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يـــتـــوّجـــه الـــخـــطـــاب الــــقــــرآنــــّي إلـــــى ذوي الــعــقــول 
ويــدعــوهــم إلـــى الــتــفــّكــر وإعــمــال الــعــقــل مــن أجــل 
بــنــاء نــفــس بــشــرّيــة مــتــوازنــة تـــوازًنـــا إيــمــانــيًّــا واعــًيــا 
العبادات،  أكمل  وتلك  معرفة  عــن  اهللا  فيعبدون 
لـــذلـــك تــكــثــر اآليـــــــات الـــقـــرآنـــّيـــة الـــداعـــيـــة لــذلــك 
﴿َأَفَال َأَفَال  َتْسَمُعوَن﴾(٣)  َتْسَمُعوَنَأَفَال  ﴿َأَفَال  ُتْبِصُروَن﴾(٢)  ُتْبِصُروَنَأَفَال  ﴿َأَفَال  ُروَن﴾(١)  َتَتَفكَّ ُروَنَأَفَال  َتَتَفكَّ ﴿َأَفَال 
فالنجاح  التفكير،  على  والــجــمــاعــة  الــفــرد  تــحــّث  وكــّلــهــا  َتْعِقُلوَنَتْعِقُلوَن﴾(٤)، 
هذا  بتجسيد  نجاحه  في  يتمّثل  جماعة  أو  فرد  ألّي  بالنسبة  األعظم 

اإليمان بصدق في عمله وسلوكه.
عبادة  صعيد  على  الشخصّية  االلتزامات  من  جملة  يستلزم  فاإليمان 
الـــفـــرد وعــالقــتــه بــــاهللا وبــنــفــســه ومــــن حـــولـــه، وجــمــلــة مـــن االلـــتـــزامـــات 
ظّله  فــي  تتحّقق  تــوحــيــدّي  مجتمع  إقــامــة  إلـــى  تــهــدف  الــتــي  الجمعّية 
األحكام اإللهّية، وعليه، يجب أن يكون هذا اإليمان على قدرٍ واٍف من 
لمن  إّال  يتّم  أن  يمكن  ال  وهذا  والتكاليف،  المسؤولّيات  إلدراك  الوعي 
امتلك البصيرة القادرة على تحديد الهدف والتزام االستقامة والثبات 

في تنفيذ التكليف.
يقول اإلمــام علي (ع): «إّنما البصير من سمع فتفّكر، ونظر فأبصر، 
وانــتــفــع بــالــعــبــر، ثـــّم ســلــك جـــــدًدا واضـــًحـــا يــتــجــّنــب فــيــه الــصــرعــة في 
والفعل  القول  من  الصحيح  لمعرفة  ضرورّية  فالبصيرة  المهاوي»(٥). 
اإللهّي،  التكليف  من  والمراد  الهدف  تحديد  يمكن  أساسه  على  الذي 

|    سورة األنعام األنعام، اآلية ٥٠.  ١
|    سورة القصص القصص، اآلية ٧٢.  ٢
|   سورة القصصالقصص، اآلية ٧١.  ٣

|   سورة البقرة البقرة، اآلية ٤٤.  ٤
|    محّمد الريشهري، ميزان الحكمةميزان الحكمة (دار الحديث، الطبعة١، ١٤١٦ه )، الجزء ١، الصفحة ٢٦٦.  ٥
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فيسعى بعد ذلك إلقامته ويتحّمل ألجله األعباء دون أن يترّدد فيه.
يبدأ  إنــســاٍن  مسيرة  تختصران  مــفــردتــان  واالســتــقــامــة  البصيرة  وألّن 
عن  إليه  ويسعى  الــهــدف  يــحــّدد  العقل،  وإعــمــال  والتفّكر  بالمالحظة 
وجد  الشرعّية،  والتكاليف  اإللهّية  األحــكــام  ظــّل  تحت  وصالبة  وعــي 
ا مــن ترجمة هــذا الــكــتــاب، الـــذي هــو عبارة  دار الــمــعــارف الحكمّية بـــدًّ
موضوعي  فــي  اهللا)  (حــفــظــه  الخامنئي  اإلمــــام  لسماحة  خــطــب  عــن 
على  توزيعها  بعد  الــعــربــّيــة،  باللغة  ونــشــرهــا  واالســتــقــامــة»،  «البصيرة 

فصلين وملحق.
الخامنئي  اإلمــام  يعّرفها  التي  «البصيرة»  عنوان  األّول  الفصل  يحمل 
الصحيح.  االتــجــاه  ورســم  والتيّقظ  والتنّبه  الــوعــي  بأّنها  اهللا)  (حفظه 
فيتبّصر  معنويًّا  اقــتــداًرا  الميدان  يتطّلب  بالباطل  الحّق  يمتزج  فحين 
األقــدام  تــزّل  فال  بالباري  الحقيقّي  االرتــبــاط  يعيد  أن  أجــل  من  القلب 

وتدرك القلوب حقائق اإليمان.
وفي هذا العرض، قدم اإلمام الخامنئي (حفظه اهللا) المائز بين عهد 
كانت  الثاني،  ففي  اهللا (ص)،  رســول  وأّيـــام  علي (ع)  اإلمـــام  حكومة 
الخنادق متمايزة عن بعضها ومفصولة تماًما؛ خندق اإليمان وخندق 
تداخل  في  كانت  فالمشكلة  (ع)  المؤمنين  أمير  عهد  في  أّمــا  الكفر. 
الــصــفــوف والــخــنــادق، ومــن يصمد ويــحــارب مــع علي (ع) كــان عليه 
أهل البصر  إّال  العلم  هذا  البصيرة «فال يحمل  من  قدر  على  يكون  أن 

والصبر»(١).
ثـــم يــنــتــقــل حــفــظــه اهللا إلــــى عــهــد اإلمـــــام الــحــســن (ع) حــيــن اشــتــّدت 
إلماطة  واالستقامة  البصيرة  عين  حيًّا  بقاؤه  كــان  والــمــرارة  الــظــروف 
اللثام عن وجه معاوية الطاغية، وتكليفه كان إعداد األرضّية لمواجهة 

طويلة األمد مع الطواغيت وهو ما حصل مع اإلمام الحسين (ع).
وتــطــّرق أيــًضــا فــي الفصل نفسه لــلــثــورة اإلســالمــّيــة اإليــرانــّيــة وإيــمــان 
الــشــعــب اإليــــرانــــّي ومــقــاومــتــه وبــصــيــرتــه الـــتـــي أوصــلــتــه إلــــى الــنــصــر. 

الــطــبــعــة١،  الـــذخـــائـــر،  دار  عــبــده (قــــم:  مــحــّمــد  الــشــيــخ  شـــرح  البالغة،  البالغةنهج  نهج  عــلــي (ع)،  اإلمـــــام  خــطــب     |  ١
١٤١٢ه / ١٣٧٠ه . ش)، الجزء ٢، الصفحة ٨٧.
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تعّصب  دون  من  الحقائق  تبيان  أجــل  من  وضــرورّيــة  مهّمة  فالبصيرة 
ومن دون أن تسيطر االنتماءات الفئوّية على القلب لتحديد التكليف.

المهّمة  النقاط  من  فهي  االستقامة»،   » عنوان  الثاني  الفصل  يحمل 
الــتــي ذكــرهــا الـــقـــرآن الــكــريــم فــيــمــا يــتــعــّلــق بــبــنــاء الــمــجــتــمــع اإلســالمــّي 
المستقيم.  الــصــراط  على  الثبات  تعني  فهي  اإللــهــّيــة  القيم  وتحقيق 
فحين يتحّقق االتصال الحقيقّي بالملكوت األعلى ال يمكن أن يتسّلل 
اإللهّي  المجتمع  على  والمحافظة  المضّي  فــي  النفوس  إلــى  الــخــوف 

التوحيدّي الذي أراده اهللا.
ألّن  أّي مــوضــع كـــان  فــي  ليست االســتــقــامــة بمعنى تــحــّمــل الــمــشــاكــل 
تحّمل المصاعب بالنسبة لإلنسان العظيم أيسر من تحّمل المسائل 
للمصلحة.  خالًفا  العقلّية  والعرفّية  الشرعّية  المقاييس  في  تبدو  التي 
فــاالســتــقــامــة الــحــســيــنــّيــة مــثــًال لــيــس الــمــقــصــود مــنــهــا تــلــّقــي الــســيــوف 
تحديد  في  إّنما  ذلــك،  باستطاعته  جندّي  كّل  فــإّن  فحسب،  والجراح 

الهدف وتشخيصه وقيمة الصمود من أجله في سبيل اهللا.
وأضــيــف إلـــى الــكــتــاب ملحق بــعــنــوان «الــفــتــنــة» الـــذي يعتبرها اإلمـــام 
بعيون  فضائه  في  الناس  يتحّرك  الذي  الغبار  اهللا)  الخامنئي (حفظه 
فيرفع  بعض  وجـــوه  إلــى  يتعّرفون  ال  أنــاســه  مجتمًعا  فتفرض  مغّلفة 
اإلنــســان  يفقد  عندما  تحضر  فالفتنة  سيوفهم.  واألخــــوة  األصــدقــاء 

البصيرة ليحدث االنحراف والضياع عندما تطاع األهواء النفسانّية.
لتحديد  القارئ  ويعين  العاّم  الوعي  في  الكتاب  هــذا  يساهم  أن  نأمل 
عّما  يضيع  فــال  فضائها  فــي  يتحّرك  أن  عليه  التي  الصحيحة  الجهة 
أمره اهللا وال يزّل في إقامته للتكاليف التي أرادهــا منه الباري ليرتقي 
نحو الملكوت األعلى عن وعي ودراية ال عن سوٍق ال إرادّي. فالعروج 
القول  يسمعون  مّمن  والــقــّراء  اهللا  جعلنا  العبادات،  أفضل  معرفة  عن 

فيّتبعون أحسنه.
واهللا من وراء المقصد
سكينة أبو حمدان
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وفهم  بوعي  إيمانهم  يشّيدون  للذين  طوبى   - ١
وشعور. عند العواصف، تجرف السيول األشجار 
الــعــاتــيــة، لــكــن تــلــك الــبــتــالت الــتــي أصــلــهــا ثــابــت 
كانت  وإن  ممتدة  ثابتة  فجذورها  عصيًة؛  تبقى 
أصولها رقيقًة وأغصانها غضًة طرية. إن ما هو 
ثابت األســاس ال يــزول بنيانه، وهــذه حقيقة مسّلم بها في اإلســالم: 
بــاإلدراك  ممزوًجا  الوعي؛  عن  نابًعا  كونه  في  تكمن  اإليمان  قيمة  إن 
الشدائد.  تخاف  ال  يقظة  وعين  بصيرة  عن  متأتًيا  كونه  واألحاسيس، 
كتاًبا  يطالع  وال  جريدًة  يقرأ  ال  بأن  إيمانه  حفظ  يريد  الذي  فالمسلم 
وال يمشي في السوق وال يشهد الحر والبرد وال يتحدث مع فالن وال 
فإيمانه  الشدائد؛  يقاسي  وال  القمر -  وال  الشمس  ال  الحقائق -  يرى 
- مع األســف - سيزول ال محالة. اإليمان المطلوب هو ذلك اإليمان 
الـــذي يــخــتــاره صــاحــبــه وال يفتقده فــي أحــلــك الــظــروف وفـــي أصعب 

اللحظات ﴿ِإالَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباِإليَماِنِإالَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباِإليَماِن﴾(١).
٢ - فيما يتعلق بعمار بن ياسر، يطلب القرآن الكريم منه قول كالم 
تحت التعذيب لصرف العدو فحسب؛ ولكن إيمانه لن يزول من قلبه 
تحت هذا التعذيب. ليس سهًال التمسك بإيمانك حين إحماء الحديد 
وإلــصــاقــه بــجــســدك. عــمــار هــذا لــم يــتــنــازل أو يــتــراجــع لما حمله قلبه 
والفهم  الرؤية  وضوح  عن  الناشئ  كهذا،  إيماًنا  إما  اإليمان؛  عميق  من 
العميق والــدرك الواعي، عندما يتم حسابه بدقة وبنحو صحيح، فلن 
يلزم أن نضعه في صندوق ونحفظه في غرفة حتى ال يصيبه الحر 

والبرد والغبار؛ ال، لن يصبه مكروه.

|  سورة النحلالنحل، اآلية ١٠٦.  ١
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والعقل  الفكر  قــوة  ُيعِملون  الذين  أولئك  هم  اْألَْلَباِب﴾  اْألَْلَباِبُأْوِلي  ﴿ُأْوِلي  إن   -  ٣
اللطيفة  النقاط  من  األلــبــاب»؟  هم «أولــي  من  عاقلين.  يصبحوا  حتى 
فــي الــقــرآن أنـــه عــنــدمــا يــذكــر «أولــــي األلـــبـــاب» فــيــعــّرفــهــم، إذا أراد في 
الــعــوام مــن الــنــاس، يقول إن العاقل هــو الشخص الــذي يكون فــي كل 
في  التجارة،  في  عمل:  أي  في  ُيخدع  ال  ومتقدًما.  سابًقا  حياته  أمــور 
أالعــيــب الــســيــاســة، فــي الــمــعــارضــة والــمــواجــهــة مــع منافسيه، فــي كل 
اللب!.  صاحب  العاقل  هو  خصمه،  يد  فــوق  يــده  تكون  المواضع  هــذه 
والخداع  الكذب  على  القائمة  األالعيب  هذه  كل  يرفض  القرآن  فألن 
باهللا  اتصاله  في  هي  لإلنسان  الحقيقية  القيمة  يعتبر  وألنــه  والظلم، 
وارتباطه به، يعّرف العاقل بهذه الصورة في القرآن. العاقل في نظر 
وأي  شــيء  أي  من  وأكثر  أهــم  لديه  القيم  أعلى  تكون  الــذي  هو  الــقــرآن 
ُجُنوِبِهْم﴾(١)،  َوَعَلَى  َوُقُعوًدا  ِقَياًما  اَهللا  َيْذُكُروَن  ُجُنوِبِهْمالَِّذيَن  َوَعَلَى  َوُقُعوًدا  ِقَياًما  اَهللا  َيْذُكُروَن  ﴿الَِّذيَن  هــي:  شخص 
وعند  وقاعدين  قائمين  حاالتهم:  كــل  فــي  اهللا  يــذكــرون  الــذيــن  أولــئــك 
اهللا  الحالة من ذكــر  هــذه  هللا. لكن  ذكــر  حالة  في  دائما  هم  االستلقاء، 
بعضهم:  حال  لسان  الذين  العرفانية،  الدراويش  حالة  بمعنى  ليست 
إن علينا أن نديم ذكــر اهللا، وال شــأن لنا بغير ذلــك. وهــو فهم خاطئ؛ 
إن ذكــــر اهللا يــجــب أن يــكــون بــنــحــو فـــّعـــال، أن يــحــســب بــنــحــو عــمــلــي؛ 
في  تفكر  حالة  في  هم  أي  َواَألْرِض﴾  َماَواِت  السَّ َخْلِق  ِفي  ُروَن  َواَألْرِضَوَيَتَفكَّ َماَواِت  السَّ َخْلِق  ِفي  ُروَن  ﴿َوَيَتَفكَّ
بهذا  القيام  فبعد  األلــبــاب.  أولـــو  هــم  هـــؤالء  واألرض،  الــســمــاوات  خلق 
َما  َما َربََّنا  ﴿َربََّنا  يقولون:  الظاهري  ولسانهم  قلوبهم  بلسان  ينطقون  التفكر 
وهدف،  غاية  دون  هذا  تخلق  لم  أي  ُسْبَحاَنَك﴾(٢)،  َباِطًال  َهذا  ُسْبَحاَنَكَخَلْقَت  َباِطًال  َهذا  َخَلْقَت 
أسبحك وأنزهك عن ذلك، وهذه أهم نقطة وأكثر نقطة أساسية في 

الرؤية الكونية.
٤ - تــوجــد نقطة مــركــزيــة فــي كــل رؤيـــة كــونــيــة صــانــعــة للحياة وهــي 
أنـــي مـــوجـــود هــنــا ألجـــل عــمــل وهـــــدف؛ فــــإذا كــنــت مــعــتــقــًدا بـــاهللا فــإن 
الــرؤيــة الــكــونــيــة تــنــّص: لــقــد خلقك اهللا ألجـــل عــمــل وهــــدف، ومـــن لم 
عمل  ألجــل  هنا  فــأنــا  حــال  أي  على  أيــًضــا:  سيقول  بــاهللا  معتقًدا  يكن 

|  سورة آل عمرانآل عمران، اآلية ١٩١.  ١

|  سورة آل عمرانآل عمران، اآلية ١٩١.  ٢
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لتصبح  فلسفة فــكــريــة  ألي  وأســاســيــًة  أكــثــر الــنــقــاط مــحــوريــًة  إن  مـــا. 
َباِطًال  َهذا  َخَلْقَت  َما  َباِطًال َربََّنا  َهذا  َخَلْقَت  َما  ﴿َربََّنا  هــي:  واالجتماعية  الفردية  للحياة  ملهمًة 
فيهما  ومــا  والــســمــاء  األرض  هــذه  خلقت  مــا  إلهي  يــا  أنــت  ُسْبَحاَنَكُسْبَحاَنَك﴾؛ 
ال  عمل  كل  عن  أنزهك  اِر﴾،  النَّ َعَذاَب  َفِقَنا  اِرُسْبَحاَنَك  النَّ َعَذاَب  َفِقَنا  ﴿ُسْبَحاَنَك  وبــاطــًال  عبًثا 
أن  وعلّي  الكون،  هذا  في  وظيفة  لدي  فأنا  لذلك  نفع،  وال  منه  فائدة 
لدي  العجيب  والخلق  النظم  هذا  أمام  هنا  فأنا  وسبيًال،  طريًقا  أسلك 
الصحيح  بالشكل  أنــجــزه  لــم  مــا  العمل  وهــذا  بقضية..  ومرتبط  عمل 
َفِقَنا  َفِقَنا ُسْبَحاَنَك  ﴿ُسْبَحاَنَك  النظم؛  هــذا  خربت  قد  فأكون  مني  أنــت  أردتــه  الــذي 

اِر﴾. اِرَعَذاَب النَّ َعَذاَب النَّ

في  الواعي  اإليمان  لنتلمس  مقدمة  مقدمًة؛  كله  كان  ُعرض  ما   - ٥
لكي  والجدية  الهّمة  لنا  تكون  أن  ينبغي  صحيح.  بشكل  اآليــات  هــذه 
نتعرف كيف يتصاعد اإليــمــان الــواعــي مــن هــذه اآليـــات. دقــقــوا معي 
ناصر  ال  َأْخَزْيَتُه﴾(١)،  َفَقْد  اَر  النَّ ُتْدِخِل  َمن  إِنََّك  َأْخَزْيَتُهَربََّنا  َفَقْد  اَر  النَّ ُتْدِخِل  َمن  إِنََّك  ﴿َربََّنا  تعالى:  قوله  في 
إن  أي  الــنــار؛  تدخله  لمن  الغيب،  يد  من  وال  التكوين  من  ال  معين،  وال 
الباطل،  طريق  في  والنفاق،  والكفر  الظلم  طريق  في  يسيرون  الذين 
محكومون بالزوال واالنعدام؛ فال شيء يمكنه أن يساعدهم في هذا 

العالم.
هـــؤالء الــعــاقــلــون، أولــــوا األلــبــاب الــذيــن يــتــفــكــرون فــي خــلــق الــســمــاوات 
واالرض، والذين أدركوا وفهموا أنهم لم يأتوا إلى هذا العالم دون غاية، 
بََّنا إِنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي  بََّنا إِنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي رَّ وأن هذا العالم لم يخلق عبًثا؛ يتابعون: ﴿رَّ
كأن  هــؤالء؟  آمــن  كيف  آمنا.  عندها  ا﴾.  َفآَمنَّ ِبَربُِّكْم  آِمُنوْا  َأْن  اِلِإليَماِن  َفآَمنَّ ِبَربُِّكْم  آِمُنوْا  َأْن  ِلِإليَماِن 
المتفكرون  األلباب  أولو  هم  فهؤالء  ال،  فآَمنوا!؟  آمنوا،  شخص:  يقول 
وقد  ونــبــًيــا؛  رســـوًال  الظاهر  فــي  يكون  فقد  الــمــنــادي  هــذا  أمــا  أنفسهم. 
يكون في الباطن المنادي الداخلي رسول العقل والتفكر والعلم الذي 

يدعوهم إلى اإليمان بربهم.
إذا المنادي يقول لهؤالء: آمنوا بربكم. فهم آمنوا عن علم ودرك وفهم 
وحــس وشــعــور ووعــي كــامــل. هــذا هــو اإليــمــان المطلوب فــي اإلســالم؛ 

|  سورة آل عمران، اآلية ١٩٢.  ١
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اإليمان الواعي.

حديث أهل البصر والصبر
٦ - إذا لم يتحّل اإلنسان بالبصيرة فإنه سيكون عرضًة للخداع حتى 
لــو كــان يحمُل إيــمــاًنــا فــــواًرا؛ عندما ُيــخــدع لــن يــكــون هــذا اإليــمــان في 
صفين:  معركة  في  المؤمنين  أمير  يقول  لذلك  الــهــدف،  ذلــك  خدمة 
«وقد ُفتح باب الحرب بينكم وبين أهل القبلة وال يحمل هذا العلم إال 

أهل البصر والصبر»(١).
ما أجمل كلمَتي «الصبر» و«البصر»؛ وقد ركبتا من حروف مشتركة؛ 
لكن معنى كل واحــدة مختلف عن معنى األخــرى. حينها يكون ركنا 
الــفــالح هـــذان فــي حمل رايـــة الــهــدايــة حيث قــال أمــيــر المؤمنين عليه 
فال  والصبر»  البصر  أهــل  إال  العلم  هــذا  يحمل  «وال  [عنهما]  الــســالم 
فيه  تتوفر  مــن  إال  عاتقه  على  ويحمله  العلم  هــذا  يــرفــع  أن  يستطيع 
البصيرة  االستقامة.  والثانية:  البصيرة  األولــى:  الخصوصيتان؛  هاتان 

الدينية واالستقامة اإليمانية(٢). ١٣٧٥/١٢/٢٥

|  نهج البالغة، الخطبة ١٧٣.  ١
|  في لقاء حشد من مختلف أطياف الشعب، قم، ١٣٧٥/١٢/٢٥ه  .ش (٣/١٥/ ١٩٩٧).  ٢
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بها؛  فتنتفعوا   ، تّتبعوها(١) وأن  الباهرة  والـــدالالت  البصائر  هــذه  تــروا  أن 
ويمكنكم أن تغمضوا أعينكم وال تبصروا، أو تبصروا وتجحدوا فُتلحقوا 

الضرر بأنفسكم. ١٣٥٩/٣/٢٩
بالباطل؛  الحق  يمتزج  عندما  هي  ثورة  أية  بها  َتمّر  مرحلة  أصعب  إن 
يــقــول أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عــلــيــه الـــســـالم بــلــســان ألــــم: «ولـــكـــن يؤخذ من 
الشيطان  يستولي  فهنالك  فيمزجان  ضــغــٌث،  هــذا  ومــن  ضغث  هــذا 
كهذه.  مرحلة  فــي  لسنا  أنــنــا  على  اهللا  نحمد  وإنــنــا  أولـــيـــائـــه»(٢).  على 
فالصفوف والجبهات واضحة؛ وال تزال الكثير من األصول والحقائق 
واضــحــًة، لكن ال تركنوا إلــى بقاء األمــور هكذا دائــًمــا. ينبغي أن تكونوا 
يقظين. ينبغي أن تتحلوا بعين البصيرة. يجب أن تعرفوا أن سواعدكم 
هــل هــي فــي جنب (يــد) اهللا أم ال؟؛ وهــذا مــا يحتاج إلــى البصيرة؛ ال 

وا بذلك. ١٣٧٠/٦/٢٧ تستخفُّ

فقدان البصيرة مضّلة الطريق
الدين  عن  الدفاع  ميادين  في  لإلنسان  ضرورًيا  يكون  ما  أكثر  إن   - ٨
جبهة  فــي  ويصبحون  ينخدعون؛  للبصيرة  فالفاقدون  البصيرة.  هــو 
الباطل دونما التفات، تماًما كالذين كانوا في جبهة ابن زياد ولم يكونوا 

|  سورة األنعام، اآلية ١٠٤.  ١
|  نهج البالغة، الخطبة ٥٠.  ٢

٧ - «قـــــد جــــاءكــــم بـــصـــائـــر مــــن ربــــكــــم»؛ مــعــنــى 
الــبــصــائــر: الـــوعـــي، والــتــنــبــه والــتــيــقــظ، واإلرشــــاد 
َأْبَصَر  َأْبَصَر َفَمْن  ﴿َفَمْن  والــوجــهــة  االتــجــاه  رســم  والــتــوجــيــه؛ 
باستطاعتكم  َفَعَلْيَها﴾(١)،  َعِمَي  َوَمْن  َفَعَلْيَهاَفِلَنْفِسِه  َعِمَي  َوَمْن  َفِلَنْفِسِه 



١٨

من الفساق والفجار إال أنهم لم يكونوا من أهل البصيرة. ١٣٧١/٤/٢٢
٩ - البصيرة تعني الدراية والرشد وضياء القلب. ليس معنى البصيرة 
العلم والتفّطن الصحافي واإلذاعي والعلمي والكتابي. ال تخطئوا. قد 
يــدرك؛  وال  يفهم  ال  سياسية.  رؤيــة  ال  أي  لديه؛  نظر  ال  فالًنا  إن  ُيقال 
النظر  وذلــك  الرؤية  تلك  البصيرة  ليست  التحليل.  على  لديه  قــدرة  ال 
التحصيل  يتطلب  الــذي  الميدان  ذلك  هنا  الميدان  ليس  (المقصود). 
العلمي والقدرة على التحليل السياسي والتجربة في العمل السياسي 
تعني  المعنوي».  «االقــتــدار  يتطلب  هنا  فالميدان  األمـــور.  هــذه  ومثل 
االكــتــراث  عــدم  بمعنى  الــقــلــب؛  عين  فتح  أي  الــقــلــب،  تبّصر  البصيرة 
ورميها  الهابطة،  السياسية  واالنــتــقــادات  والدنيوية  المادية  لألالعيب 
البصيرة  البصيرة.  هي  هذه  المهمالت؛  سلة  في  له  قيمة  ال  كمنديل 
تعني وصـــل الــقــلــب بـــاهللا وربــطــه بـــه. الــبــصــيــرة أن تـــرى اهللا. مــا الــذي 
﴿الَّ الَّ  كــونــه  رغــم  فهو  اهللا.  نــرى  أن  يمكن  الــقــلــب؟  بعين  نـــراه  أن  يمكن 
بحقائق  القلوب  تدركه  «ولكن  اَألْبَصاَر﴾(١)؛  ُيْدِرُك  َوُهَو  اَألْبَصاُر  اَألْبَصاَرُتْدِرُكُه  ُيْدِرُك  َوُهَو  اَألْبَصاُر  ُتْدِرُكُه 
تكون  مقفلًة  القلوب  كانت  ما  فإذا  باإليمان.  وتراه  تدركه  اإليمان»(٢)، 
معدومة البصيرة، فال تراه. البصيرة تعني ذلك الذي يرى اهللا ويقاوم 
ويصمد. فهذان الشرطان كافيان؛ األول: البصيرة، المعنوية، التوجه؛ 

والثاني: المقاومة والثبات. ١٣٦٦/٣/٢٠
الدليل  وهي  البوصلة  هي  البصيرة  النور،  كّشاف  هي  البصيرة   -  ١٠
إلـــى الــقــبــلــة. إذا تــحــّرك اإلنـــســـان فــي الــصــحــراء بــــدون بــوصــلــة، فمن 
أما  ضعيف،  االحــتــمــال  ولــكــن  مــكــان  إلــى  بالصدفة  يصل  أن  الممكن 
االحــتــمــال األكــبــر فــهــو أن يــتــعــّرض اإلنـــســـان لــمــشــّقــاٍت كــثــيــرة بسبب 
الضياع والحيرة. إن وجود البوصلة ضرورّي، وخاّصًة عند وجود عدو 
تحت  أنفسكم  تجدون  قد  البوصلة،  افتقدتكم  إن  المقابل.  في  يقف 
للمواجهة،  المطلوبة  والتجهيزات  الالزمة  للعّدة  فاقدين  العدو  حصار 
البوصلة  هــي  إذن  الــبــصــيــرة  ســـاكـــٍن.  تــحــريــك  تستطيعوا  لــن  عــنــدهــا 
وكــّشــاف الــنــور. الــبــصــيــرة هــي الــمــنــور فــي الــفــضــاء الــمــظــلــم. البصيرة 

|  سورة األنعام، اآلية ١٠٣.  ١
|  بحار األنوار، الجزء ٦٩، الصفحة ٢٧٩.  ٢
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الكامل،  الــنــجــاح  لتحقيق  الزم  شــرط  البصيرة  الــطــريــق.  على  تــدّلــنــا 
ولكّنها ليست شرًطا كافًيا. وبتعبير آخر  : ليست البصيرة العلة التامة 
هي  البصيرة  أن  إال  أيــًضــا؛  ضــروريــة  أخـــرى  شـــروط  فهناك  للنجاح؛ 
فإن  البصيرة  دون  الــعــوامــل  جميع  تــوفــرت  مــا  وإذا  األســــاس.  الــشــرط 

ا. الوصول إلى الهدف والنجاح سيكون صعًبا جدًّ
مستوى  األول،  مــســتــويــيــن:  عــلــى  الــبــصــيــرة  نـــعـــرِّف  أن  يمكننا   -  ١١

األصول والبنية األساسية.
هــنــاك بــصــيــرة يحصلها اإلنــســان مــن خـــالل اخــتــيــاره لــلــرؤيــة الكونية 
وفــهــمــه األســــاس للمفاهيم الــتــوحــيــديــة وعــبــر نــظــرتــه الــتــوحــيــديــة إلــى 
هو  المادية  والنظرة  التوحيدية  النظرة  بين  الفرق  وإن  الطبيعة.  عالم 
ذات  مجموعة  مــنــّظــمــة،  مجموعة  الــتــوحــيــديــة  الــنــظــرة  فــي  الــعــالــم  أن 
قانون وسنن، وطبيعة هادفة، نحن أيًضا، كجزء من الطبيعة، لوجودنا 
الزمــة  فــي هــذه الــدنــيــا. هــذه  عبًثا  هـــدف، لــم ُنخلق  وَخــْلــِقــنــا وحياتنا 

النظرة التوحيدية.
إن معنى االعتقاد بوجود إله عالم وقادر هو أنه عندما ندرك أن لدينا 
جهد  هــو  ذاتـــه  بــحــّد  والسعي  البحث  هــذا  عــنــه.  للبحث  ننهض  هــدًفــا 
ونعرفه،  نجده  أن  بعد  الهدف؛  ذلــك  نجد  لكي  نسعى  باألمل.  مفعم 
اإلنسان  حياة  كل  تصبح  الحالة،  هــذه  في  إليه.  للوصول  السعي  يبدأ 

سعًيا، سعًيا هادًفا ومعروَف االتجاه.
من ناحية أخرى، نعرف أيًضا من خالل الرؤية التوحيدية أن كل نوع 
نتيجة  إلــى  اإلنسان  يوصل  الهدف  سبيل  في  والمجاهدة  السعي  من 
حــتــًمــا. هـــذه الــنــتــائــج ذات مـــراتـــب. وهـــي تــوصــل اإلنـــســـان يــقــيــًنــا إلــى 
معنًى  والقلق  والضياع  لليأس  يكون  فلن  وعندها  المطلوبة.  النتيجة 

في حياة اإلنسان.
عــنــدمــا تــعــرفــون أن وجـــودكـــم وخــلــقــكــم وحــيــاتــكــم وتــنــّفــســكــم يرتبط 
الغالي  وســتــبــذلــون  الــهــدف،  ذلــك  وراء  فستتحّركون  هــدف  بتحقيق 
اهللا  عند  وثــواب  أجــر  له  نفسه  السعي  هــذا  إن  إليه.  للوصول  والنفيس 
تعالى خالق الوجود. عندما تصلون إلى أية نقطة فإنكم في الواقع قد 
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وصلتم إلى الهدف.
فــي الـــرؤيـــة اإلســالمــيــة، ال يــمــكــن تــصــور الــخــســارة والـــضـــرر بالنسبة 
إحــدى  إال  لنا  قــال «مــا  حيث  حــيــاتــه].  فــي  لهما  محل  ال  للمؤمن [أي 
الــحــســنــيــيــن»(١)، واحـــدة مــن اثنتين كالهما حــســن، إمــا أن نــمــوت في 
ســبــيــل اهللا، وهــــذه حــســنــى؛ وإمــــا أن نــزيــل الــعــدو مــن الــطــريــق، وهــذه 

حسنى أيًضا. فهنا ال وجود للضرر أبًدا.
للرؤية  تــمــاًمــا  الــمــقــابــلــة  النقطة  فــي  فتقع  الــمــاديــة،  الــرؤيــة  أمـــا   -  ١٢

التوحيدية.
في  ووجــــوده  اإلنــســان  لخلق  هــدف  ال  أن  الــمــاديــة  الــرؤيــة  تعتبر  أوًال: 
هو  بالطبع،  الدنيا.  إلى  مجيئه  سبب  يجهل  بحسبها  فاإلنسان  العالم؛ 
يحّدد لنفسه أهداًفا في الدنيا - الوصول إلى الثروة والمال، أن يصل 
العلمية،  الــلــذات  أو  الجسدية  الــلــّذات  إلــى  المنصب،  إلــى  الــحــب،  إلــى 
هــدًفــا  أًيــــا مــنــهــا لــيــس  أهـــداًفـــا كــهــذه - لــكــن  لنفسه  أن يــحــّدد  يمكنه 

طبيعيًّا، ليس مالزًما لوجوده.
عــنــدمــا ال يــكــون هــنــاك اعــتــقــاد بـــاهللا، تصبح األخــالقــيــات أيــًضــا دون 
مــعــنــى، وكــذلــك تفتقد الــعــدالــة ألي مــعــنــى، ولـــن يــكــون هــنــاك معنى 
لغير الــلــذة والــمــنــفــعــة الــشــخــصــيــة. فـــإذا مــا اصــطــدمــت قـــدم اإلنــســان 
بحجر وتأّذى في طريق الوصول إلى نفعه الشخصي يكون قد تضّرر 
وعجز  والشخصية]،  [المادية  المنفعة  على  يحصل  لم  وإذا  وخسر. 
األعمال  من  وغيرهما  واالنتحار  اليأس  دور  يأتي  والعمل،  السعي  عن 

غير المعقولة.
الحظوا الفرق إذن بين الرؤية التوحيدية والرؤية المادية، بين المعرفة 

اإللهية والمعرفة المادية. هذه هي أهم ركائز البصيرة.
عندما يدخل اإلنــســان في صــراع على أســاس هــذه الــرؤيــة، فــإن هذا 
الصراع هو جهد مقدس، إذا خاض حرًبا عسكرية فإن األمر كذلك؛ 
فــالــصــراع فـــي األســـــاس لــيــس قــائــًمــا عــلــى ســـوء الــظــن وســــوء الــنــوايــا. 

  |  ١
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الــصــراع يــهــدف إلــى أن تصل اإلنسانية - ولــيــس فقط هــذا اإلنــســان 
نفسه [كفرد] - إلى الخير والكمال والرفاهية والتكامل. بهذه النظرة 
الواسع  الميدان  هذا  في  الحركة  وتصبح  جميًال  وجًها  الحياة  تكتسب 
الهدف.  وذكر  تعالى  اهللا  بذكر  اإلنسان  تعب  يزول  ممتًعا.  حلًوا  عمًال 
وهذه  للبصيرة.  األساس  المرتكز  للمعرفة،  األساس  المرتكز  هو  هذا 
ا، هـــذا مــا يــجــب أن نـــوّفـــره في  الــبــصــيــرة هــي أمـــر مــطــلــوب والزم جــــدًّ
والمساعي  الجهود  جميع  أرضية  هي  الحقيقة  في  البصيرة  أنفسنا. 
اإلنــســانــيــة فــي المجتمع. هـــذا مــســتــوًى مــن مــســتــويــات الــبــصــيــرة [أي 

البنية التحتية األساسية].
العميقة؛  والطبقة  للبصيرة  الــواســع  المستوى  هــذا  عــن  فضًال   -  ١٣
كذلك يمكن لالنسان، في الحوادث المختلفة، أن يتحّلى بالبصيرة أو 
البصيرة؟  تحصيل  معني  ما  معنى؟  بأي  البصيرة  وهــذه  يفقدها.  أن 

كيف يمكن أن يجدها؟
في  أيــًضــا  عليها  التأكيد  تــّم  والــتــي  الـــروايـــات  فــي  الــــواردة  البصيرة  إن 
كــلــمــات أمــيــر الــمــؤمــنــيــن تعني أن يــتــدّبــر اإلنـــســـان فــي الـــحـــوادث التي 
تجري من حوله والحوادث التي تجري معه وترتبط به، يتدّبر ويسعى 
كــي ال يــمــّر عــلــى الـــحـــوادث مــــرور الـــكـــرام وبــشــكــل ســطــحــي كــالــعــوام، 
فاعتبر  تفّكر  امــرًأ  اهللا  يعتبر: «رحــم  أن  المؤمنين،  أمير  اإلمــام  وبتعبير 
واعتبر فأبصر»(١)، رحم اهللا امرًأ تفكر وعلى أساس هذا التفكر يعتبر 
ويــأخــذ الــعــبــر. أي إّنـــه يـــزن الــمــســائــل بــالــتــدبــر، «اعــتــبــر فــأبــصــر». بهذا 
الميزان يجد البصيرة. وإن النظر الصحيح إلى الحوادث، والتدّبر فيها، 
يــوجــد البصيرة عند اإلنــســان. أي إّنـــه يــوجــد لــديــه قـــدرة على الــرؤيــة 

والتبصر ويفتح عينيه على الحقيقة.
 ١٤ - يــقــول أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عــلــيــه الــســالم فــي مــوضــع آخــــر: «فــإّنــمــا 
يسمع،  الــذي  هو  البصير  فــأبــصــر»(٢)،  ونظر  فتفّكر  سمع  من  البصير 
أو  بأمر  يقبل  أن  لإلنسان  يمكن  ال  يفّكر.  يرى  وعندما  أذنيه،  يغلق  ال 

|  نهج البالغة، الخطبة ١٠٣.  ١
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وعدم  أمــره  في  والنظر  فيه،  التفّكر  ينبغي  سماعه،  بمجّرد  يرفضه 
إغالق العينين.

انعدام  منزلق  في  وهــووا  أقدامهم  زّلــت  الذين  من  كثيرين  مشكلة  إن 
الــبــصــيــرة هـــي أّنـــهـــم لـــم يــنــظــروا وأغــلــقــوا أعــيــنــهــم عـــن رؤيــــة الــحــقــائــق 
لدينا  ليس  سيرى.  ينظر  وعندما  ينظر،  أن  اإلنسان  على  الواضحة. 
االستعداد في الكثير من األوقــات لكي ننظر إلى بعض األشياء. يرى 
لسنا  أصًال.  ينظروا  أن  يرفضون  الــذيــن  المنحرفين  بعض  اإلنــســان 
ِبَها  ِبَها َوَجَحُدوا  ﴿َوَجَحُدوا  عنه  ســأتــحــّدث  بعد  فيما  العنيد،  الــعــدو  اآلن  نتحدث 
سبب  لديهم  ممن  بعٌض  فهناك  َوُعُلوًّا﴾(١)؛  ُظْلًما  َأنُفُسُهْم  َوُعُلوًّاَواْسَتْيَقَنْتَها  ُظْلًما  َأنُفُسُهْم  َواْسَتْيَقَنْتَها 
للعداء ويواجهون بعناد، حسًنا! هؤالء أعداء، بحثنا اآلن ليس حولهم. 
البحث هو عّني وعنكم حيث إننا حاضرون في الساحة. إن أردنــا أن 
يمكن  أشياء  هناك  نبصر،  أن  أعيننا،  نفتح  أن  علينا  بالبصيرة  نتحّلى 
رؤيــتــهــا. إذا تــجــاوزنــاهــا بــشــكــل ســطــحــي ولـــم نلتفت إلــيــهــا، نــكــون قد 

أخطأنا بالتأكيد.
١٥ - حسٌن، توجد نقطة هنا وهي: أن البصيرة تكون موجودًة أحياًنا 
واالشتباه،  الخطأ  ارتكاب  في  االستمرار  مع  نفسه،  الوقت  في  ولكن، 
شرط  هي  إنما  للنجاح،  كافًيا  شرًطا  ليست  البصيرة  إّن  قلنا  ولذلك 

الزم.
يوجد هنا عــوامــل أخـــرى، إحــداهــا مسألة عــدم وجــود الــعــزم واإلرادة. 
أن  يقّرر  ال  موقًفا،  يّتخذ  أن  يقّرر  ال  لكّنه  الحقائق،  يعرف  فبعضهم 
عن  الدفاع  موقف  وفــي  الحق  مع  يقف  أن  يقّرر  ال  يجب،  بما  يصّرح 
أحياًنا،  العافية  طلب  الــقــرار:  اّتخاذ  لعدم  أسباب  هناك  طبًعا،  الحق. 
والحيادية أحياًنا، هوى النفس أو الشهوات أحياًنا أخرى، اّتباع المصالح 
ويريد  بكلمة  أحدهم  يتفّوه  فقد  واللجاجة.  العناد  وأحياًنا  الشخصية 
به.  ويشمت  سيعّيره  بعضهم  فإّن  تراجع  فلو  بكلمته،  ملتزًما  يبقى  أن 
مّطلعون  األشــخــاص  بعض  اللجاجة».  اهللا  روايـــة: «لعن  فــي  ورد  وقــد 
يساعدون  نفسه  الوقت  في  لكّنهم  الحقائق،  ويعرفون  الوقائع  على 

|  سورة النمل، اآلية ١٤.  ١
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االّتجاهات المخالفة، اّتجاهات العدّو.
إن الــكــثــيــر مـــن الـــذيـــن نـــدمـــوا عــلــى ثــوريــتــهــم وجــهــادهــم وانــقــلــبــوا على 
اليوم  تراهم  ولكن  مفرطين،  ثوريين  األيام  من  يوم  في  كانوا  أعقابهم، 
الثورة!  أعــداء  بخدمة  وانشغلوا  تماًما  المعاكسة  النقطة  في  وقفوا  قد 
النفسانية،  الــشــهــوات  النفسانية،  األهــــواء  الــعــوامــل:  تــلــك  هــو  الــســبــب 
الغفلة  هــو  كــّلــه  لــهــذا  الرئيسي  والسبب  الــمــاديــة.  الطلبات  فــي  الــغــرق 
عن  والغفلة  الموت،  عن  الغفلة  الواجب،  عن  الغفلة  الخالق،  ذكر  عن 
القيامة، هذا ما يجعلهم يغيرون اّتجاههم مئة وثمانين درجة.  ١٣٨٩/٨/٤

١٦ - إن كل مشكلة يقع فيها األفراد أو الجماعات ناجمة عن واحدة 
من هاتين الصفتين؛ إما انعدام البصيرة وإّما انعدام الصبر. فإّما أنهم 
يغفلون ويعجزون عن تشخيص الحقائق وفهمها، أو أنهم، مع فهمهم 

لها، يعجزون عن الصمود في وجهها.
ولــهــذا الــســبــب نــجــد تــاريــخ الــبــشــريــة حــافــًال بــمــحــن كــبــرى ابــتــلــيــت بها 
الــشــعــوب، وطــافــًحــا بغلبة األقـــويـــاء عــلــى الــشــعــوب الــغــافــلــة والــعــاجــزة 
كليهما  أو  الحالتين  هاتين  إحـــدى  لــوجــود  نتيجًة  وذلـــك  الــصــمــود؛  عــن 
السنين  مــئــات  حتى  أو  عــشــرات  الــشــعــوب  بعض  على  تمر  فقد  مــًعــا. 
تبقى خاللها رازحــًة تحت سيطرة قــّوة كبرى. ولكن لماذا توجد هذه 
الحالة؟ ألم يكن هؤالء بشًرا؟ نعم، لقد كانوا من البشر ولكنهم كانوا 
على  القدرة  دون  بصيرة،  لهم  كانت  إذا  أنهم  أو  للبصيرة،  فاقدين  إما 
القدرة  افتقدوا  أنهم  أو  الــوعــي  لديهم  يكن  لــم  أنهم  إمــا  يعني  الصبر. 

على الصمود.
١٧ - كلما تأملنا في السنوات التي سبقت الثورة وأوغلنا فيها ندرك 
مدى فداحة المحنة والذّل والتعاسة وشتى ألوان الضغوط التي كانت 
الغطرسة  ومــدى  المستبدة،  والسلطات  الحاكمة  الطبقات  تمارسها 

واالستخفاف الذي كانت تمارسه القوى األجنبية في بلدنا.
لــقــد مـــــّرت عــلــى هــــذا الــبــلــد عـــهـــوٌد مـــن الــســيــطــرة الــبــريــطــانــيــة تـــــارًة، 
السيطرة  أخــيــًرا  ثم  ثالثًة،  تــارًة  مًعا  كالهما  ثم  أخــرى،  تــارًة  والروسية 
هــذا الشعب؛  األمريكية؛ وكــان كــل مــا تــقــرره تلك الــقــوى يجري على 
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الطاقات  بهذه  ويتصف  نفسه  الشعب  هــذا  هو  شعبنا  كــان  وقــت  في 
كإشراقة  شبابنا  لدى  وأشرقت  اليوم  ازدهــرت  التي  نفسها  والكفاءات 
الشمس والكواكب. إال اّنه كان حينذاك على قدر ضئيل من البصيرة 
من  تشيعه  كانت  ومــا  الكفوءة  غير  الحكومات  وجــود  بسبب  والصبر 
فاهمة  واعــيــٌة  شخصياٌت  أبنائه  بين  ظهرت  وحينما  مغلوطة.  تربية 
روح  الشعب  هذا  في  نفخوا  الخميني  كاإلمام  شخص  وظهر  حكيمة، 
البصيرة وحّفزوه على الصبر وأشاعوا في المجتمع مفاهيم ﴿َوَتَواَصْوا َوَتَواَصْوا 
الهادر  البحر  هذا  انبثاق  ذلك  عن  فنجم  ْبِر﴾(١)،  ِبالصَّ َوَتَواَصْوا  ْبِرِباْلَحقِّ  ِبالصَّ َوَتَواَصْوا  ِباْلَحقِّ 
مليئة بــالــذل والــمــحــن، وُقــطــع دابــر  ووضــعــت نــهــايــة لحقبة تــاريــخــيــة 

التسلط األجنبي عن هذا البلد.
وجود  ال  شعًبا  ورأيتم  العالم،  في  السياسي  األفق  إلى  اليوم  نظرتم  إذا 
للتسلط األجنبي عليه، فذلك هو الشعب اإليراني. وإذا ُوجدت بضع 
والشعب  إيــــران  وأن  بــد  فــال  الــحــالــة،  هـــذه  بمثل  تتمتع  وشــعــوب  دول 
أبناء  أن  إلى  ذلك  سبب  ويعود  بينها.  الصدارة  مركز  يحتالن  اإليراني 
هذا الشعب وشبابه ومسؤوليه وقادته استلهموا درس البصيرة والصبر 
هذا  على  الخاصّيتان  فــهــاتــان  إذن  الــســالم.  عليه  المؤمنين  أمــيــر  مــن 

القدر من األهمية.
السلطوية  الــســيــاســيــة  الــقــوى  بــزمــام  يــمــســكــون  الــذيــن  أن  كــمــا   - ١٨
ويــــتــــرأســــون الـــشـــركـــات االقـــتـــصـــاديـــة ويـــــديـــــرون األجــــهــــزة الــدعــائــيــة 
يسيطرون  إنــمــا  الــهــائــلــة،  النفعية  اإلعــالمــيــة  والــشــبــكــات  الــســرطــانــيــة 
الخاصّيتين؛  هاتين  من  واحــدة  سلب  بواسطة  األخــرى  الشعوب  على 
لم  وإذا  وغفلة.  سبات  حالة  فــي  وإبــقــاءهــا  بصيرتها  سلبها  فيحاولون 
البصيرة  سلبها  األقــل  على  يحاولون  كليًّا،  بصيرتها  سلبها  لهم  يتأّت 
أو  باألهمية،  هــؤالء  لــدى  تحظى  خاصة  قضية  وفــي  معّين  مــورد  فــي 

يسعون إلى جعلها عاجزًة عن الصبر والتحّمل.
سيرها  أثــنــاء  الصبر  بفقدان  والجماعات  الشعوب  تصاب  قــد  أحــيــاًنــا 
إنه  أي  التلقين؛  منشأه  إنما  هــذا  الصبر  وانــعــدام  الصائب؛  النهج  على 

|  سورة العصر، اآلية ٣.  ١
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من األمور التي يمكن تلقينها للشعوب. ويجب أن تعلموا أن الشبكات 
الدعائية تنفق اليوم المليارات من أجل تلقين الشعوب هذه المفاهيم 
على  الــقــدرة  مسلوبة  أو  السليم  التشخيص  عــن  عــاجــزًة  إمــا  وجعلها 
الــصــبــر والـــصـــمـــود. والــســبــب الــكــامــن وراء عــــداء االســتــكــبــار الــعــالــمــي 
أن  هو  اإلسالمية  وللجمهورية  اإلسالمية  للثورة  أمريكا،  رأســه  وعلى 
عالمي  لوعي  األجــواء  ومهدت  عالميًة  نهضًة  طرحت  قد  الثورة  هذه 
شامل. ولعلكم سمعتم المحللين السياسيين األمريكيين يصّرحون في 
الندوات التخصصية وفي الجلسات الخاصة «إن أكبر مشكلة تواجهنا 
الـــيـــوم هـــي الـــثـــورة اإلســـالمـــيـــة». ولــكــن لـــمـــاذا يــعــتــبــرونــهــا أكــبــر مشكلة 
غير  طريًقا  لنفسه  اختار  شعًبا  أن  ســوى  ليست  القضية  أن  حين  في 
الطريق الذي تريده هذه الدولة المتجّبرة؟ وأين تكمن المشكلة هنا؟

ظهرت  وحينما  الــشــعــوب.  غفلة  يستغّل  االستكبار  أن  هــي  المشكلة 
استيقاظ  إلى  وأدت  والوعي  اليقظة  تباشير  فيه  بّثت  العالم  في  بقعة 
الــشــعــوب وأن تــخــتــار طــريــقــهــا وأن تــجــد أمــامــهــا تــجــربــًة عــمــلــيــًة في 
التي  للسياسات  عــدوًّا  البقعة  تلك  تصبح  أن  الطبيعي  فمن  مسارها، 

تستهدف إبقاء الشعوب في سبات وغفلة.
أجـــل، هـــذه هــي الــحــقــيــقــة؛ إذ تسبب شــعــب إيــــران والـــثـــورة اإلســالمــيــة 

والنظام اإلسالمي في نشر الوعي بين الشعوب األخرى. ١٣٧٧/٠٨/١٢

وقائع من التاريخ
١٩ - إن الفارق األساسي بين أمير المؤمنين في عهد حكومته، وبين 
أن  هــو  حكومته  وعهد  حياته  أيــام  فــي  وآلــه  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رســول 
عليه وآله متمايزًة بعضها  اهللا  عهد الرسول صلى  في  الخنادق كانت 
عـــن بــعــض ومــفــصــولــًة تـــمـــاًمـــا؛ خــنــدق اإليــــمــــان، وخـــنـــدق الــكــفــر. أّمـــا 
منهم،  وتحّذر  إليهم  تشير  القرآنية  اآليــات  كانت  ما  فكثيًرا  المنافقون 
أي  شوكتهم.  من  وتضّعف  مواجهتهم،  في  المؤمنين  صفوف  وتقّوي 
إن كــل شـــيء فــي الــنــظــام اإلســالمــي كـــان فــي عــهــد الــرســول واضــًحــا 
على  فطائفة  صريح؛  بشكل  مفروزًة  الصفوف  وكانت  الوضوح،  تمام 
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الجاهلية والكفر والطاغوت، وأخرى على اإليمان واإلسالم والتوحيد. 
هاتين الطائفتين صنوًفا شتى  كل واحــدة من  تضم  أن  الطبيعي  ومن 
مـــن الـــنـــاس، لــكــن الــصــفــوف كــانــت مــمــتــازًة وواضـــحـــًة كـــل الـــوضـــوح. 

١٣٧٧/١٠/١٨

واضحًة  الصفوف  كانت  وآلــه  عليه  اهللا  صلى  النبي  عصر  فــي   -  ٢٠
ومشخصة؛ ففي الطرف المقابل كان هناك الكفار والمشركون وأهل 
مكة، وكــان لكل واحــد من المهاجرين ذكــرى عن هــذه األمـــور؛ فالن 
قتلوه وضربوه، فالن ُأخرج من دياره، وآخر سطوا على أمواله، وغيره 

تّم حبسه... ولذلك لم يكن هناك شبهة.
كـــان هــنــاك الــيــهــود، الــمــتــآمــرون الــذيــن يعرفهم كــل أهـــل الــمــديــنــة من 
النبي  أمــر  قريضة  بني  معركة  وقعت  فعندما  واألنــصــار.  المهاجرين 
الساحة  ألن  أحــد؛  يعترض  ولــم  بأحد  يبال  لم  كثيرين.  رؤوس  بقطع 
ســـاحـــة واضــــحــــة؛ لــــم يــكــتــنــف الـــســـاحـــة أي غــــبــــار. فـــفـــي مـــثـــل هــكــذا 
في  لكن  اإليــمــان؛  على  الحفاظ  وكذلك  سهلًة،  الحرب  تكون  ساحة 
مواجهته؟  في  كانوا  الذين  األشــخــاص  هم  من  المؤمنين،  أمير  عصر 
أتتصورون أنه كان سهًال أن يصبح عبداهللا بن مسعود ذلك الصحابي 
المؤمنين  أمير  واليــة  على  ثابت  غير   - بعضهم  نقل  حسب   - الكبير 
وأن يــصــبــح أحـــد الــمــنــحــرفــيــن عــنــهــا؟ عــنــدمــا أتـــت جــمــاعــة - ومنهم 
عن  راضــيــن  غير  نحن  وقــالــوا  صفين،  معركة  فــي   - الخيثم  ربيع بن 
المعركة،  في  نشارك  وال  الجانب  ذلك  إلى  نذهب  دعنا  الحرب  هذه 
جـــاء فــي الـــروايـــة «َنـــَفـــٌر مــن أصــحــاب عبداهللا بن مـــســـعـــود..»(١)! هنا 

القضية صعبة.
٢١ - عندما يصبح الغبار أكثر غلظًة نصبح في عصر ومرحلة اإلمام 
أمير  مرحلة  في  أنه  كما  جــرى.  مــاذا  رأيتم  وقد  السالم؛  عليه  الحسن 
أشخاص  هناك  كان  كثافًة،  وأقــل  أرّق  نحو  على  الغبار  كان  المؤمنين 
المبّين  ذلــك  ياسر  عمار  أمــثــال  المؤمنين  أمير  عند  الحكم  جهاز  فــي 

|  بحار األنوار بحار األنوار، الجزء ٦٠، الصفحة ٣٠١.  ١
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والــداعــي إلــى الــبــصــيــرة(١). فقد كــان عند وقــوع أي حــادثــة يذهب مع 
بعض صحابة النبي صلى اهللا عليه وآله يتحدثون ويذّكرون ويوجهون، 
وعــلــى األقـــل يــزيــلــون الــغــبــار عــن أعــيــن جــمــاعــة مــن الـــنـــاس؛ لــكــن في 

عصر اإلمام الحسن عليه السالم لم يكن األمر كذلك.
فــي عــصــر الــشــبــهــة، تــعــّد الــمــعــركــة مــع الــكــافــر غــيــر الــمــكــشــوف، ومــع 
األشـــخـــاص الـــذيـــن يــمــكــنــهــم أن يــحــمــلــوا الـــشـــعـــارات ويــطــبــقــوهــا على 
أهدافهم [وهم بالسر كافرون بها] غايًة في الصعوبة. ينبغي اليقظة. 

١٣٧٠/٦/٢٧

الكبيرة  فالمشكلة  الــســالم  عليه  المؤمنين  أمــيــر  عهد  فــي  أمــا   -  ٢٢
كانت فــي تــداخــل الصفوف والــخــنــادق؛ وهــذا هــو السبب الــذي جعل 
مسلم  أي  وكــان  ومــبــرًرا،  مقبوًال  وضــًعــا   - الناكثين  أي   - الثانية  للفئة 
فالزبير  الــزبــيــر؛  أو  طلحة  أمــثــال  شخصيات  محاربة  فــي  كثيًرا  يــتــرّدد 
هو ابن عّم الرسول وكان من الشخصيات البارزة والقريبة منه، حتى 
أنــه بعد عهد الــرســول صلى اهللا عليه وآلـــه كــان مــّمــن اعــتــرضــوا على 
اهللا  نسأل  بخواتيهما.  األمور  ولكن  المؤمنين،  أمير  عن  دفاًعا  السقيفة 

أن يجعل عاقبتنا إلى خير.
قد يؤّثر حّب الدنيا ومظاهر الحياة في بعض الناس إلى درجة تجعل 
المرء يشّك حتى في الخواص، فما بالك بالعوام. وعلى كل األحوال، 

ا. كانت الظروف آنذاك عصيبًة حقًّ
إلى  وحــاربــوا  المؤمنين  أمير  مع  صمدوا  الذين  الناس  أن  بــّد  وال   - ٢٣
مرات  عــّدة  استشهدت  وقد  البصيرة.  من  كبير  قدر  على  كانوا  جانبه 
بــقــول أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عليه الـــســـالم: «فـــال يحمل هـــذا الــعــلــم إال أهــل 
البصر والصبر». فال بّد من توفر البصيرة بالدرجة األولى. ومن هذه 
أمير  واجهت  التي  المشاكل  طبيعة  نعرف  واالعــتــراضــات  التداخالت 

المؤمنين، واألساليب الملتوية التي اتبعها الذين حاربوه.
ُطــرحــت فــي صــدر اإلســـالم أفــكــار كثيرة خــاطــئــة، ولــكــن كــانــت تنزل 

|  وبلغة عصرنا: اإلعالمي الحاذق والكبير في حكومة أمير المؤمنين عليه السالم.  ١



٢٨

في  أو  مّكة  في  النبي  كــان  عندما  ســواء  بصراحة؛  تفّندها  قرآنية  آيــة 
الــمــديــنــة؛ فــســورة الــبــقــرة - على سبيل الــمــثــال - وهــي ســـورة مدنية، 
حاشدة بصور من التحديات والجدال بين الرسول صلى اهللا عليه وآله 
والمنافقين واليهود؛ حتى أنها تناولت التفاصيل الجزئية واستعرضت 
نفسيًّا،  الــرســول  إيـــذاء  فــي  المدينة  يــهــود  يتبعها  كــان  الــتــي  األســالــيــب 
ســـورة  أيـــًضـــا  وجـــــاءت  ذلــــك.  شــابــه  َراِعَنا﴾(١)ومــــــــــــا  َتُقوُلوْا  َراِعَناَال  َتُقوُلوْا  ﴿َال  ومــنــهــا 
األعـــراف وهــي ســورة مكّية زاخــرة بمحاربة الخرافات وُكـــّرس فصل 
التحليل  مقابل  فــي  الــلــحــوم،  أنـــواع  وتحليل  تحريم  عــن  للحديث  منها 
﴿إِنََّما إِنََّما  يــومــذاك:  ألنفسهم  الــنــاس  اصطنعه  الـــذي  الــزائــف  والــتــحــريــم 
المحرمات  هي  هذه  َبَطَن﴾(٢)،  َوَما  ِمْنَها  َظَهَر  َما  اْلَفَواِحَش  َربَِّي  َم  َبَطَنَحرَّ َوَما  ِمْنَها  َظَهَر  َما  اْلَفَواِحَش  َربَِّي  َم  َحرَّ
أمثال  مــن  ألنفسكم  أنــتــم  اصطنعتموها  الــتــي  تلك  وليست  الحقيقية 
الــَبــحــيــرة والــســائــبــة ومـــا شــاكــل ذلـــك. وكـــان الــقــرآن يــحــارب مــثــل هــذه 

األفكار صراحًة.
القرآن  من  يستفيدون  أعـــداؤه  كــان  فقد  المؤمنين،  أمير  عهد  في  أمــا 
أمير  مهمة  كانت  ولذلك  لصالحهم.  القرآنية  اآليــات  تلك  ويستغلون 
أمير  قضى  لقد  الجهة.  هذه  من  صعوبًة  أكثر  السالم  عليه  المؤمنين 

المؤمنين مّدة خالفته القصيرة في مثل هكذا معضالت. ١٣٧٧/١٠/١٨
ا،  حقًّ جبهة قــويــة  وهــي  عــلــّي،  جبهة  هـــؤالء كــانــت  وفــي مقابل   - ٢٤
وعبداهللا بن عباس ومحمد بن  وكان فيها رجال كعّمار ومالك األشتر 
مؤمنين  رجــاًال  حًقا  كانوا  فقد  عــدي،  وحجر بن  التمار  وميثم  بكر  أبي 

ذوي بصيرة ووعي، وكان لهم دوٌر مؤثر في توعية الناس اآلخرين.
ومن المواقف الجميلة في عهد أمير المؤمنين - وُيعزى جمالها طبًعا 
إلى الجهود الطيبة لهؤالء األكابر، إال أنها في الوقت ذاته كانت مريرًة 
نحو  مسيرهم  هــو  وعـــذاب -  عناء  مــن  جرائها  مــن  لحقهم  مــا  بسبب 
الــكــوفــة والــبــصــرة مــن بعد مــا هــبَّ طلحة والــزبــيــر وغيرهما واســتــولــوا 
عــلــى الــبــصــرة وأرادوا الــمــســيــر مــنــهــا نــحــو الــكــوفــة، حــيــث أرســــل أمــيــر 

|  سورة البقرة، اآلية ١٠٤.  ١
|  سورة األعراف، اآلية  ٣٣.  ٢
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األصــحــاب،  هـــؤالء  وبــعــض  الــســالم  عليهما  الحسن  اإلمـــام  المؤمنين 
وكـــان لهم مــع الــنــاس فــي المسجد مـــداوالت وأحــاديــث ومحاججات 
اإلســالم.  تاريخ  في  العميق  المغزى  وذات  المثيرة  المواقف  من  تعتبر 
المؤمنين  أمير  ألعـــداء  األساسية  الهجمات  أن  ُيــالحــظ  السبب  ولــهــذا 
عمار بن  وضــد  األشــتــر،  مالك  ضد  الشخصيات؛  هــذه  صــوب  وّجهت 
ياسر، وضــد محمد بن أبــي بكر، وضــد كل من وقــف إلــى جانب أمير 
المؤمنين منذ البداية وأثبت صالبة إيمانه وسالمة بصيرته. ولم يتورع 
قضى  ولــهــذا  الغتيالهم.  والسعي  إليهم  التهم  أنـــواع  كيل  عــن  األعـــداء 
أكثرهم شهداء؛ فاستشهد عمار في الحرب، واستشهد محمد بن أبي 
أهل  من  بحيلة  األشتر  مالك  استشهد  وكــذا  الــشــام،  أهــل  بتحايل  بكر 
قاس  نحو  على  استشهدوا  أن  إلــى  منهم  اآلخــر  البعض  وبقي  الــشــام. 

وفجيع.
كان أمير المؤمنين عليه السالم في مواجهة فئات ثالثة: القاسطين، 
البيعة؛  نكثوا  والــذيــن  ظــلــمــوا؛  الــذيــن  أولــئــك  أي  والــمــارقــيــن؛  والناكثين، 
والـــذيـــن ارتــــــّدوا عــن الـــديـــن. فــمــجــمــوعــة تشكلت مــن أهـــل الـــشـــام؛ أي 
طويلة  تجربة  لبعضهم  كان  حيث  العاص  وعمرو بن  معاوية  أصحاب 
نسبيًّا في اإلســالم، وبعضهم كان حديث العهد باإلسالم، ولم يمض 
على إسالمهم في حياة النبي صلى اهللا عليه وآلــه إال سنتين أو ثالث 
ولم يدركوا شيًئا من ذلك الزمان؛ وكانت عمدة فترة إسالمهم ما بعد 
حياة النبي. بعض الذين كانوا من جناح أهل الشام كانوا من أصحاب 
النبي. هؤالء كانوا قوًة مقتدرًة، باللحاظ السياسي، وكذلك من جهة 
إمكانات  بيدها  وكــان  أيًضا،  الحكومية  والــمــنــاورات  المالية  اإلمكانات 

كثيرة، كانت في مواجهة أمير المؤمنين عليه السالم.
حاكَم  الــســالم  عليه  اإلمـــام  َيعتبَر  أن  المسألة  تكن  لــم  بالطبع   -  ٢٥
جميعهم  يكونوا  لــم  الـــوالة  ألن  فــقــط؛  ويــواجــهــه  فاسًقا  الــشــام  (والـــي) 
كانوا  الحكم  إلــى  الــســالم  عليه  المؤمنين  أمير  وصــل  عندما  عادلين. 
جميعهم، موجودين [كــوالة] ولم يكونوا عادلين. لم تكن مشكلة أمير 
هؤالء  بين  من  كان  عدالتهم،  عدم  في  معهم  السالم  عليه  المؤمنين 
قبل  يبدو  ما  على  كان  الــذي  أبيه  فزياد بن  اإليمان؛  ضعاف  أشخاص 
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المناطق؛  وهـــذه  وكــرمــان  فـــارس  فــي  حــاكــًمــا  المؤمنين  أمــيــر  حكومة 
وصلت  وعندما  الــســالم،  عليه  المؤمنين  أمــيــر  زمــن  فــي  كــذلــك  وكـــان 
الخالفة والحكومة إلى اإلمام الحسن عليه السالم كان حاكًما أيًضا؛ 
ظلم،  مسألة  المسألة  كانت  لذلك  بمعاوية.  بعد  فيما  ألحق  بالطبع 
كانت القضية قضية تغيير منهج الخط اإلسالمي وتغيير وجهة حياة 
يقع  ولــم  وثبت  صمد  أن  المؤمنين  أمير  اإلمـــام  مــن  فكان  المسلمين. 

