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ِه Q َقاَل  روي َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ

ُه  َسِمْعُتُه َيُقوُل: »ُجِعَل اْلَخْيُر ُكلُّ

ْهَد ِفي  ِفي َبْيٍت َو ُجِعَل ِمْفَتاُحُه الزُّ

 :P ِه ْنَيا ُثمَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ الدُّ

ُجُل َحَلاَوَة اْلِإيَماِن ِفي َقْلِبِه  َلا َيِجُد الرَّ

ْنَيا ُثمَّ  ى َلا ُيَباِلَي ِمْن َأْكِل الدُّ َحتَّ

ِه Q: َحَراٌم َعَلى  َقاَل َأُبو َعْبِد اللَّ

ُقُلوِبُكْم َأْن َتْعِرَف َحَلاَوَة اْلِإيَماِن 

ْنَيا«.)))  ى َتْزَهَد ِفي الدُّ َحتَّ

)1)  الكافي, الكليني, ج2, �س 128, باب ذم الدنيا والزهد فيها, ح2.
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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين و�صلى اهلل على �صّيدنا محمد وعلى اآله الطيبين 

الطاهرين وبعد

عالمة  و»اإّن   ,
(1(

الّدني�« في  هد  الزُّ من  اأف�سل  ب�سيء  اهلل  ُعبد  »م� 

. و»ُجِعل الخير 
(2(

الّراغب في ثواب الآخرة زهده في ع�جل زهرة الّدني�«

.
(3(

هد في الّدني�« كّله في بيت، وُجِعل مفت�حه الزُّ

والأئمة   P الأكرم  النبي  عن  وردت  وغيرها  التوجيهات  هذه 

المع�صومينR لتحذير النا�س من خطر وقوعهم في اأ�صر الدنيا, وما 

ممزوج  حقيقّي  لزهٍد  �صاطعًا  نموذجًا   Rالبيت اأهل  �صيرة  في  نراه 

بالكّد وال�صعي لإعمار الدنيا وخدمة عباد اهلل, مع الإعرا�س عن زخارفها 

وملّذاتها.

فاإّن من اأخطر المكائد التي ت�صيب العاملين والمجاهدين, ال�صعي للجمع 

.Rبين الدنيا والآخرة لأجل الدنيا, وهذا ما حّذرت منه �صيرة اأئمتنا

هد يقع في مقابل النزعة الدنيوية, تلك النزعة التي  ومن هنا, فاإّن الزُّ

)1)  الميرزا النوري, م�صتدرك الو�صائل, ج12, �س50, باب ا�صتحباب الزهد في الدنيا وحده, ح 25.

)2)  ال�صيخ الكليني, الكافي, ج2, �س129, باب ذم الدنيا والزهد فيها, مح6.

)3)  م. ن, �س128.
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امة خطيرة, وهي اأ�صل كّل المعا�صي والذنوب والنحرافات, حيث  ل دوَّ ت�صكِّ

.
(((
: »حّب الّدني� راأ�� كّل خطيئة« اإنَّ

امة, وَي�صونهم من  حيح َي�صتنقذ الموؤمنين من هذه الدوَّ هد ال�صّ اإّن الزُّ

التلوُّث بحطام الّدنيا البالي والرخي�س.

وهذه حياة قادة المجاهدين, الإمام الخمينّي} والإمام الخامنئي 

تذّكرنا  �صاطعة,  ماثلة  ال�صهداء,  القادة  وبقّية  المو�صوي  عبا�س  وال�صيد 

بزهد اأئمتناR, وهي حّجة علينا.

اإّن طريق العّزة والّن�صر ور�صا الحّق تعالى يكون بالإعرا�س عن الدنيا 

وزخارفها وترفها, والقناعة بالحياة الب�صيطة.

ماثلًة  التاريخ  حوادث  الحاّدة  بب�صيرته  الخامنئّي{  الإمام  يرى 

اأمامه, فيعظ اأ�صحابه, نا�صحًا روؤوفًا, مبّينًا �صيرة من كانوا �صندًا لإمامهم 

فاأ�صبحوا عبئًا عليه! فقط عندما ُعر�صت عليهم الدنيا في موقٍف ح�ّصا�س, 

فركنوا اإليها, واأ�صبحوا من طاّلبها, وكانت النتائج موؤلمة, واآثارها حتى 

اليوم م�صهودة.

هد هذا, على ل�صان .. ومن قلب .. عارف بالزمان: ل تبّدلوا  حديث الزُّ

حياة الزخرف هذه بتلكم الحياة الطيبة.اليوم, عندما ُتقبل الدنيا, يجب 

دعوة المجتمع اإلى الزهد, من خوا�ّس النا�س اإلى عوامهم...

الإمام  كلمات  من  مختارة  باقة  الأعزاء-  الأخوة  اأيها   - اأيديكم  بين 

اإلى  الحكيم  قائدهم  بها  ينظر  التي  الح�صا�صّية  ُتبيِّن  الخامنئّي{, 

)1)  الكافي, م. �س, �س131.
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الو�صاو�س الخطيرة للّدنيا, وقلقه على اأبنائه في �صاحة المتحان الكبير.

كلمات غاية في ال�صدق والجذب, يروي فيها وقائع من التاريخ ببيانه 

تتكّرر  ل  حتى  الولية,  اأهل  على  والحر�س  الهّم  يكتنفه  وبتوجيه  العذب, 

�صيرة اأولئك الذين انقلبوا.

{وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   الكريم:  القراآني  الخطاب  من  وانطالقًا 

 Pېئ}, فقد راأينا من الجدير الإ�صارة بدايًة اإلى زهد الر�صول الأعظم
بل�صان الإمام اأمير الموؤمنينQ, فو�صعنا تلك الخطبة المفعمة بالِعبر 

كمقّدمة لهذا الكتاب, �صائلين اهلل تعالى التوفيق لالقتداء به.
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Qفي كالم اإلمام علي P قبس من حياة النبي محمد

ى،  �سَّ
َ
�ْسَوًة ِلَمْن َت�أ

ُ
ْطَ�رP؛ َف�إِنَّ ِفيِه اأ

َ
ْطَيِب اْلأ

َ
 ِبَنِبيَِّك اْلأ

(((

َّ��
َ
»... َفَت�أ

َواْلُمْقَت��ُّ  ِبَنِبيِِّه،  ي  �سِّ
َ
اْلُمَت�أ اهلِل  اإَِلى  اْلِعَب�ِد  َحبُّ 

َ
َواأ َتَعزَّى؛  ِلَمْن  َوَعَزاًء 

َثِرِه.
َ
لأ

 ,
(4(

ْهِل الّدنيا َك�ْصحًا
َ
اأ

(3(

ُم ْه�صَ
َ
, َوَلْم ُيِعْرَها َطْرفًا, اأ

(2(

مًا َم الّدنيا َق�صْ َق�صَ

ْن َيْقَبَلَها, َوَعِلَم 
َ
َبى اأ

َ
ْت َعَلْيِه الّدنيا َفاأ ِمَن الّدنيا َبْطنًا, ُعِر�صَ

(5(

ُهْم ْخَم�صُ
َ
َواأ

�َصْيئًا  َر  غَّ َو�صَ َرُه,  َفَحقَّ �َصْيئًا  َر  َوَحقَّ ُه,  ْبَغ�صَ
َ
َفاأ �َصْيئًا  ْبَغ�َس 

َ
اأ �ُصْبَحاَنُه   

َ
اهلل نَّ 

َ
اأ

َرُه... غَّ َف�صَ

ُف َبَيِدِه  ْر�ِس, َوَيْجِل�ُس ِجْل�َصَة اْلَعْبِد, َوَيْخ�صِ
َ

ُكُل َعَلى اْلأ
ْ
َوَلَقْد َكاَن P َياأ

َخْلَفُه, َوَيُكوُن 
(8(

, َوُيْرِدُف
(7(

, َوَيْرَقُع ِبَيِدِه َثْوَبُه, َوَيْرَكُب اْلِحَماَر اْلَعاِرَي
(6(

َنْعَلُه

)1) تاأ�ّس: اأي اْقَتِد.

م: الأكل باأطراف الأ�صنان, كاأّنه لم يتناول اإّل على اأطراف اأ�صنانه, ولم يمالأ من الطعام منها فمه. )2) الَق�صْ

ُم: من اله�صم وهو خم�س البطن, اأي خلّوها وانطباقها من الجوع. )3) اأْه�صَ

ْلع الخلفّي. )4) الَك�ْصح: ما بين الخا�صرة اإلى ال�صِّ

هم: اأخالهم. )5) اأْخَم�صُ

َف النعَل: خرزها واأ�صلحها. )6) َخ�صَ

)7) الحمار العاري: ما لي�س عليه َبْرَدعة ول اإكاف.

