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تمهيد

ع���ن علي �أمري �ملوؤمننيQ ق����ل: »ق�ل ر�س���ول �هلل P: »ي� علي �آية 

نزلت من كنوز �لعر�ش خّر كل �سنم يعبد يف �مل�سرق و�ملغرب على وجهه«. 

وف���زع �إبلي�ش، وق�ل: يح���دث يف هذه �لليلة حدٌث كبرٌي ف�نظروين �أ�سرب 

لك���م م�س����رق �لأر�ش ومغ�ربه����، ف�أتى يرثب ف��ستقبله رج���ل فرت�ءى له 

�إبلي����ش يف �سورة �سيخ. ق�ل: ي� عبد �هلل هل ح���دث هذه �لليلة �أو يف هذ� 

�ليوم �سيء؟ ق�ل: نعم، �أخربن� ر�سول �هلل P �أنه نزلت عليه �آية �أ�سبح كل 

�سنم خ�ّرً� على وجهه، ف�ن�سرف �إبلي�ش �إىل �أ�سح�به وق�ل: حدث بيرثب 

�أعظم �حلدث، فج�ءو� �إىل �ملدينة فبلغهم �أن �آية �لكر�سي قد نزلت«.

* * *

�آي���ة �لكر�سي �لتي �أّدت بنزوله� �إىل �أن يخّر كّل �سنم يف �لع�مل على 

وجه���ه، حظي���ت ب�هتم�م �لنب���ي P و�أهل بيت���هR ووردت يف ف�سله� 

و�أهمية �ملو�ظبة على قر�ءته� �أح�ديث عديدة. 

فف���ي حديث ع���ن �لنبي P لعل���ي Q: »ي� علي! علي���ك بتالوة �آية 

�لكر�سي يف دبر �سالة �ملكتوبة، ف�إنه ل يح�فظ عليه� �إل نبّي �أو �سّديق 

�أو �سهيد«. 

وعن���ه P: »من ق���ر�أ �آية �لكر�س���ي عقيب كّل فري�سة ت���وىّل �هلل جّل 

جالله قب�ش روحه وك�ن كمن ج�هد مع �لأنبي�ء حتى ��ست�سهد«.

وعن���ه �أي�سً�: »من قر�أ �آية �لكر�سي دب���ر كّل �سالة مكتوبة مل مينعه 

من دخول �جلّنة �إل �ملوت«.
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وع���ن �أمري �ملوؤمن���ني Q: »لو تعلم���ون م� فيه� مل���� تركتموه� على 

ح�ل«.

ب�لإ�س�ف���ة �إىل �آث����ر �آي���ة �لكر�س���ي �ملعنوية و�لأخروي���ة، فقد وردت 

�أح�ديث كث���رية يف بي�ن �آث�ره� �لدنيوية �أي�س���ً� كحفظ �لأمو�ل، و�إز�لة 

�لفق���ر، و�لأم�ن م���ن �سّر �لأع���د�ء، و�سف����ء �لأمر��ش، ودف���ع �لأجّنة، 

وق�س�ء �حل�ج����ت، و�ل�سالمة يف �ل�سفر، و�لتحّرر من �ل�سجن، و�إيج�د 

�ملحب���ة وم���� �إىل ذلك، وق���د ُذكرت ب�لطب���ع لكل و�حد من ه���ذه �لآث�ر 

طريقة خ��سة يف قر�ءة �آية �لكر�سي كّمً� وكيفً�.

هذ� وق���د نعته� ر�سول �هلل P يف حديث ب�أنه���� �سيدة �آي�ت �لقر�آن، 

ويف ذلك دللة على مك�نته� �خل��سة بني �لآي�ت �لقر�آنية.

وم���ن ج�نب �آخر، ُي���روى عن �أمري �ملوؤمن���ني Q قوله: »ل خري يف 

قر�ءة ل تدّبر فيه�«.

وعليه ف�إّن هذ� �لكّم �له�ئل من �لتو�سية بتالوة �آية �لكر�سي لبد و�أن 

يك���ون مقرونً� بتدّب���ر دقيق وعميق. ومن خالل �لنظ���ر يف مف�هيم هذه 

�لآية ومع�رفه� يتبنّي �أنه� تعترب من غرر �لآي�ت �لَعَقدية للقر�آن �لكرمي، 

و�لتدّب���ر فيه� ميي���ط �للث�م عن زو�ي� ه�مة من �أ�س���ل �لتوحيد. وكم هو 

مطلوٌب �أن ن�ستخرج �أ�سولن� و�أ�س�سن� �لعق�ئدية من �لقر�آن �لكرمي.

ولط�مل���� �أّك���د �لإم����م �خل�منئي، �لذي يعت���رب �أ�س���وة يف �لتدّبر ويف 

�ملو�ظب���ة عل���ى تالوة �لق���ر�آن كذلك، لط�مل���� �أّكد على هذي���ن �لأمرين 

و�أو�س���ى بهم���� خالل �أبح�ث���ه �لقر�آنية. وكم���� هو م�سه���وٌد يف �ل�سورة 

�أع���اله، ف�إن �سم�حته ي�سع يده على عينيه ُدُبر كّل �سالة ويرتّن بتالوة 

�آية �لكر�سي.

فق���د ورد يف �حلديث �أن يقر�أ �ملرء حلفظ �لب�سر هذ� �لدع�ء �أوًل: 
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عي���ذ نور ب�سري بنور �هلل �ل���ذي ل ُيطفى«، ثم مي�سح يده على عينيه 
ُ
»�أ

ويتلو �آية �لكر�سي.

قب���ل �نت�س����ر �لث���ورة �لإ�سالمي���ة، ويف �إح���دى جل�س�ت���ه �لقر�آنية، 

����ش �لإم�م �لق�ئد مو�س���وع �إحدى كلم�ته ب�آي���ة �لكر�سي. و�ملق�ل  خ�سّ

�حل��س���ر ُيذِه���ب ب�لق�رئ �إىل تل���ك �جلل�سة �لتي ك�ن ق���د �س�رك فيه� 

ع�مة �لن��ش مبختلف �أعم�رهم وطبق�تهم و�سنوفهم.

لقي���ت ه���ذه �لكلم���ة يف م�سج���د �لكر�م���ة مبدينة م�سه���د �ملقد�سة 
ُ
�أ

وبت�أري���خ 1974/1/31. حي���ث ك�ن �سم�حته يف كل ليل���ة جمعة يقيم يف 

�مل�سجد جل�س�ته �لقر�آنية، وقد �ألقى هذه �لكلمة يف ث�ين ليلة جمعة من 

حمرم �حلر�م لع�م 1394 ه�.

�إّن �سم�ح���ة �ل�سي���د، �ل���ذي ك�ن ُيلق���ي كلمت���ه بعد �سالت���ي �ملغرب 

و�لع�س����ء و�قفً� وه���و ي�ستخدم �ل�سب���ورة، عمد �إىل �سرح �آي���ة �لكر�سي 

م�ستخرج���ً� منه� بني ثن�ي� حديثه �أبح�ثً� عق�ئدية ببي�ن ب�سيط وو��سح 

يفهمه ع�مة �لن��ش.

ِلفه 
َ
لق���د �نته���ج �سم�حت���ه يف �سرح ه���ذه �لآية نف����ش �لنهج �ل���ذي �أ

يف تف�س���ري �لآي����ت �لقر�آنية، حيث يتن����ول �لآية من منظ����ر �جتم�عي 

ويتد�وله� بحثً� ودر��سة مبنحى �إر�س�دّي وتربوّي.

علم���ً� ب�أن �لكلمة هذه ك�نت موج���زة، ومل يكن هدفه ب�لطبع در��سة 

جو�ن���ب �لآية ب�أ�سره����، ولذ� ل ميكن �إط���الق عن���و�ن �لتف�سري عليه�، 

وعلي���ه �رت�أين���� �أن نعنونه� ب�»�سرح �آية �لكر�س���ي« �لذي نر�ه هو �لأن�سب 

يف هذ� �ل�س�أن.

لق���د ��ستند �سم�ح���ة �لإم�م �لق�ئد يف تبي�ن �أ�س���ول �لآية �لعق�ئدية 

عل���ى نف����ش �لأ�سلني �للَذي���ن طرحهم� لحقً� حول �لإمي����ن يف جل�س�ت 
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»م�س���روع �لفكر �لإ�سالمي يف �لق���ر�آن«. حيث يرى ب����أن �لإمي�ن �لقّيم 

و�ملطلوب لبد و�أن يكون ن�بعً� عن »وعي« و»�لتز�م«.

فق�م ب��ستخر�ج �لأ�سل �لإمي�ين للتوحيد من �آية �لكر�سي عرب هذه 

�لروؤية، بحيث يكون من ج�نٍب ن�جمً� عن وعٍي و�إدر�ٍك وروؤيٍة وب�سرية، 

دً� لاللتز�م و�ل�سعور ب�لتكليف و�مل�سوؤولية. ومن ج�نٍب �آخر مولِّ

فف���ي ذلك �حلني ك�نت عق�ئد ع�مة �لن��ش �سطحّية �سعيفة تعرتف 

ب�لطو�غي���ت و�لآلهة �ملزيفة، �أو على �أقل تقدير ك�ن �لن��ش يخ�فون من 

�إظه����ر عق�ئدهم جت�ه كلمة »ل �إل���ه �إل �هلل« و�لعمل به�. بيد �أّن �لإم�م 

�خل�منئي يف مثل هذه �لأجو�ء ك�ن يهّب وينطلق ب�سورة هجومية. ففي 

جل�س����ت م�سروع �لفكر �لإ�سالم���ي يف �لقر�آن على �سبي���ل �ملث�ل، يقول 

حول �لتوحيد:

»�لتوحي���د �لإ�سالم���ي يعمل عل���ى �سي�غة نظ�م �حلك���م و�لعالق�ت 

�لجتم�عي���ة، ويوّجه حركة �لت�أريخ، وير�س���م �لهدف من هذه �حلركة، 

ويق���ّرر م�سوؤولي�ت �لن��ش جت�ه �هلل وجت�ه بع�سهم �لآخر وجت�ه �ملجتمع 

وجت�ه �س�ئر مظ�هر �لطبيعة.. هذ� هو �لتوحيد. �لتوحيد �لإ�سالمي هو 

ذل���ك �لألف �لذي ي�ستتبعه �لب�ء و�لت�ء و�لث�ء حتى �لي�ء. لي�ش �لتوحيد 

ب�لأم���ر �لذي تق���ول فيه �إّن �هلل و�حد ولي�ش �ثنني وكف���ى.. �إنه يعني �أّن 

�حلق هلل وحده يف �أن يكون مهيمنً� على حي�تن� �لفردية و�لجتم�عية«.