تحت تأثير أي ضغط أو اعتراض.
٢٦ - والمعضلة األشد كانت مع أصحاب الجمل حيث كانت عائشة 
أم الــمــؤمــنــيــن مـــن ضــمــن هـــــؤالء، مـــع كـــل ذلـــك االحـــتـــرام الــــذي يكّنه 
المسلمون لها، كما أّن طلحة والزبير كانا من أقدم المسلمين إسالًما 
السالم  عليه  نفسه  المؤمنين  أمــيــر  أتــبــاع  ومــن  الــكــبــار،  الصحابة  مــن 
وبعضهم من أقربائه - حيث كان الزبير ابن عم أمير المؤمنين والنبي 
صــلــى اهللا عليه وآلـــه - هـــؤالء جميًعا اجــتــمــعــوا فــي جــهــة ووقـــف علي 
وعمل  وتحّرك  بدقة  تكليفه  السالم  عليه  حدد  وقد  أخــرى.  جهة  في 

بحسم.
تيار  وجــود  هــي  المؤمنين  أمير  زمــن  فــي  كانت  مشكلة  أكبر  إنَّ   - ٢٧
كان  أّنــه  إال  اإلسالمية؛  الشعارات  ويرفع  الظاهر  في  اإلســالم  يدعي 
ا في الدين أال وهي قضية الوالية؛ ألن  منحرًفا في قضية أساسية جدًّ
الوالية هي عالمة التوحيد وظله. الوالية تعني الحكومة؛ ذلك الشيء 
المتعّلق بـــاهللا تــعــالــى فــي المجتمع اإلســـالمـــي، وجـــاء مــنــه تــعــالــى إلــى 
إلى  وآلــه  عليه  اهللا  صلى  النبي  من  ووصــل  وآلــه،  عليه  اهللا  صلى  النبي 
أمير المؤمنين عليه السالم. كان لدى هؤالء االشخاص شّك في هذه 
النقطة ووقعوا في االنحراف ولم يفهموا الحقيقة؛ رغم كون بعضهم 
مــن أصــحــاب الــســجــدات الــطــويــلــة! هــــؤالء األشـــخـــاص الــذيــن انــكــفــأوا 
في  الــحــدود  لــحــراســة  وذهــبــوا  صفين  معركة  فــي  المؤمنين  أمــيــر  عــن 
خراسان وبقية المناطق وسكنوا هناك، كانت لهم عبادات وسجدات 
يعرف  ال  شخص  مــن  ذلــك  فــائــدة  هــي  مــا  لكن  طويلة،  لساعات  ليل 
التوحيد  خــط  هــو  الـــذي  الصحيح،  الــخــط  يــعــرف  وال  المؤمنين،  أمــيــر 

وخط الوالية، ويذهب وينشغل بالسجود؟؟



٣١

مــا مــي فــائــدة هـــذه الــســجــدة؟ تشير بــعــض روايـــــات الـــواليـــة إلـــى مثل 
هؤالء األشخاص الذين كانوا يقضون أعمارهم في العبادة ولكنهم لم 
يعرفوا ولي اهللا «ولم يعرف والية ولي اهللا فيواليه ويكون جميع أعماله 
هــؤالء.  مثل  المؤمنين  أمــيــر  واجـــه  لقد  هـــذه؟  عــبــادة  أي  بــداللــتــه»(١). 

١٣٧٠/١/٢٦

٢٨ - ال يخلو أي موقف نتخذه في الحياة من أحد طريقين ولونين. 
فأينما اتجهتم وذهبتم ستكونون إما في هذا الطريق أو في ذاك، وال 
هما «الحق  الطريقان؟  هــذان  هما  فما  لهما.  ثالث  وال  وســط؛  طريق 
والــبــاطــل» طريق الحق وطــريــق الباطل «حــقٌّ وبــاطــٌل ولــكــّل أهـــل»(٢)، 
ولــكــل واحـــد منهما أتــبــاع وســالــكــون. ال يظنن أحــد أّن طــريــق الوسط 
مــوجــود هنا أيــًضــا! وال يــتــصــورّن أحــد أنــه تــوجــد منطقة وسطية غير 
منحازة، عسكرية أو غير عسكرية بين منطقة وصف ومعسكر أمير 
المؤمنين عليه السالم وبين منطقة وصف ومعسكر طلحة والزبير أو 

معاوية بن أبي سفيان. أبًدا؛ ال يوجد البتة.
السالم  عليه  علي  صــف  ومحيط  دائـــرة  ضمن  أنــت -  تــكــْن -  لــم  إذا 
فــأنــت خــــارج صــفــه. الـــواليـــة هـــي أهـــم أصـــل إســـالمـــي. فــالــواليــة هي 
االلــتــحــاق وااللــتــصــاق بــصــف اإلســــالم بــشــكــل واضــــح وجــلــي وكــذلــك 
وسط  مكان  ال  أيــًضــا.  وجلي  بــارز  بنحو  الباطل  صــف  عــن  االنفصال 
بــيــن هــذيــن الــصــفــيــن لــيــكــون لــه صــفــة الــالمــعــارضــة ألي طـــرف حتى 
تقول أنا لست هنا ولست هناك «ال لي وال علي» ال ثواًبا أريد وال ذنًبا 

أقترف، وأجلس جانًبا في زاوية؛ فهذا الشيء غير متصور. ١٣٥٣/٩/٢٢
المؤمنين  أمــيــر  ذكــرهــا  الــتــي  الجملة  تلك  للدهشة  لمثيرة  إنــهــا   -  ٢٩
عليه الــســالم «أيــهــا الــنــاس إنَّ أحـــقَّ الــنــاس بــهــذا األمـــر أقـــواهـــم عليه 
قوتل»(٣)،  أبى  فإن  استعتب  شاغٌب  َشَغَب  فإن  فيه  اهللا  بأمر  وأعلمهم 
فــــإذا مـــا وقـــف شــخــص مــقــابــل هـــذا الــمــســيــر الــصــحــيــح الــــذي أخــطــّط 
لــه فــتــنــًة واضـــطـــراًبـــا نصحته لــيــؤوب ويــرجــع وإن أبـــى أســـل الــســيــف. 

|  بحار األنوار، الجزء ٦٥، الصفحة ٣٣٣.  ١
|  نهج البالغة، الخطبة ١٦.  ٢

|  نهج البالغة، الخطبة  ١٧٣.  ٣



٣٢

فــالــشــخــص الــــذي يــتــخــطــى هــــذا الـــطـــريـــق، يـــواجـــه بــالــســيــف الــعــلــوي. 
١٣٧٠/١/٢٦

حياة أمير المؤمنين
المؤمنين  أمــيــر  مــعــصــومــيــن:  إمــامــيــن  حــيــاة  أحــــداث  تستحضر   -  ٣٠
والــحــســن عــلــيــهــمــا الـــســـالم - فــيــمــا يــتــعــلــق بــوقــائــع وأحــــــداث سياسية 
وعسكرية خطرة - صفتين اثنتين هما بمثابة الوظيفة لنا، إحداهما: 
اآليــة  فــي  إليهما  أشير  الــلــذان  العنوانان  هما  اليقين.  والثانية:  الصبر، 
ِبآَياِتَنا  َوَكاُنوا  َصَبُروا  ا  َلمَّ ِبَأْمِرَنا  َيْهُدوَن  ًة  َأِئمَّ ِمْنُهْم  ِبآَياِتَنا َوَجَعْلَنا  َوَكاُنوا  َصَبُروا  ا  َلمَّ ِبَأْمِرَنا  َيْهُدوَن  ًة  َأِئمَّ ِمْنُهْم  ﴿َوَجَعْلَنا  الشريفة 

ُيوِقُنوَنُيوِقُنوَن﴾(١).

الوعي  هي  اهللا  سبيل  في  األمــة  وهــداة  الحق  ألئمة  المهمة  الميزة  إّن 
الحياة  استجمعنا  إذا  الطريق؛  هذا  في  واالستقامة  الصبر  ثم  واليقين 
اليقين  هــذا  إلــى  أيــًضــا  نصل  الــســالم  عليه  المؤمنين  ألمــيــر  السياسية 
لإلمام  السياسية  بالحياة  يتعلق  فيما  األمــر  وكذلك  والصبر.  الــواعــي 

الحسن عليه السالم. ١٣٦٤/٣/١٧
٣١ - إن عــصــمــة أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عــلــيــه الــســالم غــيــر قــابــلــة للتقليد، 
وإذا  آخـــر.  شــخــص  بـــأي  للمقارنة  قــابــلــًة  شخصيًة  ليست  وشخصيته 
مــا أردنـــا أن نــقــارن أي مــن الــنــاس العظماء الــمــوجــوديــن فــي محيطنا 
وتاريخنا بأمير المؤمنين فمثله كمن يقارن الذرة بالشمس، فال مجال 
لديه  الــمــوجــودتــيــن  الخصوصيتين  تلكما  تقليد  يمكن  أنـــه  إال  لــذلــك؛ 
لــدى  كـــان  إذا  إنـــه  يــقــول  أن  لشخص  فليس  واتــبــاعــهــمــا.  الــســالم  عليه 
أمير  ألنه  فذلك  والصمود  اليقظة  أي  والبصيرة  الصبر  المؤمنين  أمير 
الخصوصية  هــذه  فــي  السعي  الجميع  على  الــســالم.  عليه  المؤمنين 
ليقربوا أنفسهم من أمير المؤمنين ما أمكنهم ذلك، وبما أوتوا من هّمة 

وعزيمة. ١٣٧٧/٨/١٢
٣٢ - انـــظـــروا إلـــى حــيــاة أمــيــر الــمــؤمــنــيــن خـــالل ســنــوات فــتــرة الــنــبــوة 

|  سورة السجدة، اآلية ٢٤.  ١



٣٣

في  أو  مكة  في  ســواء  حصلت،  التي  األحـــداث  فكل  وعشرين.  الثالث 
والصعب،  الثقيل  التكليف  ذلــك  وكــل  المصائب،  تلك  وكــل  المدينة، 
المؤمنين  أمير  طوى  أدوات  بأي  انظروا  واألشــراك،  األخطار  تلك  وكل 
عليه السالم، خالل هذه الثالث والعشرين سنة، هذا الطريق المليء 
أداة  الــيــقــيــن،  أداة  إنــهــا  الــوعــر؛  الــصــخــري  الــطــريــق  هـــذا  بالمنعطفات، 

المقاومة.
نكتفي بــنــقــل جــمــلــة واحــــدة عــنــه عــلــيــه الــســالم وهـــو أصــــدق مــن كل 
شــاهــد وراوي. يــقــول: «ولــقــد كــنــا مــع رســـول اهللا صــلــى اهللا عليه وآلــه 
نــقــتــل آبـــاءنـــا وأبـــنـــاءنـــا وإخـــوانـــنـــا وأعــمــامــنــا، مـــا يــزيــدنــا ذلـــك إال إيــمــاًنــا 
الرجل  وكــان  األلــم،  مضض  على  وصــبــًرا  اللقم  على  ومضيًّا  وتسليًما 
منا واآلخر من عدّونا يتصاوالن تصاول الفحلين يتخالسان أنفسهما 
لعدونا  ومــّرًة  عدونا  من  لنا  فمّرًة  المنون،  كأس  صاحبه  يسقي  أيهما 

منا»(١).
ا أن يغدو اإلنسان في هذه الساحة الصعبة وجًها  إنه ألمر صعب جدًّ

لوجه مع أقربائه في سبيل اهللا.
هـــذه هــي خــالصــة حــيــاة أمــيــر المؤمنين خـــالل فــتــرة ثـــالث وعشرين 
زوجته  أبــنــاؤه،  المؤمنين -  أمــيــر  عائلة  حــيــاة  فــي  شهر  يمر  لــم  ســنــة. 
معرض  وفــي  حــربــه  المــة  البــس  وغــيــر  للحرب  ا  مستعدًّ فيه  يكن  لــم 
في  واستمر  قــاوم،  ذلــك،  كل  على  صبر  المؤمنين  أمير  أّن  إال  الخطر، 

طريقه إلى أن اخضّرت شجرة اإلسالم وقوي عودها وُحفظت.
صلى  النبي  حــيــاة  بعد  الــســالم،  عليه  المؤمنين  أمــيــر  كــان  لقد   -  ٣٣
اهللا عــلــيــه وآلــــه، خـــالل مــرحــلــة الــخــمــس وعــشــريــن ســنــة أيــًضــا مظهر 
كان  عندما  موقف  كــل  وفــي  والــمــقــاومــة،  والصبر  الــواعــي  اليقين  هــذا 
بداية  ففي  مانع.  أي  عنه  يثنيه  يكن  لم  منه  ويتيقن  تكليفه  يشّخص 
مرحلة الخمس وعشرين سنة جاء بعضهم إليه عليه السالم وشجعه 
شقوا  الناس  «أيها  بدقة:  تكليفه  شخص  قد  كــان  ولكنه  الــثــورة.  على 

|  نهج البالغة، الخطبة ٥٦.  ١



٣٤

أمـــــواج الــفــتــن بــســفــن الــنــجــاة وعــــّرجــــوا عـــن طــريــق الــمــنــافــرة وضــعــوا 
وامــتــازوا  األنـــا)؛  األنــا (عــبــادة  هــذه  جانًبا  ضعوا  أي  المفاخرة»،  تيجان 
الثمرة  ومجتني  آكلها  بها  يغص  ولقمة  آجــن  «مـــاٌء  الــقــوى،  هــذه  عــن 
فهذه  عني،  وتنّحوا  اذهبوا  أرضــه»(١).  بغير  كالزارع  إيناعها  وقت  لغير 
ليست وقيعة يقع بها علي؛ يعرف علي كيف يتعامل مع أوضاع عالم 
المسلمين، يعرف مــاذا يريد منه اإلســالم والــثــورة، وهــو يقوم به بكل 
لكن  يبايع،  لــم  البداية  ففي  نحورهم.  إلــى  أيديهم  رّد  واستقامة.  قــوة 
فيما بعد عندما رأى أنَّ اإلسالم يريد منه هذا «فأمسكُت بيدي حتى 
رأيـــت راجــعــة الــنــاس قــد رجــعــت عــن اإلســـالم يــدعــون إلــى محق دين 

محمد»(٢).
فكان أن وقف خالل فترة الخمس وعشرين سنًة إلى جانب الخلفاء 
وواجـــــه الــكــفــر والــمــرتــديــن وحـــــارب الــجــهــل، كـــأي مــســلــٍم واعٍ عـــارف 
صعبة  مرحلًة  إليه  بالنسبة  كانت  التي  المرحلة  هذه  أمضى  ومقاوم. 
أيًضا. وعندما جاء الناس إليه وشعر أن تكليفه أن ينزل إلى الميدان، 
فنزل. َقِبل بيعة الناس له، واستلم الحكم. أصبح علي بن أبي طالب 
الـــذي أمــضــى عــمــًرا شــاهــًرا سيفه إلقــامــة الحكومة اإلســالمــيــة، اآلن، 
على رأس هــذه الــحــكــومــة، وشــعــر بــأنــه أمـــام واجـــب ووظــيــفــة جــديــدة. 
تقف  وال  فالًنا،  َتعِزل  ال  قائلين:  عديدون؛  أشخاص  جاءه  أيًضا  وهنا 

في وجه فالٍن. ١٣٦٤/٣/١٧
٣٤ - كــانــت هــنــاك مــجــمــوعــة مــن أصــحــاب الــســوابــق والــتــاريــخ ومــن 
أمير  مبايعة  ُتــــِرد  لــم  اإلســــالم  صـــدر  فــي  الجليلة  الــخــدمــات  أصــحــاب 
مع  السالم  عليه  علي  يفعل  مــاذا  صعب!!  العمل  هــذا  كم  المؤمنين. 
هذه الجماعة؟ كيف يتعامل مع الناس؟ قال لتلك الجماعة انصرفوا؛ 
ال أريــد بيعتكم. قــال سعد بن أبــي وقــاص لــن أبــايــع وكــذلــك قــال عبد 
هؤالء،  جميع  عن  نظره  السالم  عليه  صرف  يبايعوا؛  لم  عمر،  اهللا بن 
لكنه ماذا فعل مع الناس الذين يسألون أليست هذه الجماعة نفسها 
يجب  األمــر  خالصة  فــي  وآلـــه؟!  عليه  اهللا  صلى  النبي  مــع  كانت  التي 

|  نهج البالغة، الخطبة ٥ .  ١
|  نهج البالغة، الرسالة ٦٢.  ٢



٣٥

هذه  خــالل  ياسر  لعمار بن  كــان  الــفــراغ.  هــذا  ويمأل  شخص  يقوم  أن 
المرحلة دوٌر مدهش ورائــع!(١).. فقد جاء عمار وبّين حقيقة المسألة 

ووضحها وتكلَّم جّيًدا كعالِم نفٍس وخطيب بارع.
التحليل  على  بالقدرة  اإلنــســان  يتمتع  أن  هــذا،  يعني  البصر»  فـ  «أهل 
والنظر والتوقع والتقدير في المجاالت السياسية. وقد حاز عمار على 

قدرة التحليل والنظر السياسي هذه.
لم  فهو  مختلف.  بشكل  ولكن  بــارًزا  دوًرا  أيًضا  األشتر  مالك  أدى  وقــد 
كان  ســيــٍف،  صــاحــَب  كــان  فكما  وحــســب،  السيف  على  معتمًدا  يكن 
أيــًضــا مــن أهـــل الــلــســان، وقـــد جــمــع الكلمة إلـــى الــســيــف. فــفــي قضية 
المؤمنين  ألمير  قال  البيعة  عن  جماعة  امتنعت  عندما  نفسها،  البيعة 
عليه الــســالم: يــا أبــا الحسن دعــنــي أذهـــب وأقــتــل هــذا - عبد اهللا بن 
عــمــر، ابـــن الخليفة الــثــانــي - وقـــد قـــال الــكــالم أمـــام عــبــد اهللا بن عمر 
بمثابة  كان  نفسه  األمــر  هذا  حساباتهم،  اآلخــرون  يراجع  حتى  نفسه 
منطق. يــريــد أن يــقــول لــهــؤالء: أنــهــم لــم يـــروا سيف علي وبــأســه بعد 
رأى  ما  إذا  حتى  أحدهم  فأقتل  واإلذعــان،  للبيعة  مستعّدين  غير  وهم 
اآلخرون ماذا حّل به يراجعون حساباتهم ويحسبون له حساًبا. ابتسم 
اإلمام وقال ما مفاده: لطالما كانت أخالق هذا الشخص خشنة رغم 

طعنه في السن. لذلك لم يسمح لمالك األشتر أن يقوم بهكذا عمل.
إذن، الــمــقــصــود هــنــا أنـــه بــالــرغــم مـــن عـــدم وجــــود نـــوع رؤيــــة وتحليل 
سياسي أو إبراز رأي وموقف سياسي في كالم مالك األشتر إال أنه في 
عصر أمير المؤمنين عليه السالم كان هناك أمثال هؤالء بالعشرات، 
وكانوا أيًضا يتمتعون بالقدرة على التحليل السياسي. إّال أنه في زمن 
اإلمـــام الحسن عليه الــســالم لــم يكن األمــر كــذلــك، فأمثال هــؤالء قد 

استشهدوا وكانوا قلًة قليلة. ١٣٧١/١/٢٥
يبتلى  الــنــظــام  أن  هـــي  بــخــصــوصــيــة  الــحــكــومــة  مــرحــلــة  تــمــتــاز   - ٣٥
بالمجامالت والمداهنة والتسويات؛ وهنا تتضح قضية عدم المداهنة 

وإني  ال  «عمار».  هذا  المجهول،  اإلنسان  هذا  يحييوا  أن  الناس  من  أطالب  وهنا  قائال:  القائد  |  استطرد   ١
أرى في حقيقة األمر هذا الدور دوًرا متألًقا رائًدا.



٣٦

الدوس على المنافع  وكذلك  السالم  عليه  أمير المؤمنين  في حكومة 
غير  الــســالم تــدبــيــًرا  عليه  فــي نــظــره  مــا يــكــون  أو  الشخصية الــكــاذبــة 
صحيح وغــيــر سليم وغــيــر مــتــوافــق مــع األصـــول اإلســالمــيــة؛ وهـــذا هو 

الدرس الذي يجدر بنا اليوم أن نتعلمه.
فمنذ اليوم األول لحكومة أمير المؤمنين عليه السالم برزت المطالب 
عن  انحرفت  اإلســالم  في  المعروفة  الــوجــوه  من  فالكثير  والتوقعات، 
ينتظرونه  كــانــوا  مــا  تحقق  عــدم  بسبب  الــســالم  عليه  المؤمنين  أمــيــر 

ويتوقعونه.
فــأمــثــال طــلــحــة والــزبــيــر وسعد بن أبـــي وقــــاص وآخـــريـــن مـــن الــوجــوه 
الـــمـــعـــروفـــة فــــي زمـــــن الـــنـــبـــي صـــلـــى اهللا عــلــيــه وآلــــــه ومـــــن الــصــحــابــة 
في  وطلباتها،  النفس  أهـــواء  تصبح  أحــيــاًنــا  ضعفاء.  كــانــوا  المحترمين 
العمل  وبين  المبصر  القلب  بين  حائًال  مصيريًة،  اإلنسان  حاالت  أكثر 
باتخاذ  تسمح  وال  البصيرة،  هــذه  مــن  انطالًقا  بــه  القيام  ينبغي  الــذي 
أمير  عــن  جماعة  تفّرقت  أن  كــان  لذلك  والصحيح،  المناسب  الــقــرار 

المؤمنين وابتعدت عنه.
ال شــك لــدي أبـــًدا أنــه ال يوجد حتى شخص واحــد فــي عالم اإلســالم 
اليوم ال يلوم صحابة النبي صلى اهللا عليه وآله الذين ابتعدوا عن أمير 

المؤمنين بسبب هذا االنحراف.
بالطبع فإن الذين ال يرون هذا االبتعاد عيًبا يقولون إن هؤالء تابوا أو 
أنهم اشتبهوا؛ إال أنه في الواقع ال يرى أحد هذا األمر صحيًحا وسليًما، 
المؤمنين  أمير  إن  لماذا؟ [السبب]  كثيرون.  فعله  قد  العمل  هذا  لكن 

عليه السالم لم يخضع للمطالب والتوقعات(١). ١٣٦٣/٤/١
بما  ودرايــــة  علم  على  كــان  الــســالم  عليه  المؤمنين  أمــيــر  أن  إال   - ٣٦
يقوم به. فقد كان خالل تلك الفترة األربــع سنوات وتسعة أشهر من 
وبذلك  نفسه  الواعي  اليقين  بذلك  تحرك  قد  القصير،  حكومته  عمر 
هذا  يحمل  ال  إنــه  صفين  معركة  في  قــال  وقــد  نفسه.  واليقين  الصبر 

|  المحسوبيات والمصالح الشخصية حسب التعبير الشائع اليوم.  ١



٣٧

والصبر،  باليقين  إنــه  أي  والــمــقــاومــة.  والبصيرة  الصبر  أهــل  إال  الــَعــَلــم 
أفق  في  وَحــلَّــَق  المرحلة،  تلك  في  واجبه  أدى  قد  وجناحين،  كأداتين 
أمير  على  تهب  كانت  التي  األمـــواج  مــن  أي  تتمكن  ولــم  الــســمــاء.  هــذه 
فكانت  حـــّدده.  الــذي  سبيله  عــن  تحرفه  أن  عليه  وتضغط  المؤمنين 
من جهة مجموعة من طالب السلطة تضغط عليه، ومن جهة أخرى 
كانت جماعة متحجرة جاهلة مغالية. وكما يقال في الثقافة الرائجة 
المؤمنين  أمير  يستسلم  لــم  الــشــمــال»،  مــن  وأمـــواج  اليمين  مــن  «أمـــواج 

عليه السالم أمام أي من هذه األمواج.
أن   - المرحلة  بتلك  العهد  حديثي  وكــانــوا   - الــخــوارج  أراد  يـــوم،  ذات 
حكومة  سبيل  في  الشريفة  حياته  أمضى  الــذي  المؤمنين  أمير  يعطوا 
أيــًضــا.  الشعار  هــذا  أمـــام  اإلمـــام  يسّلم  لــم  هللا»،  إال  حكم  درَس «ال  اهللا 
واجـــه وقــــاوم وســلــك ذلـــك الــطــريــق الـــذي كـــان فــيــه صـــالح المسلمين 
ودون  وشجاعة  وصالبة  باقتدار  سلكه  وقــد  اإلســـالم،  لبقاء  الموجب 
تأثر بالفضاء المصطنع، إلى أن وصل إلى أعظم أجر إلهي؛ الشهادة. 

١٣٦٤/٣/١٧

معركة صفين
٣٧ - كــانــت مــعــركــة صفين مــن أقــســى الــمــعــارك الــتــي خــاضــهــا أمير 
هذه  فرضوا  وقد  مفروضة.  حرًبا  نفسه  الوقت  في  وكانت  المؤمنين 

المعركة من بدايتها وحتى نهايتها.
على  الــواجــب  كــان  تنصرف،  أن  ينبغي  أنــه  معاوية  إلــى  كتب  أن  فبعد 
عرفي  أو  نــقــلــي  أو  منطقي  أو  عــقــلــي  دلــيــل  ال  إذ  يــذعــن،  أن  مــعــاويــة 
المسلمين  خليفة  طلب  إذا  والــتــمــرد  بالعصيان  لحاكم  ويجيز  يسمح 
وأمير المؤمنين منه أن يتنحى جانًبا، وأن يقوم بالتجييش ويذهب إلى 
وسلك  قويًّا  جيًشا  اإلمــام  أعــدَّ  األمــر.  هــذا  فعل  معاوية  لكن  المعركة. 
صفين.  اسمه  مكان  في  والتقيا  معاوية،  فعل  وكذلك  الــشــام،  طريق 
نصحهم،  على  وعــزم  يواجه،  ال  أن  على  المؤمنين  أمير  صّمم  وهناك 
وقال إذا ما سمعوا وأخذوا بنصحي فال أسّل عليهم سيًفا وال أحاربهم. 



٣٨

هذا هو العمل الذي قام به أمير المؤمنين عليه السالم، إال أن الطرف 
الحد  إلــى  المعركة  يؤجل  المؤمنين  أمير  وكــان  تشيطن.  قــد  المقابل 
الذي جعل أصحابه يذهبون إليه ويقولون له يا أمير المؤمنين أتخاف 
صدور  مّرغت  لقد  خائف؟  أأنــا  فأجابهم:  تحاربه؟  وال  معاوية  جيش 
الــرجــال بــالــتــراب فــي سني شــبــابــي، أنــا الـــذي لــم يخرجني أي تهديد 
طـــوال سنين وسنين مــن ســوح الــقــتــال، أنــا خــائــف؟ «فـــواهللا مــا دفعت 
وذلــك  بــي؛  فتهتدي  طائفة  بــي  تلحق  أن  أطــمــع  وأنـــا  إال  يــوًمــا  الــحــرب 
أحـــب إلـــي مـــن أن أقــتــلــهــا عــلــى ضـــاللـــهـــا»(١). انـــظـــروا إلـــى هـــذا القلب 
الــــــرؤوف لـــإلمـــام. فــإلــى جــانــب ذلـــك الـــحـــزم فــيــمــا يــتــعــلــق بالمذنبين 
والــضــالــيــن والــخــاطــئــيــن فــهــو [مـــن جــانــب آخــــر] يقابلهم بــقــلــب مليء 
على  الضال  ذلك  يهتدي  أن  وأفّضل  أرّجــح  فيقول  والمحبة.  بالعطف 
كان  لقد  وأقتله.  ضاللته  على  يبقى  أن  من  ضاللته  عن  ويعود  يــدي 
ألمير المؤمنين هدف في صفين هو أن يهدي الناس إن استطاع إلى 

ذلك سبيًال. ١٣٦٣/٤/١
السالم  عليه  علي  اإلمـــام  أصــحــاب  مــن  جماعة  الــشــك  أصـــاب   - ٣٨
النصر  ويتأخر  تطول  عندما  هكذا،  هي  الحرب  صفين.  معركة  في 
قليًال فإن أصحاب القلوب الضعيفة يتزلزلون. وإال فإنه عند الزحف 
والتقدم والنجاح غالًبا ما تكون قلوب الناس ثابتًة. وعندما تضطرب 

األوضاع قليًال ويضعف هؤالء قليًال فسوف يسألون.
وقـــف أحــدهــم عــلــى سبيل الــمــثــال وقــــال: مــا هـــذا؟ فــأنــا قــمــت لصالة 
الــصــبــح رأيـــت أنــنــا نصلي هــنــا جــمــاعــًة، وكــذلــك هـــؤالء كــانــوا يصلون 
وهمس؛  حديث  حصل  نتقاتل؟  فكيف  المقابل!  الطرف  في  جماعًة 

قدموا إلى عمار بن ياسر وقالوا هذا الكالم.
قرابة  عمره  الوقت  ذلــك  في  شيًخا  وكــان  ياسر  عمار بن  وقــف   - ٣٩
أخبركم  الــنــاس  أيــهــا  الــجــمــوع:  تلك  بين  وصـــاح  ذهــب  عــاًمــا،  الثمانين 
بــشــيء وصـــدقـــونـــي، هــــذه الـــرايـــة الــتــي تــقــفــون تــحــتــهــا هـــي رايــــة أمــيــر 
وقف  قــد  بــدر  معركة  فــي  رأيتها  التي  نفسها  الــرايــة  وهــذه  المؤمنين، 

|  نهج البالغة، الخطبة ٥٥.  ١



٣٩

الــنــبــي تــحــتــهــا، رايـــة ال إلـــه إال اهللا وعــلــم بــنــي هــاشــم. ورأيــــت أن النبي 
وأصحابه تحت هذه الراية دعوا الناس إلى الجهاد وإلى الجنة.

نفسها  الراية  هي  أمية،  بني  راية  هي  التي  لكم،  المقابلة  الراية  وهذه 
التي شاهدتها في يوم بدر وكان خلفها أبو سفيان وهؤالء، وإن الذين 
يقفون خلفه اليوم كانوا خلفها آنذاك أيًضا؛ هذا العلم نفسه هو الذي 
رأيته في معركة بدر وأحد، والذين يقفون خلف هذه الراية اليوم هم 
الــذيــن رأيــتــهــم بــاألمــس خلفها يــوم بــدر وأحـــد، وكـــان تحت هــذا العلم 
وكــان  الــســالم؛  عليه  المؤمنين  أمــيــر  وكـــان  وآلـــه  عليه  اهللا  صلى  النبي 
تحت ذلك العلم أبو سفيان وبنو أمية وكانوا أعداء النبي، وهذا معاوية 

هو نفسه، فال يشتبهن عليكم ظاهر األمر.
٤٠ - كــان جيش معاوية فــي حــرب صّفين قــاب قوسين أو أدنــى من 
الحتمية  الهزيمة  من  للنجاة  استعملوها  التي  الحيلة  وكانت  الهزيمة، 
هــي رفـــع الــمــصــاحــف عــلــى الــرمــاح والــتــقــّدم إلـــى وســـط الــمــيــدان؛ بما 
ونطّبق  إليه  نتحاكم  فتعالوا  وبينكم  بيننا  الحاكم  هو  القرآن  أن  معناه 
ما يقوله القرآن. وكانت الجماعة التي ُعرفت فيما بعد باسم الخوارج 
وشهروا سيوفهم بوجه أمير المؤمنين، كان أفرادها في صفوف جيش 
لتلك  فاستسلموا  الــرمــاح،  فــوق  المصاحف  وشــاهــدوا  المؤمنين  أمير 
يقولون  بل  بــاطــًال،  يطلبون  للمصاحف]  [الرافعين  فهؤالء  الخديعة، 
قدم  تـــزّل  وهــنــا  الخديعة،  كــانــت  هنا  بيننا.  ليحكم  الــقــرآن  إلــى  تعالوا 
اإلنسان ألّنه لم ينظر إلى ما تحت قدمه. وإن الناس ال َيعِذرون من 
انــزلــق وســقــط أرًضــــا إن كـــان لــم ينظر إلـــى مــا تــحــت قــدمــيــه. لــو كــان 
هؤالء يريدون معرفة الحقيقة، فقد كانت أمام أعينهم. هذا الشخص 
الذي يدعوهم إلى القبول بحكم القرآن هو شخص خرج لقتال اإلمام 
المختار والمفترض الطاعة! [الذي تمت له البيعة]. فكيف يكون هذا 

الشخص معتقًدا بالقرآن؟
عليه  منصوص  الــســالم  عليه  طــالــب  أبــي  علي بن  المؤمنين  أمــيــر  إّن 
ومــنــصــوب مــن قبل الــرســول، وحــّتــى الــذيــن ال يقبلون بــذلــك [النص 
وفــاة  بعد  بايعته  قــد  الــنــاس  جميع  بــأن  شــك  دون  يقبلون  والــنــصــب]، 



٤٠

إمــاًمــا  صـــار  وقـــد  بــخــالفــتــه،  يقبلون  فــإنــهــم  وبــالــتــالــي  الــثــالــث،  الخليفة 
جميع  على  فيجب  اإلسالمي،  المجتمع  في  الطاعة  مفترض  وحاكًما 

المسلمين أن يتصّدوا لكل من يحاربه ويشهر السيف بوجهه.
ا بالقرآن،  فإن كان هذا الذي رفع المصحف على الرماح، يعتقد حقًّ
القرآن]  عليه [بمنطق  يجب  عليًّا؟»،  تحارب  له «لماذا  يقول  فالقرآن 
غمده.  في  سيفه  ويضع  نقاتل،  لن  نحن  ويقول  عالًيا  يديه  يرفع  أن 
هـــذا مــا كـــان يــجــب أن يـــراه هــــؤالء، وأن يــفــهــمــوه. هــل كـــان األمـــر هــذا 
مــعــضــًال ال يمكن فــهــمــه؟ لــقــد قــّصــر هـــؤالء هــنــاك. وغـــدا هـــذا األمــر 

انعداًما للبصيرة.
أنفسهم  هم  ألنهم  الحقيقة،  هذه  لفهموا  وتأّملوا،  قليًال  تدّبروا  أّنهم  لو 
كــانــوا أصــحــاب أمــيــر الــمــؤمــنــيــن فــي الــمــديــنــة، وكـــانـــوا قــد شـــاهـــدوا أن 
رجال معاوية نفسه والعاملين لديه كانوا مؤثرين في قتل عثمان، بل 
ساعدوا على قتله، وفي الوقت نفسه رفعوا قميص عثمان طلًبا للثأر. 
هــم مــن قــام بــهــذا الــعــمــل، هــم الــمــقــّصــرون، لكّنهم كــانــوا يبحثون عن 
عدم  الــدّقــة،  عــدم  عن  ناشئ  هنا  البصيرة  عــدم  إن  دقــقــوا،  المقّصر. 

النظر، عن إغماض العينين أمام حقيقة واضحة. ١٣٨٩/٠٨/٠٤
كانت  عــاديــة.  غير  معركة  كــانــت  أشــهــًرا.  صفين  حــرب  طــالــت   - ٤١
الــنــاس تـــرى أمــامــهــا أشــخــاًصــا يــصــّلــون ويــعــبــدون ويــصــّلــون الجماعة 
ويـــقـــرأون الـــقـــرآن، حــتــى أنــهــم يــرفــعــون الـــقـــرآن عــلــى الـــرمـــاح! يحتاج 
الشخص ليقف شاهًرا سيفه أمام هؤالء إلى قلب قوي وجرأة كبيرة. 
فــي روايـــة منقولة عــن اإلمـــام الــصــادق عليه الــســالم أنــه لــو لــم يقاتل 
أمير المؤمنين عليه السالم أهل القبلة لما درا أحد بعده تكليفه في ما 
يعترضه من مثل هذا اإلشكال(١). كان أمير المؤمنين عليه السالم هو 

الذي فتح هذا الطريق وبّين للجميع ما ينبغي عليهم فعله.
عبارة  هي  التي   - والعبادات  األعمال  روح  وتتبّين  تتضح  لم  ما   -  ٤٢
عــن الــتــوجــه إلـــى اهللا وعــبــوديــتــِه، ومـــا لــم يــســَع اإلنــســان إلـــى أن يقرب 

|  الرواية: كان في قتال علي عليه السالم على أهل القبلة بركة ولو لم يقاتلهم لم يدر أحد بعده كيف   ١
يسير فيهم، تهذيب األحكام.



٤١

نفسه مــن اهللا فــي كــل واحــــدة مــن هـــذه الــواجــبــات، فـــإن عمله يكون 
الخطر  معرض  في  هو  السطحي  واإليمان  العمل  وإن  سطحيًّا  عمًال 

دائًما. وهذا الشيء هو الذي شاهدناه في تاريخ اإلسالم. ١٣٦٩/٠٢/٠٦

عصر اإلمام الحسن المجتبى عليه السالم
السالم،  عليه  المؤمنين  أمير  حياة  خالصة  الحقبة  هــذه  تعتبر   -  ٤٣
وصل  إن  ما  ثم  والبصيرة.  بالوعي  مصحوبًة  والمقاومة  الصبر  درس 
نفسه  حتى تــكــّرر الــمــوضــوع  الــســالم  عليه  الحسن  الـــدور إلــى اإلمـــام 
في حياته المباركة. وأول ما قام به عندما وصل إلى الحكم أن أكمل 
ما  أنــه  بعضهم:  المــه  وقــد  السالم.  عليه  المؤمنين  أمير  جيش  تجهيز 

الداعي لتعبئة العساكر؟
ولكن اإلمام الحسن عليه السالم لم يكن هو من بدأ بإعداد العسكر. 
ليذهب  الكوفة،  نخيل  في  ينتظر  كــان  الــذي  العظيم  الجيش  ذلــك  إّن 
ويـــقـــارع جــيــش الـــشـــام، قــد قـــام بـــإعـــداده هــنــاك أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عليه 
وال  الهدف  يتغّير  ولــم  فقط.  المعسكر  قائد  هو  تغّير  ما  وإن  السالم، 

الطريق وال العناصر.
الجيش بقّوة، ضمن  السالم بتجهيز  عليه  ٤٤ - شرع اإلمــام الحسن 
ا وظـــروف شــديــدة الــمــرارة والظلمة ووجـــود خونة،  أوضـــاع صعبة جـــدًّ
وليس اإلمام الحسن عليه السالم من قام بإيجاد هذه الظروف إنَّما 

ورثها إرًثا.
السالم  عليه  الحسن  اإلمـــام  خصُم  يجد  أن  إلــى  أدَّت  الــظــروف  هــذه 
انتهازيين  أشخاًصا  معاوية -  أي  مواجهَته -  اإلمــاُم  أراد  الــذي  ه  وعــدوُّ
علي،  حكومة  يتحملوا  لــم  أشــخــاًصــا  ضعيفة،  نــفــوس  ذوي  مذبذبين، 
عنه  قلوبهم  تــعــرف  وال  فــقــط،  بألسنتهم  اإلســـالم  يــلــوكــون  أشــخــاًصــا 
شيًئا فكانوا عرضًة ألن يجذبهم [معاوية] إليه ويجعلهم في صفه، أو 

أقّله يبعدهم عن اإلمام الحسن عليه السالم.
ما العمل التالي الذي قام به معاوية؟



٤٢

عمد من خالل هذا الجحفل الــذي جعله في مواجهة اإلمــام الحسن 
عليه الــســالم الوحيد؛ اإلمـــام الــذي لــم يبَق حوله أي وجــه مــن الوجوه 
بعد  الــشــهــادة،  إلــى  اإلمـــام  يوصل  أن  إلــى  القليل،  القليل  إال  المعروفة 
أن أبــعــد عــنــه خــيــرة الــجــنــود وصــفــوة الــقــادة الــذيــن كــانــوا مــن صحابة 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، ثّم ومن خالل األجواء المساعدة شرع 
فبيضي  الجو  َلــِك  الشاعر: «َخــَال  يقول  وكما  المأل،  أمــام  دعاويه  ببّث 
سنة  عشر  خمسة  أو  ســنــوات  عشر  مضي  بعد  وهــكــذا  واطـــربـــي»(١)، 
اهللا  صلى  النبي  بيت  وألهــل  السالم  عليه  طالب  أبي  لعلي بن  يبَق  لم 
تلك  من  ذكــرى  يبَق  ولــم  يذكر،  اســٌم  اإلسالمية  وللمعارف  وآلــه  عليه 

الحوادث التي عانى اإلمام عليه السالم منها األمّرين مع معاوية.
أخيه  عليه الــســالم وشــهــادة  الحسين  فلو كــانــت شــهــادة اإلمـــام   - ٤٥
واألصحاب  األبــنــاء  شهادة  وكذلك  السالم  عليه  العباس  الفضل  أبــي 
شهادة  قبل  حصلت  قد  عــدي  وحجر بن  الحنفية  محمد بن  وشــهــادة 
اإلمــــام الــحــســن عــلــيــه الــســالم - وهـــو مــا كـــان مــفــتــرض الــحــصــول لو 
سمح الحسن عليه السالم للحرب مع معاوية بالوقوع - لكان جميع 
العمل  حينها  يتم  ولــن  الــحــرب؛  هــذه  فــي  سيرحلون  األوفــيــاء  أصحابه 
المطلوب للفضح والكشف عن تلك الجبهة التي كانت تحارب اإلمام 
بها  الــســالم والــتــعــريــف  عليهما  الــحــســن  واإلمــــام  طــالــب  أبـــي  علي بن 

وتحديدها.
٤٦ - لــقــد قـــام اإلمــــام الــحــســن عليه الــســالم هــنــا بتشخيص واجــبــه 
البقاء  البقاء؛  كــان  تكليفه؟  كــان  فماذا  ويقين،  بــدرايــة  تكليفه  وتحديد 
حــيًّــا إلمــاطــة الــلــثــام عــن وجــــهٍ كـــان قــد غـــدا مــحــارًبــا لــإلســالم ولــعــلــّي 
السالم  عليه  تكليفه  وكــان  الساحة؛  من  السالم  عليه  الحسن  وأخــرج 
إعداد أرضية لمواجهة طويلة األمد، مع الطواغيت الذين سيأتون فيما 

بعد بشكل واضح.
لقد بقي الحسن عليه السالم حيًّا ليبقى الحسين بن علي حيًّا ويبقى 
حجر بن عـــدي وكــذلــك رشــيــد الــهــجــري. لــقــد حــفــظ اإلمــــام الحسن 

|  صدر بيت لطرفة بن العبد.  ١



٤٣

مع  الصلح  حادثة  فبعد  كبيرة،  شهادة  لحاالت  أشخاًصا  السالم  عليه 
معاوية وخالل السنوات العشر التي كان فيها اإلمام الحسن المجتبى 
عليه السالم حيًّا، بدأ بمساعدة أخيه ومساعدة كل األصحاب بتهيئة 
الحسين  اإلمـــام  نهض  إذا  أنــه  َتــِعــُد  حالة  اإلســالمــي؛  العالم  فــي  حالة 
وأّن  التاريخ،  في  شاهدتموها  قد  التي  الحالة  تلك  ستظهر  وثــار  يوًما 
شهادة اإلمام الحسين ستستطيع بعد كل تلك األعمال التبليغية وبعد 
خالل  حصلت  التي  الحقائق  وبينت  فضحت  التي  األعــمــال  تلك  كل 
ال تقبل  التي  اإلسالمي  أن حادثة خالدًة، حادثًة العالم  تلك السنوات 
الوضع في زوايا النسيان. لهذا، يظهر أن اإلمام الحسن عليه السالم 
عمد إلــى الصلح، وكــان هــذا في الظاهر تــرك المنازعة. أي إنــه عليه 
أن  ينبغي  حيث  عـــدّو -  مــع  العسكرية  الــســالم أحــجــم عــن الــمــواجــهــة 
السياسية  بالمواجهة  يبدأ  كــي   - محاربته  ثــّم  ومــن  قبل  مــن  يفضحه 
والثقافية واإلسالمية. وأصبحت النتيجة أّنه بعد شهادته عليه السالم 
أن أكــمــل اإلمـــــام الــحــســيــن عــلــيــه الـــســـالم طــريــقــه نــفــســه أيـــًضـــا عشر 
ســنــوات، ثـــّم وصـــل المجتمع اإلســالمــي إلـــى حــالــة اســتــطــاع فيها ابــن 
الرسول صلى اهللا عليه وآله، وحفيد من أحفاده أن يستجيب لشهادة 
وَمعَلمها  المقاومة  منشأ  وتصبح  التاريخ؛  في  يــوم  آلخــر  خــالــدًة  تبقى 
فعله  مــا  هــذا  حفظت؛  كما  اإلســــالم،  وتحفظ  أصــبــحــت؛  كما  الكبير، 

اإلمام الحسن عليه السالم.
٤٧ - فيما يــخــّص مــا قـــام بــه اإلمــــام الــحــســن عليه الــســالم نــحــن ال 
نتكلم أبًدا من منطق الدفاع، أي إنَّه لماذا أجرى صلًحا؟ وما األسباب 

التي دفعته إلى ذلك؟ وغيرها مما قد ُيطرح.
لو لم يجِر صلًحا لتلّقى اإلســالم ضربًة أكيدة؛ كانت الناس آنــذاك ال 
تزال تجهل الكثير من الحقائق، إلى حد أن آالف األشخاص من جنود 
مع  القتال  عــن  للتخلي  حاضرين  كــانــوا  الــســالم  عليه  الحسن  اإلمـــام 

الشخص الذي قاتل مع اإلمام علي عليه السالم.
السياسية  واألالعيب  األمــوال  وإغــداق  المغرضة  الدعايات  فعلت  لقد 
ــــه لـــو قـــام اإلمـــــام الــحــســن عليه  فعلتها وأوجـــــدت جــــوًّا ســيــًئــا بــحــيــث إنَّ



٤٤

من  يبق  ولــم  أصحابه  من  المتبقية  والثّلة  روحــه  لفقد  أثناءها  السالم 
اإلســـــالم شــــيء. وبــعــد ســـنـــوات فــــإّن اســـم عــلــي واســــم الــحــســن واســـم 
لو  حتى  المربّية  الــحــوادث  تلك  وكــل  اإلســـالم  صــدر  وأمــجــاد  الحسين 
بقيت في طّيات الكتب فلن تبقى طويًال سالمًة دون تحريف؛ هذا ما 

قام به اإلمام الحسن عليه السالم.
٤٨ - خــالصــة الــقــول إّن مــا قــام بــه اإلمـــام الحسن عليه الــســالم مع 
ما قــام به اإلمــام علي عليه السالم ومــا قــام به اإلمــام الحسين عليه 
الـــســـالم وكـــذلـــك كـــلُّ األئـــمـــة لـــه مــضــمــون واحــــد ومــعــًنــى واحـــــد؛ وهــو 

المقاومة ببصيرة واستقامة وفهم للتكليف.
أقــول لكم أيها األخــوة واألخــوات لقد قام اإلمــام الحسن عليه السالم 
يطعن  كــان  مــن  أّن  ذلــك  التكليف،  هــذا  ألداء  شجاعًة  األعــمــال  بأكثر 
بــاألنــبــيــاء والـــرســـول صــلــى اهللا عــلــيــه وآلــــه واإلمـــــام عــلــي عــلــيــه الــســالم 
وسائر األئمة هم األعــداء؛ أّما اإلمام الحسن عليه السالم فقد أوجب 
عليه مــا عمله مــن الــفــعــل الــصــالــح ودقـــة الــمــوقــف ورجــاحــة الــــرأي أن 
حتى  وكــان  األعــــداء.  عــن  فضًال  أصحابه  أقــرب  مــن  الطعنات  يتلقى 
أصحاب من قبيل «الحجر بن عدي»(١) غير مدركين لفلسفة موقفه، 

وكانوا ينادونه «يا مذّل المؤمنين» ولكنه صبر.
٤٩ - لقد تــوّصــلــت مــن خــالل دراســـة حـــوادث زمــن اإلمـــام المجتبى 
النتيجة، وهــي أّن الــنــاس فــي ذاك الــزمــن لم  عليه الــســالم إلــى هــذه 
ياسر  كعمار   - أشــخــاًصــا  أّن  يعني  السياسي.  التحليل  قـــدرة  يمتلكوا 
ومــالــك األشــتــر الــذيــن كــانــوا يــســّدون مــثــل هـــذا الــفــراغ فــي عــهــد أمير 
المؤمنين عليه السالم - لم يكونوا موجودين في زمن اإلمام الحسن، 
اإلمــام  فــذاك  األمـــور،  كل  ينّفذ  يكن  لم  السالم  عليه  المؤمنين  فأمير 
عن  الــتــحــّدث  باستطاعته  يــكــن  ولـــم  الــنــزاع  طــرفــي  أحـــد  كـــان  الجليل 

نفسه باستمرار.
في  ممّيًزا  دوره  كــان  حيث  عمار بن ياسر مــوجــوًدا،  مثل  كــان شخص 

|  كناية عن الصحابة الذين كانوا معه كأمثال الصحابي حجر بن عدي.  ١



٤٥

زمن أمير المؤمنين عليه السالم. وحيثما ُوجدت معضلة سياسية في 
عقول الناس كان عمار حاضًرا.

٥٠ - أما في زمن اإلمــام الحسن عليه السالم فمّمن كان في عداد 
جيشه شخص مثل عبيد اهللا بن عباس، النقيض ألشخاص مثل عمار 

بن ياسر ومالك األشتر.
كـــان عــبــيــد اهللا بن عــبــاس قــد تـــرك جــيــًشــا مــن ثــالثــمــائــة ألـــف جندي 
والتجأ ليًال إلى معسكر معاوية. فعندما يقوم قائد جيش بهكذا فعل، 

ماذا سيحلُّ بهذا الجيش!!(١)
٥١ - كــان قيس بن سعد أحــد الشخصيات الــبــارزة في جيش اإلمــام 
اهللا بن  عبيد  قضية  فــي  ا  مهمًّ دوًرا  لعب  وقــد  الــســالم،  عليه  الحسن 

عباس.
وقـــف قــيــس أمـــام عــســاكــر جــيــش اإلمــــام عليه الــســالم وشـــرح قضية 
قال  حتى  وبــراعــة  بــدقــة  المسألة  شــرح  عــبــاس،  اهللا بن  عبيد  هـــروب 
ينبغي  وكــان  متأخًرا  جــاء  رحيله  وكـــأّن  رحـــل»!  أّنــه  هللا  الجنود «الحمد 
السياسي!  التحليل  دور  هــو  هــذا  أكــثــر.  مبكر  وقــت  فــي  الــذهــاب  عليه 
كــان الــوضــع جــيــًدا خــالل الفترة التي وجــد فيها أمــثــال قيس بن سعد 
بقي  الثّلة  هــذه  غــيــاب  وبــعــد  الــســالم.  عليه  الحسن  اإلمـــام  جبهة  فــي 
اإلمــام عليه السالم وحــيــًدا، وهــذه الوحدة أّثــرت على تاريخ اإلســالم، 
إّن حادثة صلح اإلمام الحسن عليه السالم هي إحدى الحوادث المرة 
فــي تــاريــخ اإلســــالم. وبــاعــتــقــادي أّن اإلمـــام الحسن عليه الــســالم هو 

األكثر مظلومّيًة. ١٩٩٢/٤/١٤

طريق تحصيل البصيرة
هــذه الكلمة  تخطي الــذات.  تتحقق البصيرة؟ من خــالل  كيف   - ٥٢
أكثر  أن  بحيث  الصعوبة  مــن  كبير  قــدر  على  العمل  فــي  لكنها  سهلة؛ 

|  يستطرد اإلمام الخامنئي هنا قائًال: لقد رأينا نموذًجا عنه في الحرب المفروضة أيًضا. حيث إّنه في   ١
صباح أحد األيام سمعنا صوت إحدى الشخصيات اإليرانية المشهورة يتحدث من إذاعة العراق قائًال 

أننا رحلنا! أنظروا ما الذي يحلُّ بمعسكر يكون قائده على هذه الشاكلة ؟!.



٤٦

«األنــا»  هــذه  أســـارى  نحن  خطوتين.  بعد  ويتخلفون  يسقطون  الــنــاس 
والنفس، عندما ال تنظر إلى الخلف، وال تلتفت إلى كالم هذا وذاك، 
فيه  ما  كل  مع  الطريق  وتكمل  اإللهية،  الهداية  نــور  أثــر  تقتفي  عندما 

من صعوبات وأخطار، حينها ُيفتح باب القلب. ١٣٨٠/٨/٩
٥٣ - أحد أكبر مواطن ضعف اإلنسان أن يصبح أسير قبضة رغباته 
وأهـــوائـــه. ولــعــلــه ال ضــعــف لـــدى اإلنــســان أكــبــر مــن هـــذا الــضــعــف وإن 
بالرغبات  قياًسا  وأصغر  أقــل  هي  بها  يصاب  التي  الضعف  أنــواع  كل 
بأضرار  مقارنًة  أكبر  هنا  اإلصــالح  إمكانية  أن  كما  النفسية؛  واألهـــواء 
في  يتخّلون  أناًسا  نرى  وهنا  والرغبات].  [األهــواء  اإلنساني  الضعف 
والعقالئي  الصحيح  الطريق  عن  التاريخ،  طول  وعلى  اليومية  حياتهم 
وعن سبيل العدل واإلنصاف في مواجهتهم للقضايا، ونعرف وجوًها 
كــانــت عــلــى مـــر الــتــاريــخ مــعــروفــًة بــأعــمــال الـــســـوء والــفــســاد والــشــهــوة 
الضعف  األمــور  هــذه  جميع  ومنشأ  البشرية،  الملوثات  وسائر  والظلم 
وهو  الزالت  يوجد  الذي  هو  الكبير  الضعف  وهذا  البشرية.  والنقائص 
الــذي يــشــّرع بــاب االنــحــرافــات واســًعــا أمــام اإلنــســان؛ ولــوال وجــود هذا 
الضعف في اإلنسان فإنه ال يستسلم أو يضعف أمام رغباته وأهوائه 

النفسانية.
٥٤ - نــــرى عــلــى طــــول الـــتـــاريـــخ فـــي الـــمـــاضـــي، والـــحـــاضـــر، أنـــاًســـا ال 
والمصلحين  األنبياء  إرشــاد  من  وال  العقل  إرشـــادات  من  أبــًدا  ينتفعون 

والعقالء؛ فما سبب ذلك؟
ا! هـــي الــمــيــول والـــرغـــبـــات الـــمـــوجـــودة فـــي بــاطــن  إنـــه ألمـــر واضــــح جـــــدًّ
اإلنـــســـان الــتــي تــتــغــلــب عــلــى عــقــلــه وعــلــى تــصــمــيــمــه واخـــتـــيـــاره وعــلــى 
معرفته الصحيحة. يدرك اإلنسان أن هذا الطريق غير صحيح لكنه 
يسلكه. وَيصل األمر أن تقفل هذه الرغبات واألهواء الباطنية الطريق 
صحيح.  بشكل  يميز  تــدعــه  وال  بصيرته  وتعمي  اإلنــســان  عقل  أمـــام 
انــظــروا، يــا لــه مــن ضعف كبير فــي اإلنــســان؛ هــو ضعف أســر األهـــواء 

والهوس، ذلة الرغبات.
وتعرضهم  الرغبة  هــذه  تأسرهم  األقــويــاء  الناس  من  الكثير  إن   - ٥٥



٤٧

للزلل في بعض المواطن، حتى المؤمنين منهم أصحاب اإلرادة.
ذاتهم  في  لم يكونوا  ترونهم عبر التاريخ  كثيًرا من الجالدين الذين  إن 
مروان  الملك بن  فعبد  البداية.  منذ  سيئين  رجــاًال  يكونوا  لم  بطاشين؛ 
أمية قسوًة وشــّدًة وكــان سبًبا إلخماد  أكثر خلفاء بني  الــذي كان أحد 
أئمة  مع  مفرطة  بقسوة  تعامل  وقد  وزمانه،  عصره  في  الحق  ثــورات 
إليه  الــخــالفــة  تصل  أن  قبل  مــعــروًفــا  كــان  الــســالم؛  عليهم  البيت  أهــل 
ب  «حليف الــقــرآن». يعني أنــه ال يفترق عن الــقــرآن، كــان الــقــرآن دائًما 
كان  أو بقربه وأمـــام يــديــه. كــان يتلو الــقــرآن،  أو فــي جيبه  تحت إبــطــه 
إنساًنا يأنس بالعبادة. وبعد أن أخبروه بوفاة والده وأنه قد ُنّصب خلًفا 
له، «وأن قم واذهــب واستلم زمام الحكم والخالفة»، نسي كل شيء، 
وقد ذهبت كل تلك السوابق في طي النسيان؛ ترك المصحف وشأنه 
السالمة!  مع  َوَبْيِنَك﴾(١)،  َبْيِني  ِفَراُق  َهَذا  َوَبْيِنَكَقاَل  َبْيِني  ِفَراُق  َهَذا  ﴿َقاَل  إيــاه:  مخاطًبا  وقــال 
ترك القرآن، وفي الواقع وّدع القرآن وذهب. ال يصّح القول إنه عندما 
كان  الــذي  هو  فمن  ويظاهر.  يخادع  كــان  به  ويأنس  الــقــرآن  يقرأ  كــان 
يريد خــداعــه؟ كــان من أهــل المعرفة واألنــس بالقرآن وكــان من أهل 
الــذكــر والــعــبــادة، ونـــرى الكثير مــن هــذا القبيل مــن الــذيــن يعلقون في 
اللحظات الحساسة في شراك الهوى والرغبات وفي قبضة الرغبات 
الــنــفــســانــيــة الــقــويــة وإلـــــى حــــّد يــنــفــصــلــون مــعــه عـــن قــيــمــهــم وتــقــواهــم 
مواجهة  إن  لذلك،  المقاومة.  على  القدرة  يفقدون  بحيث  وطهارتهم 
رياضة  إلــى  تحتاج  إنــهــا  السهلة،  بالمواجهة  ليست  واألهــــواء  الــهــوس 

وتمّرن.
وكانت  هذا االختبار والتمرين،  عن  القرآن نموذًجا  في  ٥٦ - وجــدُت 
له آثار في النفوس، سواء الذين قاموا به أو الذين أعرضوا عنه؛ وهي 
من  مفر  ال  أنــه  وجــد  قد  جمًعا  أن  هي  القضية  وطــالــوت.  داوود  قصة 
إعداد الجيش في سبيل الدفاع عن قيم النبوة والحق ومواجهة الظلم 
والتعدي. وكان على رأسه طالوت الذي نّصبه اهللا قائًدا وعّينه النبي؛ 
نبي ذلك الزمان. وكان في الطريق نهر ماء. وقبل الوصول إلى النهر، 
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حتى  إلــيــه،  الــوصــول  عند  منه  يــشــربــوا  ال  أن  معه  ممن  طــالــوت  طلب 
مع العطش والنصب، وكان ُيصّر ويشدد عليهم أنه إذا شرب أحدكم 
منه فليس مني ومن لم يطعمه فهو مني وإلى جانبي. عند وصولهم 
الماء خالف كثيرون وصية طالوت وشربوا، ويفهم من ذلك أنهم كانوا 
مع أنهم تحركوا وتطوعوا  علة ذلك  هي  وإال ما  بحالة عطش شديد، 
يشير  قائدهم؟  لطلب  يكترثوا  لم  لماذا  الــحــرب.  ميدان  إلــى  للذهاب 
وقد  التحّمل،  على  القدرة  أفقدهم  شديد  بعطش  ابتلوا  أنهم  إلى  هذا 

نزلوا إلى النهر مصممين على الشرب.
امتثلت القّلة القليلة من أتباع طالوت ألمره وامتنعت عن شرب الماء. 
ثم عندما أرادوا عبور النهر أو لعله عندما كانوا يعبرونه وكانت قوات 
العدو قد أصبحت في الجهة المقابلة لهم، لم تستطع مجموعة كبيرة 
ُتْظِهر  وكانت   - النهر  مــاء  من  شربوا  الذين  أولئك  أي   - العبور  منهم 
أمر  أطاعت  التي  الجماعة  أما  الحرب.  ميدان  من  وتنسحب  عجزها 
وقاومت  الــعــدو  مواجهة  فــي  وقفت  فقد  إلــيــه،  أمــرهــا  وسلمت  قائدها 
وانتصرت في النهاية. وهــذه قصة جد الفتة ورائــعــة، وفــي رأيــي هي 

قصة نموذجية تعّلم درًسا.
التقاعس  على  باعثًة  خاصيًة  النهر  لماء  أن  المسألة  تكن  لــم   -  ٥٧
الشخص  ذلــك  أن  كانت  القضية  إنما  مــاء.  هو  فالماء  مثًال،  والــخــوف، 
ويمكنه  العطش  مواجهة  امتحان  في  نفسه  على  التغلب  يمكنه  الذي 
بذلك  وعــزًمــا  قـــدرًة  يكتسب  الثقيلة،  الصعبة  الــريــاضــة  بــهــذه  الــقــيــام 
الــقــدر وتــكــون هـــذه الــقــدرة لمصلحته فــي الــمــواجــهــة مــع الــعــدو. وإن 
يستطيعون  الــذيــن  وغــيــرهــم  المقاتلين  مــن  الــنــاس  صــنــوف  مختلف 
من  يتمكنون  النفس،  مع  المواجهة  معركة  في  أنفسهم  على  التغلب 
ألهوائهم  المستسلمين  أولئك  وإن  المعركة.  في  عدوهم  على  التغلب 
ورغباتهم فال أمان من أنهم لن يضعفوا ولن يقعوا في الحيرة والتردد، 
ولـــيـــس مــعــلــوًمــا أنـــهـــم لـــن يــنــهــزمــوا فـــي قـــبـــال أخـــطـــار الـــمـــوت واألســــر 
والــمــواجــهــة فــي مــيــاديــن الــحــرب مــع األعـــــداء. فــذلــك الــشــخــص الــذي 
صــمــد ووقـــف ولـــم يستسلم فــي الــمــواجــهــة مــع الــعــدو وقــســوة مــيــدان 
الــحــرب هــو الــذي اْمــُتــِحــَن سابًقا. لــذا نــرى أن األكــثــر إيماًنا هــم الذين 
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بــاألهــداف  المتعلقون  وهـــم  الــمــعــركــة،  ســاحــة  إلـــى  الــذهــاب  يعشقون 
اإللــهــيــة. هــــؤالء هـــم األكـــثـــر صـــمـــوًدا ومـــقـــاومـــًة؛ وإذا مـــا تـــوّفـــرت بقية 
ال  منتصرون  فهؤالء  المعركة]  في  النصر  المعركة [شــروط  ظــروف 
محالة. هذا هو دور الصبر والمقاومة الذي ُجرِّب وامتحن سابًقا من 

خالل االمتناع عن الرغبات والشهوات. ١٣٦٥/٢/٢١

نقاط الفتة
٥٨ - إن ســبــب انـــــزالق أقـــــدام بــعــض الـــنـــاس يــعــود فـــي األغـــلـــب إلــى 
افتقادهم الوعي والبصيرة. فبعضهم مؤمن إال أنه ينزلق وتزل قدمه 
كبير  قدر  على  اليوم  فالبصيرة  البصيرة.  وافتقاد  الوعي  عدم  بسبب 
المضّل  واإلعـــالم  والــخــداع  الفتنة  وُجـــدت  وأينما  وكلما  األهــمــيــة.  مــن 
في  والحذاقة  البراعة  أن  تــرون  والــيــوم  أكبر.  أهميًة  البصيرة  تكتسب 
واالقتصادية  السياسية  الــســاحــات  فــي  الــمــؤثــرة  الــعــوامــل  مــن  اإلعـــالم 
اإلعــالم  تأثير  تحت  يقعون  العالم  في  الناس  من  الكثير  وإن  وغيرها. 
والسياسة،  والشراء  كالبيع  المجاالت؛  كل  في  وتوجهاتهم  إرادتهم  في 

وسائر شؤون الحياة.
مــا هــو اإلعــــالم [الــمــعــاصــر] ومــــاذا يــعــنــي؟ هــل هــو تبيين لــلــواقــع؟ ال 
أبــًدا. فــدور اإلعــالم [اليوم] أن يجد صــورًة كاذبًة أو ممزوجًة بالكذب 
شخصية  ومحبوبية  مــا  سياسة  تــرويــج  أو  مــا،  محصول  لبيع  والــصــدق 
ما! هذا هو عالم اإلعالم اليوم. وقد فهم الغرب وخاصًة أمريكا هذا 
العمل وعرفوا الحّل. ولست هنا أقصد النظام األمريكي. ففي أمريكا 
اليوم، َخِبَر أصحاب المال والصناعات ورأس المال ومحركو السياسة 
أساتذة  يصبحوا  وأن  التفوق  عليهم  أن  وادعـــوا  الوسيلة.  هــذه  وآخـــرون 
الشاكلة.  هــذه  على  وتتفوق  العالم  في  أعمالهم  تتقدم  وأن  ذلــك  في 
ـــا» عــلــى أنــــه «ال حــــق» أو غــيــر الــحــق؛  فــهــم يــعــرضــون بــســهــولــة «حـــقًّ
ما.  حقيقة  يكتمون  وبسهولة  صــدق،  كأنه  وخداًعا  «كذًبا»  ويظهرون 
تــقــوم مجموعة مــحــددة - وهــم أصــحــاب الــمــال والصناعة واإلقــطــاع 
طبق  ويــســرًة  يمنًة  وأخــذهــا  الــنــاس  آراء  بتوجيه   - الصهيوني  الــمــالــي 
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ميولهم ورغباتهم. ١٣٨٠/١٢/٨
الغبار  إثــارة  هو  اليوم  الناعمة  الحرب  في  الــعــدّو  عمل  محور  إن   - ٥٩
أهم  الــيــوم  ألنــه  هـــذا،  إلــى  االلــتــفــات  فعلينا  للبلد،  السياسي  الــجــو  فــي 
وقضاياه  السياسي  للعمل  والمتابعون  المّطلعون  يعرف  للعدّو.  عمل 
الثروات  في  وال  النووية  قنابلها  في  تكمن  ال  العظمى  القوى  قــدرة  أّن 
في  اإلعــالمــيــة،  قــّوتــهــا  فــي  تتجّلى  مــا  بــقــدر  مصارفها،  فــي  المكّدسة 
األساليب  جيًدا  يتقنون  هم  مكان.  كل  إلى  يصل  الــذي  العالي  صوتها 
اإلعــالمــيــة. ولــإلنــصــاف لقد تــطــّوروا فــي العمل اإلعــالمــي. لقد تعّلم 
الــغــربــيــون الــيــوم - ســـواء فــي أوروبـــــا أو فــي أمــريــكــا - أســالــيــَب حديثًة 
المجال.  هــذا  في  متأخرين  زلنا  ما  نحن  اإلعـــالم،  في  ا  جــدًّ ومتطورًة 
وإن أحــد أهــم أعــمــال هـــؤالء أّنــهــم محترفو إعـــالم. يسعون مــن خالل 
هــذه األســالــيــب اإلعــالمــيــة وإثــــارة االضــطــرابــات ومــن خــالل بــث الكم 
الكبير من األخبار والكالم المخالف للواقع إلى تغيير أجواء المجتمعات 
وتبديلها والتأثير فيها، ينبغي االلتفات إلى هذه النقطة، ومراقبة هذا 
األمر. وإن تكليف شبابنا اليوم في هذا المجال ثقيل، ال يقتصر األمر 
على أن تعرفوا أنتم الحقيقة فقط، بل إّن عليكم أن تجعلوا محيطكم 
الخارجي وأجواءكم ذات بصيرة أيًضا وأن توضحوا القضايا لآلخرين. 

