورعايته.
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وورائه ��ا و�أمامها ،وال ي�ض ّيعونها ال يت�أخّ ��رون عنها في�سلموها ،وال يتق ّدمون عليها
فيفردوها ،رحم اهلل امرءاً وا�سى �أخاه بنف�سه ولم يكل قرنه �إلى �أخيه فيجتمع عليه
قرنه وقرن �أخيه فيكت�سب بذلك الالئمة ،وي�أتي بدناءة وكيف ال يكون كذلك وهو
يقات ��ل االثني ��ن ،وه ��ذا مم�سك ي ��ده قد خلى قرنه عل ��ى �أخيه هارباً من ��ه ينظر �إليه
وه ��ذا فم ��ن يفعله يمقت ��ه اهلل ،فال تتع ّر�ضوا لمق ��ت اهلل ف�إنّ مم ّرك ��م �إلى اهلل ،وقد
ق ��ال اهلل ع ّز وج ّل} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ{  ،و�أي ��م اهلل لئ ��ن فررت ��م من �سي ��وف العاجلة ال ت�سلمون م ��ن �سيف الآجلة،
فا�ستعين ��وا بال�صب ��ر وال�صدق ،ف�إنّما ينزل الن�صر بعد ال�صبر فجاهدوا في اهلل حقّ
جهاده ،وال ق ّوة �إال باهلل».
(((

و�سائل ال�شيعة ،الحر العاملي ،ج� ،15ص.95
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مخالفة الأوامر

يدب بي ��ن المجاهدين ف ��ي �سبيل اهلل لأ�سب ��اب منها
لغ ��ة :ه ��و االختالف ال ��ذي ّ
التناف�س على المغانم �أو المنا�صب.
�شاهد قر�آني} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ{.
أهم النماذج على �سوء مخالفة �أوامر
معركة �أحد نموذجاً :تُعتبر معركة �أحد من � ّ
القيادة الع�سكرية.
تو ّلي المنافقين}:ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ{.

تو ّلي غير اهلل
تعالى

تو ّلي ال�شيطان}:ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ .{...

�آثار تو ّلي غير اهلل :الهزيمة والف�شل ...} :ﮇ ﮈ ﮉ{.
موانع
الن�صر

انقالب النعم

�شاه ��د قر�آن ��ي} :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ{.

ت�سريب الأ�سرار

ت�سري ��ب الأ�سرار يمن ��ع الن�ص ��ر} :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ{.

ترك ال�سالح
والحذر

�شاه ��د قر�آن ��ي ...} :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{.
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السنن المرتبطة بالنصر()1

س ّنة التداول
مفاهيم محورية:

XXالنصر المشروط بالمبادرة.
ّ
XXسنة التداول.
XXالتداول في اللغة.
XXالتداول في القرآن الكريم.
XXتحليل آية }ﯖ ﯗ ﯘ{ والعبر المستفادة منها.
XXشروط التداول وقيوده.

موعظة قرآنية
}ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ{ .
مق ّدمة
الن�صر كما تق ّدم نعم ��ة �إله ّية محكومة بمجموعة من ال�شروط .وهو �سنّة وقانون
أي�ض ��ا لقوانين تنطبق على
�إله � ّ�ي .والحالة المعاك�سة للن�صر وه ��ي الهزيمة تخ�ضع � ً
م ��ن ال يوفِّرون �ش ��روط الن�صر وال ي�ؤ ّمن ��ون مق ّدماته ال�ضرور ّي ��ة والالزمة .و�إذا لم
يتحقّق الن�صر فال ب ّد �أن يتحقّق �شيء �آخر مح ّله وهذا ال�شيء الآخر بدوره ال يح�صل
بال�صدف ��ة ودون قواني ��ن تحكمه .ففي الكون الذي خلق ��ه اهلل تعالى ال �شيء يح�صل
�صدف ��ة} :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ {  .ويق ��ول ع ّز
وج� � ّل} :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰ{ ؛ �إذً ا ال مح� � ّل للفو�ض ��ى والخلل في نظ ��ام الوجود ال�صادر
عن الحكيم القادر والمق ّدر.
(((

(((

(((

(((
(((
(((
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النصر مشروط بالمبادرة

