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�إخراج فني :علي عليق

تمهيد

ع ��ن علي �أمري امل�ؤمنني Qق ��ال« :قال ر�س ��ول اهلل « :Pيا علي �آية
نزلت من كنوز العر�ش خ ّر كل �صنم يعبد يف امل�شرق واملغرب على وجهه».
وف ��زع �إبلي�س ،وقال :يح ��دث يف هذه الليلة ٌ
ري فانظروين �أ�ضرب
حدث كب ٌ
لك ��م م�ش ��ارق الأر�ض ومغاربه ��ا ،ف�أتى يرثب فا�ستقبله رج ��ل فرتاءى له
�إبلي� ��س يف �صورة �شيخ .قال :يا عبد اهلل هل ح ��دث هذه الليلة �أو يف هذا
اليوم �شيء؟ قال :نعم� ،أخربنا ر�سول اهلل � Pأنه نزلت عليه �آية �أ�صبح كل
�صنم خا ّر ًا على وجهه ،فان�صرف �إبلي�س �إىل �أ�صحابه وقال :حدث بيرثب
�أعظم احلدث ،فجاءوا �إىل املدينة فبلغهم �أن �آية الكر�سي قد نزلت».
***
�آي ��ة الكر�سي التي �أ ّدت بنزولها �إىل �أن يخ ّر ك ّل �صنم يف العامل على
وجه ��ه ،حظي ��ت باهتمام النب ��ي  Pو�أهل بيت ��ه Rووردت يف ف�ضلها
و�أهمية املواظبة على قراءتها �أحاديث عديدة.
فف ��ي حديث ع ��ن النبي  Pلعل ��ي « :Qيا علي! علي ��ك بتالوة �آية
نبي �أو �ص ّديق
الكر�سي يف دبر �صالة املكتوبة ،ف�إنه ال يحافظ عليها �إال ّ
�أو �شهيد».
وعن ��ه « :Pمن ق ��ر�أ �آية الكر�س ��ي عقيب ك ّل فري�ضة ت� �ولىّ اهلل ج ّل
جالله قب�ض روحه وكان كمن جاهد مع الأنبياء حتى ا�ست�شهد».
وعن ��ه �أي� ًضا« :من قر�أ �آية الكر�سي دب ��ر ك ّل �صالة مكتوبة مل مينعه
من دخول اجل ّنة �إال املوت».
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وع ��ن �أمري امل�ؤمن�ي�ن « :Qلو تعلم ��ون ما فيها مل ��ا تركتموها على
حال».
بالإ�ضاف ��ة �إىل �آث ��ار �آي ��ة الكر�س ��ي املعنوية والأخروي ��ة ،فقد وردت
�أحاديث كث�ي�رة يف بيان �آثارها الدنيوية �أي�ض� � ًا كحفظ الأموال ،و�إزالة
الفق ��ر ،والأمان م ��ن �ش ّر الأع ��داء ،و�شف ��اء الأمرا�ض ،ودف ��ع الأج ّنة،
وق�ضاء احلاج ��ات ،وال�سالمة يف ال�سفر ،والتح ّرر من ال�سجن ،و�إيجاد
املحب ��ة وم ��ا �إىل ذلك ،وق ��د ُذكرت بالطب ��ع لكل واحد من ه ��ذه الآثار
طريقة خا�صة يف قراءة �آية الكر�سي ك ّم ًا وكيف ًا.
هذا وق ��د نعتها ر�سول اهلل  Pيف حديث ب�أنه ��ا �سيدة �آيات القر�آن،
ويف ذلك داللة على مكانتها اخلا�صة بني الآيات القر�آنية.
وم ��ن جانب �آخرُ ،ي ��روى عن �أمري امل�ؤمن�ي�ن  Qقوله« :ال خري يف
قراءة ال تد ّبر فيها».
الكم الهائل من التو�صية بتالوة �آية الكر�سي البد و�أن
وعليه ف�إنّ هذا ّ
يك ��ون مقرون ًا بتد ّب ��ر دقيق وعميق .ومن خالل النظ ��ر يف مفاهيم هذه
الآية ومعارفها يتبينّ �أنها تعترب من غرر الآيات ال َع َقدية للقر�آن الكرمي،
والتد ّب ��ر فيها ميي ��ط اللثام عن زوايا هامة من �أ�ص ��ل التوحيد .وكم هو
مطلوب �أن ن�ستخرج �أ�صولنا و�أ�س�سنا العقائدية من القر�آن الكرمي.
ٌ
ولطامل ��ا �أ ّك ��د الإم ��ام اخلامنئي ،الذي يعت�ب�ر �أ�س ��وة يف التد ّبر ويف
املواظب ��ة عل ��ى تالوة الق ��ر�آن كذلك ،لطامل ��ا �أ ّكد على هذي ��ن الأمرين
و�أو�ص ��ى بهم ��ا خالل �أبحاث ��ه القر�آنية .وكم ��ا هو م�شه ��و ٌد يف ال�صورة
�أع�ل�اه ،ف�إن �سماحته ي�ضع يده على عينيه ُد ُبر ك ّل �صالة مّ
ويرتن بتالوة
�آية الكر�سي.
فق ��د ورد يف احلديث �أن يقر�أ املرء حلفظ الب�صر هذا الدعاء �أو ًال:
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«�أُعي ��ذ نور ب�صري بنور اهلل ال ��ذي ال ُيطفى» ،ثم مي�سح يده على عينيه
ويتلو �آية الكر�سي.
قب ��ل انت�ص ��ار الث ��ورة الإ�سالمي ��ة ،ويف �إح ��دى جل�سات ��ه القر�آنية،
خ�ص� ��ص الإمام القائد مو�ض ��وع �إحدى كلماته ب�آي ��ة الكر�سي .واملقال
ّ
ذه ��ب بالقارئ �إىل تل ��ك اجلل�سة التي كان ق ��د �شارك فيها
احلا�ض ��ر ُي ِ
عامة النا�س مبختلف �أعمارهم وطبقاتهم و�صنوفهم.
�أُلقي ��ت ه ��ذه الكلم ��ة يف م�سج ��د الكرام ��ة مبدينة م�شه ��د املقد�سة
وبت�أري ��خ  .1974/1/31حي ��ث كان �سماحته يف كل ليل ��ة جمعة يقيم يف
امل�سجد جل�ساته القر�آنية ،وقد �ألقى هذه الكلمة يف ثاين ليلة جمعة من
حمرم احلرام لعام  1394هـ.
�إنّ �سماح ��ة ال�سي ��د ،ال ��ذي كان ُيلق ��ي كلمت ��ه بعد �صالت ��ي املغرب
والع�ش ��اء واقف ًا وه ��و ي�ستخدم ال�سب ��ورة ،عمد �إىل �شرح �آي ��ة الكر�سي
م�ستخرج� � ًا منها بني ثنايا حديثه �أبحاث ًا عقائدية ببيان ب�سيط ووا�ضح
يفهمه عامة النا�س.
لق ��د انته ��ج �سماحت ��ه يف �شرح ه ��ذه الآية نف� ��س النهج ال ��ذي �أَ ِلفه
يف تف�س�ي�ر الآي ��ات القر�آنية ،حيث يتن ��اول الآية من منظ ��ار اجتماعي
وتربوي.
إر�شادي
ويتداولها بحث ًا ودرا�سة مبنحى �
ّ
ّ
علم� � ًا ب�أن الكلمة هذه كانت موج ��زة ،ومل يكن هدفه بالطبع درا�سة
جوان ��ب الآية ب�أ�سره ��ا ،ولذا ال ميكن �إط�ل�اق عن ��وان التف�سري عليها،
وعلي ��ه ارت�أين ��ا �أن نعنونها بـ«�شرح �آية الكر�س ��ي» الذي نراه هو الأن�سب
يف هذا ال�ش�أن.
لق ��د ا�ستند �سماح ��ة الإمام القائد يف تبيان �أ�ص ��ول الآية العقائدية
عل ��ى نف� ��س الأ�صلني َ
اللذي ��ن طرحهما الحق ًا حول الإمي ��ان يف جل�سات
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«م�ش ��روع الفكر الإ�سالمي يف الق ��ر�آن» .حيث يرى ب� ��أن الإميان الق ّيم
واملطلوب البد و�أن يكون نابع ًا عن «وعي» و«التزام».
فقام با�ستخراج الأ�صل الإمياين للتوحيد من �آية الكر�سي عرب هذه
إدراك ور�ؤي ٍة وب�صرية،
وعي و� ٍ
الر�ؤية ،بحيث يكون من ٍ
جانب ناجم ًا عن ٍ
جانب �آخر مو ِّلد ًا لاللتزام وال�شعور بالتكليف وامل�س�ؤولية.
ومن ٍ
فف ��ي ذلك احلني كانت عقائد عامة النا�س �سطح ّية �ضعيفة تعرتف
بالطواغي ��ت والآلهة املزيفة� ،أو على �أقل تقدير كان النا�س يخافون من
�إظه ��ار عقائدهم جتاه كلمة «ال �إل ��ه �إال اهلل» والعمل بها .بيد �أنّ الإمام
يهب وينطلق ب�صورة هجومية .ففي
اخلامنئي يف مثل هذه الأجواء كان ّ
جل�س ��ات م�شروع الفكر الإ�سالم ��ي يف القر�آن على �سبي ��ل املثال ،يقول
حول التوحيد:
«التوحي ��د الإ�سالم ��ي يعمل عل ��ى �صياغة نظام احلك ��م والعالقات
ويوجه حركة الت�أريخ ،وير�س ��م الهدف من هذه احلركة،
االجتماعي ��ةّ ،
ويق� � ّرر م�س�ؤوليات النا�س جتاه اهلل وجتاه بع�ضهم الآخر وجتاه املجتمع
وجتاه �سائر مظاهر الطبيعة ..هذا هو التوحيد .التوحيد الإ�سالمي هو
ذل ��ك الألف الذي ي�ستتبعه الباء والتاء والثاء حتى الياء .لي�س التوحيد
بالأم ��ر الذي تق ��ول فيه �إنّ اهلل واحد ولي�س اثنني وكف ��ى� ..إنه يعني �أنّ
احلق هلل وحده يف �أن يكون مهيمن ًا على حياتنا الفردية واالجتماعية».