)8) اأْرَدف خلفه: اأركب معه �صخ�صًا اآخر على حمار واحد اأو جمل اأو فر�س, وجعله خلفه.
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ْلإِْحَدى  ـ  ُفاَلَنُة  »َي�  َفَيُقوُل:  اِويُر,  التَّ�صَ ِفيِه  َفَتُكوُن  َبْيِتِه  َباِب  َعَلى  ْتُر  ال�صِّ

َوَزَخ�ِرَفَ��«.  الّدني�  َذَكْرُت  اإَِلْيِه  َنَظْرُت  اإَِذا  َف�إِنِّي  َعنِّي،  َغيِِّبيِه  ـ  ْزَواِجِه 
َ
اأ

ْن َتِغيَب ِزيَنُتَها 
َ

َحبَّ اأ
َ
َماَت ِذْكَرَها ِمْن َنْف�ِصِه, َواأ

َ
ْعَر�َس َعِن الّدنيا ِبَقْلِبِه, َواأ

َ
َفاأ

ِفيَها  َيْرُجو  َوَل  َقَرارًا,  َيْعَتِقَدَها  َوَل   ,
(1(

ِرَيا�صًا ِمْنَها  َيتَِّخَذ  ِلَكْياَل  َعْيِنِه,  َعْن 

ِر.  َبَها َعِن اْلَب�صَ َعِن اْلَقْلِب, َوَغيَّ
(2(

َها �ْصَخ�صَ
َ
ْف�ِس, َواأ ْخَرَجَها ِمَن النَّ

َ
ُمَقامًا, َفاأ

ْن ُيْذَكَر ِعْنَدُه.
َ
َلْيِه, َواأ ْن َيْنُظَر اإِ

َ
ْبَغ�َس اأ

َ
ْبَغ�َس �َصْيئًا اأ

َ
َوَكذِلَك َمْن اأ

َوَلَقْد َكاَن ِفي َر�ُصوِل اهلِلP َما َيُدلَُّك َعَلى َم�َصاِوىِء الّدنيا َوُعُيوِبَها: اإِْذ 

.
(5(

َزَخاِرُفَها َمَع َعِظيِم ُزْلَفِتِه
(4(

, َوُزِوَيْت َعْنُه 
(3(

ِتِه َجاَع ِفيَها َمَع َخا�صَّ

َهاَنُه, 
َ
َهاَنُه؟! َفاإِْن َقاَل: اأ

َ
ْم اأ

َ
دًا ِبذِلَك اأ  ُمَحمَّ

ُ
ْكَرَم اهلل

َ
َفْلَيْنُظْر َناِظٌر ِبَعْقِلِه: اأ

نَّ 
َ
ْكَرَمُه, َفْلَيْعَلْم اأ

َ
َفَقْد َكَذَب - َواهلِل اْلَعِظيِم - ِباْلإِْفِك اْلَعِظيِم, َواإِْن َقاَل: اأ

ِمْنُه.  ا�ِس  النَّ ْقَرِب 
َ
اأ َعْن  َوَزَواَها  َلُه,  الّدنيا  َب�َصَط  َحْيُث  َغْيَرُه  َهاَن 

َ
اأ َقْد   

َ
اهلل

نَّ  َمِن اْلَهَلَكَة, َفاإِ
ْ
َثَرُه, َوَوَلَج َمْوِلَجُه, َواإِلَّ َفاَل َياأ

َ
ِه, َواْقَت�سَّ اأ �سٍّ ِبَنِبيِّ

َ
ى ُمَتاأ َفَتاأ�صَّ

ِة, َوُمْنِذرًا ِبالُعُقوَبِة. َخَرَج  رًا ِباْلَجنَّ , َوُمَب�صِّ
(6(

اَعِة دًا َعَلمًا ِلل�صَّ  َجَعَل ُمَحمَّ
َ
اهلل

ْع َحَجرًا َعَلى َحَجٍر, َحتَّى  , َوَوَرَد الآِخَرَة �َصِليمًا, َلْم َي�صَ
(7(

ِمَن الّدنيا َخِمي�صًا

ِه. َجاَب َداِعَي َربِّ
َ
ى ِل�َصِبيِلِه, َواأ َم�صَ

 
ُ
ِبُعُه, َوَقاِئدًا َنَطاأ ْنَعَم َعَلْيَنا ِبِه �َصَلفًا َنتَّ

َ
َة اهلِل ِعْنَدَنا ِحيَن اأ ْعَظَم ِمنَّ

َ
َفَما اأ

يا�س: الّلبا�س الفاخر. )1) الرِّ

)2) اأ�صخ�صها: اأبعدها.

له عند رّبه. ته: ا�صم فاعل في معنى الم�صدر, اأي مع خ�صو�صّيته وتف�صّ )3) خا�صّ

ْبِعدت, ومثله بعد قليل: َزَوى الّدنيا عنه: قب�صها.
ُ
ت واأ )4) ُزِوَيت عنه ـ بالبناء للمجهول ـ : ُقِب�صَ

)5) عظيَم ُزْلَفِته: منزلته العليا من القرب اإلى اهلل.

)6) الَعَلم بالتحريك: العالمة, اأي اإّن بعثته دليل على قرب القيامة, اإذ ل نبّي بعده.

)7) خمي�صًا: اأي خالي البطن, كناية عن عدم التمّتع بالّدنيا.
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هِذِه َحتَّى ا�ْصَتْحَيْيُت ِمْن َراِقِعَها, َوَلَقْد 
(2(

ْعُت ِمْدَرَعِتي ! َواهلِل, َلَقْد َرقَّ
(1(

َعِقَبُه

َباِح َيْحَمُد  , َفِعْنَد ال�صَّ
(3(

َل َتْنِبُذَها َعْنَك؟ َفُقْلُت: اْغُرْب َعنِّي
َ
َقاَل ِلي َقاِئٌل: اأ

.»!
(4(

َرى اْلَقْوُم ال�صُّ

اأ�صبح  اإذا  معناه:  ال�ُسرى«.  القوم  يحمد  ال�سب�ح  »عند  المثل  وهذا 

�ُصراهم,  َحِمدوا  مقا�صدهم  اإلى  و�صلوا  قد  ال�صارين  راأوا  وقد  الّنائمون 

وندموا على نومهم.

اأو اإذا اأ�صبح ال�صارون وقد و�صلوا اإلى ما �صاروا اإليه, َحمدوا �صراهم, 

واإن كان �صاّقًا؛ حيث اأبلغهم اإلى ما ق�صدوا.

ومعنى هذا المثل هنا: اأّن الم�صتقبل وال�ّصبق لأ�صحاب ال�صتقامة.

ر القدم. ووطء العقب مبالغة في الّتباع وال�ّصلوك على طريقه, نقفوه خطوة خطوة حتى  )1) العِقـــب ـ بفتـــح فك�صر ـ : موؤخَّ

كاأّننا نطاأ موؤّخر قدمه.

)2) الِمْدَرعة ـ بالك�صر ـ : ثوب من �صوف.

)3) اْغُرْب عّني: اذهب وابعد.

ير لياًل. )4) ال�ُصَرى: ال�صَّ





الف�صل الأول:

عصرنا بين الزهد والنزعة  الدنيوّية

الف�صل الأول:
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بياٌن وتبياٌن:

به  وجــّل  عّز  اهلل  ناجى  فيما 
 
Qال�صادق عبداهلل  اأبــي  عن  روي 

:Qمو�صى

»ي� مو�سى، ل ترَكْن اإلى الّدني� ركوَن الّظ�لمين، وركون من اّتخذه� 

اأب�ً واأّم�ً. ي� مو�سى، لو وَكلتك اإلى نف�سك لتنظر ل��، اإذاً لغلب عليك حّب 

اإليه؛ ف�إّن  الّدني� وزهرت��. ي� مو�سى، ن�ف�� في الخير اأهله وا�ستبق�م 

الخير ك��سمه، واترك من الّدني� م� بك الغنى عنه، ول تنظر عينك اإلى 

كّل مفتون ب�� وموكل اإلى نف�سه، واعلم اأّن كّل فتنة بدوؤه� حّب الّدني�. 

ول تغبط اأحداً بكثرة الم�ل؛ ف�إّن مع كثرة الم�ل تكثر الذنوب لواجب 

الحقوق، ول تغبطّن اأحداً بر�سى الّن��� عنه حتى تعلم اأّن اهلل را�ٍ� عنه، 

ول تغبطّن مخلوق�ً بط�عة الّن��� له؛ ف�إّن ط�عة الّن��� له واّتب�ع�م اإّي�ه 

.
(((
على غير الحّق هالك له ولمن اّتبعه«

)1)  �صنـــد الحديـــث ُمر�صـــل, وهـــو: عن علّي بن اإبراهيم, عـــن اأبيه, عن ابن محبوب, عـــن بع�س اأ�صحابه, عن ابـــن اأبي يعفور, قال: 

ـــن لالإن�صان الحكمة والأخـــالق وتعر�س له  �صمعـــت..., ولكـــن على مـــا يظهر فاإّنه ل ي�صـــّر اإر�صال ال�ّصند فـــي الأحاديث التي ُتبيِّ

يته, ويقـــال بعدم جواز الّتعّبد بالخبر المر�صل, بل اإّن  الحقائـــق؛ كمـــا اإنَّه ل ي�صتمل على حكم فقهّي حّتى يناق�س الإن�صان في ُحجِّ

 في ذاتها. ومن الوا�صح اأّنها 
ً
موؤّدى هذه الأحاديث حقائق ما اإن ينظر اإليها المرء حّتى يرى �صّحتها واإتقانها واعتبارها مندرجا