الطبيعي �أن نطرح ال�س�ؤال الآتي� :إذا لم ي�ستفد الإن�سان
وبناء على هذا ي�ضحي من
ّ
م ��ن �سنّة الن�صر ولم يحقّق ال�شروط الواجب تحقّقه ��ا لنيله الن�صر وانطباق قوانينه
علي ��ه ،فما ه ��ي ال�س ّن ��ة �أو ال�سنن الأخ ��رى التي تط� � ّل بر�أ�سها وتنطبق عل ��ى الإن�سان
فتخ�ضع ��ه لها؟ وبعبارة �أخرى� :إحدى ال�صياغ ��ات القانون ّية التي ع ّبر بها عن الن�صر
ه ��ي} :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ {  .وه ��ذه الجمل ��ة الت ��ي
�أخبرنا اهلل بمقت�ضاها عن الن�صر تدلّ على � ّأن الن�صر م�شروط بالمبادرة وبالنهو�ض
ب�أعباء الم�س�ؤول ّية ،ف�إذا لم يتوفّر ال�شرط ،ت�صدق القاعدة التي يذكرها علماء الأ�صول
عندم ��ا يقولون« :الم�شروط عد ٌم عند ع ��دم �شرطه» .ومن هنا ينفتح باب البحث عن
ال�سن ��ن والقوانين الأخرى التي تنطبق على الإن�سان ،ومن هذه ال�سنن �سنّتا :التداول،
واال�ستبدال .وهذا ما �سوف نبد�أ بالحديث عنه فيما ي�أتي.
(((

ّ
سنة التداول

يمكن �إثبات وجود مثل هذه ال�سنّة من �آيات ع ّدة من القر�آن الكريم� .سوف نعر�ض
لها الحقًا ولكن نبد�أ �أ ّو اًل بالحديث عن معنى التداول في اللغة وفي الم�صطلح القر� ّآني
العا ّمّ ،ثم ندلف �إلى البحث عن المعنى الذي تفيده الآية التي تقّرر �سنّة التداول.
التداول في اللغة

الم ��ا ّدة الأ�صلي ��ة لهذه الكلمة ه ��ي الحروف الثالث ��ة الآتية :الدال وال ��واو والالم.
ومنها ا�شت ُّق عدد من الكلمات تحوي جمي ًعا هذا المعنى مع زيادات تتفاوت باختالف
�وم ال�ش ��ي َء اً
تداول ه ��و ح�صوله في ي ��د هذا تار ًة وف ��ي يد هذا
اال�شتق ��اق .ت ��داول الق � ُ
�أخ ��رى ...ودالت الأ ّيام تدول ،مثل دارت تدور ،وز ًنا ومعنًى  .ويقول �صاحب مقايي�س
(((

(((
(((

�سورة محمد ،الآية .7
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اللغ ��ة :دول �أ�ص�ل�ان� ،أحدهما يدلّ على تح ّول �شيء من مكان �إل ��ى �آخر ،والآخر يدلّ
عل ��ى ٍ
�ضعف وا�سترخاء .ف�أ ّما الأول فقال �أهل اللغة :اندال القوم �إذا تح ّولوا من مكان
�إل ��ى مكان .وم ��ن هذا الباب ت ��داول القوم ال�شيء بينه ��م� :إذا �صار م ��ن بع�ضهم �إلى
بع�ض .وال َّدولة وال ُّدولة لغتنان ،و�إنّما ُ�س ّميا بذلك من قيا�س الباب؛ لأنّه �أم ٌر يتداولونه
فيتح ّول من هذا �إلى ذاك ومن ذاك �إلى هذا»  .ويقول �صاحب الم�صطفوي :الأ�صل
الواحد في هذه الما ّدة هو االنتقال مع ح�صول تح ّول في الحالة والكيف ّية ،وهذا الأ�صل
ل ��ه م�صاديق :فمنها انتقال مال من م ��ورد �إلى �آخر ،مع تغ ّير فيه من جهة و�أق ّله تب ّدل
مالكه .ومنها انتقال جند من مكان �إلى مكان �آخر للخ�صم مع تح ّول من جهة الغالب ّية
والمغلوب ّية ...ومنها انتقال النبت من مقام الن�ضارة �إلى مقام اليب�س والجفاف. »...
�وي يمكن تف�سير الت ��داول في ال�ساح ��ة االجتماع ّية،
وبن ��اء على ه ��ذا المعنى اللغ � ّ
بانتق ��ال الغلب ��ة والتف ّوق من جماعة �إن�سان ّية �إلى جماع ��ة �أخرى وفق �شروط و�ضوابط
يمكن البحث عنها من زوايا ع ّدة ،ووفق منهج ّيات علم ّية متن ّوعة .وما يعنينا فعلاً هو
البحث عنها من وجهة نظرٍ دين ّية قر�آن ّية وحديث ّية.
(((

(((

التداول في القرآن الكريم

في القر�آن الكريم �آيات ع ّدة تفيد هذا المعنى بع�ضها �أو�ضح من بع�ض وفيما ي�أتي
أهم الآيات التي تفيد هذا المعنى:
� ّ
 -قال اهلل تعالى} :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ{ .
 -قال اهلل تعال ��ى } :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ(((