�أجل ،الركي ��زة االعتقادية التي يرتكز عليه ��ا الإمام اخلامنئي هي
الآي ��ات القر�آنية نف�سها و�آية الكر�سي ذاتها .وعلى �أ�سا�س هذه الركائز
كان �سماحته واليزال عرب كلماته ونداءاته وخطاباته الت�أريخية يزلزل
�ص ��روح الظلم لآلهة الزيف والزيغ .فكما ت�س ّب ��ب نزول �آية الكر�سي يف
�أن يخ� � ّر ك ّل �صن ��م يف العامل على وجهه و�أن ي�ست ��ويل الهلع والفزع على
�إبلي�س ،جند الإمام القائ ��د ّ
يحطم الأ�صنام ويزلزل عرو�ش ال�شياطني
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يف العامل ،باال�ستلهام من نف� ��س تلك الآية وب�صفته �أحد �أتباع املدر�سة
القر�آنية ال�صادقني.
***
ج ��اءت مو�ضوع ��ات هذا املق ��ال عل ��ى غ ��رار الأبح ��اث التوحيدية
املطروح ��ة يف جل�س ��ات م�ش ��روع الفكر الإ�سالم ��ي يف الق ��ر�آن ،بيد �أنّ
الر�ؤي ��ة احلديثة والتطبيقية التي يحمله ��ا �سماحته ب�ش�أن �آية الكر�سي،
�آلت �إىل ن�شر هذه الكلمة وتقدميها ب�صورة منف�صلة.
دي�سمرب  /كانون الأول 2014

صهبا

I
برناجمن ��ا يف ه ��ذه الليل ��ة ،عل ��ى ما عهدن ��اه يف لي ��ايل اجلمع ،هو
برنام ��ج ت�ل�اوة القر�آن و�ش ��رح الآيات الت ��ي مت اختياره ��ا .والآية التي
ُتليت يف ه ��ذه الليلة -وقد �سمعتموها -هي نف�س �آية الكر�سي املعروفة.
و�أقوله ��ا بالطب ��ع تو�ضيح ًا للأمر ب� ��أنّ ال�سبب ال ��ذي �أ ّدى �إىل �أن نق ّدم
تالوة القر�آن يف هذه الليلة على ال�شرح والرتجمة -واحلال �أنّ هذا على
خالف نهجنا املعهود؛ ذلك �إننا دوم ًا ما جنعل كالمنا و�شرحنا مقدمة
لت�ل�اوة القر�آن ،ال �أن جنعل تالوة الق ��ر�آن مقدمة لكالمنا -هو �أننا يف
هذه الليايل غالب ًا ما نقر�أ �صفحات وم�شاهد من واقعة الطف ون�ستذكر
تلك امل�صائب ،ولرمبا مل تبق بعد ذلك مهجة لقراءة القر�آن واال�ستماع
�إليه ،ولذلك ارت�أينا �أن نحرتم القر�آن ونق ّدم برنامج تالوته.
حت ��ت � ّأي عنوان تع ّلمنا �آية الكر�س ��ي وتع ّلمها الأعزاء والإخوان حتى
الي ��وم؟ لقد تع ّلمنا �آي ��ة الكر�سي وقر�أناها يف �سبي ��ل حفظ دارنا وحم ّل
عملنا وب�ضائعنا �أو حفظ �أرواحنا و�أرواح �أوالدنا� .أو �أنها على �سبيل املثال
وعمل يف �أيام خا�صة فنقر�أها مرة �أو ع�شر مرات �أو
وردت �ضمن �صال ٍة ٍ
مئة مرة .واحل ��ال �أنّ �آية الكر�سي �آية من القر�آن ،والقر�آن بجميع �آياته
ينطوي على �أه ��م امل�سائل التي مبقدور الإن�س ��ان �أن ي�ستم ّد منها لفكره
وحليات ��ه .ولك ��ن هل بو�سعنا �أن ُن ��درك ما يف �آية الكر�س ��ي �أو يف �أية �آية
�أخرى (من حقائق) ب�شكل �صائب �أم ال؟ هذا منوط مببلغ علمنا ومقدار
مطالعتن ��ا ود ّقتن ��ا يف الآيات القر�آنية ومدى �إدراكنا له ��ا .و�إن مل ُندرك
ونفهم فذلك من عجزنا ،و�أما الآية فهي زاخرة ومليئة (باملعاين).

12

علم� � ًا ب� ��أين ال �أروم يف ه ��ذه الليلة تبي ��ان املع ��ارف املودعة يف هذه
الآي ��ات الثالث املقد�سة التي ت�سمى ب�أ�سرها �آية الكر�سي ،لأنّ د�أبنا هو
ال�شرح والرتجمة .و�س�أعمد يف هذه الليلة �أي� ًضا �إىل ترجمة هذه الآيات
وح�س ��ب ،ولكنك ��م �سرتون �أنّ نف�س هذه الرتجمة ك ��م �ست�ضع بني يدينا
مف�ص�ل ً�ا و�إمنا هو �إ�شارة
م ��ن معارف �إ�سالمية .فالق ��ر�آن ال يع ّد كتاب ًا ّ
ينبغ ��ي من ب�ي�ن ط ّياتها ا�ستق ��اء الكثري من احلقائ ��ق ،ورمز يجب من
خالله مطالعة الكثري من الكتب والف�صول ..هذه هي حقيقة القر�آن.
�أو ًال �أو ُّد التنويه �إىل نقطة قبل البدء بالرتجمة ،وهي �أن �آية الكر�سي
الواقعة يف �أواخر �سورة البقرة قد وردت بعد بيان ق�ضية طالوت وجالوت
الت ��ي ذكرناه ��ا و�شرحنا �آياته ��ا يف ليلة من الليايل .ث ��م ُذ ِكرت فل�سفة
اجله ��اد الإ�سالمي بع ��د الآي ��ات املخت�صة بطالوت وجال ��وت (يف قوله
َّاس َب ْع َضهُم ِب َب ْع ٍض َّل َف َس َ��د ِت أْ َ
ال ْر ُض﴾،1
تعاىلَ ﴿ ):و َل�� ْو اَل َد ْف ُع ال َّل ِه الن َ
حيث ُ�ش� � ّرع اجلهاد الإ�سالم ��ي يف �سبيل اجتثاث الف�س ��اد من الأر�ض.
وق ��د ت�ض ّمنت ق�صة طالوت وجالوت عب ��ارة ت�شري �إىل ما قاله امل�ؤمنون
لبع�ضه ��م الآخر ب�أنه رغم ِق ّلة عددنا وقوة جنود جالوت؛ ذلك ال�س ّفاك
الظ ��امل ،وك�ث�رة عدده ��م ،ولي�س من العق ��ل واملنطق بح�س ��ب الظاهر
مواجهة بع�ضنا لبع�ض ،ولكن ﴿ َكم ِّمن ِف َئ ٍة َق ِلي َل ٍة َغ َل َب ْت ِف َئ ًة َك ِث َري ًة ِبإ ْذ ِن
ال َّل ِه﴾ ..2هذا ما ورد يف �ضمن ق�صة طالوت وجالوت .فالتو ّكل على اهلل
كان قائم ًا يف جميع ثنايا هذه الق�صة ،و�أنّ اجلماعة القليلة بالتوكل على
اهلل ت�ستطي ��ع الغلب ��ة واالنت�صار على اجلماعة الكث�ي�رة ،ولكن �شريطة
فه ��م هذا الت ��و ّكل و�إدراكه وا�ستثمار الطاقة الإلهي ��ة �إىل جانب التوكل
عل ��ى اهلل ..ه ��ذا ما كان جاري ًا يف جمي ��ع �أرجاء هذه الق�ص ��ة .كما �أنّ
 . 1سورة البقرة ،اآلية .251
 . 2سورة البقرة ،اآلية .249
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النبي �آنذاك �أي�ض� � ًا مل يع ّلم النا�س ومل يطالبهم �أبد ًا بالدعاء من �أجل
�أن يدف ��ع اهلل عنه ��م �ش ّر جالوت .و�إمنا طلبوا من ��ه �أن يجعل لهم ملك ًا،
فجعل لهم ملك ًا خبري ًا كفوء ًا قد ﴿ َزادَهُ َب ْس َط ًة يِف ا ْل ِع ْل ِم َوا ْل ِج ْس ِم﴾.1
ه ��ذه كلها ُم ِلهمة للدرو�س .فالقر�آن ب�أ�س ��ره حاف ٌل بالرموز والدقائق
والنقاط والإ�شارات التي ينبغي تل ّقيها وتع ّلمها ،وما مل يتع ّرف املرء �إىل
لغ ��ة الق ��ر�آن ومل ي�أن�س به ال ي�ستطيع فهمه و�إدراك ��ه .وال �أعني بذلك �أن
جميد للعربية ولكنه ال يفهم لغة القر�آن.
تجُ يد العربية وح�سب ،فكم من ٍ
ذلك �إن لغة القر�آن بعد تع ّلم اللغة العربية هي الأن�س بالقر�آن .ولنفرت�ض
عامل ًا حكيم ًا -والقر�آن �أ�سمى من ذلك بكثري لأنه كالم اهلل -ما مل ت�أن�س
به ومل ت�ستمع �إىل �أحاديثة فرتة طويلة ومل تقف على �إ�شاراته ال يت�أتى لك
�إدراك قوله ،وقد يتكلم بالكثري من الكلمات التي تبدو لك �سطحية ،بيد
ل�سنوات يجد كالمه هذا
�أن تلمي ��ذه الذي تتلمذ على يدي ��ه ودر�س عنده
ٍ
عظيم� � ًا زاخر ًا باملعنى واملغزى ..هك ��ذا هو القر�آن .فالقر�آن كالم اهلل،
وه ��و �أوىل من �أي كت ��اب �آخر من هذه احليثية .ول ��وال الأن�س بالقر�آن ال
يت�س ّنى فهم ما ينطوي عليه بامل�ستوى املطلوب .ولكن عرب التع ّقل والتد ّبر
والأن�س به تتجلى هذه امل�ضامني الرفيعة.