اإّمـــا مـــن كالم المع�صومQ, اأو مّتخذة مـــن كالمه وحديثه Q. وعليه, فاإّن الإر�صال في �صنـــد هذا الحديث ل يجب اأن 

يثيـــر اأّي �صبهـــة اأو ريب اأو ترّدد فيما يتعّلق بالأخذ بم�صمونه.ومع ذلك, وبا�صتثناء هذا الإر�صال, فاإّن رجال ال�صند هم من الّثقاة 

والمحّدثيـــن جليلـــي القدر, فالأ�صحاب »علّي بن اإبراهيـــم« و»اإبراهيم بن ها�صم« غنّيان عن الّتعريـــف, وكذلك ابن محبوب هو 

اد« من الّثقاة والعظماء, وعلى قوٍل هو من اأ�صحاب الإجماع. اأّما »ابن اأبي يعفور« فهو رجل جليل القدر  »ح�صن بن محبوب ال�صرَّ
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(Qفيم� ن�جى اهلل عزَّ وجلَّ به مو�سى Q عن اأبي عبد اهلل ال�س�دق(

اأ�صمى الحقائق  اأنَّ الباري عّز وجّل ب�صدد بيان   من الم�صلَّم الوا�صح 

والِحَكم لنبّيه العظيم ال�ّصاأن؛ لذلك عّبر في الحديث بلفظ »ن�جى«, ولم 

يقل اأوحى, فلعّل التعبير بلفظ ناجى قرينة على اأّن اهلل تعالى �صاء اأن يطرح 

مو�صوعًا هاّمًا جّدًا لمو�صىQ عن طريق الحوار بالمناجاة.

»ي� مو�سى، ل تركن اإلى الّدني� ركون الظ�لمين«

وُيراد بالركون الميل القلبّي والوثوق النف�صي, واإن اأردنا نقلها اإلى لغتنا 

ُتعلِّق  »ل  المراد:  فيكون  القلبّي,  بالتعّلق  عنها  التعبير  يمكن  المعا�صرة 

لما  بالّدنيا  التعلُّق  لول  اإنَّه  اأي  الظ�لمون«؛  ب��  َتعلَّق  كم�  ب�لّدني�  قلبك 

ذروة  هو  فالّظلم  اهلل,  عباَد  الإن�صاُن  اآذى  ولما  ظلم,  الإن�صان  عن  �صدر 

التعلُّق بالّدنيا والّرغبة فيها.

»ركون من اّتخذه� اأب�ً واأّم�« 

يعني اأن ي�صبح كّل تفكيره منح�صرًا بالّدنيا, فال يفّكر ب�صيء غيرها, 

ول ُيظهر رغبًة اأو مياًل اإّل لها, فت�صبح �صغله ال�ّصاغل, كالّطفل الذي يلجاأ 

اإلى اأبيه واأّمه, ويتعّلق بهما, ول يفّكر باأحد غيرهما.

حّب  عليك  لغلب  اإذاً  ل��،  لَتنُظر  نف�سك  اإلى  َوَكلُتك  لو  مو�سى،  »ي� 

الّدني� وزهرت��« 

 الإمام ال�صـــادقQ: »واهلل, لو فلقَت رّمانة ن�صفين, وُقلَت هذا حـــرام وهذا حالل, ل�صهْدُت اأّن 
ً
ُينَقـــل عنـــه اأّنه قال مخاطبا

 حراٌم. وهو نف�صه من قال له الإمام ال�صادقQ مّرتين في جوابه عليه »رحمك 
ً
 حالٌل, واأّن الذي قلَت حراما

ً
الذي قلَت حالل

ل« في الكوفة ليعطيه الوكالة التي كانت عند »عبد اهلل بن اأبي   اإلى »المف�صَّ
ً
اهلل«, وبعـــد وفاته كتب الإمام ال�صادقQ كتابـــا

يعفور« وفيها ُيوِرد الإمام في اأكثر من مو�صع عبارة »�صلوات اهلل عليه« بعد ا�صم »عبد اهلل بن اأبي يعفور«.
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الّنظر  لأّن  اإلي��«؛  »لتنظر  القول  عن  يختلف  ل��«  »لتنظر  فقوله 

التفكير  اأّي  للّدني�«؛  »الّنظر  هو  المذموم  اإّنما  مذمومًا,  لي�س  الّدنيا  اإلى 

والن�صغال بها.

الحديث  هذا  في  بالّدنيا  المراد  اإّن  وهي:  نقطة,  اإلى  اأ�صير  وهنا 

اأو  اإعمارها  ول  بها,  يتعّلق  وما  الأر�س  لي�س  له,  الم�صابهة  والأحاديث 

الن�صغال باأمور الّنا�س, واأمثال هذه الأعمال؛ اإّنما المق�صود هو المظاهر 

الّدنيوّية )كالمال, والجاه, والمن�صب( التي يريدها الإن�صان لنف�صه. لذلك 

والحلي  والطّيبات  الأر�س,  وجه  على  الموجودة  كّلها  الإلهّية  النعم  فاإّن 

يعّبر عنها  لذاتها,  وتريدها  الإن�صانية  الّنف�س  اإليها  التي ت�صبو  واللذائذ, 

في الروايات والأحاديث بـ )الّدنيا(, وهي مذمومة.

ومن الوا�صح اأّنه كّلما ازداد تفكير الإن�صان بالّدنيا وان�صغل بها, ازداد 

رغبًة بها, و�صوقًا اإليها. وكّلما اأعر�َس عنها, خرج حبُّ الّدنيا من قلبه ب�صكل 

تدريجّي. ولي�س المق�صود من هذه الّرواية واأمثالها اأن يقعد الإن�صان عن 

ر بع�س النا�س هذا المعنى  العمل والجّد ويقبع في زاوية بيته - كما ت�صوَّ

خاطئًا,  نهجًا  فانتهجوا   - متمادية  لقرون  وبع�صهم  ل�صنوات,  المغلوط 

مختارين العزلة والنزواء بعيدًا عن �صخب الحياة وميادين العمل والجّد 

وعليه,  الإ�صالم.  اإلى  الفهم  من  الخاطئ  الّلون  هذا  نا�صبين  والجتهاد, 

فلي�س المراد بالدنيا هذا ال�صتنباط الخاطئ.

»ي� مو�سى، َن�ِف�ْ� في الخير اأهله وا�سَتِبقُ�م اإليه، ف�إّن الخير ك��سمه«

المناف�صة هي الّرغبة الممزوجة بالّت�صابق التي تظهر في الإن�صان باإزاء 
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عمل ما. والمق�صود من اأّن الخير كا�صمه هو اأّن معاني الخير وم�صاديقه 

الأعمال  تلك  هو  الخير  من  المراد  اأّن  ويبدو  ومحمودة.  جميلة  كا�صمه 

الموؤمنين, وم�صاعدة  اإلى  الإح�صان  العاّم؛ من قبيل  الّطابع  الح�صنة ذات 

الّدنيا وغير  هد في  والزُّ تعالى,  والّتعاون, وعبادة اهلل  الإخوان, والّتحاد 

فات الحميدة. ذلك من ال�صّ

على  دللة  وهي  اأي�صًا,  الّتف�صيل  اأفعل  معنى  »خير«  للفظة  اأّن  كما 

الأف�صل, وبذلك يكون معنى الحديث: اأّن اأفعال الخير كا�صمه اأف�صل من 

ما  كّل  من  اأف�صل  الإن�صان  بها  يقوم  التي  الخير  فاأعمال  اآخر.  �صيء  اأّي 

الّتعاون,  الموؤمن,  الأخ  اإلى  الإح�صان  المري�س,  فعيادة  بالّذهن؛  يخطر 

اهلل  �صبيل  في  الجهاد  وزخارفها,  الّدنيا  عن  الإعرا�س  العلم,  طلب 

وعبادته عّز وجّل, والأمر بالمعروف والّنهي عن المنكر, كّل هذه الأعمال 

ل من اأّي �صيء اآخر يمكن اأن يخطر على بال  هي اأعمال خير, وهي اأف�صَ

الإن�صان من قبيل المال والأبناء والجاه و المن�صب, وما �صابه ذلك من 

اأمور ماّدّية ودنيوّية.

وقد اأورد المرحوم العاّلمة »المجل�سي« في �صرحه لهذا الحديث, في 

اإليه,  اأ�صرنا  الذي  المعنى  اأحدها  احتمالت,  عّدة  العقول«  »تحف  كتاب 

وهناك مجموعة من الحتمالت, يظهر اأّن هذا الحتمال هو المتيّقن منها.