(((
(((
(((

مقايي�س اللغة ،ما ّدة« :دول».
التحقيق في كلمات القر�آن ،ج � ،3ص .303-302
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ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ { .
 -ق ��ال اهلل تعال ��ى } :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ(((

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ{ .
 -قال اهلل تعال ��ى } :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ{  .وغيرها من الآيات التي
تتح� � ّدث عن توريث اهلل الأر�ض ونقلها م ��ن �أ�شخا�ص �إلى �آخرين ومن جماعة
ِ
ولنكتف بهذا المقدار من الآيات ،على �أن ن ّتخذ من
ب�شر ّية �إلى جماعة �أخرى.
الآية الأولى اً
مثال نموذج ًّيا لتحليل ��ه وا�ستفادة الدرو�س والعبر المحيطة ب�سنّة
التداول منها.
(((

(((

تحليل آية } ﯖ ﯗ ﯘ { والعبر المستفادة منها

ت�شتمل الآية الكريمة على مجموعة من الدرو�س والعبر الم�ستفادة يمكن ا�ستعرا�ض
�أه ّمها فيما ي�أتي:
 ّ �-إن اهلل ال ي�ضم ��ن بقاء الأحوال على ما هي علي ��ه ل ٍأحد من النا�س فالدنيا دار
عمل وت�ضحية ولي�ست دار نعيم مقيم ،فالنعيم الدائم والخلود موطنه الآخرة
ٍ
فقط� .أ ّما الدنيا فهي دار عملٍ
وعناء .وبالتالي يت�ساوى الم�ؤمنون وغيرهم في
الخ�ضوع للقوانين التي تحكم حركة المجتمعات الإن�سان ّية.
الزما ،ف�إذا انت�صر الم�سلمون عليهم �أن
 -الن�صر والهزيمة لي�س � ٌّأي منهما قد ًرا ًال يغت� � ّروا به ��ذا الن�صر وال يغفلوا عن قدرة اهلل عل ��ى �إدالة ال�سلطة منهم �إلى
(((
(((
(((
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غيره ��م .و�إذا انهزموا فعليهم �أن ي�سمحوا للي�أ�س ب�أن يع�شّ �ش في قلوبهم فاهلل
وخا�ص� � ًة � ّأن �سنّة التداول تق�ضي
ق ��اد ٌر على تحويل موازين القوى م ّر ًة �أخرىّ .
الحق عل ��ى الباطل و�إن ربح
ف ��ي نهاية المطاف ب� ��أن ي�ؤول الأمر �إل ��ى انت�صار ّ
الباط ��ل جولة من الج ��والت} :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯ{  .ومن هنا يلفت اهلل تعالى نظر النا�س
�إل ��ى � ّأن الأمر و�ص ��ل �إليهم بعد �أن �أفلت �شم�س �أم � ٍ�م �سبقتهم} :ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ{ .
 -يعط ��ي قان ��ون الت ��داول للم�سلمي ��ن وللح ��ركات االجتماع ّي ��ة الت ��ي تن�شط في�أو�ساطه ��م الح ��ق ب�إع ��ادة النظر في الأدعي ��اء الذين ي�سقط ��ون في منت�صف
الطري ��ق عن ��د �أ ّول امتح ��ان وهو التمحي�ص ال ��ذي ت�شير �إليه الآي ��ة .وفي هذا
ال�سي ��اق يقع ال ��كالم المن�سوب �إلى الإم ��ام الح�سين  Qحي ��ث يقول�« :إ َّن
الدنْيا َوال ِّدينُ َل ِعقٌ َعلى � ِ
أل�سنَتهمَ ،ي ُح ُ
وطو َن ُه ما َد َّرت َمعا ِئ ُ�ش ُهم،
ّا�س َعبِي ُد ُّ
الن َ
َف�إذا ُم ِّح ُ�صوا بِال َبال ِء َق َّل ال َّد ّيانُونَ» .
(((

(((

(((

شروط التداول وقيوده

يذك ��ر القر�آن الكري ��م مجموعة من ال�ش ��روط لتحقّق �سنّة الت ��داول و�إ�صابتها من
أهم هذه ال�شروط:
ت�صيبه �سل ًبا و�إيجا ًبا .و� ّ
 -الظلم والطغيان ،وذل ��ك كما في قوله تعالى} :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹ{  .وذل ��ك
(((