م ��ع مالحظة ه ��ذه النقاط الت ��ي ذكرتها ،وبعد م ��ا ب ّينته من ق�صة
طال ��وت ،وفل�سف ��ة اجلهاد الإ�سالمي ،وغلبة فئ ��ة قليلة على فئة كثرية،
والت ��و ّكل عل ��ى اهلل يف جمي ��ع �ش� ��ؤون احلي ��اة وال�سيما يف خ�ض � ّ�م هذه
ال�شدائ ��د الك�ب�رى العالق ��ة �أمامنا ،وق�ضي ��ة طال ��وت وداوود النبي يف
مواجهة جالوت ،التفتوا الآن �إىل ترجمة هذه الآية ال�شريفة و�شرحها.
﴿ال َّل�� ُه اَل إِلَٰهَ إِ اَّل هُ َ��و﴾ ..2هذا هو �شعار الإ�س�ل�ام بل �شعار الأديان
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الإلهي ��ة برمتها على مدى ت�أريخ الب�شرية من بدايته وحتى نهايته .وكل
وم�ساع هو يف �سبيل تطبيق هذا
م ��ا تبذله الأديان واملدار�س من جه ��ود
ٍ
ال�شع ��ار -الذي لي�س �شعار ًا خاوي ًا ،و�إمنا هو من �أدناه �إىل �أق�صاه مثا ٌل
وتبيا ٌن ملدر�سة وفكر ور�ؤية -على �أر�ض الواقع يف جميع �أرجاء املعمورة.
ومعن ��ى ذل ��ك � اّأل يكون � ّأي �شخ�ص و� ّأي �ش ��يء و� ّأي موجود؛ ال �إن�سان وال
حي ��وان وال جم ��اد وال غريزة وال هوىً � ،شري ��ك ًا هلل ،و� اّأل ُيع َبد (من دون
اهلل) ،ويك ��ون الب�شر متح ّرر ًا من ك ّل �ش ��يء ومن كافة القيود والأغالل
وم ��ن جميع حاالت الأ�س ��ر ّ
والذل والع ��ار والهوان ،و�أن يك ��ون الإن�سان
�شاخم� � ًا مرفوع الر�أ� ��س ،و� اّأل يك ّبل نف�س ��ه من قمة ر�أ�س ��ه �إىل �أخم�ص
قدميه � اّإل ب�أوا�صر عبودية اهلل ..هذا هو نهج الأديان (الإلهية).
مل ��اذا؟ ما هي ثم ��رة عبودي ��ة اهلل للإن�س ��ان؟ النظ ��ام القائم على
�أ�سا� ��س عبودي ��ة اهلل هو النظ ��ام الذي يت�ل�اءم و(طبيع ��ة) الإن�سان..
ذل ��ك النظام واملناخ الذي بو�سعه �إمن ��اء هذه النبتة امل�سماة بالإن�سان،
لي� ��س � اّإل هو النظام الإلهي والنظ ��ام التوحيدي والنظام العلوي ..ذلك
ال ��ذي َخ َلق الإن�سان و َف َط ��ره ،وهو العامل بك ّل ما يف وج ��وده ،وهو بارئه
وخالق ��ه ،و�أف�ضل م ��ن � ّأي موجود �آخر يعلم ما فيه م ��ن غرائز ودقائق
ومي ��ول عجيبة و�أح�سا�سي� ��س ونقائ�ص واحتياجات وعي ��وب ،يعرف �أنّ
هذا املخل ��وق ،بك ّل ما فيه من وجود ونق�ص و�ضعف وقوة وودائع كامنة
وطاقات مقدرة  -هذا املخلوق امل�سمى بالإن�سان  ،-ال ي�ستطيع �أن ينمو
و ُينت ��ج و ُي�ؤتي ثمرة طيب ��ة ويتكامل ويت�سام ��ى �إال �إذا كان يعي�ش يف ظ ّل
بيئة �إ�سالمية �إلهية توحيدي ��ة ،والبيئات الأخرى ك ّلها باطلة ،والأنظمة
الأخرى ك ّلها ال تتناغم مع الإن�سان.
نح ��ن ال ُنع ��ادي وال نكره وال نناه�ض زعماء الأنظم ��ة الأخرى و�إمنا
ن�شف ��ق عليهم ،فهذا ه ��و كالم الأنبي ��اء� ..أنبياء اهلل ،الذي ��ن هم �آباء
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الب�ش ��ر وامل�شفق ��ون عليهم ،ق ��د �أبان ��وا للمف ّكرين والعلم ��اء واملع ّمرين
للبيوت التي يجب �أن يعي�ش الب�شر فيها ،وهي الأنظمة االجتماعية ،ب�أن
الب�شري ��ة ال تنج ��ح وال تفلح �إال يف ظ� � ّل النظام الإله ��ي ..هذا هو كالم
�أنبي ��اء اهلل النابع عن �شفقة و�إخال�ص ،وق ��د �أثبت الت�أريخ ذلك ،حيث
ر�أين ��ا م ��ا تعانيه الب�شري ��ة يف الأنظم ��ة الأخ ��رى ،وال �أروم اخلو�ض يف
تفا�صي ��ل هذا البحث .و�أولئك الذين تراود �أذهانهم مثل هذه امل�سائل،
الب ��د له ��م �أن يفهموا م ��ا ينبغي لهم فهم ��ه و�إدراكه من نف� ��س ما تر ّدد
(اليوم على ل�ساننا) من كلمات.
ف�إنّ تلك الأنظمة املطروح ��ة يف العامل املعا�صر ،والتي تظهر يف كل
ي ��وم ب�شكل ومنط (خا�ص) ،مل تتم ّكن من �سوق الب�شرية نحو ال�سعادة.
وال�سبي ��ل الوحيد الذي مبقدوره معاجلة (م�ش ��اكل) الب�شر هو النظام
الإله ��ي .وال يت�أتى للب�شرية التخ ّل�ص من هذه التعا�سة �إال حينما ت�شاهد
بني ظهرانيها نظام ًا توحيدي ًا �إلهي ًا وتعي�ش يف َك َنفه.
عل ��ى �أية حال ه ��ذا هو �شعار الأديان ،وقد ابت ��د�أت �آية الكر�سي به،
ور�أيت ��م �أن العب ��ارة ه ��ذه تتناغم مع م ��ا �أ�شرنا �إليه م ��ن ق�صة طالوت
وجالوت﴿ .ال َّل ُه اَل إِلَٰهَ إِ اَّل هُ َو﴾ ..اهلل الذي ال معبود �سواه.
احلي ،وك ّل م ��ا �سواه من �إله فهو م ّي ��ت� .إذ �إنّ
﴿ا ْل َح ُّ
��ي﴾� ..إ ّن ��ه هو ّ
يوم �آخر ،وال يعي�ش �إال ب�ضعة
يوم م ّيت ًا و�سيم ��وت يف ٍ
ذل ��ك الذي كان يف ٍ
عي�ش هذا وهو حاف ٌل
�ام بني هاتني امليتتني وبني هذين ال َع َدمني؛ و� ّأي ٍ
�أي � ٍ
وال�صعاب وال�ضع ��ف ،ومنوط ب�شعرة! يواج ��ه فيه الأمرا�ض
بامل�ش ��اكل ِ
والتعا�س ��ة ،ويتع ّر�ض ال�صطدامات �شديدة ،وت�ش ّله عن احلركة بعو�ضة،
ال يعترب ح ّي ًا .و�أما ذلك الذي نحن نعبده وقد �س ّلمنا مقاليد حياتنا بيد
احلي الذي كان حي ًا و�سيبقى حي� � ًا ،بل هو حياة حم�ضة..
قدرت ��ه ،فهو ّ
﴿ا ْل َح ُّي﴾.
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�ان ،ولع� � ّل �أن�سبها �أحد
ف�س ��روا الق ّيوم بع ّدة مع � ٍ
﴿ا ْل َق ُّي � ُ
�وم﴾ ..لق ��د ّ
معني�ي�ن� :إما �أن يكون تف�سريه ��ا مبعنى الثابت اخلال ��د الأز ّ
أبدي
يل ال ّ
ال�سرمدي� ،أو يكون تف�سريها مبعنى �أن ي�ستم ّد ك ُّل �شيء حياتَه ووجو َده
ّ
من ��ه ،و�أن يك ��ون ك ُّل �شيء قائم ًا به ،وهو القائم بذاته وال يحتاج �إىل � ّأي
وم﴾.
�شيء �آخر﴿ ..ا ْل َق ُّي ُ
�ات هلل يف ذهنك ثم قا ِرنها ب�صفات
ِانح ��ت ما ذكرناه هنا من �صف � ٍ
�آلهة الأر�ض الزائفة والغا�صبة والكاذبة التي ما كان ليحقّ لها ا�ستعباد
الب�شر وقد ا�ستعبدتهم ،وما كان ينبغي للب�شر �أن يعبدوها وقد جعلتهم
عبيد ًا لها .فقد روي عن �أمري امل�ؤمنني Qقوله وهو يخاطب امل�سلمني
يف زمان ��ه« :وال تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل ح� � ّر ًا» ،1وورد عن �أحد
خلفاء ال�صدر الأول (من الإ�سالم) قوله« :ا�ستعبدمت النا�س».