»واترك من الّدني� م� بك الغنى عنه«

من  لي�س  اإّنه  اأو  الدنيوّية,  الأمور  من  تحتاجه  ل  ما  كّل  اترك  اأي 

احتياجاتك, وهو زائد عليها.
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 »ول تنظر عينك اإلى كّل مفتون ب��« 

من  باأكثر  قراءتها  يمكن  العبارة  هذه  اأّن  اإلى  الإ�صارة  من  بّد  ل  هنا 

فيكون  )تنظر(,  للفعل  فاعٌل  هنا  والعين  َعيُنك«,  َتنُظر  »ول  طريقة: 

َعيَنك«,  ُتنِظر  »ول  اأو  اأن تنظر وترى.  امنع عينك من  المق�صود بذلك: 

فيكون المق�صود ل ُتِر عينك ول َتعِر�س عليها, اأو »ل َتنظر َعيَنك«, فتكون 

كلمة )عينك( من�صوبًة بنزع الخاف�س, اأي: ل تنظر بعيِنك, اأو »ل تنّظر 

عينك«, اأي: ل تعر�س لعينك.

 »وموكل اإلى نف�سه«

وهو الذي �ُصلب الحماية والّتوفيق الإلهّيين.

»واعلم اأّن كّل فتنة بدوؤه� حّب الّدني�«

اأي اإّن من�صاأ الفتن هو حّب الّدنيا, وواقع الحال كذلك. فاإذا نظرنا اإلى 

والنحرافات  الفتن  واأ�صا�س   
َ
من�صاأ اأّن  نرى  الّتاريخ,  امتداد  وعلى  الّدنيا, 

اإلى حّب الّدنيا. وهناك الكثيرون  ه  والخلط بين الحّق والباطل, كان مردُّ

مّمن اأثاروا الفتن, وافتعلوا العديد من الم�صاكل لأجل حّب الّدنيا والمقام 

الِحَكم العجيبة؛  اأّن هذا الأمر من  والجاه, وحّب الأهل والّرفاق. والواقع 

لأّنه لو نظرت اإلى اأّي مكان من الّدنيا لراأيت اأّن واقع الحال كذلك.

»ول تغبط اأحداً بكثرة الم�ل«

وهذا من موارد البتالء الموجودة في مجتمعنا, والتي نلم�صها بن�صب 

متفاوتة في حياة بع�س الأفراد �صعاف الّنفو�س, الذين يغبطون الّنا�س على 

الق�صور المنيفة, والّرفاهَية الّزائدة, وال�ّصيارات الكثيرة...
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»ف�إّن مع كثرة الم�ل تكثر الّذنوب لواجب الحقوق«

 اأي عندما تكُثر اأموال المرء تكثر الحقوق الواجبة عليه, مّما يوؤدي اإلى 

كثرة الّذنوب. ومن المعلوم اأّن الحقوق والواجبات اإذا كثرت فاإّن الإن�صان 

يعجز عن تاأديتها, واإّل لو كان قادرًا لَما ترّتب عليه ذنب من الّذنوب. هذا 

ف�صيكون  الحرام  من  كان  اإن  لأّنه  الحالل؛  اكُت�صب من  قد  المال  كان  اإن 

خ�صو�س  اإلى  الحديث  اإ�صارة  هنا  المراد  يكون  اأن  وُيحتمل  اأ�صواأ.  الأمر 

كثرة المال عن طريق الحرام؛ اأي اإّن الإن�صان عندما يح�صل على المال 

جمع  اأمكنه  حّتى  كثيرة  حقوقًا  �صيَّع  قد  اأّنه  بّد  فال  الحرام,  طريق  عن 

الكثير من المال.

 »ول تغبطنَّ اأحداً بر�سى الّن��� عنه حّتى تعلم اأّن اهلل را�ٍ� عنه«

له  يهتفون  واأخذوا  ما,  �صخ�سٍ  حول  اجتمعوا  قد  الّنا�س  راأيت  فاإذا 

ويتقّربون اإليه, فال تغبطه ما ُدمت ل تدري هل اهلل را�ٍس عنه اأم ل, فما 

ُيدريك لعلَّ في باطنه - ل �صمح اهلل - خلاًل اأو ف�صادًا اأو عيبًا ي�صلبه ر�صى 

الواقع, ما فائدة  الّنا�س عنه؟! وفي  اهلل عّز وجّل؟ وحينئٍذ ما نفع ر�صى 

ر�صا الّنا�س حّتى لو كان حقيقّيًا؟!

»ول تغبطّن مخلوق�ً بط�عة الّن��� له«

فلو راأيت الّنا�س يطيعون �صخ�صًا ويقبلون اأوامره وتوجيهاته, هنا اأي�صًا 

ل تغبطه؛ فلي�س هذا َمحاًل للغبطة.  

»ف�إّن ط�عة الّن��� له واّتب�ع�م اإّي�ه على غير الحّق هالك له ولمن 

اتّبعه«
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ن�صاأل اهلل تعالى بحرمة المع�صومينR اأّن ي�صوننا من اأن نكون من 

الّتابعين اأو المتبوعين على غير الحّق, واأْن ل يبتلينا بهذا الأمر.

ع�صرنا ع�صر الدعوة اإلى الزهد:

اأّنها بال �صّك تت�صّمن  اإل  اأ�صاًل,  الّرواية �صنٌد  اأّنه لي�س لهذه  لنفتر�س 

ِحَكمًا عالية تهدينا �صبيل الّر�صاد؛ فهي عبارة عن قانون ونظام للمعارف 

الإلهّية والإ�صالمّية, فمن المنا�صب التم�ّصك بها.

وال�صبب في اختياري لهذه الّرواية بالّذات, هو اأّن مجتمعنا اليوم يمّر 

هد. فقد ورد في نهج  في ظروف تحّتم علينا التعّر�س بالبيان لروايات الزُّ

هد. لكن هذا ل يدّل  ة بالزُّ البالغة الكثير من الخطب والّروايات الخا�صّ

هد اأعلى تكاليف الإن�صان. ففي بع�س الأحيان نالحظ اأّن مرتبة  على اأّن الزُّ

اأو  الجهاد  اأو  العبادة  تكون مرتبة  اأخرى  الأعلى, وفي موا�صع  هد هي  الزُّ

طلب العلم هي الأعلى.

هـــد اأف�صَل واأعلى  فظـــروف الزمان هي التي تحـــّدد لنا متى يكون الزُّ

درجـــة من غيره مـــن الواجبات. وباعتقادي فاإّن هـــذا الع�صر هو الّزمان 

هـــد؛ لأّن المجتمع  الـــذي يجـــب فيـــه دعـــوة الّنا�ـــس والمجتمـــع اإلـــى الزُّ

ي�صيـــر باّتجاه جمـــع المال. والّثروة فـــي البالد هي في ازديـــاد, بحيُث لو 

ُوجـــد في مـــكان ما اأنا�ـــس من اأهـــل الّدنيا, فـــاإّن بمقدورهـــم اأن يجمعوا 

الّثـــروات وينفقوهـــا بطـــرق مختلفـــة و)علـــى غير حلِّهـــا(. ولـــو فر�صنا 

اأّنهـــم انهمكوا فـــي جمع المـــال والّثروة عـــن طريق الحـــالل, ف�صُيفتنون 

ًة فـــي الحوزات العلمّيـــة والمجالت التي  بالّدنيـــا وت�صـــوء عاقبتهم, خا�صّ
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.
(1(

ي�صغلهـــا ويعي�س فيها المعّممـــون وعلماء الّدين وطلبة العلـــوم الّدينّية

الم�صوؤول قدوة النا�س في الزهد:

الحكومة الإ�صالمّية لها معنًى خا�ّس. وهي لي�صت حكومة دنيوّية. وهي 

غير الحكومة الطاغوتّية. هي لي�صت حكومة الت�صّلط على الّنا�س, والعي�س 

لغتنام الو�صولّيين والمقتدرين فر�س ال�صهوات. الحكومة الإ�صالمّية تعني 

اأن يعمل م�صوؤولوها لالإ�صالم وهلل, ولي�س للّنف�س وميولها.

علينا اأن نكون في خدمة الّنا�س, ل على �صبيل المجاملة, بل بما تعنيه 

هذه الكلمة حقيقًة وواقعًا. علينا, وفي اأّي م�صتوى كّنا, اأن ُنبِعد تمامًا مفهوم 

لتاأمين  الموجودة في ت�صّرفنا  الإمكانات  ال�صتفادة من  يمكننا  اأّنه  )بما 

احتياجاتنا وَهَو�صنا ال�ّصخ�صّي, فعلينا القيام بذلك(. على م�صوؤولي الّدولة 

اأن يكونوا نموذجًا للّزهد بالّن�صبة لالآخرين بالمعنى الحقيقّي للكلمة, اأي 

عدم الّرغبة بزخارف الّدنيا, وحّد ذلك هو حّد الورع.

... اأعينوني بورٍع واجتهاد:

بن  »عثم�ن  اإلى  المعروفة  ر�صالته  في   Qالموؤمنين اأمير  ي�صير 

حنيف«, عامله على الب�صرة - بعد الحديث عن اإ�صراع عثمان اإلى الوليمة 

اإَِم�َمُكْم  َواإِنَّ  َل 
َ
»اأ فيقول:  ال�ّصريفة,  حياته  اأ�صلوب  اإلى   - اإليها  ُدِعي  التي 

َل 
َ
, ثّم ي�صيف: »اأ

(2(

ْيه« َقِد اْكَتَفى ِمْن ُدْنَي�ُه ِبِطْمَرْيِه، َوِمْن ُطْعِمِه ِبُقْر�سَ

َواإِنَُّكْم َل َتْقِدُروَن َعلَى ذِلَك«.