١٣٨٩/٨/٤

مختلف  فــي  ويحفظها  ورؤيــتــه  اإلنــســان  بــصــيــرة  يــصــون  مــا  إن   - ٦٠
القضايا والوقائع وتحت وطأة غبار إعالم األعداء الصاخب هو القلب 
الــمــؤمــن الــطــاهــر والــنــورانــي. وإن كثافة اإلعـــالم الـــذي وّظــفــه األعـــداء 
ضد الثورة على مدى سنوات والذي اقترن بالمؤامرات الدعائية على 
الذي  المؤمن  شبابنا  تعرض  وقد  حًقا،  الدهشة  على  تبعث  اختالفها 
الــدعــايــات  هــذه  ألعــاصــيــر  األكـــف،  على  األرواح  واضــًعــا  للجهاد،  هــّب 
وقد  الحقيقة،  يرى  ألنه  زلزلته  تستطيع  لم  لكنها  المزلزلة،  المضّللة 
المختلفة  األعــــداء  دعــايــات  وراء  تقف  الــتــي  المقاصد  لــديــه  اتضحت 
من سريرة سوداء وخبيثة للمراكز والمحافل التي تدير هذه االعالم. 
يعجز  الــتــي  الــثــوري  الــمــؤمــن  المسلم  الــشــاب  بها  يتحلى  نقطة  وهـــذه 
الــعــدو عــن مــواجــهــتــهــا بـــأي نــحــو كــــان، فــالــقــلــب الــــذي يتمتع بــاإليــمــان 
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ويطفح بالتقوى فكريًّا وعمليًّا ال تزّله دعايات األعداء.
٦١ - لقد تــركــزت دعــايــات األعــــداء فــي األغــلــب على إضــعــاف روح 
الــصــمــود والــمــقــاومــة لــدى الشعب اإليـــرانـــي، فقد أدركــــوا جــيــًدا أنــه إذا 
يجدي  فلن  االستكبار  مطامع  بوجه  الــوقــوف  على  الشعب  صمم  مــا 
محاوالتهم  فانصّبت  جــيــًدا،  ذلــك  أدركـــو  مقابله.  فــي  قــوة  أيــة  وقـــوف 
اهللا  يشير  الشعب.  لــدى  والمقاومة  الصمود  روح  على  القضاء  باتجاه 
ِمْنُهْم  َنَقُموا  ِمْنُهْم َوَما  َنَقُموا  ﴿َوَما  فيقول:  مضى  فيما  المؤمنة  األمم  إحدى  إلى  تعالى 
ِإالَّ َأن ُيْؤِمُنوا ِباِهللا اْلَعِزيِز اْلَحِميِدِإالَّ َأن ُيْؤِمُنوا ِباِهللا اْلَعِزيِز اْلَحِميِد﴾(١)؛ فنظًرا ألن األعداء ألفوهم مؤمنين 
وان المؤمن ال يستسلم للقوة واالستكبار فكانوا ينقمون منهم بسبب 

إيمانهم.
إن إيمان الشعب اإليراني ومقاومته وصموده وثقته بنفسه ليست أمًرا 
مستساًغا لألعداء فهم يرتضون حكومات طيعًة ومحكومين وشعوًبا 
إلى  الدعوة  صرخة  أيقظت  لقد  غطرستهم.  أمــام  مستسلمًة  هزيلًة 
لسان  على  مرة  أول  وانطلقت  اإليراني  الشعب  أطلقها  التي  اإلســالم 
إمــام األمــة (قــده) الشعوب وهــّزت القلوب وخلقت روًحــا من اليقظة 
والــثــقــة بــالــنــفــس فــي الــمــنــطــقــة وأن الــقــلــق واالرتـــبـــاك يــســتــحــوذ على 
الظفر  سيحقق  اإليراني  الشعب  أن  غير  القضايا  هذه  بسبب  األعــداء 

على هذه المؤامرات. ١٣٨٢/٦/٢٩
٦٢ - إّن ســـالح اإلعــــالم الــيــوم هــو مــن أكــثــر األســلــحــة الــدولــّيــة تــأثــيــًرا 
هذا  االتــصــال(٢).  وسائل  سالح  والمخالفين؛  المعارضين  مواجهة  في 
الذرّية.  القنبلة  من  حّتى  وأخطر  أسوء  وهو  اليوم،  األسلحة  أمضى  هو 
االنتخابات(٣)؟  بعد  ما  اضطرابات  في  هذا  العدو  سالح  تشاهدوا  ألم 
يوّجه  وكـــان  هـــذا،  بسالحه  بلحظة  لحظًة  قضايانا  يتابع  الــعــدّو  كــان 
َأْوِلَيآِئِهْم  إَِلى  َلُيوُحوَن  َياِطيَن  الشَّ َأْوِلَيآِئِهْم َوِإنَّ  إَِلى  َلُيوُحوَن  َياِطيَن  الشَّ ﴿َوِإنَّ  والشيطنة،  الشغب  أصحاب  به 
حضور  إّنـــه  دوًمـــا.  وأنــصــارهــم  ألوليائهم  يــوحــون  هــم  ِلُيَجاِدُلوُكْمِلُيَجاِدُلوُكْم﴾(٤)، 

|  سورة البروج، اآلية ٨.  ١
|  أو وسائل التواصل اإلعالمّي.  ٢

|  انتخابات عام ٢٠٠٩ والفتنة التي أشعلها المغرضون بالتواطؤ مع الغرب.  ٣
|  سورة األنعام، اآلية ١٢١.  ٤
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العدّو في نهاية األمر. هل يمكن افتراض حضور العدو بأوضح وأجلى 
من هذا؟

٦٣ - يــنــبــغــي الــتــحــّلــي بــالــبــصــيــرة. مـــا يــتــوّقــعــه الـــمـــرء مـــن الــنــخــب في 
هذه  مــع  يتعاملوا  أن  هــو  السياسّية  والــفــئــات  الــتــّيــارات  ومــن  المجتمع 
األحــداث ومع خطوط العدو ببصيرة! إذا كانت هناك بصيرة وكانت 
يصبح  وعندئذٍ  سلوكّياتنا؛  من  الكثير  تتغّير  فقد  للمواجهة  إرادة  ثّمة 

الحال أفضل، بعض األعمال وليدة عدم التحّلي بالبصيرة. ١٣٨٨/٧/٢
٦٤ - هناك حقيقة واضحة في النظام اإلسالمي، [أّن من وظائفه] 
الغرب  في  والتبليغ  اإلســالم  في  التبليغ  إن  وتبصيرهم.  الناس  تنوير 
البنيان  في  مختلفان  خطان  هما   - المتداولة  العالمية  البروباغاندا   -
واألساس. من وظائف التبليغ في اإلسالم بث البصيرة وبيان الحقيقة 
ألنه  األهمية؟  هذه  له  لماذا  الحقائق.  على  الناس  بصيرة  أعين  وفتح 
إذا مــا تشكل الــنــظــام اإلســالمــي فــي أيــة مرحلة مــن الــتــاريــخ وفــي أي 
فــرًدا  فــرًدا  الناس  لجميع  ويمكن  بالناس  قوامه  فــإن  العالم  من  مكان 
طغيان  وال  استبداد  ال  وتقويته.  واستمراره  تشكيله  في  دوًرا  يــؤدوا  أن 
منطق  يطغى  ال  عندما  ممنوع.  فهذا  اإلسالمي،  النظام  في  خداع  أو 
القوة والسلطة واالستبداد والخداع والتملق والرشوة والتدليس لسوق 
هو  وإيمانهم  الــنــاس  وعــي  هنا  الحاضر  سيكون  ويــســرًة،  يمنًة  الــنــاس 
األســاس في حركة المجتمع. من هنا كان لهذا الوعي واإليمان هذه 

األهمية. ١٣٨٢/٧/١٤
واللحظة  الــوقــت  مــن  واالســتــفــادة  الــزمــان  ومعرفة  البصيرة  إن   - ٦٥
أعلم  كــان  ســواء  ومبّلغ،  عالٍم  ألي  بالنسبة  الضرورية  األمــور  من  هي 

العلماء أو شخًصا يدّرس أحكام الدين لبضعة أشخاص في محلة ما.
في المحّصلة، كلما كبرت المسؤوليات والوظائف على كاهل شخص 
تلقينا  لقد  األعــلــى.  والبصيرة  األكبر  الوعي  امتالكه  ضـــرورًة  ازدادت 
العلماء  اطـــالع  عــدم  نتيجة  التشيع  تــاريــخ  طــول  على  كثيرة  ضــربــات 
على حقائق مجريات العالم، خاصًة في المائتي سنة األخيرة، حيث 
السياسات  وتغيرت  االستعمار  وُوجـــد  الــجــديــد،  بشكله  العالم  تشّكل 
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ودخلت الدول األوروبية ميدان السياسة العالمية واعتدوا على البلدان 
اإلسالمية.

كلما كان لدينا علماء دين أتقياء أذكياء أصحاب فطنة وحذاقة ودقة، 
من  مأمن  في  كنا  األنــصــاري،  والشيخ  الشيرازي  الميرزا  الشيخ  أمثال 
العمل،  فــي  والجهل  الغفلة  أصابتنا  كلما  ولكن  وانتصرنا؛  الــعــدو  شــر 
كانت تنزل بنا الخسارة، ولم تكن هذه الخسارة محدودًة في شخص 
أو ميدان أو ساحة أو مجموعة أو مدينة أو في سنة أو عدة سنوات، بل 
إن أثرها في بعض الموارد يبقى لخمسين سنة كاملًة ويلقي بظاللها 

على المجتمع اإلسالمي. ١٣٦٨/٤/٢٠
رســالــًة  اإلمـــام  حّملني  (١٩٦٣م)  ش.  ه  .   ١٣٤٢ الــعــام  فــي   -  ٦٦
للسادة  فيه  أقــول  عــام  بيان  بمثابة  الرسالة  وكانت  مشهد  علماء  إلــى 
قبضتها  وإحكام  بالدنا  على  الهيمنة  على  تعمل  إسرائيل  إن  العلماء: 
عــلــى أمـــورنـــا االقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة. كـــان ذلـــك أمــــًرا ال يــحــتــاج إلــى 
اســتــدالل وإثــبــات فــي ذلــك الــوقــت، فمن يتابع يفهم ذلــك مــن خالل 
األخبار واألحداث وزيارات المسؤولين وذهابهم وإيابهم ولقاءات الشاه 

وآخرين. حينها كان اإلمام يريد تبيين هذا الواقع عن بصيرة واطالع.
ـــَهـــت إليهم  ذهــبــُت إلـــى أحـــد عــلــمــاء مــشــهــد وهـــو مــن جــمــلــة الــذيــن ُوجِّ
الرسالة، وكان أحد العلماء البارزين. قال حينها: ال! إسرائيل ال تسعى 
ما  فــأجــاب:  مــوجــود.  فــهــذا  ال؟  كيف  أجبته:  إيـــران.  على  الهيمنة  إلــى 

دليلكم؟
االستدالل؛ كيف ُيستدل في موارد كهذه؛ وما هو االستدالل؟

٦٧ - الحظوا: شخٌص ال بصيرة له في أمور الدنيا ال يفهم المسائل 
في  هــو  الـــعـــداوة،  يستشعر  وال  الــعــدو  يــعــرف  ال  الــوقــائــع،  يــعــرف  وال 
األســاس ال يشعر بالخطر؛ حتى إذا ما دهمه يكون قد فتك به ومرغ 
أنــفــه بــالــتــراب. كــيــف يمكن وبـــأي بــيــان وثــمــن ومـــــداراة ومــشــقــة، وبــأي 
نفس صادق يمكن أن نجعل هؤالء في خدمة حاجة المجتمع؟ ذلك 
القافلة  عن  المتخلفون  األشــخــاص  أولئك  الــيــوم،  ذلــك  ففي  يمكن؛  ال 
في  ورســـوا  مراسيهم  ثبتوا  قــد  ذكــرنــا،  وكما  األحــــداث،  مجريات  وعــن 
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أمــاكــنــهــم يــمــنــعــون اآلخـــريـــن الــســالــكــيــن عــلــى هـــذا الــخــط والــســابــقــيــن 
فــي هـــذا الــنــهــج مــن التضحية والـــفـــداء. كــانــوا يــصــدون هـــذه األعــمــال 
درايــة  غير  على  كــانــوا  إنــمــا  النية  سيئي  يــكــونــوا  لــم  فــهــؤالء  ويعيقونها، 

بمجريات األمور.
٦٨ - األمــــر الــيــوم هــو هــكــذا. فــال نــظــّنــن أن وعـــي وإدراك أشــخــاص 
ــا لــنــا الـــيـــوم. فــكــمــا كنا  مــرحــلــة الــمــواجــهــة الــتــي ســبــقــت ســيــكــون كــافــًي
نـــرى فــي ذلـــك الــيــوم أشــخــاًصــا لــديــهــم الــوعــي والــبــصــيــرة تــمــكــنــوا من 
طـــرح شـــعـــارات جـــديـــدة، إيـــقـــاظ الـــنـــاس وإرشــــادهــــم وتــحــذيــرهــم من 
المطبات  من  وإنقاذهم  الناس  قيادة  استطاعوا  واألخطار،  المؤامرات 
والــمــنــعــطــفــات، فــهــؤالء كــانــوا مــوجــوديــن ونــجــحــوا فــي نــهــايــة األمـــر في 
إيــصــال الـــثـــورة إلـــى شــاطــئ الــنــصــر؛ والـــيـــوم أيـــًضـــا، بــاســتــطــاعــة نظائر 
النهائي  النصر  إلى  ويقودوها  الثورة  هذه  يديروا  أن  األشخاص  أولئك 
وأن يبّثوا القوة والعمق الالزم في الفكر الذي تحمله، ويكونوا عارفين 
بالقضايا والمسائل وحاملين للشعارات المناسبة، وأن يمّيزوا ويحّددوا 
مخاطر  عن  كثيًرا  تختلف  التي  المرحلة  هذه  ضعف  ونقاط  مخاطر 
وأن  والــعــداوات  العدو  يعرفوا  وأن  تعقيًدا،  أكثر  وهي  السابقة  المرحلة 

يعرفوا الطرق والسبل لمواجهة هؤالء.
كيف يمكن ذلك؟ عندما تمتلكون رؤيًة كونيًة صحيحًة نافذًة وقويًة، 
وتحوالته  وكتاباته  وصحفه  وثقافته  العالم  بقضايا  عالقتكم  وتكون 
الــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة عــلــى درجــــة عــالــيــة مـــن األهــمــيــة مـــن هـــذه الجهة 
شخصيتكم  وتصقل  لديكم  الــوعــي  بناء  تكمل  بحيث  إليكم  بالنسبة 
وتــصــنــع مــنــكــم تــلــك الــشــخــصــيــة الـــتـــي تـــكـــون أكـــثـــر فـــائـــدًة لمستقبل 
تلك  منكم  سيصنعان  ووعــيــكــم  بصيرتكم  إن  اهللا.  شـــاء  إن  اإلســــالم 
الوجوه والقلوب والشخصيات، تلك األعمدة والمحاور، بحيث تكونون 
هدايتهم  على  تعملون  الكبار،  والعلماء  العلم  طالب  من  للمئات  موئًال 

وإرشادهم.
٦٩ - مــن كــان مــن العلماء منذ بــدايــة الــثــورة يتمتع بــأدنــى مــقــدار من 
من  عــاٍل  بمستوى  يتمتعون  كانوا  الذين  من  وإن  نافًعا،  غــدا  البصيرة 
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البصيرة هو الشهيد بهشتي، الذي كان على اطالع ومعرفة بمجريات 
يتقن  كان  أنه  العزيز  شهيدنا  خصائص  إحــدى  وإن  العالم،  في  األمــور 
والــلــقــاءات  المحافل  فــي  يحاضر  أن  باستطاعته  كــان  اثنتين.  لغتين 
باللغتين األلمانية واإلنكليزية، وكان يتقن العربية أيًضا وبالتأكيد كان 
مّما  األخـــرى  باللغات  المعرفة  كــانــت  ولــقــد  الــعــربــيــة،  باللغة  يحاضر 

وظفه الشهيد في خدمة البصيرة. ١٣٦٣/٦/٧
الوعي  امتالكه  عدم  بسبب  التهلكة  في  نفسه  يوقع  من  هناك   - ٧٠
أغراضه  بسبب  نفسه  يهلك  من  هناك  بالطبع  السياسي.  والتحليل 
ونــوايــاه، أمــا أولــئــك الــذيــن ليس لديهم ذلــك الــقــدر مــن المقاصد فهم 

يقعون في الهالك بسبب عدم فهمهم وعدم امتالكهم البصيرة.
٧١ - الــبــصــيــرة - كــمــا يــعــّبــر عــنــهــا الــيــوم فــي عــرفــنــا - هــي التحليل 
الــســيــاســي والـــوعـــي الــســيــاســي نــفــســه. عــلــيــنــا مــعــرفــة تــمــوضــع الــعــدو 
وتموضع الصديق؛ من هو العدو ومن هو الصديق. كان الكثير منكم 
قــد شـــارك فــي الجبهة أيـــام الــحــرب الــمــفــروضــة. فــأحــيــاًنــا قــد تجدون 
شخًصا في وحدة قتالية، يسمع أصوات المدفعية فال يميز مصدرها 
هذا الشخص غير  من أي جهة وال يعرف مكان العدو. فــإذا ما كّلف 
المؤهل وغير المدرَّب باإلسناد المدفعي وجاءه أمر إطالق النار، فقد 
الغربية  الجهة  فــي  يقع  الــعــراق  أن  يعلم  قــد  جبهته!  على  الــنــار  يطلق 
العدو  كان  الغربية؟  الجهة  في  دائًما  كان  العدو  أن  هل  ولكن  إليــران، 
أحياًنا في الجنوب وأحياًنا في الشمال. على اإلنسان أن يعرف عدوه، 
أيـــن هــو عــــدوه. وعــنــدمــا تــعــلــمــون ذلـــك ستطلقون الــنــار بــكــل سهولة 
وستصيبون الهدف. أما إذا لم تعلموا، فستطلقون النار على رؤوسكم.

عدم  بسبب  وأنــفــســهــم!  خاصتهم  رؤوس  على  الــنــار  بعضهم  يــصــّب 
والويل  التشخيص!  على  القدرة  وعدم  الوعي  وعدم  البصيرة  امتالك 
عــنــدمــا يجتمع عـــدم امــتــالك الــوعــي والــتــشــخــيــص مــع بــعــض الــنــوايــا 

والمقاصد والضعف األخالقي!! الويل، الويل. ١٣٨٠/٢/١٢
وجــوب  هـــذا  بكالمنا  نقصد  وال  الـــعـــوام،  مــن  تــكــونــوا  أن  احــــذروا   - ٧٢
إكمال مراحل دراسية متقدمة، أبــًدا، وقد قلت: إّن معنى العوام ليس 
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في  ُيحسبون  لكنهم  عليا،  دراســيــة  مراحل  أنهوا  الذين  أكثر  فما  هــذا؛ 
عــداد الــعــوام، ومــا أكثر من درســوا العلوم الدينية وهــم من الــعــوام، وما 

أكثر الفقراء أو األغنياء الذين يدخلون في عداد العوام.
فــأن نكون من العوام رهــن إرادتــي وإرادتــكــم، ولهذا علينا أن ننتبه وال 
بصيرة،  عن  نفعله،  فعل  كل  يكون  أن  يجب  أي  الفئة،  هذه  من  نكون 
ومن ال يعمل عن بصيرة فهو من العوام، ولهذا ورد في القرآن الكريم 
على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ﴿َأْدُعو إَِلى اِهللا َعَلى َبِصيَرةٍ َأَنْا َأْدُعو إَِلى اِهللا َعَلى َبِصيَرةٍ َأَنْا 

َوَمِن اتََّبَعِنيَوَمِن اتََّبَعِني﴾(١).

إًذا انظروا أوًال هل أنتم من فئة العوام أم ال؟ فإذا كنتم من تلك الفئة 
فسارعوا إلى الخروج منها، اسعوا لكي تكون لكم قدرة على التحليل 

والدراية والتشخيص وتحصيل المعرفة. ١٣٧٥/٣/٢
٧٣ - ســتــواجــهــون فــي الــســنــوات الــمــقــبــلــة، أيــهــا الــشــبــاب، وفـــي جميع 
وكل  كــثــيــرة.  قضايا  يطيلها -  أن  اهللا  أســـأل  الــتــي  أعــمــاركــم -  مــراحــل 
إنــســان حـــّي وفــاعــل يــواجــه قــضــايــا كــثــيــرة، ولــكــن هــل ســتــكــون قضايا 
الـــســـنـــوات الــمــقــبــلــة أصـــعـــب أو أســـهـــل مــمــا مــــرَّ عــلــيــنــا فـــي الــســنــوات 
الــمــاضــيــة؟ فــهــذا مــا ال يــمــكــن الــتــنــبــؤ بـــه، وال يــمــكــن الــقــول إن قضايا 
السنوات القادمة ستكون أصعب مما مّر علينا في السنوات الماضية، 

إّال أن ما نستطيع أن نوصيكم به هو:
أّوًال: يجب أن يشعر الشاب بالمسؤولية، أي أن يعتبر نفسه في الواقع 
شخًصا مسؤوًال، وعليه أن يشق طريقه في الحياة، وال يكون كريشة 

في مهب ريح األحداث.
ثانًيا: أن يتحرك في حياته بهدي اإليمان، ألن لإليمان دوًرا كبيًرا في 
تقّدمه في الميادين كاّفة، وفي التغلب على كل ما يعترض سبيله من 

عقبات.
ثالًثا: أن يكون على وعي وبصيرة من أمره.

إذا تــوّفــرت هــذه الــخــصــال الــثــالث لــدى الــشــبــاب - وهــو ليس بالعمل 

|  سورة يوسفيوسف، اآلية ١٠٨.  ١
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قـــادًرا  يصبح  أنــه  اعتقد   - كبير  حــّد  إلــى  ممكن  ولكنه  طــبــًعــا،  السهل 
على ضمان نجاحه في كل الساحات رغم كل التطورات التي تحصل 
فـــي الــعــالــم مـــن تـــقـــّدم فـــي حــقــل االتــــصــــاالت، وظـــهـــور أشـــكـــال تــمــدن 
جــديــدة، وزوال قــوى كــبــرى، وبـــروز قــوى جــديــدة؛ وســـواء كــانــت إيــران 
تكن.  لــم  أم  اآلخــريــن،  مــع  شّتى  وسياسية  اقتصادية  تحديات  تعيش 
الطبيعي  ومن  نفوسكم.  في  الثالث  الخصال  هذه  غرس  إذن  حاولوا 
أّن المساعي ال تأتي كّلها بمستوى واحد، وال تعطي ثمارها على قدر 

ا من النجاح. واحد. ولكن كّل من يسعى ال بد ان ينال حظًّ
إن الشعور بالمسؤولية الذي أتحدث عنه هو ما يكون في مقابل حالة 
التراخي التي تطبع حياة بعض الشباب وتجعله في موقف الالمباالة 
الشباب.  بــروح  يحل  بالء  أكبر  هو  وهــذا «التسّيب»  الحياة،  قضايا  إزاء 

والشعور بالمسؤولية معناه التخّلي عن حالة التسّيب هذه.
مفعم  وقلبه  الــحــيــاة  معترك  إلــى  الــمــرء  يــدخــل  أن  فيعني  اإليــمــان  أّمـــا 
بحمد  قلوبكم  إن  قلوبكم.  فــي  اإليــمــان  وازع  بتقوية  عليكم  بــاإليــمــان. 
اهللا طاهرة ونقية، ويشعر المرء باإليمان يشّع منها. ولكن في الوقت 
ذاته، يجب عليكم السعي لترسيخ هذا الوازع اإليماني لكي ال يتزعزع 
جّيد  هو  ما  كل  قــراءة  طريق  عن  اإليمان  تقوية  يمكن  الشدائد.  عند 

وعبر االستعانة باألكابر واألساتذة الصالحين.
٧٤ - [أمــا األمــر الثالث] أوجــدوا في نفوسكم البصيرة والــقــدرة على 
التحليل لتكوين صورة شاملة في أذهانكم عن الوقائع االجتماعية. إن 
المسلمون  نحن  له  تعرضنا  ما  كل  وإن  فائقة،  أهمية  التحليل  لقدرة 
مـــن نــكــبــات جــــاء بــســبــب ضــعــف قــدرتــنــا عــلــى الــتــحــلــيــل، وهـــكـــذا هو 
والمراحل  اإلســالم  صــدر  عصر  في  بنا  لحقت  التي  الضربات  سبب 
العدو  تدعوا  ال  كثيرة.  وتصورات  تفسيرات  الظاهرة  ولهذه  الالحقة. 

يستغّل انعدام البصيرة والوعي لدينا ويظهر لنا الحقائق بالمقلوب.
٧٥ - ال تدعوا بعض الحاجات المادية والمسائل الحقيرة تقف حائًال 
دون بصيرتكم؛ احفظوا بصيرتكم واعرفوا عدوكم. لدى العدو الكثير 
مــن الــحــيــل المختلفة؛ وإن األمـــة الــنــاجــحــة هــي األمـــة الــتــي ال ُتــخــدع. 
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ويسعى  الــمــؤمــن؛  الشعب  نظر  فــي  الــثــورة  آمــال  لتحقير  الــعــدو  يسعى 
إلــى تكبير الــحــاجــات الــمــاديــة والــحــقــيــرة. الــحــاجــة الــمــاديــة هــي حاجة 
لكنها ليست أفضل من النفس والــروح! فالشعب الذي يبذل األنفس 
للحاجات  سيكون  فــمــاذا  الــعــدو؛  مــواجــهــة  فــي  يــكــون  حينما  واألرواح، 

األخرى من تأثير؟!. ١٣٧١/٨/٢٧
٧٦ - إذا كــــان الــشــعــب صــاحــب بــصــيــرة، وكــــان الــشــبــاب فـــي الــبــالد 
أصحاب بصيرة وكانوا يتحركون ويسيرون بوعي فسوف تِكلُّ جميع 
تستطيع  لن  توفرت  فــإذا  البصيرة؛  هي  هذه  أمامهم.  األعــداء  سيوف 
البصيرة  تتوفر  لــم  وإذا  الخطأ.  فــي  وإيقاعهم  تضليلهم  الفتنة  أغــبــرة 
فقد يسير اإلنسان في الطريق الخطأ حتى لو كانت نّيته حسنة. إذا 
تكونوا  لــم  وإذا  الــحــرب،  جبهات  فــي  بالطريق  معرفة  على  تكونوا  لــم 
ممن يجيدون قراءة الخرائط، وإذا لم تكن لديكم بوصلة، قد تنظرون 
الطريق  في  سرتم  ألنكم  األعــداء،  قبل  من  محاصرين  بكم  وإذ  فجأة 
البصيرة  هي  البوصلة  هــذه  عليكم.  السيطرة  العدو  واستطاع  الخطأ 

نفسها.
دون  من  السير  يمكن  ال  اليوم،  المعقدة  االجتماعية  الحياة  في   -  ٧٧
بصيرة. على الشباب أن يفكروا ويتأملوا ويزيدوا من بصيرتهم. وعلى 
بمسألة  االهتمام  والــحــوزات،  الجامعات  فــي  واألســاتــذة  الــديــن  علماء 
في  والبصيرة  الوسيلة،  في  والبصيرة  الهدف،  في  البصيرة  البصيرة. 
في  والبصيرة  الطريق،  عقبات  معرفة  فــي  والبصيرة  الــعــدو،  معرفة 
البصائر  هذه  الموانع..  ورفــع  العقبات  هذه  على  التغلب  سبل  معرفة 

كلها ضرورية.
إذا توفرت البصيرة عندها ستعلمون من هو عدوكم وتأخذون معكم 
ويمكن  الــشــارع،  في  المشي  تــريــدون  تــارًة  الــالزمــة.  والوسائل  األدوات 
بسيط.  بنعل  وحــتــى  عــاديــة  بــمــالبــس  الــشــارع  فــي  يتمشى  أن  لــلــمــرء 
ولــكــن تـــارًة تــــوّدون الــذهــاب لفتح قــّمــة دمــاونــد؛ هــذه العملية تتطلب 
ما  لتعلموا  تريدون  ماذا  تعلموا  أن  هي  البصيرة  الخاصة.  أدواتها  طبًعا 

الذي يجب أن تأخذوه معكم. ١٣٨٨/٧/١٥
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٧٨ - غالًبا ما يكتب شبابنا الذين يلجون ميدان الحرب في وصاياهم 
جملة «أبـــي! أمـــي! إخــوانــي اعــلــمــوا أنــي ذهــبــت عــن بصيرة وعــن علم 
يدركون  بصيرة،  عــن  يذهبون  إنهم  يقولون  مــا  صحيح  ــا».  حــقًّ وأقـــول 
اعلموا  الــوغــى؛  ســاحــات  فــي  يستشهدون  الـــذي  شبابنا  يعملون،  مـــاذا 
أن لــهــؤالء شــأن ومــنــزلــة كمنزلة شــهــداء صــدر اإلســـالم وال شــك في 
الشاب  ذلــك  منهم   - شبابنا  نفسها.  البصيرة  كتلك  بصيرتهم  ذلــك؛ 
األهــــوازي الـــذي زفــت لــه عــروســه الساعة الثانية عــشــرة، وذهـــب إلى 

الجبهة الساعة الخامسة صباًحا وارتفع شهيًدا في الساعة السابعة.
ونعظمه،  شأنه  ر  نقدِّ الــذي  المالئكة  غسيل  هو  التاريخ  في  فحنظلة 
كــــم لــــه مــــن نــظــيــر فــــي هـــــذا الــــزمــــان الـــجـــيـــد؟ [مــــــــرًة] ذهـــــب اإلخـــــوة 
األهوازيون في الحرس إلى والدة أحد الشهداء ليقدموا لها العزاء؛ لم 
يبُد على األم أي انزعاج وكان كالمها: إن أقل أثر تركته شهادة ابني 
وهب  أم  حــول  تكلمنا  حسن؛  اذهــبــوا».  وثبتتها،  قلوبكم  قــّوت  أنها  هــو 
عــاشــوراء  يــوم  ابنها  رأس  أخـــذت  فقد  وبكينا؟  قــرأنــا  وكــم  وشجاعتها 
وقذفته باتجاه األعداء وقالت لقد قدمته في سبيل اهللا وال أريده فهو 
يأتي  البصيرة  ُتفتقد  عندما  الوعي؛  هو  وهــذا  البصيرة،  هي  هذه  هللا. 

دور التأوه والنحيب.
٧٩ - الــقــتــل هـــو الـــمـــوت نــفــســه، ال فـــــرق؛ مـــا الـــفـــرق بــيــن أن يــمــوت 
الشخص في حادث سير أم بسكتة قلبية أو في ميدان الحرب بشظية 
قذيفة؟! الموت موت ال فرق، في النهاية هو يستقبل الموت والموت 
أمر حتمي. عندما يدرك شبابنا أن حركتهم هذه وعملهم وموتهم هو 
في سبيل اهللا وأن نتيجته سقوط قوى االستكبار العالمي بهذه الدماء، 
عــنــدمــا يــدركــون ذلـــك يــقــولــون بشجاعة وجــــرأة: نــحــن نــريــد الــذهــاب 
والــقــتــل فـــي هـــذا الــســبــيــل؛ وإن اســـم هـــذا األمــــر وعـــنـــوانـــه: الــبــصــيــرة. 
يعلم  مفتوحة.  بعين  المعركة  إلــى  اإلنــســان  يذهب  أن  تعني  البصيرة 

ألجل أي شيء ذاهب ويدرك ذلك. ١٣٥٩/٨/١٦
٨٠ - يـــــوّدع الـــشـــاب عــائــلــتــه؛ يــتــرك «الــمــكــيــف الــمــبــرد» فـــي الصيف 
ويترك المدفأة في الشتاء ويذهب إلى حّر شمس خوزستان، بحرارة 
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درجــة  عشرين  وثلجها  كــردســتــان  بــرد  صقيع  إلــى  أو  درجـــة،  خمسين 
تــحــت الــصــفــر، دون أن ُيــذكــر اســمــه [أنـــه كـــذا وفــعــل كــــذا]. هـــؤالء لم 
يريدوا أن تذكر أسماؤهم. فهؤالء الشباب المؤمن أمثال الشهيد همت 
وخــــرازي وميثمي ورّدانــيــبــور وبــقــيــة الــقــادة الــكــبــار والــشــهــداء واألعــــزاء 
لمنطقة أصفهان وبقية المناطق، لو قاموا بمئة عملية عسكرية، ولم 
يذكر لهم اسم وال رسم؛ فهؤالء لن يسألوا لماذا؟ [لم تذكروا أسماءنا 
وأعمالنا]. فهنا ُتفتح نافذة القلب وتشّع فيها نور المعنوية. قرأت مرة 
عرفانيًّا (عارًفا)  كان  لقد  شهادته.  بعد  شاب  وصية  الحرب  أيام  في 
هذا الشاب من المراجع العرفاء  جدُّ  وكان  كثيًرا.  بي  أثَّر  وقد  بامتياز، 
قطع  قد  الشاب  هــذا  أن  أظــن  لــألخــوة:  قلت  المشهورين.  والسالكين 
هذا الطريق في سن ١٧أو ١٨ سنة ووصل إلى هذا المقام الذي لم 
يستطع جّده أن يصل إليه خالل خمسين عاًما من السلوك العرفاني 

والعلمي. إن أمثال هؤالء ذخائر للبالد ونعمة.
٨١ - لقد استشهد هـــؤالء مــن أجــل قيم اإلســـالم وأهــدافــه. اإلســالم 
الـــذي يطبق فــي كــل الــحــيــاة، اإلســــالم الـــذي ينشد الــعــدالــة، اإلســـالم 
شعوب  عن  إيــران  شعب  مّيز  الــذي  اإلســالم  وأتباعه،  أبناءه  يعّز  الــذي 
المستكبرة  الحكومة  أعتاب  لتقبيل  مستعدون  رؤســاء  يحكمها  بلداٍن 
الــفــالنــيــة لــلــبــقــاء بــضــعــة أيــــام فــي الــســلــطــة؛ اإلســــالم الــــذي يــكــون أداُء 
التكليف هاجَس المسؤولون ومرادهم تحت لوائه وليس إصابة الدنيا 

والدعة ونيل الراحة. ١٣٨٠/٨/٩
٨٢ - إن مــا أنــتــظــره مــنــكــم أيــهــا الــشــبــاب عــلــى طــريــق اإلســــالم وفــي 

سبيله:
أوًال؛ اجتهدوا لتعميق معرفتكم باإلسالم وأن يتالزم ذلك مع البصيرة 

والوعي.
ثانًيا: إن ما تشعرون بأنه تكليفكم في طريق هذه المعرفة، قوموا به 
وبكل قوة وحزم وال تأخذكم لومة الئم وال تخافوا تهديد العدو وال لوم 

الالئمين، واعلموا أن اهللا سينصركم. ١٣٧٥/١٢/٢٥
٨٣ - إن الـــويـــالت الــتــي تــنــزل بــالــشــعــوب إّنـــمـــا هـــي، فـــي الــعــديــد من 
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البعض -  يرتكبها  الــتــي  األخــطــاء  الــبــصــيــرة.  انــعــدام  بسبب  الــحــاالت، 
في  تـــرون  الــبــصــيــرة.  انــعــدام  نتيجة  هــي  كّلها -  أقـــول  وال  منها  الكثير 
مجتمعنا أّن بعض عاّمة الناس أحياًنا، والنخبة في كثير من األحيان، 
يــقــعــون فــي أخــطــاء. الــمــتــوّقــع مــن النخبة أن تــكــون أخــطــاؤهــم قليلة؛ 
ا فهي أكثر نوًعا من أخطاء عاّمة  وأحياًنا إذا لم تكن أخطاؤهم أكثر كمًّ

الناس.
٨٤ - كـــثـــيـــًرا مـــا شـــّبـــهـــُت الــجــبــهــات والـــمـــيـــاديـــن الــســيــاســّيــة بــجــبــهــات 
الحرب(١). إذا لم تتوّفر لديكم هندسة األرض في المعركة العسكرية 
من  لالستطالع.  تذهبون  ولذلك  كبرى.  أخطاء  وقــوع  المحتمل  فمن 
األعــمــال الــمــهــّمــة فــي الــعــمــل الــعــســكــري هــو االســتــطــالع. االســتــطــالع 
ومكان  األرض،  طبيعة  وتتفقد  [مجموعة]  تذهب  حيث  قــرب؛  عــن 
ما  ليفهموا  وتحصيناته  موانعه  هــي  ومــا  وتموضعه،  ومــواقــعــه،  الــعــدو، 
يتم  ولم  االستطالع  بهذا  القيام  يتّم  لم  فإذا  فعله.  عليهم  ينبغي  الذي 
الــتــعــّرف على الــمــيــدان ومــكــان الــعــدو فقد يــجــدون فــجــأة أّنــهــم يلقون 
أعــداؤهــم؛  ال  أصــدقــاؤهــم  فيه  يتموضع  بــاّتــجــاه  ومدفعّيتهم  قذائفهم 
ألّنــهــم ال يــعــرفــون الـــواقـــع. وهــــذا األمــــر نــفــســه بــالــنــســبــة إلـــى الــســاحــة 
ترون  فقد  العدو  تعرفوا  ولــم  البصيرة  لديكم  تتوّفر  لم  إذا  السياسّية. 
متّجهة  وممارساتكم  ومناظراتكم  إعالمكم  مدفعّية  نــيــران  أّن  فجأة 
يخطئ  فال  العدو  معرفة  اإلنــســان  على  أعدائكم.  ال  أصدقائكم  نحو 

في تشخيص العدو.
إًذا البصيرة ضرورّية والتبيين ضروري.

تبيين  فليتّم  والـــخـــواص.  للنخب  الــمــهــّمــة  األعــمــال  مــن  التبيين   -  ٨٥
الفئوّية  االنــتــمــاءات  تسيطر  أن  دون  ومــن  تعّصب  دون  مــن  الحقائق 
عــلــى قــلــب الــقــائــل؛ فــهــذه األحـــــوال مـــضـــّرة. ينبغي تـــرك االنــتــمــاءات 

والتيارات جانًبا وإدراك الحقيقة كما هي.
عّمار بن  بها  قام  التي  المهّمة  األعمال  ُجملة  من  الحقيقة  تبيين  كان 

|  القائد مخاطًبا حشًدا من قادة القوات المسلحة.  ١
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يــاســر فــي حـــرب صــّفــيــن؛ ألّن الــتــّيــار الــمــقــابــل وهـــو تــّيــار مــعــاويــة كــان 
يمتلك الــعــديــد مــن أبــــواق اإلعــــالم والــدعــايــة. وهـــو مــا يــســّمــونــه الــيــوم 
«الحرب النفسّية». هذه ليست من االختراعات الجديدة إّنما اختلفت 
ا فــي هذه  األســالــيــب، وقــد كانت منذ الــبــدايــة. لقد كــانــوا ماهرين جــدًّ
الحرب النفسّية. ينظر اإلنسان ويعرف ذلك في أعمالهم. إّن تخريب 
األذهان أسهل من بنائها؛ حينما يقال لكم شيء ويعتريكم سوء الظن 
بشيء معّين، فإّن ولوج سوء الظن إلى الذهن سهٌل؛ إّال أّن محوه من 
الذهن صعب. لذلك كانوا يبّثون الشبهات وينشرون سوء الظن وكان 
عملهم سهًال. وإّن الشخص الذي رأى أّن من واجبه في هذا الظرف 
عمار بن  سّيدنا  هــو  ومقاومتها  النفسية  الــحــرب  هــذه  بوجه  الــوقــوَف 
ياسر، حيث ورد في أحداث حرب صفين أّنه كان يتنقل على الفرس 
الجنود  صفوف  وبين  المعسكر  أطــراف  في  تلك  إلــى  الجهة  هــذه  من 
ويــتــحــّدث مــع الـــِفـــَرْق والــمــجــمــوعــات - مــع الــكــتــائــب أو األلــويــة حسب 
لهم  يوضح  كــان  معين.  بمقدارٍ  حــدة -  على  كــّل  الــيــوم  الــرائــج  التعبير 
الــحــقــائــق ويــؤّثــر فــيــهــم. وكـــان عــنــدمــا يـــرى نــشــوب خـــالٍف وأن بعض 
فكان  وجــدل  نقاش  بينهم  وحصل  الشك  إليهم  دخــل  قــد  الجماعات 

يذهب إليهم ويحّدثهم ويبّين ويحّل الُعَقد.
٨٦ - إًذا البصيرة مهمة. وإّن دور النخب والخواص هو أن يعملوا على 
إيــجــاد هـــذه الــبــصــيــرة، لــيــس فــي أنفسهم فحسب بــل لـــدى اآلخــريــن 

أيًضا.
أحـــيـــاًنـــا يــــرى اإلنــــســــان، مـــع األســــــف، أّن بـــعـــَض الــنــخــب مــبــتــلــون هم 
يطلقون  يلتفتون،  أو  يفهمون  يــكــادون  فال  البصيرة  بانعدام  أنفسهم، 
فــجــأة كــالًمــا لــصــالــح الـــعـــدو، لــصــالــح الــجــبــهــة الــتــي تــكــرس كــل هّمها 

للقضاء على الجمهورّية اإلسالمية.
سّيئين  أفـــراًدا  ليسوا  وهــم  الــخــواص؛  وكذلك  مــوجــودون  النخب  هناك 
ولــيــســت نـــوايـــاهـــم ســّيــئــة؛ لــكــّنــهــم هـــكـــذا عــلــى كــــّل حـــــال؛ إّنـــــه انـــعـــدام 
البصيرة  انــعــدام  عــالــجــوا  التحديد  وجــه  على  الــشــبــاب  أنــتــم  الــبــصــيــرة. 
هذا بقراءة األعمال الجّيدة بتأمل، وبالحوار مع األشخاص الموثوقين 
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الناضجين وليس بالحوارات التقليدّية - حيث تقبلون كّل ما قيل، ال، 
باألدّلة  اآلخرين  إقناع  بوسعهم  أشخاص  هناك  أريــده -  ما  هذا  ليس 

وتنوير أذهانهم وإقناعهم.
الوسائل  هــذه  استخدم  الــســالم  عليه  الحسين  اإلمـــام  أن  حّتى   -  ٨٧
فـــي بـــدايـــة نــهــضــتــه وعـــلـــى امــــتــــدادهــــا... يــنــبــغــي أن ال نـــعـــرف اإلمــــام 
الحسين عليه السالم من خالل معركة عاشوراء فقط؛ فذلك جانب 
وأمــره  تبييناته  خــالل  مــن  معرفته  ينبغي  الحسين.  اإلمـــام  جــهــاد  مــن 
منى  فــي  واألمــــور  للقضايا  وإيــضــاحــه  المنكر  عــن  ونــهــيــه  بــالــمــعــروف 
وعرفات وخطابه للعلماء وللنخب - لإلمام الحسين كلمات مدهشة 
ساحة  وفي  كربالء  إلى  الطريق  في  ثّم  الكتب -  في  مسّجلة  ومهّمة 
كــربــالء نفسها. كــان عليه الــســالم فــي ســاحــة كــربــالء صــاحــب تبييٍن 
ــع فيها  وتــنــويــر فــكــان يــذهــب ويــتــحــّدث مــع أّنــهــا ســاحــة حـــرب والــمــتــوقَّ
مع  للتحّدث  فــرصــة  أي  ينتهز  كــان  الــســالم  عليه  لكّنه  الــدمــاء،  إراقـــة 
الطرف المقابل عسى أن يتمكن من بث شعلة اليقظة والتنبه فيهم. 
لم  بالنوم  أنفسهم  اغرقوا  الذين  وبعض  طبًعا،  استيقظوا  النيام  بعض 
يستيقظوا حتى النهاية. من الصعب إيقاظهم؛ وأحياًنا من المستحيل. 

١٣٨٨/٥/٥

صعٍب وغير ممكن.  ٨٨ - إن المطالبة بالبصيرة ليست مطالبًة بأمرٍ 
الحّد  إلــى  فقط  يحتاج  فهو  ــا؛  شــاقًّ أمـــًرا  ليس  البصيرة  اكــتــســاب  وإن 
الصداقات  من  المختلفة  للمصائد  أسيًرا  اإلنسان  فيه  يكون  ال  الــذي 
والـــعـــداوات وأهــــواء الــنــفــس واألحـــكـــام الــمــســبــقــة. يكفي اإلنــســان هــذا 
الـــحـــدّ، بـــأن يــنــظــر ويــتــدّبــر لــيــجــد الــحــقــيــقــة. الــمــطــالــبــة بــالــبــصــيــرة هي 
المطالبة بالتدّبر نفسه، والمطالبة بالنظر والتبصر وليس أكثر. وعلى 
الجميع  الجميع،  عمل  هــو  البصيرة  تحصيل  أّن  ُيفهم  أن  يمكن  هــذا، 
ــا قــد يــقــع بــعــض الــنــاس في  يمكنهم إيــجــاد الــبــصــيــرة؛ بــالــطــبــع أحــيــاًن
الغفلة، ليس بسبب العناد وال بسبب سوء النوايا، مع أن اإلنسان يحب 
لحظة  السيارة،  قيادة  أثناء  للحظة  يغفل  أحياًنا  ولكّنه  كثيًرا(١)  نفسه 

ا بالنسبة له. |  المقصود: أن روح اإلنسان ونفسه غالية جدًّ  ١
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العثرات  وإن  تعّوض.  ال  خسارة  تعقبها  النعاس،  غلبة  من  السهو،  من 
ذنــوًبــا،  عــّدهــا  يمكن  ال  المجال  هــذا  فــي  تحصل  الــتــي  األقـــدام  وزّالت 
بعد  مقبوًال  وليس  للبصيرة،  فقدان  فهذا  وتتابعت،  استمّرت  إذا  ولكن 

اآلن. ١٣٨٩/٨/٤
٨٩ - إن مشكلة بعض األفراد والجماعات ليست أنهم عديمو اإليمان 
والوّد والمحبة؛ بل ألنهم ليسوا من أهل معرفة اللحظة. ينبغي معرفة 

اللحظة؛ ينبغي معرفة الحاجة.
لنفرض أن أشخاًصا في الكوفة كانت قلوبهم تفيض باإليمان باإلمام 
أنهم  إال  بالمحبة،  عامرة  قلوبهم  الــســالم؛  عليهم  بيته  وأهــل  الحسين 
وأجرهم  جميًعا،  استشهدوا  وقد  أشهر   بضعة  متأخرين  الميدان  وردوا 
عند اهللا؛ إال أن العمل الذي كان عليهم أداؤه لم يكن ذلك العمل الذي 
في  العمل  يــؤدوا  لم  عاشوراء؛  يعرفوا  لم  اللحظة؛  يعرفوا  لم  به؛  قاموا 
مجيء  عند  بــه(١)  قاموا  بما  قاموا  التوابين  أن  فلو  الزمان [المطلوب]. 
أن  الممكن  مــن  وكــان  تغيرت؛  قــد  األوضـــاع  لكانت  الكوفة  إلــى  مسلم 

يتغير مجرى األحداث بشكل آخر.
إن معرفة الوقت وتشخيص اللحظة والقيام بالعمل في وقت الحاجة 

لهو أمر غاية في األهمية(٢).
اللحظة  فـــي  والـــحـــضـــور  الــحــاجــة  وإدراك  الــــظــــرف(٣)  مــعــرفــة  إن   ...
الــمــنــاســبــة وعــنــد مــحــل الــحــاجــة هــو أســـاس الــعــمــل الـــذي ينبغي على 
إنجاز  مــن  ليتمكن  مــؤثــًرا؛  وجـــوده  يصبح  حتى  بــه  يتحلى  أن  الــمــؤمــن 

العمل الذي ينبغي أن يقوم به. ١٣٨٨/١٠/٢٩
٩٠ - فليس كــل َمــن أعـــان الــعــدو يعني بــالــضــرورة أّنـــه يــعــرف العدو 
بدعمه  ويــقــوم  النظام،  حــول  الكلية  وهندسته  العامة  خّطته  وُيـــدرك 
عاِلًما عامًدا، فهناك َمن إذا قلت له: إّنك تساعد العدو! ينتفض في 

وجهك معترًضا ومندهًشا! فهو مخالف للعدو وكاره له حقيقًة.

|  نهضتهم بعد عاشوراء بمدة.  ١
|  في لقاء أعضاء شورى اإلعالم االسالمي، ١٣٨٨/١٠/٢٩.  ٢

|  المقصود: معرفة األوضاع والظروف الموجودة.  ٣
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هذا  اتقاء  سيتّم  للنظام،  الشمولية  الهندسة  االعتبار  بعين  أخذتم  فلو 
دون  ستحولون  وسلوكه،  نفسه  منكم  واحــد  كــل  راقــب  مــا  وإذا  األمـــر. 

الوقوع في خدمة العدو، عن غير التفات أو ِعلم.
عــنــدمــا تــوضــع حــــروف كــلــمــة أو جــمــلــة فـــي جــــدول لــصــنــاعــة عــبــارة؛ 
الخانات  هــذه  فــي  يضعها  الــتــي  الــحــروف  هــذه  أن  يــعــرف  ال  بعضهم 
هذه  يضعون  عندما  المقدمات  يــوجــدون  فهم  الــعــبــارة.  تلك  ستكمل 
قوله  عليه  ينطبق  كمن  يصبحون  وبذلك  الخانة؛  هــذه  في  الــحــروف 
ْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن  ْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ تعالى: ﴿الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
لكنهم  عملهم،  على  والدليل  البرهان  يحضرون  يأتون  ثم  ُصْنًعاُصْنًعا﴾(١). 
عشرة  خمس  مــن  المؤلفة  الجملة  تلك  أو  الكلمة  تلك  أن  يــدركــون  ال 
األماكن  الــبــازل(٢)حــيــث  كلعبة  تماًما  الــحــل؛  تقرب  الــجــدول  فــي  كلمة 
مــحــددة ومــعــلــوم أيـــن يــجــب وضـــع الــقــطــع؛ وإن جــهــل مــن هــم أمــثــالــي 
وأنا  ذلــك؛  في  مشكلة  ال  أنــه  أعتقد  وأن  هنا  القطعة  أضــع  أن  يريدون 
غــافــل عــن أنـــه عــنــدمــا أضـــع هـــذا الــجــزء مــن لعبة الـــبـــازل ويــكــون إلــى 
في  المساهم  أنــا  وأكـــون  الشكل  ذلــك  يظهر  التسعين  األجـــزاء  جــانــب 

تشّكله! بعضهم هكذا يعمل.
استئصال  في  والمتمثل  الكبير  أمله  تحقيق  العدو  أراد  لو  فمثًال   -  ٩١
يخطط  البلد،  هذا  قمة  من  ِلوائها  وإزالــة  اإلسالمية  الجمهورية  جــذور 
ويضع مشروًعا. ومن الطبيعي، فإن لهذا المخطط أجزاء ومقّدمات: 
من  والتحلل  الــال اعــتــقــاد  التحلل  وإشــاعــة  واالخـــتـــالف،  كــبــّث الــفــرقــة 
وإشاعة  الطبقية،  الفواصل  وتعميق  للناس،  المشاكل  وإيــجــاد  الــديــن، 
األجهزة  سمعة  وتشويه  بالمسؤولين،  الشعب  ثقة  وزعــزعــة  الفساد، 
القضائية  كالسلطة  الــبــالد،  فــي  واالنــضــبــاط  النظم  وتــديــر  تقود  اّلــتــي 
ومــجــلــس صــيــانــة الـــدســـتـــور ومــجــلــس الــــشــــورى، واألجــــهــــزة األخــــرى 
المختلفة؛ كل واحدة منها(٣) تشكل إحدى أجزاء هذا المخطط العام 

الذي وضعه العدو.

|  سورة الكهف، اآلية ١٠٤.  ١
.Puzzle  |  ٢

|  أي كل هذه الساحات والسبل التي يعمل عليها العدو والتي كررها هي أجزاء خطته العامة والكلية.  ٣
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وهــنــاك مــن يساعد على ذلــك دون الــتــفــات إلــى ارتــبــاط هــذه الجهة 
أو هـــذه الــســاحــة بــالــجــهــات اُألخــــــرى؛ وســبــب ذلـــك يــعــود إلـــى انــعــدام 

البصيرة. ١٣٨٤/٣/٨
الملوث  الفضاء  ويريد  النقي؛  الصافي  الفضاء  من  العدو  يستاء   -٩٢
المغبر  فالفضاء  ضربته.  وتوجيه  التقدم  على  يساعده  الــذي  بالغبار 
جماعة بظاهر  الساحة  تدخل إلى  أن  الفتنة  الفتنة بعينها. معنى  هو 
الصريح  العدو  ويستطيع  األجــواء.  بتلويث  وتقوم  عدائي  وبباطن  وّدي 
والملوث؛  المغبر  الجو  هــذا  فــي  الحقيقي  وجهه  يخفي  أن  [بــعــداوتــه] 
السالم:  عليه  المؤمنين  أمير  قــال  ضربته:  ويضرب  الميدان  فيدخل 
ِكتاُب  ِفيَها  ُيَخاَلُف  ُتْبَتَدُع،  َوَأْحــَكــاٌم  ُتتََّبُع،  َأْهــَواء  اْلِفَتِن  ُوُقــوِع  َبــْدء  «إِنََّما 
اهللا»، إلــى أن قــال: «َفــَلــْو َأنَّ اْلــَبــاِطــَل َخــَلــَص ِمــْن ِمـــَزاِج اْلــَحــقِّ َلــْم َيْخَف 
ــاِطــِل اْنــَقــَطــَعــْت  ــْبــِس الــَب َعــَلــى اْلـــُمـــْرَتـــاِديـــَن، َوَلــــْو َأنَّ اْلــحــقَّ َخــَلــَص ِمـــْن َل
َعــْنــُه َأْلـــُســـُن اْلــُمــَعــاِنــِديــَن»(١)، أي أن الــحــق والــبــاطــل لــو كــانــا صريحين 
يحب  فالجميع  لالختالف،  مجال  بقي  لما  الميدان  وســط  واضحين 
ِضْغٌث،  هَذا  َوِمــْن  ِضْغٌث،  هَذا  ِمْن  ُيْؤَخُذ  الباطل، «َولِكن  ويكره  الحق 
ــْيــَطــاُن َعــَلــى َأْوِلـــَيـــاِئـــِه»، يخلط جزء  ــْمــَزَجــاِن! َفــُهــَنــاِلــَك َيــْســَتــْولــي الــشَّ َفــُي
يشتبه  وعندها  متمايزين  يكونان  فال  الباطل  من  جــزء  مع  الحق  من 
األمـــر عــلــى الــمــخــاَطــبــيــن. يــجــب مــراقــبــة هـــذا بشكل جــيــد. الـــيـــوم، في 
الحقائق  يظهروا  أن  األمــر،  هذا  على  اعتمادهم  كل  العالمي،  اإلعــالم 
ومخالف  معاكس  بنحوٍ  اإلســالمــي  ونظامكم  ومجتمعكم  بلدكم  في 
دائــًمــا.  مشغولون  وهــم  وكــبــيــرة،  كثيرة  اإلعــالمــيــة  فإمكاناتهم  لــلــواقــع، 
بــالــطــبــع، هــنــاك أيــًضــا أشــخــاٌص فــي الـــداخـــل، يـــكـــّررون كـــالم الــخــارج 

ويرّوجونه عمًدا أو سهًوا.

واآلن مــا هــو الــعــالج الــمــنــاســب لــهــذه الــظــاهــرة؟ يحكم العقل   - ٩٣  
الصراحة  عن  عبارة  والــعــالج  الحل  أن  الصريح  الشرع  ويبين  السليم 
والــــوضــــوح فـــي تــبــيــيــن الـــحـــق؛ عــنــد شــــروع أي حــركــة بــالــعــمــل بحجة 

|  نهج البالغة، الخطبة ٥٠.  ١
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االنتخابات، يرد العنصر المعادي الميدان في جو مغبر؛ فعندما ترون 
عنصر العدو قد ورد الميدان - كالمه وشعاره ينبئ عما في ضميره 

-، ينبغي هنا تحديد الحد الفاصل.
الجميع هنا مسؤولون، والخواص مسؤولون أكثر من غيرهم. وضمن 
هم  غيرهم  من  أكثر  المسؤولية  يتحملون  الذين  فــإن  الــخــواص  دائــرة 
الــذيــن لــديــهــم دائــــرة أكــبــر مــن المستمعين والــمــخــاطــبــيــن. إنــهــا واجــب 
فحوى  ونــعــرف  المتكلم  فنعرف  الــحــدود  تــحــّدد  أن  وهــي  ومسؤولية؛ 
كالمه. ال ينبغي أن يظهر الباطل نفسه من غمرة الغبار ويرد الميدان 
متخّفًيا ويضرب ضربته، دون أن تدري جبهة الحق من أي جهة تلقت 
هذه الضربة. هذا يعني أن الحديث المبهم غير الواضح غير مطلوب 
المسائل.  ويوضحوا  يبينوا  أن  الخواص  على  ينبغي  الخواص.  قبل  من 

وهذا األمر ليس حكًرا على تيار سياسي معين.
أن  اإلسالمي  النظام  ضمن  الموجودة  التيارات  كل  على  ينبغي   - ٩٤
يحددوا بوضوح مواقفهم من الدعم الذي يقدمه مستكبرو العالم(١)؛ 
والمحتلين  والظلم  االستكبار  رؤوس  يأتي  فعندما  ال.  أم  به  تقبل  هل 
للبالد اإلسالمية وقتلة المظلومين في فلسطين والعراق وأفغانستان 
ويتخذون  يتكلمون  الصراع  ساحة  ويدخلون  العالم،  بلدان  من  والكثير 
الذي  الشخص  موقف  هو  ما  معلوًما  يكون  أن  ينبغي  حسن،  مواقف. 
يعيش فــي ظــل نــظــام الجمهورية اإلســالمــيــة فــي قــبــال ذلـــك! هــل هو 

مستعد للتبرؤ من هذه األعمال فيقول أنا مخالف ومعادي لكم؟
٩٥ - عندما يقوم أشخاٌص في جو الفتنة ويعترضون بلسان صريح 
اإلسالمية؛  الجمهورية  ولنظام  لإلسالم  المعادية  الشعارات  ويطلقون 
عندما  وباالنتخابات.  بالجمهورية  بالتشكيك  هــذا  بعملهم  فيقومون 
يبينوا  أن  الــخــواص  مــن  فالمتوقع  المجتمع،  فــي  الــظــاهــرة  هـــذه  تــبــرز 
حـــدودهـــم ويـــحـــددوا مــواقــفــهــم؛ وإن الــغــمــوض فـــي الــحــديــث والــكــالم 
والمساهمة في تلويث األجــواء ليس هو من رفع الفتنة بشيء؛ وليس 

|  أي: دعم بعض الجهات التي تعمل تحت ظل النظام الجمهورية االسالمية.  ١
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مــســاعــًدا على الــجــو الــشــفــاف الــواضــح. الــوضــوح عــدو الــعــدو، وعائق 
أمامه. وتعكير األجواء مساعد له. هذا نفسه شاخص؛ إنه الشاخص 
والمعيار في معرفة من يساعد على الوضوح ومن يساهم في تعكير 

األجواء. فليؤخذ ذلك بعين االعتبار، وليكن معياًرا.
وقد  حقيقة.  هــي  اإلســالمــيــة  الــثــورة  أن  تعلمون،  وأنــتــم  اعــلــمــوا،   - ٩٦
لدى  كان  طالما  زلزلتها.  أو  اقتالعها  يمكن  ال  إلهية  سّنة  من  نهضت 
الشعب اإليمان والعشق والمحبة والهّمة والشجاعة والمثابرة، فاعلموا 
ضربة  توجيه  تستطيع  لــن  وتكاتفت  العالم  قــوى  جميع  تـــآزرت  لــو  أنــه 

للثورة وللنظام ولهذا الشعب.
هـــذه واجـــبـــات ينبغي الــقــيــام بــهــا. ينبغي تــخــطــي الــمــعــابــر والــمــمــرات 
الضيقة؛ فبعضها صعب وبعضها اآلخر أكثر سهولة. والحمد هللا، فإن 
أصعب  وكانت  الصعبة  المعابر  من  الكثير  مضى  فيما  عبر  قد  شعبنا 
بكثير من المعابر الموجودة اليوم؛ وسيكون الشعب هكذا فيما بعد. إن 
العدو وأصحاب الفتنة موجودون على الــدوام. فلهذا اليوم عدو، ولغدٍ 
عــدو آخـــر، وبــعــد غــد عــدو آخــر وبــأســلــوب آخـــر. عندما تحافظ األمــة 
ستصمد  حــيًّــا  وتبقيه  إيمانها  وتحفظ  وعــزمــهــا  ووعــيــهــا  يقظتها  على 
وتــقــف فـــي مــواجــهــة كـــل هـــذه الــمــعــارضــات بــســهــولــة، وتــعــمــل أيــديــهــا 
براحة، وتتغلب على كل المعارضات وفي كل المواجهات.. ١٣٨٨/١٠/٢٩

بضع وصايا
صبركم؛  تفقدوا  أن  احــذروا  وصايا:  ببضع  العزيز  شعبنا  أوصي   - ٩٧
تفقدوا  أن  احـــذروا  بالصبر.  نتقدم  أن  وينبغي  بالصبر،  انتصرنا  لقد 
صــبــركــم؛ فــاعــرفــوا الــعــدو وشــّخــصــوا عــداوتــه ومــكــائــده بــدقــة. فلتكن 
عيونكم مفتوحة عــلــى اإلعــــالم الـــذي يــقــوم بــه الــعــدو والــكــالم الــذي 
ينطق به والشائعات التي يختلقها ويبثها؛ التفتوا ودققوا في الخلفيات 
والــدوافــع الــتــي ينطلق منها الــعــدو فــي كــالمــه وبــث شائعاته وأخــبــاره 
الكاذبة، وكذلك البيانات والمواقف المنافقة التي يجريها على لسانه. 