ي ��ا �آله ��ة الزيف والغ�ص ��ب وال�ضعف! �أيته ��ا الآله ��ة املقرونة باملوت
أعر�ضت عن االرتقاء �إىل
والعدم! ب�أي حقّ ؟ وب�أي منا�سبة؟ وملاذا؟ �إذا �
َ
وغ�ض�ضت الطرف عن النظ ��ر �إىل القدرة الإلهية،
م�ست ��وى الربوبي ��ة،
َ
�سيك ��ون العباد عن ��دذاك ب�أ�سرهم �سوا�سية� ،إال م ��ن ّ
ف�ضلهم اهلل وهم
الأنبياء والأولياء .ف�إن ّ
تخطي � َ�ت حدود الأنبياء والأولياء �سوف ال يبقى
ف�ض� � ٌل لأحد عل ��ى �أحد ،بل وحتى هن ��اك �أي� ًضا مل ّ
يف�ض ��ل اهلل الأنبياء
والأولي ��اء اعتباط� � ًا و�إمن ��ا ّ
ف�ضله ��م ل�سب � ٍ�ب ،ف� ��إن جتاوز َته ��م ال يبقى
حين ��ذاك تفا�ض� � ٌل بني النا� ��س .فلماذا يجب �أن يكون زي ��د عبد عمرو،
وعم ��رو �س ّيد بكر ،وبكر غالم خال ��د؟ ملاذا؟ ملاذا يجب �أن يكون النا�س
عبيد ًا لبع�ضهم الآخر؟
ق ��ا ِرن �صف ��ات �أولئك الذين كان ��وا وما زالوا ي�سرت ّق ��ون النا�س عرب
 .1نهج البالغة ،صبحي الصالح ،الكتاب  ،13وصيته إلى اإلمام الحسن.Q
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الت�أريخ بهذه ال�صفات الإلهية لتعرف ب�أنّ الواجب هو �أن ُيع َبد اهلل و�أن
ُت َ
قط ��ع �أوا�صر العبودية والر ّقية لأي �أح ��د و�أي �شيء �سوى اهلل﴿ .ا ْل َح ُّي
احلي الذي يقوم عليه ك ّل �شيء.
ا ْل َق ُّي ُ
وم﴾ّ ..
﴿ اَل َت ْأ ُخ ُذهُ ِس��ن ٌَة َو اَل َن ْو ٌم﴾ ..ال تعت�ب�ره غاف ًال وال تظ ّنه نائم ًا .لقد
اكت�ش ��ف العلماء اليوم ،وهو م ��ا قاله �إمامنا �أي�ض� � ًا يف رواي ٍة قبل ثالثة
حي يحتاج �إىل نوم ،وال جتد خملوق ًا قد د ّبت
ع�ش ��ر قرن ًا ،ب�أنّ ك ّل ٍ
كائن ٍّ
في ��ه احلياة وه ��و ال ينام ..ه ��ذا م ��ا ورد يف م�ضمون رواية وم ��ا �أثبتته
حي ال مف ّر له من النوم؛
جتارب العلوم الع�صرية �أي� ًضا .ف�إنّ � ّأي
ٍ
موجود ٍّ
ك ٌّل بطريق ��ة ،فواح ��د ينام يف الي ��وم والليلة مرة ،و�آخ ��ر ينام يف ال�سنة
م ��رة ،وثال ��ث ينام يف العمر م ��رة ،وبالتايل ك ّل من ينع ��م باحلياة ف�إ ّنه
يخلد �إىل النوم.
ولكن ال تع ّد اهلل يف ِعداد الأحياء الذين يلج�أون �إىل النوم ،ف�إنّ ذلك
احل � ّ�ي الذي يخلد �إىل النوم ال ي�ستحقّ �أن تكونَ عبد ًا له ،و�إمنا كنْ عبد ًا
مل ��ن ال ي�أخذه نعا�س و�سبات وال ت�ست ��ويل عليه رقدة وغفلة ﴿ ..اَل َت ْأ ُخ ُذهُ
ِس��ن ٌَة﴾� ،أي ال ي�أخذه نعا�س ونوم خفيفَ ﴿ ،و اَل َن ْو ٌم﴾ عمي ٌق ثقي ٌل ..هذه
هي �صفاته.
ات َو َما ف أْ َ
الس� اَ
ال ْر ِض﴾ ..ك ّل ما يف عامل
َمو َو ِ
و�أما �ش�أنهَ ﴿ :ل ُه َما يِف َّ
يِ
الك ��ون وما يف ال�سم ��اوات وما يف هذا الكوكب ال�س ّي ��ار وهو الأر�ض ،بل
وك ّل �ش ��يء يعود ملكه �إليه من جان ��ب ،وحكمه و�سلطانه �إليه من جانب
�آخ ��ر« ،وال منازع له يف �أمره» كما نقر�أ يف دع ��اء االفتتاح .فمن �أجل�سه
اهلل عل ��ى هذا املن�صب قائ ًال يا عبادي! ا�سمع ��وا قوله واتّبعوه و�أطيعوه
وين�صب ��ه فهو طاغوت.
(فبه ��ا) و�إال فه ��و طاغوت ..م ��ن مل يع ّينه اهلل ّ
والطاغ ��وت يعني ذلك ال ��ذي يقف �أم ��ام اهلل ،ويكون و�سيل ��ة للتطاول
ات َو َما
الس�َمااَ َو ِ
والتع� � ّدي �أو يك ��ون بنف�سه متط ��او ًال معتدي ًاَ ﴿ .ل ُه َما يِف َّ
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ف أْ َ
�اوي الالمتناهي وك ّل ما يف
ال ْر ِض﴾ ..ك ّل م ��ا يف هذا الف�ضاء ال�سم � ّ
يِ
الأر�ض هو هلل ويف قب�ضة قدرته.
﴿ َمنْ َذا ا َّل ِذي َي ْش َف ُع ِع ْندَهُ إِ اَّل ِبإِ ْذ ِن ِه﴾� ..أنبياء اهلل العظام والأولياء
بل وحتى ال�شهداء وال�صلحاء ي�شفعون يف يوم القيامة وال �ضري يف ذلك.
�أنتم احلا�ضرون يف هذا املكان ،منكم من قد تق ّبل مو�ضوع ال�شفاعة دون
قي ��د �أو �شرط ،ومنكم من قد يكون مر ّدد ًا يف ذلك ،وهم الذين يبحثون
يف ه ��ذه امل�سائ ��ل عن الدلي ��ل والربهان .ذات يوم حت ّدث � ُ�ت خالل در�س
الق ��ر�آن ال ��ذي كان ينعقد يف ذلك امل�سجد 1حول ال�شفاع ��ة ،و�أثب ُتّها من
خ�ل�ال الآيات القر�آني ��ة والأد ّلة املقنعة .ال يوج ��د � ّأي �إ�شكال يف �إمكانية
�شفاع ��ة الأنبي ��اء .فال�شفاعة يف القيامة لي�ست م ��ن �صنف الو�ساطة يف
الدوائ ��ر هنا ،و�إمنا ه ��ي �أ�سا�س ًا من �صنف �آخر ومقول ��ة �أخرى وق�ضية
�أخ ��رى .فانظ ��ر �إىل ال�شفاعة يف يوم القيامة كنظرت ��ك �إىل التوبة و�إىل
الدع ��اء ،ك�أن تدع ��و لإن�س ��ان م ّيت �أو ح � ّ�ي وت�ستغفر له مبته�ل ً�ا �إىل اهلل
وقائ ًال :اللهم اغ ِفر لفالن ..انظر �إىل ال�شفاعة على �أنها من �صنف �آخر
تدخل يف ِعداد هذه امل�سائل� ،سوى �أنها تتحقق يف يوم القيامة.
امرئ
ولك ��ن ال يت�أت ��ى للجمي ��ع القي ��ام به ��ا ،ففي ي ��وم القيام ��ة كل ٍ
م�شغ ��ول بنف�س ��هِ ﴿ :ل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ِّم ْنه ُْم َي ْو َم ِئ ٍذ َش ْ
��أ ٌن ُي ْغ ِني ِه﴾ � ،2اّإل الأنبياء
والأولياء الذين يت�س ّنى لهم ذلك ،كما �أنّ ال�شهداء وال�صاحلني والعلماء
خطى
الواع�ي�ن يف املجتمع والقادة و� اّأدلء الب�شرية و�أولئك الذين قطعوا ً
كب�ي�رة و�أجنزوا �أعم ً
اال �صاحل ��ة يف دار الدنيا وكانوا يف زمرة عباد اهلل
ال�صاحلني ي�ستطيعون �أن ي�أخذوا بيد الآخرين.
 .1إشارة إلى مسجد اإلمام الحسن المجتبى Qكما يبدو.
 .2سورة عبس ،اآلية .37
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�إنّ القر�آن ناط ٌق وعقولنا مبا فيها من نق�ص ال ي�سعها �إدراك هذا الكالم
القر�آين ،فال ي�ستعجلنّ البع�ض يف احلكم فور ًا على ر ّد ال�شفاعة ون�سخها
وتف�سريها بطريقة �سيئة ..كال ،فال�شفاعة ق�ضية �صائبة �صحيحة.
أحد �إال
� ًإذا فالأنبي ��اء والأولياء ي�شفعون ،ولكن ال تت�أتّى ال�شفاعة ل ّأي � ٍ
ب� ��إذن اهلل .فقد ع ّمت قدرته ّ
وغطت كل �شيء لدرجة ال يحقّ حتى لعباد
اهلل ال�صاحل�ي�ن �أن ي�شفعوا لأحد �إال ب�إذنه و�أمره ،فالق�ضية ال تعود �إىل
ميل الإن�سان ورغبتهَ ﴿ ..منْ َذا ا َّل ِذي َي ْش َف ُع ِع ْندَهُ إِ اَّل ِبإِ ْذ ِن ِه﴾.