)1)  حديث الإمام  الخامنئي )حفظه اهلل( عند افتتاح در�س )بحث الخارج(, 1995/09/05.

)2)  نهج البالغة, الّر�صالة 45.
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اإلى ذلك  الو�صول  اأّنه يمكننا  ببالنا  اأن يخطر  واأنتم -  اأنا  لنا -  كيف 

المقام ال�ّصامخ؟ هل الأمر ب�صيط؟ المو�صوع لي�س في رفع الم�صوؤولّية عن 

اأنف�صن؛ ما دمنا ن�صتطيع فعلينا العمل, ل اأن ُنوجد لأنف�صنا المبّررات؛ لأّن 

اإّنما تعتمد على روح فولذّية, تلك  طريقة الحياة هذه ل يمكن ت�صنُّعها, 

.Qالّروح الموجودة في اأمير الموؤمنين

ِعيُنوني ِبَوَرٍع َواْجِتَ��د«؛  فعليكم بالورع قدر 
َ
ثّم ُي�صيف Q: »َولِكْن اأ

رًا لكم, فليكن  الم�صتطاع, ا�صعوا في هذا الّطريق, فاإن لم يكن ذلك مي�صَّ

بالحّد الذي تقدرون عليه.

عليه  يجب  مجتمعنا  اإّن  ونقول:  ال�ّصعارات,  وُنطلق  ذلك  نقّرر  عندما 

لها  ج  يروِّ التي  المفاهيم  من  والنعتاق  ال�صتهالكّية,  الّنزعة  عن  البتعاد 

الغرب في ثقافاته, فاإّن هذا الأمر يتوّقف على عملنا, فنحن من يجب علينا 

تعليم الّنا�س؛ لأّنه هل يمكننا التوّقع من الّنا�س البتعاد عن الكمالّيات, وفي 

الوقت عينه نغرق في اأ�صكال مختلفة من الكمالّيات والت�صريفات والّزخرفات 

.
(1(

الّدنيوّية؟! عندما ُنطلق ال�ّصعارات في اأماكن اأخرى, علينا العمل بها

البتعاد عن النزعة الأر�صتقراطّية:

باّتجاه  حياتنا  ت�صيير  اإلى   Qالموؤمنين اأمير  يدعونا  الإخوة,  اأّيها 

هد. الزُّ

في هذا الع�صر, اإن اأح�ص�صنا اأّن الحياة تّتجه نحو الّنزعة الأر�صتقراطّية, 

فبالّتاأكيد هو انحراف غير قابل للعودة عنه.

)1)  لقاء مع جمع من م�صوؤولي وموّظفي الجمهورّية الإ�صالمّية, 1990/12/05.
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هد المتعّلق باأولياء  هد, ول نعني بذلك الزُّ علينا الّتحّرك اإذًا نحو الزُّ

اأولئك  اإلى  الّثانية,  الدرجة  وم�صوؤولو  الأولى  الّدرجة  كاّل, فم�صوؤولو  اهلل؛ 

هد,  الم�صوؤولين في الّدرجات الأخرى, عليهم جميعًا اأن يتحّركوا نحو الزُّ

ُكلٌّ بقدره, حتى ن�صل اإلى عاّمة ال�ّصعب. عليهم اأي�صًا اأّل ُي�صرفوا وَين�صاُقوا 

من  نراه  فما  بالم�صوؤولين,  مح�صورًا  لي�س  هد  فالزُّ ّبهة؛ 
ُ
والأ التََّرف  نحو 

المهور العالية التي ي�صعونها لزواج بناتهم اأمٌر خاطئ, ل نقول هو حراٌم, 

الإن�صانية  القيم  ت�صع  لأّنها  المجتمع؛  في  وقبيحة  �صّيئة  ظاهرة  ولكّنها 

في دائرة قيمة الّذهب والأموال, ففي المجتمع الإ�صالمي الق�صّية لي�صت 

كذلك. 

الم�صاألة هي اأّن هذا الّت�صّرف لي�س �صحيحًا, ول ينّم عن عقالنية, وهو 

ج ابنته بمهٍر قدره خم�س  زوَّ
 P خالف العقل والحكمة ال�ّصليمة. فالر�صول

الزمان, وكذلك فعل  المتعارف في ذلك  بالمثقال  ة,  اأوقية ف�صّ وع�صرون 

.Rاأمير الموؤمنين واأهل البيت

النحراف عن الدور الأ�صا�س خيانة:

الحياة  في  التََّرف  ظواهر  وازدياد  هذه,  الّزخرفة  حياة  مظاهر  اإّن 

رورّي اإن�صاء ال�ّصاحات  ال�ّصخ�صّية, كلها اأموٌر خاطئة. اأحيانًا يكون من ال�صّ

و�صّق الّطرقات ب�صكٍل جميٍل وجّيد؛ وهذا لي�س محّل بحثنا, اإّنما المق�صود 

.
(1(

ما يتعّلق باأ�صخا�صنا اأنا واأنتم

اإّن الم�صوؤولين مكّلفون باأداء وظائفهم, وكّل من ينحرف عن اأداء دوره 

)1)  حديث الولية )مو�صوعة خطابات الإمام الخامنئي(, ج7, �س40- 55.
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الأ�صا�س, وُي�صِغل نف�صه ويتلّهى باأدواٍر اأخرى, يخون الأمانة, و�صيكون موردًا 

لّلعنة الأبدّية.

نحن الم�صوؤولون, علينا اإحياء الّروح الإ�صالمّية في داخلنا, والبتعاد عن 

روح الّنزعة الأر�صتقراطّية, والنعتاق من ال�صتفادة ال�ّصخ�صّية, ومن ال�ّصعي 

وراء الم�صالح ال�ّصخ�صّية وطلب الّثروات والكمالّيات, وما �صابهها. واإن وجدنا 

.
(1(

اأّن بع�س م�صاكلنا ل ُتحّل, فال�ّصبب هو هذا,  وهو ما يجب علينا اإ�صالحه

اآثار الذنوب:

واإلى  الإن�صان,  يقترفها  التي  المتنّوعة  والمعا�صي  الّذنوب  اإلى  انظروا 

والطمع فيها,  الّدنيا  ال�ّصهوات وحّب  وراء  الن�صياق  الّناجمة عن  الأعمال 

من  يمتلك  بما  المرء  وُبخل  بمنا�صبها,  والّتعّلق  مالها,  على  والحر�س 

اإمكانات, اإ�صافة اإلى �صفات الح�صد والغ�صب. من الموؤّكد اأّنها  تترك في 

ُي�صِقط من الّروح طهارتها, وُيطِفئ  اأّولهما: تاأثيٌر معنوّي  اأثرين,  الإن�صان 

اأمامه  وينقطع  الإن�صان,  المعنوّي في  البعد  الّنور, فيخبو ذلك  فيها وهج 

�صبيل الّرحمة الإلهّية.

تتطّلب  حيث  الجتماعّي,  الّن�صاط  �صاحة  في  فيَبُرز  الّثاني:  الأثر  اأّما 

لجامًا  الّذنوب  تكون  الإرادة؛ هناك  والحزم و�صالبة  الجّد  الحياة  حركة 

لالإن�صان, وُي�صقط ما في يده, اإذا لم تتوّفر له عنا�صر اأخرى تعّو�س هذا 

عف. ال�صّ

بطبيعة الحال, قد تكون لدى الإن�صان, اأحيانًا, عوامل اأخرى تعّو�س عن 

)1)  لقاء مع عاّمة اأفراد ال�ّصعب, 2002/05/22.
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الح, اإّل اإّنها لي�صت مو�صع بحثنا, اأّما  ذلك, كال�ّصجايا الح�صنة والعمل ال�صّ

.
(1(

الّذنب بذاته فهذه اآثاره

 تعظيم العدو نتاج النزعة الدنيوّية:  

ديد - تعظيم  اغل لبع�س الأ�صخا�س - ولالأ�صف ال�صَّ غل ال�صَّ اأ�صبح ال�صُّ

)ل  قول:  وتكرار  العدّو,  عظمة  مقولة  وترديد  نف�صه,  وا�صت�صغار  العدّو 

َول والحكومات - يجب اأن ُنبتلع  يمكننا(, وهذا يعني اأّننا - كالكثير من الدُّ

من ال�صتكبار العالمّي, وُته�صم حقوقنا.