(((
(((
(((
(((
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� ّأن ه ��ذه الآ � ّأن ه ��ذه الآية الأر� ��ض تعاقبت عليها �أجيال و�أم ��م ،والإهالك الذي
حاق ببع�ض الأمم لي�س بال�ضرورة �أن يكون �إهالك �إبادة ماد ّية ،بمعنى �أن يموت
أعم من ذل ��ك فقد يكون
�أف ��راد الأ ّم ��ة ك ّلهم بع ��ذاب ينزله اهلل عليهم؛ ب ��ل هو � ّ
�إه�ل�ا ًكا للأ ّمة بمعنى تبديد الوحدة االجتماع ّية الت ��ي تربط بين �أفرادها .وقد
تق ّدمت الإ�شارة �إلى هذا الأمر �سابقًا.
 -والمع�صي ��ة والتم ّرد عل ��ى �إرادة اهلل و�شريعته كما يفي ��د قوله تعالى} :ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ{  .تح ّدثن ��ا ه ��ذه الآية ع ��ن تمكين �إح ��دى الجماع ��ات الب�شر ّية
وتوفي ��ر اهلل ع� � ّز وج ّل لها ك ّل مقو ّمات البقاء؛ ولكن ل ّما تم ّردت على �إرادة اهلل
قوما
الت�شريع ّية و�أدارت الظهر للقيم الدين ّية طحنتها �سنّة التداول و�أن�ش�أ اهلل ً
�آخرين مح ّلها.
(((

(((
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ّ
وقفة ّ
تأملية
XX

}ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ{
}ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ{ �أي :ن�صرفه ��ا م ّرة لفرقة ،وم ّرة عليها،...
و�إنّما ي�صرف اهلل الأيام بين الم�سلمين ،وبين الكفّار ،بتخفيف المحنة عن الم�سلمين
�أحيان� � ًا ،وت�شديدها عليهم �أحيان ًا ،ال بن�ص ��رة الكفّار عليهم ،ل ّأن اهلل ال ين�صر الكفّار
حب الكافرين ،و�إنّما
عل ��ى الم�سلمين ،ل ّأن الن�صرة تدلّ على المحب ��ة ،واهلل تعالى ال ُي ّ
جع ��ل اهلل الدني ��ا متق ّلبة ،لكيال يطمئ ��ن الم�سلم �إليها ،ولتق ّل رغبت ��ه فيها� ،أو حر�صه
عليها� ،إذ تفنى لذاتها ،ويظعن مقيمها ،وي�سعى للآخرة التي يدوم نعيمها.
و�إ ّنم ��ا جع ��ل الدولة م ّرة للم�ؤمنين ،وم� � ّرة عليهم ،ليدخل النا�س ف ��ي الإيمان على
الحجة ،ف�إنّه لو كان ��ت الدولة �أبد ًا
الوج ��ه الذي يج ��ب الدخول فيه كذلك ،وهو قي ��ام ّ
للم�ؤمني ��ن ،ل ��كان النا�س يدخل ��ون في الإيمان عل ��ى �سبيل اليمن والف� ��أل .على � ّأن كل
مو�ضع ح�ضره النبي  Pلم يخل من ظفر� ،إ ّما في ابتداء الأمر ،و�إ ّما في انتهائه.
(((

تف�سير مجمع البيان ،ال�شيخ الطبر�سي ،ج� ،2ص.400
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لغة :االنتقال مع ح�صول تح ّول في الحالة والكيف ّية.
تعريف التداول

ا�صطالح� �اً :بانتق ��ال الغلبة والتف� � ّوق من جماعة �إن�سان ّية �إل ��ى جماعة �أخرى وفق
�شروط و�ضوابط.
الب�ل�اء ع ��ام} :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ{.

التداول في
القر�آن

�سنة �إلهية} :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{.
البقاء للم�ؤم ��ن} :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ{.

�سنة
التداول
التداولّ � :إن اهلل ال ي�ضمن بقاء الأحوال على ما هي عليه ل ٍ
أحد من النا�س فالدنيا
دار عمل وت�ضحية ولي�ست دار نعيم مقيم.
�إن يم�س�سكم قرح

الزما ،ف� ��إذا انت�صر
الهزيم ��ة والن�ص ��ر :الن�ص ��ر والهزيمة لي� ��س � ٌّأي منهما قد ًرا ً
الم�سلم ��ون عليه ��م �أن ال يغت ّروا به ��ذا الن�صر وال يغفلوا عن ق ��درة اهلل على �إدالة
ال�سلطة منهم �إلى غيرهم.
الت ��داول والتفك ��ر :ب�إع ��ادة النظ ��ر ف ��ي الأدعياء الذي ��ن ي�سقطون ف ��ي منت�صف
الطريق عند �أ ّول امتحان وهو التمحي�ص.