في كل األحوال، العدو هو العدو. ١٣٧٠/٣/١٤
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حّتى  الثورة  إلــى  ضربة  توجيه  للعدّو  يمكن  أنــه  التجربة  تعلمنا   -  ٩٨
األعــداء.  كمائن  إلى  نظرنا  نوّجه  أن  دوًمــا  علينا  الظروف.  أفضل  في 
وإّن الــغــفــلــة عـــن إمــكــانــّيــة تــوجــيــه الـــعـــدّو ضــربــتــه إلـــى حــركــة الشعب 
اإليــــرانــــّي الــعــاّمــة هـــو شــــيٌء خــطــيــر؛ كـــونـــوا حـــذريـــن. إّنـــهـــا وصــيــة أمــيــر 
المؤمنين (ســالم اهللا عليه) حيث قــال: «ومـــن نــام لــم ُيــَنــم عــنــه»(١). 
ننام  ال  أن  يجب  السياسية،  الحياة  ميدان  في  النوم  يغلبنا  ال  أن  يجب 
يكون  ربــمــا  الــعــدو  أّن  تعلم  أن  فيجب  أنـــَت  نــمــَت  إْن  متاريسنا.  خلف 
أعــداء  حــاول  لقد  معلومات.  هو  إّنما  تحليل،  محض  هــذا  ليس  يقًظا. 
الحرية  مناخ  فــي  يتمّكنوا  علَّهم  وســعــوا  اإلســالمــيــة  الجمهورية  نظام 
ومشاكل  مــتــاعــب  خــلــق  مــن  للشعب  اإلســـالمـــّي  الــنــظــام  منحه  الـــذي 
وعــّبــأوا  كثيرة  إعالمية  وســائــل  ووظــفــوا  األمـــوال  وأنــفــقــوا  سعوا  للناس. 
لشعب  عيًدا  ُيعتبر  الــذي  الوضع،  هذا  من  يصنعون  عّلهم  كثر  عمالء 
ا بالشعب اإليـــرانـــي.. لقد  ــا كــبــيــًرا، وضــًعــا مــضــرًّ إيـــران واحــتــفــاًال وطــنــيًّ
لنا  إنـــذاًرا  التجربة(٢)  هــذه  تكون  أن  يجب  المساعي.  هــذه  مثل  بذلت 
في  ببعض  بعضنا  الــثــقــة  ســّيــئــي  كــّنــا  إذا  الــشــعــب.  أبــنــاء  ولــكــل  جميًعا 
بعضنا  العداء  بعين  ننظر  وكّنا  واالجتماعّية،  السياسّية  الحياة  ساحة 
إلى بعض فسوف تكون هذه فرصة ألعدائنا الحقيقيين. إذا لم نفّكر 
ولم تكن لدينا بصيرة وإذا نسينا أّن ثّمة أعداء يكمنون للثورة فسوف 

نتلّقى ضربة. كانت هذه تجربة لنا. ١٣٨٨/٥/١٢
الفاقدين  تــدعــوا  ال  ووحــدتــكــم.  وبصيرتكم  صبركم  احــفــظــوا   -  ٩٩
لــلــبــصــيــرة والــصــبــر واألنــانــيــيــن وأصـــحـــاب الــمــصــالــح الــشــخــصــيــة وغــيــر 
هوة  يجعلوا  أن   - مختلفة  حجج  تحت   - الشعب  بمصالح  المكترثين 
بين صفوفكم القوية ويلوثوا قلوبكم ويلقون بها االضطراب، سواء فيما 
بينكم أو فيما بينكم وبين المسؤولين. تيقظوا واعلموا أن هذا الطريق 
سيصل إلـــى الــهــدف؛ فــهــو طــريــق األنــبــيــاء واألوصـــيـــاء وأمـــل المؤمنين 
الصالحين طـــوال الــتــاريــخ والــعــصــور الــمــاضــيــة. وإن الــشــعــوب األخــرى 

تنظر إليكم وتريد أن تتعلم منكم. ١٣٧٠/٣/١٤

|  نهج البالغة، الكتاب رقم ٦٢.  ١
|  انتخابات العام ٢٠٠٩ واألحداث التي رافقتها وتلتها.  ٢



٧٠
W�UI²Ýô« ∫w½U¦�« qBH�«

فقلوبنا  والــتــلــف،  للصدأ  نتعرض  إنــنــا   -  ١٠٠
ونــــفــــوســــنــــا يـــعـــتـــريـــهـــا الـــــصـــــدأ بـــشـــكـــل مــســتــمــر 
أثـــنـــاء مــواجــهــتــنــا لــوقــائــع الــحــيــاة الــيــومــيــة، وال 
بــد مــن مــعــالــجــة هـــذا الــصــدأ وتــالفــيــه بــالــطــرق 
لــلــفــنــاء،  اإلنـــــســـــان  تــــعــــرض  وإال  الـــصـــحـــيـــحـــة، 
والظاهرية  المادية  الناحية  من  شديًدا  قويًّا  اإلنسان  يكون  فلربما 
ــا إن لـــم يــضــع الــتــعــويــض عـــن هـــذا الــتــلــف في  لــكــنــه ســيــفــنــى مــعــنــويًّ

الحسبان. ١٣٨١/٧/١٧
ا - فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــنــاء  جـــــدًّ مــهــمــة  فـــي الـــقـــرآن نــقــطــة  وردت   - ١٠١
المجتمع اإلسالمي وتحقيق القيم اإلسالمية العظيمة - وهي مسألة 
رايتها  ويــرفــعــون  الحقيقة  يــنــشــدون  الــذيــن  اســتــقــامــة  أي  االســتــقــامــة؛ 
المثل  تحقيق  اإلنسان  ليستطيع  ضرورية  االستقامة  بها.  والملتزمون 
باستقامة  إال  والمثل  القيم  من  الكثير  إلى  للوصول  سبيل  ال  العظيمة. 

الشعب الدائمة مع مرور السنين. ١٣٨٠/٨/١٠
١٠٢ - يتم التعامل مع االستقامة كمفهوم رائج ومتداول وغير مهم؛ 
تبرز  وحــســاس؛  األهــمــيــة  فــائــق  مفهوم  فهو  كــذلــك؛  ليس  األمـــر  أن  إال 
أهميته في العمل أكثر بمراتب من ذلك الشيء الذي يتصوره اإلنسان 
﴿َوَألَِّو َوَألَِّو  المستقيم  الــصــراط  على  الثبات  تعني  االستقامة  ذهــنــه.  فــي 
اء َغَدًقا﴾(١)، أي إذا استقاموا على  ِريَقِة َألَْسَقْيَناُهم مَّ اء َغَدًقااْسَتَقاُموا َعَلى الطَّ ِريَقِة َألَْسَقْيَناُهم مَّ اْسَتَقاُموا َعَلى الطَّ
هذا الصراط نفسه، وكانوا في هذا االتجاه عينه، ولم يبدلوا طريقهم 
ولـــم يــتــأثــروا بـــالـــظـــروف؛ حــيــنــهــا ســتــتــرتــب الــنــتــائــج الــدنــيــويــة والـــثـــواب 
اْسَتَقاُموا  ُثمَّ  اُهللا  َنا  َربُّ َقاُلوا  الَِّذيَن  اْسَتَقاُموا ِإنَّ  ُثمَّ  اُهللا  َنا  َربُّ َقاُلوا  الَِّذيَن  ﴿ِإنَّ  الــقــرآن  يقوله  ما  هــذا  األخـــروي. 

|  سورة الجنالجن، اآلية ١٦.  ١
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المالئكة  نزول  شرف  َتْحَزُنوا﴾(١)،  َوَال  َتَخاُفوا  َأالَّ  اْلَمَالِئَكُة  َعَلْيِهُم  ُل  َتْحَزُنواَتَتَنزَّ َوَال  َتَخاُفوا  َأالَّ  اْلَمَالِئَكُة  َعَلْيِهُم  ُل  َتَتَنزَّ
ومخاطبتهم أن ال تخافوا وال تحزنوا. متى يحصل هذا الشرف؟ عند 
الجميع  ينظر  اثبتوا،  استقيموا،  اإلنسان،  يقولها  كلمة  هي  االستقامة؛ 
إلـــى بعضهم ويــقــولــون ســمــًعــا وطـــاعـــة. أال إن االســتــقــامــة فــي مــيــدان 

ا. ١٣٧٤/١٠/٨ العمل مسألة هامة جدًّ
ُل  َنا اُهللا ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ ُل ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربُّ َنا اُهللا ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ ١٠٣ - يقول القران الكريم: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربُّ
هللا  بالعبودية  اإلقــرار  يعني  اُهللا﴾  َنا  اُهللاَربُّ َنا  ﴿َربُّ فقولهم  اْلَمَالِئَكُة﴾(٢)،  اْلَمَالِئَكُةَعَلْيِهُم  َعَلْيِهُم 
فحينما  كافًيا،  ليس  لكنه  العظمة؛  غاية  فــي  أمــر  وهــذا  لــه؛  والتسليم 
فيه،  نطلقها  الـــذي  األوان  لــذلــك  ا  جـــدًّ حــســن  فــهــذا  اهللا)  ــنــا  نــقــول (ربُّ
نفًعا  تجدينا  لن  اليوم  أطلقنا  الــذي  اهللا)  (رّبنا  فــإن  نسيناها  إذا  لكننا 
ويــمــضــون  يــثــبــتــون  أي  اْسَتَقاُموا﴾،  اْسَتَقاُمواُثمَّ  ﴿ُثمَّ  يــقــول  فــهــو  لــذلــك  الــغــد،  فــي 
المالئكة»؛  عليهم  أن «تتنزل  إلى  يــؤدي  مما  وهــذا  الطريق.  هذا  على 
وال  ا،  واحـــدً جيدٍ  آٍن  أو  جيدة  للحظة  اهللا  مالئكة  عليهم  تتنزل  ال  وإّال 
يبلغ  وال  اإللــهــي،  العون  يد  نحوه  تمتد  وال  الهداية  نــور  اإلنــســان  يــدرك 
بّد  فال  تــوقــف]؛  ثم  لفترة  صلح  الصالحين [إن  العباد  مقام  اإلنــســان 
من مواصلة هذا الدرب والمضي في ﴿ُثمَّ اْسَتَقاُمواُثمَّ اْسَتَقاُموا﴾ وإذا ما أردتم أن 
تتحقق هذه االستقامة فعليكم الحذر دائًما من أن يهبط بناء وميزان 

المعنوية هذا عن مستواه المطلوب. ١٣٨١/٧/١٧
الَِّذيَن  الَِّذيَن ِإنَّ  ﴿ِإنَّ  مفردة «االستقامة»  تبرز  المفردات  هذه  بين  من   - ١٠٤
َتْحَزُنوا﴾،  َوَال  َتَخاُفوا  َأالَّ  اْلَمَالِئَكُة  َعَلْيِهُم  ُل  َتَتَنزَّ اْسَتَقاُموا  ُثمَّ  اُهللا  َنا  َربُّ َتْحَزُنواَقاُلوا  َوَال  َتَخاُفوا  َأالَّ  اْلَمَالِئَكُة  َعَلْيِهُم  ُل  َتَتَنزَّ اْسَتَقاُموا  ُثمَّ  اُهللا  َنا  َربُّ َقاُلوا 
أي إنهم يكونون على اتصال بالملكوت األعلى في دنياهم هذه، حيث 
يستولي  فــال  ونفسيًّا  وفــكــريًّــا  روحــيًّــا  ينضب  ال  معين  على  يحصلون 
عليهم خـــوف وال حـــزن؛ فــالــخــوف إنــمــا يــأتــي مــن األخــطــار الــتــي ربما 
تتهدد اإلنــســان. فــإذا مــا تحرر الــمــرء مــن الــخــوف فحينها يمضي في 
طريقه ويتقدم نحو هدفه بمزيد من الجرأة واالقتدار وبروحية عالية، 
يفقد  لن  أنــه  بسبب  فهو  والــحــزن  الخوف  اإلنــســان  يعتري  ال  وعندما 

شيًئا...
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أوًال، ألن سلوك هذا الطريق يكتنف الكثير من النجاح والتوفيق.
ما  سبيل  فــي  فألنه  شيًئا؛  يفقد  أن  مــن  لإلنسان  بــّد  ال  كــان  إذا  ثــانــًيــا، 
مثلما  الضمير.  مرتاح  فهو  اإللهي،  للتكليف  وأداءٍ  واجب  من  إليه  عهد 
وفجعوا  أبناؤهم  استشهد  الذين  الشهداء  لعوائل  بالنسبة  حاصل  هو 
أولئك  وبين  هــؤالء  بين  ما  فشّتان  بالسرور،  عامرة  قلوبهم  لكن  بهم، 
الذين تصادفهم مثل هذه الحادثة في غير طريق الشهادة. ١٣٨٠/٩/٢١

١٠٥ - الــبــدايــة واالنـــطـــالق أمـــر مـــبـــارك، لــكــنــه لــيــس كــافــًيــا. عندما 
وتستمرون  طريق  في  أقدامكم  وتــوِتــدون  تثبتون  وعندما  تستقيمون، 
صمموا  الحسنة،  بالبداية  تكتفوا  ال  العمل.  ذلــك  قيمة  فستتضاعف 
على االستمرار في الطريق بمراعاة الدقة والمالحظة وكل الظروف 

الالزمة لالستمرار في هذا السبيل. ١٣٨٢/٩/١٧
١٠٦ - إّن المحافظة على النعمة أصعب من اكتسابها، قال تعالى: 
َتَخاُفوا  َأالَّ  اْلَمَالِئَكُة  َعَلْيِهُم  ُل  َتَتَنزَّ اْسَتَقاُموا  ُثمَّ  اُهللا  َنا  َربُّ َقاُلوا  الَِّذيَن  َتَخاُفوا ِإنَّ  َأالَّ  اْلَمَالِئَكُة  َعَلْيِهُم  ُل  َتَتَنزَّ اْسَتَقاُموا  ُثمَّ  اُهللا  َنا  َربُّ َقاُلوا  الَِّذيَن  ﴿ِإنَّ 
ذلك  مع  بد  ال  بل  اُهللا﴾  َنا  اُهللاَربُّ َنا  ﴿َربُّ قــول:  مجرد  يكفي  فال  َتْحَزُنوا﴾(١)  َتْحَزُنواَوَال  َوَال 
هي  فاالستقامة  اْلَمَالِئَكُة﴾  َعَلْيِهُم  ُل  اْلَمَالِئَكُةَتَتَنزَّ َعَلْيِهُم  ُل  ﴿َتَتَنزَّ وعندها  االستقامة،  من 
األســــــاس، وإال فــقــد يــكــون بــإمــكــان شــخــص ضــعــيــف مــثــلــي أن يــرفــع 
وسرعان  حمله  في  يستمر  أن  يمكنه  ال  أنه  إال  للحظات،  ثقيًال  حمًال 
مـــا ســيــطــرحــه أرًضــــــا. فــالــشــخــص الـــقـــوي والــمــنــجــز لــلــعــمــل هـــو الـــذي 
باستطاعته رفع هذا الحمل الثقيل واالستمرار في حمله خالل المدة 

المطلوبة.
أننا  إال  صــالــحــة،  بــنــوايــا  العمل  ونــبــاشــر  صــالــحــة،  مــّنــا  كثيرين  نــوايــا  إّن 
[عــنــدمــا] ال نستطيع االحــتــفــاظ بــهــذه الــنــوايــا، حــيــث تــصــطــدم هــذه 
النوايا أثناء الطريق ببعض الموانع وتبدأ بالتآكل واالضمحالل، وأحياًنا 
مكمن  هو  الــذي  القلب  معارضة -  قوية  جاذبة  إلــى  القلب  يتوّجه  قد 
ينحرف  وحينها  وتبّدلها،  النّية  اختفاء  تدركون  ما  وسرعان   - النوايا 
َنا اُهللا﴾  َنا اُهللاَربُّ الشخص عن مساره، وإذا رأيتم أّن أشخاًصا كانوا يقولون: ﴿َربُّ
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إلى  توجههم  بــدل  األصــنــام  عبادة  نحو  يتوجهون  حاليًّا  أنهم  حين  في 
بسبب  هو  إنما  درجــة،   ١٨٠ الَخّالبة  شعاراتهم  على  وانقلبوا  الكعبة، 
عــــدم تــمــّكــنــهــم مـــن الــحــفــاظ عــلــى مــبــادئــهــم؛ ألنــــه قـــد ظـــهـــرت اثــنــاء 

الطريق جذبات وميول.
أربعين  االرتــيــاض  يمارس  أْن  نــوى  الــذي  الشخص  بذلك  سمعتم  ربما 
العشرين  اليوم  بلغ  إن  وما  والخامس؛  والثاني  األول  اليوم  مضى  يوًما، 
حتى دّبت فيه الوساوس الشيطانية، فعرضت له امرأة بالغة الجمال، 
وُوضــــع أمــامــه طــعــاُم شــهــي، وُعــرضــت لــه أمــــوال طــائــلــة، فــلــم يتمالك 
عشرين  طوال  بذلها  التي  الجهود  وذهبت  للرغبات  واستسلم  نفسه، 
حقيقة،  تــكــون  أن  الحكاية  لــهــذه  يمكن  الــريــاح،  أدراج  يــوًمــا  ثالثين  أو 
وحتى إذا لم تكن حقيقة، فإن الــدرس الــذي ُيــراد تقديمه من خاللها 

واضح. ١٣٨٤/٦/٨
١٠٧ - عــلــيــنــا أن ال نــنــســى هـــذا الـــهـــدف أّن االســتــقــامــة يــعــنــي عــدم 
ضــالل الطريق وعــدم نسيان الــهــدف. إن هــذا األمــر دقيق ومهم إلى 
درجة أن اهللا تعالى مع عظمة النبي صلى اهللا عليه وآله قد أوصاه به 

أيًضا ونحن علينا أن نوصي أنفسنا بذلك.
احذروا  َمَعَك﴾.  َتاَب  َوَمن  ُأِمْرَت  َكَما  َمَعَكَفاْسَتِقْم  َتاَب  َوَمن  ُأِمْرَت  َكَما  ﴿َفاْسَتِقْم  تعالى:  اهللا  أوصى  لقد 
حديث  هــو  الطريق  ضاللة  عــن  الحديث  إن  الـــدرب.  وضــاللــة  الخطأ 
عــــام مــبــهــم ومــعــقــد بــعــض الـــشـــيء؛ كـــل شــخــص يـــّدعـــي أن الــطــريــق 
مــن هنا، قــد يــصــادف أن يكون صديقان أو أخـــوان وكــل واحــد منهما 
لــديــه نــظــرة وذوق وأســـس مختلفة عــن اآلخـــر فــي مــجــاالت سياسية 
واقتصادية؛ وكل واحد منهما يدعي أن طريقه هو الطريق الصحيح. 
فــهــل يــا تـــرى هـــذا هــو معنى االســتــقــامــة عــلــى الــطــريــق؟! كـــال، حتًما 

هناك اختالفات في الطباع واألذواق.
مرتين  وتـــرددون  الخالق  يــدي  بين  تقفون  صــالة  كل  في  أنتم   - ١٠٨
الُمسَتِقيَم﴾،  َراَط  الصِّ الُمسَتِقيَماهِدَنا  َراَط  الصِّ ﴿اهِدَنا  األقــل  على  مــرات  عشر  يــوم  كــل  وفــي 
دائًما،  المستقيم  الصراط  منه  ويطلب  اهللا  يدعو  العادة،  في  اإلنسان 
واالستجابة تكون ﴿َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَتَفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت﴾. وبالنسبة لنا نحن العاملون 
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والمسؤولون يكون تكليفنا أكبر وحملنا أثقل.

حفظ الصراط المستقيم
١٠٩ - لقد تكررت موضوعات كثيرة في القرآن الكريم. على سبيل 
الكفار،  قبيل:  كــعــدو دائــــم.. ومــســائــل مــن  مسألة «الــشــيــطــان»  الــمــثــال 
مسائل  هــي  لألنبياء؛  ومواجهتهم  بها  قــامــوا  الــتــي  واألعــمــال  األعــــداء، 
تكررت كثيًرا. وليس هذا التكرار دون غرض وجيه. وإذا لم يكن هناك 
علينا  ينبغي  فيها.  التكرار  هذا  كل  يحصل  فال  مهمة  استثنائية  نقطة 
أهمية فــي حياتنا  أن نبحث عــن هــذه االمــــور: فما هــو الــشــيء األكــثــر 

فنجده ونفكر به ونتعرف عليه ونسعى إليه.
١١٠ - إن مــســألــة «اهـــدنـــا الـــصـــراط الــمــســتــقــيــم» الــتــي نــكــررهــا في 
الــصــالة خــاصــة مــع االلــتــفــات إلــى التأكيد الــمــوجــود فــي الــســورة على 
ا. ووجه ذلك وسببه، هو أن حفظ الصراط  هذا الموضوع أمر مهم جدًّ
بالطبع  واقــًعــا.  مهمة  مسألة  األســـاس  فــي  البشر  حياة  فــي  المستقيم 
ليس الكالم هنا حول الشخص الذي أضاع الطريق منذ البداية أو أنه 
لــم يجده - وهــو محل حديث اآليـــة، ولــن أتــعــرض لــه إال أّن مــن ظفر 
بــطــريــق الــهــدايــة هــو دائــًمــا فــي مــعــرض االنـــحـــراف عــن هـــذا الطريق 
وهــذه  سنة!  الثمانين  أو  الستين  أو  الخمسين  أو  سنة  األربعين  خــالل 
قد  حثيث  وجهد  سعي  بعد  أنكم  افــرضــوا  خــســارة!  بعدها  ما  خسارة 
نحو  مستقيًما  خًطا  والخطوط  العناوين  من  العديد  بين  من  وجدتم 
احتمال  وتــصــوروا  األهمية،  غاية  في  إليكم  بالنسبة  هو  الــذي  الهدف 
الـــوقـــوع فــي الــضــيــاع والــضــاللــة عــنــد كــل خــطــوة، عــنــد الــســعــي وحين 
تدابير  باتخاذ  دائًما  اإلنسان  يقوم  أن  الهاجس  هــذا  يستدعي  العمل. 

معينة، وهذه هي مسألة حفظ الصراط المستقيم.
سهلة  تــبــدو  أيــًضــا.  وممتنع  ســهــٌل  معنى  لــهــا  االســتــقــامــة!   ...  -  ١١١
نرى  النظر  ودقـــة  التأمل  عند  ولــكــن  األولـــى،  بالنظرة  فهمها  ويمكن 
عــمــق مــعــنــاهــا؛ كــمــا أن تــحــديــدهــا وتــشــخــيــصــهــا إلــــى حـــد مـــا صــعــب؛ 

ا. وكذلك إن رعايتها في العمل أمر هاّم جدًّ
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القدم  وتــد  تعني  االستقامة  الهداية.  ستشملكم  استقمتم  إذا   -  ١١٢
نقول  أن  المستقيم.  الــطــريــق  فــي  والــســيــر  االســتــمــرار  فــي  ورســوخــهــا 
بداية  إلــى  انظروا  والتشديد.  التأكيد  مع  المستقيم»  الصراط  «اهدنا 
الـــســـورة «بـــســـم اهللا الــرحــمــن الـــرحـــيـــم» فــهــي مــعــرفــة مـــن الــمــعــارف. 
بمعنى  ليس  هنا  االســـم  ألن  مهمة  قصة  اهللا»  «بــســم  قصة  بالطبع، 
ذلك الشيء الذي نفهمه من معنى االسم. االسم يعني المظهر؛ جيد، 
إّن لذات الباري المقدس مظاهر متعددة وتجّليات، فهو يتجلى أحياًنا 
ويطلق   - الخناق  ضيق  مــن  بالطبع  هنا  والتعبير   - الرحمانية  باسم 
«الرحمن» بهذا االعتبار على الذات المقدسة للخالق؛ وكذلك تتجلى 
االعتبار  وبــهــذا  «الــرازقــيــة»  وهــو  آخــر  بتجلي  للخالق  المقدسة  الـــذات 
فـــالـــذات الــمــقــدســة لــلــرب هــو الـــــرزاق «هـــو الـــــرزاق ذو الــقــوة الــمــتــيــن». 
البحث  بل  الفعل  صفات  أو  الــذات  صفات  في  البحث  يكون  ال  أحياًنا 
فهو  فيه  والبحث  طــرحــه  يــريــدون  عندما  الــخــالــق.  المقدس  ذات  هــو 
هي  للخالق  المقدسة  األسماء  بأن  العلماء  بين  ومشهور  االســم،  «اهللا» 
اسم االسم. واالسم يعني هو ذلك الظهور والتجلي الخاص الذي هو 
أو  «اهللا»  كلمة  بتعبير  التجلي  هــذا  يبّين  بحيث  لإلله  المقدسة  للذات 

كلمة «الرحمن» أو «الرحيم». وهذه اسم االسم.
إًذا فاالسم هو ذلك الظهور وذلك التجلي. عندما تقولون «بسم اهللا»، 
فهذه الــبــاء هــي بــاء االستعانة. وبــرأيــي هــي ليست بــاء السببية وذلــك 
بذات  والتعلق  االلتصاق  بمعنى  هي  ال  «باء»  لها.  ذكــروه  الذي  الشيء 
فكل   - أيــًضــا  صحيحة  ليست  استعانة  كلمة  ولعل   - المقدس  الــرب 
عالم الوجود متعلق به ومرتبط وقائم به، ومستند إلى ذاته المقدسة 
حيث «لو امتنع عن القيام بالعالم لزال وفسد»(١). هذه هي باء «بسم 
اهللا»! لذلك ورد في الروايات أن كل «بسم اهللا» قد جمعت في بائها، 
ألنــه لــوال الــبــاء لــن يــكــون لــذلــك التعلق وااللــتــصــاق واالرتـــبـــاط معنًى. 
«بسم اهللا الرحمن الرحيم» هو نفسه ذكر. وليس مقدمة أذكار أخرى 
غــيــره - أي بــاالســتــعــانــة باسمك  ليتصور اإلنــســان أنـــه مــقــدمــة لــذكــرٍ 

|  بيت شعر.. بمعنى لو انه تمنع عن دارة السماوات واالرض لفسدتا.  ١
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أبـــدأ بــهــذا الــعــمــل - ال، فــهــو نفسه ذكـــر مستقل! فــفــي بــعــض وصــايــا 
اهللا  ف  «بسم  إًذا  كذكر..  الرحيم»  الرحمن  اهللا  ب  «بسم  يوصون  األذكــار 
الرحمن الرحيم» هو شرح وعرض وبيان لمعرفة من المعارف اإللهية 
العظيمة، ثم «الحمد هللا رب العالمين»، «الرحمن الرحيم» و«مالك يوم 

الدين»، كلها من هذا القبيل.
١١٣ - بــدايــة طلبنا وحــاجــتــنــا مــن إلـــه الــعــالــم فــي أول الــقــرآن - في 
وفيها معارف  نستعين»،  نعبد وإيــاك  كلمة «إيــاك  الحمد - من  ســورة 
أن المصداق الكبير لالستعانة، هو  في التعبير  وقد ورد  ا.  عظيمة جــدًّ
هذه  كل  فكأّن  المستقيم».  الصراط  الثانية «اهدنا  اآليــة  في  يأتي  ما 
المستقيم».  الـــصـــراط  «اهـــدنـــا  الــعــبــارة  لــهــذه  تمهيد  هــي  الــمــقــدمــات 
عليهم  أنعمت  الــذيــن  فيقول «صـــراط  المستقيم  الــصــراط  يــوضــح  ثــم 
إنه  المستقيم؟  الــصــراط  هو  ما  الضالين»  وال  عليهم  المغضوب  غير 

الصراط الذي أنعمه على أشخاص معّينين.
تعالى:  يــقــول  مــن الــنــاس.  الكثير  عــلــى  اهللا  أنــعــم  لــقــد  حــســن،   - ١١٤
َهَداء  َوالشُّ يِقيَن  دِّ َوالصِّ ِبيِّيَن  النَّ َن  مِّ َعَلْيِهم  اُهللا  َأْنَعَم  الَِّذيَن  َمَع  َهَداء َفُأْوَلِئَك  َوالشُّ يِقيَن  دِّ َوالصِّ ِبيِّيَن  النَّ َن  مِّ َعَلْيِهم  اُهللا  َأْنَعَم  الَِّذيَن  َمَع  ﴿َفُأْوَلِئَك 
والشهداء  والصديقين  النبيين  على  أنعم  تعالى  فاهللا  اِلِحيَن﴾(١).  اِلِحيَنَوالصَّ َوالصَّ
والصالحين. وفي مكان آخر يقول: ﴿َيا َبِني ِإْسَراِئيَل اْذُكُروْا ِنْعَمِتَي الَِّتي َيا َبِني ِإْسَراِئيَل اْذُكُروْا ِنْعَمِتَي الَِّتي 
على  أنعم  تعالى  فاهللا  اْلَعاَلِميَن﴾(٢).  َعَلى  ْلُتُكْم  َفضَّ َوَأنِّي  َعَلْيُكْم  اْلَعاَلِميَنَأْنَعْمُت  َعَلى  ْلُتُكْم  َفضَّ َوَأنِّي  َعَلْيُكْم  َأْنَعْمُت 
بني إسرائيل وهذا التعبير ﴿َيا َبِني ِإْسَراِئيَل اْذُكُروْا ِنْعَمِتَيَيا َبِني ِإْسَراِئيَل اْذُكُروْا ِنْعَمِتَي﴾ ورد مرتان 
﴿َأْنَعَم َأْنَعَم  شخص  في  جــاء  حيث  أيًضا،  غيره  وهناك  البقرة؛  ســورة  في 
زيد بن  هــو  اَهللا﴾(٣)  َواتَِّق  َزْوَجَك  َعَلْيَك  َأْمِسْك  َعَلْيِه  َوَأْنَعْمَت  َعَلْيِه  اَهللاُهللا  َواتَِّق  َزْوَجَك  َعَلْيَك  َأْمِسْك  َعَلْيِه  َوَأْنَعْمَت  َعَلْيِه  اُهللا 
شيًئا  يبين  ال  األشــخــاص  على  تعالى  اهللا  إنــعــام  فــإّن  بالطبع،  الــحــارث. 
يمكن لإلنسان بواسطته أن يفهم معنى «الصراط المستقيم». لذلك 

يقال بيننا - نحن طالب الحوزة - أنه جعل له قيًدا احترازيًّا.
١١٥ - في آية: ﴿ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِبِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب﴾ فهؤالء 
﴿َغيِر َغيِر  وتعبير  للغضب؛  مـــورًدا  ليسوا  الــذيــن  َعَليِهْم﴾  َأنَعمَت  َعَليِهْمالَِّذيَن  َأنَعمَت  ﴿الَِّذيَن 

|  سورة النساء، اآلية ٦٩.  ١
|  سورة البقرة، اآلية ٤٧ / ١٢٢.  ٢

|  سورة األحزاب، اآلية ٣٧.  ٣



٧٧

َعَليِهْم﴾؛  َأنَعمَت  َعَليِهْمالَِّذيَن  َأنَعمَت  ل  ﴿الَِّذيَن  أولى  صفة  الِّيَن﴾  الضَّ َوَال  َعَليِهْم  الِّيَنالَمغُضوِب  الضَّ َوَال  َعَليِهْم  الَمغُضوِب 
وهي صفة فئة من الناس الذين أنعمت عليهم - وانــا أطلب منك أن 
تجعلني على طريقهم - هي ﴿َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْمَغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم﴾. مثلما أن بني 
وردت  التي  َعَلْيِهْم﴾  اُهللا  َعَلْيِهْمَغِضَب  اُهللا  ﴿َغِضَب  للغضب؛  مـــورًدا  وقعوا  قد  إسرائيل 
في القرآن. «وال الضالين» وال من الذين ضلوا. ال يكفي أن يكون اهللا 
مــورًدا  عليه  اهللا  أنعم  الــذي  يكون  ال  أن  ينبغي  شخص.  على  أنعم  قــد 

للغضب اإللهي وال من الضالين أيًضا.
بنو  أنهم  الــروايــات  في  جــاء  عليهم؟  اهللا  غضب  الذين  هم  من  حسن؛ 
إسرائيل؛ فهم الذين وقعوا مورد ﴿َأنَعمَت َعَليِهْمَأنَعمَت َعَليِهْم﴾ وكذلك ﴿الَمغُضوِب الَمغُضوِب 
َعَليِهْمَعَليِهْم﴾ وال يريد اهللا سبحانه منا أن نسلك سبيلهم. كما أن المراد من 

ح القرآن أنهم ضلوا. الِّيَن﴾ أيًضا النصارى؛ وقد صرَّ الِّيَنالضَّ ﴿الضَّ
مــورد  َعَليِهْم﴾  َأنَعمَت  َعَليِهْمالَِّذيَن  َأنَعمَت  ﴿الَِّذيَن  مـــوارد  بين  مــن  فلدينا  وعليه؛   -  ١١٦
الذين  أصــبــح  متى  ضـــالل.  مـــوارد  منهم  لدينا  وكــذلــك  أيــًضــا.  غضب 
من  البداية  في  هؤالء  يكن  لم  الباري؟  غضب  مورد  َعَليِهْم﴾  َعَليِهْمَأنَعمَت  ﴿َأنَعمَت 
الــمــغــضــوب عليهم؛ لــكــن فيما بــعــد أصــبــحــوا مــــورَد الــغــضــب. مــا الــذي 
المراقبة  عــدم  االستقامة؛  عــدم  هو  هــذا  كذلك؟  أصبحوا  حتى  حــدث 
وعـــدم الــدقــة! إنــه نتيجة تلك الــمــواقــف الــتــي تــحــرف طــريــق اإلنــســان 
دون أن يشعر وتضله ويرتكب المحذور. على سبيل المثال، لنفترض 
خرق  مثل  السالم  عليه  موسى  النبي  مع  حصلت  التي  الوقائع  بعض 
الــقــانــون فــي قضية يـــوم الــســبــت أو لــجــاجــة أصــحــابــه أو كــثــرة إراقــتــهــم 
األمــور  هــذه  بالطبع،   (١)!﴾ َحقٍّ ِبَغْيِر  اَألنِبَياء  َحقٍَّوَقْتَلُهُم  ِبَغْيِر  اَألنِبَياء  ﴿َوَقْتَلُهُم  األنــبــيــاء  لــدمــاء 
لم  دفعي]  [بنحو  البداية  في  منها  أي  يحصل  ولــم  تدريجيًّا؛  حصلت 

يكن األمر بهذا النحو.
١١٧ - كنت في مشهد في األعوام (١٩٧١ و١٩٧٢) أفّسر للشباب 
هذه اآليات من سورة البقرة، وكنت قد قرأت وبحثت بشكل مفصل 
حــول بني إســرائــيــل، ومنها آيـــات بني إســرائــيــل ذات الــصــلــة. كــان بنو 
إسرائيل في ذلك العصر من أفضل عباد اهللا والمختارون من اهللا على 

|  سورة النساءالنساء، اآلية ١٥٥.  ١
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العالمين، وهذا األمر ال يحصل بسهولة. فهؤالء كانوا لسنوات طويلة 
يــرزحــون تــحــت نــيــر ظــلــم فــرعــون؛ وهـــم فــي الــواقــع واجــهــوا وصــمــدوا. 
فــهــؤالء مــع وجـــود الــحــكــومــة الــفــرعــونــيــة الــجــبــارة فــي مــصــر لــم يغيروا 
متحّضرة  كــانــت  الــتــي  الحكومة  تلك  ضغط  تحت  وعــادتــهــم  سبيلهم 
ا  جدًّ بارعة  وكذلك  وظالمة  ومتسلطة  عمرانيًّا؟]  ومتقدمة  [متمدنة 
كانت  الفرعونية  الحكومة  أن  الــمــعــروف  ومــن  الــبــالد.  أمـــور  إدارة  فــي 
حكومة غير عــاديــة؛ والــيــوم تظهر بــوضــوح آثـــار الــفــراعــنــة وإرثــهــم في 
التاريخ؛ فبنو إسرائيل مع وجود تلك الحكومة القوية الطاغية لم يبدلوا 
بتقاليدهم  وتمسكوا  دينهم  حفظوا  فقد  بدينهم!  بالك  فما  عاداتهم 

وسننهم وكذلك حافظوا على عنصرهم وساللتهم.
١١٨ - وأنا هنا أرّجح كون سبب مقولة ﴿َوُيَذبُِّحوَن َأْبَناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن َوُيَذبُِّحوَن َأْبَناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن 
ِنَساءُكْمِنَساءُكْم﴾(١) الواردة في اآلية الشريفة أّن الفراعنة والحكومات حينها، 
استقامة  ببقاء  يسمحوا  لم  العنصر [العرق].  هذا  على  القضاء  أرادوا 
هـــذا الــعــنــصــر(٢)، كـــان هــدفــهــم تــخــريــب الــنــســل والــقــضــاء عــلــى هــذا 
والمرتزقة  والعساكر  الجند  تحت  نساءهم  يجعلون  فكانوا  األصـــل! 
للقضاء على هذا العنصر! لم يكن لديهم حيلة، وإال إذا كانت المسألة 
مــحــصــورة فـــي قــضــيــة الــنــبــي مــوســى عــلــيــه الـــســـالم فــيــكــفــي أن يقتل 
بالنساء  االحتفاظ  أن  كما  الــرجــال،  قتل  الــضــروري  من  وليس  األوالد 
ِنَساءُكْم﴾  ِنَساءُكْمَيْسَتْحُيوَن  ﴿َيْسَتْحُيوَن  فــإّن  عليه.  ليعتمدوا  ذلك  في  له  خصوصية  ال 
يــعــنــي الــحــفــاظ عــلــى الــنــســاء وإبـــقـــاؤهـــم - بــالــطــبــع لــيــس بــنــحــو دائـــم 
ومطلًقا، بل لفترة، لجيل أو أقل من جيل - ألجل القضاء على النسل، 

ألنه ظهر لهم أن هذا النسل ثابت قوي مقتدر.
١١٩ - انــظــروا فــهــؤالء كــانــوا بــنــي إســرائــيــل. تــلــك الــســاللــة والعنصر 
الــمــخــتــار الــمــعــانــد والــمــواجــه، وهـــم الــصــابــرون عــلــى الــمــصــائــب؛ كانت 
السلطة الفرعونية لقرون متمادية تحكم هؤالء - أظن أنها استمرت 
أربـــعـــة قــــرون - الـــذيـــن كـــان مــركــزهــم بــيــت الــمــقــدس وُأتـــــي بــهــم - أو 
كانت  وبقيوا هــنــاك!  النبي يــوســف  منذ زمــن  مصر  هــم جـــاُءوا - مــن 

|  سورة البقرةالبقرة، اآلية ٤٩.  ١
|  عبر سماحة اإلمام القائد حفظه اهللا ب  االستقامة العرقية أو االستقامة القومية.  ٢
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الــحــكــومــة حــكــومــة كــفــر وهــــؤالء كــانــوا مــن الــعــنــاصــر الــمــؤمــنــة. فتلك 
واإلسحاقي  اليعقوبي  الجيل  وحفظ  تعزيز  على  عملت  قد  الحكومة 
وســنــنــهــم وعـــاداتـــهـــم، ولـــكـــّن هــــؤالء ضــلــوا وفـــســـدوا! لـــمـــاذا؟ ألنــهــم ما 
استقاموا [لم يحفظوا االستقامة] وقد غفلوا عن الهداية إلى الصراط 

المستقيم. ١٣٧٦/١٢/١٤

نمط االستقامة
١٢٠ - كــــان الـــرســـول صــلــى اهللا عــلــيــه وآلـــــه رســـــول الــعــلــم فـــي ذلــك 
المجتمع الخالي من العلم. كان رسول العدل في مجتمع ال تشم فيه 
المتعجرفون  والزعماء  والجبابرة  األقوياء  فيه  ويهيمن  للعدالة،  رائحًة 
والصفح  والتسامح  األخــالق  رســول  كــان  وأموالهم.  الناس  أرواح  على 
هذه  في  حقيقيًّا  وقحًطا  ا  شحًّ عانى  مجتمع  في  والمحبة  واإلنصاف 
بعيًدا  القوة،  لمنطق  خاضًعا  متجبًرا،  عنيًفا،  مجتمًعا  كــان  العناصر. 
والعصبيات  النفسية  لــألهــواء  منقاًدا  والعلم،  والمعنوية  األخــالق  عن 

الجاهلية وأنواع التكبر الفارغ غير المبرر.
هذا الوضع  هذا المناخ المتحجر الصعب، وفي مثل  ١٢١ - في مثل 
المتصخر الخالي من أية مياه أو زروع نمت هذه الغرسة طوال ثالث 
الثالثة  األعــوام  تلك  وانتهت  العصيبة  الظروف  تلك  في  سنة،  عشرة 
عــشــر بــتــأســيــس حــكــومــة وتــشــكــيــل مــجــتــمــع يــقــوم عــلــى أســــاس العلم 
والــعــدل والــتــوحــيــد والــمــعــنــويــة واألخــــالق والــكــرامــة. أبـــدل الــذلــة عـــزًة، 
واســتــبــدل الـــعـــداوة بـــاألخـــوة، والــعــصــيــبــة بــالــتــســامــح والــتــعــقــل، والجهل 
على  المسلمون  استطاع  محكمة  ولبنة  متينة  قــاعــدة  وأوجـــد  بالعلم، 
واالرتقاء  العالم  في  التحّضر  بقمة  يّتسم  أن  طويلة  ولقرون  أساسها 

إلى قمم ومراتب غير مسبوقة في تاريخ اإلنسانية.
ولم يستمر أمد هذه الحكومة ألكثر من عشرة أعوام. الحظوا كم هو 
ثالثة عشر عاًما مضاًفا إلى عشر سنوات في عمر األمم. إنها بمثابة 
لحظة واحدة أو ساعة عابرة. في مثل تلك الفترة القصيرة، ظهرت 
مرحلة  مرحلتين:  إلى  التاريخ  شطرت  إنها  القول  يمكن  هائلة  حركة 
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إلى  اإلنسانية  بيد  وأخــذت  اإلســالم.  بعد  ما  ومرحلة  اإلســالم  قبل  ما 
األمام ورسخت دعائم األخالق، وتركت للبشرية دروًسا ال تنسى.

١٢٢ - إن الذي ضمن هذه النجاحات هو بالطبع عناصر متضافرة 
الطافح  الــراســخ  المحكم  العنصر  ذلـــك  هــو  رأســهــا  عــلــى  لــكــن  كــثــيــرة، 
الرسول  وجــود  أي  عليه،  واالتــكــال  الخالق  ومعرفة  والنقاء  بالمعنوية 
وآلــه  عليه  اهللا  صلى  األكـــرم  كــان الــرســول  نفسه.  وآلــه  عليه  اهللا  صلى 
أعـــلـــم أهــــل مــكــة وأعــقــلــهــم. كــــان قــبــل الــبــعــثــة أكـــــرم الـــنـــاس فـــي تلك 
هذا  اإللهي  اللطف  شمل  وقــد  أخــالًقــا.  وأحسنهم  وأشرفهم  المنطقة 
عاتقه،  على  األعــبــاء  تلك  وُألــقــيــت  الــنــاس  أولــئــك  بين  الممّيز  اإلنــســان 
يضع  مــن  عــاتــق  على  ويعلم  عــبــده  يــعــرف  اهللا  وكـــان  اهللا،  اختبره  فقد 
هــذا الــعــبء، صمد الــرســول واســتــقــام. وقــد أضحت هــذه االستقامة، 
الــتــي تــرافــقــت مـــع الــمــعــرفــة الــعــمــيــقــة بــالــهــدف الــــذي يــتــحــرك نــحــوه 
والــطــريــق الـــذي يسلكه، ســنــًدا وعــوًنــا لكل خــطــوات الــتــطــور والتحول 
الحق  نــعــم،  العظيمة.  الــحــركــة  هـــذه  والزدهـــــار  الــرســول  قطعها  الــتــي 
الحق؛  عن  الدفاع  الحق :  انتصار  شرطا  وإن  بشروط.  ولكن  منتصر 

واالستقامة في طريق الحق...
أكثر  أو  سنوات  ثالث  مضي  وبعد  البعثة،  من  األول  الطور  في   - ١٢٣
وآلــه  عليه  اهللا  صلى  الــرســول  استطاع  سرية -  الــدعــوة  كانت  حيث   -
األمر  جــاء  ذلــك  وبعد  شخًصا.  أربعين  أو  ثالثين  لإلسالم  يجتذب  أن 
َكَفْيَناَك  إِنَّا  َكَفْيَناَك   إِنَّا   * اْلُمْشِرِكيَن  َعِن  َوَأْعِرْض  ُتْؤَمُر  ِبَما  اْلُمْشِرِكيَن َفاْصَدْع  َعِن  َوَأْعِرْض  ُتْؤَمُر  ِبَما  ﴿َفاْصَدْع  اإللــهــي: 
اْلُمْسَتْهِزِئيَناْلُمْسَتْهِزِئيَن﴾(١). أعلن دعوتك وانزل إلى الساحة وارفع الراية واجعل 
دّب  حيث  تعرفونه  ما  وحــدث  الساحة  إلى  الرسول  نزل  علًنا.  عملك 
الــرعــب فــي قــلــوب أكــابــر قــريــش وصــنــاديــدهــا وأثـــريـــاء ذلـــك المجتمع 
وأقـــويـــائـــه. وإن أول شـــيء فــعــلــوه هـــو تــطــمــيــع الـــرســـول األكـــــرم. جـــاءوا 
جعلناه  الزعامة  يريد  أخيك  ابــن  كــان  إذا  له  وقالوا  طالب  أبــي  لسيدنا 
أراد  وإذا  أثرانا،  يجعله  ما  منها  أعطيناه  الثروة  أراد  وإذا  مطلًقا،  زعيًما 
أن يكون ملًكا اخترناه ملًكا علينا، ولكن قل له ليقلع عن كالمه هذا. 

|  سورة الحجرالحجر، اآليتان ٩٤ - ٩٥.  ١
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مؤامراتهم  مــن  ويتوجس  الــرســول  حياة  على  يخاف  طالب  أبــو  وكــان 
ضـــده، فــجــاء إلــى الــرســول وروى لــه رســالــة أكــابــر مــكــة، وربــمــا نصحه 
وأوصـــاه بــأن يتنازل بعض الــشــيء: لماذا الصمود واإلصـــرار إلــى هذه 
الـــدرجـــة؛ هـــذا غــيــر ضــــروري. فــقــال الـــرســـول: واهللا يــا عــم لــو وضعت 
الــشــمــس فــي يميني والــقــمــر فــي شــمــالــي مــا تــركــت هـــذا الــقــول حتى 
أنفذه أو ُأقتل دونه»(١) وجاء في الرواية أيًضا: «ثم أغرورقت عيناه من 
الدمع».. فاضت العيون المباركة للرسول بالدمع ونهض من مجلسه. 
وحين شاهد أبو طالب هذا اإليمان والثبات تغّيرت حاله بشدة وقال: 
«يا بن أخي اذهب وقل ما أحببت».. سر وراء هدفك وغايتك. «واهللا ال 

أسلمّنك بشيء».
الرسول  مــن  االستقامة  وهــذه  صــمــوًدا.  يصنع  الــصــمــود  هــذا   - ١٢٤
ثّبتت جذور االستقامة لدى أبي طالب. وهذا االلتزام بالهدف وعدم 
تــهــّيــب الــعــدو، وعـــدم الــطــمــع بــمــا فــي أيـــدي األعـــــداء، وعـــدم االنــســداد 
الحركة،  هذه  األعــداء مقابل إيقاف  أن يمنحها  التي يريد  لالمتيازات 
يتعلق  الــذي  وبــاإللــه  وبالهدف  بالطريق  وثقة  وسكينة  صــمــوًدا  تخلق 
بــه هـــذا الــهــدف؛ لــذلــك اســتــطــاع الــمــســلــمــون، وهـــم يــومــئــذ لــيــســوا أكثر 
مـــن ثــالثــيــن أو أربــعــيــن شــخــًصــا، أن يــثــبــتــوا مــقــابــل كـــل تــلــك الــمــشــاكــل 
والــصــعــاب ويــــزداد عــددهــم يــوًمــا بعد يـــوم. فقد كــانــوا يــشــاهــدون في 
وياسًرا  سميَة  يعاملون  وكيف  وبــالٍل  بعمارٍ  المشركون  يصنع  ما  مكة 
ويعذبونهما ويقتلونهما. كانوا يرون كل هذا ومع ذلك يؤمنون برسالة 
الــنــبــي. هــكــذا، هــو تــقــدم الــحــق. ال يــتــقــّدم الــحــق فــي مــحــض ظــروف 
الدعة والراحة واألمن واألمان، وال ترفع رايته والمناداة به في محض 
وأتباعه  الحق  صاحب  يبدي  حينما  الحق  يتقدم  الطيبة(٢).  الظروف 

االستقامة والثبات في طريق تقدم الحق.
اء َعَلى  ُسوُل اِهللا َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد رَّ َحمَّ اء َعَلى مُّ ُسوُل اِهللا َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد رَّ َحمَّ ١٢٥ - تقول اآلية القرآنية: ﴿مُّ
في  يكونوا  أن  الكفار  على  أشـــداء  معنى  ليس  َبْيَنُهْم﴾.  ُرَحَماء  اِر  َبْيَنُهْماْلُكفَّ ُرَحَماء  اِر  اْلُكفَّ

|  فــي روايـــة أخـــرى: «واهللا لــو وضــعــوا الشمس فــي يميني والقمر فــي شمالي ألعــرض عــن هــذا األمــر ال   ١
أفعله حتى أظهره اهللا أو يذهب بما فيه».

|  أو بصيغة اخرى: ال يتقدم الحق فقط وبمجرد توفر حالة الدعة واألمن ورفع رايته والمناداة به..  ٢
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المتانة  تعني  هنا  الــشــدة  اء﴾؛  اءَأِشدَّ ﴿َأِشدَّ الــكــفــار.  مــع  دائــمــة  حــرب  حــالــة 
والــصــمــود وعـــدم االنــهــيــار. ثــمــة مــعــدٌن يــصــدأ ويــتــآكــل وُيــنــخــر ويتلف. 
عليه.  الــقــرون  رغــم تــقــادم  يتهرأ  وال  وال يــصــدأ  يتآكل  ال  مــعــدن  وثــمــة 
تكون  فــتــارًة  والمتانة.  القوة  معناها  الشدة  اء﴾.  اءَأِشدَّ ﴿َأِشدَّ معنى  هو  هــذا 
القوة والصالبة في ساحة الحرب فتبرز بشكل معين؛ وقد تكون في 
ساحة الحوار [والمحاججة] مع العدو فتبرز بشكل آخر. الحظوا كيف 
كــان الــرســول يتحدث مــع عــدوه فــي الــحــروب حينما كــان يجب عليه 
أن يتحدث. كانت خطة النبي حينها زاخرة بالصالبة والثبات في كل 
مع  حوار  في  النبي  دخل  األحــزاب،  معركة  في  وأجزائها(١).  مفاصلها 
الــطــرف المقابل، ولكن أي حـــوار؟! اقـــرأوا الــتــاريــخ. فــإذا مــا كانت ثمة 
الــشــدة؛  مــع  كــان  حـــوار  ثمة  كــان  وإذا  وصــالبــة؛  بــشــدة  فكانت  معركة 
َعَلى  اء  َعَلى َأِشدَّ اء  ﴿َأِشدَّ معنى  هــو  هــذا  وصــالبــة.  شــدة  مــع  تعامل  ثمة  كــان  وإذا 

اِر﴾. اِراْلُكفَّ اْلُكفَّ

بعضهم]  [مـــع  بــيــنــهــم  فــيــمــا  كـــانـــوا  إذا  أي  َبْيَنُهْم﴾  َبْيَنُهْمُرَحَماء  ﴿ُرَحَماء   -  ١٢٦
فهنا  والــصــالبــة.  الــشــدة  عــن  بعيدين  الجانب  لّيني  أوّداء  مرنين  كــانــوا 
الــتــعــاطــف وبــــذل الــقــلــوب وكــســبــهــا، وهــنــا ينبغي الــتــعــامــل بــــوّد ورأفـــة 

وإظهار التعاطف والرحمة.
١٢٧ - إن الصمود الذي ظهر في بداية البعثة قد أنتج تلك االستقامة 
العجيبة ثــالث ســنــوات فــي شعب أبــي طــالــب. ليس هــذا مــزاًحــا. بقيوا 
بــجــوار مــكــة بــال مـــاء وال نــبــات وتــحــت الشمس  ثـــالث ســنــوات فــي وادٍ 
الــمــحــرقــة. فــقــد عـــاش الـــرســـول وأبــــو طــالــب والــســيــدة خــديــجــة، وكــل 
عليهم  ســّدوا  وقــد  الجبلين.  بين  الشعب  هــذا  في  وُأَســِرِهــم  المسلمين 

الطرق والمنافذ كي ال يصلهم طعام.
أحياًنا كان بوسعهم أن يدخلوا المدينة في أيام الموسم - والتي كانت 
أن  بمجرد  لكن  الجاهلية -  الــعــادات  حسب  فيها  حــرب  ال  حــرة  أيــاًمــا 
زعماء  وسائر  لهب  وأبــو  جهل  أبــو  كــان  حانوت  من  شــيء  بشراء  يهموا 
مكة يبثون عمالءهم وخدمهم وأبناءهم ويأمرونهم أن يدفعوا ضعف 

|  بمعنى كان موقف النبي ثابًتا صلًبا راسًخا من أوله إلى آخره أو من ألفه إلى يائه.  ١
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لقد  مــنــه.  يمنعوهم  كــي  شـــراءه  المسلمون  يــريــد  الـــذي  للشيء  الثمن 
أمضوا ثالث سنوات في مثل هكذا أوضاع قاسية. فهل هذا هزل؟

إنها االستقامة األولى وذلك العمود الصلب للخيمة، و«القلب المتوكل 
على اهللا» الذي أوجد مثل تلك الصالبة في هذه األجواء وأّهل الجميع 
لــلــصــبــر والـــصـــمـــود! كـــان األطـــفـــال يــبــكــون مـــن شـــدة الـــجـــوع مـــن الليل 
إلــى الــصــبــاح وكــانــت أصـــوات بكائهم تصل مسامع كــفــار قــريــش من 
لكنهم  لحالهم  تــرق  منهم  الضعفاء  قــلــوب  وكــانــت  طــالــب  أبــي  شعب 
وهم  المسلمين  لكن  األقــويــاء.  من  خوًفا  مساعدتهم  على  يــجــرأون  ال 
يـــرون أبــنــاءهــم يــتــلــّوون أمــامــهــم لــم يــتــزلــزلــوا أبــــًدا؛ وكــم قــد ذاقـــوا طعم 
الــمــوت والــمــرض والــجــوع فــي الشعب وفــي موضع آخــر. يقول اإلمــام 
الجمل:  يــوم  الراية  أعطاه  حين  الحنفية  محمد بن  العزيز  البنه  علي 
«تــزول الجبال وال تــزل»(١). إنها نصيحة الرسول ووصيته من أجل أن 
األمــة  نهضة  سبيل  هــو  وهـــذا  عزيمته،  تتزلزل  وال  صلًبا  الــمــرء  يبقى 

اإلسالمية وبعثتها. إنه درس الرسول لنا. هذا ما ُتعلمنا إياه البعثة.
١٢٨ - إن الجلوس والحديث عن آيات القرآن وهبوط جبرائيل وبعث 
فــالن،  يؤمن  ولــم  فــالن  آمــن  قــد  ألن  ونــســّر  نفرح  وأن  بالرسالة  النبي 
أن نستلهم الــــدروس مــن هــذه  فــهــذا ال يــعــالــج مشكلة. الــمــســألــة هــي 
الحادثة التي هي أم كل األحداث في فترة حياة الرسول المباركة. كل 

هذه األعوام الثالثة والعشرين دروس.
ذات مــــرة قــلــت لــبــعــض األصــــدقــــاء إن عــلــيــنــا دراســــــة حـــيـــاة الـــرســـول 
إنسانّي  وتجلٍّ  ودرٌس  حــدٌث  حياته  في  لحظة  كل  (مــلــم).  بالمّليمتر 
عـــظـــيـــم. وهــــكــــذا هــــو الــــحــــال بــالــنــســبــة لـــكـــل هـــــذه الـــســـنـــوات الــثــالثــة 
الموثوقة  الــمــصــادر  مــن  الــرســول  حياة  تــاريــخ  شبابنا  ليقرأ  والعشرين. 