كانوا  اأّنهم  فاإّما  الّداخل؛  من  وفارغون  �صعفاء  هم  ُمخطئون,  هوؤلء 

الّدنيا ومتاعها هي ما جعلهم  اأ�صبحوا فارغين, وملّذات  اأّنهم  اأو  كذلك, 

نيوّية جعلتهم بال قيمة وبال هوّية, ولذلك فهم يتوّهمون  كذلك. النَّزعة الدُّ

.
(2(

اأّن الجميع مثلهم

ولهذا نجد اأن بع�س من يعمل في ميدان الفكر يتجاوز القانون. ولكن 

لميدان الفكر والعلم قوانينه التي يجب اّتباعها. فاإذا كانت لدى اأحدهم 

�صبهٌة ما حول اأحد المباني الفكرّية, فمقت�صى القانون اأن ُتطرح في المراكز 

�صّية والمحافل العلمّية؛ فاإّما اأن يقوم بحّل هذه ال�ّصبهة واإبعادها  الّتخ�صّ

عن ذهنه, واإّما اأن يحّولها اإلى نظرّية, وُيقنع بها اأهل العلم والّنظر في حال 

كانت اإ�صكاًل حقيقّيًا. هوؤلء ال�صادة ل َيتَِّبعون هذا القانون, بل بمجّرد اأن 

اإيمانهم, ونتيجة البتالءات وال�صدائد الكثيرة  َتعُر�س لهم �صبهٌة يتزلزل 

)1)  خطبة �صالة الجمعة, طهران, 1997/01/17.

)2)  لقاء مع عاّمة اأفراد ال�ّصعب, 2002/05/22.
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اأ�ص�س  الدنيا  وحب  الّدعة  وطلب  والهو�س  الهوى  �صو�صة  تنخر  والمتنّوعة, 

اإيمانهم القلبّي؛ فيقعون في ال�صبهة, ثّم يقومون بن�صر ال�ّصبهة بين العاّمة, 

وي�صّمونها اإعادة نظر, هذه خيانة لأفكار العاّمة.

العودة  بمعنى  الّنظر  اإعادة  تكون  اأحيانًا  الّنظر؟  اإعادة  معنى  ما 

اأّما  الُح�صن.  في  غاية  الأمر  فهذا  الأخطاء,  عن  والمن�صفة  الم�صتنيرة 

تغيُّر  من  نا�صئة  ّيقة  �صَ م�صالح  عن  الناتجة  ال�صيا�صّية  الّنظرة  اإعادة 

تّفلت  هي  اإّنما  نظر  اإعادة  فلي�صت  الأعداء,  وتغرير  والأو�صاع  الّظروف 

وانحراف م�صلكي.

لدينا في الإ�صالم مبداأ الجتهاد الدائم, والمق�صود منه �صعي الإن�صان 

�صاحب الراأي لتكميل فكره ونظره.

اأمر  هذا  خطئه؛  بت�صحيح  اأحيانًا  الإن�صان  يقوم  الّتكامل,  م�صيرة  في 

�صحيح وح�صن. وفي م�صيرة الفكر الإ�صالمي, على اأهل الراأي والعلماء والذين 

للثورة  والنظرّية  الفكرّية  المباني  في  وال�صتنباط  الجتهاد  قدرة  يملكون 

والفكرّية  العلمّية  الكفاءات  يُحز  لم  الذي  ول  ذلك,  اّدعى  من  كّل  ولي�س   -

الاّلزمة - الّتفكير ب�صكٍل دائم, وا�صتكمال هذا الفكر. هذا اأمر جّيد.

علينا اأن ل نكون من اأتباع حزب الّريح, فنميل معها حيث تميل, اأو اأن 

اإلى العدّو واإلى اأي موقف يتخذه, فنطابق مواقفنا معه, فاإن عب�س  ننظر 

العتذار, هذا  له مظاهر  ُنبدي  بَق�صوة  تكّلم  واإن  الخائف,  نظهر بمظهر 

.
(1(

الأمر غير مقبول

)1)  حديث الإمام الخامنئي في  لقاء مع �صباب اأ�صفهان, 2002/02/27.
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ما اأجود طلحة: 

ظهر  وقد  عثمان,  اأقارب  ومن  َميَّة, 
ُ
اأ بني  من  العا�س  بن  �صعيد  كان 

على ال�صاحة بعد الوليد بن عقبة بن اأبي معيط, لي�صلح ما كان قد اأف�صده 

الوليد. 

اأّن طلحة  جَوَد طلحة!«. ول بّد 
َ
اأ »م�  , قال رجٌل في مجل�صه: 

ٍ
ذاَت يوم

كان قد وهب اأحدًا ماًل اأو تكّرم على �صخ�س, فقال �صعيد بن العا�س: »اإّن 

 
(1(

»الن�س��ستج« وكانت  جواداً«,  يكون  اأن  لَحقيٌق  الن�س��ستج  مثل  له  من 

�صيعًة كبيرًة ذات محا�صيل وافرة قرب الكوفة, يملكها �صحابّي الّر�صول 

طلحة بن عبد اهلل, الذي كان يعي�س حينذاك في المدينة, ثّم اأردف قائاًل: 

»واهلل، لو اإّن لي مثله لأع��سكم اهلل به عي�س�ً رغداً«.

جَوَد طلحة!«.
َ
 فال �صير اأن تقولوا هو جواد؛ اأي »م� اأ

والفترة 
 Pاهلل ر�صول  عهد  في  هد  الزُّ حالة  مع  الو�صع  هذا  قارنوا 

الأكابر  يعي�صها  كان  التي  الحياة  طبيعة  ولحظوا  رحيله,  بعد  ما  الأولى 

حابة في تلك ال�ّصنوات, وكيف كانوا ينظرون اإلى الّدنيا.  والأمراء وال�صّ

وقد و�صلت الأو�صاع بعد م�صّي 10 �صنوات اأو 15 �صنة اإلى هذا الحّد.

)1)  لعّل كلمة »ن�صا�صته« بالفار�صية م�صتّقة منها.
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اأبو مو�صى الأ�صعرّي وِبَغاُله الأربعون:

الأ�صعرّي  وهو  الب�صرة,  والي  الأ�صعري  مو�صى  اأبو  هو  الآخر  المثال 

�صاحب الموقف ال�ّصهير في ق�صّية التحكيم. �صعد المنبر ذات يوم, وكان 

وذكر  الجهاد,  على  هم  يح�صّ فاأخذ  الغزوات,  لإحدى  ي�صتعّدون  الّنا�س 

لديهم  يكن  لم  الّنا�س  من  وكثير  والّت�صحية.  الجهاد  ف�صل  في  اأحاديَث 

ويذهب؛  يمتطي جواده  اأن  واحد كان عليه  وكّل  للّذهاب,  يركبونها  دواّب 

وِلَحثِّّهم على الّذهاب ُم�صاًة, بالغ في ذكر ف�صل الجهاد م�صيًا, فقال: اإّن له 

قدرًا كبيرًا واأجرًا جزياًل! فما كان من كالمه الحما�صّي اإّل اأن دفع بع�صهم 

الثواب.  في  الخيل؟! طمعًا  لماذا  رّجالة,  لنخرج  وقالوا:  دواّبهم,  فتركوا 

, اأّي نهروها واأبعدوها عنهم لأّنها تحرمهم من 
(1(

»َفَحَملوا على فر�س�م«

لوا التاأّمل وم�صاهدة حقائق  الّثواب. اإّل اإّن جماعة اآخرين من العقالء ف�صّ

�ْسَبَه قوُله 
َ
الأمور, وقالوا: ل نعجل في �صيء حتى ننظر ماذا ي�صنع, »ف�إن اأ

فعلَه«, فعلنا كما يفعل.

ق�سره  من  ِثقله  اأخرج  خرج،  »فلّم�  الأثير:  ابن  عبارة  ن�ّس  في  جاء 

اإلى  م�صطّرًا  وكان  الّثمينة,  ممتلكاته  تلك  كانت   .
(2(

بغاًل« اأربعين  على 

ثّمة  تكن  فلم  الجهاد.  ميادين  اإلى  حّتى  وارتحل,  حّل  حيثما  ا�صطحابها 

م�صارف اأو بنوك في ذلك الع�صر, والحكومات ل اعتبار لها, فقد ياأتيه 

واإن ح�صل  الجهاد,  الخليفة بعزله من من�صبه وهو في �صاحة  الأمر من 

)1)  ابـــن الأثيـــر, الكامـــل في التاريخ المجلـــد الثالث, �ـــس99-100 / والطبـــري, تاريخ الطبري, ج3, �ـــس320, عبارة 

الطبري: »حتى حمل نفر على دوابهم ...«.

)2)  م. ن.
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ذلك فال يمكنه الرجوع اإلى الب�صرة واأخذ تلك الأموال؛ لذلك كان م�صطّرًا 

لحملها معه, فحمل ممتلكاته الّثمينة على اأربعين بغلًة اإلى ميدان الجهاد!.

ولّما خرج, جاءه قوٌم وتَعّلقوا بعنان فر�صه, وقالوا: »احملن� على بع�� 

رِكبَنا على هذه البغال الكثيرة, فقد خرجنا م�صاًة؛ فما 
َ
هذه الف�سول«, اأ

تلك الأ�صياء التي جلبتها معك اإلى ميدان المعركة؟! »وارغْب في الم�سي 

ذهبوا   ,
(((
داّبته... فم�سى« فتركوا  ب�سوطه،  القوم  َرّغبتن�، ف�سرب  كم� 

وتفرقوا, اإّل اأّنهم طبعًا لم يتحّملوا ذلك منه, بل ذهبوا اإلى المدينة و�صكوه 

الّر�صولP, ومن  اأبا مو�صى كان من �صحابة  اأّن  اإلى عثمان, فعزله. مع 

الخوا�ّس والكبار اأي�صًا, وكان على مثل تلك الحال.