�أجل، �لركي���زة �لعتق�دية �لتي يرتكز عليه���� �لإم�م �خل�منئي هي 

�لآي����ت �لقر�آنية نف�سه� و�آية �لكر�سي ذ�ته�. وعلى �أ�س��ش هذه �لرك�ئز 

ك�ن �سم�حته وليز�ل عرب كلم�ته وند�ء�ته وخط�ب�ته �لت�أريخية يزلزل 

�س���روح �لظلم لآلهة �لزيف و�لزيغ. فكم� ت�سّب���ب نزول �آية �لكر�سي يف 

�أن يخ���ّر كّل �سن���م يف �لع�مل على وجهه و�أن ي�ست���ويل �لهلع و�لفزع على 

�إبلي�ش، جند �لإم�م �لق�ئ���د يحّطم �لأ�سن�م ويزلزل عرو�ش �ل�سي�طني 
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يف �لع�مل، ب�ل�ستله�م من نف����ش تلك �لآية وب�سفته �أحد �أتب�ع �ملدر�سة 

�لقر�آنية �ل�س�دقني. 

* * *

ج����ءت مو�سوع����ت هذ� �ملق����ل عل���ى غ���ر�ر �لأبح����ث �لتوحيدية 

�ملطروح���ة يف جل�س����ت م�س���روع �لفكر �لإ�سالم���ي يف �لق���ر�آن، بيد �أّن 

�لروؤي���ة �حلديثة و�لتطبيقية �لتي يحمله���� �سم�حته ب�س�أن �آية �لكر�سي، 

�آلت �إىل ن�سر هذه �لكلمة وتقدميه� ب�سورة منف�سلة.

دي�سمرب / ك�نون �لأول 2014

صهبا





I

برن�جمن���� يف ه���ذه �لليل���ة، عل���ى م� عهدن����ه يف لي����يل �جلمع، هو 

برن�م���ج ت���الوة �لقر�آن و�س���رح �لآي�ت �لت���ي مت �ختي�ره����. و�لآية �لتي 

ُتليت يف ه���ذه �لليلة -وقد �سمعتموه�- هي نف�ش �آية �لكر�سي �ملعروفة. 

و�أقوله���� ب�لطب���ع تو�سيحً� لالأمر ب����أّن �ل�سبب �ل���ذي �أّدى �إىل �أن نقّدم 

تالوة �لقر�آن يف هذه �لليلة على �ل�سرح و�لرتجمة -و�حل�ل �أّن هذ� على 

خالف نهجن� �ملعهود؛ ذلك �إنن� دومً� م� جنعل كالمن� و�سرحن� مقدمة 

لت���الوة �لقر�آن، ل �أن جنعل تالوة �لق���ر�آن مقدمة لكالمن�- هو �أنن� يف 

هذه �للي�يل غ�لبً� م� نقر�أ �سفح�ت وم�س�هد من و�قعة �لطف ون�ستذكر 

تلك �مل�س�ئب، ولرمب� مل تبق بعد ذلك مهجة لقر�ءة �لقر�آن و�ل�ستم�ع 

�إليه، ولذلك �رت�أين� �أن نحرتم �لقر�آن ونقّدم برن�مج تالوته.

حت���ت �أّي عنو�ن تعّلمن� �آية �لكر�س���ي وتعّلمه� �لأعز�ء و�لإخو�ن حتى 

�لي���وم؟ لقد تعّلمن� �آي���ة �لكر�سي وقر�أن�ه� يف �سبي���ل حفظ د�رن� وحمّل 

عملن� وب�س�ئعن� �أو حفظ �أرو�حن� و�أرو�ح �أولدن�. �أو �أنه� على �سبيل �ملث�ل 

وردت �سمن �سالٍة وعمٍل يف �أي�م خ��سة فنقر�أه� مرة �أو ع�سر مر�ت �أو 

مئة مرة. و�حل����ل �أّن �آية �لكر�سي �آية من �لقر�آن، و�لقر�آن بجميع �آي�ته 

ينطوي على �أه���م �مل�س�ئل �لتي مبقدور �لإن�س����ن �أن ي�ستمّد منه� لفكره 

وحلي�ت���ه. ولك���ن هل بو�سعن� �أن ُن���درك م� يف �آية �لكر�س���ي �أو يف �أية �آية 

�أخرى )من حق�ئق( ب�سكل �س�ئب �أم ل؟ هذ� منوط مببلغ علمن� ومقد�ر 

مط�لعتن���� ودّقتن���� يف �لآي�ت �لقر�آنية ومدى �إدر�كن� له����. و�إن مل ُندرك 

ونفهم فذلك من عجزن�، و�أم� �لآية فهي ز�خرة ومليئة )ب�ملع�ين(.
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علم���ً� ب����أين ل �أروم يف ه���ذه �لليلة تبي����ن �ملع����رف �ملودعة يف هذه 

�لآي����ت �لثالث �ملقد�سة �لتي ت�سمى ب�أ�سره� �آية �لكر�سي، لأّن د�أبن� هو 

�ل�سرح و�لرتجمة. و�س�أعمد يف هذه �لليلة �أي�سً� �إىل ترجمة هذه �لآي�ت 

وح�س���ب، ولكنك���م �سرتون �أّن نف�ش هذه �لرتجمة ك���م �ست�سع بني يدين� 

���اًل و�إمن� هو �إ�س�رة  م���ن مع�رف �إ�سالمية. ف�لق���ر�آن ل يعّد كت�بً� مف�سّ

ينبغ���ي من ب���ني طّي�ته� ��ستق����ء �لكثري من �حلق�ئ���ق، ورمز يجب من 

خالله مط�لعة �لكثري من �لكتب و�لف�سول.. هذه هي حقيقة �لقر�آن.

�أوًل �أودُّ �لتنويه �إىل نقطة قبل �لبدء ب�لرتجمة، وهي �أن �آية �لكر�سي 

�لو�قعة يف �أو�خر �سورة �لبقرة قد وردت بعد بي�ن ق�سية ط�لوت وج�لوت 

�لت���ي ذكرن�ه���� و�سرحن� �آي�ته���� يف ليلة من �للي�يل. ث���م ُذِكرت فل�سفة 

�جله����د �لإ�سالمي بع���د �لآي����ت �ملخت�سة بط�لوت وج�ل���وت )يف قوله 

 ،
ِت اْلَرُْض﴾1 تع�ىل:( ﴿َوَل��ْوَل َدْفُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لََّفَس��دَ

حيث �ُس���ّرع �جله�د �لإ�سالم���ي يف �سبيل �جتث�ث �لف�س����د من �لأر�ش. 

وق���د ت�سّمنت ق�سة ط�لوت وج�لوت عب����رة ت�سري �إىل م� ق�له �ملوؤمنون 

لبع�سه���م �لآخر ب�أنه رغم ِقّلة عددن� وقوة جنود ج�لوت؛ ذلك �ل�سّف�ك 

�لظ����مل، وك���رثة عدده���م، ولي�ش من �لعق���ل و�ملنطق بح�س���ب �لظ�هر 

ن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة ِبإْذِن  مو�جهة بع�سن� لبع�ش، ولكن ﴿َكم مِّ

.. هذ� م� ورد يف �سمن ق�سة ط�لوت وج�لوت. ف�لتوّكل على �هلل 
اللَِّه﴾2

ك�ن ق�ئمً� يف جميع ثن�ي� هذه �لق�سة، و�أّن �جلم�عة �لقليلة ب�لتوكل على 

�هلل ت�ستطي���ع �لغلب���ة و�لنت�س�ر على �جلم�عة �لكث���رية، ولكن �سريطة 

فه���م هذ� �لت���وّكل و�إدر�كه و��ستثم�ر �لط�قة �لإلهي���ة �إىل ج�نب �لتوكل 

عل���ى �هلل.. ه���ذ� م� ك�ن ج�ريً� يف جمي���ع �أرج�ء هذه �لق�س���ة. كم� �أّن 

1 . سورة البقرة، اآلية 251.

2 . سورة البقرة، اآلية 249.
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�لنبي �آنذ�ك �أي�س���ً� مل يعّلم �لن��ش ومل يط�لبهم �أبدً� ب�لدع�ء من �أجل 

�أن يدف���ع �هلل عنه���م �سّر ج�لوت. و�إمن� طلبو� من���ه �أن يجعل لهم ملكً�، 

.
فجعل لهم ملكً� خبريً� كفوءً� قد ﴿َزاَدُه َبْسَطًة ِف اْلِعْلِم َواْلِجْسِم﴾1

ه���ذه كله� ُملِهمة للدرو�ش. ف�لقر�آن ب�أ�س���ره ح�فٌل ب�لرموز و�لدق�ئق 

و�لنق�ط و�لإ�س�ر�ت �لتي ينبغي تلّقيه� وتعّلمه�، وم� مل يتعّرف �ملرء �إىل 

لغ���ة �لق���ر�آن ومل ي�أن�ش به ل ي�ستطيع فهمه و�إدر�ك���ه. ول �أعني بذلك �أن 

جُتيد �لعربية وح�سب، فكم من جميٍد للعربية ولكنه ل يفهم لغة �لقر�آن. 