ك ّل فق ��رة من فقرات هذه الآيات تجُ ِّ�سد قوة اهلل القاهرة ،وك ّل كلمة
بحر من املعارف الإ�سالمية ،هذا ملن �أمعن
من كلماتها تفتح باب� � ًا على ٍ
النظر وتد ّبر ،و� اّإل ف�إين ال �أقوم � اّإل برتجمتها.
﴿ َي ْع َل ُم َما َب نْ َي أَ ْي ِدي ِه ْم َو َما َخ ْل َفه ُْم﴾� ..إنّ جبهات العدو واملناه�ضني
حلكم اهلل واملعار�ضني للتوحيد واملناوئني الذين نذروا كل حياتهم لل�ص ّد
ع ��ن �سبيل الأنبياء بك ّل ما �أوتوا من قوة ،ال يزعمون ب�أنّ اهلل �ش�أنه �ش�أن
�سائ ��ر املعار�ضني واملعادين الذين ميك ��ن خداعهم والطعن من خلفهم
وحياك ��ة امل�ؤامرات �ض ّده ��م ..كال� .إذا كان خ�صمك هو اهلل ،و�إن كنت
ق ��د وقفت �أمام اهلل فرت ّقب �ضربة قا�صمة من اهلل �أ ّي ًا كنت ..ملاذا؟ لأنّ
خمططات وم�ؤامراتّ ،
اهلل ع ��امل بك ّل ما تر�سمه من ّ
ومطلع على كل ما
تتّبع ��ه من خطوات وممار�س ��اتَ ﴿ .ي ْع َل ُم َما َب نْ َي أَ ْي ِدي ِه ْم َو َما َخ ْل َفه ُْم﴾..
ٌ
حميط بوجودهم.
�أي �إنه
﴿ َوال ُي ِح ُ
ون ِب يَ ْ
يط َ
ش ٍء ِمنْ ِع ْل ِم ِه إِ اَّل مِبَا َشا َء﴾� ..أي �إنّ الب�شر ال يفهم
وال ُيدرك من علم اهلل �إال ما و�ضعه اهلل بني يديه.
ات
وه ��ذا م�ؤ�ش ��ر �آخ ��ر على ق ��درة اهللَ ﴿ :و ِس َ
الس�� َم َو ِ
��ع ُك ْر ِس�� ُّي ُه َّ
َو َ
األ ْر َض﴾ ..كر�س ّي ��ه �أي ق ّوته وقدرته( ،ومعنى ذلك) �أنّ يد قدرته هي
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املهيمن ��ة وامل�سيطرة على ك ّل عامل الكون ،فقد و�سعت قدرته ال�سماوات
مبعان متع ��ددة ،وما ذكر ُته
ف�سروا مف ��ردة
«الكر�سي» ٍ
والأر� ��ض .ولقد ّ
ّ
يع ��ود �إىل �أحد تلك املع ��اين ،وهو الأن�سب باعتق ��ادي ،وهنالك بالطبع
معان �أخرى.
ٍ
﴿ َو َال َي ُؤدُهُ ِح ْف ُظهُم﴾� ..أي ال ُيعييه حفظ ال�سماوات والأر�ضَ ﴿ ،وهُ َو
ا ْل َع يُِّل ا ْل َع ِظ ُيم﴾ ،وهذه هي من �صفات اهلل.
حتدثت هنا عن �س ��ورة التوحيد و�شرحتها -والكالم ذاته
ذات ليل ��ة
ُ
قلت حينها ب�أن �سورة التوحيد ُت ِّبدد
يجري حول هذه الآية �أي� ًضا -حيث ُ
كل املزاع ��م الت ��ي قد تكون عالق ��ة يف �أو�ساط املجتمع ��ات ال�ضا ّلة حول
املعب ��ود القلبي والفكري للإن�س ��ان .ف�إنّ ال�سورة ه ��ذه ال تروم التعريف
ب ��اهلل ،لأنه ��ا -كما ترون -ال تتح ّدث ع ��ن ذات اهلل �أبد ًا ،و�إمنا (ت�صفه
غني مل يل ��د ومل يولد ولي� ��س له كفو ونظ�ي�ر ،دون �أن يرد
ب�أن ��ه) واح ��د ّ
احلدي ��ث فيها ب�ش�أن حقيقته وكيفيته ..هكذا ي�أمرنا الإ�سالم .فقد ورد
يف �س ��ورة التوحيد التعريف بال�صفات الإلهية الت ��ي مبقدورها �أن تع ّلم
الإن�سان و ُتلهمه الدرو�س.
وهذا ما يرد بعينه حول �آية الكر�سي �أي� ًضا .حيث تع ّر�ضت الآية ،حني
احلدي ��ث عن اهلل ،ل�صفاته و�سماته .ومل تتن ��اول بالطبع تلك ال�صفات
الت ��ي ال ي�ستفيد منها �إال �صندوق ذه ��ن املرء وحافظته ،وال تنفع �إال لأن
متلأ ذاك ��رة الإن�سان وحت ّل حم ّل الكلمات الأ�صيل ��ة .وهذه هي امل�سرية
الت ��ي د�أب عليها املتك ّلمون واملتع ّقل ��ون على م ّر الت�أريخ الإ�سالمي ،حيث
كانوا يتط ّرقون يف الأعم الأغلب �إىل �أمثال هذه امل�سائل التي ال تد ّر ب�أي
نفع على حياة (الب�شرية).
ٍ
وه ��ذا هو بالطبع من �صنيع خلفاء بن ��ي �أمية وبني العبا�س( ،حيث
كان الأم ��ر هذا مت ��داو ًال) يف عهد بني �أمية �أق ّل ،ويف عهد بني العبا�س
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�أك�ث�ر بكثري .ف� ��إن �أي ��ادي ال�سيا�س ��ة املقت ��درة التي كان ��ت ترتزق من
�أهوائها وت�ستعبد �أفكار الآخرين و�أل�سنتهم وقلوبهم ،يف �سبيل � اّأل يفتح
املجتم ��ع الإ�سالمي عيني ��ه ،ويف �سبي ��ل � اّأل ي�ستمع املجتم ��ع الإ�سالمي
�إىل ال ��كالم الأ�صي ��ل ،ويف �سبيل � اّأل يفهم املجتم ��ع الإ�سالمي التوحيد
الإ�سالم ��ي اخلال�ص -لأنه لو كان قد فهم ذلك ملا و�سعه ال�سكوت على
املن�ص ��ور وهارون ومعاوية وعبد امللك -ويف �سبيل �أن يبقى النا�س على
جهلهم و� اّأل ت�سنح لهم فر�صة الوقوف على �آالمهم االجتماعية و�إدراك
احلقائ ��ق الفكرية الإ�سالمي ��ة� ،شغلوهم ب�سل�سلة م ��ن املباحث التي ال
�أ�ص ��ل لها وال �أ�سا� ��س ،كالبحث حول خلق القر�آن و�أ ّنه هل هو حادث �أم
ق ��دمي؟ ل�سنوات (طويلة) والق�ضية هذه ت�س ّبب ��ت يف قتل �أنا�س وتكفري
�آخري ��ن ،وهي ق�ضية �أنّ القر�آن هل ه ��و خملوق �أم �أنه كان من القدمي
وم ��ن الأول ومن ��ذ الأزل دون �أن ُيخل ��ق؟ ت�ص� � ّوروا �أنّ امل�س�أل ��ة هذه كم
هي تافهة م ��ن الأ�سا�س ،و�إذا باملتك ّلمني الإ�سالمي�ي�ن كانوا يتناولونها
بتحري� ��ض م ��ن اخللفاء� .إذ ت ��ارة يت�س ّلم هذا اخلليف ��ة مقاليد الأمور،
ف ُيق َم ��ع �أ�صحاب الفكر املعار�ض لفرتة من الزمن يف املجال�س واملنازل
واملحاف ��ل وامل�ساج ��د وخطب اجلم ��ع ويف منا�سبات �أخ ��رى .ثم يرت ّبع
كر�سي احلكم فريى �أن ال�شع ��ار هذا �أ�صبح بالي ًا
اخلليف ��ة الت ��ايل على
ّ
وال�س�ل�اح هذا �أ�ضحى كلي ًال ،فيق ّوي الط ��رف الثاين ويف�سح له املجال
ويطالب ��ه بقمع الطرف الآخر و�سحقه وعرقلة م�سريه وم ��ا �إىل ذل ��ك.
�رون والفكر الإ�سالمي هذا قد ج ّم ��دوه و�أرخوا عليه
�وات بل لق � ٍ
ل�سن � ٍ
التحجر ،و�أنا و�أنتم اليوم نتل ّق ��ى ال�ضربات وال�صدمات من ذلك
�ست ��ار ّ
1
التحج ��ر .فالإ�سالم «يعلو وال ُيعلى عليه»  ،و�إذا به نراه اليوم �أ�سري ًا بيد
ّ
�شرذمة من �أعداء اهلل ،وامل�سلمون اليوم � اّ
ومغلوب على �أمرهم �أمام
أذلء
ٌ
 .1النبي األعظم ،Pنهج الفصاحة.