ويروا ما الذي حدث.
إن أمـــًة بــهــذه العظمة قــد ظــهــرت إلـــى الــوجــود - والــيــوم أيــًضــا تكمن 
وأفضل  الـــدروس،  وأفضل  والسبل،  الحلول  وأفضل  المقوالت  أفضل 

|  نهج البالغة، الخطبة ١١.  ١
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ظهرت  اإلسالمية -  األمــة  منظومة  في  للبشرية  العالجية  الوصفات 
بــهــذا الــشــكــل ونــمــت وتـــجـــّذرت. وإّال لــن نــتــقــدم إلـــى األمــــام لــمــجــرد أن 

الحق معنا. الحق مع االستقامة. ١٣٨٦/٥/٩

االستقامة الحسينية واالستقامة الخمينية
١٢٩ - ثـــّمـــة نــمــطــان مـــن الـــنـــصـــر: نــصــر يــلــمــســه اإلنــــســــان بــنــفــســه؛ 
ما  وهــذا  الــثــورة  أعــداء  على  والقضاء  الحكومة  إقامة  مصاديقه:  ومــن 
شاهده اإلمــام (قــدس ســره) بــأّم عينه، والنصر اآلخــر يّتسم بالثبات 
الخط  ينتصر  أن  أي   - األول  النوع  من  أهمّية  أكثر  وهــو   - والديمومة 
والفكر والمنهج. وهذا هو النصر الذي ناله األنبياء - في نهاية األمر - 

مع ما تحّملوه في حياتهم من مرارة وعذاب.
وهذا النصر عبارة عن غلبة فكر وعقيدة ومنهج رجل عظيم ومفّكر، 
وهذا النصر ناله اإلمام أيًضا. وإّن دوام ذكراه وتجدد انعقاد مثل هذا 
االجــتــمــاع [الــحــشــد الــجــمــاهــيــري](١) فــي كــل عــام وبــهــذه الــدرجــة من 

الحماس، يصّب في إطار هذا المعنى.
باعتباره  الكبير  إمامنا  نهضة  بشأن  مــوضــوع  عــرض  هنا  أود   -  ١٣٠
حامَل درس لنا، وأدعو ذوي الفكر والــرأي السياسي وأصحاب النظر 

في المسائل الكبرى أن يدرسوا هذا الموضوع ويشبعوه بحًثا.
أنــتــم عــلــى وعـــي بـــأّن لــحــركــة اإلمــــام (قـــدس ســـره) أوجـــه شــبــه كثيرة 
ونموذًجا  منها  مستقاة  صــورة  تكون  أْن  وُتقارب  الحسينّية،  بالنهضة 
مستخلًصا عنها. ومع أّن الحركة األصلية - أي حركة اإلمام الحسين 
أتباعه  وجميع  الحسين  اإلمـــام  باستشهاد  انتهت  قــد   - الــســالم  عليه 
اإلمــام؛  انتصار  إلــى  الخميني  اإلمــام  حركة  آلــت  فيما  رجالها؛  وجميع 
وفكًرا  ا  واحــدً مضموًنا  للحركتين  ألّن  جوهريًّا  فارًقا  يعّد  ال  هذا  أّن  إّال 
واحًدا، وكلتاهما محكومتان بسياق ومشروع واحد. ولكن أدى تفاوت 
الحسين  اإلمـــام  استشهاد  إلــى  تلك  مصير  يــؤول  أن  إلــى  المقتضيات 

مخاطًبا الحشود المليونية في الذكرى السنوية الثامنة لرحيل اإلمام الخميني قدس سره.    |  ١
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وهــذا  الحكم.  لــزمــام  إمامنا  بقبض  هــذه  ُختمت  بينما  الــســالم،  عليه 
على العموم أمر جلي وواضــح. من جملة الخصائص البارزة في كلتا 
على  المرور  ينبغي  ال  الكلمة  وهذه  جانب «االستقامة»  هو  الحركتين 

مغزاها مرور الكرام ألّنها على قدر كبير من األهمية.
١٣١ - االســتــقــامــة فـــي فــكــر اإلمـــــام الــحــســيــن عــلــيــه الـــســـالم ونهجه 
تعني الــعــزم والتصميم عــلــى عـــدم االنــصــيــاع لــيــزيــد وحــكــمــه الــجــائــر. 
ومـــن هــنــا، انــطــلــقــت الــمــواجــهــة وبــــــوادر الـــتـــصـــّدي: عـــدم االســتــســالم 
اإلمــام  ســار  النّية،  بهذه  بالكامل.  الدين  نهج  حرفت  فاسدة  لحكومة 
مسيرته  قرن  الناصر  وجــود  لمس  حينما  مكة  في  لكنه  المدينة،  من 
تــلــك بــالــعــزم عــلــى الـــثـــورة. وإّال فــالــجــوهــر األصــلــي لموقفه الــمــعــارض 
للموازين  وفًقا  تحملها(١)  أو  قبولها  يتأّتى  ال  حكومة  بوجه  الوقوف  هو 

الحسينية. ١٣٧٥/٣/١٤ - ١٤١٧/١/١٤
هل  الــســالم؟  عليه  الحسين  اإلمــــام  اســتــقــامــة  تــجــّلــت  فكيف   -  ١٣٢
الحرب؛  فــي  يثبتون  الجميع  حسن؛  المعركة؟  فــي  هــي  استقامته  إن 
فــالــذيــن يــخــوضــون غــمــار المعركة ال بــّد أن يثبتوا - وقــد يــكــونــون من 
أصحاب الباطل - . فكل الحروب في العالم؛ وكل الذين يذهبون إلى 
واحــدة؛  خطوة  مواقعهم  عن  يتزحزحون  وال  وُيْقَتُلون  الحرب  ميادين 
فهذه أيًضا استقامة! ليس هذا المقدار والمستوى من االستقامة هو 
إلى  الذهاب  ينبغي  الشهداء!  وسيد  الحسين  اإلمــام  وقصده  فعله  ما 

االستقامات الحسينية الخاصة.
١٣٣ - كــان لــدى اإلمــام الحسين هــدٌف نّير واضــح؛ لكن اآلخــريــن(٢) 
كــانــوا يشككون بهذا الــهــدف الــواحــد تلو اآلخـــر. وهـــؤالء لــم يكونوا من 
في عالم اإلســالم؛  الدرجة األولــى  عامة الناس؛ كانوا من شخصيات 
عــبــاس؛  اهللا بن  وعــبــد  جــعــفــر  اهللا بن  وعــبــد  الــزبــيــر  اهللا بن  عــبــد  مــثــل: 
من  كبير  قــدر  على  أنــهــم  لــرأيــتــم  تاريخهم  الــيــوم  طالعتم  لــو  أشــخــاص 

الشأن في عالم اإلسالم.

|  أو: غير مقبولة وال يمكن تحملها وفًقا للموازين الحسينية.  ١
من الصحابة والوجوه.    |  ٢
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تلو  الواحد  السالم  عليه  الحسين  اإلمــام  يلتقون  كانوا  وهــؤالء   - ١٣٤
اآلخـــر، ويناقشونه فــي هــذا الــهــدف ويشككون فــيــه(١)! قــالــوا لــه: أيها 
السيد! ما هو الدليل على أن هذا اليوم هو اليوم الذي يجب عليكم أن 
تذهبوا وتقفوا في وجه يزيد؟ وعــددوا شواهد كثيرة إلثبات نظريتهم 

بحيث كانت تهّز من يسمعها!
قالوا له: أنت كابن النبي اذهب وبّلغ األحكام اإللهية؛ أليس هذا أفضل 
لك من أن ُتقتل؟ أليس األفضل أن تبقى حيًّا، - تحّدث وتبين األحكام 
الزغاريد  وينشد  الظالم  الرجل  ذلــك  يأتي  ثــّم  ُتْقَتْل  أن  من  وتعظ؟ - 
عمرك  في  تعالى  اهللا  مــّد  وإذا  كلماتك؟  ويــبــّدل  قبرك  على  واألشــعــار 
٢٠ ســنــة أخــــرى؛ فــفــي هـــذه الــســنــوات ســيــكــون حــجــم الــمــعــارف التي 

ستبينها عظيًما وكبيًرا؛ وهذا أفضل من ذاك!
من  نفسه  يخّلص اإلنــســان  ان  السهل أبـــًدا  ليس مــن  ١٣٥ - انــظــروا، 

ورطة هذه إشكاالت ومصيدة هذه التشكيكات!
كــانــوا يــقــولــون لــإلمــام عليه الــســالم: اآلن وقــد عــزمــت على الرحيل؛ 
لكن  القتل؛  إلى  وتبرز  الجهاد  ميدان  َسَتِرْد  المطاف  ختام  في  ارحــل؛ 
إلـــى أيـــن تــأخــذ هـــذه الــنــســوة وأولـــئـــك األطـــفـــال؟ كــيــف ســتــكــون عليه 
الــحــال؟ لــمــاذا تــذهــب وتــضــع الــنــاس على الــمــذبــح؟ لــمــاذا تــذهــب إلى 

الكوفة؟
أدرك  لقد  اإلنسان.  فرائص  لها  ترتعد  اإلشكاالت  هذه  نعم؛   - ١٣٦
اإلمام الحسين عليه السالم وفهم حجم ومدى صعوبة القضية. قالوا 
لــه: حسن؛ أيها اإلمـــام، عــد وبــايــع يــزيــًدا. فــي النهاية قــم وبــايــع؛ أأنــت 
واألسباب  الموجبات  هي  ما  السالم!  عليه  الحسن  اإلمــام  من  أفضل 

التي تدفعك ألن تذهب وتضع نفسك في هذه المعركة الكبيرة؟!
١٣٧ - لقد واجه اإلمام الحسين عليه السالم هذا النوع من الشبهات 

الصفحة   ،٣ الجزء  األخبار،  شرح  السالم:  عليه  الحسين  اهللا  عبد  ابي  مع  الزبير  اهللا بن  عبد  |  مناقشة   ١
١٤٣؛ الكامل، الجزء ٤، الصفحة ٣٨؛ بحار األنوار، الجزء ٤٤، الصفحة ٣٦٤. مناقشة عبد اهللا بن 
جعفر مع ابي عبد اهللا الحسين: الفتوح، الجزء ٥، الصفحة ٦٧؛ اإلرشاد، الجزء ٢، الصفحتان ٦٨-

.٦٩
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واإلشـــكـــاالت بــشــكــل مستمر ومـــتـــواصـــل(١) - مــن حــيــن خــروجــه من 
المدينة وحتى لحظة وصوله إلى مكة وإلى أن وصل إلى كربالء، ومن 
عاقلة  شخصيات  قبل  من  عاشوراء -  يوم  وإلــى  كربالء  وروده  لحظة 
وهو  المصالح  إلــى  الناظر  المدّبر  العقل  بخلفية  وناقشته  شأنها،  لها 

ليس غريًبا أبًدا عن العناصر القيمية!
ثابًتا -  أمامهم  الــســالم  عليه  الحسين  اإلمـــام  وقــف  الــوقــت،  ذلــك  فــي 
وهو الشخصية المجّسدة للقيم   -   ؛ أي أنه لم ينَس الهدف، ولم تدفعه 
هـــذه الــكــلــمــات إلـــى تـــرك الــخــط المستقيم الـــذي يــعــرفــه هـــو؛ وهـــم ال 

يعرفونه(٢).
هــذه  بــوجــه  األمـــر  أّول  وقـــف  الــســالم  عليه  الحسين  فــاإلمــام   -  ١٣٨
يواجه  غــدا  ثــم  بعد،  بــرزت  قــد  المشاكل  تكن  لــم  وقــٍت  فــي  الحكومة، 
من  للخروج  االضطرار  مسألة  فكانت  األخــرى.  تلو  الواحدة  المشاكل 
مــكــة، ثــم انــــدالع الــمــعــركــة فــي كــربــالء ومـــا تــالهــا مــن الــضــغــوط التي 

تعّرض لها في تلك الواقعة.
الكبرى  الــمــواقــف  فــي  الــمــرء  سبيل  تعترض  الــتــي  المهمة  األمـــور  أحــد 
هي األعذار الشرعية. فالفروض أو التكاليف توجب على اإلنسان أن 
يؤّديها، ولكن حينما يستلزم مثل هذا العمل وقوع إشكال كبير - كأن 
يقتل فيه على سبيل المثال أشخاٌص كثيرون - هنا يشعر المرء أّنه لم 

يعد مكّلًفا.
كــمــا إّن األعـــــذار الــشــرعــيــة الــتــي تــتــالــت فــي وجـــه اإلمــــام الحسينعليه 
الـــســـالم كــانــت كــفــيــلــة لــصــرف أي إنـــســـان ســطــحــّي الـــرؤيـــة عـــن هــذا 
عقيل.  مسلم بن  ومقتل  الــكــوفــة  أهــل  نــكــول  أوًال  واجـــه  فقد  السبيل؛ 
العذر  إنَّ  يــقــول:  أن  الــســالم  عليه  الحسين  اإلمـــام  بــإمــكــان  كــان  وهــنــا 
البيعة،  عــدم  على  عازًما  كنت  فأنا  التكليف،  سقط  وقــد  شرعيًّا  بــات 

الصفحة ١٦٣؛   ،٣ الــجــزء  االشــــراف،  أنــســاب  الصفحات ٤٤٤-٤٤٧؛   ،١ الــجــزء  الكبرى،  |  الطبقات   ١
الصفحة ٦٧؛  الجزء ٣،  الذهب،  مــروج  ٢٨٦-٢٨٧؛  و  الصفحات ٢٥٣،  الجزء ٤،  الطبري،  تاريخ 
مناقب آل أبي طالب، الجزء ٣، الصفحات ٥٦ و٦٠؛ دالئل اإلمامة، الصفحة ١٨٢؛ مقتل الحسين، 

الخوارزمي، الجزء ١، الصفحات ٢٧١-٢٧٣؛..
|  في لقاء أعضاء الشورى المركزية، الجهاد الجامعي، ١٣٧٦/١٠/٨. (١٢/٢٩/ ١٩٩٧).  ٢
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ولــكــن تــبــّيــن لـــي أّن مــوقــًفــا كــهــذا ال يــمــكــن االســـتـــمـــرار عــلــيــه فـــي مثل 
هــذه األوضــــاع والـــظـــروف، والــنــاس ال طــاقــة لهم على الــتــحــّمــل. إذن، 

فالتكليف ساقط وأنا أبايع مكرًها.
بمقدور  كــان  حيث  بذاتها،  كربالء  واقعة  هي  الثانية  المرحلة   -  ١٣٩
يتصرف  أن  الموقف  ذلك  مواجهة  عند  السالم  عليه  الحسين  اإلمــام 
هذا  بمثل  الكبرى  المواقف  معضلة  يحّل  الــذي  اإلنــســان  شاكلة  على 
هذه  بتحمل  لهم  قبل  ال  والصبية  النسوة  هــؤالء  إّن  ويــقــول:  المنطق 
التسليم  نحو  فيميل  مرفوع.  فالتكليف  هذا  وعلى  المحرقة،  الصحراء 
القتال  انــدالع  بعد  حتى  أو  الحين.  ذلــك  حتى  قبله  يكن  لم  بما  ويقبل 
عليه  تكاثرت  فهناك  أصــحــابــه،  مــن  ثلة  واستشهاد  العاشر  الــيــوم  فــي 
المصائب وبات بإمكانه التذرع بأنَّ القتال لم يعد ممكًنا، وال إمكانية 
لالستمرار، وال محيص من التراجع. أو حينما تكّشف لإلمام الحسين 
اهللا  ُحــَرم  ستبقى  استشهاده  بعد  ومــن  سيستشهد،  بأّنه  السالم  عليه 
بيد  الــســالم  عليه  المؤمنين  وأمــيــر  وآلـــه  عليه  اهللا  صــلــى  الــنــبــي  وُحــــَرم 
الرجال األجانب. وهنا، يعرض له موضوع الشرف والعرض. وكان له 
- باعتباره إنساًنا ذا غيرة - القول بارتفاع التكليف: ألنني إذا واصلت 
المؤمنين  أمير  الرسول وبنات  آل  من  النساء  فإنَّ  وُقِتلُت  هذا الطريق 
ال  الذين  الرجال  من  األعــداء  بيد  سيقعن سبايا  اإلســالم  نساء  وأطهر 
أصل لهم وال فصل وال يفقهون شيًئا من معاني الشرف والغيرة؛ إذن 

فالتكليف مرفوع.
١٤٠ - لو شاء اإلمام الحسين عليه السالم النظر إلى بعض الحوادث 
األصغر»  ابنه «علي  استشهاد  كحادثة  المرة  والمصائب  األلم  شديدة 
الــحــوادث  مــن  وغيرها  الشبان  ومقتل  الصبية  وعطش  النساء  وسبي 
األخرى المرّوعة في كربالء، بمنظار المتشّرع العادي ويتغاضى عن 
خطوة،  بعد  خطوة  التراجع  باستطاعته  كــان  ورســالــتــه،  دوره  عظمة 
وإّن  يزيد،  مبايعة  من  مناص  ال  واآلن  عني،  التكليف  سقط  يقول  ثم 
«الضرورات تبيح المحظورات». إّال أّنه عليه السالم لم يتصرف على 
وهذا  السالم  عليه  الحسين  اإلمــام  استقامة  هي  هــذه  الشاكلة.  هــذه 

هو معنى االستقامة.
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ألّن  كـــان،  مــوضــع  أي  فــي  المشاكل  تحّمل  بمعنى  االستقامة  ليست 
تــحــّمــل الــمــصــائــب بالنسبة لــإلنــســان الــفــذ الــعــظــيــم أيــســر مــن تحمل 
والعرفّية  الــشــرعــّيــة  المقاييس   - المقاييس  فــي  تــبــدو  الــتــي  المسائل 
تحّمل  من  أصعب  تحّملها  وإن  للمصلحة،  خالًفا  البسيطة -  والعقلّية 

سائر المصائب. ١٣٧٥/٣/١٤
١٤١ - افـــرضـــوا أنــهــم عـــرضـــوا الــقــضــيــة عــلــى اإلمـــــام الــحــســيــن عليه 
جيد  هــذا  اهللا،  سبيل  في  تجاهد  أن  تريد  التالي:  الشكل  على  السالم 
ا، تــريــد مــواجــهــة يــزيــد، بالطبع هــذا جيد أيــًضــا، تــريــد أن تضحي  جـــدًّ
بنفسك، وأنت مستعد وحاضر، هذا جيد جًدا، لكن ذلك الطفل ذي 
ودليل  مقياس  بأي  العطش،  شدة  من  يتململ  كان  الذي  أشهر  الستة 

يظهر على هذا النحو؟! قل كلمة وأرح هذا الطفل!
الحـــظـــوا، فــاالســتــقــامــة تــظــهــر وتــتــجــلــى عــلــى هـــذا الــنــحــو، أي عندما 
الفذ  تجعله،حتى  أن  يمكن  مــســألــة،  فــجــأة  اإلنــســان  طــريــق  تــعــتــرض 

والفطن(١)، عرضة للشك والتردد. ١٣٧٥/٣/١٤
١٤٢ - نــشــاهــد فــي األفــــالم ونــقــرأ فــي الــقــصــص أنـــه عــنــدمــا يهاجم 
العدو ويقتحم، تدّب الحمية ويبادر أي شخص عادي يصيبه الحماس 
في  المقاتلين  مــن  هـــؤالء  كــل  فهل  الــعــدو.  ليقاتل  ويــتــوجــه  [والــغــيــرة] 
الــمــعــارك والـــحـــروب الــتــي وقــعــت طــــوال الــتــاريــخ الـــذيـــن بـــــرزوا لقتال 
أعــدائــهــم وثــبــتــوا إلــى أن قتلوا نــوابــغ؟ ال، فــهــؤالء مــن الــنــاس العاديين. 
واحــدة  دفعة  يأتي  ما  ســواء  نبوًغا،  والحمية  الحماس  ذلــك  كل  فليس 

وينتهي أو ما يستمر أو كل ما يأتي بتبعه.
الحسين  اإلمــام  حق  في  نذكره  ما  هو  االستقامة  من  النوع  هذا  ليس 
محّل  في  هي  السالم  عليه  الحسين  اإلمــام  فاستقامة  السالم.  عليه 
عاشوراء،  يوم  في  السالم  عليه  استقامته  من  المقصود  ليس  إذ  آخر. 
أن يتلقى السيوف لتبلغ جراح جسده الشريف سبعين جرًحا ونيًفا(٢). 

|  في لقاء قادة ومسؤولي الحرس الثوري،١٣٧٦/١٢/١٤ - ١٩٩٨/٣/٥.  ١
األنوار،  بحار  الصفحات ٦٧٦-٦٧٧،  الطوسي،  الصفحة ٣٤٦،األمالي،  الجزء ٤،  الطبري،  |  تاريخ   ٢

الجزء ٤٥، الصفحة ٥٧.
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ليست هذه من نوع االستقامة التي ننشدها ولإلمام الحسين العظيم 
هذا  بمثل  القيام  باستطاعته  شجاع  جندي  فكل  أجــل!  السالم.  عليه 

العمل.
تكمن  عمله،  في  تــرون  كما  هي  الحسين  اإلمــام  استقامة  إن   - ١٤٣
[فـــي أنـــه مــقــبــل] عــلــى طــفــل كــعــلــي األصـــغـــر مــفــتــق الــنــحــر مـــن شــدة 
بسياط  ُتــضــرب  الــســالم  عليها  كزينب  مبجلة  سيدة  وعند  العطش، 
حليها  وربــمــا  وحجابها  جلبابها  يسلبونها  أســيــرة،  تخرج  الكوفة،  عتاة 
الموقف،  هــذا  فــي  كنت  لــو  بإمكانك  هــل  ذلـــك!  فــي  فكر  وقــالئــدهــا! 
ا! أنــت شــجــاع، تــريــد الــجــهــاد والــمــواجــهــة، لك  وقــالــوا لــك: «حــســٌن جـــدًّ
تظهر  أن  بمقدورك  سيكون  فكم  وقيمة!»  ثمن  بــأي  انظر  لكن  ذلــك، 
مـــن االســـتـــقـــامـــة؟ هــنــا فـــي هــــذا الـــمـــوقـــف بــعــيــنــه تـــعـــرف االســتــقــامــة 

الحسينية.
ويقّيم  وُيشّخص  الهدف  ُيعرف  عندما  أنه  هي  الحسينية  االستقامة 
ويعلم مدى قيمته وعظمتها فيصمد من أجله، في الوقت الذي ترتعد 
فــرائــص األشـــخـــاص الــعــاديــيــن وأصـــحـــاب الــكــرم والــشــجــاعــة والــنــخــوة 
وكــرام الناس. لو كان هناك شخص آخر مكان اإلمــام الحسين عليه 
في  بنفسي  للتضحية  مستعد  النهاية  فــي  أنــا  وقـــال:  لــوقــف  الــســالم 
هذا الطريق، لكن هنا في هذه الصحراء وفي هذا العطش، كيف لي 

الوقوف وفي البين طفل رضيع وسيدة مكرمة؟!(١).. ١٣٧٧/٢/٢٨
١٤٤ - تـــارة يــقــال لــلــمــرء: ال تسلك هــذا الــطــريــق ألنــك قــد تتعرض 
للتعذيب واأللــم. فاإلنسان القوي يقول: إني سالك هذا الطريق! وال 
ضير في ذلك. وتارة يقال آلخر: ال تسلك هذا المسلك لعلك ُتقتل. 
تـــرى اإلنــســان الــفــذ يــقــول: إّنـــي ســالــكــه وال أبــالــي بــالــقــتــل. ولــكــن تــارة 
أخرى قد ال يقتصر الحديث على مجرد القتل والتعذيب والحرمان، 
بل يقال: ال تذهب، فقد ُيقتل على أثر حركتك هذه عدد من الناس. 
له:  فيقال  اآلخرين،  أرواح  موضوع  البحث  بساط  على  ُيعرض  وهنا، 

 -١٣٧٧/٢/٢٨ الخميني،  اإلمـــام  رحيل  ذكــرى  مــراســم  إقــامــة  على  المشرفة  الهيئة  لقاء  فــي  |  كلمته   ١
.١٩٩٨/٤/١٨
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النساء  من  الكثير  يواجه  أن  المحتمل  فمن  الطريق،  هــذا  في  َتِسر  ال 
والـــرجـــال واألطـــفـــال مــصــاعــب جــّمــة وعــنــًتــا كــبــيــًرا مــن جــــّراء مسيرك 
ال  الذين  فرائص  ترتعد  هنا  المحك.  على  هنا  الناس  أرواح  وإن  هــذا، 
ال  الذين  أّمــا  بغيرهم]،  فكيف  الــمــوت،  على  [المقبلون  بالقتل  يبالون 
بّينة  وعلى  البصيرة  من  درجــة  أعلى  في  أّوًال:  فهم  فرائصهم،  ترتعد 
من ضخامة العمل الذي يؤدونه. وثانًيا: لهم من قوة النفس [الصبر] 
اإلمام  شخص  في  تجّلتا  الميزتان  وهاتان  إليها.  الوهن  يتسرب  ال  ما 
الحسين عليه السالم في كربالء. لذلك كانت واقعة كربالء كشمس 
كذلك  وستبقى  ساطعة  انفّكت  ما  وهي  التاريخ،  دياجي  في  سطعت 

أبد الدهر(١).
قد  الكبير  الخميني  إمامنا  أن  هــو:  هنا  إليه  الــوصــول  أريــد  ومــا   - ١٤٥
حــذا حــذو اإلمـــام الحسين عليه الــســالم فــي هــذه الــخــاصــّيــة(٢) بنحو 
تــام. لذلك نجحت خصوصية اإلمــام هــذه؛ أوًال في إيصال الثورة إلى 
انتصارها  ضمان  فــي  سبًبا  بعد  فيما  أصبحت  وثانًيا  النصر،  شاطئ 

وديمومتها بعد رحيله، انتصار فكره ونهجه.
هــذا، له  في اجتماعكم الحاشد  إّن انتصار فكره ونهجه الــذي يتجلى 
إلى  تــوّجــه الــشــعــوب  فــي  ويتمّثل  مستوى الــعــالــم  على  أوســـع  انــعــكــاس 
اإلســالم وإلــى خط اإلمــام (قــدس ســره). وهــذه االنتصارات إّنما هي 

ثمرة االستقامة.
١٤٦ - فــي أحـــد األيــــام، قــالــوا لــإلمــام: إذا مــا واصــلــت هـــذه النهضة 
على  الــحــديــث  يقتصر  لــم  وهــنــا  قــم.  فــي  العلمّية  الــحــوزة  فسيغلقون 
استعداد  على  فالكثيرون  بالقتل،  أبــالــي  ال  اإلمـــام:  يــقــول  لكي  القتل 
ينتهي  قــد  هـــذا  عــمــلــك  إّن  يــقــال  حينما  ولــكــن  بــأنــفــســهــم،  للتضحية 
بـــإغـــالق حــــوزة قـــم، تــرتــعــد فـــرائـــص الــجــمــيــع، لــكــن اإلمـــــام لـــم ترتعد 

فرائصه ولم ينثِن عن مساره بل تابع طريقه.
ــهــم قــالــوا لــه فــي يـــوم آخــــر: إذا أكــمــلــت هـــذا الــطــريــق فسيثيرون  ثــم إّن

|  كلمته في جموع غفيرة من زوار مرقد اإلمام الخميني، ١٣٧٥/٣/١٤ ش.   ١
|  أو: في هاتين الخصوصيتين حسب السياق السابق.  ٢
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ضدك كبار العلماء والمراجع، ومعنى هذا إيجاد االختالف في العالم 
اإلسالمي.

في مثل هذا الموقف، ترتعد فرائص الكثيرين، إّال اإلمام لم يرتعب أو 
يهتز واستمر في مسيرته حّتى لحظة انتصار الثورة.

قيل لإلمام مــّرات ومـــّرات: إّنــك تحّث الشعب اإليــرانــي على الوقوف 
بوجه النظام البهلوي، فمن المسؤول عن هذه الدماء التي ُتــراق؟ أي 

أنهم وضعوا في رقبته الدماء، دماء الشباب. ١٣٧٥/٣/١٤ ١٤١٧/١/١٤
أحد  لي  قــال  حينها  خـــرداد(١)،  من  عشر  الخامس  واقعة  بعد   - ١٤٧
شهداء  دماء  مسؤولية  يتحمل  من  فالن!  البارزين: «يا  الكبار  المراجع 
ضعاف  المكترثين  غير  أن  دليله  كــان  خــــرداد؟»  مــن  عشر  الــخــامــس 
الــشــوارع  إلــى  نــزلــوا  فالذين  الــعــدو!  بــوجــه  يقفون  ال  واإليــمــان  النفوس 
هم خيرة شباب بالدنا وقد قدمناهم قرابين على مذبح القتل! أفهل 
هذا صحيح؟! وفي هذا المقام، يحسن قول «ازدادت األوحال لتنزلق 
األفــيــال»(٢) انــظــروا والحــظــوا، هنا يفهم اإلنــســان قيمة اإلمــام رضــوان 
الفرق  نفسي: «نــعــم،  فــي  قلت  الجميع!  مــن  أعظم  هــو  وكــم  عليه  اهللا 
بين إمامنا وأنت هو هذا األمر بالذات»، «استقامة اإلمام» تعني هذا! 
بمعنى أن االستقامة تبرز وتكون في أدق اللحظات وأكثرها حساسية 
هنا  فــريــًدا،  وحــيــًدا  أنــه  فيشعر  رفيقهم  عن  األصــدقــاء  يتخلى  وعندما 
االســتــقــامــة! قــال اإلمـــام ذات مـــرة: «لــو تركني الشعب اإليــرانــي كله 
وبقي الخميني وحيًدا سيبقى صامًدا» وقد أعلن اإلمام ذلك صراحة! 
مهتمين  الالمبالين  وجعل  بتبعه،  الناس  لدى  االستقامة  أثمر  ما  وهذا 
الطريق  هــذا  فــي  االســتــمــرار  أردنـــا  مــا  إذا  مؤمنين.  اإليــمــان  وضعيفي 
ونقطة  ذاتها  الشعلة  ستكون  وهي  االستقامة  دون  من  ذلك  يتم  فلن 

التحّول. ١٣٧٧/٢/٢٨

|  ١٥ خرداد (١٣٦٣ش) الموافق للعام ١٩٦٣م.  ١
|  من بيت شعر لسعدي الشيرازي الشاعر المعروف وهو: سئل أحدهم  لما ال تنزل المدن .  ٢

فقال إنها مليئة بالوجوه المليحة (أي يخاف النزول خشية الغواية).. وبقية الشعر:   
انزلقت األفيال في كثرة األوحال..   



٩٣

السجن  من  خرجت  أن  بعد  ش [١٩٦٣]   ١٣٤٢ العام  في   -  ١٤٨
- ولــعــلــه قـــد مــضــى عــلــى حـــادثـــة الـــخـــامـــس عــشــر مـــن خــــــرداد عــام 
١٣٤٢ســتــة إلــى سبعة أشــهــر - ذهــبــت إلــى أحــد كــبــار الــمــراجــع، كان 
ا ويظهر أنــه لــم يكن راضــًيــا عــن هــذه الــحــادثــة. من  ودوًدا ولطيًفا جــدًّ
مــن خــرداد  الخامس عشر  فــي  أنــه «ُقــتــل  ذكــرهــا  التي  الكلمات  جملة 
[عندما قام اإلمام بحركته تلك] خيرة شبابنا» وكان دليله وتوضيحه 
والشباب  الشباب،  مــن  هــم  الــنــاس  مــن  فئة  قــال «إن  حيث  األمــر  لهذا 
جمع  الشباب  فئة  وبين  وعمل،  نشاط  أهــل  ألنهم  الــنــاس،  أفضل  هم 
مــتــديــن وآخــــر غــيــر مــتــديــن. وأفــضــلــهــم الــمــتــديــنــون، ومـــن بــيــن هـــؤالء 
وإن  ذلك،  غير  أخرى  وفئة  والشجاعة  النخوة  أهل  من  فئة  المتدينين 
الــذيــن ُأريــقــت دمــاؤهــم فــي الــخــامــس عشر مــن خـــرداد كــانــوا مــن فئة 
الشباب المتدينين ذوي المروءة والشجاعة. كم عدد هؤالء في بلدنا؟ 

لقد قتلوا جميعهم!»
بصعوبة  الشخص  هــذا  تحّمل  الحادثة  هــذه  من  سنتين  بعد  الحظوا، 
بالغة وبــشــق األنــفــس قـــدًرا مــن المواجهة ومــواصــلــة الــنــضــال، ثــم بعد 
بالنسبة  والترديد  فالشك  عمره!  آخر  إلى  وانــزوى  النضال  وّدع  ذلك 

للكبار هو من هذا القبيل. ١٣٧٦/١٢/١٤
التفكير  هــذا  أّن  ريــب  وال  حــيــنــذاك.  التفكير  نمط  كــان  هــكــذا   - ١٤٩
يــــؤدي إلـــى إيـــجـــاد الــضــغــوط الــتــي قـــد تــصــرف أّي شــخــص عـــن هــذا 
استقام.  ســره)  اإلمــام (قــدس  أّن  إّال  التحرك.  مواصلة  وعــن  الطريق 
بصيرته.  وعظمة  روحــه  سمو  ُيالحظ  كــان  المواقف  تلك  أمثال  وفــي 

١٣٧٥/٣/١٤

١٥١ - ما يعّد درًسا لنا هو ما يرجع إلى الفترة التالية النتصار الثورة 
وكما  النقطة.  هــذه  إلــى  االلــتــفــات  الجميع  على  يجب  إذ  اإلســالمــيــة، 
لديهم  ومن  السياسيين،  والمحللين  والمفكرين  للعلماء  ينبغي  ذكــرت 

ا. القدرة على التحليل، أن يدرسوا هذه النقطة ألّنها مهّمة حقًّ
حسٌن، لقد قامت الجمهورية اإلسالمية. وكانت المواجهة حّتى ذلك 
صيغتها  وتبّدلت  نطاقها،  اّتسع  وقــد  الشاهنشاهي،  النظام  مع  اليوم 
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ُبــعــيــد إقــامــة الــنــظــام اإلســالمــي وتــأســيــس الــجــمــهــوريــة اإلســالمــّيــة. أّمــا 
عن  علًنا  العالميون  األعـــداء  أفصح  أن  منذ  ابتدأ  فقد  نطاقها،  اتساع 
وقــوفــهــم بــوجــه نــظــام الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة. هـــؤالء األعــــداء هــم من 
المتغطرسة  القوى  جميع  يشمل  الــذي  العالمي،  باالستكبار  نسمّيهم 
والـــمـــتـــجـــّبـــرة فـــي الـــعـــالـــم، وجــمــيــع الــــوجــــوه الـــوقـــحـــة الــمــتــســلــطــة على 

الشعوب. هذا هو االستكبار العالمي.
الجواب  وخالصة  اإلســالمــّيــة؟  الجمهورية  يواجهون  بــدأوا  لماذا  ولكن 
وتوّجهاتهم  بمصالحهم  مــحــدًقــا  الخطر  رأوا  أّنــهــم  الــتــســاؤل  هــذا  عــن 
في  اإلسالمية  للجمهورية  والفكري  المعنوي  الحضور  وأّن  التوّسعية، 
البلدان اإلسالمية يهّدد هيمنتهم على تلك البلدان، وما شابه ذلك من 

األسباب. وعلى كل حال، فقد بدأوا بمواجهة صعبة وشديدة.
ــا ضــعــيــًفــا كــان  ١٥٢ - وكــانــت الــخــطــوات تــتــوالــى بــحــيــث لــو أّن إنــســاًن
فــي مــوقــع اإلمـــام رضـــوان اهللا عليه، فــي أّيـــة خــطــوة مــن خــطــوات تلك 
المواجهة، لبادر إليقاف تلك الحركة انطالًقا من وجود العذر والمانع، 
من  الــشــأن  هــذا  على  يحوز  الــذي  االستكبار  مواجهة  يمكن  ال  ولــقــال: 
القّوة والمقدرة، وأّنه ال مفر لنا من التراجع مكرهين. إّال أّن اإلمام لم 

يتراجع.
الثالثة  المقاطع  الحــظــوا  القضية،  هــذه  أهمية  تّتضح  حتى   -  ١٥٣

التالية منها وهي:
بــــدايــــًة: الـــهـــجـــوم الــســيــاســي الـــشـــامـــل ضـــد إيـــــــران: فــجــمــيــع األجـــهـــزة 
اإلعـــالمـــّيـــة هــاجــمــتــنــا فـــي عــــّدة فـــتـــرات. وفـــي بــعــض األحـــيـــان، تـــؤدي 
الــهــجــمــات الــســيــاســّيــة عــلــى الــبــلــدان إلـــى شــّلــهــا وإرهــاقــهــا، وهـــي غالًبا 
على  والتلفازي  اإلذاعــي  اإلعــالم  هيمن  حيث  واليوم  مؤثرة.  تكون  ما 
العالم بأسره، بات أمًرا تخشاه الدول إلى حدٍّ بعيد لما يتركه من تأثير 

على شعوبها.
اإلسالمية  الجمهورية  نظام  ضد  الهجوم  هــذا  مثل  بشن  األعــداء  وبــدأ 
من كل جهة، وكان من الطبيعي أن ال يهتز شعبنا بما لديه من بصيرة 
فعلينا  ضدنا  تظافروا  قد  الجميع  دام  ما  َيُقل:  لم  اإلمــام  لكن  وثبات. 
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بالتراجع. لم يقل: إّننا قــادرون على مواجهة أمريكا فقط، فكيف لنا 
بمواجهة أمريكا وروسيا مًعا. وذلك ألّن العالم الذي كان منقسًما إلى 
يتراجع  ولم  استقام  اإلمــام  لكن  ضدنا.  وتضافرا  مًعا  تحالفا  قطبين، 
عن كالمه وشعاره ونهجه، ولم يتفّوه بكلمة واحدة مّما أراده األعداء. 
اإلمام  بمواقف  شبيهة  العصر  بمقاييس  هي  حسينّية،  استقامة  هذه 

الحسين عليه السالم.
١٥٤ - وحينما انــدلــعــت الــحــرب الــمــفــروضــة، كــان الــوضــع على هذه 
البائد،  العهد  من  الدمار  ذلك  كل  ورث  الــذي  فالشعب  أيًضا.  الشاكلة 
وكان بحاجة إلى العمل واإلعمار، تعرض فجأة لهجوم العدو، وتعّطل 
والمصافي  الحديدّية  كالسكك  وإمكانات،  بًنى  من  يديه  بين  كان  ما 
وصــــادرات النفط ومصانع الــحــديــد. وال شــّك أّن كــل مــن يــواجــه مثل 
هـــذا الــوضــع يستسلم أمــامــه ال ســّيــمــا وأّن الــطــرف الــمــقــابــل لــم يكن 
الــنــظــام الــعــراقــي وحــــده بــل كـــان كــمــا يــعــلــم الــجــمــيــع الــنــظــام الــعــراقــي 
األمريكيين  والخبراء  والناتو  وفرنسا  السوفياتي  االتــحــاد  إليه  مضاًفا 
كان ضعيًفا آنــذاك لقال:  عليه)  اهللا  أّن اإلمــام (رضــوان  وغيرهم. ولو 
أحكام  على  كثيًرا  نؤكد  ال  أن  يريدون  هــؤالء  التكليف،  عنا  ُرفــع  «لقد 
اإلسالم، حسًنا فال نؤكد عليها. ويريدون أال نعادي إسرائيل، حسٌن، 
ال نعاديها ألن الضغوط قوّية». لم يقل اإلمام شيًئا من هذا القبيل بل 

أصّر على موقفه.
١٥٥ - وعـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، قـــد يـــقـــال لــــإلمــــام: أنـــتـــم أهــــل حــرب 
ا. لكن في النهاية طهران  وأصحاب استقامة، وصّدام رجل سيء جدًّ
- قبة اإلسالم - هي تحت القصف الجوي الدائم. فكم من األطفال 
تهدم  التي  البيوت  وتلك  يرتعبن!  اللواتي  والحوامل  يصرعون!  الذين 
ويــشــرد أهلها! قــل كلمة وَأنـــِه الــحــرب! قبلنا الــقــرار الــدولــي! كــان هذا 
األســلــوب مــن الــكــالم فــي أعـــوام ١٩٨٦ و٨٧ م. هــذه هــي الشكوك 
التي تصبح استقامة الكبار عندها معروفة، وعندها يمكن أن يصبح 
على  حافظ  يستقم،  لم  أو  استقام  ســواء  وتقدير،  ثناء  محل  اإلنسان 

الصراط المستقيم أم ال، بقي في خط الهداية أم لم يبق. ١٣٧٥/٣/١٤
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١٥٦ - وحّتى أن قرار «وقف إطالق النار» الذي وافق اإلمام عليه لم 
يكن نتيجة تلك الضغوط، بل وافق عليه بسبب المشاكل االقتصادية 
الــتــي عــرضــهــا الــمــســؤولــون االقــتــصــاديــون فــي الــبــالد آنــــذاك وبــّيــنــوا له 
التكاليف،  هــذه  بكل  بــالــحــرب  االســتــمــرار  على  قـــادرة  غير  الــدولــة  أّن 

فاضطر اإلمام إلى الموافقة على قرار وقف الحرب.
التي  أمريكا  تهديد  أو  الــعــدو  هجوم  مـــرّده  يكن  لــم  الــقــرار  فقبول  إذن، 
في  تتدخل  كانت  فأمريكا  الحرب.  في  تتدخل  أن  المحتمل  من  كان 
الحرب،  في  بأجمعه  تدّخل  العالم  أّن  ولو  هــذا.  قبل  من  حّتى  الحرب 
فالقضية  السهولة.  بتلك  لينثني  عليه)  اهللا  (رضـــوان  اإلمـــام  يكن  لــم 

كانت تتعلق بالوضع الداخلي. ١٣٧٥/٣/١٤
١٥٧ - في وقــت من األوقـــات، ُوضــع اإلمــام (قــدس ســره) أمــام هذه 
الحرب  ومسألة  الــســفــارة،  جواسيس  وقضية  أمــريــكــا،  هــذه  الــصــورة: 
ومسألة  الــــدول،  مــع  القضايا  وتــلــك  وجــبــهــة،  معركة  هــنــاك  يــوم  وكــل 
االتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي! نــحــن مــخــالــفــون ألمــريــكــا فـــي كـــل هـــذه األمـــور 
ونعارضها وما زلنا، واالتحاد السوفياتي على مرمى حجر منا والعراق 
والالغربية»  «الالشرقية  هــذه  السوفياتي!  االتــحــاد  قبضة  في  نفسه 
شعار  ترديد  توقفوا  لو  حبذا  سيدنا،  لكن  ا،  جــدًّ جيد  أمر  عليها  والثبات 
«ال شرقية» لبضعة أيام! والحال أن هذا الشعار موجود في وجدانكم 
في  المصلحة  نراعي  اآلن  دعونا  بــه!  تصرحوا  وال  علًنا!  تـــرددوه  فال 
جــانــب مــا! فــي المحصلة هــذا بــلــد، لــه قــيــادة، - ولــيــس جميع الناس 
كباًرا وصغاًرا في مستوى واحد - ، وليس لديهم فهم واحد للمعرفة، 

راعوا واعملوا على المداراة هذا األمر!!
كان كل ذلك يطرق سمع اإلمــام ويــراه. وال ُيتصورّن أنه لم ُتقل هذه 

األمور لإلمام، أبًدا، لقد قيلت حقيقًة وطلبوا ذلك منه.
١٥٨ - أذكــر حادثة حصلت مع اإلمــام (قــدس ســره) وال يعرف بها 
أحـــد ســـوى الــذيــن كــانــوا حــاضــريــن حــيــنــهــا، وأظـــن أنـــه لــم يــتــحــدث بها 
أحـــد. قيل لــإلمــام أمـــُر وعــرضــوا عليه مــســألــة، أجـــاب اإلمــــام: حسًنا! 
إذن، أتنحى جانًبا واختاروا شخًصا آخر ليتابع العمل وافعلوا ما شئتم! 
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معنى ذلك أن األمــور كانت تصل إلى هذا الحد!. بالطبع، كانت تلك 
القضية قضية الحرب، وهي أحد الجوانب الخطرة المتعلقة بالحرب! 
لذلك لم يذكرها أحُد وال يعرف بها أحد. ال أعرف إذا كان األخوة - 
خرجُت  حينها  جيًدا.  أذكرها  أنا  ال،  أم  يذكرونها   - حينها  الحاضرين 
ودّونت أنه عندما كانت تناقش أوضاع البالد كان رأي فالن كذا ورأي 
فالن كذا، وكان أول كالم لإلمام(١): جيد، إًذا أتنحى جانًبا! الحمد هللا 
اإلمــام.  فعل  ردة  إزاء  ما  بشيء  نقوم  أن  استطعنا  أنه  فعلنا  ردة  كانت 

١٣٧٦/١٠/٨

١٥٩ - لم يحصل خالل حياة اإلمــام المباركة رضــوان اهللا عليه التي 
امتدت لعشرة سنوات، من بعد انتصار الثورة، أن يترّدد لحظة واحدة 
بسبب قـــوة وضــخــامــة تــهــديــد الــعــدو - فــي أي ُبــعــد مــن األبــعــاد - أي 
الحرب  تقترن  عـــادًة،  نفسها.  الحسينّية  الـــروح  بتلك  يتمتع  كــان  أّنــه 
بالخسائر، وكانت حياة اإلنسان عزيزة على اإلمام، فهو يبكي أحياًنا 
عينيه.  في  الدموع  تترقرق  وأحياًنا  ويتألم،  يعاني  الذي  اإلنسان  على 
وهـــذا مــا شــاهــدنــاه مـــّرات ومــــّرات. فقد كــان إنــســاًنــا رحيًما وعطوًفا، 
هذا القلب الطافح بالمحّبة لم  وقلبه طافح باإلنسانّية والمحّبة. لكّن 
يرتعش يوًما أمام التهديد - تهديد المدن بالقصف الجوي - ولم َيِزّل 

ولم يتراجع أو يتنازل.
هــذه،  العشر  السنوات  فترة  طــوال  كلهم،  الــثــورة  أعـــداء  أدرك   -  ١٦٠
بأن  كبرى  لنعمة  وإّنــهــا  إرعــابــه.  يمكن  ال  اإلمـــام  أّن  بالتجربة  ولمسوا 
يشعر الــعــدو بـــأنَّ هــذا الــرجــل ال يمكن إزاحــتــه مــن الــســاحــة بالخوف 
كان  التي  األلمعية  الشخصية  خالل  من  الجميع  أدرك  وقد  والتهديد. 
يمكن  وال  الساحة،  مــن  إخــراجــه  يمكن  ال  رجــل  أّنــه  اإلمـــام  بها  يتحّلى 
ثنيه  في  نفًعا  يجدي  ال  أيًضا  العملي  التهديد  وإن  بالضغوط،  تهديده 

عن منهجه، لذلك اضطروا إلى التكّيف مع الثورة. ١٣٧٥/٣/١٤
أن  كما  مجّسدة.  قيمة  اليوم  فهو  واستقام،  صمد  اإلمــام  ألن   - ١٦١
الشعب اإليــرانــي الــذي صمد وثبت خلف اإلمــام خــالل تلك السنوات 

|  وكان كالمه الحاسم.  ١
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العشر(١) يمثل اليوم قيمة. فأي عمل أردنا القيام به اليوم وأي جهنم(٢) 
- ال سمح اهللا أردنــا ورودهــا فإن العشر سنوات تلك ستبقى كشريط 
المعٍ مشعٍّ وال يمكن َمْحَوها وتخريبها. إًذا، كان أول عمل قاموا به بعد 
بدأت  فقد  ولألسف  مباشرة -  ســره)  الخميني (قــدس  اإلمــام  رحيل 
تلك  وقضايا  بمسائل  بالتشكيك  بـــدأوا  أنــهــم  هــو   - صحفنا  بعض  بــه 
الحظ  لحسن  ولكنهم  أصــًال!  بها  شّككوا  أنهم  حتى  العشر،  السنوات 
مرحلة  لكل  العصرية  الــضــرورات  مــن  يستطيعوا.  ولــن  استطاعوا  مــا 
هذه الذكرى: أنه كلما ابتعدنا زمانيًّا عن ذلك المقطع وتلك المرحلة 
وببركة  االستقامة  تلك  ببركة  وهذا  أكثر!  وتأللؤها  إشعاعها  سيتضح 

استقامة الناس خلف ذلك القائد.
ضرورية؛  االستقامة  األعـــزاء:  الثوريين  اإلخــوة  أيها  لكم  أقــول   -  ١٦٢
لذا  أبـــًدا،  فحسب!  [وظــاهــرهــا]  اسمها  نحفظ  أن  االستقامة  ليست 
الظاهر  في  شيء  ينقصها  وال  الخط]،  بقيت [على  قد  جماعة  نرى 
يرى  الغفلة،  من  اإلنسان  يستيقظ  عندما  الباطن!  في  خالية  أنها  إال 
ويشاهد هذا. أقول لكم هذا الكالم وأوجهه للجميع، خاصة الخواص 
منهم: اسعوا إلى حفظ هذا الركن وهذا العامود بقوة وصالبة، وثبتوا 
هـــذا الــســقــف عــلــى هـــذا الــوتــد - ســقــف الـــثـــورة، ســقــف الــقــيــم وسقف 
الجميع  ابتعد  ما  فــإذا  شئتم -  ما  سّموه  الحقيقي  اإلسالمي  المجتمع 
عن هذا السقف بمعنى إذا ما نزعت حيطانه وبقيت أعمدته وأوتاده 
فلن يتزلزل، وليضرب مئة معول وأزميل جدرانه اآلجرية ذات الطبقة 
الواحدة، فلن تكون هناك مشكلة. إال أنه إذا ما اهتز عامود واحد فال 

محال سيهتّز ذلك السقف بذلك المقدار نفسه.
شكلها   - واإلســالمــيــة  الثورية  القيم  عــن  تتخّلوا  ال  ترتعبوا،  ال   -  ١٦٣
وإطـــارهـــا الــصــحــيــح - بـــأي قــيــمــة وثــمــن، وهــــذا الــكــالم فـــوق المسائل 

السياسية والحزبية واليومية.
العالم،  في  السياسي  العرف  في  رائــج  هو  ما  كل  عن  أنفسكم  أبعدوا 

|   السنوات العشر من عمر اإلمام الشريف بعد انتصار الثورة عام ١٩٧٩.  ١
|   منتقًدا بعض الجماعات التي تحاول التغريد خارج سرب الثورة واإلمام والشعب..   ٢
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[وهـــــؤالء] مــن خـــالل وســاوســهــم ال يـــريـــدون أن تــصــل هـــذه القضايا 
[الــصــحــيــحــة] إلــــى مــســامــعــنــا - الــــوســــاوس الــســيــاســيــة والــــوســــاوس 
الــدولــيــة - . لــنــفــتــرض أن عــمــل مــجــمــوعــة خــبــيــرة فــي أمــريــكــا يتركز 
مع  وقضايا  عالقات  لها  التي  والحكومات  البلدان  مشاكل  حل  على 
الوسواس  أو  السياسي  «الــوســواس  هو  المجموعة  هــذه  فاسم  أمريكا، 

الدبلوماسي».
إجــراء  سبيل  على  ما  بحركة  يقومون  قد  المثال،  سبيل  فعلى   - ١٦٤
مباراة في لعبة «بينغ بونك»، مع الصين في عهد «تشون الي». وكان 
أحد  وال  تدريجي  نحو  على  العالقات  جسور  لمد  مقدمة  بمثابة  ذلك 
يــشــعــر بـــأن شــيــًئــا قــد حــصــل. اقـــــرأوا مـــذكـــرات «نــيــكــســون»، فــقــد ألــف 
كتاًبا أسماه «القادة» وقد ترجم إلى الفارسية وفيه كتب مذكراته مع 

«تشون الي».
تلك  اآلن -  أتــذكــره  ومــا  الكتاب -  فــي  عنها  يتحّدث  التي  األمـــور  مــن 
إلى  التاريخية  وزيــارتــه  نفسه  الي»  «جوين  مع  عقدها  التي  اللقاءات 
صداقتها!  وكــســب  الصين  مــع  الــعــالقــات  فتح  إلــى  أدت  الــتــي  الصين 
تأملوا في بداية نشوء هذه العالقة وأين بــدأت! لم يشعر أحد بذلك! 
عرضة  هــم  الــذيــن  واألطــــراف  الــوســوســة  بهذه  المخاطبين  أن  بمعنى 
لــهــا، يــشــعــرون فــي نــهــايــة األمـــر أن ضــــرورات الــحــيــاة قــد عــرضــت وال 
سبيل لهم غير ذلك، لكن عمالء السياسة وأربابها في العالم يعلمون 
ذلــــك ويـــعـــرفـــون مـــــاذا يــفــعــلــون وأن لــــدى هـــــؤالء خـــيـــارات ومـــجـــاالت. 
الحــظــتــم؟ احــــذروا الــوقــوع فــي مــطــّبــات وكــمــائــن هــذه الـــوســـاوس. وما 
بمعنى  ضـــرورة  لذلك  ولعل  الوقتية -  الــضــرورات  مــن  أّنــه  يتصّور  قــد 
الموانع  مــع  ونخلطه  األمــر  علينا  يشتبه  أن  ينبغي  فــال   - المعاني  مــن 
مع  وتذهب  تضمحّل  التي  واألشياء  األمــور  بين  من  فهذه  ال،  الواقعية. 
ليس معنى كالمنا هنا أنه يوجد اليوم في  االستقامة. بالطبع،  وجود 
بــالدنــا أشــخــاص تشبه حالتهم حالة «تــشــون الي» فــي ذلــك الــزمــان! 
أبـــــًدا ولــحــســن الـــحـــظ.. وهـــنـــا، ذكــــرت هـــذه الــمــســألــة كــمــثــال مـــن بين 

عشرات المسائل واألمثلة.
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أصحاب  فأنتم  الحاسمة.  والجماعة  العناصر  تشكلون  أنتم   -  ١٦٥
اإلرادة والــعــمــل الــواقــعــي والــتــصــمــيــم الــحــقــيــقــي، حــتــى لــو كـــان هناك 
شخص مسؤول آخر في لحظة أخرى يتخذ القرار ويطبق وينفذ، إال 

أنه في واقع األمر أنتم من تصممون وتتخذون القرار.
حتى  الثورة  سقف  تسند  متينة  محكمة  قاعدة  لتكونوا  اسعوا   - ١٦٦
األشياء  تلك  يعني  الثورية،  القيم  احفظوا  لالهتزاز.  عرضة  تصبح  ال 
جّسدوا  أهــدافــه،  ضمن  مــن  واعتبرها  بنفسه  اإلمـــام  رآهــا  التي  ذاتــهــا 
بمعنى  األهــداف  هذه  على  الحفاظ  ليس  واحفظوها.  األهــداف  هذه 
التوقف والــثــبــات وعــدم التقدم فــي الــزمــن، أبـــًدا، بــل أنكم تــرون اليوم 
مجموعة  فــي  حققناه  الـــذي  الــتــقــدم  مــن  الكثير  هــنــاك  أنــه  اهللا  بحمد 

النظام، وفي نفس الوقت حافظنا على مبادئنا وأصولنا.
عام  حصل  الــذي  الخطأ  ذلــك  اليوم  نرتكب  أن  هو  العدو  يريده  ما  إن 
حزب  تــيــار  أن  يشيعون  كــانــوا  الــيــوم،  ذلــك  فــي  مختلف!  بنحو   ١٩٨٠
أيًضا  يريدون  واليوم  والتجربة،  العلم  مع  ينسجم  ال  الثوري  والتيار  اهللا 
على  مطلعين  غير  القيمي  االتــجــاه  تيار الــثــورة وأصــحــاب  بــأن  اإليــحــاء 
ضـــرورات الــزمــان وحــاجــات المجتمع ووســائــل تقدم الــبــالد! أبـــًدا، هذا 
تام  اطــالع  على  هم  المبدئي  التيار  أتباع  إّن  خطأ!  وهــذا  صحيح،  غير 
مختلف الجهات ويعرفون  والتقدم من  التنمية  ومعرفة قوية بمسائل 
ذلك الشيء الذي يجعلنا في قمة العزة، ويعرفون أن ذلك ال يتحقق 

إال بالحفاظ على األصول والقيم. ١٣٧٦/١٠/٨
طبًعا  االســتــنــتــاج  وهـــذا   - بحثنا  مــن  استنتاجه  يمكن  مــا  إّن   -  ١٦٨
قابل للتعميم وللتأمل - مسألتان، أوًال: إّن من جملة الخطوط البارزة، 
عليه  الحسين  اإلمـــام  استقامة  هــو  المميز لــثــورة عــاشــوراء  بــل والــخــط 
الــســالم. واالســتــنــتــاج اآلخـــر هــو أّن إمــامــنــا الكبير (رضــــوان اهللا عليه) 
حياته،  نمط  وفــي  نهضته  فــي  لــه  كمنهج  الحسينية  االستقامة  اتخذ 
العدو  وصّد  اإلسالمّية،  الجمهورية  استمرارية  ضمان  استطاع  ولذلك 
والتهديد  الضغط  بــأنَّ  للعدو  بّين  ألّنــه  والتهديد،  الضغط  أسلوب  عن 
والهجوم ال يجدي نفًعا، وأّن هذا القائد - والثورة التي يقودها - ليس 
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هما خالصة  هاتان المسألتان  األفعال.  هذه  مثل  تثنيه  الذي  بالرجل 
البحث الذي كنت أوّد التعّرض له. ١٣٧٥/٣/١٤

آفات االستقامة
يقوم  لــن  الــثــورة،  عــن  الــتــراجــع  منا  ويطلب  شخص  يأتينا  لــن   -  ١٦٩
نهج  عن  نتخلى  لن  لنجيبه:  األمــر،  هــذا  صراحة  منا  ويطلب  شخص 
الثورة سنصمد، ال أيها السيد لن نتراجع!. أبًدا، ليست المسألة هكذا.

هؤالء سيطرحون قضايا دقيقة ومسائل متشابهة وتلك األشياء التي 
نيِّر،  متقدم  وفكر  فكري  رشــد  إلــى  بشأنها -  الــقــرار  التــخــاذ  تحتاج - 
ووعي مع العزم الراسخ والتصميم. وهنا، تكتسب مسألة الهداية إلى 

الطريق المستقيم و«الصراط المستقيم» أهمية كبيرة.
أعزائي! إن أول شيء ضروري لكم هو البصيرة، البصيرة! ال تستخّفوا 

بها. ال تصرفوا نظركم عن البصيرة أنتم وأبناؤكم.
١٧٠ - طالما هناك في هذه البالد جماعة مؤمنة حاضرة للتضحية 
إن جانًبا من  فهذا البناء محكم ثابت!  هذا العمل،  في سبيل  بأنفسها 
تستقّر  الــتــي  المحكمة  األوتــــاد  هــذه  اَألَرَضـــــة  تصيب  ال  أن  هــو  سعيي 

عليها هذه الخيمة!
وصّيتي الدائمة: الزهد! و«أن ال نتلوث بالدنيا!» وهذا ألهمية القضية.

وصلت  ما  فــإذا  منتصبة،  أوتــاد  وتحملها  خيمة  لدينا  هــو:  هنا  البحث 
إلــيــهــا األرضـــــة - ال ســمــح اهللا لـــن يــعــد بــإمــكــانــنــا فــعــل شــــيء. حــتــى لو 
ا، ولو أصاب شرٌخ زاوية منها،  اقُتِلعت المسامير منها، ليس األمر مهمًّ
ا، إال أن أعمدة هذه الخيمة - التي هي  نخيطها ونصلحها، ليس مهمًّ
تتزلزل.  وال  ثابتة  تبقى  أن  ينبغي   - البناء  هــذا  تحمل  محكمة  أوتـــاد 
ليس من الضرورة أن ننظر كثيًرا إلى الوجه السيئ للقضايا والمبالغة 

فيها، أبًدا، الحمد هللا! إن أركان الثورة وأعمدتها ثابتة محكمة جيًدا.
الــثــورة  هــذه  عظمة  نفهم  أن  مــن  أصــغــر  زلــنــا  مــا  جميًعا  نحن   - ١٧١
سبيل  فعلى   - عليكم  ينطبق  مما  أكــثــر  عــلــّي  ينطبق  الــكــالم  وهـــذا   -
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ابتعدتم  إذا  إال  عظمته  تـــروا  لــن  جــبــل،  صــعــود  بــصــدد  كنتم  إذا  المثال 
ا - مع وجود مسافة مقبولة لتتمكنوا  عنه ووقفتم في مكان عاٍل جدًّ
عندما  وزوايـــاه.  أطرافه  مختلف  على  اإلشــراف  واستطعتم  رؤيته  من 
يــســيــر اإلنـــســـان فــي جــبــل لــيــس بــمــقــدوره تخمين حــجــم هـــذا الــجــبــل، 
أما  السير].  [أثناء  والعناء  والتعب  بالصعوبة  يشعر  أن  الطبيعي  ومــن 
الــشــخــص الــبــعــيــد عــنــه فــال يــشــعــر بــشــيء مــن ذلـــك - الــتــعــب والــشــدة 
والتعّرق وإدمــاء القلب وسحب األنفاس - إال أنه يدرك عظمة الجبل 

وكبره.
هذا  فــي  نسير  عندما  الــفــرض] -  سبيل  وإيــاكــم - [عــلــى  أنــا   - ١٧٢
التي  ذاتــهــا  هــي  العظمة  هـــذه  إن  عظمته؟  مــن  نـــدرك  فــمــاذا  الــجــبــل، 
أمريكا  الــزمــن  ذلـــك  فــي  القطبين   - العظيمتين  الــقــّوتــيــن  كــال  جعلت 
واالتحاد السوفياتي - يتعاونان لتحطيمه وإزالته، لكنهما ما استطاعا 

إلى ذلك سبيًال!
موجود  فاإلمام  اليوم،  ذلك  في  موجوًدا  اإلمــام  كان  تقولوا:  ال   - ١٧٣
اآلن أيــًضــا. ليس إمامنا (قــدس ســره) ذلــك الشخص الــذي إذا رحل 
عن هــذه الدنيا يكون قد ذهــب وأفــل. [أبـــًدا] لم يرحل اإلمــام! بعض 
اإلمــام  كــذلــك؟  هــو  اإلمـــام  أن  فهل  وفــوتــهــم،  برحيلهم  ينتهون  الــنــاس 
وهو  حــاضــر  اإلمـــام  وأنــفــاســه.  باسمه  بــروحــه،  بكلماته،  اآلن،  حــاضــر 

يقود هذه البالد إلى األمام.
١٧٤ - تحّدثت حــول تاريخ صــدر اإلســالم وذكــرت هــذا الكالم مــراًرا 
في  اإلســالمــي  المجتمع  قــام  أقـــول:  كنت  الــســنــوات،  مــن  مضى  فيما 
إلى  وصــل  ثــم  النحو  بــذلــك  وتــقــدم  بالفتوحات  األولـــى  الــســنــوات  تلك 
الهجري  الرابع  القرن  كــان  حيث  الحضارة -  تلك  وأقــام  العلم  ازدهــار 
النبي  يد  رمية(١)  كانت  التي   - والعلم  والمدنية  الحضارة  إشعاع  قرن 
صــلــى اهللا عــلــيــه وآلــــه! بــالــطــبــع كـــان الــقــرن الـــرابـــع الــهــجــري مــصــادًفــا 
لقرنين مــن الــقــرون الــوســطــى (الــعــاشــر والــحــادي عــشــر) فــي أوروبـــا. 
بعض  بذلك  ويقّلدهم  الوسطى»  «الــقــرون  تسمية  األوروبــيــون  يطلق 

|  أو: ضربة يد النبي صلى اهللا عليه وآله.  ١
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الــكــتــاب فــي بــلــدنــا! أيــهــا كــانــت الــقــرون الــوســطــى؟ كــانــت قـــرون أوروبـــا 
ــا مظلمة قاسية حــالــكــة، ولــكــن الــقــرن الــرابــع  الــوســطــى، وكــانــت قــروًن
أوج  فيه  اإلســالمــي  المجتمع  بلغ  وتأللؤ  إشعاع  قــرن  كــان  لنا  بالنسبة 

إشعاعه وازدهاره.
ذلك  في  العلمية  والفتوحات  المسلمين  فتوحات  أن  أقول  حينها  كنت 
العصر كانت َرْمية النبي صلى اهللا عليه وآله، الرمية تعني ذلك الحجر 
وتقدم  أكبر  مسافات  قطع  كلما  أكبر  بقوة  دفعته  وكلما  تطلقه  الــذي 

أكثر!
١٧٥ - ولقد كانت َرْمية اإلمام (رضوان اهللا عليه) خلف هذه الثورة. 
ليست الــمــســألــة أن اإلمــــام الــيــوم غــيــر مــوجــود، اإلمــــام مــوجــود. لذلك 
تـــرون بــعــد رحــيــلــه أن مـــؤامـــرات أمــريــكــا المختلفة ومــتــنــوعــة األشــكــال 
بــاءت  قــد  كلها  وأشكاله  بأنواعه  الــداخــل  ومــؤامــرات  الرجعية  وكــذلــك 
بالفشل! ولنفترض اليوم أن شخًصا كتب مقالة في صحيفة، حسٌن، 
فليكتب! ذلك ال يعني أن كل شيء قد اهتز، وبعضهم يستولي عليهم 
يكتبون!  مـــاذا  انــظــر  الــســيــد!  أيــهــا  ويــقــولــون:  فــيــأتــون  والوحشية  العنف 
يرددها  التي  واألقـــوال  الشعارات  تــرون  أال  يقولون؟  مــاذا  تسمعون  أال 

فالن؟
بالطبع أرى ذلك وإن أعيننا مفتوحة.

١٧٦ - فــــإذن أنــتــم تــــرون، الــنــقــطــة األولــــى هــي أن تــعــلــمــوا أن رؤيــتــي 
[نظري] ليست رؤية مبنية على التساهل والتغاضي، ليست من أجل 
المطاف،  نهاية  وفي  هــذا.  هي  القضية  حقيقة  بل  وذاك،  هذا  إرضــاء 
تأتي حقيقة أخرى مباشرة إلى جانب هذا! وهي أنه إذا ما كان هناك 
بسيط  شــيء  المياه  فخرطوم  الحمام -  مياه  خرطوم  بحجم  مــاء  تيار 
صــغــيــر! بــرأيــي لــيــس لــديــنــا أفــضــل مــن خــرطــوم الــمــاء كــمــثــال نضربه 
عــلــى الــضــعــة والــضــعــف - عــنــدمــا يــتــدفــق عــلــى ســاتــر تــرابــي بــارتــفــاع 
١٥ مــتــر ال دفــــاع لــه - ال بــاطــون وال أوتــــاد وال يــوجــد شــخــص يقف 
تفرغ  التي  األمكنة  على  الــتــراب  فيهيل  المياه  تخربه  مــا  يصلح  عليه 
وتنهار - فسيتمكن الخرطوم من هذا الساتر الترابي عاجًال أم آجًال! 



١٠٤

ا مــانــًعــا أمــامــه هــو «الــصــمــود»  وإن الــشــيء الـــذي بإمكانه أن يقف ســـدًّ
واالستقامة!

االستقامة مع البنية القوية ومع المواظبة والمراقبة. إذ يجب أن يكون 
يجب  االنهيار  يطرأ  عندما  ألنه  المراقبة،  ينبغي  وكذلك  قوية  بنية  ذا 
االصـــالح فـــوًرا. وأنــا هنا ال أريــد ألحــد أن ينام على وســـادة مــن حرير 
ألقـــول إنــه ال خطر فــي البين يــهــددنــا، فــارتــاحــوا ونــامــوا! أبـــًدا، أنــا أقــول 
خطر  ال  واعــمــلــوا،  وصــالبــة  بقوة  فاصمدوا  يهددنا  البين  فــي  خطر  ال 
يهددنا، فتابعوا السير، ال تتصوروا أنه ال مجال للسقوط بعد اآلن، ال 
القوي  يضعف  أن  الممكن  ومن  وسقطوا،  جيدين  كانوا  فكثيرون  أبــًدا! 
فيذهب ويسقط. إن أول شيء نواجهه أيًضا ذلك الشيطان الذي في 

داخلنا، الشيطان الخبيث.
١٧٧ - لــيــتــكــم تــطــلــعــون أكــثــر عــلــى الــصــحــيــفــة الــســجــاديــة، وإن شــاء 
اهللا أنــتــم مــطــلــعــون. اقــــرؤوا الصحيفة الــســجــاديــة، فــفــي أدعــيــتــهــا ذلــك 
المستوى من الدقة والظرافة المناسبة لوضعنا أنا وأنتم والتي ال حد 
اقـــرؤوا  العظيم!  الــكــتــاب  هــذا  فــي  العظيم  اإلمـــام  ذاك  فعل  مـــاذا  لــهــا! 
تعرفون  أنكم  لو  حبذا  [الفارسية].  ترجمتها  مع  السجادية  الصحيفة 
العربية. برأيي: إن أحد األعمال الواجبة كثيًرا أن يتعلم الجميع العربية 

بذلك الشكل الذي يمكن للقارئ أن يفهم النصوص العربية(١).
١٧٨ - ينبهنا ذلك العظيم في الدعاء الثاني والثالثين من الصحيفة 
معصيتك  قارفت  «إذا  فيقول  الداخلي.  الشيطان  هــذا  إلــى  السجادية 
واســتــوجــبــت بــســوء سعيي ســخــطــك، فــَتــَل عــنــي عـــذار غـــدره وتلّقاني 
بكلمة كــفــره» فشيطان اإلنــســان هـــذا يــخــدعــه، ويــدعــه لــوحــده أمــام 
أعماله  وعواقب  وعذابه  اهللا  مساءلة  أمــام  لوحده  اإلنسان  يترك  اهللا. 