ذلك �إن لغة �لقر�آن بعد تعّلم �للغة �لعربية هي �لأن�ش ب�لقر�آن. ولنفرت�ش 

ع�ملً� حكيمً� -و�لقر�آن �أ�سمى من ذلك بكثري لأنه كالم �هلل- م� مل ت�أن�ش 

به ومل ت�ستمع �إىل �أح�ديثة فرتة طويلة ومل تقف على �إ�س�ر�ته ل يت�أتى لك 

�إدر�ك قوله، وقد يتكلم ب�لكثري من �لكلم�ت �لتي تبدو لك �سطحية، بيد 

�أن تلمي���ذه �لذي تتلمذ على يدي���ه ودر�ش عنده ل�سنو�ٍت يجد كالمه هذ� 

عظيم���ً� ز�خرً� ب�ملعنى و�ملغزى.. هك���ذ� هو �لقر�آن. ف�لقر�آن كالم �هلل، 

وه���و �أوىل من �أي كت����ب �آخر من هذه �حليثية. ول���ول �لأن�ش ب�لقر�آن ل 

يت�سّنى فهم م� ينطوي عليه ب�مل�ستوى �ملطلوب. ولكن عرب �لتعّقل و�لتدّبر 

و�لأن�ش به تتجلى هذه �مل�س�مني �لرفيعة.

م���ع مالحظة ه���ذه �لنق�ط �لت���ي ذكرته�، وبعد م���� بّينته من ق�سة 

ط�ل���وت، وفل�سف���ة �جله�د �لإ�سالمي، وغلبة فئ���ة قليلة على فئة كثرية، 

و�لت���وّكل عل���ى �هلل يف جمي���ع �س���وؤون �حلي����ة ول�سيم� يف خ�س���ّم هذه 

�ل�سد�ئ���د �لك���ربى �لع�لق���ة �أم�من�، وق�سي���ة ط�ل���وت ود�وود �لنبي يف 

مو�جهة ج�لوت، �لتفتو� �لآن �إىل ترجمة هذه �لآية �ل�سريفة و�سرحه�.

.. هذ� هو �سع�ر �لإ�س���الم بل �سع�ر �لأدي�ن 
2﴾ ﴿اللَّ��ُه َل إِلََٰه إِلَّ ُه��وَ

1. سورة البقرة، اآلية 247.

2. سورة البقرة، اآلية 255.
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�لإلهي���ة برمته� على مدى ت�أريخ �لب�سرية من بد�يته وحتى نه�يته. وكل 

م���� تبذله �لأدي�ن و�ملد�ر�ش من جه���ود وم�س�ٍع هو يف �سبيل تطبيق هذ� 

�ل�سع����ر -�لذي لي�ش �سع�رً� خ�ويً�، و�إمن� هو من �أدن�ه �إىل �أق�س�ه مث�ٌل 

وتبي�ٌن ملدر�سة وفكر وروؤية- على �أر�ش �لو�قع يف جميع �أرج�ء �ملعمورة. 

ومعن���ى ذل���ك �أّل يكون �أّي �سخ�ش و�أّي �س���يء و�أّي موجود؛ ل �إن�س�ن ول 

حي���و�ن ول جم����د ول غريزة ول هوًى، �سري���كً� هلل، و�أّل ُيعَبد )من دون 

�هلل(، ويك���ون �لب�سر متحّررً� من كّل �س���يء ومن ك�فة �لقيود و�لأغالل 

وم���ن جميع ح�لت �لأ�س���ر و�لذّل و�لع����ر و�لهو�ن، و�أن يك���ون �لإن�س�ن 

�س�خم���ً� مرفوع �لر�أ����ش، و�أّل يكّبل نف�س���ه من قمة ر�أ�س���ه �إىل �أخم�ش 

قدميه �إّل ب�أو��سر عبودية �هلل.. هذ� هو نهج �لأدي�ن )�لإلهية(.

مل����ذ�؟ م� هي ثم���رة عبودي���ة �هلل لالإن�س����ن؟ �لنظ����م �لق�ئم على 

�أ�س�����ش عبودي���ة �هلل هو �لنظ����م �لذي يت���الءم و)طبيع���ة( �لإن�س�ن.. 

ذل���ك �لنظ�م و�ملن�خ �لذي بو�سعه �إمن����ء هذه �لنبتة �مل�سم�ة ب�لإن�س�ن، 

لي����ش �إّل هو �لنظ�م �لإلهي و�لنظ����م �لتوحيدي و�لنظ�م �لعلوي.. ذلك 

�ل���ذي َخَلق �لإن�س�ن وَفَط���ره، وهو �لع�مل بكّل م� يف وج���وده، وهو ب�رئه 

وخ�لق���ه، و�أف�سل م���ن �أّي موجود �آخر يعلم م� فيه م���ن غر�ئز ودق�ئق 

ومي���ول عجيبة و�أح�س��سي����ش ونق�ئ�ش و�حتي�ج�ت وعي���وب، يعرف �أّن 

هذ� �ملخل���وق، بكّل م� فيه من وجود ونق�ش و�سعف وقوة وود�ئع ك�منة 

وط�ق�ت مقدرة - هذ� �ملخلوق �مل�سمى ب�لإن�س�ن -، ل ي�ستطيع �أن ينمو 

وُينت���ج وُيوؤتي ثمرة طيب���ة ويتك�مل ويت�س�م���ى �إل �إذ� ك�ن يعي�ش يف ظّل 

بيئة �إ�سالمية �إلهية توحيدي���ة، و�لبيئ�ت �لأخرى كّله� ب�طلة، و�لأنظمة 

�لأخرى كّله� ل تتن�غم مع �لإن�س�ن.

نح���ن ل ُنع����دي ول نكره ول نن�ه�ش زعم�ء �لأنظم���ة �لأخرى و�إمن� 

ن�سف���ق عليهم، فهذ� ه���و كالم �لأنبي����ء.. �أنبي�ء �هلل، �لذي���ن هم �آب�ء 



15 اإلمام الخامنئي

�لب�س���ر و�مل�سفق���ون عليهم، ق���د �أب�ن���و� للمفّكرين و�لعلم����ء و�ملعّمرين 

للبيوت �لتي يجب �أن يعي�ش �لب�سر فيه�، وهي �لأنظمة �لجتم�عية، ب�أن 

�لب�سري���ة ل تنج���ح ول تفلح �إل يف ظ���ّل �لنظ�م �لإله���ي.. هذ� هو كالم 

�أنبي����ء �هلل �لن�بع عن �سفقة و�إخال�ش، وق���د �أثبت �لت�أريخ ذلك، حيث 

ر�أين���� م���� تع�نيه �لب�سري���ة يف �لأنظم���ة �لأخ���رى، ول �أروم �خلو�ش يف 

تف��سي���ل هذ� �لبحث. و�أولئك �لذين تر�ود �أذه�نهم مثل هذه �مل�س�ئل، 

لب���د له���م �أن يفهمو� م���� ينبغي لهم فهم���ه و�إدر�كه من نف����ش م� ترّدد 

)�ليوم على ل�س�نن�( من كلم�ت.

ف�إّن تلك �لأنظمة �ملطروح���ة يف �لع�مل �ملع��سر، و�لتي تظهر يف كل 

ي���وم ب�سكل ومنط )خ��ش(، مل تتمّكن من �سوق �لب�سرية نحو �ل�سع�دة. 

و�ل�سبي���ل �لوحيد �لذي مبقدوره مع�جلة )م�س����كل( �لب�سر هو �لنظ�م 

�لإله���ي. ول يت�أتى للب�سرية �لتخّل�ش من هذه �لتع��سة �إل حينم� ت�س�هد 

بني ظهر�نيه� نظ�مً� توحيديً� �إلهيً� وتعي�ش يف َكَنفه.

عل���ى �أية ح�ل ه���ذ� هو �سع�ر �لأدي�ن، وقد �بت���د�أت �آية �لكر�سي به، 

ور�أيت���م �أن �لعب����رة ه���ذه تتن�غم مع م���� �أ�سرن� �إليه م���ن ق�سة ط�لوت 

وج�لوت. ﴿اللَُّه َل إِلََٰه إِلَّ ُهَو﴾.. �هلل �لذي ل معبود �سو�ه.

﴾.. �إّن���ه هو �حلّي، وكّل م���� �سو�ه من �إله فهو مّي���ت. �إذ �إّن  ﴿اْلَح��يُّ
 �آخر، ول يعي�ش �إل ب�سعة 

ٍ
 مّيتً� و�سيم���وت يف يوم

ٍ
ذل���ك �لذي ك�ن يف يوم

 بني ه�تني �مليتتني وبني هذين �لَعَدمني؛ و�أّي عي�ٍش هذ� وهو ح�فٌل 
ٍ
�أي����م

ع�ب و�ل�سع���ف، ومنوط ب�سعرة! يو�ج���ه فيه �لأمر��ش  ب�مل�س����كل و�ل�سِ

و�لتع��س���ة، ويتعّر�ش ل�سطد�م�ت �سديدة، وت�سّله عن �حلركة بعو�سة، 

ل يعترب حّيً�. و�أم� ذلك �لذي نحن نعبده وقد �سّلمن� مق�ليد حي�تن� بيد 

قدرت���ه، فهو �حلّي �لذي ك�ن حيً� و�سيبقى حي���ً�، بل هو حي�ة حم�سة.. 

.﴾ ﴿اْلَحُيّ
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���وُم﴾.. لق���د ف�ّس���رو� �لقّيوم بعّدة مع����ٍن، ولع���ّل �أن�سبه� �أحد  ﴿�ْلَقُيّ
معني���ني: �إم� �أن يكون تف�سريه���� مبعنى �لث�بت �خل�ل���د �لأزيّل �لأبدّي 

�ل�سرمدّي، �أو يكون تف�سريه� مبعنى �أن ي�ستمّد كلُّ �سيء حي�َته ووجوَده 

من���ه، و�أن يك���ون كلُّ �سيء ق�ئمً� به، وهو �لق�ئم بذ�ته ول يحت�ج �إىل �أّي 

�سيء �آخر.. ﴿اْلَقيُّوُم﴾.