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�أع ��داء الإ�س�ل�ام ،والعامل اليوم عامل �سيادة الطاغ ��وت ..ملاذا؟ �أمل يرد
ِّين ُك ِّل ِه﴾1؟ �أمل ي� ِأت
يف ح ��قّ الإ�سالم (قوله تع ��اىلِ ﴿ ):ل ُي ْظ ِه َرهُ ع ىََل الد ِ
الإ�سالم لتحقيق ذلك؟ ملاذا يجب �أن يكون فكر الإ�سالم وفكر امل�سلمني
�أكرث الأفكار تخ ّلف ًا ،وجمتمعهم �أ�ش ّد املجتمعات انحطاط ًا ،و�آالمهم �أكرث
وع َقدُهم �أ�ش ّد ال ُع َقد ع�صية على احل ّل؟ وعلى
الآالم ع�صية على العالجُ ،
ح ّد قول ذلك ال�شاعر امل�سلم خماطب ًا �أمري امل�ؤمنني :Q
انه� ��ض يا علي فلم يبقَ عب ٌد من العبي ��د مل ّ
يحطم ربقة العبودية �إال
2
�أتباعك و�شيعتك
ملاذا ت�سري الأمور على هذا املنوال؟ نحن نتج ّرع مرارة مئات ال�سنني
التحج ��ر والتو ّقف .والتو ّقف ي�ستتبعه تو ّق ��ف (�آخر) .فلو �أردتَ �أن
من
ّ
جتع ��ل �أحد ًا ك�سو ًال ،علي ��ك �أن ت ََذره يعي�ش لفرتة يف بيت الك�ساىل ،ف�إنه
بع ��د خروج ��ه �سيغدو ك�س ��و ًال (من تلقاء نف�س ��ه)� .إنهم و�ضع ��وا اللبنة
الأوىل عوج ��اء لريتفع اجل ��دار �إىل الأعلى وهو �أع ��وج ،وهو بالفعل قد
كان ومازال كذلك.
�إنّ ر ّواد ال�سيا�سي ��ة ،ويف �سبيل �أن يحرفوا �أفكار النا�س واملجتمع عن
الط ��رق الرئي�سية ال�صائبةُ ،ي�شغلوهم �إما بالبطن �أو بامل�سائل اجلن�سية
والغرائز احليواني ��ة �أو باالختالفات الفكرية الزائفة التي ال �أ�سا�س لها
وبامل�سائ ��ل التي ال مفهوم لها .والقر�آن ال ي ��روم �إيداع مثل هذه امل�سائل
الكالمي ��ة يف �آيات ��ه .وما ورد فيه ع ��ن اهلل (�سبحانه وتع ��اىل) لي�س �إال
�أمو ًرا نافعة ،يتعينّ على املجتمع العلم بها وت�ض ّره �إذا جهلها.
وم اَل َت ْأ ُخ ُذهُ ِسن ٌَة َو اَل َن ْو ٌم﴾ ..عندما
﴿ال َّل ُه اَل إِ َل َه إِ اَّل هُ َو ا ْل َح ُّي ا ْل َق ُّي ُ
 .1سورة التوبة ،اآلية  ،33سورة الفتح ،اآلية  ،28سورة الصف ،اآلية .9
 .2للشاعر اإليراني نعمت ميرزا زاده.
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تقر�أون الآية الأوىل من �آية الكر�سي حتى قولهَ ﴿ :وهُ َو ا ْل َع يُِّل ا ْل َع ِظ ُيم﴾
وتوجه و�إمعان نظر ،ثم ترفعون ر�ؤو�سكم من امل�صحف �أو تفتحون
بتد ّبر ّ
�أعينك ��م وتلقون نظرة �إىل العامل� ،ستجدون �أن �آلهة الزيف والكذب كم
يعي�شون اعتباط ًا ،و�أن امل ّدعني للألوهية يف الأر�ض كم هم خمطئون يف
تكبيل النا�س وتقييدهم و�أ�سرهم.
عن ��دذاك يفهم الإن�س ��ان ما هي ثم ��رة �آية الكر�س ��ي ،و ُيدرك ملاذا
يطالبونن ��ا بق ��راءة �آي ��ة الكر�سي م ��رة ومرتني وع�شر م ��رات ،ويف يوم
عرف ��ة املتعلق ب�سيد ال�شه ��داء مئة مرة ،ويعرف مل ��اذا ي�ؤ ّكدون ك ّل هذا
الت�أكي ��د على تالوة �آية الكر�سي يف ال�صالة وبعد ال�صالة ويف ال�صباح
ويف امل�ساء؟ لأنها حتم ��ل راية التوحيد ..لأنها ّ
تدل املعتقدين بالإ�سالم
على طريق التوحيد.
ن�شم الدواء
يقول ��ون لن ��اِ :ا�شربوا هذا ال ��دواء ليرتك �أثره ،ولكنن ��ا ّ
فق ��ط ،وننظر �إىل زجاجت ��ه ،ونلم�سه �أحيان ًا ،ونق ّب ��ل زجاجته ،ون�ضعه
على ّ
الرف ،وال ن�شربه �أبد ًا!
�أيه ��ا امل�سلم ��ون التالون للق ��ر�آن! انتهلوا (من مع�ي�ن) �آية الكر�سي،
در�س لنا ..هذه هي الآية الأوىل.
ف�إنها ٌ
الآي ��ة الأوىل ب�إيجاز تف�ضح �آلهة الأر� ��ض ومتيط اللثام عن امل ّدعني
فليقدم ك ّل من يتح ّلى بهذه ال�صفات لنكون عبيد ًا له .ولك ّنكم
للألوهيةِ .
عبي� � ٌد من �أمثالنا ،ي�أخذكم النوم ،وي�ست ��ويل عليكم النعا�س ،وحياتكم
كم ��ا هي حياتنا حم ��دودة ،وحياتنا ال ُتناط بحياتك ��م ،فقد ك ّنا قبلكم
�أحيا ًء و�سنبقى بعدكم على قيد احلياة �أي� ًضا ،وعليه فحياتنا ال ّ
تتلخ�ص
يف حياتك ��م وال ُتناط � ًإذا بتلك احلياة كذل ��ك .كما وال تتّ�صفون ب�صفة
القيومي ��ة وال احلياة وال �سائر �صف ��ات اهلل ،ومل تفر�ضوا هيمنتكم على
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ال�سماوات والأر� ��ض ،وكر�س ّيكم واقتداركم مل يقب�ض ال�سماء والأر�ض،
وتتبجح ��ون بالألوهي ��ة اعتباط ًا ،ونحن
�إذن �أنت ��م تعي�ش ��ون يف �أوهامّ ،
نرف�ض �ألوه ّيتكم ،لأنها (ال تنطبق على) �آية الكر�سي.
�أراد رج� � ٌل م�سل� � ٌم الدخول على �إمرباطور ال ��روم يف ق�صره ،فقالوا
ل ��ه :عليك �أن ت�سجد عند الدخول .ق ��ال :ملاذا؟ قالوا :لأنك تريد زيارة
الإمرباط ��ور اجلال�س هناك (على عر�شه) ،وك ّل من يدخل عليه ينبغي
ل ��ه �أن ي�سج ��د �أمامه .ق ��ال� :إذن ال �أدخل وال �أب ّل ��غ ر�سالتي و�س�أعود من
حي ��ث �أتيت .قال ��وا :ملاذا؟ ف�أجابه ��م :نحن ِجئنا الجتثاث ه ��ذه ال�س ّنة
املبن ّية على �أن يكون الإن�سان عبد ًا للإن�سان.
وعل ��ى ح ّد قول �إقبال الباك�ستاين� :1أن ��ا مل �أ َر كلب ًا ط�أط�أ ر�أ�سه �أمام
كلب �آخر.
ٍ
م ��اذا يعن ��ي ذلك؟ يعني �أن نكون جميع ًا عبي ��د ًا هلل ..هذه هي الآية
الأوىل.
ِّين﴾.2
الآية الثانيةِ :افتحوا م�صاحفكم ﴿ :اَل إِ ْك َرا َه يِف الد ِ
نحن ال نفر�ض ر�أينا على العامل بالقوة� ..أجل ،لو تطاولت ي ٌد على �أن
ت�ص ّدن ��ا عن لغة الق ��ر�آن لقطعناها ،ولو تعالت قب�ضة ٍيد لت�ضرب قارئ
الق ��ر�آن ل�صددناها ،ولو و�ض ��ع �أح ٌد �ستارة ليحجب به ��ا دين الإ�سالم
والقر�آن ملزّقناها.
وهذه هي اللغة امل�ستوحاة من القر�آن لدى امل�سلمني يف ال�صدر الأول:
نحن نعمل يف �سبيل الق�ضاء على املناوئني للهداية ،ولكن ال نطرح فكرنا
 )1317-1256( .1محمد إقبال الالهوري ،عالم فيلسوف وشاعر باكستاني ينظم
بالفارسية ،وهو أحد الشخصيات البارزة في التيار التنويري اإلسالمي.
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أحد جرب ًا وق�سر ًا .فمن ر�أى و�أراد ورغب فليحمل (ذلك الفكر)،
عل ��ى � ٍ
ومن مل يرغب ي�ستطيع �أن (يعي�ش) يف ظ ّل نظامنا و�أن يتن ّعم مبا يتمتّع
ب ��ه جمتمعنا ،وال �ضري يف ذل ��ك .فقد كان اليه ��ود والن�صارى يعي�شون
حياة رغيدة يف ظ ّل املجتمع النبوي والعلوي والتوحيدي.
رويت لكم ذات مرة هذه الرواية الت�أريخية ،و�س�أذكرها اليوم
لعل ��ي ُ
عل ��ى �سبيل الإ�شارة فق ��ط :عندما َفتَح امل�سلمون بي ��ت املقد�س ومدينة
حم� ��ص الواقعة يف ح ��دود بالد ال�ش ��ام ،وذلك يف ال�سن�ي�ن الأوىل بعد
وف ��اة النب ��ي  .1 Pوتعلم ��ون �أنّ الأمر هذا حين ��ذاك مل ينه�ض به �أمري
أنا�س ال نعتربهم
امل�ؤمن�ي�ن Qوالر�سول الأك ��رم  ،Pو�إمنا نه�ض ب ��ه � ٌ
كاملني مئة يف املئة ،بل كانوا ناق�صني والبع�ض منهم �أحيان ًا مغر�ضني.