�شروط التداول
وقيوده

الظلم والطغيان} :ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ{.
المع�صية والتم� � ّرد} :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ{.
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السنن المرتبطة بالنصر()2

س ّنة االستبدال
مفاهيم محورية:

XXاالستبدال في اللغة واالصطالح القرآني.
XXفلسفة االستبدال اإللهي.
XXاالستبدال في القرآن الكريم.
XXتفسير آية }ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{.

موعظة قرآنية
}ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{ .
مق ّدمة
أي�ضا .وقد ورد هذا المفهوم
�سنّة اال�ستبدال من ال�سنن المرتبطة بمفهوم الن�صر � ً
أي�ض ��ا في الق ��ر�آن الكريم في �سي ��اق الحديث ع ��ن الن�صر والن�صرة .وم ��ن هنا ف� ّإن
� ً
الرب ��ط بين ��ه وبين الن�صر هو ربط قر�آن � ّ�ي ولي�س ً
ربطا تحليل ًّي ��ا �شخ�ص ًّيا .و ُي�ستح�سن
الحدي ��ث �أ ّو اًل ع ��ن مفهوم اال�ستبدال ف ��ي اللغة واال�صطالح القر�آن � ّ�ي قبل الدخول في
االجتماعي.
بع�ض الأبحاث المرتبطة بهذا القانون القر� ّآني
ّ
(((

ّ
القرآني
االستبدال في اللغة واالصطالح

الم ��ا ّدة الأ�صلية لهذا المفهوم ه ��ي الحروف الثالثة الآتية :الب ��اء والدال والالم.
وه ��ي تعني في اللغة ترجيح �شيء على �ش ��يء �آخر .وقد ورد هذا المفهوم في �أكثر من
�آي ��ة من �آيات الق ��ر�آن الكريم ،ومنها ما ورد في �سياق الحدي ��ث عن بني �إ�سرائيل في
(((
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قوله تعال ��ى} :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ {  .ومعنى هذه الآية
كم ��ا ه ��و وا�ض ٌح �أت ّتخذون الذي ه ��و �أدنى و�أق ّل قيم ًة بديلاً عن ال ��ذي هو خي ٌر و�أح�سن
قيم ��ة .وهذا المعنى لما ّدة بدل هو حا�صل م ��ا يتبنّاه �أهل اللغة وعلماء التف�سير ،يقول
الم�صطف ��وي�« :أنّ الأ�ص ��ل في الما ّدة ه ��و وقوع �شي ٍء مقام غي ��ره»  .وقد يوحي هذا
التف�سير بعدم الفرق بين اال�ستبدال والتداول؛ ولكن يك�شف التدقيق في الكلمتين عن
�شيء من الفرق بينهما يتب ّين بعد البحث عن فل�سفة اال�ستبدال.
(((

(((

ّ
اإللهي
فلسفة االستبدال

ت�ستند فكرة اال�ستبدال �إلى � ّأن الإن�سان خُ ِلق على هذه الأر�ض ب�إرادة اهلل �سبحانه،
ول ّم ��ا كان اهلل من ّز ًها ع ��ن العبث واللغ ��و} :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ{  ،و}ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
البديهي ال�س� ��ؤال عن ال�سبب
ﮃﮄ{  .و�إذا كان الأم ��ر عل ��ى ه ��ذا النحو فمن
ّ
وع ��ن الحكمة الت ��ي اقت�ضت �أن يخلق اهلل الإن�سان على الأر�ض ،بل �أن يخلق له الأر�ض
وغيره ��ا م ��ن المخلوق ��ات كما تفي ��ده الآي ��ات الدا ّلة على ت�سخي ��ر كثيرٍ م ��ن الأ�شياء
للإن�س ��ان} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ{ .
وبالرج ��وع �إلى كتاب اهلل ع ّز وج ّل نجد �أنّه يب ّين لنا الهدف من خلق الإن�سان على
الأر� ��ض بعبارات ع ّدة ال ن ّدعي �أ ّنه ��ا تدلّ على معنًى ٍ
واحد بال�ض ��رورة ولكنّها على � ّأي
حال تفيد � ّأن ث ّمة هدفًا يريد اهلل تحقيقه على يد الإن�سان ،فم ّرة يع ّبر عن هذا الهدف
(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((
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با�سم الخالفة واال�ستخالف ،كما في قوله تعالى:
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ{ .
و�أخ ��رى يع ّبر عنه بالعب ��ادة كما في قوله ع ّز وج� � ّل} :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ{ .
وثالث ًة يع ّبر عن هذا المعن ��ى بقوله} :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
(((