ِ�نح���ت م� ذكرن�ه هن� من �سف����ٍت هلل يف ذهنك ثم ق�ِرنه� ب�سف�ت 

�آلهة �لأر�ش �لز�ئفة و�لغ��سبة و�لك�ذبة �لتي م� ك�ن ليحّق له� ��ستعب�د 

�لب�سر وقد ��ستعبدتهم، وم� ك�ن ينبغي للب�سر �أن يعبدوه� وقد جعلتهم 

عبيدً� له�. فقد روي عن �أمري �ملوؤمننيQ قوله وهو يخ�طب �مل�سلمني 

، وورد عن �أحد 
1
يف زم�ن���ه: »ول تكن عبد غريك وقد جعلك �هلل ح���ّرً�«

خلف�ء �ل�سدر �لأول )من �لإ�سالم( قوله: »��ستعبدمت �لن��ش«.

ي���� �آله���ة �لزيف و�لغ�س���ب و�ل�سعف! �أيته���� �لآله���ة �ملقرونة ب�ملوت 

و�لعدم! ب�أي حّق؟ وب�أي من��سبة؟ ومل�ذ�؟ �إذ� �أعر�سَت عن �لرتق�ء �إىل 

م�ست���وى �لربوبي���ة، وغ�س�سَت �لطرف عن �لنظ���ر �إىل �لقدرة �لإلهية، 

لهم �هلل وهم  �سيك���ون �لعب�د عن���دذ�ك ب�أ�سرهم �سو��سية، �إل م���ن ف�سّ

�لأنبي�ء و�لأولي�ء. ف�إن تخّطي���َت حدود �لأنبي�ء و�لأولي�ء �سوف ل يبقى 

���ل �هلل �لأنبي�ء  ف�س���ٌل لأحد عل���ى �أحد، بل وحتى هن����ك �أي�سً� مل يف�سّ

له���م ل�سب���ٍب، ف����إن جت�وزَته���م ل يبقى  و�لأولي����ء �عتب�ط���ً� و�إمن���� ف�سّ

حين���ذ�ك تف��س���ٌل بني �لن�����ش. فلم�ذ� يجب �أن يكون زي���د عبد عمرو، 

وعم���رو �سّيد بكر، وبكر غالم خ�ل���د؟ مل�ذ�؟ مل�ذ� يجب �أن يكون �لن��ش 

عبيدً� لبع�سهم �لآخر؟ 

ق����ِرن �سف����ت �أولئك �لذين ك�ن���و� وم� ز�لو� ي�سرتّق���ون �لن��ش عرب 

.Q1. نهج البالغة، صبحي الصالح، الكتاب 13، وصيته إلى اإلمام الحسن
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�لت�أريخ بهذه �ل�سف�ت �لإلهية لتعرف ب�أّن �لو�جب هو �أن ُيعَبد �هلل و�أن 

ُتقَط���ع �أو��سر �لعبودية و�لرّقية لأي �أح���د و�أي �سيء �سوى �هلل. ﴿اْلَحيُّ 

اْلَقيُّوُم﴾.. �حلّي �لذي يقوم عليه كّل �سيء.

﴿َل َتأُْخُذُه ِس��َنٌة َوَل َنْوٌم﴾.. ل تعت���ربه غ�فاًل ول تظّنه ن�ئمً�. لقد 
�كت�س���ف �لعلم�ء �ليوم، وهو م���� ق�له �إم�من� �أي�س���ً� يف رو�يٍة قبل ثالثة 

ع�س���ر قرنً�، ب�أّن كّل ك�ئٍن حيٍّ يحت�ج �إىل نوم، ول جتد خملوقً� قد دّبت 

في���ه �حلي�ة وه���و ل ين�م.. ه���ذ� م���� ورد يف م�سمون رو�ية وم���� �أثبتته 

جت�رب �لعلوم �لع�سرية �أي�سً�. ف�إّن �أّي موجوٍد حيٍّ ل مفّر له من �لنوم؛ 

كلٌّ بطريق���ة، فو�ح���د ين�م يف �لي���وم و�لليلة مرة، و�آخ���ر ين�م يف �ل�سنة 

م���رة، وث�ل���ث ين�م يف �لعمر م���رة، وب�لت�يل كّل من ينع���م ب�حلي�ة ف�إّنه 

يخلد �إىل �لنوم.

ولكن ل تعّد �هلل يف ِعد�د �لأحي�ء �لذين يلج�أون �إىل �لنوم، ف�إّن ذلك 

�حل���ّي �لذي يخلد �إىل �لنوم ل ي�ستحّق �أن تكوَن عبدً� له، و�إمن� كْن عبدً� 

مل���ن ل ي�أخذه نع��ش و�سب�ت ول ت�ست���ويل عليه رقدة وغفلة.. ﴿َل َتأُْخُذُه 

ِس��َنٌة﴾، �أي ل ي�أخذه نع��ش ونوم خفيف، ﴿َوَل َنْوٌم﴾ عميٌق ثقيٌل.. هذه 

هي �سف�ته.

��َوَواِت َوَما ِف اْلَرِْض﴾.. كّل م� يف ع�مل  و�أم� �س�أنه: ﴿َلُه َما ِف السَّ

�لك���ون وم� يف �ل�سم����و�ت وم� يف هذ� �لكوكب �ل�سّي����ر وهو �لأر�ش، بل 

وكّل �س���يء يعود ملكه �إليه من ج�ن���ب، وحكمه و�سلط�نه �إليه من ج�نب 

�آخ���ر، »ول من�زع له يف �أمره« كم� نقر�أ يف دع����ء �لفتت�ح. فمن �أجل�سه 

�هلل عل���ى هذ� �ملن�سب ق�ئاًل ي� عب�دي! ��سمع���و� قوله و�ّتبعوه و�أطيعوه 

ب���ه فهو ط�غوت.  )فبه����( و�إل فه���و ط�غوت.. م���ن مل يعّينه �هلل وين�سّ

و�لط�غ���وت يعني ذلك �ل���ذي يقف �أم����م �هلل، ويكون و�سيل���ة للتط�ول 

��َوَواِت َوَما  و�لتع���ّدي �أو يك���ون بنف�سه متط����وًل معتديً�. ﴿َلُه َما ِف السَّ
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ِف اْلَرِْض﴾.. كّل م���� يف هذ� �لف�س�ء �ل�سم����وّي �لالمتن�هي وكّل م� يف 

�لأر�ش هو هلل ويف قب�سة قدرته.

﴿َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه إِلَّ ِبإِْذِنِه﴾.. �أنبي�ء �هلل �لعظ�م و�لأولي�ء 
بل وحتى �ل�سهد�ء و�ل�سلح�ء ي�سفعون يف يوم �لقي�مة ول �سري يف ذلك. 

�أنتم �حل��سرون يف هذ� �ملك�ن، منكم من قد تقّبل مو�سوع �ل�سف�عة دون 

قي���د �أو �سرط، ومنكم من قد يكون مرّددً� يف ذلك، وهم �لذين يبحثون 

يف ه���ذه �مل�س�ئ���ل عن �لدلي���ل و�لربه�ن. ذ�ت يوم حتّدث���ُت خالل در�ش 

 حول �ل�سف�ع���ة، و�أثبُتّه� من 
1
�لق���ر�آن �ل���ذي ك�ن ينعقد يف ذلك �مل�سجد

خ���الل �لآي�ت �لقر�آني���ة و�لأدّلة �ملقنعة. ل يوج���د �أّي �إ�سك�ل يف �إمك�نية 

�سف�ع���ة �لأنبي����ء. ف�ل�سف�عة يف �لقي�مة لي�ست م���ن �سنف �لو�س�طة يف 

�لدو�ئ���ر هن�، و�إمن� ه���ي �أ�س��سً� من �سنف �آخر ومقول���ة �أخرى وق�سية 

�أخ���رى. ف�نظ���ر �إىل �ل�سف�عة يف يوم �لقي�مة كنظرت���ك �إىل �لتوبة و�إىل 

�لدع����ء، ك�أن تدع���و لإن�س����ن مّيت �أو ح���ّي وت�ستغفر له مبته���اًل �إىل �هلل 

وق�ئاًل: �للهم �غِفر لفالن.. �نظر �إىل �ل�سف�عة على �أنه� من �سنف �آخر 

تدخل يف ِعد�د هذه �مل�س�ئل، �سوى �أنه� تتحقق يف يوم �لقي�مة.

ولك���ن ل يت�أت���ى للجمي���ع �لقي����م به����، ففي ي���وم �لقي�م���ة كل �مرٍئ 

، �إّل �لأنبي�ء 
ْنُهْم َيْوَمِئٍذ َش��أٌْن ُيْغِنيِه﴾2 م�سغ���ول بنف�س���ه: ﴿ِلُكلِّ اْمِرٍئ مِّ

و�لأولي�ء �لذين يت�سّنى لهم ذلك، كم� �أّن �ل�سهد�ء و�ل�س�حلني و�لعلم�ء 

�لو�ع���ني يف �ملجتمع و�لق�دة و�أدّلء �لب�سرية و�أولئك �لذين قطعو� خطًى 

كب���رية و�أجنزو� �أعم�ًل �س�حل���ة يف د�ر �لدني� وك�نو� يف زمرة عب�د �هلل 

�ل�س�حلني ي�ستطيعون �أن ي�أخذو� بيد �لآخرين.

1. إشارة إلى مسجد اإلمام الحسن المجتبىQ كما يبدو.

2. سورة عبس، اآلية 37.
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�إّن �لقر�آن ن�طٌق وعقولن� مب� فيه� من نق�ش ل ي�سعه� �إدر�ك هذ� �لكالم 

�لقر�آين، فال ي�ستعجلّن �لبع�ش يف �حلكم فورً� على رّد �ل�سف�عة ون�سخه� 

وتف�سريه� بطريقة �سيئة.. كال، ف�ل�سف�عة ق�سية �س�ئبة �سحيحة.