�صعد بن اأبي وقا�س ونهب بيت المال:

َن واليًا على الكوفة.  ُعيِّ اأبي وّقا�س, الذي  الثالث, هو �صعد بن  المثال 

كان قد اقتر�َس ماًل من بيت المال. وفي ذلك الع�صر لم يكن بيت المال 

�صوؤون  واإدارة  الحكومة  باأمور  للقيام  الوالي  بون  ين�صِّ وكانوا  الوالي,  بيد 

بون �صخ�صًا غيره لل�ّصوؤون المالّية, وهو م�صوؤوٌل اأمام الخليفة  الّنا�س, وين�صِّ

مبا�صرة. 

بيت  خازن  كان  الكوفة,  على  واليًا  وّقا�س  اأبي  بن  �صعد  ُعيِّن  وحينما 

الأّوُل  اقتر�س  اأن  المال عبد اهلل بن م�صعود, وكان �صحابّيًا جلياًل. وبعد 

ذُكُر كم على وجه الّدّقة -, 
َ
من بيت المال ب�صعة اآلٍف من الدنانير- ل اأ

ولم يِف بدينه ولم يرّده, طالبه ابن م�صعود فلم يتي�ّصر له ق�صاوؤه, فارتفع 

)1)  الكامل في التاريخ, م. �س, �س99.
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بينهما الكالم, وا�صتّد الّنزاع, وكان ها�صم بن عتبة بن اأبي وّقا�س حا�صًرا, 

وهو من اأ�صحاب اأمير الموؤمنينQ, وكان رجاًل �صريًفا, فقال: »اإّنكم� 

، ل تتنازعا, وحاّل الق�صّية بينكما 
(((
ل�س�حب� ر�سول اهللP، ُيْنَظر اإليكم�«

على نحو ما.

نا�ٍس على ا�صتخراج 
ُ
فخرج ابن م�صعود وكان رجاًل اأمينًا, ثّم ا�صتعان باأ

المال من دار �صعد - وهذا يعني اأّن المال كان موجودًا -, ولّما علم �صعد 

مماطلة  ونتج عن  ذلك,  �صّدهم عن  منهم  وطلب  اآخرين  باأنا�ٍس  ا�صتعان 

�صعد بن اأبي وّقا�س في رّد الأموال منازعٌة �صديدة.

 فاإذا كان �صعد - وهو من اأ�صحاب ال�ّصورى ال�صّتة - قد و�صل اأمره اإلى 

هذا الحّد بعد ب�صع �صنوات, بحيث و�صف ابُن الأثير تلك الحادثة بالقول: 

, فاأّول نزاع يقع بين اأهل الكوفة 
(((
»فك�ن اأّول م� ُنزغ به بين اأهل الكوفة«

- بتعبير ابن الأثير - �صببه رجل من الخوا�ّس, تغّلب عليه حّب الّدنيا اإلى 

هذا الحّد, واأظهر خ�صوعه لها.

الوليد بن عقبة والي الكوفة, فا�صق! 

اأما الحادثة الّتالية، فهي اأّن عثمان عزل �صعد بن اأبي وّقا�س عن الكوفة, 

وا�صتعمل الوليد بن عقبة بن اأبي معيط, فعّينه حاكمًا عليها. وكان الأخير 

َميَّة, ومن اأقارب الخليفة. ولّما دخلها تعّجب اأهلها من تولية هذا 
ُ
من بني اأ

الآية  نزلت  وفيه  والف�صاد,  بالحماقة  معروًفا  كان  لأّنه  عليهم؛  ال�ّصخ�س 

)1)  الكامل في التاريخ, م. �س, �س82.

)2)  م. ن.
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اإّن القراآن و�صفه بالفا�صق  ؛ اأي 
(1(

{ٿ    ٿ ٿ ٿ ٹ} ال�ّصريفة: 

.Pرر على بع�س النا�س في عهد الر�صول لأّنه جاء بخبٍر عاد بال�صّ

ل اأحوال الّنا�س, فهذا ال�ّصخ�س  اإلى المعايير والمقايي�س وَتَبدُّ انظروا 

اه القراآن - الذي كان الّنا�س يقروؤونه يومّيًا - فا�صقًا, اأ�صبح هنا  الذي �صمَّ

واليًا!

اأبي وّقا�س نف�صه وعبد اهلل بن م�صعود تعّجبا حين  اأّن �صعد بن  وحّتى 

�صاهداه قادمًا اإلى الكوفة واليًا, وقال له عبد اهلل بن م�صعود لّما وقع نظره 

لَحت بعدن� اأم َف�سَد الّن���«. وكانت ده�صة �صعد بن اأبي  عليه: »م� اأدري اأ�سَ

ِك�ْسَت بعدن� اأم حمقن� بعدك«؟ فاأجابه 
َ
وّقا�س من ُبعٍد اآخر, حيث قال له: »اأ

الوليد: »ل تجزعّن اأب� اإ�سح�ق، كّل ذلك لم يكن، اإّنم� هو الُملك يتغّداه 

ل�صتم  واأنتم  �صبح فِطنًا 
ُ
اأ لم  فاأنا  اأي ل تحزن,  ؛ 

(2(

اآخرون« قوم ويتع�ّس�ه 

حمقى, بل اإّن الم�صاألة م�صاألة الملك.

والملكّية  بالُملك  والولية  والخالفة  الإلهّية  الحكومة  لتبديل  كان  فقد 

ة عجيبة, »يتغّداه قوم ويتع�ّس�ه اآخرون«، فاليوم هو لذاك وغدًا لغيره.  ق�صّ

الكالم؛ فهو من �صحابة ر�صول اهلل,  وّقا�س من هذا  اأبي  فتاأّلم �صعد بن 

وقال له: »اأراكم جعلتموه� ُملك�ً!«.

, �صاأل عمر بن الخّطاب �صلمان: »اأَمِلٌك اأن� اأم خليفة؟« - وكان 
ٍ
ذات يوم

حابة الكبار, ولراأيه وزٌن -,  �صلمان �صخ�صّية كبيرة ومحترمة, وهو ِمن ال�صّ

)1)  الحجرات, 6.

)2)  ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج3, �س83.
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فقال له �صلمان: »اإن اأنت َجَبيَت من اأر�� الم�سلمين درهًم� اأو اأقّل اأو اأكثر، 

.
(1(

وَو�َسعَته في غير ّحقه؛ ف�أنت َمِلٌك غير خليفة«

َن له المعيار؛ قال ابن الأثير: »فبكى عمر«؛ لأّن الموعظة  وعليه, فقد َبيَّ

والخالفة  والولية  خالفة؛  ق�صّية  فالق�صّية  حّقًا.  المغزى  عميقة  كانت 

معناها الحكومة المقرونة بالمحّبة والرتباط بالّنا�س, والمقرونة بالعطف 

اأّن  اأو تحّكمًا, في حين  اأفراد ال�صعب, وهي لي�صت ت�صّلطًا  والرحمة بكاّفة 

حاكٌم  فالَمِلك  بالّنا�س؛  لها  �صاأن  ول  المعنى,  هذا  مثل  تحمل  ل  الُملكّية 

مت�صّلٌط, يفعل ما ي�صاء.

في  الحال  تلك  اإلى  اأمورهم  و�صلت  وهوؤلء  الخوا�ّس.  ماآل  هذا  كان 

ب�صع �صنين. وهذا ما ح�صل طبعًا في عهد الخلفاء الّرا�صدين الذين كانوا 

ملتفتين وملتزمين ويهتّمون بالأحكام, وقد اأدركوا ل�صنواٍت متماديٍة ع�صر 

ل يزال يترّدد في المدينة, وكان �صخ�س 
 

الّر�صولP, و�صدى دعوته كان

انتقال  بعد  ولكن  المجتمع,  ذلك  في  حا�صرًا   Qطالب اأبي  بن  كعلّي 

مركز الخالفة اإلى دم�صق, تجاوزت الق�صّية مثل هكذا حديث ب�صكل كبير.

َنّقب  ولو  الخوا�ّس.  اأحوال  عليه  كانت  لما  متوا�صعة  اأمثلة  هذه  كانت 

�صخ�ٌس في تاريخ ابن الأثير اأو الم�صادر التاريخية الأخرى المعتبرة لدى 

اإخواننا الم�صلمين, لعثر على اآلف الأمثلة من هذا القبيل.

ف�صاد النفو�س ُيفرز كعب الأحبار:

هلل,  العبودية  ت�صمِحّل  وحينما  العدالة,  ُتفتقد  حينما  الّطبيعي  من 

)1)  الكامل في التاريخ, م. �س, �س59.
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و�صل  الذي  كالمجتمع  الّنفو�س,  وتف�صد  خاويًا  مجتمعًا  المجتمع  ي�صبح 

واأي�صًا  الحّد,  اإلى ذلك  الدنيا,  والتهاُفت على حطام  الثروات  اكتناز  فيه 

كالمجتمع الذي اآَل الأمر فيه لأن َينُقل المعارف للّنا�س �صخ�ٌس مثل كعب 

�صَلَم لحقًا, ولم ُيدِرك عهد الّر�صول P؛ اإذ اإّنه لم 
َ
الأحبار اليهودّي الذي اأ

يدخل الإ�صالم في عهد الّر�صول ول في عهد اأبي بكر, واإّنما في عهد عمر, 

وتوّفي في عهد عثمان.