ولك ��ن رغم ذلك حينما دخ ��ل الإ�سالم ب�صورته يف تلك املنطقة ،قب�ض
امل�سلم ��ون اجلزية من �أهاليها و�أودع ��وه يف �صندوق بيت املال .وعندما
عل ��م امل�سلمون �أن الإمرباطورية قد ج ّي�شت له ��م جي� ًشا للهجوم عليهم
ق� � ّرروا ترك املدين ��ة ،فجمع ��وا �أهلها وقال ��وا لهم :ه ��ذه �أموالكم التي
دفعتموه ��ا لنا بعن ��وان اجلزية رددناها لكم .فق ��ال النا�س م�ستغربني:
مل ن�شه ��د ومل ن�سمع ق � ّ�ط حكومة ت�أخذ اجلزية م ��ن جماعة ثم ُتعيدها
لهم ،لـِ َم تفعلون ذل ��ك؟! قالوا :ك ّنا ن�أخذ منكم هذه اجلزية كم�ساعدة
للتجهي ��زات الع�سكري ��ة وغريه ��ا يف �سبي ��ل الدف ��اع عنكم �أم ��ام القوة
كل من :سوريا واألردن ولبنان وفلسطين
 . 1تشكّل بالد الشام في العصر الحديث اً
وقبرص وأجزاء من تركيا ومصر .وقد انض ّمت هذه المنطقة إلى الحكومة اإلسالمية
في عهد الخليفة األول .مدينة حمص التي تعتبر في الوقت الراهن ثالث أكبر مدينة
في سوريا وتقع في الجانب الغربي من هذا البلد ،سقطت بيد المسلمين في السنة
الخامسة عشرة للهجرة .وبيت المقدس الذي يعتبر من أقدم مدن العالم ،وقبلة
المسلمين األولى ،ومن أكثرها قداسة لدى اليهود والنصارى والمسلمين ،فُتحت على
يد المسلمين في السنة السابعة عشرة للهجرة .واليوم تقع هذه المدينة في أراضي
فلسطين المحتلة ،ويعتبرها الكيان الصهيوني الغاصب عاصمة له.
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الإمرباطورية الظاملة والغا�شمة ،واليوم حيث ال يت�سنى لنا الذود عنكم
(ور ّد الأعداء على �أعقابهم)ُ ،نعيد لكم �أموالكم .ف�أجابوا�« :إن واليتكم
أحب �إلينا مما كنا فيه (من الظلم والغ�شم)».1
وعدلكم � ّ
رب�أ
وقعت هذه الواقعة يف عه ��د �إمرباطورية الروم ال�شرقية .حيث ت ّ
�أهايل تلك املنطقة من الآلهة املز ّيفة ،التي كانت قد فر�ضت عليهم فيما
م�ضى هيمنتها و�سيطرته ��ا ،ل�صالح الإ�سالم وتق ّبلوا الدين الإ�سالمي.
ف� ��إنّ اليهود ..ه� ��ؤالء الناكرين للجميل الذين مل ي�شه ��دوا ،طيلة العهد
الإ�سالمي ،من امل�سلمني و�سيوفهم املا�ضية �سوى املحبة واخلدمة ،بينما
مل ي�صل من ِق َبلهم �إىل امل�سلمني �سوى ال�ضرر والنقمة؛ من كعب الأحبار
ووهب بن منبه وعبد اهلل بن �سالم 2يف ال�صدر الأول من الإ�سالم وحتى
يومن ��ا ه ��ذا و�إىل � ّأي وقت يتواجدون في ��ه ،ف�إنّ ه ��ذه ال�شجرة اخلبيثة
مبعث �ضر ٍر للإ�سالم وامل�سلمني على ال ��دوام�( ..إنّ اليهود) قد وجدوا
ق�سموا بالتوراة ب�أننا
يف العدالة الإ�سالمية من الل ّذة ما �أ ّدى بهم �إىل �أن ُي ِ
ال نتخ� � ّل عنكم بغية الرك ��ون �إىل الإمرباطور .ولو هاجمكم الإمرباطور
�سنق ��ف �إىل جانبكم ملحاربته ..هكذا حت ّدثت رعايا الإمرباطور .وذلك
لأ ّنه ��م يتن ّعم ��ون يف ظ ّل النظام الإ�سالمي ،ولك ��ن ال ُي َ
رغمون على تق ّبل
الر�ؤية الإ�سالمية.
 .1فتوح البلدان ،أحمد بن يحيى البالذري ،المتوفى في القرن الثالث للهجرة.
« .2األحبار» تُطلق على علماء اليهود .كعب األحبار كان من أقطاب علماء اليهود وقد
انتحل اإلسالم في عهد الخليفة الثاني .إنه ومن خالل نقله لألحاديث المفتعلة قام
بإرساء دعائم حكم معاوية في الشام .عبد الله بن سالم كان من علماء اليهود ومن
قبيلة خزرج ،اعتنق اإلسالم عند دخول رسول الله إلى المدينة ،فأسماه النبي عبد الله.
وهب بن منبهُ ،ولد في عهد الخليفة الثالث .كان والده من كبار علماء أهل الكتاب
وكان قد أسلم في عهد النبي .P
تسبّب إسالم أمثال هؤالء في دخول اإلسرائيليات إلى المعارف اإلسالمية .والمراد
باإلسرائيليات هي األساطير والروايات المنقولة عن التوراة وعن المصادر اليهودية المح َّرفة.
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ي ��وم كانت الأيادي ت�ضع الأ�ستار واحلجب �أم ��ام الأعني وحتول دون
�سي للأمور،
و�صول كلم ��ة احلق �إىل م�سامع العامل ،كان ال�سيف هو الـ ُم ِرّ
الغي وامت ��ازت الهداية ع ��ن ال�ضاللة
ولك ��ن بعد �أن َتب�ّي�ننّ ال ُر�شد م ��ن ّ
وانف�ص ��ل الطراط امل�ستقي ��م عن الطريق الوعر امللت ��وي ،عرف النا�س
وح�سنه ،و�أدرك ��وا �أ ّنه من �ألط ��اف اهلل وبركاته،
م ��دى جمال الإ�س�ل�ام ُ
وعلموا �أن احلياة ال�سعيدة والرغيدة ال �إكراه فيها وال �إجبار ﴿ :اَل إِ ْك َرا َه
ِّين َقد َّت َب نَّ َي ال ُّر ْش ُ��د ِم َ��ن ا ْل َغ ِّي﴾ وامتاز ال�ص ��راط امل�ستقيم عن
يِف الد ِ
طريق التيه وال�ضاللة.
﴿ َف َم��ن َي ْك ُف�� ْر ِب َّ
��وت َو ُي ْؤ ِمن ِبال َّل ِه َف َق�� ِد ْاست َْم َس َ
��ك ِبا ْل ُع ْر َو ِة
الط ُاغ ِ
ا ْل ُو ْث َقى﴾ .ال �إ�صرار لدينا على �أن ي�ؤمن النا�س باهلل ،ولكن ال يعني ذلك
�أننا غري راغبني فيه .فالنبي الأكرم مبنزلة الأب لهذه الأمة وللب�شرية،
ويرغ ��ب يف �أن ي ّتخ ��ذ اجلميع �سبيل العبودية هلل� ،س ��وى �أنّ الأمر ال يتم
وتن�صل من
بالإجبار والقوة .ولكن فليعلم الب�شر ب�أ ّنه لو كفر بالطاغوت ّ
الق ��وى امل ّدعية واملت�ش ّدق ��ة بالألوهية ،وخلع ربقة الإمي ��ان بها واالئتمار
ب�أوامره ��ا ،و�آمن باهلل ﴿ َف َق ِد ْاس َت ْم َس َ
��ك ِبا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َقى﴾ .وليعلم ب�أنّ
ه ��ذا هو النه ��ج ال�صحيح ،و�أنّ هذا هو الطري ��ق ال�صائب ،و�أنّ هذا هو
ال�سبي ��ل الذي �س ��وف يو�صله �إىل الكم ��ال ،وهو ال ��ذي �سي�أخذ بيده ،يف
و�س ��ط تع ّرجات احلي ��اة ومنعطفاتها� ،إىل جنة ال�سع ��ادة التي هي غاية
ك ّل �إن�سان.
﴿ َف َم��ن َي ْك ُف ْر ِب َّ
وت﴾ ال ��ذي يناف�س اهللَ ﴿ ،و ُي ْؤ ِم��ن ِبال َّل ِه َف َق ِد
الط ُاغ ِ
مت�سك واعت�صم بالعقد والرباط الوثيق
ْاس َت ْم َس َك ِبا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َقى﴾� ،أي ّ
املحكم ﴿ ،اَل ان ِف َصا َم َلهَا﴾ ،ف�إنّ العروة هذه ال تنف�صم وال تنقطع �أبد ًا﴿ ،
َوال َّل ُه َس ِم ٌيع َع ِل ٌيم﴾� ..سميع مبا تقولون وعليم مبا تفعلون.
التن�صل من
ولك ��ن ما ال�ضري من وجود الطاغوت؟ ملاذا يجب علينا ّ
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الطاغ ��وت واالرتباط باهلل؟ م ��ا هو �إ�شكال الطاغ ��وت؟ �إ�شكاله هو �أنه
ُيخرج ��ك من النور �إىل الظلمات ،وي�صنع لك دنيا مظلمة وقلب ًا مظلم ًا
وق�ب� ً
را مظلم ًا وعامل ًا بعد ع ��امل الدنيا مظلم ًا وبالت ��ايل يخلق لك روح ًا
وفك ��ر ًا وعين ًا ووجود ًا مظلم ًا( .فتعي�ش يف حياة) مل�ؤها العتمة والظلمة
والب�ؤ� ��س والتعا�سة ..هذا هو �إ�شكال الطاغ ��وت .ولكن اهلل على العك�س
م ��ن ذلك ،حيث ينت�شل م ��ن وجودك الظلمات ،مب ��ا يف ذلك الظلمات
املادي ��ة ،في�أخذ منك الفقر ويعطيك الرثوة والغنى  -هكذا هو النظام
الإ�سالم ��ي ،-ويقتل ��ع اجله ��ل ويه ��ب ثقافة عالي ��ة �سامي ��ة ،وي�ست�أ�صل
االنق�س ��ام واالختالف واحلقد وال�شقاق والنف ��اق ويغر�س حم ّلها زهرة
امل ��ودة والأخ� � ّوة والراحة وال�سكين ��ة ،ويجعل مناف�سة النا� ��س �سباق ًا يف
اخلريات بد ًال من �أن يكون تناف�س ًا فيما بينهم .فقد وردت يف الروايات
الت ��ي تتحدث عن �آخ ��ر الزمان وعن ظهور احلكوم ��ة الإلهية احل ّقة �أنّ
�شخ�ص� � ًا �س�أل الإمام :ماذا يفعل النا� ��س يف ذلك اليوم؟ وم�ؤ ّدى �س�ؤاله
وم�ضمون ��ه هو �أنّ ه ��ذه الطاقات اجل ّب ��ارة التي �أودعه ��ا اهلل يف وجود
الإن�سان ما هي ثمرتها يف ذلك اليوم؟ ف�أجاب الإمام قائ ًال« :يت�سابقون
�إىل اخلريات».