�إًذ� ف�لأنبي����ء و�لأولي�ء ي�سفعون، ولكن ل تت�أّتى �ل�سف�عة لأّي �أحٍد �إل 

ب����إذن �هلل. فقد عّمت قدرته وغّطت كل �سيء لدرجة ل يحّق حتى لعب�د 

�هلل �ل�س�حل���ني �أن ي�سفعو� لأحد �إل ب�إذنه و�أمره، ف�لق�سية ل تعود �إىل 

ميل �لإن�س�ن ورغبته.. ﴿َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه إِلَّ ِبإِْذِنِه﴾.

د قوة �هلل �لق�هرة، وكّل كلمة  كّل فق���رة من فقر�ت هذه �لآي�ت جُت�سِّ

من كلم�ته� تفتح ب�ب���ً� على بحٍر من �ملع�رف �لإ�سالمية، هذ� ملن �أمعن 

�لنظر وتدّبر، و�إّل ف�إين ل �أقوم �إّل برتجمته�.

﴿َيْعَلُم َما َبْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم﴾.. �إّن جبه�ت �لعدو و�ملن�ه�سني 
حلكم �هلل و�ملع�ر�سني للتوحيد و�ملن�وئني �لذين نذرو� كل حي�تهم لل�سّد 

ع���ن �سبيل �لأنبي�ء بكّل م� �أوتو� من قوة، ل يزعمون ب�أّن �هلل �س�أنه �س�أن 

�س�ئ���ر �ملع�ر�سني و�ملع�دين �لذين ميك���ن خد�عهم و�لطعن من خلفهم 

وحي�ك���ة �ملوؤ�مر�ت �سّده���م.. كال. �إذ� ك�ن خ�سمك هو �هلل، و�إن كنت 

ق���د وقفت �أم�م �هلل فرتّقب �سربة ق��سمة من �هلل �أّيً� كنت.. مل�ذ�؟ لأّن 

�هلل ع����مل بكّل م� تر�سمه من خمّطط�ت وموؤ�مر�ت، ومّطلع على كل م� 

تّتبع���ه من خطو�ت ومم�ر�س����ت. ﴿َيْعَلُم َما َبْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم﴾.. 

�أي �إنه حميٌط بوجودهم.

ٍء ِمْن ِعْلِمِه إِلَّ ِبَا َشاَء﴾.. �أي �إّن �لب�سر ل يفهم  ﴿َول ُيِحيُطوَن ِبَشْ
ول ُيدرك من علم �هلل �إل م� و�سعه �هلل بني يديه. 

��َمَواِت  ُه السَّ وه���ذ� موؤ�س���ر �آخ���ر على ق���درة �هلل: ﴿َوِس��َع ُكْرِس��يُّ

َواَلرَْض﴾.. كر�سّي���ه �أي قّوته وقدرته، )ومعنى ذلك( �أّن يد قدرته هي 
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�ملهيمن���ة و�مل�سيطرة على كّل ع�مل �لكون، فقد و�سعت قدرته �ل�سم�و�ت 

و�لأر����ش. ولقد ف�ّسرو� مف���ردة »�لكر�سّي« مبع�ٍن متع���ددة، وم� ذكرُته 

يع���ود �إىل �أحد تلك �ملع����ين، وهو �لأن�سب ب�عتق����دي، وهن�لك ب�لطبع 

مع�ٍن �أخرى.

﴿َولَ َيُؤُدُه ِحْفُظُهو﴾.. �أي ل ُيعييه حفظ �ل�سم�و�ت و�لأر�ش، ﴿َوُهَو 
اْلَعِلُّ اْلَعِظيُم﴾، وهذه هي من �سف�ت �هلل.

ذ�ت ليل���ة حتدثُت هن� عن �س���ورة �لتوحيد و�سرحته� -و�لكالم ذ�ته 

د  يجري حول هذه �لآية �أي�سً�- حيث قلُت حينه� ب�أن �سورة �لتوحيد ُتبِدّ

كل �ملز�ع���م �لت���ي قد تكون ع�لق���ة يف �أو�س�ط �ملجتمع����ت �ل�س�ّلة حول 

�ملعب���ود �لقلبي و�لفكري لالإن�س����ن. ف�إّن �ل�سورة ه���ذه ل تروم �لتعريف 

ب����هلل، لأنه���� -كم� ترون- ل تتحّدث ع���ن ذ�ت �هلل �أبدً�، و�إمن� )ت�سفه 

ب�أن���ه( و�ح���د غنّي مل يل���د ومل يولد ولي����ش له كفو ونظ���ري، دون �أن يرد 

�حلدي���ث فيه� ب�س�أن حقيقته وكيفيته.. هكذ� ي�أمرن� �لإ�سالم. فقد ورد 

يف �س���ورة �لتوحيد �لتعريف ب�ل�سف�ت �لإلهية �لت���ي مبقدوره� �أن تعّلم 

�لإن�س�ن وُتلهمه �لدرو�ش.

وهذ� م� يرد بعينه حول �آية �لكر�سي �أي�سً�. حيث تعّر�ست �لآية، حني 

�حلدي���ث عن �هلل، ل�سف�ته و�سم�ته. ومل تتن����ول ب�لطبع تلك �ل�سف�ت 

�لت���ي ل ي�ستفيد منه� �إل �سندوق ذه���ن �ملرء وح�فظته، ول تنفع �إل لأن 

متالأ ذ�ك���رة �لإن�س�ن وحتّل حمّل �لكلم�ت �لأ�سيل���ة. وهذه هي �مل�سرية 

�لت���ي د�أب عليه� �ملتكّلمون و�ملتعّقل���ون على مّر �لت�أريخ �لإ�سالمي، حيث 

ك�نو� يتطّرقون يف �لأعم �لأغلب �إىل �أمث�ل هذه �مل�س�ئل �لتي ل تدّر ب�أي 

نفٍع على حي�ة )�لب�سرية(.

وه���ذ� هو ب�لطبع من �سنيع خلف�ء بن���ي �أمية وبني �لعب��ش، )حيث 

ك�ن �لأم���ر هذ� مت���د�وًل( يف عهد بني �أمية �أقّل، ويف عهد بني �لعب��ش 
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�أك���رث بكثري. ف����إن �أي����دي �ل�سي��س���ة �ملقت���درة �لتي ك�ن���ت ترتزق من 

�أهو�ئه� وت�ستعبد �أفك�ر �لآخرين و�أل�سنتهم وقلوبهم، يف �سبيل �أّل يفتح 

�ملجتم���ع �لإ�سالمي عيني���ه، ويف �سبي���ل �أّل ي�ستمع �ملجتم���ع �لإ�سالمي 

�إىل �ل���كالم �لأ�سي���ل، ويف �سبيل �أّل يفهم �ملجتم���ع �لإ�سالمي �لتوحيد 

�لإ�سالم���ي �خل�ل�ش -لأنه لو ك�ن قد فهم ذلك مل� و�سعه �ل�سكوت على 

�ملن�س���ور وه�رون ومع�وية وعبد �مللك- ويف �سبيل �أن يبقى �لن��ش على 

جهلهم و�أّل ت�سنح لهم فر�سة �لوقوف على �آلمهم �لجتم�عية و�إدر�ك 

�حلق�ئ���ق �لفكرية �لإ�سالمي���ة، �سغلوهم ب�سل�سلة م���ن �ملب�حث �لتي ل 

�أ�س���ل له� ول �أ�س�����ش، ك�لبحث حول خلق �لقر�آن و�أّنه هل هو ح�دث �أم 

ق���دمي؟ ل�سنو�ت )طويلة( و�لق�سية هذه ت�سّبب���ت يف قتل �أن��ش وتكفري 

�آخري���ن، وهي ق�سية �أّن �لقر�آن هل ه���و خملوق �أم �أنه ك�ن من �لقدمي 

وم���ن �لأول ومن���ذ �لأزل دون �أن ُيخل���ق؟ ت�س���ّورو� �أّن �مل�س�أل���ة هذه كم 

هي ت�فهة م���ن �لأ�س��ش، و�إذ� ب�ملتكّلمني �لإ�سالمي���ني ك�نو� يتن�ولونه� 

بتحري����ش م���ن �خللف�ء. �إذ ت����رة يت�سّلم هذ� �خلليف���ة مق�ليد �لأمور، 

فُيقَم���ع �أ�سح�ب �لفكر �ملع�ر�ش لفرتة من �لزمن يف �ملج�ل�ش و�ملن�زل 

و�ملح�ف���ل و�مل�س�ج���د وخطب �جلم���ع ويف من��سب�ت �أخ���رى. ثم يرتّبع 

�خلليف���ة �لت����يل على كر�سّي �حلكم فريى �أن �ل�سع����ر هذ� �أ�سبح ب�ليً� 

و�ل�س���الح هذ� �أ�سحى كلياًل، فيقّوي �لط���رف �لث�ين ويف�سح له �ملج�ل 

ويط�لب���ه بقمع �لطرف �لآخر و�سحقه وعرقلة م�سريه وم���� �إىل ذل���ك.