(((

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ{ .
وه ��ذه الآية وغيرها م ّما يمك ��ن العثور عليه بمزيد من البحث تفيد � ّأن هلل من وراء
غر�ضا وغاي ًة .وقد �أر�سل اهلل ر�سله تترى �إلى الب�شر ّية ليحفظوا م�سيرة
خل ��ق الإن�سان ً
الإن�سان ّية على هذا ّ
إلهي وكتب على نف�سه �أن ين�صر ر�سله و�أن يحقّق الأهداف
الخط ال ّ
الت ��ي �أر�سلهم من �أجلها ،كما كتب عل ��ى نف�سه �أن يحقّق الأهداف التي من �أجلها خلق
الإن�سان نف�سه .ف�إذا �أبى جي ٌل من الأجيال �أو قر ٌن من القرون بح�سب التعبير القر� ّآني
ع ��ن تحقيق الأهداف التي يريد اهلل تحقيقها على يدي ��ه ،جرت عليه �سنّة اال�ستبدال
قوما �آخرين مح ّل القوم الذي ��ن ف�شلوا في تحقيق ما يراد منهم تحقيقه .وهذا
و�أح� � ّل ً
هو اال�ستبدال �أي هو نقل راية اهلل من ٍيد �إلى ٍيد ،وقد ح�صل هذا مع ر�سول اهلل P
م ّرات ع ّدة في معاركه .ومن �أ�شهر هذه الم ّرات �إعطا�ؤه الراية �إلى �أمير الم�ؤمنين يوم
خيبر بعد ف�شل عدد من �أ�صحابه في فتح الح�صن.
(((

(((
(((
(((
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االستبدال في القرآن الكريم

ٍ
من�سوب �إلى
ورد ف ��ي القر�آن العديد من الآيات التي تتح ّدث ع ��ن اال�ستبدال كفعل
اهلل تعالى ،ومفعوله هو الم�سلمون في لغ ٍة �أ�شبه بالتهديد ،وك�أنّها دعوة �إلى الم�سلمين
�أن ال يح�سب ��وا �أ ّنه ��م القناة الوحيدة لتحقي ��ق �إرادة اهلل تعالى ،بل هم �إحدى القنوات
الت ��ي تم ّر م ��ن خاللها الم�شيئة الإله ّية الت ��ي ال ب ّد من �أن تتح ّق ��ق �إذا �أراد اهلل لها �أن
تتحقّق ،من هذه الآيات:
 -قوله تعال ��ى} :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ{ .
 -وقوله تعالى} :ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{ .
ووج ��ه الربط بي ��ن هاتين الآيتين وبين بحث الن�صر وا�ض� � ٌح؛ �إذ � ّإن كلتاهما وردت
حث الم�سلمين على الإم�ساك
النبي  Pوفي �سياق ّ
في �سي ��اق التحري�ض على ن�صرة ّ
براية التوحيد بق ّوة.
 -وقول ��ه تعال ��ى} :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ(((

(((

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ{ .
(((

(((
(((
(((
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تفسير آية }ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{

ق ��ال اهلل تعال ��ى:

}ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ{ .
تح� �ذّر الآي ��ة الكريمة � ّأن ك ّل م ��ن يرت ّد عن دي ��ن اهلل تعالى والإيم ��ان ال�صادق به
وبتعاليم ��ه وب�أنبيائه ور�سله ،ف�ل�ا يطيعه في �أمره وال يلتزم ب�أحكامه وال يعمل ب�إرادته،
ب ��ل ي�ستغني ويتو ّل ��ى معر� ًضا عن الدين الحني ��ف والم ّلة الحقّة ،ف�س ��وف ي�ستبدل اهلل
أحق منه بهذه المكرمة؛ م ّمن يح ّبون اهلل ويح ّب ��ون �أن يعبد في �أر�ضه ،وال
ب ��ه من ه ��و � ّ
يرت� � ّدون عن تعاليم و�أحكام دين ��ه ،وال يتخ ّلفون عن الجهاد والت�ضحية بك ّل ما يملكون
ف ��ي �سبيل ��ه ،بل يقبلون على الجهاد ب�صدر رحب وقل ��ب م�ستب�شر بلقاء اهلل ور�ضوانه،
وال يخاف ��ون من لوم النا�س والمنافقين الالئمين لهم عند �أدائهم لواجباتهم والدفاع
ع ��ن الح � ّ�ق ،لأنّهم على ثقة باهلل وب�أنّهم على دين الح � ّ�ق .وعليه ف�إنهم لن ي�ض ّروا اهلل
�شيئ� � ًا بل المت�ض ّرر ه ��م المنافقون والمرت ّدون لأنهم حرموا م ��ن هذا الف�ضل العظيم
والنعمة الكبرى.
تتح� � ّدث الآية الكريمة ع ��ن المرت ّدين الذين تن ّب� ��أ الق ��ر�آن بارتدادهم عن الدين
الإ�سالم � ّ�ي الحني ��ف .وهذه الآية �أت ��ت بقانون عام يحم ��ل �إنذار ًا لجمي ��ع الم�سلمين،
ف�أ ّك ��دت � ّأن م ��ن يرتد عن دينه فهو لن ي�ضر اللهّ بارتداده ه ��ذا �أبد ًا ،ولن ي�ض ّر الدين
إ�سالمي �أو تق ّدمه ال�سريع ،ل ّأن اللهّ كفيل ب�إر�سال من لديهم اال�ستعداد
وال المجتمع ال
ّ
لحماي ��ة هذا الدين ،حيث تقول الآية الكريمة} :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧ{ ّثم تتطرق الآية �إلى �صفات ه�ؤالء الحماة الذين يتحملون م�س�ؤولية
الدفاع العظيمة ،وتب ّينها على الوجه ال ّتالي:
(((