السيئة!
شيطان  نــحــارب  أن  يجب  منه،  اهللا  إلــى  نلتجئ  أن  ينبغي  الــبــدايــة،  فــي 
النفس هــذا ونــواجــهــه - وهـــذا هــو األكــثــر صعوبة مــن الــكــل - ثــم بعد 

|  الكالم هنا موجه إلى األخوة اإليرانيين حيث ال يعرفون العربية.  ١
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ذلك المواجهة مع شياطين الخارج. ١٣٧٦/١٢/١٤
١٧٩ - والــمــفــردة األخـــرى الــــواردة فــي الــقــرآن هــي «الــنــســيــان»، وقد 
جاءت بألفاظ متعددة، وإن المُهول واألشد وقًعا من غيره هو «نسيان 
َأنُفَسُهْم  َفَأنَساُهْم  اَهللا  َنُسوا  َكالَِّذيَن  َتُكوُنوا  َأنُفَسُهْم َوَال  َفَأنَساُهْم  اَهللا  َنُسوا  َكالَِّذيَن  َتُكوُنوا  ﴿َوَال  اآليــة  ففي  النفس»، 
السياسي  الــعــرف  فــي  الــنــفــس  فــنــســيــان  اْلَفاِسُقوَن﴾(١)،  ُهُم  اْلَفاِسُقوَنُأْوَلِئَك  ُهُم  ُأْوَلِئَك 
ينسى  أن  الــمــآل  ولبئس  ســّيء -  ألمــر  وإنــه  الــهــويــة،  نسيان  يعني  إنما 
الــذل  إال  ذلــك  عاقبة  ومــا  ولغتهم،  وثقافتهم  وتاريخهم  هويتهم  قــوم 
والشقاء! - بيد أن خطر نسيان النفس في العرف األخالقي(٢) يفوق 
عن  المرء  غفلة  من  يعنيه  لما  السياسي،  البعد  في  عليه  هو  ما  بكثير 
هويته والغاية من وجوده والغفلة عن سريرته وقلبه وروحه وتناسيها، 
يفقد  موحل،  مستنقع  نحو  يجرفه  فاسد  مــادي  لتيار  االستسالم  أي 

اإلنسان فيه أية مقاومة إزاء مسيرة السوء والفساد والشر.
﴿َفَأنَساُهْم َأنُفَسُهْمَفَأنَساُهْم َأنُفَسُهْم﴾، أي إّن اإلنسان يقع في شراك الالمباالة والتيه 
بحيث يجهل الــهــدف مــن مجيئه إلــى الــدنــيــا فــي األســــاس، شــأنــه في 
ذلك شأن الطفل الذي يقضي وطًرا من عمره الهًيا ال يفّكر بمصيره 
وال أهمية لديه إال لهذه البرهة الزمنية أو تلك. إننا وبعد هذه الستين 
ذلــك؟  بعد  سيحل  الــذي  مــا  ولكن  ميتون،  محالة  ال  عــاًمــا  السبعين  أو 
وما كان الهدف من هذه الحياة؟ وما الداعي من مجيئنا هذا وبقائنا 
فــي هـــذه الــدنــيــا ومـــن ثــم رحيلنا عــنــهــا؟ فــمــن الــخــطــورة بــمــكــان عــدم 

التفكير والتأمل بذلك.
الشيء  عن  االنسالخ  يعني  والفسق  اْلَفاِسُقوَن﴾  ُهُم  اْلَفاِسُقوَنُأْوَلِئَك  ُهُم  ﴿ُأْوَلِئَك   -  ١٨٠
نتيجة فساده وتعفنه، ويقال لقشرة حبة التمر (الرطب) إذا انسلخت 
عنها «َفَسقت»، ومنها جاءت كلمة «ِفْسق»، أي انسالخ اإلنسان عن 
وعليه،  والــالمــبــاالة.  اإلهــمــال  هــذا  بسبب  إيمانه  وعــن  خصاله  جميع 

فإّن النسيان من اآلفات التي تهدد االستقامة.
١٨١ - الــمــفــردة األخـــرى الــــواردة فــي الــقــرآن الــكــريــم وهــي مــا تقّض 

|  سورة الحشر، اآلية ١٩.  ١
|  أو: على الصعيد األخالقي.  ٢
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مضجعي أحياًنا: «الزيغ»، فقد ورد في سورة آل عمران ﴿َربََّنا َال ُتِزْغ َربََّنا َال ُتِزْغ 
اُب﴾(١)، أي  اُبُقُلوَبَنا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة إِنََّك َأنَت اْلَوهَّ ُقُلوَبَنا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة إِنََّك َأنَت اْلَوهَّ
ال تترك قلوبنا تزيغ وتنحرف عن صراط الحق إلى الباطل. والقرآن 
الــصــف بخصوص  اهللا. يــقــول تعالى فــي ســـورة  هنا ينقل دعـــاء عــبــاد 
بني إسرائيل: ﴿َوإِْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم ِلَم ُتْؤُذوَنِني َوَقد تَّْعَلُموَن َأنِّي َوإِْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم ِلَم ُتْؤُذوَنِني َوَقد تَّْعَلُموَن َأنِّي 
القضية  هذه  في  وكأن  ُقُلوَبُهْم﴾(٢)،  اُهللا  َأَزاَغ  َزاُغوا  ا  َفَلمَّ إَِلْيُكْم  اِهللا  ُقُلوَبُهْمَرُسوُل  اُهللا  َأَزاَغ  َزاُغوا  ا  َفَلمَّ إَِلْيُكْم  اِهللا  َرُسوُل 
فعًال وانــفــعــاًال وإقــداًمــا مــزدوًجــا، أحــد طرفيه بيد اإلنــســان نفسه، أما 
خطوا  إنهم  أي  َزاُغوا﴾،  ا  َزاُغواَفَلمَّ ا  ﴿َفَلمَّ سبحانه،  اهللا  بيد  فهي  وعواقبه  نتائجه 
ُقُلوَبُهْم﴾  اُهللا  ُقُلوَبُهْمَأَزاَغ  اُهللا  ﴿َأَزاَغ  حينها  الزيغ،  منحدر  في  أوقعتهم  منحرفة  خطوة 
أي أضّلهم اهللا وأزاحــهــم عن جــادة الــصــواب، ومــا أدراك ما تعنيه هذه 

اإلزاحة اإللهية! إنها تعني سلب التوفيق اإللهي.
هذا ما ورد بحق بني إسرائيل وهو ال يختص بهم فقط، فبنو إسرائيل 
بالرغم مــن أنــهــم عــاصــروا فــرعــون وشــهــدوا حّقانية مــوســى ورأوا بــأّم 
يدي  على  العمالقة  الحركة  هذه  أجــرى  سبحانه  اهللا  أن  كيف  أعينهم 
شاهدوا  الــذيــن  إســرائــيــل  وبنو  الــســالم،  عليه  عــمــران  موسى بن  عبده 
المدهشة،  المذهلة  األحـــداث  وتلك  فرعون  وعساكر  البحر  بأعينهم 
نفسه  النسيان  وهــو   - والغفلة  النفسية  األهــــواء  أســـرى  وقــعــوا  فإنهم 
ففي  المنحدر،  هذا  في  فانزلقوا «زاغــوا»  عنه -  الحديث  تقّدم  الــذي 
هذه اآلية يخاطبهم موسى ﴿ِلَم ُتْؤُذوَنِنيِلَم ُتْؤُذوَنِني﴾(٣)؟! وفي سورة األحزاب 
اُهللا  َأُه  َفَبرَّ ُموَسى  آَذْوا  َكالَِّذيَن  َتُكوُنوا  َال  آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ اُهللا َيا  َأُه  َفَبرَّ ُموَسى  آَذْوا  َكالَِّذيَن  َتُكوُنوا  َال  آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ ﴿َيا  تعالى:  يقول 
آذوا  الذين  إسرائيل  كبني  تكونوا  ال  َوِجيًها﴾(٤)  اِهللا  ِعنَد  َوَكاَن  َقاُلوا  ا  َوِجيًهاِممَّ اِهللا  ِعنَد  َوَكاَن  َقاُلوا  ا  ِممَّ

موسى، وهذا الخطاب موجه لي ولكم أيًضا.
فــالــزيــغ الــــذي وقـــعـــوا بـــه عـــبـــارة عـــن االســتــســالم لـــألهـــواء والــشــهــوات 
األمــور  وســائــر  الجنسية  والــنــزوات  الــثــروة  وجمع  المادية  نحو  والــنــزوع 
وتوفيقه  رحمته  سلب  تعالى  اهللا  من  ويقابله  بالئنا،  مصدر  هي  التي 

|  سورة آل عمران، اآلية ٨.  ١
|  سورة الصف، اآلية ٥.  ٢
|  سورة الصف، اآلية ٥.  ٣

|  سورة األحزاب، اآلية ٦٩.  ٤



١٠٧

التي كان يغدق بها علينا.
ــا وأيــــة خــطــوة بــعــيــدة عـــن الــصــواب  إّن أّي تــحــرك خــاطــئ يــصــدر مــّن
والــعــدالــة نــقــدم عليها وأي فعل نــمــارســه نــاجــًمــا عــن الــنــوازع واألهـــواء 
النفسية، إنــمــا يسير بــنــا خــطــوة نــحــو لــّجــة الــفــســاد واالبــتــعــاد عــن اهللا 
تتًرا  يأتي  إنما  والــزيــغ  االنـــزالق  وهــذا  ُقُلوَبُهْم﴾(١)،  اُهللا  ُقُلوَبُهْمَأَزاَغ  اُهللا  ﴿َأَزاَغ  سبحانه 

وعلى دفعات، وهنا تكمن خطورته.
تأخذ  ثــم  األمــر  بــادئ  اإلنــســان  عمل  تنقص  االنـــزالق  فعاقبة   - ١٨٢
أخالقه وسجاياه باالهتزاز والتزلزل والتغّير، ويتحول من كان صادًقا 
وفــيًّــا وذا شــعــور بــالــمــســؤولــيــة، تــدريــجــيًّــا، إلـــى إنــســان مــتــذبــذب عديم 
الـــوفـــاء وغــيــر مـــســـؤول، ويــطــال الــتــبــّدل أخــالقــه أيـــًضـــا. وفـــي المرحلة 
الــالحــقــة، يــبــدأ الــتــبــّدل فــي عقائد اإلنــســان. ثــم إن هــذا الــفــســاد الــذي 
كنا ننظر إليه يوًما بعين االحتقار يأخذ بتغيير هويتنا وتدمير أخالقنا 
﴿َفَأْعَقَبُهْم َفَأْعَقَبُهْم  الكريم:  القرآن  آيات  إحدى  في  تعالى  يقول  فشيًئا.  شيًئا 
اهللا  إن  َوَعُدوُه﴾(٢)أي  َما  اَهللا  َأْخَلُفوْا  ِبَما  َيْلَقْوَنُه  َيْوِم  إَِلى  ُقُلوِبِهْم  ِفي  َوَعُدوُهِنَفاًقا  َما  اَهللا  َأْخَلُفوْا  ِبَما  َيْلَقْوَنُه  َيْوِم  إَِلى  ُقُلوِبِهْم  ِفي  ِنَفاًقا 
وهذه  أخلفوها.  التي  الــوعــود  بسبب  بالنفاق  جماعة  ابتلى  قد  تعالى 
أي  اإلنسان،  مع  تعامله  في  تعالى  الباري  يعتمدها  التي  المعادلة  هي 
خالل  فنحن  إليها،  وتــرجــع  بأعمالنا  منوطة  األمــر -  واقــع  فــي  إنها - 
أعمالنا نحول دون أن تشملنا الرحمة اإللهية، ولئن ُحِرمنا من الرحمة 
اإللــهــيــة، فإننا نــدنــو أكــثــر فأكثر نحو الــفــســاد والــضــالل. إنــنــا نــقــرأ في 
الــدعــاء «اللهم إنــي أســألــك مــوجــبــات رحــمــتــك»، فــاإلنــســان يــســأل اهللا 
إن  اإللهية  الرحمة  علينا  تنزل  ال  أن  الطبيعي  ومــن  رحمته،  موجبات 

ُفِقدت هذه الموجبات من أعمالنا، وهذا هو الزيغ.
هو  الكريم  الــقــرآن  فــي  نشاهده  مــا  فعله؟  علينا  ينبغي  مــاذا   -  ١٨٣
في  ينحصر  ال  وهــو  إنــه «الـــذكـــر»،  بالظبط،  اآلفـــات  تلك  يعاكس  مــا 
اهللا  ذكــر  يعني  الـــذي  الــذكــر  وســائــل  إحـــدى  فهي  شابهها،  ومــا  األوراد 
َأْعَداء  ُكنُتْم  إِْذ  َعَلْيُكْم  اِهللا  ِنْعَمَة  َأْعَداء َواْذُكُروْا  ُكنُتْم  إِْذ  َعَلْيُكْم  اِهللا  ِنْعَمَة  ﴿َواْذُكُروْا  اإللهية  والنعمة  التكليف  وذكر 

|  سورة الصف، اآلية ٥.  ١
|  سورة التوبة، اآلية ٧٧.  ٢



١٠٨

جيًدا  تمّعنتم  أنكم  ولو  ِإْخَواًنا﴾(١)،  ِبِنْعَمِتِه  َفَأْصَبْحُتم  ُقُلوِبُكْم  َبْيَن  ِإْخَواًناَفَألََّف  ِبِنْعَمِتِه  َفَأْصَبْحُتم  ُقُلوِبُكْم  َبْيَن  َفَألََّف 
في القرآن الكريم لوجدتم أن اإلشارة وردت في مواطن متعددة إلى 
والمشرب  المأكل  تعني  أجمعها  ليست  اهللا  ونعمة  اهللا»،  نعمة  «ذكـــر 
ومــا إلــى ذلــك - وإن بــدت في أعيننا صغيرة، وهــي ليست كذلك بل 
هي عظيمة للغاية - بل إن هللا نعًما عظمى على بني اإلنسان ونحن 
مــنــهــم، أن نــتــذكــرهــا، ومــنــهــا ذكـــر الــتــكــلــيــف، ذكـــر الــنــعــمــة، ذكـــر العهد 
حسب  كــلٌّ  الشعب،  ومــع  اهللا  مــع  وميثاق  بعهد  ملزم  فكلنا  والميثاق، 
عمله ووظــيــفــتــه، ســـواء مــن كــان فــي مجلس الــشــورى أو مــن كــان في 
أو  القضائية  للسلطة  كرئيس  أو  للجمهورية  كرئيس  فــأنــت  الـــــوزارة. 
كــمــســؤول الـــقـــوات الــمــســلــحــة، وكــذلــك بــالــنــســبــة لـــي، فــكــل مــنــا ملزم 
بعهد ومــيــثــاق، بـــأي نــحــو كـــان، أمـــام الــشــعــب وأمــــام الــنــظــام. فلنتذكر 
عهدنا وميثاقنا، وإيانا ونكث العهد، ولنتذكر يوم الحساب والقيام إلى 
رب  يــدي  بين  جميًعا  وسنقف  االنقضاء،  سريعة  عابرة  فالحياة  اهللا، 
فلنتذكر  جــواب!  من  بجعبتنا  ما  تقديم  علينا  يتعين  وحينها  العالمين، 

ذلك أيًضا. ١٣٨٠/٩/٢١

مثال تاريخي وبضع نقاط [مالحظات]
١٨٤ - تــحــســم مــقــاومــة وصــمــود جــمــيــع جــبــهــات الــبــشــر الــكــبــرى في 
العالم في األساس في نقطة الصمود والمقاومة. ففي أي حرب بين 
النقطة  هــذه  فيها  تــكــون  الــتــي  الجبهة  حليف  النصر  يــكــون  جبهتين، 
األكثر صالبًة وثباًتا. فصمود النقطة المركزية في كل جبهة ومعركة 
يــعــنــي أنــهــا ســتــكــون مــســتــعــدة لــتــحــمــل الـــدمـــار والــقــتــل وإراقــــــة الــدمــاء 
«الجبهة».  بعنوان  عظيم  تشكيل  هــنــاك  ألن  والــخــســائــر،  والمشقات 
هذه القضية كانت منذ بداية التاريخ وما زالت إلى اليوم، وفي األصل، 
ثنائي  حــضــور  أي  هـــذا،  هــو  للتاريخ  الصحيح  والتحليل  التفسير  فــإن 

«الحق والباطل»، والخير والشر. ١٣٧٤/٥/٢
عــاًمــا  ال  ٢٥٠  تــقــارب  مـــدة  الــســالم  عليهم  األئــمــة  قـــاوم  لــقــد   - ١٨٥

|  سورة آل عمران، اآلية ١٠٢.  ١



١٠٩

وحدثت خالل هذه «المّدة» حادثة مــّرة: صعود أعــداء أمير المؤمنين 
عليه السالم إلى المنبر وسّبه وشتمه، إال أنهم عليهم السالم صبروا. 
تخللت هذه األعوام ال  «٢٥٠» ٣٥ سنة من الضغط الشديد في زمن 
عليه  الحسين  بعد  الــنــاس  حيث «ارتــــّد  الــســالم  عليه  الــســجــاد  اإلمـــام 
السالم إال ثالث نفر: سلمان وأبو ذّر والمقداد»(١) ارتد الجميع، وبقيت 
إمــام  أي   - اهللا  لسبيل  العاشق  المجاهد  هــذا  أن  إال  مــعــدودة،  جماعة 

المسلمين - لم ييأس، أكمل السير في الطريق.
١٨٦ - ... فــي أّيـــة لحظة يــنــزع أتــبــاع الــحــق إلــى الضعف والــتــراخــي، 
ســيــقــوى الــعــدو فــي الــلــحــظــة نفسها ويــتــأخــر انــتــصــار الــحــق ويــقــتــرب 
فقد  السالم،  عليه  الصادق  اإلمــام  من  ذلــك  فلنتعلم  الباطل.  انتصار 
واجهته  مختلفة  ومصاعب  مشاكل  مع  سنة،   ٣٤ مــدة  وصابر  واجــه 
من  ابتداء  اإلسالمية  النهضة  مواجهة  بــدأت  فقد  الفترة،  هــذه  خــالل 
العام ٤١ هـ وانتهت في العام ٥٧، أي أنها استمرت ستة عشر سنة، 
سنة   ٣٤ بقيت  ومقاومته  السالم  عليه  الصادق  اإلمــام  مواجهة  لكن 
ويــا لها مــن مــواجــهــة صعبة. وقــد تــعــّرض اإلمـــام عليه الــســالم خالل 
هذه المدة ألقسى معاملة وسلوك قام به شخص [الحاكم والخليفة 

آنذاك] وقد أبعده ونفاه مرات عدة.
وإن األربعة آالف طالب الذين تتلمذوا على يديه عليه السالم - إذ لم 
يكن األمر كاليوم دروس ومــدارس ومدرسين - كانوا أفــراًدا يأتون من 
أماكن بعيدة ويذهبون إلى المكان المبعد إليه اإلمام حيث كان يلتقي 
بالتقية  ويتخّفون  وكلمتين  كلمة  منه  يتعلمون  وكــانــوا  بصعوبة،  بهم 
عليه  اإلمــام الــصــادق  وكــان  الضغط والــرقــابــة.  تحت  عملهم  ويخفون 
الواضح  الخط  على  ثابًتا  صلًبا  الطويلة  المدة  هذه  كل  خالل  السالم 

لهذه المواجهة شديدة الصعوبة وكذلك كان أصحابه.
كانت فترة السنوات األولى التي تقارب العشرين سنة تقريًبا - خالل 
األربـــعـــة والــثــالثــيــن ســنــة الــتــي أمــضــاهــا اإلمـــــام - ضــمــن مــرحــلــة بني 

|  الشيخ الكليني، الكافي، تصحيح علي أكبر الغفاري (طهران: دار الكتب اإلسالمية، الطبعة ٤، ١٣٦٥   ١
ه . ش.)، الجزء ٢، الصفحة ٢٤٤.



١١٠

الذي  الملك  عبد  هشام بن  زمن  في  أي  صعبة،  بداياتها  وكانت  أمية، 
اضطربت  الملك،  عبد  هــالك  وبعد  الدهاة  أمية  بني  حكام  أحــد  كــان 

األوضاع وانقلبت رأًسا على عقب.
لإلمام  فــرصــًة  العمر  قصيرة  وحكومات  ضعاف  خلفاء  وجــود  شّكل 
الصادق، ومع ذلك لم يغفل هؤالء عن اإلمام، حتى أن الوليد بن يزيد 
الصادق  اإلمـــام  عــن  يغفل  لــم  الخمر  شــارب  المعربد  الفاسق  الفاجر 
عليه الــســالم. ففي غــمــرة ســكــره ومــجــونــه كــان فــي ذهــنــه وفــكــره أن 
هناك إماًما صادًقا يهدد أساس حكومته. وقد وقعت في أواخر هذه 
السنوات مواجهة مفصلية قاسية، إذ نهضت حركة ورفعت شعاراتها 
في  المدن  من  العديد  في  وقاموا  السالم،  عليه  الصادق  اإلمــام  باسم 
إيــران، وفي الــري وخراسان ومناطق أخــرى وجمعوا شيعة أهل البيت 
جاؤوا  الفرص  مقتنصي  ولكن  الخالفة؛  أجهزة  وواجهوا  السالم  عليه 
استلمت  ثمارها.  وقطفوا  لمصالحهم  المواجهة  هــذه  مــن  واســتــفــادوا 
ســاللــة بني العباس الحكم، وخـــالل الــســنــوات الــثــالث واألربـــع األولــى 
فلم  أمية،  بني  مواجهة  في  أو  الداخلية  ونزاعاتهم  بمشاكلهم  انشغلوا 
استؤنف  الحكم،  إلــى  المنصور  وصــل  وعندما  شــيء.  فعل  يستطيعوا 
الــتــضــيــيــق والــضــغــط عــلــى اإلمـــــام وقــــد مـــارســـوه بـــاســـتـــمـــرار، بــالــطــبــع 
هــنــاك روايــــات تــحــّدثــت عــن ذهـــاب اإلمـــام إلــى المنصور العباسي أو 
بينهما  دارت  التي  األحاديث  بعض  وإن  إليه [بــاإلكــراه]،  إحضاره  عن 
صحيحة وبــعــضــهــا اآلخــــر غــيــر صــحــيــح، فــتــلــك األمــــور الــتــي تــظــهــر أو 
تتحدث عن ضعف اإلمام وخضوعه واستسالمه في قبال ضغوطات 
المنصور هي بالتأكيد غير صحيحة وال تنسجم مع حياة ذلك اإلمام 

العظيم ومع روحيته وال يمكن القبول بها أبًدا.
ــا، وكـــان اإلمـــام عليه الــســالم ملتفتا  ولــكــن الضغط كــان مــوجــوًدا حــقًّ
أيًضا وحـــذًرا، وهــذا الــدعــاء الــذي ينقل عن اإلمــام الــصــادق في هكذا 
نعمة  مــن  كــم  والــتــفــات «رّب  وتــوّجــه  درس  نفسه  هــو  وشــدائــد،  محن 
أنعمت بها علي قّل لك عندها شكري وكم من بلّية ابتلتني بها قّل 
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لك عندها صبري، فيا من قّل عند نعمته شكري فلم يحرمني ويا 
من قّل عند بليته صبري فلم يخذلني»(١).

هــذا هــو الــحــق، وهـــذه إشـــارة إلــى شــدة الــضــغــوط الــتــي كــانــت تمارس 
على اإلمام عليه السالم، حيث لم يصب ولم يتسرب الشك والتردد 
السنين  هــذه  طـــوال  الشامخة  الثابتة  الــقــامــة  تلك  إلــى  واحـــدة  لحظة 

األربع والثالثين.
وقــــد صــبــر عــلــى الــمــحــن والـــحـــرمـــان ودافـــــع عـــن اإلســـــالم الــصــحــيــح، 
المقدسة  الحركة  تلك  وعن  العلوية  والحكومة  الحقة  المواجهة  وعن 
والمباركة التي كانت تكليفه ووظيفته، واستمر وأكمل الطريق. ولو أنه 
لــم يكمل وتــوقــف لما تعرض للقتل فــدســوا الــســّم لــه، هــذا هــو درس. 

ينبغي االستمرار في العمل، وإن االستقامة أمر مهم. ١٣٦٧/٣/١٤
مختلفة  أماكن  في  العشرين  القرن  في  عديدة  ثــورات  قامت   - ١٨٧
إسالمية  وغــيــر  دينية  غير  ثـــورات  جميعها  كــانــت  بالطبع  الــعــالــم،  مــن 
تصل  كانت  الــثــورات  هــذه  أغلب  وإن  اشتراكي.  يسار  كانت  ما  وغالًبا 
إلـــى طــريــق مــســدود بــعــد ١٠ أو ١٥ ســنــة مــن قــيــامــهــا أو أنــهــا كانت 
ُتفرغ من محتواها وتصبح مخالفة للمبادئ التي قامت ألجلها أو أنها 
ذهبُت  وقــد  وحاربتهم.  ضدهم  قامت  الذين  أولئك  بيد  ألعوبة  تصبح 
أثــنــاء فــتــرة رئــاســتــي للجمهورية اإلســالمــيــة لــزيــارة هــذه الــبــلــدان التي 
حــدثــت فــيــهــا مــثــل هــكــذا ثــــورات وقـــد شــاهــدت عــن قـــرب وضـــع هــذه 
ذلك  أن  ثورية. [فوجدت]  أنها  اصطالًحا  عنها  يقال  التي  الحكومات 
الشيء نفسه قد حصل، أي أن هذه الثورات قد غدت ضدها(٢) وقد 
انحرف مسارها. لماذا؟ ألنهم لم يستقيموا على طريقها ولم يتحملوا 
الدولية  الضغوطات  عليهم  اســتــحــوذت  لــذلــك  والــشــدائــد،  الصعوبات 

والقالقل والفوضى. ١٣٨٠/٨/١٠
تخرجها  ال  وعــنــدمــا  كلمتها،  على  تثبت  عندما  األمـــة  تنجح   -  ١٩٠

الصفحة   ،٢ الــجــزء  الـــرســـالـــة،١٩٨٩م/١٤٠٩هـــ )،  مؤسسة  الــعــّمــال (بــيــروت:  كنز  الــهــنــدي،  |  المتقي   ١
.١٢٤

|  أي أصبحت على طرف النقيض.  ٢
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الــتــهــويــالت واالضــطــرابــات الــتــي يفتعلها الــعــدو مــن الــســاحــة، وتنجح 
بلوثة  العلمية  ووجــوهــهــا  ونخبها  مــســؤولــوهــا  ُيــصــاب  ال  عــنــدمــا  األمـــة 
الـــركـــون إلـــى الـــراحـــة والـــدعـــة والــتــوجــه الــدنــيــوي واألمــــــراض النفسية 

كالحسد والمنافسة وأمثالها.
تــصــل تــلــك األمــــة إلـــى أعــتــاب الــتــوفــيــق والــنــجــاح حــيــن يــصــون شعبها 
مــا لــديــه مــن اســتــقــامــة ووعـــي ومــعــرفــة إلـــى الــنــهــايــة، وإن ســبــب عــدم 
فكل  األشــيــاء.  هــذه  هــي  اإلســالمــيــة  الــثــورة  على  التغلب  استطاعتهم 
ناحية برزت فيها مظاهر مقاومة الشعب اإليراني كانت تلك الناحية 
عرضة لهجمات أعنف وأشد. انظروا، لقد ركزوا حمالتهم على إيمان 
الــشــعــب وعــقــائــده وعــلــى بــعــض مــضــامــيــن الــدســتــور الــضــامــن لحفظ 
والتساهل  التقصير  إن  بالطبع،  النظام.  وإسالمية  واإليــمــان  اإلســالم 
حمالت  يساعد  لألسف  والمادية  الدنيا  إلى  والركون  اإلكتراث  وعدم 

العدو اإلعالمية ضدنا. ١٣٨٠/٨/١٠
﴿َفاْسَتِقْم َفاْسَتِقْم  هو  ومبانينا(١)  أهدافنا  في  المالك  يكون  أن  ينبغي   - ١٩١
هــذه  عــن  الـــوجـــوه  مــن  وجـــه  بـــأي  الـــعـــدول  يــجــوز  وال  ُأِمْرَت﴾(٢).  ُأِمْرَتَكَما  َكَما 
ـــــداد عن  الــقــيــم، فـــاألهـــداف أهـــــداف إلــهــيــة وإن أي شـــك وتـــــردد أو ارت
هـــذه األهــــداف غــيــر جــائــز، لــكــن فــي الــمــنــاهــج واألســالــيــب، فيجب أن 
األعمال  ضمن  مــن  األخــطــاء  وعــزل  وتغيير  واإلصـــالح  التكامل  يكون 
الخطأ  يعتريه  أسلوب  أي  فلننظر  عندنا،  المستمرة  والبرامج  الدائمة 
التنبه  ينبغي  إصالحه.  أو  بتبديله  فنقوم  عليه،  اعتدنا  ولو  والضعف، 
والـــدقـــة لــكــي ال تــتــبــدل أمــكــنــة ومـــواضـــع هـــذه الــعــبــارات والــمــفــردات، 
بمعنى أنـــه عــنــدمــا نــذكــر االســتــقــامــة فــي دائــــرة األهـــــداف، ينبغي أن 
ال نــخــلــط بــيــن مـــوضـــع «الــــهــــدف» ومـــوضـــع «الـــمـــنـــهـــج.» فــاالســتــقــامــة 
في  الزمـــة  االستقامة  إنــمــا  ضــروريــة،  ليست  واألســالــيــب  المناهج  فــي 
األهداف. إن مسألة «التجربة والخطأ» قاعدة سارية في األعمال(٣)، 
بالتأكيد ينبغي االستفادة من التجارب وأن يكون لدينا تجربة ناجحة 

|  أي األسس والمبادئ..  ١
|  سورة هود، اآلية ١١٢.   ٢

|  ال إشكال في ذلك.  ٣
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وال نــريــد أن نــجــّرب عــلــى الـــــدوام مــع احــتــمــال الــخــطــأ. أمـــا فــي دائـــرة 
األهــــــداف، فينبغي أن نــقــف ثــابــتــيــن وال نــتــراجــع ولـــو خــطــوة واحــــدة. 

بالطبع، االنحراف عن كل منهما خطأ(١). 
تـــــارة، يــأتــي بــعــضــهــم فــيــدخــل تــغــيــيــرات عــلــى األهــــــداف بــاســم الــفــكــر 
الــتــجــديــدي واإلصـــــــالح، إن إعـــــادة الــنــظــر فـــي األهــــــداف لــيــســت من 
اإلصــــــالح، هـــو تـــراجـــع وانــــحــــراف عـــن الــســبــيــل، وهــــو رجــعــيــة. والــيــوم 
في  ســواء   - اإلسالمية  للثورة  العليا  األهـــداف  عن  أيدينا  رفعنا  ما  إذا 
المجاالت الثقافية أو االقتصادية أو في الساحات السياسية الحكومية 
- وتــراجــعــنــا وتــوجــهــنــا الــوجــهــة الــتــي تطلبها الــدنــيــا مــّنــا - دنــيــا الــمــادة 
من  فهذا   ،  - الشيطان  بقبضة  هــي  التي  الدنيا  والسلطة،  والــزعــامــة 
الــطــاغــوت(٢)،  عهد  أي  الــســابــق،  ففي  الــمــاضــي.  إلــى  رجـــوع  الرجعية، 
ا وقبيحة  كانت هذه األهــداف هي الحاكمة، ولكن بــأدوات فاسدة جدًّ
أهــداف  فــأهــدافــنــا  الــرجــعــيــة.  هــذه  نقبل  ال  أن  يجب  وملحقة.  وتــابــعــة 
إلهية، إنها [إقامة] حكومة اهللا والتوحيد والتوجه نحو المجتمع الديني 
ال  أن  المقابل  في  ينبغي  بالطبع،  اإللهية.  األحــكــام  وســيــادة  الحقيقي 
نبتلى - تحت شعار الصالبة والمتانة - بالتحجر ونهمل المناهج التي 

اختبرناها وأصلحنا ضعفها وأخطاءها وال نشدد عليها وال نهتم.
المناهج  في  اإلصــالح  اإلصـــالح،  شعار  على  تماًما  أوافــق  فأنا  وعليه، 

واألساليب، واالستقامة في األهداف والمبادئ.
بالطبع، هناك من يريد، باسم اإلصالح، أن يرفع يده ويترك المباني 
والقواعد تماًما كما يريد الغرب. أنتم تالحظون أنهم ركزوا في وسائل 
إعالمهم وفــي اإلعـــالم العالمي على اإلصـــالح فــي إيـــران. فــهــؤالء ال 
يريدون أن نصلح األخطاء إذا ما وجدت في مجال االقتصاد والثقافة 
وحاكمية  اهللا  شــرع  حاكمية  في  النظر  نغّير  أن  يــريــدون  بل  واإلعـــالم، 
اهللا. وهــــذا هـــو طـــرز اإلصـــــالح الــــذي كــنــا نــشــاهــده دائـــًمـــا فـــي خــدمــة 
أهداف االستكبار في إيران. فـ«رضا خان» جاء أيًضا بعنوان اإلصالح 

|  أي االنحراف عن المنهج وعن األهداف.  ١
|  الحكم الشاهنشاهي البائد.  ٢
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وقد أعرب عن ذلك! فأن نرفع أيدينا عن المباني واألسس، وأن نعيد 
النظر في األهداف، فهذا ليس إصالحا، هو فساد.

معنى اإلصــالح(١) أن نعيد النظر في األساليب والمناهج مع الحفاظ 
فال  وعرضها -  بيانها  في  والــوضــوح  والصراحة  العليا  األهـــداف  على 
األهــداف  هــذه  عن  اإلعــالن  في  نمارسها  أو  التقية  في  نقع  أن  ينبغي 
والقيم والمباني، فنحن اليوم دولة كبيرة وقوة يساندها الشعب الذي 
يقف خلفها، فهنا الموقع موقع بيان الحقيقة في مباني اإلسالم وفي 
حاكمية اهللا، يجب أن نبّين الحقيقة ونعرضها - وأن نعيد النظر ونرى 
هي  وما  بها،  نقم  ولم  وإنجازها  بها  القيام  يجب  التي  األعمال  هي  ما 

األعمال التي ال ينبغي القيام بها وقمنا بها. ١٣٨٣/٦/٣١
ويظنون  يــتــصــورون  فالجميع  ا،  جــــدًّ عـــاٌم  مــفــهــوٌم  االســتــقــامــة   -  ١٩٢
استقامة!  شـــيء  كــل  يــعــتــبــرون  والــجــمــيــع  ويــثــبــتــون!  سيستقيمون  أنــهــم 
بينما هناك أعمال وأشياء ليست من االستقامة بشيء، فهناك عمل 

صعب وشاق لكنه ليس استقامة.
إن االستقامة بالنسبة ألي إنسان هي الصمود والوقوف في الموضع 
والحالة التي يتعرض فيها ألشد الضغوط والمتاعب وأكثرها صعوبة: 
هوى  وضغط  والحيثية]  الشأني [الشأن  والضغط  الجسدي  الضغط 

النفس، هذه هي االستقامة. ١٣٧٦/١٢/٢٣
١٩٣ - يشيع الــوســواســون الــخــنــاســون مــن خـــالل أبــواقــهــم اإلعــالمــيــة 
الــعــالــمــيــة كــلــهــا ويــتــبــعــهــم عـــمـــالؤهـــم وأذنـــابـــهـــم فـــي داخـــــل الــمــجــتــمــع 
لم  كثيًرا.  وقــًتــا  ويــأخــذ  [وعسير]  طويل  المقاومة  زمــن  أن  اإلســالمــي 
يدم طويًال، وما زال علينا اليوم أن نقاوم كثيًرا، واليوم إذا ما استطعنا 
إكمال وتطبيق قيمنا وطموحاتنا وآمالنا بصورة تامة في المجتمع من 
خالل تشكيل الحكومة اإلسالمية، فلدينا المزيد من الوقت والسبيل، 

ينبغي أن نسعى ونجّد.
إن أعــظــم أهـــــداف االســتــكــبــار الــعــالــمــي هـــو إعـــاقـــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

|  أي إمكانية أن نعيد النظر في مناهجنا وأساليبنا.  ١



١١٥

اإلسالمية ومنعها من إكمال بناء نفسها وصناعة ذاتها بناًء لألنظمة 
واألحـــكـــام اإلســالمــيــة، وأن تــربــي الــنــاس وتــصــنــع اإلنـــســـان. وإن ذاك 
الـــشـــيء الــــذي يـــريـــدون إرغــامــنــا عــلــى الــتــراجــع عــنــه هـــو اســتــقــامــتــنــا. 
في  االستقامة  السياسة،  ميدان  وفــي  الــحــرب،  ميدان  في  االستقامة 
وأمتنا  الشعوب  أفضل  من  شعبنا  الشعب...  ألبناء  الشاملة  المواجهة 
يوسوسون  دائــًمــا  هم  والخناسين  الموسوسين  لكن  األمــم،  أفضل  من 

ويجب علينا إبطال هذه الوساوس...
خالل  منا،  طلبوا  لطالما  الحركة.  بهذه  االستمرار  ينبغي   ...  -  ١٩٤
تــلــك الـخمسة عــشــر ســنــة مــن الــمــواجــهــة: أيــهــا الــســادة تــوقــفــوا اتــركــوا 
األمر، كانوا يهددوننا بالقوة، فأمامكم الضرب والهجوم، المخرز. كان 
إنــجــازات  حققت  المقاومة  أن  إال  الــوقــت،  ذلــك  فــي  ا  جــدًّ صعًبا  العمل 

وأبدعت العمل، وسّدت السبل على العدو.
بمقاومة  المسائل  سيحّل  شعًبا  الــيــوم  اإلسالمية  الجمهورية  لــدى  إن 
تامة واستقامة. مهما كانت الحرب، حرًبا عسكرية أم سياسية، تشتد 
وتضعف، فال يصح االنتظار والتوقع في أي حرب أن هناك طرًفا هو 
هو  المقابل  والــطــرف  الحق -  طــرف  كــان  حتى لــو  دائــًمــا -  المنتصر 
فيها  البحر  كموج  البحر،  كماء  الحرب  يحصل.  ال  هذا  دائًما،  المهزوم 
بين  النصر  يتداول  فكما  الناس»،  بين  نداولها  األيــام  وجــزر «وتلك  مد 
أيدي الناس كذلك الهزيمة، وإن الشيء الذي يحسم ويحدد المصير 

عامالن: مالزمة الحق واالستقامة. ١٣٦٧/٣/١٩

استنتاج
العظيم،  إمامنا  وخط  نهج  أتباع  فنحن  حسٌن،  االستنتاج!  أما   - ١٩٥
خالل  حققوا  أنهم  والعزيز  الكريم  اإليراني  الشعب  ألبناء  أبّين  أن  أود 
السبعة عشر عــاًمــا مــن بــدايــة الــثــورة وإلـــى يومنا هـــذا(١) تــقــّدًمــا كبيًرا 
على الرغم من ضغوط األعداء وتهديداتهم. وال يمكن ألحد أن ينكر 
ما حققته األيادي المخلصة والسواعد المقتدرة من تقّدم خالل هذه 

|  يعود تاريخ الكلمة إلى العام ١٩٩٦م.  ١
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عليه  كانت  كما  ليست  اليوم  فإيران  المختلفة.  القطاعات  في  المّدة 
في أيام الحكم الشاهنشاهي الجائر من تخلف واضطراب وحرمان. 
فالخدمة والعمل الذي أنجز في هذا البلد خالل هذه المدة من عمر 

الثورة، لم يتحقق طوال عهد ذلك النظام المهترئ. هذه نقطة أولى.
١٩٦ - والنقطة األخــرى، أّن هذا التقدم قد حصل في وقت ُكّنا فيه 
في  وأعوانها  أمريكا  بهم  وأعني  األعـــداء،  لتهديد  عرضة  الــدوام  على 
االقتصادي  هددونا بالحصار  فقد  واالقتصادية،  السياسية  المجاالت 
وبــالــمــوت جــوًعــا تـــــارًة، وأّن طــريــق الــبــنــاء سيغلق فــي هـــذا الــبــلــد تـــارًة 
أخــرى، وعشرات التهديدات األخــرى. وأّن كل هذا التقدم قد أنجز - 

بحمد اهللا - في ظل التهديد والعداء والضغوط.
١٩٧ - والنقطة الثالثة هي: أن يعلم أعزائي، وإخواني وأخواتي، وأبناء 
هو  الــيــوم  واالستكبار  ألمريكا  األســاســي  الــهــدف  بــأّن  المجيد،  الشعب 
التراجع  على  اإليــرانــي  والشعب  اإلسالمية  والجمهورية  الــثــورة  إرغـــام 
عــن كــالمــه وعــن كــالم اإلمـــام. وهــي مــا انفكت تــرّكــز مساعيها على 
ــهــا تـــرى أّن رســالــة اإلمــــام أيــقــظــت الشعوب  هـــذا الــجــانــب، لـــمـــاذا؟ ألّن

اإلسالمية.
انــــظــــروا كــيــف تـــأثـــرت شـــعـــوب الـــعـــالـــم الــمــخــتــلــفــة وخـــاصـــة الــشــعــوب 

اإلسالمية برسالة اإلمام!.
سبات،  فــي  البقاء  للشعوب  أراد  إذا  أّنــه  االستكبار  أدرك  وقــد   -  ١٩٨
وصرفها عن الطريق الصحيح ومالزمة مكانها، فليس أمامه سوى أن 
يقوم بعمل يجعلها ترى أّن إيران اإلسالمية وإيران اإلمام تراجعت عن 
أدرك  وقد  عزمهم.  عن  ويثنيهم  اليأس  في  الجميع  يوقع  لكي  نهجها، 

االستكبار هذه الحقيقة وكّرس كل جهوده من أجلها.
ألجل  الجهات،  جميع  من  اإلسالمية  الجمهورية  على  اليوم  يضغطون 
اإلسالمّية،  الشعارات  رفــع  عن  والتنازل  إسرائيل،  إزاء  اللين  تبدي  أن 
وعــــدم الــتــحــدث بــهــذا الـــقـــدر عـــن اإلســـــالم والـــقـــرآن - وهــمــا الــقــاســم 



١١٧

من  الضغوط  هذه  كل  كانت  لقد  اإلسالمّية،  الشعوب  بين  المشترك 
أجل ذلك.

١٩٩ - إذا أراد الشعب اإليراني مواصلة طريق العزة والتقدم والتنمية 
والــبــنــاء والـــرفـــاه، وبــلــوغ الــنــتــيــجــة الـــمـــرجـــوة(١) فــالــســبــيــل إلـــى ذلـــك هو 

االستقامة والصمود في مقابل األعداء واالستكبار.
حــقــق الــشــعــب اإليـــرانـــي خـــالل هـــذه الــســنــوات إنـــجـــازات كــبــرى، ومــن 
لشعب  يتيح  الـــذي  الــوحــيــد  السبيل  وإّن  عليها..  يحافظ  أن  البديهي 
العطاء  من  المزيد  وتقديم  اإلنجازات،  هذه  صيانة  والمسؤولين  إيــران 
يكمن فــي مــواصــلــة الــنــهــج الـــذي اخــتــطــه اإلمــــام بــمــســيــرتــه، وهـــو نهج 
االستقامة والصمود بوجه مطامع األعداء وبوجه الهراء والثرثرة الذي 
تتفوه به حفنة أفراد من خلف الحدود وتفصح فيه عن مطامعها بهذا 

الشعب.
ولكن ما هو «خط اإلمام ونهجه» الذي يتكرر ذكره؟ إذا قلنا «إّن خط 
ــا. من  اإلمـــام هــو اإلســـالم والــثــورة»، فهذا الــمــوضــوع يعتبر طــرًحــا عــامًّ
الواضح أّن خط اإلمام هو خط الثورة واإلسالم، وما من شخص لديه 
غاية  تحقيق  على  القادر  العامل  وإن  والــثــورة.  اإلســالم  على  اعتراض 
اإلسالمية  إليــران  وبانًيا  لهذه الــثــورة  أبــا  يعد  الــذي  الفذ -  الرجل  هــذا 
- هي االستقامة التي أبداها هذا الرجل العظيم بسلوكه، ولم يتنازل 
بوسع  وليس  التهديدات.  أمــام  يتزلزل  ولم  َيرهبهم،  ولم  األعــداء  أمــام 
أحــد اتــهــام اإلمـــام بـــأنَّ مــا فعله كــان خــالًفــا للتدبير السليم، أبـــًدا. فلو 
هو  الصحيح  السبيل  أّن  ألدركــوا  وحّللوا  دّققوا  العالم  عقالء  جميع  أّن 
السبيل الـــذي سلكه ذلــك الــرجــل، وهــو السبيل الــمــؤدي إلــى أهــدافــه. 
عليه  ســار  الــذي  نفسه  الطريق  هو  فطريقه  الهدف  هــذا  له  من  وكــل 

هذا الشخص العظيم.
المسؤولين  جميع  وعلى  بــأســره  اإليــرانــي  الشعب  على  يجب   -  ٢٠٠
طموحات  بــوجــه  اإلمــــام  صــمــود  اتــخــاذ  المختلفة  الــقــطــاعــات  وجــمــيــع 

|  استطراد القائد: كما حصل خالل هذه السنوات بحمد اهللا من تقدم ونشاط في القطاعات المختلفة   ١
بفضل السواعد المقتدرة وببركة الخدمة التي تؤّديها الجمهورية اإلسالمّية.
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مرموقة  مرحلة  وإذا شــاءت الشعوب األخــرى بلوغ  لها.  قــدوة  األعــداء 
الحل  فطريق  ُتــحــّل،  أن  فلسطين  لقضية  أريــد  وإذا  ذا.  ُهــو  فطريقها 
يــكــمــن فـــي هـــذه االســتــقــامــة وفـــي هـــذا الــصــمــود. وإذا أريــــد للقضايا 
تحل،  أن  منطقتنا  فــي  االســتــكــبــاري  الــتــدّخــل  عــن  الناتجة  المختلفة 

فطريقها هو هذه االستقامة.
إمامكم  ُيبِد  لم  ولــو  االستقامة،  هــذه  لــوال  أّنــه  اإليــرانــي  الشعب  وليعلم 
العدو  ولغّير  بأيديكم،  إيــران  أراضــي  اليوم  كانت  لما  االستقامة،  هــذه 
مصدر  هذا  ولكان  أرضكم،  تطأ  المعتدي  قدم  ولبقيت  الحدود،  هذه 
هو  وصموده  الرجل  هذا  فاستقامة  اإليــرانــي.  الشعب  على  أبــدي  عار 

الذي حال دون ذلك.
واليوم أيًضا، إذا أردتم إليران العزة والرفعة، وإذا أردتم ألهداف اإلمام 
- وهي أهداف اإلسالم والثورة واألهداف األساسية لشعب إيران - أن 

تتحقق، فالسبيل إلى ذلك هو الصمود بوجه أطماع العدو...
وال  العدو،  أطماع  بوجه  الحديد  كزبر  الشعب،  أبناء  جميع  اليوم  يقف 
يــهــتــزون قــيــد أنــمــلــة أمـــام تــهــديــداتــهــم. وهـــذا هــو طــريــق الــعــزة وطــريــق 

السالمة. ١٣٧٥/٣/١٤
وافتضح  اإلســالمــي  الــعــالــم  يقظة  تحققت  قــد  الــيــوم  هــي  هــا   - ٢٠٢
أعـــداء اإلســـالم، فــال بــد مــن مواصلة هــذا الـــدرب الــذي بإمكانه البلوغ 
األهــداف  من  المجموعة  تلك  أي  الحقيقية،  أهدافه  إلــى  الشعب  بهذا 
تلكم  العلمي،  والشموخ  الرفاه،  االقتدار،  والمعنويات،  بالعزة  المتمثلة 
ذلك  إلــى  سيوصلنا  ما  وهــو  شعب،  كل  ويعشقها  ينشدها  التي  األمــور 
الطريق الصائب الــذي مضى بــه أبــنــاء الــثــورة واإلمـــام. غاية األمــر أن 
وعــدم  الــطــريــق،  تضييع  عــدم  تعني  الــتــي  باالستقامة  مــشــروط  ذلــك 
وعدم  والــنــزوات،  لألهواء  االنقياد  وعــدم  المادية،  بالمظاهر  االنخداع 
اإلســالم،  وآداب  والمعنوية  األخالقية  والــفــرائــض  األوامـــر  عــن  التخلي 
وعدم االنكباب على اللذات وحب الدعة، فهذه األمور أساس العمل، 
في  والــثــانــي  األول  الــطــراز  مــن  الــمــســؤولــون  يالحظها  أن  أوًال  ويتعين 
البالد وكبار المسؤولين والقادة، ثم من بيدهم العناصر المؤمنة التي 
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وتحقق  اإلســالمــي  النظام  تقدم  بمفخرة  لنفسها  لالحتفاظ  تتطلع 
األهداف اإلسالمية أمام اهللا والبشر والتاريخ. ١٣٨١/٧/١٧



١٢٠
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مــجــمــوعــة  الــــبــــالغــــة  نـــهـــج  فـــــي  وردت   -  ٢٠٣
كــلــمــات كــثــيــًرا مــا ُيــســتــنــد إلــيــهــا؛ منها «الــفــتــنــة»؛ 
«حالة  أنها  الفتنة  من  نفهمه  ما  إن  النتيجة  في 
هو  الملّوث  الفضاء  خاصية  وإن  بالغبار»  التلوث 
بعضهم  أشـــخـــاص  أي  وتـــذكـــرونـــه،  تــقــولــونــه  مـــا 
يغير  هــذه؛  هي  الليلية  الغارة  خصوصية  فــإن  كذلك  بعًضا.  يعرف  ال 
العدو ليًال بمجموعة قليلة على المخيم، ثم ينسحب بسرعة ويربض 
السيوف  تسّل  اإلفاقة  وعند  سبات؛  في  وجماعتنا (أصحابنا)  جانًبا، 
كثيًرا؛  تتعجبون  ال  عندها  الفتنة.  هــي  هــذه  وهــمــيًّــا؛  عـــدوًّا  ويــقــاتــلــون 
فــالــفــضــاء مــلــوث بــالــغــبــار وتــحــدث مــثــل هـــذه الــوقــائــع. فــي مــثــل هكذا 
تنجلي  وعندما  موسى».  مع  موسى  مقولة: «اقتتل  تسمعون  ظــرف، 
أرًضا  وقع  الذي  من  فيرى  االصطفاف،  اإلنسان  يرى  الفتنة،  (غبار) 

ومن الذي نجا منها وحفظ نفسه. ١٣٧٩/٢/٢٤
بعيون  فضائه  في  الناس  يتحرك  الــذي  الغبار  ذاك  هو  الفتنة   - ٢٠٤
مغلفة يخبطون بأيديهم، فهم ال يشاؤون ذلك وال يدرون. الفتنة هي 
يتعّرف  ال  الــنــاس  تجعل  وفــضــاًء  جــوًّا  مجتمع  فــي  ُتــوِجــد  التي  نفسها 
بعضهم على وجوه بعض، فيرفع األصدقاء واألخوة سيوفهم بعضهم 
الفتنة.  هي  هــذه  ببعض؛  بعضهم  وتقتيًال  ذبًحا  وينزلون  بعض  على 

١٣٦٢/٤/٧

إلى  اإلنــســان  فيها  يذهب  التي  الــحــرب  فتنة؛  ليست  الــحــرب   -  ٢٠٥
الشهادة أو ليؤازر ويكون إلى جانب الشهداء، أو ليصبح جريًحا أو يغدو 
معوًقا، فيلحقه الوعد اإللهي، فكل نتائجها حسنة. ﴿َهْل َتَربَُّصوَن ِبَنا َهْل َتَربَُّصوَن ِبَنا 
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واالنكسار  الهزيمة  وكــذا  الشهادة؛  أو  النصر  اْلُحْسَنَيْيِن﴾(١)  ِإْحَدى  اْلُحْسَنَيْيِنِإالَّ  ِإْحَدى  ِإالَّ 
الفتنة  تحضر  فتنة.  لها  يقال  وال  الفتنة  من  ليست  أيــًضــا.  نصر  هي 
وتـــوجـــد عــنــدمــا يــفــقــد اإلنـــســـان الــبــصــيــرة، ال يــعــي مـــــاذا يـــحـــدث، هو 
االنحراف والضياع، وكلما تحرك يبقى في مكانه األول ال يلوي على 
شيء، هذا ما يقال له الفتنة، إنه الغبار والتلوث به فال انقشاع لألفق 

وال وضوح للمستقبل. ١٣٦١/١٢/١٩
٢٠٦ - قال أمير المؤمنين عليه السالم: «إنما ِبدُء وقوِع الفتن أهواٌء 
ــَبــع وأحــكــاٌم ُتــبــتــدْع ُيــخــاَلــف فيها كــتــاب اهللا ويــتــولــى عليها رجــاٌل  ُتــتَّ
منشأ  الــســالم  عليه  علي  اإلمـــام  يبين  اهللا «(٢).  ديــن  غير  على  رجـــاًال 
والضياع  واالضطراب  الفوضى  مركز  هو  أين  تنهض؟  أين  من  الفتن. 
والتخبط  والضياع  التشّرد  ذاك  هي  الفتنة  المجتمع؟  في  واالعوجاج 
والتيه  الحيرة  إلى  ويجّرهم  الناس  فيصِرف  المجتمع  في  يظهر  الذي 
وضــــالل الــطــريــق، ويـــزيـــل الــخــطــوط الــواضــحــة ويــضــيــعــهــا أمــــام أعــيــن 
في  كبيًرا  امتحاًنا  ُتــوِجــُد  النتيجة،  وفــي  النظر.  قصيري  من  الكثيرين 

المجتمع، امتحان الرؤية والمعرفة والتشخيص واالختيار.
مــن أيـــن ينشأ هـــذا الــتــخــبــط؟ «إنــمــا بـــدء وقــــوع الــفــتــن أهـــــواٌء تتبع»؛ 
األهــواء  وتسويالتها.  النفس  وهــوس  األهـــواء  تطاع  عندما  الفتن  تقع 
موجودة لدى الجميع، واألهــواء النفسانية موجودة لدى الناس بشكل 
مضمر ومكنون؛ إال أن المرتجى والمتوقع من إنسان مؤمن يّتجه نحو 
بينها  وتضاد  تنافر  يظهر  عندما  جانًبا  األهــواء  هذه  ُيلقي  أن  التكامل 
أي  الطريق،  أدّالء  بواسطة  المعروض  والسبيل  الصحيح  الفكر  وبين 

األنبياء والعقل، العقل اإلنساني؛ وأن ال يسلك طريق هذه األهواء.
الهوى  سبيل  وُيسلك  اإلنسانية  الوظيفة  هذه  ُتــؤدَّى  ال  عندما   - ٢٠٧
تناسب  ال  المجتمع  فــي  وأنــظــمــة  أحــكــام  وتــخــتــلــق  تــبــتــدع»  «وأحـــكـــام 
الفتن  تظهر  الــديــن؛  أصـــول  إلــى  تستند  وال  وطبيعته  اإلنــســان  فــطــرة 
فيها  يخالف  تبتدع  وأحكام  تتبع  أهــواء  الفتن  وقــوع  بدء  «إنما  وتبدأ 

|  سورة التوبة، اآلية ٥٢.  ١
|  نهج البالغة، الخطبة ٥٠.  ٢
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كــتــاب اهللا»؛ فــفــي هـــذه األحـــكـــام وهــــذه األنــظــمــة والــخــطــوط - التي 
ظــهــرت فـــي الــمــجــتــمــع نــتــيــجــة اتـــبـــاع األهـــــواء والـــرغـــبـــات والـــشـــهـــوات - 
يخالف كتاب اهللا. وينّحى هذا المشعل جانًبا وهو ما ينبغي أن يرشد 
هذه  تبتدع  اهللا»  ديــن  غير  على  رجــاًال  رجــاٌل  عليها  «ويتولى  ويهدي 
كفوئين  وغير  أهًال  ليسوا  أشخاًصا،  تجعل  بطريقة  والقوانين  األحكام 

وال تتوفر فيهم المؤهالت والشروط المطلوبة، حكاًما ووالًة.
صريح  بلسان  القرآن  في  الفتنة  ُذّمــت  وقــد  الفتن  بداية  هــذه   - ٢٠٨
وقاطع؛ ففي موضع منه جاء ﴿َواْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتِلَواْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل﴾(١) وفي موضع 

آخر: ﴿َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِلَواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل﴾(٢).
٢٠٩ - يتّم التركيز في حديث أمير المؤمنين عليه السالم على هذا 
نتيجة  وتصدر  تنشأ  التي  لألنظمة  الباطلة  النتيجة  أّن  وهــو  المطلب؛ 
األهــواء؛ والتي ال تراعي مباني وأصول كتاب اهللا أن تجد رجاًال يمكن 
وهــذه  المنصب  لــهــذا  لديهم  أهلية  وال  والــزعــامــة  الحكومة  يــتــولــوا  أن 
أكبر فاجعة. وإن أكبر فاجعة في تاريخ البشر قد أوجدها تولي أناٍس 
غــيــر صــالــحــيــن؛ لــذلــك تـــرون أنـــه ومــنــذ صـــدر اإلســــالم وإلـــى الــيــوم أن 
أكــثــر االخــتــالفــات والــمــواجــهــات الــتــي وقــعــت بين الــحــق والــبــاطــل وبين 
األطــــراف والــتــيــارات المختلفة كــانــت حـــول مــســألــة اإلمــامــة والــواليــة 
والــجــبــارون  والطواغيت  الفراعنة  كــان  الــتــاريــخ  طــوال  وأنــه  والحكومة، 
وهذا  حق،  بغير  الحاكمين  أنفسهم  هم  وحرفوه  التاريخ  شّوهوا  الذين 

أصل مسّلم به.
٢١٠ - لــيــســت مــســألــة اخــتــيــار الـــوالـــي والــحــاكــم بــالــقــضــيــة الــصــغــيــرة 
الترك،  يقبل  ال  واجــب  فــرض  المسألة،  هــذه  فــي  فــالــّدقــة  والحقيرة. 
ولــيــس مــــورًدا مستسهًال، ولــيــس مــحــالًّ لــغــض الــطــرف عــن األصـــول، 
ومــكــاًنــا لــعــدم األخـــذ بــاالعــتــبــار االنــحــرافــات حــتــى لــو كــانــت فــي زوايـــا 
ا ودقـــيـــقـــة، ألن هــــذه الــــزاويــــة الــصــغــيــرة نفسها  ومــــــوارد صــغــيــرة جـــــدًّ
والمحدودة التي ال تلفت نظركم اليوم كثيًرا، ستوِجد في حياة الناس 

|  سورة البقرة، اآلية ٢١٧.  ١

|  سورة البقرة، اآلية ١٩١.  ٢
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االنحراف  من  رحًبا  وفضاًء  واسعة  دائــرًة  الوقت،  مــرور  مع  بعد،  فيما 
وهــــذا الـــشـــيء ســيــأتــي بــالــفــجــائــع لمستقبل الـــتـــاريـــخ؛ لــذلــك مـــن غير 
المسموح غّض الطرف وإغماض العيون وعدم المالحظة والدقة وال 
مكان  أي  في  اإلنسان  تجرأ  فلو  والضوابط؛  الشروط  لتجاهل  مجال 
آخر على مخالفة األنظمة والشروط، فال ينبغي أن تجره هذه الجرأة 
والضوابط  الــشــروط  معرفة  ينبغي  المسألة،  هــذه  في  المخالفة  إلــى 

ومراعاتهما. ٥٨/١٠/١٧
٢١١ - ويقول اإلمــام علي في هذه الخطبة نفسها لو أّن الحق ظهر 
ولو  الــحــق.  ضــّد  بــشــيء  الــتــفــّوه  أحــد  استطاع  لما  جليًّا  واضــًحــا  للناس 
ظهر الباطل بشكل واضح لما مال الناس نحوه؛ «ولكن يؤخذ من هذا 
ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان»؛ فالذين يريدون إضالل الناس ال 
النتيجة:  فتكون  بالباطل  الحق  يمزجون  بل  خالًصا  الباطل  يعرضون 
على  حتى  الــحــق  يشتبه  أولــيــائــه».  على  الشيطان  يستولي  «فهنالك 

أنصار الحق؛ عندئذٍ تصبح البصيرة أّول واجباتنا.
يجب أن ال نسمح بامتزاج الحق والباطل. ١٣٨٨/٧/١٥

انتبهوا  الــعــشــوة»  قــتــام  فــي  وتثبتوا  النقمة  بــوائــق  «واحـــــذروا   -  ٢١٢
واحـــفـــظـــوا طــريــقــكــم فـــي الــفــضــاء الــحــالــك بــالــفــتــن الــمــمــلــوء بــالــغــبــار. 
أيًضا  و«قــتــام»  والـــدوار»؛  المعنى «الــدوخــة  هــذا  من  مأخوذة  «العشوة» 
بهذا المعنى؛ يعني أن يواظب اإلنسان وال يضّل طريقه وسط الغبار 
الفضاء  فــي  ألنــه  بالضباب؛  الــمــلــيء  والــمــنــاخ  الــمــلــوث  والــجــو  المنتشر 
أن  احــذروا  الفتنة».  الطريق، «واعــوجــاج  ضالل  احتمال  يقّل  الصافي 

تضلوا الطريق عندما تقبل الفتنة باعوجاجها.
الفتنة  ُتظهر  عندما  كمينها».  وظــهــور  جنينها  طــلــوع  «عــنــد   -  ٢١٣
ليس  بغتة.  داخــلــهــا  الــمــوجــودة  عواملها  تظهر  ومكنوناتها  مخبوءاتها 
األمر أن نقول إنه عندما تظهر الفتنة نقف أمامها؛ أبًدا. تظهر الفتنة 
البداية؛  في  ومغطاة  مخفية  تكون  أنها  بمعنى  والكمين؛  الجنين  بعد 
ُتوجدها عوامل وعناصر وقد حان وقت ظهورها. وبعد ذلك، يصعب 
الــرجــوع عــن هــذه الــعــوامــل، بمعنى أن الــرجــوع والــعــودة سيأخذ وقــًتــا. 
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لذلك يجب السعي كي ال تتوفر عوامل الفتنة.
الجهة  من  العبارة،  هذه  تستحوذ  رحاها»(١)  ومدار  قطبها  «وانتصاب 
األدبـــيـــة والــبــالغــيــة، عــلــى مــســتــوًى رفــيــعٍ مــن الــجــمــال والـــروعـــة. وفــي 
المؤمنين  [كــأمــيــر  شخًصا  أن  الــدهــشــة  على  يبعث  مــا  فــإن  الحقيقة؛ 
في  يكون  لسانه  على  يجري  ما  كل  فإن  يتكلم  عندما  السالم]  عليه 
غــايــة الــجــمــال والــــذوق األدبــــي؛ فــهــذه الــعــبــارات تــريــد اإلشــــارة إلـــى أنــه 
وتهجم  نفسها  وتظهر  مكمنها  مــن  وتــخــرج  الفتنة  تستيقظ  عندما 
عناصرها  داخلك  في  أوجـــدَت  قد  أنــت  تكون  ذلــك  قبل  فجأة؛  عليك 
تحدث  ال  أن  يجب  أنــه  بمعنى  والتيقظ.  الحذر  ينبغي  لــذا،  وعواملها. 
هذه الغفلة(٢). فعندما ال نكون غافلين؛ يعني أننا متنّبهون ومدركون 
سكر  في  ونحن  وسرنا  تقدمنا  ولو  إليه.  السير  عند  والهدف  لالتجاه 
من  يكون  لن  وعندها  ألغام  حقل  في  فجأة  أنفسنا  فسنرى  وغفلة، 
لن  حادثة  في  وقع  أنه  أحياًنا  اإلنسان  يرى  والــرجــوع.  العودة  السهولة 
يتيسر له الخروج منها بسهولة؛ أما إذا كان ملتفًتا وحذًرا منذ البداية 
آثــار  وفيها  الخطبة  هــذه  فــي  ُذكـــر  الــتــقــّدم.  يمكنه  السكر،  يصبه  ولــم 

سكر النعمة. ١٣٧٤/١١/٤
٢١٤ - [إشارة إلى فتنة زمن بني صــدر](٣)... إن خاصية الفتنة هي 
والزمة  التوقف،  الشك  ونتيجة  والتردد،  الشك  الشبهة  ووقود  الشبهة، 
يريدون  [األعــــداء]  هــؤالء  التخّلف.  اجتماعية  حركة  أي  فــي  التوّقف 

ذلك. فمن الفتنة يبدأ المفسدون(٤).
تظهر  ال  الـــــذي يــقــضــي عــلــى الــفــتــنــة حــتــى  هـــو الـــشـــيء  مـــا   - ٢١٥
أخمدت  قد  الناس  بصيرة  وإن  البصيرة؛  والوعي؛  المعرفة  الشبهات؟ 
جعلت  الــنــاس  بها  قامت  التي  الحركة  أن  الحظتم  وقــد  الفتنة؛  غبار 
آمال كل المتربصين بالثورة سراًبا. أقول لكم بضرس قاطع، إن أعداء 

|  نهج البالغة؛ الخطبة١٥١.  ١
|  السكر حتى الثمالة.  ٢

|  أول رئيس جمهورية في إيران؛ بعد انتصار الثورة بداية الثمانينات؛ وقد خان الثورة والشعب وتآمر وفر   ٣
خارج البالد.

|  بمعنى يستغل المفسدون الفتنة وينهضون فيها.  ٤
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غير  سبيًال  لديهم  وليس  َجــَلــد  فــي  هــم  العالمي  التآمر  وأجــهــزة  الــثــورة 
ذلك(١).