ل�سن���و�ٍت بل لق���روٍن و�لفكر �لإ�سالمي هذ� قد جّم���دوه و�أرخو� عليه 

�ست����ر �لتحّجر، و�أن� و�أنتم �ليوم نتلّق���ى �ل�سرب�ت و�ل�سدم�ت من ذلك 

، و�إذ� به نر�ه �ليوم �أ�سريً� بيد 
1
�لتحّج���ر. ف�لإ�سالم »يعلو ول ُيعلى عليه«

�سرذمة من �أعد�ء �هلل، و�مل�سلمون �ليوم �أذّلء ومغلوٌب على �أمرهم �أم�م 

1. النبي األعظمP، نهج الفصاحة.
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�أع���د�ء �لإ�س���الم، و�لع�مل �ليوم ع�مل �سي�دة �لط�غ���وت.. مل�ذ�؟ �أمل يرد 

؟ �أمل ي�أِت 
يِن ُكلِِّه﴾1 يف ح���ّق �لإ�سالم )قوله تع����ىل:( ﴿ِلُيْظِهرَُه َعَل الدِّ

�لإ�سالم لتحقيق ذلك؟ مل�ذ� يجب �أن يكون فكر �لإ�سالم وفكر �مل�سلمني 

�أكرث �لأفك�ر تخّلفً�، وجمتمعهم �أ�سّد �ملجتمع�ت �نحط�طً�، و�آلمهم �أكرث 

�لآلم ع�سية على �لعالج، وُعَقُدهم �أ�سّد �لُعَقد ع�سية على �حلّل؟ وعلى 

:Q حّد قول ذلك �ل�س�عر �مل�سلم خم�طبً� �أمري �ملوؤمنني

�نه����ش ي� علي فلم يبَق عبٌد من �لعبي���د مل يحّطم ربقة �لعبودية �إل 

2
�أتب�عك و�سيعتك

مل�ذ� ت�سري �لأمور على هذ� �ملنو�ل؟ نحن نتجّرع مر�رة مئ�ت �ل�سنني 

من �لتحّج���ر و�لتوّقف. و�لتوّقف ي�ستتبعه توّق���ف )�آخر(. فلو �أردَت �أن 

جتع���ل �أحدً� ك�سوًل، علي���ك �أن َتَذره يعي�ش لفرتة يف بيت �لك�س�ىل، ف�إنه 

بع���د خروج���ه �سيغدو ك�س���وًل )من تلق�ء نف�س���ه(. �إنهم و�سع���و� �للبنة 

�لأوىل عوج����ء لريتفع �جل���د�ر �إىل �لأعلى وهو �أع���وج، وهو ب�لفعل قد 

ك�ن وم�ز�ل كذلك.

�إّن رّو�د �ل�سي��سي���ة، ويف �سبيل �أن يحرفو� �أفك�ر �لن��ش و�ملجتمع عن 

�لط���رق �لرئي�سية �ل�س�ئبة، ُي�سغلوهم �إم� ب�لبطن �أو ب�مل�س�ئل �جلن�سية 

و�لغر�ئز �حليو�ني���ة �أو ب�لختالف�ت �لفكرية �لز�ئفة �لتي ل �أ�س��ش له� 

وب�مل�س�ئ���ل �لتي ل مفهوم له�. و�لقر�آن ل ي���روم �إيد�ع مثل هذه �مل�س�ئل 

�لكالمي���ة يف �آي�ت���ه. وم� ورد فيه ع���ن �هلل )�سبح�نه وتع����ىل( لي�ش �إل 

�أموًر� ن�فعة، يتعنّي على �ملجتمع �لعلم به� وت�سّره �إذ� جهله�.

﴿اللَُّه َل إَِلَه إِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم َل َتأُْخُذُه ِسَنٌة َوَل َنْوٌم﴾.. عندم� 

1. سورة التوبة، اآلية 33، سورة الفتح، اآلية 28، سورة الصف، اآلية 9.

2. للشاعر اإليراني نعمت ميرزا زاده.
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تقر�أون �لآية �لأوىل من �آية �لكر�سي حتى قوله: ﴿َوُهَو اْلَعِلُّ اْلَعِظيُم﴾ 

بتدّبر وتوّجه و�إمع�ن نظر، ثم ترفعون روؤو�سكم من �مل�سحف �أو تفتحون 

�أعينك���م وتلقون نظرة �إىل �لع�مل، �ستجدون �أن �آلهة �لزيف و�لكذب كم 

يعي�سون �عتب�طً�، و�أن �ملّدعني لالألوهية يف �لأر�ش كم هم خمطئون يف 

تكبيل �لن��ش وتقييدهم و�أ�سرهم. 

عن���دذ�ك يفهم �لإن�س����ن م� هي ثم���رة �آية �لكر�س���ي، وُيدرك مل�ذ� 

يط�لبونن���� بق���ر�ءة �آي���ة �لكر�سي م���رة ومرتني وع�سر م���ر�ت، ويف يوم 

عرف���ة �ملتعلق ب�سيد �ل�سه���د�ء مئة مرة، ويعرف مل����ذ� يوؤّكدون كّل هذ� 

�لت�أكي���د على تالوة �آية �لكر�سي يف �ل�سالة وبعد �ل�سالة ويف �ل�سب�ح 

ويف �مل�س�ء؟ لأنه� حتم���ل ر�ية �لتوحيد.. لأنه� تدّل �ملعتقدين ب�لإ�سالم 

على طريق �لتوحيد.

يقول���ون لن����: ِ��سربو� هذ� �ل���دو�ء ليرتك �أثره، ولكنن���� ن�سّم �لدو�ء 

فق���ط، وننظر �إىل زج�جت���ه، ونلم�سه �أحي�نً�، ونقّب���ل زج�جته، ون�سعه 

على �لرّف، ول ن�سربه �أبدً�!

�أيه���� �مل�سلم���ون �لت�لون للق���ر�آن! �نتهلو� )من مع���ني( �آية �لكر�سي، 

ف�إنه� در�ٌش لن�.. هذه هي �لآية �لأوىل.

�لآي���ة �لأوىل ب�إيج�ز تف�سح �آلهة �لأر����ش ومتيط �للث�م عن �ملّدعني 

لالألوهية. فليقِدم كّل من يتحّلى بهذه �ل�سف�ت لنكون عبيدً� له. ولكّنكم 

عبي���ٌد من �أمث�لن�، ي�أخذكم �لنوم، وي�ست���ويل عليكم �لنع��ش، وحي�تكم 

كم���� هي حي�تن� حم���دودة، وحي�تن� ل ُتن�ط بحي�تك���م، فقد كّن� قبلكم 

�أحي�ًء و�سنبقى بعدكم على قيد �حلي�ة �أي�سً�، وعليه فحي�تن� ل تتلّخ�ش 

يف حي�تك���م ول ُتن�ط �إًذ� بتلك �حلي�ة كذل���ك. كم� ول تّت�سفون ب�سفة 

�لقيومي���ة ول �حلي�ة ول �س�ئر �سف����ت �هلل، ومل تفر�سو� هيمنتكم على 
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�ل�سم�و�ت و�لأر����ش، وكر�سّيكم و�قتد�ركم مل يقب�ش �ل�سم�ء و�لأر�ش، 

�إذن �أنت���م تعي�س���ون يف �أوه�م، وتتبّجح���ون ب�لألوهي���ة �عتب�طً�، ونحن 

نرف�ش �ألوهّيتكم، لأنه� )ل تنطبق على( �آية �لكر�سي. 

�أر�د رج���ٌل م�سل���ٌم �لدخول على �إمرب�طور �ل���روم يف ق�سره، فق�لو� 

ل���ه: عليك �أن ت�سجد عند �لدخول. ق����ل: مل�ذ�؟ ق�لو�: لأنك تريد زي�رة 

�لإمرب�ط���ور �جل�ل�ش هن�ك )على عر�سه(، وكّل من يدخل عليه ينبغي 

ل���ه �أن ي�سج���د �أم�مه. ق����ل: �إذن ل �أدخل ول �أبّل���غ ر�س�لتي و�س�أعود من 

حي���ث �أتيت. ق�ل���و�: مل�ذ�؟ ف�أج�به���م: نحن ِجئن� لجتث�ث ه���ذه �ل�سّنة 

�ملبنّية على �أن يكون �لإن�س�ن عبدً� لالإن�س�ن. 

: �أن���� مل �أَر كلبً� ط�أط�أ ر�أ�سه �أم�م 
1
وعل���ى حّد قول �إقب�ل �لب�ك�ست�ين

كلٍب �آخر. 

م����ذ� يعن���ي ذلك؟ يعني �أن نكون جميعً� عبي���دً� هلل.. هذه هي �لآية 

�لأوىل.

.
يِن﴾2 �لآية �لث�نية: ِ�فتحو� م�س�حفكم: ﴿َل إِْكرَاَه ِف الدِّ

نحن ل نفر�ش ر�أين� على �لع�مل ب�لقوة.. �أجل، لو تط�ولت يٌد على �أن 

ت�سّدن���� عن لغة �لق���ر�آن لقطعن�ه�، ولو تع�لت قب�سة يٍد لت�سرب ق�رئ 

�لق���ر�آن ل�سددن�ه�، ولو و�س���ع �أحٌد �ست�رة ليحجب به���� دين �لإ�سالم 

و�لقر�آن ملّزقن�ه�.

وهذه هي �للغة �مل�ستوح�ة من �لقر�آن لدى �مل�سلمني يف �ل�سدر �لأول: 

نحن نعمل يف �سبيل �لق�س�ء على �ملن�وئني للهد�ية، ولكن ل نطرح فكرن� 

ينظم  باكستاني  وشاعر  فيلسوف  عالم  الالهوري،  إقبال  محمد   )1317-1256(  .1
بالفارسية، وهو أحد الشخصيات البارزة في التيار التنويري اإلسالمي.

2. سورة البقرة، اآلية 256.
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عل���ى �أحٍد جربً� وق�سرً�. فمن ر�أى و�أر�د ورغب فليحمل )ذلك �لفكر(، 

ومن مل يرغب ي�ستطيع �أن )يعي�ش( يف ظّل نظ�من� و�أن يتنّعم مب� يتمّتع 

ب���ه جمتمعن�، ول �سري يف ذل���ك. فقد ك�ن �ليه���ود و�لن�س�رى يعي�سون 

حي�ة رغيدة يف ظّل �ملجتمع �لنبوي و�لعلوي و�لتوحيدي.