(((
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� .1إ ّنه ��م يح ّبون اللهّ وال يفك ��رون بغير ر�ضاه ،فاللهّ يح ّبهم وهم يح ّبونه ،كما تقول
الآية} :ﮨ ﮩ{.
 2و  .3يب ��دون التوا�ضع والخ�ضوع والر�أفة �أمام الم�ؤمنين ،بينما هم �أ�شداء �أقوياء
�أمام الأعداء الظالمين حيث تقول الآية} :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ{.
ّ � .4إن �شغلهم ال�شاغل هو الجهاد في �سبيل اللهّ � ،إذ تقول الآيةُ :ي ِ
ون ِفي َ�سبِيلِ
جاه ُد َ
اللهَّ ِ .
 .5و�آخ ��ر �صفة تذكرها الآية له�ؤالء العظام ،هي �أنّهم ال يخافون لوم الالئمين في
طريقهم لتنفيذ �أوامر اللهّ والدفاع عن الحق ،حيث تقول الآية} :ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ{ ،فه� ��ؤالء بالإ�ضافة �إلى امتالكهم الق ��درة الج�سمانية ،يمتلكون الجر�أة
وال�شّ جاعة لمواجهة التقاليد الخاطئة ،و الوقوف بوجه الأغلبية المنحرفة التي
اعتمدت على كثرتها في اال�ستهزاء بالم�ؤمنين.
وهناك الكثير م ��ن الأفراد المعروفين ب�صفاتهم الطيب ��ة ،لكنّهم ال يبدون الكثير
من التحف ��ظ �أمام الفو�ضى ال�سائدة في المجتمع وهجوم الأفكار الخاطئة لدى �سواد
النا� ��س �أو من الأغلبي ��ة المنحرفة ،ويتم ّلكه ��م الخوف والجبن ،و�سرع ��ان ما يتركون
ال�ساح ��ة ويخلونه ��ا للمنحرفي ��ن ،في حين � ّأن القائ ��د الم�صلح ومن مع ��ه من الأفراد
بحاج ��ة �إلى الج ��ر�أة وال�شهامة لتطبيق �أفكاره ��م وا�صالحاتهم .وعل ��ى عك�س ه�ؤالء
فالذي ��ن ال يمتلكون هذه ال�صفات الروحي ��ة الرفيعة ،يقفون �س ّدا وحائ ًال دون ح�صول
الإ�صالحات المطلوبة.
وت�ؤ ّك ��د الآي ��ة في الخت ��ام على � ّأن اكت�س ��اب �أو نيل مث ��ل هذه االمتي ��ازات ال�سامية
(بالإ�ضاف ��ة �إلى الحاجة ل�سع ��ي الإن�سان نف�سه) مرهون بف�ض ��ل اللهّ الذي يهبها لمن
ي�ش ��اء ،ولمن يراه كف�ؤا لها من عباده ،حيث تق ��ول الآية في هذا المجال} :ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ {.
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وف ��ي النهاي ��ة تب ّين الآي ��ة � ّأن مجال ف�ض ��ل اللهّ وكرمه وا�سع ،وهو يع ��رف الأكفاء
والم�ؤهلين من عباده ،كما تقول الآية} :ﯡ ﯢ ﯣ {.
خاتمة