فما إن تظهر بوادر أي حركة شعبية يتآمرون عليها ويئدونها بمهدها، 
يــخــطــطــون، يــبــثــون الــدســائــس. هـــذا هــو عــمــلــهــم، وفـــي أيــديــهــم أمــــواٌل 
المصالح  ضمان  هــو  التجسسية  األجــهــزة  وأهـــداف  رســالــة  إن  طائلة. 
الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة لــلــقــوى الــعــظــمــى؛ لــيــس لديهم 
فقدوا  وإذا مــا  فهم يــغــّذون مــعــارضــي الــثــورة.  غير ذلـــك، لــذلــك  عمل 
التواصل مع شخٍص أو تيارٍ أو حركة يذهبون إلى شخٍص آخر وحركةٍ 
أخرى، لذلك ال تظنوا يوًما أن مؤامرات أعداء الثورة ليست في كمين 
على  وحافظوا  متيقظين  دائًما  كونوا  الــدوائــر،  بكم  يتربصون  ال  وأنهم 
المؤمنين  أمير  قــول  إن  لنا.  اإلســالم  وصية  وهــذه  ومعرفتكم.  وعيكم 
عليه الــســالم دائــمــا: «مـــن نـــام لــم َيــَنــم عــنــه». إذا خــلــدتــم إلـــى الــنــوم، 
فالعدو المتربص بكم يقظ. لقد سّددتم لطمة إلى أعداء الثورة؛ لكن 
عليكم أن تبقوا قبضاتكم مستعدة للدفاع … لذلك؛ كونوا على أهبة 
كون  وأّن  والوعي،  الثاقب  والنظر  الدقة  أن  واعلموا  تنبهوا  االستعداد، 
حركة  بــأي  معرفة  على  المبصرة  واألعين  البصيرة  القلوب  أصحاب 
هذه  واحفظوا  الثورة؛  أعداء  على  تقضي  أن  باستطاعتها  للعدو  خفّية 

الدقة والفطنة والوعي واليقظة. ١٣٦٢/١١/١٠
بين  ومواجهة  اشتباك  يقع  فعندما  بالغبار؛  الفتنة  شّبهت  لقد   - ٢١٦
تشخيص  هنا  يصعب  السماء  عنان  بلغ  قــد  الغبار  وتـــرون  جماعتين 
التشخيص  أن  ذكــرُت  بالطبع،  الفتنة.  هي  هــذه  الصديق،  من  العدو 
أثــنــاء تــصــاعــد الــغــبــار صــعــب لــكــنــه لــيــس مــحــال؛ بمعنى أن اإلنــســان 
ببساطة  األمــور  إلى  ينظر  ال  والــذي  الموفق  والحاذق  المدرك  الواعي 
واســتــخــفــاف بــإمــكــانــه - فـــي خـــضـــّم األمـــــر - أن يـــدقـــق ويــمــيــز هــنــا. 
يستطيع تشخيص الصديق من العدو، من خالل الشعارات والسلوك 

واللباس ومن العالمات والقرائن المختلفة.
فـــي الــخــالصــة، الــتــنــبــه والـــحـــذر أمـــر ضــــــروري. وإن الـــنـــاس الــغــافــلــيــن 

|  أي غير الفتنة.  ١
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المسائل  فــي  يــحــبــون  العقلية  قــواهــم  يــفــّعــلــون  ال  الــذيــن  والسطحيين 
يسعون  وال  يتبعونه  شيًئا  يــحــّددون  أولــى؛  بنظرة  يشخصوا  أن  هكذا: 

وراء الحقيقة، فهؤالء قد سقطوا في فّخ الفتنة. ١٣٦٥/٣/١٢
بالحق  الظفر  يستطيع  ال  الفتنة  في  اإلنــســان  إن  يقال  ال  إًذا   -  ٢١٧
والباطل؛ وإال ما كان على الناس تكليف! لماذا؟ ألن اإلنسان يستطيع 
أن يميز الحق عن الباطل في زمن الفتنة؛ لكن بشرط التدّبر والتفّكر 
والــقــيــاس الــصــحــيــح لــلــظــروف واألحــــــوال وعــــدم اتـــبـــاع هـــوى الــنــفــس. 
وإذا مــا نــحــى اإلنـــســـان، فــي زمـــن الــفــتــنــة، الــحــب والــبــغــض الشخصي 
والــســطــحــي جــانــًبــا، بــإمــكــانــه أن يــجــد الــحــق. لــكــن األمـــر صــعــٌب، ليس 
شأن  شأنها  الفتنة؛  هي  هذه  الفتنة؛  في  يتزلزلون  فالكثيرون  سهًال؛ 
ويمأل  مجموعتان؛  تشتبك  فعندما  الــســمــاء؛  جــّو  فــي  المنبعث  الغبار 
الغبار عنان السماء فلن يفهم القادم حديًثا حقيقة األمر ولن يستطيع 
ــا مــا يــنــخــدع؛ ولــكــن إذا الــتــفــت هــذا  تمييز عــــدوه مــن صــديــقــه، وغــالــًب
الشخص الداخل إلى هذه الساحة والحظ اإلشارات والعالمات التي 
عّلمه إياها أصدقاؤه وبحث في هذه العالمات سيعرف؛ وعلى جميع 

األحوال يختلف األمر فيما لو كان الجو صافًيا دون غبار. ١٣٦٥/٣/٩
٢١٨ - بالطبع ال فتنة من فتن التاريخ تبقى إلى األبــد؛ عندما يرقد 
الغبار وينقشع الجو فتنظر جماعة لترى نفسها على الطريق لحسن 
الــحــظ؛ هـــؤالء قــد انــتــبــهــوا ولـــم يــحــيــدوا عــن الــطــريــق. وجــمــاعــة أخــرى 
تنظر فــتــرى أنــهــا قــريــبــة مــن جـــادة الــحــق وعــلــى أطــرافــهــا وحــواشــيــهــا، 
والصحارى  الفلوات  في  بها  ألقي  قد  أنه  فترى  تنظر  أخــرى  وجماعة 
لوحدها، فمهما عال صراخها لن يأتيها أحد؛ فهي قد ابتعدت. إال أن 
الذين وقفوا بعيدين عن الجادة الصحيحة وكذلك الذين أصبحوا على 
مباشرة  وينهضون  يــأتــون  فيهم  الفهم  وذوي  عقالءهم  فــإن  جانبيها، 
يكملون  واللجاجة،  العناد  أهــل  لكن  فيجدونه؛  الطريق  عن  ويبحثون 
سبيلهم [الــطــريــق الــخــاطــئ]. حــســن! أنــت وجـــدت نفسك قــد وقعت 
زلت  ال  لما  أخطأت،  قد  نفسك  وجــدت  الصحيحة؛  الجادة  عن  بعيًدا 
تصّر؟! حسٌن، اذهب واسلك الجادة؛ اعرف قدر هذه اللحظة فالجّو 
األمر.  بهذا  يهتم  ال  بعضهم  رقد؛  والغبار  سطعت؛  والشمس  صفا  قد 



١٢٧

١٣٦١/١٠/٢

٢١٩ - طبًعا، فاهللا تعالى يتمُّ الحجة دائًما، وال يدع للناس عليه سبيًال 
وحّجة ليقولوا إنك لم تتّم الحجة علينا، ولم تبعث هادًيا ولذلك ضللنا 
وسلكنا في الطريق الخطأ. وكثيًرا ما يذكر هذا المعنى في القرآن. إذ 
يمكن رؤيــة يد اآليــة اإللهية في كّل مكان، لكن ذلك يحتاج إلى عين 
مفتوحة. إذا لم نفتح أعيننا، فلن نرى هالل الليلة األولــى من الشهر، 
ونستثمر  ونــدّقــق  وننظر  أعيننا  نفتح  أن  يجب  مــوجــود.  الــهــالل  لكن 

جميع إمكاناتنا حتى نرى هذه الحقيقة التي وضعها اهللا أمام أعيننا.
اإلنسان  لصالح  جهاد  إنه  الجهاد،  هذا  اإلنسان  يمارس  أن  هو  المهّم 

نفسه. واهللا تعالى يمّده بالعون. ١٣٨٨/١٠/١٩
٢٢٠ - في قضايا الفتنة األخيرة هــذه(١)، أخطأ بعضهم بسبب عدم 
الــبــصــيــرة. حــصــل اّدعـــــاء بــالــتــزويــر فــي انــتــخــابــات حــاشــدة وعظيمة، 
حسًنا، إن طريقه واضــح. فإذا اعتقد أحٌد أّن هناك تزويًرا، عليه أوًال 
دليًال  يقّدم  أن  بعد  ثّم  التزوير،  وجود  على  دليًال  يقّدم  أن  يستدّل،  أن 
أو ال يقّدم، القانون هو الذي يحّدد طريقة المتابعة، يمكنه أن يتقّدم 
بشكوى. ينبغي التحقيق وإعادة النظر، من خالل أشخاٍص محايدين 
لينظروا كي يتبينوا وجود التزوير أو عدمه، هذا هو سبيله الوحيد. إن 
لم يرضخ شخٌص للقانون ولم يقبل به - مع أني ساعدت كثيًرا: فقد 
فرز  ويعيدوا  فليأتوا  لــهــؤالء  قلنا  حتى  القانونية،  المهلة  بتمديد  قمت 
األصــوات أمــام عدسات التلفاز - يكون قد تــمــّرد(٢)... يرجى االنتباه. 
نضرب  هــنــا  نــحــن  الــمــاضــيــة،  بالقضايا  رأيــنــا  نعطي  أن  الــهــدف  لــيــس 
مثًال. إذن، اكتساب البصيرة ليس باألمر الصعب. إذا نظرتم فسترون 
أّن هــنــاك طــريــًقــا مــعــقــوًال وقــانــونــيًّــا ومــن يــتــهــّرب ويــقــوم بعمل يسّبب 
الــواضــح  ومــن  الــوطــنــيــة،  للمصالح  ضــربــة  ْد  ُيـــَســـدِّ فهو  للبلد،  األضــــرار 
شيء  هــذا  المتحيزة،  وغير  العادلة  بالمعايير  مــدان  الشخص  هــذا  أّن 
بــأمــرٍ  مطالبة  ليست  بالبصيرة  المطالبة  إن  إذن،  فــالحــظــوا  واضــــح. 

ادعاء  محورها  أحــداث  من  رافقها  وما   (١٣٨٨ عام  فتنة  ٢٠٠٩ (وسميت  لعام  انتخابات  إلى  |  مشيًرا   ١
التزوير والدعم اإلعالمي واللوجستي والسياسي للجماعات المعترضة...

|  شعارات مدوية يطلقها الحضور بالحفظ للقائد والموت ألعداء والية الفقيه.  ٢
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صعب وغير ممكن.
... تــكــلــيــف شــبــابــنــا الـــيـــوم فـــي هــــذا الـــمـــجـــال ثــقــيــل، لــيــس الــمــطــلــوب 
جّوكم  تجعلوا  أن  عليكم  إّن  بل  الحقيقة،  أنتم  تعرفوا  أن  فقط  منكم 

ومحيطكم الخارجي ذا بصيرة أيًضا وأن توضحوا القضايا لآلخرين.
هــنــاك نقطة أســـاس وهـــي أن الــبــاطــل ال يظهر دائـــًمـــا أمـــام اإلنــســان 
بشكل واضـــح وجــلــّي ليعرف اإلنــســان بــأن هــذا هــو الــبــاطــل، غــالــًبــا ما 

ينزل الباطل إلى الميدان بلباس الحق أو بجزء من الحق.
ــْدء ُوُقـــوِع اْلــِفــَتــِن َأْهـــَواء ُتتََّبُع،  ــَمــا َب قــال أمير المؤمنين عليه الــســالم: «إِنَّ
اْلَباِطَل  َأنَّ  قال: «َفَلْو  أن  إلى  اهللا»،  ِكتاُب  ِفيَها  ُيَخاَلُف  ُتْبَتَدُع،  َوَأْحــَكــاٌم 
َخَلَص ِمْن ِمــَزاِج اْلَحقِّ َلْم َيْخَف َعَلى اْلُمْرَتاِديَن، َوَلْو َأنَّ اْلحقَّ َخَلَص 
ــَقــَطــَعــْت َعــْنــُه َأْلـــُســـُن اْلــُمــَعــاِنــِديــَن»، أي أن الحق  ــاِطــِل اْن ِمـــْن َلــْبــِس الــَب
والــبــاطــل لــو كــانــا صريحين واضــحــيــن وســط الــمــيــدان لما بقي مجال 
لــالخــتــالف، فالجميع يــحــّب الــحــق ويــكــره الــبــاطــل، «َولــِكــن ُيــْؤَخــُذ ِمــْن 
ْيَطاُن  الشَّ َيْسَتْولي  َفُهَناِلَك  َفُيْمَزَجاِن!  ِضْغٌث،  هَذا  َوِمــْن  ِضْغٌث،  هَذا 
َعَلى َأْوِلــَيــاِئــِه»، يخلط جزء من الحق مع جزء من الباطل فال يكونان 
هذا  مراقبة  فيجب  المخاَطبين.  على  األمــر  يشتبه  وعندها  متمايزين 

بشكل جيد.
طبًعا، هناك من يشتبه. ال يمكن اعتبار الجميع مقّصرين. نحن رأينا 
كيف أّن بعضهم قد أخذ أمــواًال بعنوان هدية أو بعنوان تــوّدد وتقدير، 
عالم  في  يجري  ما  رشــوة.  اسمه  هــذا  أّن  يفهموا  ولــم  منهم  فأخذوها 
الواقع يشبه بعضه بعًضا، لكّن التفّطن إلــى أن اســم هــذا رشــوة أو ال، 
هو المهم. أنت توافقت معه على أن تنجز عمًال بناء على رغبته، هو 
والرشوة  رشــوة،  اسمه  هــذا  حسًنا،  مــاًال.  لك  ويدفع  يــدك  ويقّبل  يأتي 

الحرام هي هذه.
َتُكوَن  َال  َتُكوَن َحتَّى  َال  ﴿َحتَّى  مــاذا؟  حتى  مواجهة:  حالة  في  دائــًمــا  المؤمن   -  ٢٢١
في  دائـــًمـــا  فــهــو  األرض؛  فــي  تــتــصــاعــد  فتنة  هــنــاك  طــالــمــا  ِفْتَنٌةِفْتَنٌة﴾(١) 

|  سورة البقرة، اآلية ١٩٣.  ١
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وأحياًنا  هجوم،  صــورة  في  أحياًنا  تكون  قد  فالمواجهة  مواجهة؛  حالة 
مجاهد»(١)؛  الــروايــات: «المؤمن  إحــدى  في  جــاء  لذلك  دفــاع.  بصورة 
وفي  بنحو  الحق  دولــة  في  والمواجهة،  بالجهاد  دائًما  مشغول  المؤمن 
دولة الباطل بنحو آخر. ففي دولة الباطل، تكون المواجهة من خالل 
التنظيم والتدبير والمواجهة السرية، وغير ذلك من األعمال التي يقوم 
الحق  دولة  وفي  بالتقية،  الباطل  دولة  في  أنه  أي  دائًما.  المؤمنون  بها 

بالسيف. ١٣٥٩/٦/٢١
إن الــــذي يــنــشــط فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، ومـــن يــقــوم بالعمل   - ٢٢٢
الــثــقــافــي والــفــكــري، وذلـــك الـــذي يــقــوم بــالــعــمــل الــعــســكــري، هــو حالة 
مــواجــهــة مــع الــعــدو إمــا علًنا وجــًهــا لــوجــه أو فــي مــواجــهــة عــدو مخفي 
ومستتر خلف ستار. على أي حال، ال ينفصل المؤمن عن المواجهة؛ 
ا؛ بمعنى أنـــه ال عـــبء أثــقــل مــن عــبء  وإن عـــبء الــمــواجــهــة ثقيل جــــدًّ
الجراح  على  تقتصر  ال  آثارهما  ألن  صعٌب؛  وبالؤهما  والقتال  الحرب 
واأللـــم والــمــعــانــاة؛ فــاإلخــفــاقــات والــخــوف والــرعــب، واالرتـــعـــاب، تقف 
ال  الذي  هو  الحقيقي  المجاهد  وإن  المواجهة،  طريق  رأس  على  دائًما 
عدم  هو  والقتال  للمواجهة  األول  الشرط  وإن  الرعب؛  عليه  يستولي 
الخوف؛ أن ال يشعر المؤمن بالخوف أمام أي عدو؛ وما قد سمعتموه 
مــن اإلمـــام رضـــوان اهللا عليه حيث كــان يـــردد دائــًمــا: إن مــا لدينا وما 
نصل؛  لــم  أم  النتيجة  إلــى  وصلنا  ســواء  تعالى،  اهللا  رضــى  هــو  نقصده 
هذا  على  اإلنــســان  فكر  يصبح  عندما  تكليفنا؛  نـــؤدي  أن  هــو  الــهــدف 
وأشد  أصعب  هي  المواجهة (الحرب)  فإن  لذلك،  يرتعب.  فلن  النحو 

من كل بالءات الحياة واختباراتها. ١٣٥٩/٦/٢١
٢٢٣ - [مشيًرا إلى فتنة ١٨ تير ١٣٧٨ (١٩٩٩)] الفتنة هي هذه. 
إذا ما أردنا الغوص في تحليل اجتماعي لقضايا من هذا القبيل فعلينا 
البحث عن الجذور. فيما يرتبط بالفتنة يخطئون كذلك في التعرف 
عــلــى الـــجـــذور. وقـــد رأيــــت وأســمــع وأرى مــــاذا يــقــولــون ومــــاذا يكتبون؛ 

فأحياًنا تكون معرفة الجذور غير صحيحة: وتكون جزًءا من الفتنة.

|  وسائل الشيعة، الجزء ١٦،الصفحة ٢٠٩.  ١
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ينبغي  أنــه  يتصور  شخص  هناك  أن  مــن  ناشئة  ليست  فالمشكلة  إًذا 
قد  يكون  فإنه  ذلــك  فعل  وإذا  للدين،  معارض  هو  من  كل  نحارب  أن 
أوقع نفسه في التهلكة. فالمسألة ال تبدأ من هناك بل من هنا: من 
يــعــارض الــديــن ومــن ال يــعــارضــه! الفتنة هــي مــن هــنــا. لــذلــك عندما 
يأتينا شخص ويقول: أيها السيد فليتم محاربة كل من يخالف الدين، 
يثير  الـــذي  الشخص  ذلــك  هــو  المنشأ  وإن  القضية،  منشأ  ليس  فــهــذا 
الغبار  في  لي -  كصديق  أنت -  رؤيتك  أستطيع  ال  ذلك  وعند  الغبار، 
هو. راقبوا الفتنة  ال أعــرف من  وال أعرفك. فــأرى جسًما شبًحا، لكن 

ولتروا من أين تأتي إثارة الغبار! ذلك هو المهم. ٢/٢٢/ ١٣٧٩
أخــــرى هــي أّن بعضهم ُيــســيء فــهــم هــذه  ٢٢٤ - وأشــيــر إلـــى نــقــطــةٍ 
الـــعـــبـــارة «كــــن فـــي الــفــتــنــة كـــابـــن الـــّلـــبـــون ال ظــهــر فـــُيـــرَكـــب وال ضـــرٌع 
وتشابهت  اشتعلت  إذا  الفتنة  أّن  هو  معناها  أّن  ويتوّهمون  فُيحَلب»(١) 
االعتزال  يفيد  مما  العبارة  هــذه  معنى  ليس  االعــتــزال.  فعليك  األمــور 
على  استخدامك  الفتنة  صاحب  يستطيع  ال  أن  معناها  بــل  إطــالًقــا. 
يركبك  أن  يستطيع  ال  فُيحَلب»  ضــرٌع  وال  فُيركب  ظهٌر  اإلطــالق. «ال 

وال يستطيع أن يحلبك؛ ينبغي الحذر.
الـــذي  عمار بن يــاســر  فـــي جــانــب  فـــي حـــرب صــفــيــن، لــديــنــا   - ٢٢٥
كــــان يــخــطــب فـــي الـــنـــاس دوًمـــــا - انـــظـــروا األعـــمـــال واآلثــــــار الــخــاصــة 
بصّفين - وكـــان فــي هــذا الــطــرف الجيش وفــي ذلــك الــطــرف جيٌش 
ا،  حقًّ فتنة  ســاحــة  الساحة  تلك  كــانــت  فقد  مختلفة،  مجموعات  مــع 
على  اشتبهت  كبرى  فتنة  وكانت  المسلمين  من  فئتان  تحاربت  حيث 
البعض، وكان عّمار ينوِّر األذهــان دوًمــا. يذهب إلى هذا الجانب وإلى 
جانٍب  من   . مختلفة -  جماعات  في  ويخطب  ويتحّدث  الجانب  ذاك 
اهللا بن  عبد  أصــحــاب  مــن  جماعة «نــفــر  أّن  إلــى  الـــروايـــات  تشير  آخـــر، 
مسعود» جاءوا إلى اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم وقالوا: «يا 
أمير المؤمنين - وكانوا يعترفون به أميًرا للمؤمنين - إّنا قد شككنا في 
هذا  في  نشترك  ال  لكي  والثغور  الحدود  إلــى  فابعثنا  الــقــتــال»(٢).  هــذا 

|  نهج البالغة، الكلمات القصار.  ١
|  واقعة صّفين، الصفحة ١٥.  ٢
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القتال! هذا االعتزال هو بحّد ذاته «ضرع فيحلب» و«ظهر فيركب»! 
فالصمت، واالعـــتـــزال، وعـــدم الــتــحــّدث يــتــحــوَّل أحــيــاًنــا إلــى ممارسات 
واإلرشـــاد،  التنوير  ممارسة  الفتنة،  فــي  الجميع  على  الفتنة.  تساعد 

وعلى الجميع التحّلي بالبصيرة. ٢٠٠٩/٩/٢٤ ١٣٨٨/٧/٢
٢٢٦ - فــي أي وقـــت احــتــمــل وقـــوع الــفــتــن والـــمـــؤامـــرات: يــجــب العمل 
على إخمادها وإحباطها بالتبيين والتوعية. أينما وجد المبّين والمبّصر 
جزاًفا  الكالم  أطلق  وأينما  وتقصر.  الفتنة  صاحب  يُد  ُتغّل  والموّضح 
ووجه  هدف؛  دون  النيران  وأطلق  هدف،  دونما  والعمل  هدف،  دونما 
االتهام دون هدف فهذا من دواعي سرور صاحب الفتنة ألن الساحة 

تمتلئ بالفوضى حينها. ١٣٧٨/٥/٨
فاألمر  ِفْتَنٌة﴾(١)؛  َتُكوَن  َال  َحتَّى  ِفْتَنٌةَوَقاِتُلوُهْم  َتُكوَن  َال  َحتَّى  ﴿َوَقاِتُلوُهْم  تــقــرأون  عندما   -  ٢٢٧
بالنسبة لكم واضح إذ تعرفون جيًدا معنى ذلك؛ أي: واجهوا االستكبار 
في  تــقــرأون  وعندما  الفتنة.  تذهب  حتى  وجــاهــدوه  وقاتلوه  العالمي 
َأَشدُّ  َأَشدُّ َواْلِفْتَنُة  ﴿َواْلِفْتَنُة  أو  اْلَقْتِل﴾(٢)  ِمَن  َأْكَبُر  اْلَقْتِلَواْلِفْتَنُة  ِمَن  َأْكَبُر  ﴿َواْلِفْتَنُة  موضعين  في  الــقــرآن 
هي  ما  القتل؟  من  أسوأ  الفتنة  أليست  لكم.  واضح  فهو  اْلَقْتِل﴾(٣)  اْلَقْتِلِمَن  ِمَن 
الفتنة  العالمي.  االستكبار  بها  يقوم  التي  األعمال  هي  الفتنة  الفتنة؟ 
يعيش  وأن   ، مستقالًّ يكون  أن  يريد  فهو  شعب  يثور  عندما  أنــه  تعني 
بعقيدته وفكره فتأتي أيادي االستكبار من األنظمة التي في ظاهرها 
وتعمل  والبعيدة  القريبة  األنظمة  وكذا  إسالمية  ليست  والتي  إسالمية 
في  الفتنة  هــي  هــذه  حسن  ذلـــك،  دون  للحؤول  دائـــم  بشكل  وتسعى 

األخير. ١٣٦٤/٩/٢٨
الفتنة  إلــى  تنهضوا  لــم  إذا  ِفْتَنٌة﴾؛  َتُكوَن  َال  َحتَّى  ِفْتَنٌةَوَقاِتُلوُهْم  َتُكوَن  َال  َحتَّى  ﴿َوَقاِتُلوُهْم   -  ٢٢٨
لتقضوا عليها فهي ستأتي إليكم، فليعلم الشعب اإليراني أن مؤامرات 
أن  يجب  غــٍد.  بعد  وال  غــدٍ  وال  الــيــوم  ال  تتوقف  لــن  العالمي  االستكبار 
هذه  تــكــون  ال  قــد  معهم.  األمـــد  طويلة  حــرب  لمواجهة  أنفسنا  نجهز 
الحرب حرًبا عسكرية دائًما؛ وقد ال تكون حرًبا اقتصادية؛ حتى إنها 

|  سورة األنفال، اآلية ٣٩.  ١
|  سورة البقرة، اآلية ٢١٧.  ٢
|  سورة البقرة، اآلية ١٩١.  ٣
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قد ال تكون بمعنى االصطفاف السياسي الواضح؛ لكن توجد أساليب 
أكثر خطورة للمواجهة. ١٣٦١/١/١٠

فتنة الجمل وفتنة الخوارج
٢٢٩ - الفتنة هي العنوان البارز في األحداث التي تدعو إلى االعتبار 
خالل  الــســالم  عليه  المؤمنين  أمــيــر  حــيــاة  نطالع  عندما  درٌس.  وهــي 
فترة حكومته التي دامت أربع سنوات وعشرة أشهر، نرى فتًنا كبيرًة 
ألقت بظاللها على حياة الناس، خالل تلك الفترة القصيرة، وسلبت 

منهم قوة البصيرة والوعي. ١٣٦٥/٣/١٢
المؤمنين  أمير  حكومة  مرحلة  في  الفتنة  من  نجوا  الذين  وإن   - ٢٣٠
خاصية  وهــذه  والوعي؛  بالفطنة  تحّلوا  الذين  أولئك  هم  السالم  عليه 
المؤمنين  أمــيــر  لــزمــن  الرئيسية  الخصوصية  إن  الــقــول  يمكن  الفتنة. 
عــلــيــه الــســالم هــي طــغــيــان فــتــن عــمــيــاء طــخــيــاء كــقــطــع الــلــيــل المظلم 
ذلك  في  الناس  حياة  ظللت  وآلــه -  عليه  اهللا  صلى  النبي  عبر  كما   -

الوقت. ١٣٦٥/٣/٩
٢٣١ - وكـــان مــن بــيــن الــفــتــن الــتــي مــيــزت حــيــاة أمــيــر المؤمنين عليه 
األخيرة؛  الفتنة  هي  كبرى -  ثــالث  فتن  بين  من  وأخطرها -  السالم 
اإلنسان  ينظر  عندما  أنــه  مــع  الــنــهــروان؛  وأصــحــاب  الــخــوارج  فتنة  أي 
يرى في الظاهر أن الفتنتين األخريتين كانتا أكثر خطًرا ودموية ورعًبا 
عليه  المؤمنين  أمير  مقابل  اصطّف  األولــى،  الفتنة  ففي  قسوة.  وأكثر 
شخصيات  وهــي  وآلـــه،  عليه  اهللا  صلى  النبي  صحابة  بعض  الــســالم 
بــــارزة ووجــيــهــة فــي عــالــم اإلســــالم أيــًضــا، بــاإلضــافــة إلـــى زوجـــة النبي 
صــلــى اهللا عليه وآلـــه وآخـــريـــن. كــمــا أن مــديــنــًة أو قــســًمــا مــن المجتمع 
بوابة  كانت  التي  البصرة  ألن  المدينة،  عن  تنفصل  كانت  اإلســالمــي 
الجمل.  معركة  فــي  عليها  مسلطين  عمليًّا  أصــبــحــوا  قــد  كــانــوا  إيــــران، 
فلو أنهم استولوا على البصرة وخرجت من والية أمير المؤمنين عليه 
السالم، فيكون اإلمام علي عليه السالم قد فقد إيران في الحقيقة. 
قتل  دموية،  معركة  كانت  فالمعركة  القضية.  أهمية  مدى  انظروا  إًذا 
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فيها عشرون ألًفا. ١٣٦٥/٣/١٢
المؤمنين  أمير  مع  وعائشة  والزبير  طلحة  بواقعة  يتعلق  فيما   -  ٢٣٢
الحادثة  هذه  تفعل؟  أن  الناس  على  يجب  مــاذا  حسن،  السالم.  عليه 
عاديًّا،  شخًصا  عائشة  تكن  لم  ذكرتها.  التي  الفتنة  مــوارد  من  كانت 
وكــذلــك طلحة والــزبــيــر، كـــان الــزبــيــر خــارًجــا مــن الــمــعــركــة والــتــقــى به 
الــســالم؛  عليه  المؤمنين  أمــيــر  إلــى  وحمله  سيفه  وأخـــذ  وقتله  شخص 
يبكي،  كــاد  حتى  الزبير  سيف  على  المؤمنين  أمير  عينا  وقعت  إن  مــا 
نظر عليه السالم إلى سيف الزبير وقال: عجًبا لقد قتل؟ تأسف أمير 
المؤمنين عليه السالم على قتل الزبير؛ ثم نظر إلى سيف الزبير وقال 
لطالما أزال هذا السيف غبار الغّم عن وجه النبي صلى اهللا عليه وآله. 
أمثال هؤالء لم يكونوا أشخاًصا عاديين. ماذا يفعل الناس هنا؟ ما هو 

السبيل والحل؟ هذه هي الفتنة بعينها، هذا هو الغبار والدخان.
٢٣٣ - ال يــصــح أن تــقــارنــوا مــعــركــة الــجــمــل بــمــعــركــة بـــدر. فــهــؤالء - 
أصــحــاب الــنــبــي صــلــى اهللا عليه وآلـــه - كــانــوا حـــول الــنــبــي وفـــي كنفه 
هــؤالء  إن  يــعــرفــون!  نعم  لهم،  المقابلة  الجهة  هــي  مــا  جــيــًدا  ويــعــرفــون 
كـــفـــار، ويــصــدحــون (أعـــــُل هــبــل) ويــعــبــدون األصـــنـــام وهـــم مــعــروفــون 
وممتازون عن غيرهم الذين يحيون هللا ويجاهدون في سبيله. حسٌن؛ 
الذين  أن  إال  جلَية؛  واضحة  وكانت  الفئتين؛  هاتين  بين  الحرب  كانت 
كــانــوا فــي جــهــة طلحة والــزبــيــر - فــي الــنــهــروان - هــل كــانــوا يعبدون 
هبل ويــرددون (أعُل هبل)؛ أبًدا فهؤالء كانوا: ابن عم النبي صلى اهللا 
عليه  اهللا  صلى  النبي  صحابة  من  طلحة  وكــان  الزبير،  وهــو  وآلــه  عليه 
وآلــه القدامى ومن أوائــل الذين سبقوا في اإلســالم وقبلوا دعــوة النبي 
صلى اهللا عليه وآلــه وهــاجــروا معه صلى اهللا عليه وآلــه وحــاربــوا وذادوا 
عنه؛ وكانوا في زمن الخلفاء الثالثة من الوجوه وذوي الشأن، وتمتعوا 

باالحترام والتقدير الكبير؛ هؤالء وقفوا في وجه علي عليه السالم.
٢٣٤ - حسن، هنا يغرق اإلنسان البسيط والذي يفتقد القدرة على 
فعلى  الــســالم،  عليه  علي  أعـــداء  فــخ  فــي  يقع  لــم  وإذا  ويعلق؛  التحليل 
فاعتزل  اليوم: (انهزم  يقال  وكما  والعزلة.  االنــزواء  إلى  سينزع  األقــل 
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جـــانـــًبـــا) ســيــقــولــون: لــقــد ُأخــــذنــــا، هــــذه خــاصــيــة اإلنـــســـان الــســطــحــي 
في  ال!  لــمــا  الــحــقــيــقــة؟  لمعرفة  سبيل  هــنــا  يــوجــد  أال  لــكــن  والــبــســيــط، 
في  السالم  عليه  علي  اإلمــام  شخصية  إلــى  فلننظر  أصــول،  اإلســالم 
قبال طلحة والزبير ولنقارن وضَع علي عليه السالم مع وضع هذين 
هذا  ونقول  ننظر  أن  المراد  ليس  ويستبين؛  الحق  فسُيعرف  الرجلين 
علي عليه السالم؛ ألنه إذا ما جاء شخص وقــال: هذا علي، فسيأتي 

آخر ويقول: ذاك طلحة.
انـــظـــروا إلـــى األصـــــول اإلســـالمـــيـــة؛ إّن طــلــحــة والــزبــيــر صــاحــبــا ثـــروات 
يــعــجــزان عــن عــّدهــا؛ بينما علي بن أبــي طــالــب عليه الــســالم مــا زال 
صلى  النبي  زمــن  فــي  عليه  كــان  مثلما  متواضعة  جندي  حياة  يعيش 
ليسّلموه  إليه  جــاؤوا  عندما  ومــيــزاًنــا؟  معياًرا  هــذا  أليس  وآلــه.  عليه  اهللا 
الــخــالفــة قــــال لــهــم: دعـــونـــي والــتــمــســوا غـــيـــري، كــنــت طــــوال خمسة 
وعشرين سنة وزيًرا للخلفاء؛ اذهبوا إلى غيري واجعلوه خليفة وأكون 

أنا وزيًرا له(١). لم يكن حريًصا على جاهٍ أو منصٍب أو موقع.
أما هذان الشخصان، فقد جاءا على جناحي السرعة من المدينة إلى 
مكة ومنها إلى البصرة طلًبا للجاه والمقام والمال، وجلبا معهما آالف 
األشخاص؛ أال يصير هذا فارًقا ومائًزا؟ فأمير المؤمنين عليه السالم 
كـــان ذلـــك الــشــخــص الــــذي لـــم يــبــذل أي جــهــد أو وســـع لــلــوصــول إلــى 
عندما  الرجلين  هذين  لكن  والسمعة.  والمحبوبية  والسلطة  الوجاهة 
وصال البصرة؛ وعند حلول وقت الصالة؛ فمن منهما سيصلي إماًما؟ 

من يتقدم؟
غير  فــــاألول  األخــيــر  وقـــف  وإذا  راٍض؛  غــيــر  فــالــزبــيــر  طــلــحــة  وقـــف  إذا 
وسألهما  الحكم  مروان بن  قــدم  ثــم  بينهما.  مــنــازعــة  حصلت  راٍض! 
محمد بن  جــاء  أحدكما.  فليتقدم  اثنان  أنتما  الصالة؟  إلــى  يتقدم  من 
طلحة وقال: فليتقدم أبا محمد - أي والده - فجاء عبد اهللا  بن الزبير 
بين  مــنــازعــة  وحصلت  والده   أي   - اهللا  عبد  أبــا  بنا  يصلي  ال،  وقـــال: 

|  عّبر القائد: مستشاًرا له. ونص الرواية : دعوني والتمسوا غيري فإّنا مستقبلون أمًرا له وجوه وألوان.   ١
ال تقدم له القلوب وال تثبت عليه العقول. نهج البالغة، الخطبة ٩٢.



١٣٥

القضية  في  وتدخلت  عائشة،  جــاءت  الختام  في  ثم  الشابين.  هذين 
النزاع  توقع  الطرح  بهذا  أنت  الديار!  خربت  الحكم  لمروان بن  وقالت 
بــيــن هــذيــن، وّلـــي جــانــًبــا، فليصّل أحــدهــمــا الــيــوم ويــصــلــي اآلخـــر غـــًدا؛ 
بهذه  بينهما  النزاع  ُحــلَّ  التالية؛  الليلة  في  واآلخــر  الليلة  أحدهما  يأتي 

الطريقة.
وتمّيز؟  تفهم  أن  ينبغي  أال  وتنظر؛  تراقب  حينها  الناس  كانت  حسن؛ 
وتدرك؟ فأمير المؤمنين إذا ما تحّدث عن الدنيا فحياته وسلوكه ينبئ 
عــن ذلــك ويـــّدل على أنــه ال رغــبــة لــه بها وال أنـــس. أمــا اآلخـــرون فإنه 
وال  ذلــك  إلــى  تشير  ال  حياتهما  أّن  إال  الــدنــيــا  عــن  الــحــديــث  بإمكانهما 

تتطابق معه. ١٣٦٥/٣/٩
٢٣٥ - في معركة صّفين، وقف في قبال أمير المؤمنين عليه السالم 
حــاكــٌم متجّبر ظــالــم تــمــّتــع بــالــقــوة والــنــفــوذ، مــثــل مــعــاويــة ومــعــه واليــة 
الشام تلك البالد (الوالية) الغنية والقوية؛ وكان لمعاوية نفوذ حقيقي 
ال  الــبــالد؛  تلك  فــي  محبوبية  لــه  يكن  لــم  أنــه  ــَوّهــْم  ــَت ُي كما  ولــيــس  فيها؛ 
أبــًدا! كان له ذلك في واقع األمــر، فالمال وفير، وكذا الحنكة والدهاء 
المطلوب في األعمال والمواجهة السياسية، ومعه أشخاص معروفون 
قتل  يــوم،  المئة  قرابة  طالت  دامية  قاسية  وحــرٌب  العاص،  كعمرو بن 
فــيــهــا عـــشـــرات آالف األشـــخـــاص؛ وكـــانـــت حـــرًبـــا عــلــى قـــدر كــبــيــر من 
األهمية؛ وهنا، كما يظهر، كانت الفتنة أيًضا خطيرة وكبيرة، وشكلت 

الشام وجيشها خطًرا كبيًرا على علي عليه السالم.
٢٣٦ - مـــع وجــــود كـــل هــــذه الــــظــــروف، إال أن فــتــنــة الــــخــــوارج كــانــت 
- فــي نــظــري - أكــثــر خــطــورة وأهــمــيــة مــن هــذيــن الــعــامــلــيــن(١)؛ فقد 
الحدثين  هــذيــن  فــي  الــســالم  عليه  المؤمنين  ألمــيــر  الــمــعــارضــون  كــان 
بالسلطة  وطمعهم  السياسية  مصالحهم  وراء  يسعون  األســـاس  فــي 
والــنــفــوذ؛ وكـــان هــنــاك اخــتــالٌف جــوهــرٌي بينهم وبــيــن أمــيــر المؤمنين 
عليه الـــســـالم؛ إال أن األمـــر فــي الــنــهــروان لــم يــكــن كــذلــك؛ فــهــؤالء - 
وإلى  علي  محبي  ومن  اإلســالم  أهل  من  كانوا  أنفسهم  المعارضون - 

|  خطر الشام ومعاوية وصفين، وخطر حرب الجمل. (حسب سياق الكالم)  ١
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أهم  األمــر  وهنا  انزلقوا؛  وقــد  الجمل.  وأهــل  معاوية  حاربوا  وقــد  جانبه 
وأخطر.

في  أصبحوا  الــذيــن  إن  صفين؛  ومعركة  بمعاوية  يتعلق  فيما   -  ٢٣٧
مواجهة اإلمام علي عليه السالم ال يعرفون كثيًرا عن اإلسالم، وهذه 
التي  الواسعة  الــواليــات  من  واحــدة  الشام  كانت  كما  الزمن  من  حقبة 
الخليفة  زمــن  فــي  المسلمون  عليها  اســتــولــى  وقــد  الــرومــان  بيد  كــانــت 
أبي  يزيد بن  معاوية -  شقيق  عليها  والــًيــا  جعل  من  أول  وكــان  الثاني؛ 
القنوات  سفيان  أبــي  وأبــنــاء  سفيان  بني  عائلة  شّكلت  وقــد   - سفيان 
الوحيدة لإلسالم مع الناس في تلك المنطقة، وفي األساس، لم يكن 
الــنــاس يــعــرفــون الكثير عــن اإلســــالم. وكـــان اإلعـــالم األمـــوي الطاغي 
على تلك البالد، يشيع أن اإلسالم قد اختصر في مجموعة أشخاص، 
وأهمهم  أحدهم  وآلــه،  عليه  اهللا  صلى  للنبي  المقّربين  األصحاب  وهم 
هو معاوية، على سبيل المثال. إضافة إلى أنه لم يكن يسمع شيء عن 
العمل اإلســالمــي، والــزهــد اإلســالمــي واألخـــالق واألحــكــام اإلسالمية، 
العهد  حديثي  كانوا  النبوية.  واألحــاديــث  القرآنية  اآليــات  عن  خبر  وال 
في اإلسالم ولم يكن لديهم حتى ذلك الوقت ذلك القدر من المعرفة 
واالرتباط باإلسالم واألحكام والمسائل اإلسالمية، وكان من الطبيعي 
علي بن أبــي طالب  أن ذلــك الشخص - الــذي اسمه  أن يــصــّوروا لهم 
عليه السالم والذي رفع في الكوفة لواء معارضة معاوية، - ال يصلي 
أصــــًال. كـــان مــن الــســهــل بــمــكــان عــلــى األبـــــواق األمـــويـــة أن تــبــّلــغ هــؤالء 
وتفهمهم ذلـــك، وهــكــذا صـــّدقـــوا بـــه. ولــذلــك عــنــدمــا وصـــل الــخــبــر أن 
علي بن أبي طالب عليه السالم قد قتل في المسجد وفي المحراب 
تعجب بعض هؤالء وذهلوا! وتساءلوا هل يذهب علي إلى المسجد؟! 
وا عجًبا! أيذهب إلى محراب الصالة؟! ماذا كان لديه في المحراب؟ 
وال  الــنــاس؛  هــؤالء  فــي  كثيًرا  علي  كــالم  يؤثر  لــم  إذا  كذلك  عجب  وال 

هّم، وليست المسألة إثارة الدهشة والعجب.
وصفين  الـــشـــام  واقـــعـــة  تــشــبــه  تــكــن  لـــم  وإن  الــجــمــل  واقـــعـــة  إن   - ٢٣٨
لديها  جماعة  هــنــاك  كــانــت  بينهما؛  شبه  وجــه  هــنــاك  أن  إال   ٪١٠٠
طــمــوحــات وتــوقــعــات رهــبــوا واســتــحــوذوا على واليـــة (مــنــطــقــة). كانت 
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البصرة في هذا اإلطار على هذا النحو أيًضا؛ فقد كانت من المناطق 
التي دخلت حديًثا في اإلسالم وليس لها سابقة قديمة؛ لذلك، كانت 
هاتان الفتنتان من النوع الذي لم يكن االشتباك والتقاتل فيها عميق 
بين نمطين من أصحاب اإليمان المخلص. لكن النهروان كانت على 

عكس ذلك.
رأس  على  كــانــوا  الــذيــن  األشــخــاص  مجموعة  عــن  النظر  غّضينا  فلو 
الطليعة - وهؤالء كانوا من الخبثاء والفاسدين وسيئي النوايا - فبقية 
األشـــخـــاص الــذيــن صــــاروا فــي مــواجــهــة عليعليه الــســالم ووقـــفـــوا في 
قباله وشــهــروا سيوفهم عليه، كــانــوا فــي الــواقــع أصــحــاب إيــمــان عميق 
في  ُيقتلون  الذين  ومــن  الــقــرآن؛  آليــات  الحافظين  من  كانوا  وبــصــدق؛ 
ا!. وهذه هي الفتنة المؤلمة  سبيل إيمانهم وعقائدهم؛ فهذا مؤلم حقًّ

والعمياء الغليظة؛ وهي الفتنة األشد خطًرا. ١٣٦٥/٣/١٢
الــســالم  عليه  الــمــؤمــنــيــن  أمــيــر  حــيــاة  فــي  األســاســيــة  المعضلة   - ٢٣٩
كــانــت مــســألــة الــخــوارجــالــذيــن هــم حــديــثــي الــعــهــد فــي اإلســــالم وكــانــوا 
أســاس  اإلســالمــي،  للوعي  يفتقدون  لكن  إسالمية  مشاعر  يمتلكون 

القضية هي هذه.
في  سنة  عشر  الثالثة  مرحلة  خــالل  وآلــه؛  عليه  اهللا  صلى  النبي  كــان 
مــكــة أم خـــالل فــتــرة الــعــشــر ســنــوات فــي الــمــديــنــة؛ يعمل عــلــى تربية 

المسلمين وتوعيتهم لحظة بلحظة.
في  بخطوة،  خطوة  الناس  ويوجه  أمــورهــم  يرعى  الوحي  معلم  وكــان 
مختلف المسائل والقضايا: فيما يتعلق بالمعارف اإلسالمية، وتجلي 
بتوجه  يتعلق  فيما  وســلــوكــهــم،  المسلمين  أعــمــال  فــي  الــمــعــارف  هــذه 
الــمــجــتــمــع اإلســـالمـــي، ومـــا يــتــعــلــق بــالــتــعــامــل مـــع الـــتـــيـــارات الــصــديــقــة 
والــــعــــدّوة، فــيــمــا يــتــعــّلــق بــمــعــرفــة األعـــــداء واألصــــدقــــاء، وكـــل الــمــســائــل 
المطروحة فــي اإلســـالم. لــذلــك، فالجيل الـــذي تــربــى ونــمــا مــع النبي 
صلى اهللا عليه وآله كان جيًال لديه الوعي والمعرفة العميقة باإلسالم. 
عظيمة  فتوحات  خاللها  حصلت  العصر،  ذلــك  من  سنة   ٢٥ مضت 
فــي عــالــم اإلســــالم، وُضــّمــت بــلــدان كــالــعــراق إلـــى الــدولــة اإلســالمــيــة، 
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النبي  حياة  عاصرت  قد  تكن  لم  اإلســالم  في  جديدة  أجيال  ودخلت 
اإلسالمية  العواطف والمشاعر  هــؤالء  لــدى  كــان  عليه وآلــه.  اهللا  صلى 
واإليـــمـــان اإلســـالمـــي، لــكــن الـــوعـــي واإلدراك فـــال. لـــم يــتــعــرفــوا على 
الــتــجــارب الــســابــقــة والــقــضــايــا الــســالــفــة، ومـــــاذا جـــرى لــهــذه النهضة 
تعرفوا  فقد  الحاضر.  ووقتهم  زمانهم  وإلــى  األول  اليوم  منذ  العظيمة 
على قضايا اإلسالم وسمعوا عنها على ألسنة لم تكن جميعها باعثة 
على االطمئنان ومحل ثقة، ولم تكن جميع هذه األلسن تتكلم وتخبر 
عن إدراك ومعرفة وغيرها لذا، فالتربية اإلسالمية بنمط عصر حياة 
الــنــبــي صــلــى اهللا عليه وآلـــه فــي مــرحــلــة وعــصــر وصـــول الــخــالفــة إلــى 
هناك  وكانت  األدنــى  بالحد  الجميع  مستوعبة  تكن  لم  المؤمنين  أمير 
لإلسالم  ومحبة  إسالمية  عواطف  لديهم  الناس  من  واسعة  طبقات 
وملتزمة به أيًضا، ولديهم أيًضا اإليمان إلى حد معقول ومقبول، لكن 

المعرفة والوعي فال. وإن مشكلة الخوارج نشأت أساًسا من هنا.
٢٤١ - أكثر ما تكون الحاجة إلى البصيرة في الزمن الــذي يقّل فيه 
الوعي واإلدراك لدى الناس أو يفتقدون الوعي من األساس وفي زمن 
التلوث بغبار الفتنة. ففي ذلك الوقت، يقع الكثيرون في الخطأ. لكن 
ما هي نتيجة هكذا أخطاء؟ النتيجة بتعبيره ظهرت جماعة سطحية 
اإليمان متحجرة تّدعي التقدس وقفت في قبال أمير المؤمنين عليه 
لكي  شيطنتها  وأعملت  وحرفتها  الــقــرآن  مــن  بــآيــة  تمسكت  الــســالم، 
السالم؛  عليه  المؤمنين  أمير  قبال  جبهة  في  يصطفون  هــؤالء  تجعل 
متحجرين،  قــســاة  اإلســالمــي؛  المجتمع  لـــروح  ضــربــة  شكلوا  وهـــؤالء 
ســيــئــي الــخــلــق، مــتــكــبــريــن، وكـــانـــت هـــذه مـــن الــمــشــاكــل الــكــبــرى الــتــي 

واجهت أمير المؤمنين عليه السالم.
٢٤٢ - المشكلة الكبرى التي يقول عنها أمير المؤمنين عليه السالم 
غـــيـــري»(١).  أحـــد  عليها  ليجترئ  يــكــن  ولـــم  الفتنة  عــيــن  فــقــأت  «فــإنــي 

١٣٦٨/٢/١١

طالعت  ولــقــد  بــالــخــوارج.  يتعلق  فيما  كبيرة  حساسية  لــدي   -  ٢٤٣

|  نهج البالغة، الخطبة ٩٣.  ١
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بالتعبير   - الــعــلــمــاء  بــعــض  يشّبههم  وحــيــاتــهــم.  تــاريــخــهــم  حـــول  الكثير 
ألن  خطأ.  التشبيه  هذا  لكن  المتحجرين(١).  بالمتنسكين  المعروف - 
المنزوون  المتحجرون  فالمتعبدون  هكذا.  ليسوا  األصــل  في  الخوارج 
ال شأن لهم بأحد وال يقبلون أي كالم جديد من أحد؛ فأين هؤالء من 
الخوارج؟ هؤالء الخوارج الذين تحركوا واتخذوا اتجاًها وسلكوا طريًقا 
فلو  الــكــالم؟  هــذا  فما  ويضربون.  يبقرون  يقتلون  الساحة  في  ووقــفــوا 
لم  فيها  قبعوا  زاويــة  واتــخــذوا  رؤوسهم  على  التعبد  عباءة  وضعوا  أنهم 

يكن ألمير المؤمنين أن يواجههم.
٢٤٤ - نهضت جماعة من أصحاب عبد اهللا بن مسعود في المعركة 
من  كــان  مسعود  أن ابــن  هــل  العالم  واهللا  عليك».  وال  وقــالــت: «ال لــك 
هـــؤالء أم ال، هــنــاك اخــتــالف فــي الــمــســألــة. لــكــن فــي ذهــنــي أن عبد 
اهللا بــــن مــســعــود نــفــســه كـــان مــنــهــم لـــألســـف. فــقــد كـــان أصــحــابــه من 
كنت  إن  لــه  وقــالــوا  المؤمنين  أمير  إلــى  جـــاؤوا  المتعبدين.  المتقدسين 
معك  األماكن فنحن  وبقية  الــروم  وأهل  الكفار  لمحاربة  الذهاب  تريد 
الشام  أهــل   - المسلمين  محاربة  تريد  كنت  إذا  أمــا  يديك؛  بين  نقاتل 
مع  المؤمنين  أمــيــر  سيفعل  مـــاذا  ونــقــاتــلــك.  مــعــك،  فلسنا  والــبــصــرة - 
معاملتهم.  يسئ  إنه لم  حتى  أبــًدا.  المؤمنين؟  أمير  قتلهم  هل  هــؤالء؟ 
قـــالـــوا لـــه أرســلــنــا إلـــى أطـــــراف الـــبـــالد لــنــدافــع عـــن الـــحـــدود، قــبــل أمــيــر 
جهة  إلــى  مجموعة  أرســل  ليحرسوها.  الــحــدود  إلــى  وبعثهم  المؤمنين 
مشهد  في  معروف   - الخيثم  ربيع بن  نقلوا  حسبما  ومنهم  خراسان. 
بــالــخــواجــة ربـــيـــع - . هـــكـــذا تــعــامــل مــعــهــم أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن، لـــم يسئ 

معاملتهم، تركهم يذهبون.
لديهم  كــان  الشاكلة؛  هــذه  على  يكونوا  لم  المتقدسين  هــؤالء   - ٢٤٥
ضيقة األفــق وقصيرة النظر  جهل مركب. أي إنهم انطالًقا من رؤيــة 
الدين  هــذا  سبيل  فــي  وراحــــوا  ديــنــيًّــا  اتــجــاًهــا  ألنفسهم  اتــخــذوا  خاطئة 
فيهم  والبارزين  رؤســاؤهــم  كــان  بالطبع  ويواجهون!  ويقتلون  يضربون 
يقفون في الخلف أمثال األشعث بن قيس ومحمد بن األشعث الذين 

|  أو المتعبدين المتحجرين. أو الزهاد والمتنسكين.  ١
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كــانــوا دائــًمــا خــلــف الــجــبــهــة، وجــعــلــوا فــي الــمــقــدمــة جــمــاعــة مــن الــنــاس 
وجــهــزوهــم  خــاطــئــة  بمسائل  عــّبــؤوهــم  أن  بــعــد  السطحيين  الجاهلين 
كابن  وقتلوا،  وقتلوا  فواجهوا  األمــام؛  إلــى  بالتقدم  وأمــروهــم  بالسيوف 

ملجم مثًال.
أحمًقا  رجــالً  كان  ذكيًّا؛  فطًنا  رجــالً  كان  ملجم  ابن  أن  أحد  يظنن  فال 
لكنهم عّبؤوه ضد أمير المؤمنيين وغدا من الكفار. وبعثوه إلى الكوفة 
وجعلته  مصادفة،  الحب  حادثة  حصلت  وكانت  المؤمنين.  أمير  لقتل 
يتحمس أكثر ويضاعف همته لتنفيذ مهمته. كان الخوارج على هذه 

الشاكلة، وبقوا هكذا. ١٣٧٠/١/٢٦
٢٤٦ - في معركة النهروان نفسها، برز شخص من الخوارج ليواجه 
أحـــد أصــحــاب أمــيــر المؤمنين وجــًهــا لــوجــه وشــخــًصــا لــشــخــص، وكــان 
اآلخــر أقــوى منه. فجهز رمــًحــا وطعن صــدره الــخــارجــي. ففي الوقت 
الذي نفد الرمح من صدره وخرج من قفاه ويد ذلك الجندي العلوي 
﴿َوَعِجْلُت َوَعِجْلُت  اآليـــة:  يقرأ  ذلــك،  ومــع  السهم  طــرف  على  قبضتها  تحكم 
ألًما؟  ليس  هــذا  بلقائك.  سعيد  رب  يا  إنــي  أي  ِلَتْرَضى﴾(١)،  َربِّ  ِلَتْرَضىإَِلْيَك  َربِّ  إَِلْيَك 
كان حافًظا للقرآن، ومضحًيا في طريق ما يعتقد، ولسوء الفهم هذه 

هي الفتنة.
أن  تستحّق  الــنــهــروان  مسألة  فـــإّن  نــظــري  وجــهــة  مــن  لــذلــك،   - ٢٤٧
الــخــوارج؟  قضّية  هــي  اآلن،مـــا  فيها.  ونتعّمق  نــدّقــق  وأن  إليها،  نلتفت 
مـــن أيــــن بـــــدأت؟ كــــان عــلــى رأس الــــخــــوارج أشـــخـــاص مــنــحــرفــيــن من 
األشخاص  جملة  مــن  وخبثاء.  منحرفون  كــانــوا  والــرؤيــة،  الفكر  ناحية 
الذين كانوا على رأس الخوارج، شخص باسم «ذو الثدّية». وصل هذا 
عندما  حنين  حــرب  فــي  وآلـــه  عليه  اهللا  صلى  الــرســول  إلــى  الشخص 
أن «يا  فنادى  المسلمين،  بين  الغنائم  يقّسم  وآلــه  عليه  اهللا  صلى  كان 
رسول اهللا اعــدل»، نظر الرسول صلى اهللا عليه وآله إليه نظرة عتاب 
واســتــغــفــار وقـــال: جــّيــد، إذا أنــا لــم أعــدل فمن الــذي سيعدل؟ مــا هذا 

الكالم؟

|  سورة طه، اآلية ٨٤.  ١
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تام  غير  إدراك  لإلسالم،  ناقص  فهم  هو  ونــمــوذُج،  ُبعُد  هــذا  الحظوا، 
وخــاطــئ، هــذا جــزء من الحقيقة، حينها كــان هــذا اإليــمــان المتعصب 
واألصــم  األعــمــى  بالتعصب  المرفق  الناقص  اإليــمــان  إلــى  يعود  الــذي 
جــاهــًزا  يكن  ولــم  شخص  أي  مــن  شــيء  لسماع  جــاهــًزا  يكن  لــم  حيث 
هذا  ونشاهد  الكبير.  االنحراف  أساس  هذا  نفسه؛  وإصــالح  لتصحيح 
كانوا  الذين  أي  منهم،  واألصغر  األدنــى  األشخاص  في  نفسه  اإليمان 

يخدمونهم؛ هكذا ترّبى هؤالء.
عــنــدمــا يــقــال فـــالن نــصــف عــلــم؛ هـــذا هـــو نــصــف الــعــلــم. ســمــع شيًئا 
سمع  أشــيــاء».  عنك  وغــابــت  شيًئا  «حفظت  الطلبة  نحن  نقول  كما  أو 
معارف  من  معرفة  على  واّطــلــع  حديًثا  سمع  اآليــة،  معنى  وتعّلم  آيــة، 
اإلســالم، وألنــه حاز على هذه المعرفة غفل عن مجهوالته األخــرى، 
كافًيا،  اعتبره  األخـــرى؛  اآلراء  على  رأيــه  ورجــح  مطلًقا،  نفسه  فجعل 
المسائل  كل  في  واجتهاد  رأي  له  ليكون  كــاٍف  المقدار  هذا  أّن  واعتبر 

اإلسالمّية، هذا هو العيب الكبير في القضّية.
٢٤٨ - عــنــدمــا فـــرضـــوا الــتــحــكــيــم عــلــى اإلمـــــام أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عليه 
الــســالم فــي قــضــّيــة صــفــيــن وأجـــبـــروه عــلــى الــقــبــول بـــه، وُوضــــع اتــفــاق 
الــتــحــكــيــم الـــــذي حـــــّدد مـــمـــّثـــَلـــْي طـــرفـــي الــــنــــزاع لــيــذهــبــا لـــحـــّل مــســألــة 
اإلمــام  جيش  يصل  لم  الخالفات.  يزيلون  بذلك  أنهم  ظنوا  الخالفة، 
بعد، حتى نهض من داخله شابان  أمير المؤمنين إلى أطــراف الكوفة 
مناديين:   - اسميهما  التاريخ  ذكر  وقد   - غاضبان  متحمسان  يافعان 
«ال حكم إال هللا». طبًعا، كانت عبارة «ال حكم إال هللا» تسمع قبل ذلك 
فــي المعسكر ولــكــن غــيــر مــعــلــوم مــن كـــان يـــرّددهـــا. هـــذه واحــــدة من 
النقاط التي تحمل العبر حيث لم ُيعلم من هو الذي أطلق هذا الشعار 
أّول مّرة داخل معسكر اإلمام علي عليه السالم، القضّية يحوم حولها 
«ال  قائلين  وصــرخــا  الــشــعــار  هــذا  تلّقنا  الشابين  هــذيــن  أّن  إّال  الــشــّك. 
على  وهجما  سيفهما  اســتــّال  العهد.  هــذا  نقبل  ال  نحن  هللا»،  إال  حكم 
جــيــش الــشــام وُقــتــل كــالهــمــا. هـــذا نــمــوذج آخـــر أيــًضــا. الحــظــوا هذين 
اجتمعت  هنا  الــخــوارج.  حكمت  التي  العامة  الـــروح  الحــظــوا  الشابين، 
معّقدة  مجموعة  وجـــود  إلـــى  أّدى  مــّمــا  بــعــض،  مــع  بعضها  أمـــور  عـــدة 
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هو  مكتملة؛  وغــيــر  نــاقــصــة  بــالــديــن  معرفتهم  كــانــت  وقــبــيــحــة.  صعبة 
للذات  العنان  إطالق  ثم  ومن  الناقصة  المعرفة  بتلك  اللجوج  اإليمان 
كان  لو  حتى  قبالها،  في  شخص  أي  قبول  وعــدم  األنانّية  من  الناشئ 
علي بن أبي طالب عليه السالم. وهكذا في قضّية «ذي الثدّية» الذي 
أشــرنــا إلــيــه، الـــذي كـــان يشكك فــي عــمــل الــنــبــي صــلــى اهللا عليه وآلـــه؛ 
والنشاط  السياسّية  الميول  من  مقدار  مع  األمــور  هذه  تترافق  عندما 
والعمل المنّظم والتنظيم القوي، فإلى أي شيء ستتحّول؟ تتحّول إلى 
للقضاء  الجاهز  السفاك  الظالم  بيد  أسلحة  وإلى  محاربة  مجموعات 

حتى على علي بن أبي طالب بسبب عقائده، هذه هي الفتنة.
٢٤٩ - أنتم تشاهدون وهو معلوم لكم، أي أّنكم تشاهدون هكذا أشياء 
في زمانكم، هناك أشخاص يقرؤون آية من القرآن، أو خطبة من نهج 
وذاك؛  هــذا  مــن  كلمات  بضَع  ويسمعون  طويلين  حديثين  أو  البالغة، 
وكّل ذلك ليقّدموا آراًء حول الدين ومسائل اإلسالم، ال بل يعتبرون أّن 
ذلك كافًيا، قّرروا تقديم تصّور عن الدين بعقولهم الناقصة، وعشقوا 
ذلــك وآمــنــوا بــه ونقلوه إلــى اآلخــريــن ورّبــوهــم كما تــرّبــوا هــم، وخــّطــأوا 
أمضى  لو  وحتى  فقيًها  كــان  لو  حتى  كــان  مهما  أمامهم  وقــف  من  كل 
خمسين عــاًمــا فــي فــهــم الـــقـــرآن؛ وعــنــدمــا كـــان يقتضي األمــــر كــانــوا 
عندما  طبًعا  والــرعــب.  االغتيال  من  موجة  إليجاد  أسلحتهم  يستّلون 
هناك  نعم،  يــرى؛  المصائب  تحمل  حادثة  هكذا  في  الشخص  يدقق 
في العمق تكون األنانيات وطلب السلطة وعبادة المال والشهوة وقد 

شاهدتم وجود ذلك.
نهاية  في  إليه  الــخــوارج  يرجع  الــذي  قيس -  األشعث بن  كــان   -  ٢٥٠
األمـــــر وقــــد الــتــصــقــوا بـــه مـــن جــمــلــة األشــــخــــاص الـــذيـــن اّتـــضـــح وثــبــت 
في  نفاقه  وثــبــت  اّتــضــح  كما  الــســالم  عليه  المؤمنين  ألمــيــر  معارضته 
مقابل حــركــة الــحــق؛ وكـــان هــو وابــنــه محمد بن األشــعــث - وهــو أحد 
أبنائه الذين كانوا من قتلة اإلمــام الحسين عليه السالم - من نماذج 
آثار  ستجدون  الــرأس،  إلى  تنظرون  عندما  والسّيئة.  الخبيثة  العائالت 
طلب السلطة واألنانّية وعبادة المناصب، فاإلنسان يرى هذه األمور، 

فالتجربة هي عينها.
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أمير  عــلــى  فــرضــوا  أي  التحكيم،  ُيــجــرى  أن  صفين  فــي  تــقــّرر   -  ٢٥١
معاوية  جانب  من  الحّكام  أحــد  يكون  أن  على  السالم  عليه  المؤمنين 
واآلخــر من طرفه هو عليه السالم؛ وتقّرر أن يجلس هؤالء فيتباحثوا 
في موضوع الحرب بين اإلمــام علي ومعاوية ويتم العمل بما يتفقون 
السالم  عليه  المؤمنين  أمــيــر  كــان  طــبــًعــا،  هــو (الــتــحــكــيــم).  هــذا  عليه. 
رافًضا لذلك، لكّنه ُأْجِبر على القبول بقوة السيف. وعندما َقِبل قال: 
عباس،  ابن  يكون  ال  ال،  قالوا  جانبي.  من  حكٌم  عباس  ابن  ا،  جــدًّ جّيد 
فــهــو إنـــســـان يــطــلــب الـــحـــرب ويــحــّبــك ويــعــشــقــك، ال يــمــكــن أن يــكــون. 
أجابهم عليه السالم: ال بأس بذلك، مالك األشتر، فهو شجاع وعالم 
ومخلص وبصير. قالوا، ال هو أيًضا ال يمكن أن يكون، فهو لن يتخلى 
للصلح.  ويحكم  يذهب  ندعه  حتى  األســـاس،  مــن  المعركة  هــذه  عــن 
قال اإلمام جّيد، أنا أقّدم هذين. أجابوه: ال، ليكن أبو موسى األشعري.

الناس  لــهــؤالء  فأنى  العادّيين،  الــنــاس  عمل  مــن  يكن  لــم  االختيار  هــذا 
مــعــرفــة أبـــو مــوســى األشـــعـــري؟ كـــان عــبــد اهللا بــــن عــبــاس أكــثــر إيــمــاًنــا 
وفــضــيــلــًة مــن أبـــي مــوســى األشـــعـــري، وعــلــيــه فليس عــامــة الــنــاس هم 
الذين أشــاروا إلى أبي موسى؛ عندما تحصل بعض األعمال، ويجري 
وتوّجه  تيار  كــالم  هو  الكالم  هــذا  أّن  يّتضح  الكلمات،  ببعض  الحديث 
البداية.  فمن  موسى؟  أبو  لماذا  جّيد،  بشكل  محسوب  وتنظيم  وجهاز 
عليه  طالب  أبــي  بعلي بن  عالقة  األشــعــري  موسى  أبــو  تربط  تكن  لــم 
حاكًما  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  خالفة  قضّية  أثناء  كــان  الــســالم. 
أمير  جانب  إلى  الحرب  في  كان  واآلن  يبق.  ولم  فترك  البصرة،  على 
هــو.  يــكــون  أن  ضــــرورة  عــلــى  اإلصــــرار  وكـــان  الــســالم،  عليه  المؤمنين 
رفض اإلمام، ومن جديد استخدموا نفس األداة التي استخدموها في 
أما الطرف  به.  اإلمام  التحكيم، فألزموا  أصل  قبول  على  اإلمام  إجبار 
الــمــقــابــل، فــعــّيــن عمرو بن الـــعـــاص. اآلن الحــظــوا مــن هــو مــقــابــل أبــو 
موسى األشعري الذي كان يفتقد التدبير واإلخالص ألمير المؤمنين 
عليه الــســالم ولـــم يــكــن مــعــروًفــا بالعقل والــحــكــمــة الــبــالــغــة؟ كـــان في 
أي:  والنشاط،  للعمل  مستعٌد  منحاٌز  ذكــٌي  شخٌص  المقابل  الطرف 

عمرو بن العاص.
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عّدة  األمــر  تطّلب  بالطبع،  نعم  واضحة.  النتيجة  كانت  جّيد،   -  ٢٥٢
لن  النتيجة  أّن  اإلمـــام  أدرك  هـــذا.  وليكون  النتيجة  هــذه  لُتعَلن  أشــهــر 
تكون حسنة، لكّن االتفاق قد َوَقَع وانتهى؛ حينها قال: حسن، إذا كان 
التحكيم،  على  ووقــعــوا  وذهــبــوا  مــوســى،  أبــو  واختير  التحكيم  مــن  بــد  ال 
نحو  الجيش  َحـــّرك  الــكــوفــة.  إلــى  لنرجع  إًذا  التحكيم؛  فليكن  حــســن، 
عسكر  الكوفة!  سيدخل  الــذي  هــذا  عسكر  أّي  تعلمون  ولكن  الكوفة، 
فاقد للنشاط، انتظر عّدة أشهر وقّدم عدًدا كبيًرا من القتلى وتحّمل 
هذا الحجم من الشدائد وها هو يعود خالي اليدين. كان سؤال النساء 
واألمـــهـــات واألطـــفـــال واآلبــــــاء والـــعـــائـــالت: جــيــد؛ ذهــبــتــم لـــعـــّدة أشــهــر 
من  األحصنة  مــن  الكم  هــذا  وأعــدتــم  القتلى،  مــن  الــعــدد  هــذا  وقّدمتم 
دون فــرســانــهــا، وهـــذا الــكــم مــن الــســالح الـــذي ال صــاحــب مــعــه، وهــذا 
هناك -  الشهداء  أجساد  دفنوا  لعّلهم  أو  الشهداء -  أجساد  من  العدد 
ماذا أحضرتم معكم؟ لم يكن لديهم أي جواب يقّدمونه للناس، حتى 
هذا  أجــواء  في  ومتأّلًما.  مضطرًبا  العسكر  كــان  يحضروه.  لم  النصر 
على  نزلت  التي  النفسّية  والضربة  الروحي  واالنــدهــاش  االضــطــراب 
جيش أمير المؤمنين عليه السالم، ُطرح هذا الشعار «ال حكم إال هللا»؛ 

فما هو هذا التحكيم؟
٢٥٣ - هذه الجملة هي من القرآن «ال حكم إال هللا» تعني أن ال حكم 
وأنــواع  والحاكمية  التحكيم  يختلط  هنا  هللا؛  إال  حاكمية  وال  حكومة  وال 
كانوا  هللا»  إال  حكم  «ال  يقولوا  أن  بمجّرد  بعض.  مع  بعضها  الحاكمية 
المسألة  أصبحت  وبالتدريج  ولكن  التحكيم،  إدانــة  يريدون  البداية  في 
األشخاص  بعض  أيدي  وعلى  المغلقة  الفكرّية  األماكن  في  آخر  شيًئا 
سّيئي الفكر والمغرضين، أصبح معنى «ال حكم إال هللا» وبالتدريج هو: 
ما معنى الحكومة من األســاس؟ ما معنى الخالفة التي يتنازع عليها 
عــلــي ومــعــاويــة؟ الــحــكــومــة هللا، يــجــب أن يــأتــي اهللا ليحكم ولــيــس علي 
عليه السالم وال معاوية؛ وهذا يعني أن يتخذ الشعار اتجاًها انحرافيًّا. 
بعلي  العارفين  غير  والجاهلين  والعوام  الشبان  بعض  نهض  هنا  جيد، 
وال بالدين، فوجدوا أّن هناك شعاًرا، وبما أّنهم كانوا يعانون اضطراًبا 
نــفــســيًّــا الــتــحــقــوا بــالــجــمــاعــة وأخـــــذوا يـــــرّددون شــعــار «ال حــكــم إال هللا». 