لعل���ي رويُت لكم ذ�ت مرة هذه �لرو�ية �لت�أريخية، و�س�أذكره� �ليوم 

عل���ى �سبيل �لإ�س�رة فق���ط: عندم� َفَتح �مل�سلمون بي���ت �ملقد�ش ومدينة 

حم����ش �لو�قعة يف ح���دود بالد �ل�س����م، وذلك يف �ل�سن���ني �لأوىل بعد 

. وتعلم���ون �أّن �لأمر هذ� حين���ذ�ك مل ينه�ش به �أمري 
1
 P وف����ة �لنب���ي

�ملوؤمن���نيQ و�لر�سول �لأك���رم P، و�إمن� نه�ش ب���ه �أن��ٌش ل نعتربهم 

ك�ملني مئة يف �ملئة، بل ك�نو� ن�ق�سني و�لبع�ش منهم �أحي�نً� مغر�سني. 

ولك���ن رغم ذلك حينم� دخ���ل �لإ�سالم ب�سورته يف تلك �ملنطقة، قب�ش 

�مل�سلم���ون �جلزية من �أه�ليه� و�أودع���وه يف �سندوق بيت �مل�ل. وعندم� 

عل���م �مل�سلمون �أن �لإمرب�طورية قد جّي�ست له���م جي�سً� للهجوم عليهم 

ق���ّررو� ترك �ملدين���ة، فجمع���و� �أهله� وق�ل���و� لهم: ه���ذه �أمو�لكم �لتي 

دفعتموه���� لن� بعن���و�ن �جلزية رددن�ه� لكم. فق����ل �لن��ش م�ستغربني: 

مل ن�سه���د ومل ن�سمع ق���ّط حكومة ت�أخذ �جلزية م���ن جم�عة ثم ُتعيده� 

لهم، ل�َِم تفعلون ذل���ك؟! ق�لو�: كّن� ن�أخذ منكم هذه �جلزية كم�س�عدة 

للتجهي���ز�ت �لع�سكري���ة وغريه���� يف �سبي���ل �لدف����ع عنكم �أم����م �لقوة 

1 . تشّكل بالد الشام في العصر الحديث كالاً من: سوريا واألردن ولبنان وفلسطين 
وقبرص وأجزاء من تركيا ومصر. وقد انضّمت 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 
وقبلة  العالم،  مدن  أقدم  من  يعتبر  الذي  المقدس  وبيت  للهجرة.  عشرة  الخامسة 
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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�لإمرب�طورية �لظ�ملة و�لغ��سمة، و�ليوم حيث ل يت�سنى لن� �لذود عنكم 

)ورّد �لأعد�ء على �أعق�بهم(، ُنعيد لكم �أمو�لكم. ف�أج�بو�: »�إن وليتكم 

.
1
وعدلكم �أحّب �إلين� مم� كن� فيه )من �لظلم و�لغ�سم(«

وقعت هذه �لو�قعة يف عه���د �إمرب�طورية �لروم �ل�سرقية. حيث ترّب�أ 

�أه�يل تلك �ملنطقة من �لآلهة �ملزّيفة، �لتي ك�نت قد فر�ست عليهم فيم� 

م�سى هيمنته� و�سيطرته����، ل�س�لح �لإ�سالم وتقّبلو� �لدين �لإ�سالمي. 

ف����إّن �ليهود.. ه���وؤلء �لن�كرين للجميل �لذين مل ي�سه���دو�، طيلة �لعهد 

�لإ�سالمي، من �مل�سلمني و�سيوفهم �مل��سية �سوى �ملحبة و�خلدمة، بينم� 

مل ي�سل من ِقَبلهم �إىل �مل�سلمني �سوى �ل�سرر و�لنقمة؛ من كعب �لأحب�ر 

 يف �ل�سدر �لأول من �لإ�سالم وحتى 
2
ووهب بن منبه وعبد �هلل بن �سالم

يومن���� ه���ذ� و�إىل �أّي وقت يتو�جدون في���ه، ف�إّن ه���ذه �ل�سجرة �خلبيثة 

مبعث �سرٍر لالإ�سالم و�مل�سلمني على �ل���دو�م.. )�إّن �ليهود( قد وجدو� 

يف �لعد�لة �لإ�سالمية من �للّذة م� �أّدى بهم �إىل �أن ُيق�ِسمو� ب�لتور�ة ب�أنن� 

ل نتخ���ّل عنكم بغية �لرك���ون �إىل �لإمرب�طور. ولو ه�جمكم �لإمرب�طور 

�سنق���ف �إىل ج�نبكم ملح�ربته.. هكذ� حتّدثت رع�ي� �لإمرب�طور. وذلك 

لأّنه���م يتنّعم���ون يف ظّل �لنظ�م �لإ�سالمي، ولك���ن ل ُيرَغمون على تقّبل 

�لروؤية �لإ�سالمية.

1. فتوح البلدان، أحمد بن يحيى البالذري، المتوفى في القرن الثالث للهجرة.

2. »األحبار« 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 منبه، ُولد في عهد الخليفة الثالث. كان والده من كبار علماء أهل الكتاب 

.P وكان قد أسلم في عهد النبي
والمراد  اإلسالمية.  المعارف  إلى  اإلسرائيليات  دخول  في  هؤالء  أمثال  إسالم  تسبّب 
باإلسرائيليات هي األساطير والروايات المنقولة عن التوراة وعن المصادر اليهودية المحرَّفة.
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ي���وم ك�نت �لأي�دي ت�سع �لأ�ست�ر و�حلجب �أم����م �لأعني وحتول دون 

و�سول كلم���ة �حلق �إىل م�س�مع �لع�مل، ك�ن �ل�سيف هو �ل�ُم�سرِيّ لالأمور، 

ولك���ن بعد �أن َتب���نّي �لُر�سد م���ن �لغّي و�مت����زت �لهد�ية ع���ن �ل�ساللة 

و�نف�س���ل �لطر�ط �مل�ستقي���م عن �لطريق �لوعر �مللت���وي، عرف �لن��ش 

م���دى جم�ل �لإ�س���الم وُح�سنه، و�أدرك���و� �أّنه من �ألط����ف �هلل وبرك�ته، 

وعلمو� �أن �حلي�ة �ل�سعيدة و�لرغيدة ل �إكر�ه فيه� ول �إجب�ر: ﴿َل إِْكرَاَه 

﴾ و�مت�ز �ل�س���ر�ط �مل�ستقيم عن  ْش��دُ ِم��نَ اْلَغيِّ َ الرُّ يِن َقد تََّبيَّ ِف الدِّ

طريق �لتيه و�ل�ساللة.

اُغ��وِت َوُيْؤِمن ِباللَِّه َفَق��ِد اْسَتْمَس��َك ِباْلُعْرَوِة  ﴿َفَم��ن َيْكُف��ْر ِبالطَّ
اْلُوْثَقى﴾. ل �إ�سر�ر لدين� على �أن يوؤمن �لن��ش ب�هلل، ولكن ل يعني ذلك 

�أنن� غري ر�غبني فيه. ف�لنبي �لأكرم مبنزلة �لأب لهذه �لأمة وللب�سرية، 

ويرغ���ب يف �أن يّتخ���ذ �جلميع �سبيل �لعبودية هلل، �س���وى �أّن �لأمر ل يتم 

ل من  ب�لإجب�ر و�لقوة. ولكن فليعلم �لب�سر ب�أّنه لو كفر ب�لط�غوت وتن�سّ

�لق���وى �ملّدعية و�ملت�سّدق���ة ب�لألوهية، وخلع ربقة �لإمي����ن به� و�لئتم�ر 

ب�أو�مره����، و�آمن ب�هلل ﴿َفَقِد اْسَتْمَس��َك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى﴾. وليعلم ب�أّن 

ه���ذ� هو �لنه���ج �ل�سحيح، و�أّن هذ� هو �لطري���ق �ل�س�ئب، و�أّن هذ� هو 

�ل�سبي���ل �لذي �س���وف يو�سله �إىل �لكم����ل، وهو �ل���ذي �سي�أخذ بيده، يف 

و�س���ط تعّرج�ت �حلي����ة ومنعطف�ته�، �إىل جنة �ل�سع����دة �لتي هي غ�ية 

كّل �إن�س�ن.

اُغوِت﴾ �ل���ذي ين�ف�ش �هلل، ﴿َوُيْؤِم��ن ِباللَِّه َفَقِد  ﴿َفَم��ن َيْكُفْر ِبالطَّ
اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى﴾، �أي مت�ّسك و�عت�سم ب�لعقد و�لرب�ط �لوثيق 

�ملحكم، ﴿َل انِفَصاَم َلَها﴾، ف�إّن �لعروة هذه ل تنف�سم ول تنقطع �أبدً�، ﴿

َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم﴾.. �سميع مب� تقولون وعليم مب� تفعلون.

ل من  ولك���ن م� �ل�سري من وجود �لط�غوت؟ مل�ذ� يجب علين� �لتن�سّ
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�لط�غ���وت و�لرتب�ط ب�هلل؟ م���� هو �إ�سك�ل �لط�غ���وت؟ �إ�سك�له هو �أنه 

ُيخرج���ك من �لنور �إىل �لظلم�ت، وي�سنع لك دني� مظلمة وقلبً� مظلمً� 

وق���ربً� مظلمً� وع�ملً� بعد ع����مل �لدني� مظلمً� وب�لت����يل يخلق لك روحً� 

وفك���رً� وعينً� ووجودً� مظلمً�. )فتعي�ش يف حي�ة( ملوؤه� �لعتمة و�لظلمة 

و�لبوؤ����ش و�لتع��سة.. هذ� هو �إ�سك�ل �لط�غ���وت. ولكن �هلل على �لعك�ش 

م���ن ذلك، حيث ينت�سل م���ن وجودك �لظلم�ت، مب���� يف ذلك �لظلم�ت 

�مل�دي���ة، في�أخذ منك �لفقر ويعطيك �لرثوة و�لغنى - هكذ� هو �لنظ�م 

�لإ�سالم���ي-، ويقتل���ع �جله���ل ويه���ب ثق�فة ع�لي���ة �س�مي���ة، وي�ست�أ�سل 

�لنق�س����م و�لختالف و�حلقد و�ل�سق�ق و�لنف����ق ويغر�ش حمّله� زهرة 

�مل���ودة و�لأخ���ّوة و�لر�حة و�ل�سكين���ة، ويجعل من�ف�سة �لن�����ش �سب�قً� يف 

�خلري�ت بدًل من �أن يكون تن�ف�سً� فيم� بينهم. فقد وردت يف �لرو�ي�ت 

�لت���ي تتحدث عن �آخ���ر �لزم�ن وعن ظهور �حلكوم���ة �لإلهية �حلّقة �أّن 

�سخ�س���ً� �س�أل �لإم�م: م�ذ� يفعل �لن�����ش يف ذلك �ليوم؟ وموؤّدى �سوؤ�له 

وم�سمون���ه هو �أّن ه���ذه �لط�ق�ت �جلّب����رة �لتي �أودعه���� �هلل يف وجود 

�لإن�س�ن م� هي ثمرته� يف ذلك �ليوم؟ ف�أج�ب �لإم�م ق�ئاًل: »يت�س�بقون 

�إىل �خلري�ت«.