إلهي و�شروطه وال�سنن المرتبطة به ،ن�س�أل اهلل ع ّز
في ختام الحديث عن الن�صر ال ّ
وج ّل �أن ي�ستعملنا في �أهدافه وغاياته و�أن نكون قنوات ت ّمر من خاللها م�شيئته و�إرادته
و�أن ال ي�ستب ��دل بنا غيرنا .والم�سلمون دائ ًم ��ا مطالبون �أن تكون يدهم على الزناد في
المعركة الخارج ّية بينهم وبين العد ّو الذي ال يراعي لهم حرمة �إن هو ظفر بهم وتغ ّلب
المادي
عليه ��م ،بل ه ��و يتح ّين الفر�ص لإن�شاب �أظافره ومخالب ��ه لتخريب ك ّل الوجود
ّ
�وي للإ�س�ل�ام والم�سلمين .والح ��رب مع العد ّو تبقى �سهلة عل ��ى الرغم من ك ّل
والمعن � ّ
�صعوباتها �إذا قي�ست بالجهاد مع النف�س التي هي �أعدى �أعداء الإن�سان .ومن ا�ستطاع
االنت�ص ��ار عل ��ى نف�سه غلب الدنيا ،ومن انهزم �أمام نف�س ��ه ورغباتها و�شهواتها انهزم
�أمام الدنيا وخ�سر ك ّل االنت�صارات التي نالها.
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ّ
وقفة ّ
تأملية
XX
}ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{ .
ورد � ّأن ه ��ذه الآي ��ة وم ��ا قبلها نزلت ف ��ي معركة تبوك حي ��ن كان النبي  Pعائد ًا
م ��ن الطائف �إل ��ى المدينة  ،وهو ُيه ّيئ النا�س ويع ّب�ؤه ��م لمواجهة الروم  .وقد ورد في
الرواي ��ات الإ�سالمية � ّأن النبي لم يكن ُيب ّين �أهدافه و�إقدامه على المعارك للم�سلمين
قبل المعركة لئلاّ تقع الأ�سرار الع�سكرية بيد �أعداء الإ�سالم� ،أما في معركة تبوك ،ل ّما
كانت الم�س�ألة لها �شكل �آخر ،فقد ب ّين كل �شيء للم�سلمين ب�صراحة ،و�أنّهم �سيواجهون
الروم ،ل ّأن مواجهة �إمبراطورية الروم لم تكن مواجهة ب�سيطة كمواجهة م�شركي مكة
�أو يهود خيبر ،وينبغي على الم�سلمين �أن يكونوا في منتهى اال�ستعداد وبناء ال�شخ�صية،
�أ�ض ��ف �إل ��ى كل ذلك � ّأن الم�سافة بين المدينة و�أر�ض ال ��روم كانت بعيدة غاية البعد ،
وكان الوق ��ت �صيف ًا قائظ ًا ،وه ��و �أوان اقتطاف الثمار وح�صد الحب ��وب والغلاّ ة .هذه
الأم ��ور اجتمع ��ت بع�ضها �إلى بع�ض ف�صع ��ب على الم�سلمين الخ ��روج للقتال .حتى � ّأن
بع�ضه ��م تر ّدد ف ��ي ا�ستجابته لدع ��وة الر�سول الأكرم  .Pفالآيت ��ان -محل البحث-
نزلت ��ا في ه ��ذا الظرف  ،و�أنذرت ��ا الم�سلمين بلهج ��ة �صارمة لمواجهة ه ��ذه المعركة
الحا�سمة.
(((

الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل� ،آية اهلل ال�شيخ نا�صر مكارم ال�شيرازي ،ج� ،6ص.52
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(رصنلاب ةطبترملا ننسلااب ةطبترملا ننسلا

لغة :ترجيح �شيء على �شيء �آخر ،والأ�صل في الما ّدة هو وقوع ٍ
�شيء مقام غيره.
معنى اال�ستبدال

المعن ��ى القر�آن ��ي :هو �إحالل قوم �آخرين مح ّل الق ��وم الذين ف�شلوا في تحقيق ما
يراد منهم تحقيقه.
اال�ستب ��دال �س ّن ��ة �إلهي ��ة ...} :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ{.

فل�سفة اال�ستبدال
إلهي
ال ّ

اال�ستب ��دال والن�ص ��ر} :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ .{...
الكفر ي� ��ؤ ّدي لال�ستبدال} :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ{.

اال�ستبدال

تف�سير �آية
اال�ستبدال

االرتدادّ � :إن من �أ�ش ّد �أ�سباب اال�ستبدال هو االرتداد عن دين اهلل.
�صفات من ح ّل مكان غيره باال�ستبدال.
ُيح ّبون اهلل واهلل ُيح ّبهم

الجهاد في �سبيل اهلل

التوا�ضع والخ�ضوع

ال يخافون لوم الالئمين
�أ�ش ّداء على الكفار