١٤٥

اختالفها  على  والخارجّية  واإلنسانّية  النفسّية  ــات  األرضــيّ أّن  الحظوا 
قد أوصلت إلى هكذا نتيجة من خالل انحراف في الشعار ومن خالل 

شعار منحرف أي أّن الشعار هو شعار تم تحريفه.
٢٥٤ - إّن أّول عمل قام به أمير المؤمنين عليه السالم أّنه حّل هذه 
العقدة الذهنّية، تحّدث إليهم، خاطبهم: أنتم تقولون «ال حكم إال هللا»؟ 
جيد، أنا أيًضا أعرف أن «ال حكم إال هللا» ولكن عبارة «ال حكم إال هللا» 

ال يراد بها المعنى الذي تقصدونه.
قال لهم هي: «كلمة حق يراد بها باطل»، هو كالم حق ولكّن معناه 
فـــي ذهــنــكــم خـــاطـــئ. لــيــس مــعــنــى «ال حــكــم إال هللا» مـــا تــقــولــونــه. إن 
بناء  الــبــشــرّيــة  المجتمعات  فــي  الحكومة  أّن  هللا»،  إال  حكم  «ال  معنى 
ورئيس  للطائفة  وال  للثروة،  وال  للسلطة  تابعة  ليست  اإلســالم،  لــرأي 
ماذا  اإللهّية.  للمعايير  تابعة  هي  بل  للفاتح(١)،  تابعة  وليست  القبيلة، 
لياقة  األكــثــر  الــشــخــص  أّن  يعني  الــمــجــتــمــع؟  فــي  اهللا  يحكم  أن  يعني 
للحكومة هــو األقــــرب إلـــى اهللا، الــعــارف بــمــا يــريــده اهللا، األكــثــر تــقــًوى 
قوانين  هــي  اإلســالمــي  المجتمع  فــي  الــمــوجــودة  القوانين  هللا.  وعبودية 
فيها  والمشّرعة  المنّفذة  السلطات  إلهّية.  حكومة  الحكومة  إًذا  إلهية، 
هللا، هذا هو معنى «ال حكم إال هللا». عندما كان يحكم األنبياء - األنبياء 
والصلح  الحرب  عاتقهم  على  كــان   - يــقــودون  وكــانــوا  يحكمون،  كانوا 
واالقتصاد وإدارة أمور البالد والقضاء والتشجيع واللوم وكافة األعمال 
األخــــــرى. ألـــم يــحــكــم الــنــبــي صــلــى اهللا عــلــيــه وآلــــه فـــي الــمــديــنــة؟ كــان 
يحكم، إال أّن هذه الحكومة كانت على أساس المعايير اإللهية، أي أّنه 
يحكم كالنبي والولي وعباد اهللا، ولكن بماذا كانوا يحكمون؟ وعلى أي 
أساس؟ على أساس القوانين اإللهية، هذا هو معنى «ال حكم إال هللا». 
تــرددون  أنتم  لهم:  يقول  الــســالم  عليه  المؤمنين  أمير  كــان  ذلــك  عند 
عبارة «ال حكم إال هللا» إال أّن ما تقصدونه هو أن «ال إمــرة إال هللا» أي 
 - اهللا  يتجّسم  أن  يعني  وهــذا  فقط،  اهللا  هــو  المجتمع  فــي  الحاكم  أّن 
ويشّجع  فــالن  ويــضــرب  فـــالن،  على  ليقبض  يحضر  ثــم  بــاهللا  والــعــيــاذ 

|  إشارة إلى القادة والشخصيات التي شاركت في فتح البلدان.  ١
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فالن ويقّدم المال لفالن، ويقّسم الحقوق ويجلس على رأس الجهاز 
اإلداري، وكل من أتى من بني البشر للقيام بذلك، فعمله خاطئ، هذا 
هو ما تقصدونه، مع العلم أّن هكذا أمر ال معنى له. «ال بّد للناس من 

أمير»(١).
فــي النهاية، ال بــد للمجتمع مــن حــاكــم، ال بــد لــه مــن قــائــد، ال بــد من 
بشر  شــكــل  فــي  يتجسم  ال  تــعــالــى  واهللا  المجتمع،  أمـــور  يــديــر  شــخــص 
ويجب  المجتمع  بــإدارة  األمــر  يصدر  تعالى  اهللا  المجتمع.  بــإدارة  ليقوم 
عليه  المؤمنين  أمير  اإلمــام  حــاول  بذلك.  يقوم  إنسان  هناك  يكون  أن 
الـــســـالم إفــهــامــهــم هـــذا األمـــــر. عــنــدمــا تـــحـــّرك جــيــش أمــيــر المؤمنين 
تزال  ما  التمتمات(٢)  هذه  كانت  الكوفة،  إلى  صفين  من  السالم  عليه 
الــحــروراء،  يسمى  مكان  إلــى  الكوفة،  من  مقربة  إلــى  وصلوا  مــوجــودة. 
وقالوا  الفكر،  المنحرفة  األخـــالق  السيئة  المعترضة  الــقــوات  فوقفت 
نحن ال نــدخــل الــكــوفــة، نحن نبقى هنا حتى تــتــوب أنــت - يــا علي - 

وتعود معنا لنرجع ونحارب معاوية.
٢٥٥ - دخـــل اإلمــــام الــكــوفــة، فــي الحقيقة فـــإّن ســلــوك اإلمــــام أمير 
المؤمنين عليه الــســالم هــو ســلــوك خـــاص بـــه، دخـــل الــمــقــبــرة بــدايــة، 
والقتل  والتحكيم  ومعاوية  الحرب  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  جعل 
المسألة  لكن  عــنــه.  والمضي  للنسيان  قــابــل  أمــر  بمثابة  والسياسية، 
األســاســيــة عـــنـــده، هـــي مــســألــة الــمــعــنــويــات. دخـــل الــمــقــبــرة مــخــاطــًبــا 
الذين  أيها  الدنيا،  تركوا  الذين  أّيها  يا  الخالية»  أهل الديار  األمــوات؛ «يا 
تــرقــدون فــي الــمــقــابــر، اعــلــمــوا أّن الــبــيــوت ُقــّســمــت ونــســاءكــم ُزّوجــــت، 
وأمــوالــكــم انــتــهــت، هـــذا مــا عــنــدنــا، فــمــا خــيــر مــا عــنــدكــم؟! ثــم التفت 
﴿َفِإنَّ َفِإنَّ  لــكــم  لــقــالــوا  الــكــالم  يستطيعون  كــانــوا  لــو  وقــــال  أصــحــابــه،  إلـــى 
وهذا  الطريق  هــذا  في  زاد  أفضل  هي  التقوى  التَّْقَوى﴾(٣).  اِد  الزَّ التَّْقَوىَخْيَر  اِد  الزَّ َخْيَر 
وال  األبــنــاء  وال  الــزوجــات  وال  البيوت  وليس  بالمخاطر؛  المليء  السفر 
أي شـــيء آخـــر. انــظــر فــأمــيــر الــمــؤمــنــيــن عليه الــســالم فــي عــالــم آخــر، 

|  نهج البالغة، الخطبة ٤٠.  ١
|  كناية عن االعتراضات واألقوال والشكوك التي أطلقوها.  ٢

|  سورة البقرة، اآلية ١٩٧.  ٣
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األمــور  بهذه  يفّكر  يكن  لم  الــنــاس،  من  ويعتذر  ويــبــّرر  سيأتي  كــان  هل 
مسألة  هي  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  عند  األساسّية  المسألة  أبــًدا! 
تربية اإلنــســان، وإحــيــاء قــلــوب الــنــاس. دخــل الــكــوفــة. كــانــت األوضـــاع 
نتيجة  ينتظر  السالم  عليه  المؤمنين  أمير  وكــان  العادية،  أحوالها  في 

التحكيم يريد أن يشاهد ماذا سيحدث.
٢٥٦ - كـــان فــي نــّيــة الـــخـــوارج إيــجــاد الــشــر، بــل وشــرعــوا بالشيطنة، 
فــي ذلـــك الــمــكــان الــمــســمــى حــيــث نــزلــوا فــيــه وجــمــاعــة مــنــهــم انتقلت 
إلـــى الــنــخــيــلــة، وهـــي خــــارج بــوابــة الــكــوفــة وهــنــاك شــرعــوا فــي أعــمــال 
كانوا  باللسان؛  خبثهم  شــرارات  ظهرت  البداية،  في  والشيطنة.  الفتنة 
يــدخــلــون أزّقــــة الــكــوفــة، يــمــشــون فيها ثــم يـــــرددون شــعــارهــم، وعندما 
كـــان أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عــلــيــه الــســالم يــعــبــر مــن مــكــان مـــا، كـــان أحــدهــم 
ينهض ويــصــرخ «ال حكم إال هللا»، كــان يــريــد أن يــقــول لــه أنــت عملت 
ويبتعد.  طريقه  يتابع  كــان  يجيب،  فال  اإلمــام  أمــا  اهللا.  أراده  لما  خالًفا 
وكـــذلـــك عــنــدمــا كـــان اإلمـــــام يــصــّلــي فـــي الــمــســجــد، كـــان يــدخــل أحــد 
من  كبيرة  جماعة  وكــانــت  الــظــاهــر،  فــي  المتدّينين  الشياطين  هـــؤالء 
بالضجيج،  مليئة  المسجد  أجــــواء  كــانــت  هــنــاك،  تجتمع  الــكــوفــة  أهـــل 
وال يــمــكــن ســمــاع كــــالم مـــن يــريــد الــحــديــث والـــخـــطـــاب،، وكــــان ذاك 
الـــرجـــل يــريــد إســـمـــاع الــجــمــيــع إال أّن الــضــجــيــج لـــم يــســمــح لـــه بــذلــك. 
اإلمـــام «اهللا  قــال  أن  وبمجّرد  اإلمـــام  كّبر  أن  إلــى  الخارجي  هــذا  انتظر 
أكــبــر» وبـــدأ الــصــالة، وقـــرأ بأعلى صــوتــه آيـــًة مــن الــقــرآن «ولــقــد أوحــي 
من  ولتكونّن  عملك  ليحبطّن  أشركت  لئن  قبلك  من  الذين  وإلى  إليك 

الخاسرين»(١).
نــعــم، هــنــاك مـــن يــقــرأ اآليـــــة، وعــنــدمــا ُتـــقـــرأ اآليــــة يــجــب أن يستمع، 
من  المقصود  كــان  يسمعون.  والجميع  الــصــالة؛  اإلمـــام  أوقـــف  لــذلــك 
تــالوتــه اآليــــة الــشــريــفــة الــتــعــّرض ألمــيــر الــمــؤمــنــيــن عــلــيــه الــســالم كــان 
لقد  مشرًكا،  أصبحت  لقد  بتاريخك،  تفتخر  ال  لإلمام،  يقول  أن  يريد 
الحظوا  أعمالك.  كافة  بُطلت  وبذلك  التحكيم،  بقبولك  باهللا  أشركت 
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القرآن  هــو  وعلي  بالقرآن  علي  محاربة  أراد  الــذي  للعقل  الفاقد  هــذا 
الــنــاطــق. أمـــا اإلمــــام فــأجــابــه فــي صــالتــه - بــاعــتــبــار أّن قــــراءة آيـــة من 
القرآن ال تبطل الصالة - وقرأ اآلية الشريفة ﴿َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد اِهللا َحقٌّ َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد اِهللا َحقٌّ 
الطمأنينة  من  نوًعا  اآليــة  أضفت  ُيوِقُنوَن﴾(١).  َال  الَِّذيَن  نََّك  َيْسَتِخفَّ ُيوِقُنوَنَوَال  َال  الَِّذيَن  نََّك  َيْسَتِخفَّ َوَال 
اإلمام  يمتلكها  كان  التي  األحاسيس  إلى  تشير  وهي  الحاضرين  على 

عليه السالم اتجاه هؤالء حيث كان يتعامل معهم بمنتهى الحلم.
الــمــنــازعــة  حــــدود  الـــحـــدود [أي  هـــذه  فــي  األول  عملهم  كـــان   -  ٢٥٧
الممارسة  في  بالظهور  شيطنتهم  بــدأت  فشيًئا  شيًئا  لكن  الكالمية]، 
بالتصفية  بدأوا  العملي.  الشر  بالتدريج؛  شّرهم  بدأ  الخارجي،  والفعل 
واالغـــتـــيـــاالت، قــتــلــوا عــــدًدا مــن المسلمين األبـــريـــاء؛ حــيــث يــقــول أمير 
مواضع  تضعونها  عواتقكم  على  «سيوفكم  الــســالم:  عليه  المؤمنين 
األيــام،  أحــد  في  متقاربة.  المفاهيم  أّن  كم  الحظوا  والــســقــم»(٢).  البرء 
اجــتــمــع تــاجــر وإنــســان مــؤمــن عـــادي مسلم ومــســيــحــي، وخــرجــا ســويًّــا 
مــن الــكــوفــة؛ كــمــن الـــخـــوارج لــهــمــا، اعــتــقــلــوهــمــا، ســألــوهــمــا: مــن أنتما؟ 
إلى  اطــمــأّنــوا  حتى  معه  حّققوا  مسيحي.  أنــا  قــائــًال:  المسيحي  أجـــاب 
قال  أنــت؟  مــن  اآلخـــر:  ســألــوا  ثــم  طريقه.  يتابع  فتركوه  مسيحي،  أّنــه 
تركوا  فقتلوه.  نعم،  قال:  تقبل بعلي؟  هل  الكوفة.  أهل  من  مسلم،  أنا 
أمير  أصــحــاب  مــن  خــّبــاب  اهللا بن  عبد  كــان  الــعــلــوي.  وقتلوا  المسيحي 
المؤمنين عليه السالم، وكان برفقة زوجته أو كما جاء في عبارة أمير 
بحث  معه  لهم  كــان  ثم  اعتقلوه؛  حــامــًال،  وكانت  المؤمنين «الــجــاريــة» 
بطن  ومــّزقــوا  قتلوه،  ذلــك  بعد  يحاكموه،  أنهم  يتصورون  كــانــوا  مــؤلــم، 
زوجته الحامل، قالوا إذا لم نفعل هذا سيولد الطفل وسيكون فاسًدا - 
القصاص قبل الجناية - قتلوا الطفل في بطن أمه، كما أن األم ماتت 
أصحاب  بعض  قتلوا  وهكذا  المفجعة.  الطريقة  بهذه  قتلوهم  أيــًضــا. 
المدينة،  من  الشخص  خــروج  فبمجّرد  الــســالم.  عليه  المؤمنين  أمير 

كانوا يذهبون إليه ويقتلوه.
٢٥٨ - وجــد اإلمـــام أّنــه ال يمكن البقاء على هــذه الــحــال، ُأرســـل ابن 
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عباس ليحاورهم؛ ذهب ورجع من دون نتيجة. في أحد األيام، نهض 
اإلمام وذهب إلى معسكرهم - في الحروراء - تقّدم اإلمام إلى مكان 
قريب، في البداية صّلى ركعتين وأخرج قوسه، اّتكأ عليه وأراد البحث 
المؤمنين  أمير  كلمات  الشخص  يقرأ  عندما  تفصيلي،  بشكل  معهم 
ُأجبر  بالبكاء.  يجهش  مخاطبتهم  أثناء  البالغة  نهج  في  السالم  عليه 
وآلــه،  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رســول  أخ  وهــو  الــســالم،  عليه  المؤمنين  أمير 
وأّول مــســلــم، ومــعــلــم الــديــن األّول، مــع تــلــك الــمــعــرفــة وتــلــك الــســوابــق 
التاريخّية، وذاك المقام العظيم، جاء ليتحاور مع مجموعة من الجهلة، 
استخدم  الــبــاطــل.  الفكر  أصــحــاب  المنحرفين،  األشــــرار  المتعّصبين 
إعادتهم،  أراد  نصيحتهم،  في  مهاراته  كّل  السالم  عليه  المؤمنين  أمير 
فلم يتمّكن؛ فرجع اإلمــام. أرســل اإلمــام شخًصا إليهم يسألهم: لماذا 
هذا اإلجــرام؟ لماذا تقتلون؟ إال أنهم قتلوا رســول اإلمــام عليه السالم 

نفسه.
عليه.  أن تبقى األمـــور على مــا هــي  ٢٥٩ - قــال اإلمـــام إّنـــه ال يمكن 
ا. طبًعا مضى عّدة أشهر  قال: تحّركوا، لنذهب إليهم ونضع لهم حــدًّ
حــتــى هـــذا الــوقــت حــيــث اســتــعــمــل اإلمــــام عليه الــســالم كــامــل محّبته 

وعفوه، أما هم فكانوا يزدادون تعّصًبا.
تـــحـــّرك اإلمـــــام نــحــو الــمــكــان الــــذي اجــتــمــعــوا فــيــه لــلــحــرب، فـــي مــكــان 
وأخبره  السالم  عليه  اإلمــام  إلى  األشخاص  أحد  جاء  النهروان،  باسم 
أّنــهــم يــتــوافــدون بكثرة مــن على الجسر الــذي يوصل إلــى جهة اإلمــام 
عــلــيــه الـــســـالم. طــلــب اإلمـــــام مـــن أصــحــابــه عـــدم االضــــطــــراب. «واهللا 
وتقابل  حــضــروا  عـــشـــرة»(١).  منكم  يهلك  وال  عــشــرة  منهم  يفلت  ال 
العسكر، ومن جديد أراد اإلمام نصيحتهم؛ طلب اإلمام عليه السالم 
أصــواتــهــم،  الجميع  رفــع  خــّبــاب،  اهللا بن  عبد  قــاتــل  تسليم  بــدايــة  منهم 
آالف.  عــدة  نبلغ  الــذيــن  نحن  خــّبــاب،  اهللا بن  عبد  قتلنا  مــن  نحن  إنــنــا 
كــم تشبه هــذه األعــمــال الــمــؤذيــة، األعــمــال الــتــي عشناها نــحــن. كان 
كالًما  عليه الــســالم  اإلمـــام  كــالم  كــان  اإليــــذاء؛  هــو  عمل المجموعات 
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صحيًحا، فقد ُقتل أحد األشخاص «من قتل مظلوًما فقد جعلنا لولّيه 
أن  دون  من  سبب  دون  من  مظلوٌم  شخٌص  ُيقتل  عندما  سلطاًنا»(١)؛ 
هو  هــذا  منه،  للقصاص  بــه،  المطالبة  دمــه  ولــي  يستطيع  أحـــًدا،  َيقتل 
حكم اإلسالم، هذا األمر قابل للفهم وهو مقبول، إال أّن تلك الجماعة 
أصــــّرت عــلــى األذى ورفــضــوا وصـــرخـــوا، نــحــن جميًعا مــن قــتــل. نــادى 
الَعَلم،  هــذا  تحت  يجلس  منكم،  يأتي  من  كل  أّن  السالم  عليه  اإلمــام 
من  شخص  آالف  ثمانية  انفصل  النهاية،  فــي  وبينه.  بيني  شــيء  فــال 
أراده  مــا  تأثير  وتحت  الــخــوف  ضغط  تحت  ألــًفــا  عشر  االثــنــي  مجموع 
اإلمام، إال أّن أربعة آالف شخص أصّروا على موقفهم وبدأوا الحرب. 

استمّرت الحرب يوًما من الصباح إلى الليل.
٢٦٠ - اشتّدت الحرب إلى مستوى أّنهم لم يجدوا الفرصة للصالة، 
كــانــت صــالتــهــم الــتــكــبــيــر، هـــذا هــو الــحــال فــي ســاحــة الــحــرب عندما 
تشتّد، فإذا أرادوا االنسحاب ألداء الصالة، فقد يتغّلب العدو، التكليف 
فــي هــذه الحالة هــو أداء الــصــالة فــي ساحة الــحــرب، فــإذا لــم يتمّكنوا 
يمكنهم أداؤها أثناء ضرب السيوف من خالل ترديد عبارة «اهللا أكبر» 
فتكون هي الصالة؛ الحظوا كيف تكون األولويات في اإلسالم، هكذا 
حفظ  األمــر  يكون  عندما  واألهمّية  العظمة  ذات  الصالة  حــال  يكون 
خصوصياتها،  ومراعاة  الحال  بهذه  للصالة  الذهاب  أردنــا  فلو  الدين. 
والـــوضـــوء والــتــوجــه إلـــى الــقــبــلــة وطـــهـــارة الــلــبــاس الــنــجــس، عــنــد ذلــك 
سينتصر الــعــدو. يــقــول اإلمـــام عليه الــســالم هــنــا: «الــصــالة ال تترك 
بــحــال»، هــكــذا تــكــون أهــمــيــة هـــذا الـــواجـــب، إال أّن الــصــالة فــي ساحة 
الحرب غير الصالة عند الطمأنينة واالستراحة والشعور باألمن حيث 
عن  عبارة  الصالة  تكون  هناك  اإلنــســان،  يهّدد  األخطار  من  شــيء  ال 

«اهللا أكبر».
أولئك  الــعــدو،  عساكر  كاّفة  ووقــع  الغبار،  انجلى  النهاية،  في   -  ٢٦١
األشــخــاص الــمــتــعــّصــبــون منحرفو الــفــكــر، والــلــجــوجــون، عــلــى األرض 
وتمّكن عــدد منهم، أقــّل من عشرة، من الــفــرار؛ وقــد ذكــر التاريخ إلى 
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أين ذهبوا، وحّدد أّن اثنين منهم ذهبا إلى المدينة الفالنّية، وواحد إلى 
المدينة كذا وثالثة ذهبوا إلى تلك المدينة، كل ذلك واضح. ١٣٦٥/٣/١٢

السالم  عليه  المؤمنين  أمــيــر  كــان  أّنـــه  الــروايــات  إحـــدى  َتْنقل   - ٢٦٢
يــتــحــّرك مــع أحـــد أصــحــابــه قــبــيــل مــعــركــة الـــنـــهـــروان، فــســمــعــوا صــوت 
ْن ُهَو َقاِنٌت آَناء اللَّْيِل﴾(١) كان القارئ  ْن ُهَو َقاِنٌت آَناء اللَّْيِلَأمَّ قارٍئ للقرآن في وسط الليل ﴿َأمَّ
يـــــرّدد اآليــــة بــصــوت جــمــيــل. هــنــا تـــحـــّدث الــشــخــص الــمــرافــق لــإلمــام 
بدن  في  شعرة  أكــون  أن  أتمنى  المؤمنين  أمير  يا  وقــال:  السالم  عليه 
إلى  سيكون  مصيره  ألّن  الــجــمــال؛  بــهــذا  الــقــرآن  يــقــرأ  الـــذي  الشخص 
الجّنة ولن يكون له مكان غيرها. أما اإلمام عليه السالم فطلب منه 
عدم اإلسراع في الحكم؛ اصبر قليًال. مضت القصة، وانتهت الحرب 
الكوفة  من  إما  القتلى  أكثر  كان  السالم.  عليه  المؤمنين  أمير  بانتصار 
أو مــن جــوارهــا؛ هــؤالء القتلى الــذيــن كــانــوا فــي حربي صفين والجمل 
يتنّقل  اإلمــــام  كـــان  قــد انــحــرفــت.  أذهــانــهــم  أّن  إال  واحـــــدة؛  جبهة  فــي 
وجوهها  مرمّية  القتلى  وأجساد  الشديد،  التأّثر  من  بحالة  القتلى  بين 
عــلــى األرض، فــكــان اإلمـــــام يــطــلــب تــحــريــكــهــم، ومــشــاهــدة الــبــعــض. 
ــا، إال أّن اإلمـــام كــان يخاطبهم. نــعــم، كــانــت كلمات اإلمــام  كــانــوا أمــواًت
شخص،  إلى  وصلوا  ثم  والعّبر.  الحكم  من  الكثير  تحمل  السالم  عليه 
قــلــبــوه، نــظــر اإلمــــام عليه الــســالم إلــيــه، ثــم تــحــّدث مــع ذاك الشخص 
الـــذي كــان يــرافــقــه وســط الليل وقـــال لــه: هــل تــعــرف هــذا الشخص؟ 
قـــال: ال يــا أمــيــر المؤمنين! فــقــال: هــذا هــو الشخص الـــذي كــان يقرأ 
كان  بــدنــه!  مــن  شعرة  تكون  أن  تمنيت  وقــد  الليلة  تلك  فــي  اآليــة  تلك 
أمير  أي  المجّسم (الــنــاطــق)،  الــقــرآن  يحارب  كــان  أّنــه  إال  بحرقة  يقرأ 
طبًعا  اقتالعهم.  تّم  حتى  السالم  عليه  اإلمــام  قاتلهم  نعم،  المؤمنين. 
لم  ومطرودة.  مدانة  أقلّية  استمّرت  بل  آخرهم،  عن  الخوارج  ينته  لم 
يتمّكنوا مــن الــتــســّلــط؛ كــانــت أهــدافــهــم أكــبــر مــن ذلـــك. ٢٦ - ١ - ١٣٧٠ - 

١٩٩١/٤/١٣م - ٢٨ رمضان ١٤١١هـ

٢٦٣ - الــتــفــتــوا إلــــى أّن اســــم الــــخــــوارج هـــو الــمــارقــيــن! الــمــجــمــوعــات 
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الــثــالثــة الــتــي حــاربــت أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عــلــيــه الــســالم هـــم: الــقــاســطــون 
الشام،  وجيش  معاوية  أصحاب  هم  القاسطون  والمارقون.  والناكثون 
القاسط   - البيعة  تركوا  الذين   - والزبير  طلحة  جيش  هم  والناكثون 
يعني  والناكثون  ظلموا،  أنهم  حيث  الظالم  هو  األولــى  المجموعة  في 
يعني  فماذا  لهم،  وفــاء  ال  الذين  بالعهود،  والمخّلون  بالبيعة  المخّلون 
عنه  بــقــوة  فينفصل  الــقــوس،  مــن  ســهــًمــا  تطلقون  عــنــدمــا  الــمــارقــون؟ 
ويبتعد، ُيقال هنا مرق. فالمارق تطلق على السهم الذي ينفصل عن 
هؤالء  اآلخــر.  الطرف  إلــى  يصل  حتى  والسرعة  القوة  بكامل  السهم 
من  الخارج  كالسهم  القوة،  بهذه  الدين  عن  ابتعدوا  المارقين  السادة 
الــقــوس الــــذي يــســتــقــّر فــي الــطــرف اآلخــــر؛ وهــكــذا ابــتــعــد هــــؤالء عن 
في  موجودة  تكن  لم  المارقين  كلمة  ب لمارقين.  فسّموا  والقرآن،  الدين 
بل  الــســالم،  عليه  طالب  أبــي  علي بن  مختصات  من  وليست  التاريخ 
هي للرسول صلى اهللا عليه وآله. الرسول صلى اهللا عليه وآله هو الذي 
وعــدم  الجهل  أّن  المارقين  تجربة  تبّين  الــمــارقــيــن.  اســم  عليهم  أطــلــق 
المعرفة، يؤديان إلى فتنة عظيمة. هي فتنة تجعل األصحاب يقفون 
أصحاب  فيها  يسقط  فتنة  هــي  األعــــداء؛  وليس  الحقيقة  مقابل  فــي 
يضّحون  المضّحين  تجعل  فتنة  هــي  اإليــمــان؛  فــاقــدي  وليس  اإليــمــان 
األشــخــاص  فيها  يــكــون  وال  عليهم  ُيقضى  حتى  الشيطان  سبيل  فــي 

الكسالى وطالبي العافية.
بالمقّدسين  والـــخـــوارج  الــمــارقــيــن  تشبيه  على  البعض  اعــتــاد   -  ٢٦٤
هم  المقدسين  هــؤالء  ألّن  صحيح.  غير  هــذا  األحـــداث؛  عــن  البعيدين 
من  شيء  أّي  لفهم  جاهزين  غير  متعّصبون  متحّجرون،  الحقيقة  في 
اعتقدوا  الــدنــيــا،  ومــســائــل  البلد  فــي  الــجــاريــة  والــقــضــايــا  الــثــورة  مسائل 
اإلســالم  من  واحــدة  كلمة  أخــذوا  متابعته،  وعلى  عليه  وأصـــروا  بشيء 
والــتــشــّيــع ومــحــّبــة األئــّمــة، وطــأطــئــوا رؤوســهــم إلــى األدنـــى وســــاروا على 
هذا النحو. ال يدركون ما هو تقدم الثورة وما هي الحركة الثورية لهذا 
المتقّدسين  أو  المقّدسين  عين  هــم  هــؤالء  واإللــهــي؟  العظيم  الشعب 
الـــذيـــن ابــتــلــيــنــا نــحــن بــهــم طـــــوال مــرحــلــة الــــثــــورة؛ وبـــعـــد الــــثــــورة، كــانــوا 
ال؛  الــخــوارج،  هم  هــؤالء  أّن  البعض  يظّن  أيًضا.  وهناك  هنا  موجودين 
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الشهيد  المرحوم  كــان  التذّمر.  هو  هــؤالء  عمل  الــخــوارج،  ليسوا  هــؤالء 
مطّهري يقول: هؤالء شبيهون باألشخاص الذين يعمدون إلى القافلة 
الــتــي تــتــحــّرك، فــيــرمــونــهــا بــالــحــجــارة مـــن الــخــلــف، أمـــا الــحــجــارة فقد 
تصيب وقد ال تصيب، قد يلقون عشرة أحجار، فيصيب أحدها ساق 
رجل، فال يحصل أي شيء. وهناك أشخاص آخرون غير هؤالء الذين 
كالمجموعة  هـــؤالء  الــطــريــق،  عليه  يــســّدون  اإلنــســان  يــقــفــون مــقــابــل 
مقدمها،  فتصيب  القافلة  أمــام  من  الحجارة  يلقون  إذ  أيًضا،  السابقة 
لم  يكتِف الخوارج والمارقين بالتذّمر،  لم  هــؤالء.  ال يجب الخوف من 
ثم  الشباب  على  والعمل  بالشعار  بـــدأوا  بــل  باللسان،  بالتذمر  يكتفوا 
متجّرئين  الــســالم  عليه  علي  مقابل  وقــفــوا  ثــم  األســلــحــة،  إلــى  عــمــدوا 
المشتتين  المقدسين  بتعّصب  شبيًها  ليس  الــخــوارج  تعّصب  إّن  عليه. 
هي  تلك  التخريبّية،  المجموعات  بتعّصب  شبيه  هو  بل  وهــنــاك،  هنا 
هذه  الــســالم  عليه  المؤمنين  أمير  اإلمـــام  أزاح  حــال،  كــل  على  الفتنة. 
الفتنة العظيمة من أمامه وترك لنا إحدى أكبر أحداث تاريخ اإلسالم 

للدرس والعبرة. ١٣٦٥/٣/١٢ ١٩٨٦/٦/٢م

فتنة العظماء
٢٦٥ - كانت البعثات - سواء بعثة رسول اإلسالم أو األنبياء اآلخرين 
- بــاســتــمــرار فــي إطـــار مــا تــعــرض لــه البشر مــن أســـر. وهـــذا يعني أّن 
األنــبــيــاء عــنــدمــا كــانــوا ُيــبــعــثــون كـــان الــنــاس يعيشون فــي األســـر فتأتي 
البعثة لتكون المخلصة والمحّررة لهم. يتمّثل أسر اإلنسان فيما يتعّلق 
أّن  أي  الــمــاديــة؛  بالحياة  عــالقــة  لــه  فيما  ومــعــنــويًّــا.  مــاديًّــا  أســـًرا  بالبعثة 
أصحاب  بأيدي  كانت  االجتماعية،  وعالقاتهم  وحكومتهم  اقتصادهم 
الــقــوة والــســلــطــات الــطــاغــوتــيــة والــشــيــطــانــيــة، كـــان يحكمهم الــفــراعــنــة 
واالســتــقــالل،  الحرية  يفتقدون  كــانــوا  صعبة.  الــمــاديــة  حياتهم  وكــانــت 
بينهم  الحاكم  هو  التمييز  كان  بصعوبة.  اليومية  حياتهم  يمضون  كانوا 
وكــانــت الــعــدالــة مــفــقــودة، وكـــان اإلنــســان مستحقًرا ويــتــعــّرض ألنــواع 
في  هــذا  المادية.  الضغوطات  ألنــواع  يتعّرض  المجتمع  وكــان  العذاب 
البعد المادي وكذلك في البعد المعنوي والروحي لإلنسان، حيث كان 
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الفكر  تعّلم  للناس  يسمحوا  لم  فاسدة،  أخالقهم  كانت  األســر.  يعيش 
خاطئ  بأسلوب  يفكرون  الناس  كــان  الصحيحة.  والمعرفة  الصحيح 
كان  اإلنسانية،  المجتمعات  من  مفقودة  الفضائل  وكانت  ومنحرف، 
خافية،  البشر  اســتــعــدادات  وكــانــت  اإلنــســان،  أخيه  يرحم  ال  الشخص 
ولم  اإلنــســان  داخــل  الكامنة  الثمينة  الجواهر  تلك  بتفّتح  يسمحوا  لــم 
يسمحوا بسيالن تلك المنابع الفياضة من وجــوده؛ كانت الحياة أسًرا 
اإلمــام  استخدم  البعثة.  وكــانــت  أجـــواء  هكذا  فــي  األنــبــيــاء  ظهر  كــامــًال. 
األســر؛  هــذا  إلــى  لــإلشــارة  الفتنة  عــبــارة  الــســالم  عليه  المؤمنين  أمــيــر 

ا. ١٣٦٤/١/٣٠ ١٩٨٥/٣/٢٣م الفتنة في القرآن كلمة واسعة جدًّ
لِّلَِّذيَن  ِفْتَنًة  َتْجَعْلَنا  لِّلَِّذيَن َال  ِفْتَنًة  َتْجَعْلَنا  ﴿َال  الـــعـــذاب  تــعــنــي  الـــقـــرآن  فــي  الــفــتــنــة   -  ٢٦٦
في  الفتنة  واستعملت  ُيْفَتُنوَن﴾(٢)  اِر  النَّ َعَلى  ُهْم  ُيْفَتُنوَنَيْوَم  اِر  النَّ َعَلى  ُهْم  ﴿َيْوَم  َكَفُرواَكَفُروا﴾(١) 

القرآن بمعنى االمتحان. ١٣٦٥/٨/٢٨ ١٩٨٦/١١/١٩ م
٢٦٧ - إّن االمتحان اإللهي ليس دائميًّا، وعندما يحصل فإن له دور 
لحظات  في  التاريخ  طــوال  والشعوب  األمــم  مصير  يحّدد  إذ  أســاســي، 
خــاصــة، فــتــكــون تــلــك الــلــحــظــات لــحــظــات اخــتــبــار. االمــتــحــان صعب، 
وأكـــثـــر األشـــيـــاء صــعــوبــة فــيــه أنـــه عــنــدمــا يــقــع، فــالــكــثــيــرون ال يــدركــون 
أنـــه االمـــتـــحـــان. أطــلــق الـــقـــرآن عــلــى االمــتــحــان اســـم الــفــتــنــة، ألّن في 
الفتنة تــكــون الحقيقة غــيــر واضــحــة أمـــام أعــيــن األشــخــاص الــعــادّيــيــن 
والــمــتــوّســطــيــن. الــفــتــنــة كــالــغــبــار الــــذي ال يــــدرك اإلنـــســـان الــكــثــيــر من 
ال  فالكثيرون  اإللهي،  االمتحان  يحّل  وعندما  خلفه.  الواقعة  الحقائق 
ينجحون  الــذيــن  وأمــا  فيه.  يرسبون  لذلك  إلــهــي،  امتحان  أّنــه  يــدركــون 
فــهــم الــذيــن تــتــوافــر فيهم خــصــلــتــان؛ الخصوصية األولــــى هــي الــذكــاء 
والـــوعـــي، والــخــصــوصــيــة الــثــانــيــة هــي قـــوة اإلرادة والـــجـــرأة والــشــهــامــة. 

١٣٦٤/١٢/١٠ ١٩٨٦/٢/٢٠م

٢٦٨ - من جملة معاني الفتنة في االصطالحات القرآنّية، االفتتان 
واالنـــجـــذاب والــخــبــث والــخــبــاثــة وإيـــقـــاع إنــســان ومــجــتــمــع فــي الــحــيــرة؛ 

|  سورة الممتحنة، اآلية ٥.  ١

|  سورة الذاريات، اآلية ١٣.  ٢
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الفتنة.  معنى  هو  هذا  الهوية،  وفقدان  االندهاش  من  الناشئة  الحيرة 
من جملة المعاني التي استخدمت في القرآن والحديث اآلية الشريفة 
اآلتية ﴿إِنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوَالُدُكْم ِفْتَنٌةإِنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوَالُدُكْم ِفْتَنٌة﴾(١) أي أّن مال اإلنسان وأبناءه هم 
اإلنسان  وألّن  بها  متعّلًقا  وتجعله  اإلنسان  تفتن  أّنها  يعني  وهذا  فتنة 
الواضحة  األشياء  وحتى  الحقائق  يشاهد  ال  فقد  واألبناء  المال  يحب 
ال  السّيئ  والعمل  السّيئة  الصفة  أّن  يعني  وهــذا  عينيه،  أمــام  الماثلة 
يشاهده اإلنسان في ابنه، فالمحبة بين األب واالبن تمنع اإلنسان من 
قبيحة  سّيئة  حركة  اإلنسان  عند  يكون  وقــد  السّيئ.  العمل  مشاهدة 
يسعى  وأّنــه  للمال  عشقه  بسبب  ذلــك  يشاهد  فال  وسلوكه  عمله  في 
متعّلًقا  ويجعله  اإلنــســان،  يفتن  الــذي  الشيء  الفتنة؛  هي  هــذه  نحوه. 
ومــجــذوًبــا وألّن اإلنــســان يحصل عنده االنــجــذاب إلــى ذاك الــشــيء أو 
فيه  الموجود  الموقع  إدراك  من  يتمّكن  فال  الشخص،  أو  الطريق  هذا 

ويطوي الطريق الخطأ.
االجتماعي  مفهومها  فــي  المعنى  بــهــذا  الفتنة  واســتــخــدمــت   -  ٢٦٩
يبتلي  أن  المجتمع  فــتــنــة  مــن  الــتــاريــخ. الــمــقــصــود  فــي  وهـــي مـــوجـــودة 
على  يــتــحــّرك  يجعله  مــّمــا  خــاطــئــة  وجــاذبــة  وضـــالل  بــحــيــرة  المجتمع 
الــصــواب؛  مــن  الخطأ  طريق  تمييز  مــن  يتمّكن  ال  وأن  الخطأ  الطريق 
سماع  عدم  إلى  الضالل  عند  المجتمع  فتنة  وتــؤدي  الفتنة.  هي  هذه 
الكالم الحق في ذاك المجتمع، حتى لو كان هناك متحّدثون بالحق، 
وهــذا  الــحــق،  الــكــالم  ســمــاع  مــن  تــتــمــّكــن  وال  تــســاعــد  ال  اآلذان  أّن  إال 
والسيئات  القبائح  المجتمع  في  األفــراد  أعين  تشاهد  ال  أن  إلــى  يــؤدي 
الــذي  الغبار  بها  أحــاط  قــد  األجـــواء  وكـــأّن  والسّيئة،  القبيحة  بصورتها 
والوقائع  الحقائق  من  الكثير  مشاهدة  من  وجــوده  عند  اإلنسان  يمنع 
الماثلة أمام عينيه، لذلك تكون األعين غير قادرة على رؤية الحقائق. 
يمتلكون  البشر  أّن  يعني  وهــذا  التاريخ،  طــوال  فتن  هكذا  البشر  شاهد 
اإلنــســان  يمتلكها  الــتــي  واآلذان  واألعـــيـــن  والـــرؤيـــة  والــعــلــم  الــعــقــل  هـــذا 
الــســلــيــم الـــعـــادي؛ إال أّن امـــتـــالك الــعــلــم والــعــقــل والـــحـــضـــارة والــثــقــافــة 

|  سورة التغابن، اآلية  ١٥.  ١
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والتطّور لم يؤدِّ باإلنسان إلى الظفر بسبيل الهداية أو أن يتعّرف على 
الحضارة  تلك  نتيجة  وكانت  الصحيح.  ومفهومها  معناها  في  الحياة 
متنوعة  بفتن  والــمــفــتــون  الــخــطــأ  االجــتــمــاعــي  الــوضــع  وذاك  والــثــقــافــة 
هــو مــا رأيــنــاه وشــاهــدنــاه حيث أن البشرية فــي أغــلــب مــراحــل حياتها 
جملة  من  الكبيرة.  والصعوبات  والضائقات  للشدائد  عرضة  أصبحت 
بها  ابتليت  الــتــي  الفتن  مــراحــل  فــي  ظــهــروا  أنــهــم  األنــبــيــاء  خصوصيات 
غبارها  إخماد  من  ليتمّكنوا  الفتنة،  على  ليقضوا  وذلــك  المجتمعات، 
وهذا المعنى موجود في حياة نبّينا باألخص في صريح نهج البالغة. 

١٣٦٥/٨/٢٨ ١٩٨٩/١١/١٩م

٢٧٠ - تبدأ الخطبة الثانية بعبارة «أحمده استتماًما لنعمته»؛ ال كالم 
الشهادة  إلــى  لنصل  األخــرى  العبارات  إلــى  ننتقل  الــجــزء،  هــذا  في  لنا 

برسالة الرسول صلى اهللا عليه وآله، من هنا يبدأ الجزء المقصود.
الخطبة  هـــذه  فــي  الــســالم  عليه  المؤمنين  أمــيــر  اإلمــــام  ذكـــر   -  ٢٧١
«أرسله  قوله  األولـــى  وتتّبعهما.  إليهما  اإلشـــارة  تجدر  للفتنة  صورتين 
بــالــديــن الــمــشــهــور والــعــلــم الــمــأثــور والــكــتــاب الــمــســطــور والــنــور الساطع 
هذه  كافة  في  واضــح  ومفهوم  معنى  وجــود  الحظوا  الالمع»؛  والضياء 
أّنه  مسبًقا  البشر  يدرك  الذي  العلم  ذاك  أي  المأثور»  العبارات، «العلم 
الكتابة  تلك  يعني  المسطور  الكتاب  خاصة.  عالمات  طبق  يرفرف 
الــواضــحــة التي ال ُيــشــّك فــي أّنــهــا مــن اهللا أو أنها ليست منه أوانــهــا قد 
أضــيــف إلــيــهــا شـــيء أو لــم ُيـــَضـــف، فــال شـــيء مــن ذلـــك فــيــهــا، حــيــث ال 
بكالم  ويتحّدث  شخص  يأتي  األحيان،  بعض  في  إليها.  للشك  طريق 
إلى  الــداعــي  ذاك  يــقــدم  أخـــرى  وتــــارًة  مكتوًبا  شيًئا  يــقــّدم  أن  دون  مــن 
ال  بحيث  مــحــّددة  وحـــروف  بكلمات  واضــحــة،  مضبوطة  كتابة  الــحــق 
أضاء  الذي  النور  هو  الساطع  والنور  والشبهة؟  للشك  مكان  فيه  يبقى 
المضيء؛ «واألمــر  الالمع  النور  وهــو  الالمع»  أو «الضياء  األمــاكــن؟  كل 
الــصــادع» هــو تلك الحقيقة والــحــادثــة الــتــي مــألت كــل أمــاكــن العالم، 
هذه بأكملها خصوصيات لها وضوح في ذاك المعنى والمفهوم. جيد، 
الرسول  به  جاء  قضية  أّية  وألجل  زمان  أي  في  العظيم،  هذا اإليضاح 
صلى اهللا عليه وآله؟ هنا يذكر أمير المؤمنين عليه السالم الفتنة على 
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الدين  حبل  فيها  انــجــذم  «ِفــتــن  األّول:  الفتنة.  معنى  ويبّين  مرحلتين 
فيه  ُبعث  الــذي  العصر  في  أّنــه  يعني  اليقين»وهذا  ســواري  وتزعزعت 
الرسول صلى اهللا عليه وآله كانت الفتن للسيطرة على الناس وعلى 
حــيــاتــهــم وقــلــوبــهــم ومــجــتــمــعــاتــهــم، تــقــطــع حــبــال الــديــن بمعنى أنـــه لم 
وصحوتهم،  الناس  نجاة  فيه  الــذي  الــواضــح  الديني  الفكر  ذلــك  يوجد 
جذب  يمكنها  صحيحة  دينّية  ومعرفة  القلوب،  إخضاع  يستطيع  فكر 

المفّكرين إليها.
موجودة،  كانت  التي  األخــرى  األديـــان  أو  اليوم  ذاك  في  المسيحّية  إّن 
كانت عاجزة حقيقة عن لفت أذهان أصحاب الفكر والعلماء والقلوب 
الــواعــيــة إلــيــهــا. كـــان الــنــاس يــعــيــشــون الــخــأل فــي حــيــاتــهــم «وتــزعــزعــت 
ســــواري الــيــقــيــن» كــانــت أســـس اليقين مــزلــزلــة، أي أنــكــم لــن تــشــاهــدوا 
فــي كــافــة أنــحــاء الــدنــيــا، أي ديــن ومــذهــب بحيث كــانــت أســســه يقينّية 
يؤمنون  كانوا  الذين  الناس  عوام  حول  البحث  ليس  الناس.  قلوب  في 
بــأي شــيء حتى لــو كــان خــرافــيًّــا؛ بــل الــكــالم حــول المثقفين والعلماء 
والناس الواعين واألشخاص البحاثة والشباب العارفين حيث كان جيل 
الشباب يبحث في الغالب عن مبررات لعدم وجود تزلزل في اإليمان 
كان  ذلــك  كل  بل  اليقين  أســس  من  أّي  قلوبهم  في  يكن  فلم  اليقيني، 
هو  للبشر  األول  الطبع  األمـــر»  وتشّتت  النْجر  «واخــتــلــف  لــه.  مــكــان  ال 
قد  هــذا  أّن  إال  وعبوديته،  اهللا  معرفة  نحو  والتوّجه  التوحيدّية  الفطرة 
كافة  تشّتت  هو  األمــر  لهذا  الطبيعّية  النتيجة  األمــر»  «وتشّتت  تحّول. 
ا بالجزيرة العربية، بل كان ذلك  هذه األمور، طبًعا لم يكن هذا مختصًّ
من األمور التي وجدت في كل مكان في العالم ذاك اليوم. إذا الحظ 
الشخص تاريخ الكون في مرحلة بعثة الرسول األكرم صلى اهللا عليه 
وآله، سيرى أّن كافة األماكن قد ابتليت به وهذا يعني أّن فتنة شاملة 

قد حكمت الدنيا. ١٣٦٥/٨/٢٨ ١٩٨٦/١١/١٩م
٢٧٢ - «وضــــاق الــمــخــرج وعــمــي الــمــصــدر» لــقــد ضـــاق عــلــى الــنــاس 
طــريــق الـــخـــروج مــن هـــذه الــفــتــنــة وأضــحــت مــواقــع االســتــفــادة مبهمة 
خفتت  فقد  شــامــل»،  والعمى  خامل  «فالهدى  الــنــاس.  على  ومظلمة 
الهداية ذاك اليوم وأصبحت باهتة وساد العمى كافة األماكن. «ُعصي 
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الــرحــمــن وُنــصــر الــشــيــطــان». «خـــذل اإليــمــان» وبــقــي اإليــمــان ال ناصر 
شركه؛  وعفت  سبله  ودرســت  معالمه  وتنّكرت  دعائمه  له. «فانهارت 
أعالمه  ســارت  بهم  مناهله  ووردوا  مسلكه  فسلكوا  الشيطان  أطــاعــوا 

وقام لواؤه». ١٣٩٥/٤/١٨ ١٩٨٠/٧/٩م
٢٧٣ - ثــم يــوضــح اإلمــــام أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عــلــيــه الــســالم عــقــب هــذه 
الخطبة أّن الــهــدايــة ُفــقــدت بــيــن الــنــاس وحــكــم الــنــاس الــعــمــى وعــدم 
األولــى  النقطة  هــي  وهــذه  جديد  مــن  الفتنة  اســم  يذكر  ثــم  البصيرة. 
التي عرضتها حول الفتنة؛ سواء كانت الفتنة هذه في وجود اإلنسان 
هنا.  المعنى  هــذا  يّتضح  حيث  االجتماعية  البيئة  فــي  أو  ذهــنــه  وفــي 
يـــقـــول: «فــــي فــتــن داســتــهــم بــأخــفــافــهــا ووطــئــتــهــم بــأظــالفــهــا وقــامــت 
وحشيًّا،  أصــبــح  الـــذي  األلــيــف  بالحيوان  الفتنة  يشّبه  سنابكها»؛  على 
لدوس  يدفعه  مّما  والغضب  بالجنون  يصاب  الــذي  البعير  ذلــك  مثال 
مـــوجـــود تــحــت حـــوافـــره فـــال يــرحــمــه أو كــالــنــبــات فـــي مـــزرعـــة تــدوســه 
األبقار والحيوانات فُيقضي عليها بالكامل وال يبقى منها أي شيء، أو 
حيواًنا  يهاجم  عندما  اثنين  على  يقف  الذي  المتوّحش  الحيوان  كذاك 
يبّين  فيه؛  ال رحم  الذي  فيستعّد للهجــوم  عندما يواجه إنساًنا،  أو  آخر 
بأخفافها  داستهم  فتن  «ففي  حــالــة.  هكذا  فــي  الــيــوم  ذاك  الفتنة  لنا 
ووطــئــتــهــم بــأظــالفــهــا وقـــامـــت عــلــى ســنــابــكــهــا» كــالــحــيــوان الــمــتــوّحــش 
المستعّد للهجــوم، وهذا يعني أّن الناس لم يعيشوا الهدوء واالستقرار 
نتيجة  هي  ما  جيد،  الفتنة.  بسبب  ذلك  وكل  االجتماعية  حياتهم  في 

هذه الفتنة العامة في حياة الناس؟ ١٣٦٥/٨/٢٨ ١٩٨٦/١١/١٩م
دار  خير  فــي  مفتونون  جــاهــلــون  حــائــرون  تــائــهــون  فيها  ٢٧٤ - «فــهــم 
وشر جيران نومهم سهود وكحلهم دموع بأرض عالمها ملجم وجاهلها 
أمير  لكالم  طبًقا  األنبياء  فيها  بعث  التي  األرضية  هذه  كانت  مكرم». 
صورة  ستجدون  الكالم  هــذا  في  دققتم  وإذا  الــســالم،  عليه  المؤمنين 
ولوحة وأثًرا فنيًّا بالمعنى الحقيقي للكلمة وذلك لإلشارة إلى األوضاع 
اللوحة  هذه  وفي  الفنية  الصورة  هذه  في  ُيشاهد  الجاهلية.  واألحــوال 
وهو  خطبه  إحــدى  في  السالم  عليه  طالب  أبــي  علي بن  رسمها  التي 
السيئات  مــن  يمكن  مــا  أكــثــر  الــنــاس،  إلــى  يــتــحــّدث  المنبر  على  واقـــف 
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والــالئــمــات واألخـــطـــاء فــي الــمــجــتــمــع. فــمــن الــنــاحــيــة الــفــكــريــة، الــنــاس 
عمي، ال يدركون مسيرهم مصابون بالحيرة واالضطراب قد أضاعوا 
أهدافهم، ال يعرفون لماذا يستيقظون في الصباح من نومهم، يظنون 

أنهم يعرفون ولكنهم مخطئون. ١٣٩٥/٤/١٨ ١٩٨٠/٧/٩م
٢٧٥ - كـــان هـــذا الـــوضـــع عــنــد بــعــثــة الـــرســـول صــلــى اهللا عــلــيــه وآلـــه، 
مصاب  عالم  هــو  رسولنا،  فيه  بعث  الــذي  فالعالم  مختصر.  وبشكل 
بالحيرة ومفتون ومبتلى بالجهل يفتقد الحبل العقائدي المحكم الذي 
الرسول  ظهر  لقد  بــه،  ويتمّسكوا  ليعتصموا  إليه  الناس  جــذب  يمكنه 
صلى اهللا عليه وآله في هكذا عالم وفي هكذا حيرة وضالل وظالم. 
لذلك تشاهدون هنا تلك العبارات التي جاءت في أول الخطبة والتي 
كانت  ودعوته  وآلــه  عليه  اهللا  صلى  الرسول  بعثة  أّن  إلى  بأكملها  تشير 
يشخص  الـــذي  الــشــيء  هــذا  مــع  وبالتناسب  منيرة،  واضــحــة  مشهورة 
أرضــيــة ذاك الــيــوم، أي فــي المكان حيث كــان الــنــاس فــي حــيــرة، وهم 
حال،  هكذا  في  ذليلة.  حياة  يعيشون  عالمين  غير  مفتونون  جاهلون 
أرســــل اهللا تــعــالــى نــبــيًّــا؛ «بـــالـــديـــن الــمــشــهــور والــعــلــم الـــمـــأثـــور والــكــتــاب 
المسطور والــنــور الــســاطــع والــضــيــاء الــالمــع» وقــد ذكـــرت معنى هذه 

العبارات من قبل.
هــذا ُبعد صغير، أي أنــه ُبعد مــن ضمن عــدة أبــعــاد، وهــو ليس صغير 
صلى  الرسول  بعثة  أبعاد  أحد  أنه  أما  للغاية،  وعظيم  هام  بل  حقيقة، 
المعاصر،  عالمنا  إلــى  اليوم  أنظر  عندما  جيد،  وحياته.  وآلــه  عليه  اهللا 
إلــــى وضــــع الــبــشــريــة الـــيـــوم، ســنــرى فـــي هــــذا الـــيـــوم أّن الــعــالــم يفتقد 
المأثور  والعلم  الالمع  الضياء  وهــذا  وآلــه  عليه  اهللا  صلى  الرسول  لبعثة 
والــكــتــاب الــمــســطــور بنفس الــخــصــوصــيــات والــعــالــم الــيــوم بــحــاجــة إلــى 
هــذا العلم وهـــذه الشمس الــمــنــيــرة. والــيــوم قــد تــزلــزلــت أســس اليقين 
فــي الدنيا أيــًضــا، «وتــزعــزعــت ســـواري اليقين» الــيــوم لــن تــجــدوا مكاًنا 
ُسلبت  لقد  األمـــل.  يقدم  محكًما  مــبــدًأ  باعتباره  لــه  تطمئن  الدنيا  فــي 
اآلمال في كافة المدارس، ولم تتمّكن المدارس والمناهج االجتماعية 
وهــذا  البشرية،  آمـــال  تحّقق  أن  والسياسية  واألخــالقــيــة  واالقــتــصــاديــة 
ــا بــدنــيــا الــمــســلــمــيــن، بل  ــا بــالــعــالــم الــثــالــث ولــيــس مــخــتــصًّ لــيــس مــخــتــصًّ
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أعــالم،  ُرفعت  األيــام  أحــد  في  مكان.  كل  في  الحال  هــذا  على  الوضع 
منذ أواســـط الــقــرن التاسع عشر إلــى أواســـط الــقــرن العشرين، ال بل 
إلــى هــذه األيـــام األخــيــرة وقــد جــذبــت إليها بعض األشــخــاص وبعض 
اليقين  أســس  زالـــت  مــا  والــيــوم  بــهــا.  فــاعــتــقــدوا  معّينة  لــمــدة  المفّكرين 

بهذه المدارس الفكرية متزلزلة.
في  وتجعلهم  البشرية  قلوب  تجذب  الفتنة  هذه  نفس  واليوم   - ٢٧٦
حيرة، هذه الفتنة تحكم البشر اليوم، الفتنة لها لون الحضارة المبنية 
اإلنسانية.  الحضارة  وليس  المادية  الحضارة  الماديات،  أســاس  على 
بألوانها.  والقلوب  العيون  تحتل  ثقافة  األلـــوان،  متعددة  ثقافة  الفتنة 
هــي ثــقــافــة تــرتــبــط بــاألحــاســيــس والــمــشــاعــر الــظــاهــريــة لــإلنــســان وال 
ذلك.  إلى  تنفذ  أن  يمكن  ال  أنها  أي  واألرواح،  القلوب  ألعماق  تتطّرق 
فالسياسات كاذبة ومــزّورة واألساليب خبيثة فيما له عالقة بالبشرية 
والبشرية في حالة يأس وضياع، هذا هو وضع الدنيا اليوم. إذا نظرنا 
اليوم إلى السياسات العالمية باألخص سياسات العالم الثالث والعالم 
مــوجــودة  كــانــت  الــتــي  عينها  الــخــصــوصــيــات  أّن  ســنــرى  المستضعف، 
فــي مــرحــلــة بــعــثــة الـــرســـول صــلــى اهللا عــلــيــه وآلــــه مـــوجـــودة الـــيـــوم. لقد 
التاريخ،  امــتــداد  على  واحـــدة  منها  النجاة  وطـــرق  البشرية  آالم  كــانــت 
والمناهج  األساليب  في  فهي  االختالفات،  وأمــا  واحـــدة،  البشرية  ألّن 
والــقــوالــب. كــانــت احــتــيــاجــات وآالم الــبــشــريــة واحــــدة دائـــًمـــا. والــيــوم قد 
في  كانت  التي  والنواقص  واالحتياجات  اآلالم  بنفس  البشرية  ابتليت 
ذاك اليوم ويتطّلب األمر نفس العالج الذي تطّلبته في ذاك اليوم؛ في 
ذاك اليوم أرسل اهللا تعالى نبّيه العظيم الرسول األكرم صلى اهللا عليه 
واليوم  المرفرف.  الــلــواء  وذاك  المأثور  العلم  ذاك  للبشرية  وقــّدم  وآلــه 
قد حزمت أمتنا ومجتمعنا الثوري وشبابنا وكافة الناس اليقظين في 
سيحمل  المستقبل  أّن  أشعر  الرسالة.  هــذه  إلحياء  أمرهم  المجتمع، 
والعارفة  بالقرآن  والعارفة  المفّكرة  للعقول  وكبيرة  كبيرة  حاجة  معه 
بمعارف اإلسالم أكثر مّما هي اليوم. أما أنتم الشباب الذين تدرسون 
فـــي الــجــامــعــات وتــتــعــرفــون عــلــى اإلســـــالم وعــلــى مـــعـــارف اإلســــالم، 
اعــلــمــوا أنــكــم أنــتــم مــن يــجــب عليه رفـــع ذاك الـــلـــواء، وأّن بـــذور الــقــرآن 
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تـزرع  التي  السالمة  الــبــذور  هــذه  اإلســالمــّيــة؛  والــمــعــارف  البالغة  ونهج 
في قلوبكم المستعدة، ستتمّكن في يوم من األيام من نجاة اإلنسان 
والكتاب  المأثور  العلم  ذاك  أّن  واعلموا  المظلومة،  والبشرية  المحتار 
الضياء  تقديم  من  تتمكنوا  أن  وأتمنى  أيديكم  في  اليوم  هو  المسطور 

الالمع والنور الساطع للبشرية. ١٣٦٥/٨/٢٨ ١٩٨٦/١١/١٩م
٢٧٧ - إّن ذاك الهدف الذي سعى إليه األنبياء هو رفع الفتنة وإزاحة 
أن  عليكم  يجب  الفتن،  من  البشرية  وتخليص  بالفتنة  الملّوثة  األجــواء 
تتذكروا هذا الهدف باستمرار. إذا قّصرنا فستحّل الفتنة. ﴿ِإالَّ َتْفَعُلوُه ِإالَّ َتْفَعُلوُه 
لم  إذا  نستمّر،  لم  إذا  طريقنا،  نتابع  لم  إذا  اَألْرِض﴾(١)  ِفي  ِفْتَنٌة  اَألْرِضَتُكن  ِفي  ِفْتَنٌة  َتُكن 
أنفسنا،  على  نعتمد  لم  وإذا  الكبرى،  العالمّية  القوى  مقابل  في  نقف 
اإلنسان؛  أسر  عين  هي  الفتنة  الفتنة.  ستكون  اهللا  على  نّتكل  لم  وإذا 
هو أسر ألنفسنا ولألشخاص اآلخرين. واليوم نتبع ذاك الطريق الذي 
اتــخــذه أصــحــاب الــرســول، أبــو ذر وســلــمــان ومــجــاهــدي أحــد وبـــدر وقد 
اهللا  على  والتوّكل  اهللا  تقوى  بواسطة  ذلك  وكل  االنتصار  إلى  بهم  أّدى 
في  اإللهية  بالقوة  والــشــعــور  بالمستقبل  واألمـــل  اهللا  على  وبــاالعــتــمــاد 
وسننتصر  الطريق  هذا  في  سنمضي  نحن  وسواعدنا.  وفكرنا  قلوبنا 

بفضل اهللا. ١٣٦٤/١/٣٠ ١٩٨٥/٣/٢٣م 

|  سورة األنفال، اآلية ٧٣.  ١
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 •Íb ÒL×� dNłuM� ♦ (حفظه اهللا) حقوق اإلنسان من وجهة نظر اإلمام الخامنئي

 •5¦ŠU³�« s� WŽuL−� ♦ (حفظه اهللا) الفكر السياسّي عند اإلمام الخامنئي

 •nÝu¹ ÒwKŽ ♦ المسلمون بين المواطنة الدينّية والمواطنة السياسّية

 •5¦ŠU³�« s� WŽuL−� ♦ القدس: الموقعّية والتاريخ

 •5¦ŠU³�« s� WŽuL−� ♦ (حفظه اهللا) المرأة في فكر اإلمام الخامنئي

 •wH�ü« ÍbN� b ÒL×� ♦ عاشوراء: الحدث والمعنى

 •5¦ŠU³�« s� WŽuL−� ♦ السيادة الشعبّية الدينّية: إشكالّية المفهوم

 •5¦ŠU³�« s� WŽuL−� ♦ السيادة الشعبّية الدينّية: معالجات في التطبيق

 •U³N� e�d� œ«bŽ≈ ♦ (حفظه اهللا) الهواجس الثقافّية عند اإلمام الخامنئي

 •w�«—ü« s�×� ♦ أساس الحكم في اإلسالم

 •nÝu¹ ÒwKŽ ♦ اإلسالم وتهمة اإلرهاب

 •—bB�« d	UÐ b ÒL×� ♦ خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء

 •Íœ«dł oOHý ♦ وعي المقاومة وقيمها

 •w�«—ü« s�×� ♦ سنن القيادة اإللهّية في التاريخ

 •w¾M�U)« ÂU�ù« ♦ (رفض عبودّية غير اهللا) روح التوحيد

 •5¦ŠU³�« s� WŽuL−� ♦ دور القرآن في بناء نهضة األّمة ووحدتها

 •wH�ü« ÍbN� b ÒL×� ♦ نهضة الذات

 •w¾M�U)« ÂU�ù« ♦ اإليمان ومستلزماته

 •Íœ«dł oOHý ♦ اإلسالم في مواجهة التكفيرّية

 •w¾M�U)« ÂU�ù« ♦ التوحيد وآثاره

 •wÞ b ÒL×� ♦ دراسات في الدولة والسلطة

 •w¾M�U)« ÂU�ù« ♦ النبّوة وضروراتها

 •—uF¹“ tK�« b³Ž ♦ (حفظه اهللا) أخالقّيات العلم عند اإلمام الخامنئي

 •w¾M�U)« ÂU�ù« ♦ الوالية وأبعادها

يوم الفداء: مقاربة اجتماعّية ــــ تاريخّية إلحياء شعيرة  عاشوراء  في لبنان• 
tÞ ÊU�ž Æœ ♦ 1860-1975 بين



 •w�«—ü« s�×� ♦ الصحوة اإلسالمية

 •Áœ«“dO� .d� ♦ الشاي األخير

 •fOIK�« ‰öÐ ♦ 2006 األمن القومّي اإلسرائيلي بعد العام

 •wH�ü« ÍbN� b ÒL×� ♦ األمة الواحدة في رحاب البيت الحرام

 • ©tKþ Â«œ®  w¾M�U)« ÂU�ù« ♦ البصيرة واالستقامة