ف�سروا الو ّ
هكذا هو اهلل﴿ ..ال َّل ُه َو يِ ُّل ا َّل ِذ َ
يل مبعنى
ين آ َمنُوا﴾ ،1ولقد ّ
ال�صدي ��ق واحلبي ��ب وهو تف�س�ي�ر خاطئ ،ولطامل ��ا قلنا ب� ��أنّ املراد من
قول ��ه ﴿ال َّل ُه َو يِ ُّل﴾ هو �أنّ اهلل مدي ��ر وحافظ ،ولو �أردنا تف�سريها ب�شكل
� ّ
أدق ،نق ��ول :م�ساير ومنا�صر ..هذا هو معنى ال ��ويل﴿ .ال َّل ُه َو يِ ُّل ا َّل ِذ َ
ين
آ َمنُوا﴾ يعني اهلل يحفظ الذين �آمنوا ويدير �ش�ؤونهم ويقف يف جبهتهم
وي�سايرهم.
﴿ ُي ْخ ِر ُجهُم ِّم َن ُّ
الظلُماَ ِت إِ ىَل النُّو ِر﴾ُ ..يخرجهم من ظلمات اجلهل
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والتعا�س ��ة والأهواء ،وي�سوقهم �إىل النور؛ نور الهداية ونور الإميان ونور
املجتم ��ع العامر احل ّر ونور الف�ضائل الأخالقية وبالتايل نور الإن�سانية.
لك ��ن ﴿ َوا َّل ِذ َ
ين َك َف�� ُروا﴾ ورف�ض ��وا اهلل والتحقوا بجبه ��ة الطاغوت ﴿
��م َّ
الط ُاغ ُ
��وت﴾� ،أي �إنّ الطاغ ��وت ه ��و الذي يقوده ��م ويدير
أَ ْو ِل َيا ُؤهُ ُ
�ش�ؤونه ��م ويحر�سهم وه ��و املم�سك بزمام �أمورهم وه ��و الآمر والناهي
فيهم.
ماذا يفعل بهم (�أوليا�ؤهم من) الطواغيت؟ ﴿ ُي ْخ ِر ُجو َن ُهم ِّمنَ ال ُّنو ِر
�إِلىَ ُّ
�ات﴾ .ولك ��ن يا ُترى هل كان لهم نور؟ نع ��م� ،إنه نور الفطرة
الظ ُل َم � ِ
ال ��ذي ينطفئ فيه ��م ،ون ��ور الإن�سانية ال ��ذي يخمد فيه ��م ،واجلوهرة
امل�شرق ��ة واملن�ي�رة التي ُت�س َلب منه ��م بعد �أن �أودعه ��ا اهلل يف نفو�سهم،
فت�ستويل عليهم اجلهالة والبالهة والظلمة.
اب النَّا ِر﴾� ..إنهم
ولكن ال يقت�صر الأمر على ذلك ،بل ﴿ ُأو َل ِئ َك أَ ْص َح ُ
�أ�صح ��اب النار يف ذلك العامل ويف هذه احلي ��اة الدنيا �أي� ًضا؛ نار الفقر
ونار ّ
الذل ونار الهوان.
�وي وهو �ضعيف .ال
�ري وهو ذليل ،وك ��م من مقتدر ق � ّ
غني ث � ّ
فك ��م من ّ
ري
تنظر �إىل ظاهره ،وال تع ِنت مب ّدعاه وبقوله املطنطن ،ف�إنه عب ٌد ذلي ٌل حق ٌ
�صغ�ي ٌ�ر� ..إنه ويف �سبيل حفظ هذا الظاهر ُمرغ ٌم على �أن يقرتف اجلناية
ويرتكب اجلرمية ،ومجُ �ب ٌ�ر على �أن ينهب ويظلم .ولذلك فهو عبد �أهوائه
وعبد غريه الذي قد يكون مهيمن ًا عليه� ..إنه ذلي ٌل ال �شخ�صية له.
هذه هي ن�ي�ران احلياة الدنيا ،ومن ورائها يف تلك الدار الآخرة نار
غ�ضب اهلل التي ال غاية لها وال نهاية ،و�أ�صحابها ﴿هُ ْم ِفيهَا َخا ِل ُد َ
ون﴾..
النور والظلمة.
ق ��د تنقدح ه ��ذه الفكرة يف �أذهانك ��م وهي �أنّ اهلل كي ��ف يكون و ّ
يل
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امل�ؤمن�ي�ن وه ��و مل ين�صره ��م يف كرب�ل�اء ويف واقعة زيد ب ��ن علي 1ويف
مواطن �أخرى؟ لو كان اهلل معهم ملاذا مل ين�صرهم؟
االلتبا� ��س ه ��ذا ناجت ع ��ن ت�ص ّورنا ب�أن ن�ص ��رة جبه� � ٍة ال تتحقق �إال
بح�ص ��اد ر�ؤو�س �أعدائه ��ا ،وهذا خط�أ� .إمنا حتقق ن�ص ��رة جبه ٍة ببقاء
أنا�س �آخرين.
تلك اجلبهة وخلودها ،حتى �إذا رحل �أفرادها وا�ست ُِبدلوا ب� ٍ
تل ��ك اجلبهة التي ت ّدعي ،وتلك اجلبهة الت ��ي تريد �أن تتق ّدم ،وتلك
اجلبه ��ة التي تروم الهيمنة على العامل ،ال تخلد � اّإل بخلود فكرها .فكم
أنا�س كانوا يحملون فكر ًا ور�ؤية ولك ّنهم ماتوا ورحلوا.
من � ٍ
ه ��ل يت�سنى لك ��م القول �أبد ًا ب� ��أن النبي مو�سى قد انته ��ى �أمره لأنه
رحل عن الدنيا؟ كال ..لقد بقي دين مو�سى وبقي دين �إبراهيم وبقيت
الأديان الأخرى.
وال �ش� ��أن يل باحل ��ق والباط ��ل ،لأن الباط ��ل كذلك ي�س�ي�ر على هذا
املن ��وال .فاجلماعة تبق ��ى ببقاء جبهتها واجلبهة تبق ��ى ببقاء فكرها.
ف� ��إن بقي فكرهم ،وتغ ّلبت ر�ؤيتهم ،وحكم الت�أريخ ل�صاحلهم ،ف�إ ّنهم ال
يهلكون وال ُيهزَ مون وال يزولون ،حتى �إذا رحلوا ب�أنف�سهم.
بل و�أحيان ًا يو ّقعون على ر�ؤيتهم وعلى املن�شور املت�ض ّمن لتلك الر�ؤية
يف �سبيل بقائها وخلودها ،ب� ّأي �شيء؟ بذلك اللون الثابت الذي ال زوال
ل ��ه وال ا�ضمحالل وهو الدم .كاحل�سني ب ��ن علي (�صلوات اهلل و�سالمه
علي ��ه) ال ��ذي و ّقع بدمه يف �سبي ��ل � اّأل يتب ّدد (فكره وهدف ��ه) .وهذا ما
فهموه الي ��وم و�أدركوه ج ّيد ًا يف هذا الع ��امل املعا�صر ويف هذه الثقافات
احلديث ��ة ،قائلني ب�أنّ �أية ر�ؤية وفك ��رة ُو ِّقع عليها بالدم ،بقيت وتخ ّلدت
 .1زيد من أوالد اإلمام السجاد ،Qقام في الكوفة عام  221للهجرة ض ّد حكم بني
أمية طلباً بثأر اإلمام الحسين ،Qإال أ ّن أهل الكوفة خذلوه فآل مصيره إلى الشهادة.

اإلمامالخامنئي
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يف الت�أري ��خ .وم ��ن هنا جت ��دون �أن ك ّل الأفكار التي بقي ��ت عرب الت�أريخ
�ضحى (�أتباعها) يف �سبيلها.
وحظيت بطائفة من الأن�صار ،ه ��ي التي ّ
وعلى هذا فاحل�سني بن علي هو الفاحت ،لأنّ اهلل معه ونا�صره.
امل�ضحني
�إلهنا! نق�سم عليك مبحمد و�آل حممد �أن تع ّرفنا �إىل مقام
ّ
واملجاهدين يف �سبيلك �أكرث ف�أكرث.
�إلهنا! مبحمد و�آل حمم ��د ق ّربنا من حممد و�آل حممد وع ّرفنا على
طريقهم ونهجهم وحياتهم و�سريتهم �أكرث ف�أكرث.
�إلهن ��ا! مبحم ��د و�آل حممد �أحينا ونحن م ��ن �شيعة احل�سني بن علي
و�أمتنا ونحن من �شيعته.
�إلهنا! مبحم ��د و�آل حممد ِاجعل القلب املق ّد�س لو ّ
يل الع�صر را�ضي ًا
ع ّنا.
واكتب لنا جميع ًا حظ ًا وافر ًا فيما قلناه وما �سمعناه.
رحم اهلل من قر�أ الفاحتة..
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