، ولقد ف�ّسرو� �لويّل مبعنى 
هكذ� هو �هلل.. ﴿اللَُّه َوِلُّ الَِّذيَن آَمُنوا﴾1

�ل�سدي���ق و�حلبي���ب وهو تف�س���ري خ�طئ، ولط�مل���� قلن� ب����أّن �ملر�د من 

﴾ هو �أّن �هلل مدي���ر وح�فظ، ولو �أردن� تف�سريه� ب�سكل  قول���ه ﴿اللَُّه َوِلُّ

�أدّق، نق���ول: م�س�ير ومن��سر.. هذ� هو معنى �ل���ويل. ﴿اللَُّه َوِلُّ الَِّذيَن 

آَمُنوا﴾ يعني �هلل يحفظ �لذين �آمنو� ويدير �سوؤونهم ويقف يف جبهتهم 

وي�س�يرهم.

وِر﴾.. ُيخرجهم من ظلم�ت �جلهل  ُلَوِت إَِل النُّ َن الظُّ ﴿ُيْخرُِجُهم مِّ

1. سورة البقرة، اآلية 257.
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و�لتع��س���ة و�لأهو�ء، وي�سوقهم �إىل �لنور؛ نور �لهد�ية ونور �لإمي�ن ونور 

�ملجتم���ع �لع�مر �حلّر ونور �لف�س�ئل �لأخالقية وب�لت�يل نور �لإن�س�نية. 

لك���ن ﴿َوالَِّذيَن َكَف��ُروا﴾ ورف�س���و� �هلل و�لتحقو� بجبه���ة �لط�غوت ﴿

اُغ��وُت﴾، �أي �إّن �لط�غ���وت ه���و �لذي يقوده���م ويدير  أَْوِلَياُؤُه��ُم الطَّ

�سوؤونه���م ويحر�سهم وه���و �ملم�سك بزم�م �أمورهم وه���و �لآمر و�لن�هي 

فيهم.

وِر  َن �لُنّ م�ذ� يفعل بهم )�أولي�وؤهم من( �لطو�غيت؟ ﴿ُيْخِرُجوَنُهم ِمّ

ُلَم����ِت﴾. ولك���ن ي�ُترى هل ك�ن لهم نور؟ نع���م، �إنه نور �لفطرة  �إِىَل �لُظّ

�ل���ذي ينطفئ فيه���م، ون���ور �لإن�س�نية �ل���ذي يخمد فيه���م، و�جلوهرة 

�مل�سرق���ة و�ملن���رية �لتي ُت�سَلب منه���م بعد �أن �أودعه���� �هلل يف نفو�سهم، 

فت�ستويل عليهم �جله�لة و�لبالهة و�لظلمة. 

ولكن ل يقت�سر �لأمر على ذلك، بل ﴿ُأوَلِئَك أَْصَحاُب النَّاِر﴾.. �إنهم 

�أ�سح����ب �لن�ر يف ذلك �لع�مل ويف هذه �حلي����ة �لدني� �أي�سً�؛ ن�ر �لفقر 

ون�ر �لذّل ون�ر �لهو�ن.

فك���م من غنّي ث���رّي وهو ذليل، وك���م من مقتدر ق���وّي وهو �سعيف. ل 

تنظر �إىل ظ�هره، ول تعنِت مبّدع�ه وبقوله �ملطنطن، ف�إنه عبٌد ذليٌل حقرٌي 

�سغ���رٌي.. �إنه ويف �سبيل حفظ هذ� �لظ�هر ُمرغٌم على �أن يقرتف �جلن�ية 

ويرتكب �جلرمية، وجُم���رٌب على �أن ينهب ويظلم. ولذلك فهو عبد �أهو�ئه 

وعبد غريه �لذي قد يكون مهيمنً� عليه.. �إنه ذليٌل ل �سخ�سية له.

هذه هي ن���ري�ن �حلي�ة �لدني�، ومن ور�ئه� يف تلك �لد�ر �لآخرة ن�ر 

غ�سب �هلل �لتي ل غ�ية له� ول نه�ية، و�أ�سح�به� ﴿ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾.. 

�لنور و�لظلمة.

ق���د تنقدح ه���ذه �لفكرة يف �أذه�نك���م وهي �أّن �هلل كي���ف يكون ويّل 
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 ويف 
1
�ملوؤمن���ني وه���و مل ين�سره���م يف كرب���الء ويف و�قعة زيد ب���ن علي

مو�طن �أخرى؟ لو ك�ن �هلل معهم مل�ذ� مل ين�سرهم؟

�للتب�����ش ه���ذ� ن�جت ع���ن ت�سّورن� ب�أن ن�س���رة جبه���ٍة ل تتحقق �إل 

بح�س����د روؤو�ش �أعد�ئه����، وهذ� خط�أ. �إمن� حتقق ن�س���رة جبهٍة ببق�ء 

تلك �جلبهة وخلوده�، حتى �إذ� رحل �أفر�ده� و��سُتبِدلو� ب�أن��ٍش �آخرين.

تل���ك �جلبهة �لتي تّدعي، وتلك �جلبهة �لت���ي تريد �أن تتقّدم، وتلك 

�جلبه���ة �لتي تروم �لهيمنة على �لع�مل، ل تخلد �إّل بخلود فكره�. فكم 

من �أن��ٍش ك�نو� يحملون فكرً� وروؤية ولكّنهم م�تو� ورحلو�.

ه���ل يت�سنى لك���م �لقول �أبدً� ب����أن �لنبي مو�سى قد �نته���ى �أمره لأنه 

رحل عن �لدني�؟ كال.. لقد بقي دين مو�سى وبقي دين �إبر�هيم وبقيت 

�لأدي�ن �لأخرى.

ول �س����أن يل ب�حل���ق و�لب�ط���ل، لأن �لب�ط���ل كذلك ي�س���ري على هذ� 

�ملن���و�ل. ف�جلم�عة تبق���ى ببق�ء جبهته� و�جلبهة تبق���ى ببق�ء فكره�. 

ف����إن بقي فكرهم، وتغّلبت روؤيتهم، وحكم �لت�أريخ ل�س�حلهم، ف�إّنهم ل 

يهلكون ول ُيهَزمون ول يزولون، حتى �إذ� رحلو� ب�أنف�سهم.

بل و�أحي�نً� يوّقعون على روؤيتهم وعلى �ملن�سور �ملت�سّمن لتلك �لروؤية 

يف �سبيل بق�ئه� وخلوده�، ب�أّي �سيء؟ بذلك �للون �لث�بت �لذي ل زو�ل 

ل���ه ول ��سمحالل وهو �لدم. ك�حل�سني ب���ن علي )�سلو�ت �هلل و�سالمه 

علي���ه( �ل���ذي وّقع بدمه يف �سبي���ل �أّل يتبّدد )فكره وهدف���ه(. وهذ� م� 

فهموه �لي���وم و�أدركوه جّيدً� يف هذ� �لع����مل �ملع��سر ويف هذه �لثق�ف�ت 

ع عليه� ب�لدم، بقيت وتخّلدت  �حلديث���ة، ق�ئلني ب�أّن �أية روؤية وفك���رة ُوقِّ

1. زيد من أوالد اإلمام السجادQ، قام في الكوفة عام 221 للهجرة ضّد حكم بني 
أمية طلبااً بثأر اإلمام الحسينQ، إال أّن أهل الكوفة خذلوه فآل مصيره إلى الشهادة.
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يف �لت�أري���خ. وم���ن هن� جت���دون �أن كّل �لأفك�ر �لتي بقي���ت عرب �لت�أريخ 

وحظيت بط�ئفة من �لأن�س�ر، ه���ي �لتي �سّحى )�أتب�عه�( يف �سبيله�. 

وعلى هذ� ف�حل�سني بن علي هو �لف�حت، لأّن �هلل معه ون��سره.

�إلهن�! نق�سم عليك مبحمد و�آل حممد �أن تعّرفن� �إىل مق�م �مل�سّحني 

و�ملج�هدين يف �سبيلك �أكرث ف�أكرث.

�إلهن�! مبحمد و�آل حمم���د قّربن� من حممد و�آل حممد وعّرفن� على 

طريقهم ونهجهم وحي�تهم و�سريتهم �أكرث ف�أكرث.

�إلهن����! مبحم���د و�آل حممد �أحين� ونحن م���ن �سيعة �حل�سني بن علي 

و�أمتن� ونحن من �سيعته. 

�إلهن�! مبحم���د و�آل حممد ِ�جعل �لقلب �ملقّد�ش لويّل �لع�سر ر��سيً� 

عّن�. 

و�كتب لن� جميعً� حظً� و�فرً� فيم� قلن�ه وم� �سمعن�ه.

رحم اهلل من قراأ الفاحتة..
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