»كعب  هو  حيح  وال�صّ خطاأ,  وهذا  الأخب�ر«,  »كعب  هو  يقول  بع�صهم 

الأحب�ر«، والأحبار جمع َحْبر, والحبر هو عالم اليهود؛ فكعب هذا, الذي 

واأخذ  نه�س  ثّم  الإ�صالم,  في  دخل  قد  نجده  اليهود,  علماء  قطب  كان 

يتحّدث في م�صائله.

اأبو ذّر, فقال كعب  اإذ دخل  يوم, كان جال�ًصا في مجل�س عثمان   ذات 

 اأُتعّلمنا 
(((
الأحبار قوًل اأغ�صب اأبا ذّر, فقال اأبو ذّر: »م� اأنت؟ وم� ه� هن�؟!«

P؟!
 

الإ�صالم واأحكامه ونحن �صمعناها من ر�صول اهلل

    حينما ُتفتقد المعايير, وتتقّو�س القيم, وُتفرغ الق�صايا من المحتوى 

وتقت�صر على الّظواهر, وحينما ي�صتولي حّب الّدنيا وجمع المال على اأنا�ٍس 

ن�صر  لهم  �َس  وُقيِّ الّدنيا,  هد في زخارف  والزُّ بالعّزة,  ُعمرًا مديدًا  ق�صوا 

الثقافة والمعرفة مثل  الّراية عاليًا, في ذلك الوقت يت�صّدى ل�صوؤون  تلك 

ذلك ال�صخ�س الذي اعتنق الإ�صالم لحقًا, ويطرح با�صم الإ�صالم ما يراه 

هو �صخ�صّيًا, ل ما يقوله الإ�صالم, ثّم ياأتي بع�صهم ليقّدم قوله على قول 

م�صِلٍم له �صابقة في الإيمان.

)1)  الكامل في التاريخ, م. �س, �س115.
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 تقوى الم�صوؤولين اأن يحفظوا غيرهم اأي�صًا:

اأّن المرء ل يقف على حقيقة مثل هذه التطّورات  اأعّزائي،  يا  اعلموا 

والّتقوى  والحذر.  النتباه  علينا  فيجب  طويل,  وقت  بعد  اإّل  الجتماعّية 

نف�صه.  على  �صلطان  له  من  نف�صه  يراقب  اأن  معناها  فالّتقوى  هذه؛  هي 

واأولئك الذين َحاِكِميَّتهم اأو�صع من �صلطانهم على اأنف�صهم, عليهم اأي�صًا 

راأ�س  على  يقفون  الذين  اأّما  لغيرهم.  ينتبهوا  واأن  اأنف�صهم  يراقبوا  اأن 

ل  لكي  ّكله,  المجتمع  وعلى  اأنف�صهم  على  التحّرز  عليهم  فيجب  ال�ّصلطة 

ينزلق نحو الّتهافت على الّدنيا والتعّلق بزخارفها, وبالّتالي ل ي�صقط في 

هاوية حّب الّذات.

وهذا ل يعني طبًعا الن�صراف عن بناء المجتمع, اإذ يجب عليهم بناء 

المجتمع واإنماء ثرواته, ولكن ل اأن يطلبوا ذلك لأنف�صهم؛ فهذا ُم�صتقبح, 

كبرى  باإنجازات  والقيام  المجتمع  ثروة  زيادة  على  القدرة  لديه  فكّل من 

ينال ثوابًا عظيمًا.

راية  ورفع  البلد  بناء  ال�ّصنوات  هذه  النا�س خالل  بع�س  ا�صتطاع  لقد   

الإعمار عاليًا واإنجاز اأعمال كبرى - وهذه مفخرة لهم -, ول يدخل عملهم 

هذا في اإطار حّب الّدنيا. واإّنما ي�صدق حّب الّدنيا فيما لو كان المرء يطلب 

مال  بيت  لنف�صه من  الثروة  في جمع  يفّكر  اأو  لنف�صه,  ويعمل  ِلَذاِته  الّنفع 

الم�صلمين اأو من غيره. هذا هو ال�ّصيِّئ. 

انعدم  واإذا  المنزلقات,  هذه  مثل  في  الوقوع  من  الحذر  اإذًا  يجب 

ويبلغ  القيم  عن  التخّلي  نحو  تدريجّيًا  �صينحدر  فالمجتمع  الحذر, 
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وقد  الخارجية.  الق�صور  �صوى  والقيم(  الإ�صالم  )من  يبقى  ل  مرحلة 

تعّر�س  الذي  كالبتالء  وُيفاجُئه,  غّرة  حين  على  �صديٌد  ابتالٌء  ياأتيه 

فال   ,Qالح�صين اهلل  عبد  اأبي  ثورة  اندلع  حين  المجتمع  ذلك  له 

ظافًرا. منه  يخرج 

 بين الرّي وال�صهادة:

اآنذاك  الرّي  وكانت  الرّي.  ولية  نعطيك  �صعد(  بن  )لعمر  له  قالوا 

 - الوقت  ذلك  في   - الإمارة  من�صب  يكن  ولم  وغنّية.  �صا�صعة  ولية 

موّظفون  اليوم  فالمحافظون  الحا�صر؛  وقتنا  في  المحافظ  كمن�صب 

لم  الأمر  ولكّن  �صاّقة.  جهوًدا  ويبذلون  مرّتبات,  يتقا�صون  حكومّيون, 

يكون  واليًا,  ب  ُيَن�صَّ الذي  فال�ّصخ�س  الّنحو,  هذا  على  حينذاك  يكن 

المدينة,  في  الموجودة  الثروات  بجميع  الت�صّرف  في  اليد  ُمطَلق 

عا�صمة  اإلى  منها  مقداًرا  ُير�صل  اأن  بعد  �صاء  كيفما  فيها  يت�صّرف 

عظمى. اأهمّية  الوالي  لمن�صب  كان  ولهذا  الخالفة؛ 

الح�صين الإمام  لقتال  الذهاب  لذلك,  �صعد  بن  عمر  على  و�َصَرُطوا 

في  واحدة  لحظة  القيم  و�صاحب  النبيل  الإن�صان  يترّدد  ل  وهنا   .Q

رف�س مثل هذا العر�س؛ فكاأّنهم يقولون له: ُمت وُخذ الرّي.  اإذًا فما قيمة 

 ,Qعِب�س بوجه الإمام الح�صين
َ
الرّي؟! لو اأعطيُت الدنيا كّلها على اأن اأ

الّزهراء عزيز  لمحاربة  بالنهو�س  بالك  فما  بوجهه,  اأكفهّر  ول  اأفعل,  ل 

ولكن  قيمًا.  يحمل  الذي  الإن�صان  يقف  واأطفاله؟ هكذا  هو  وقتله   ,O

هذه  ت�صعف  وحينما  القيم,  من  ومجّردًا  خاويًا  المجتمع  يكون  حينما 
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المبادئ الأ�صا�صية بين اأفراد المجتمع, حينذاك ترتعد الفرائ�س. واأكثر 

ما ي�صتطيع المرء عمله في مثل هذا الموقف هو اأن ي�صتمهلهم ليلة واحدة 

للّتفكير في الأمر الذي لو فّكر فيه �صنة كاملة لو�صل اإلى النتيجة نف�صها, 

ولّتخذ القرار نف�صه؛ فال قيمة لمثل هذا الّنمط من التفكير. اإّل اأّن الّرجل 

فّكر في الأمر ليلة, واأعلن في اليوم الّتالي عن موافقته على ذلك العر�س. 

ولكّن اهلل تعالى لم يمّكنه من بلوغ تلك الغاية, وكانت نتيجة ذلك - اأّيها 

.
(1(

الأعّزاء - اأن َوَقَعت فاجعة كربالء

الخوارج, زّهاد  بال ب�صيرة:

اإن اأهمل الإن�صان في عبادته الح�صور القلبّي وروح العبادة - وهي نف�س 

مختلفة,  لأخطاٍر  ُعر�صًة  ف�صيكون   - له  والّت�صليم  باهلل  ن�س 
ُ
والأ العبودّية 

اأحدها هو التحّجر.

من  حالٍة  في  كانوا  كثيرًا,  اأ�صماَءهم  �صمعتم  الذين  الخوارج,  بع�س 

العبادة, ُي�صّلون ويتلون اآيات القراآن بخ�صوع, اإلى درجة اأّن بع�س اأ�صحاب 

اأمير الموؤمنينQ وقعوا تحت تاأثيرهم.

 Qففي اأّيام حرب الجمل نف�صها, كان اأحد اأ�صحاب اأمير الموؤمنين

د في منت�صف الّليل, ويتلو ب�صوت �صّجي حزين  ماّرًا, ف�صاهد اأحدهم يتهجَّ

قوله تعالى: 

ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ    ەئ   ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   {ې 

)1)  خطبة �صالة الجمعة - طهران, 1998/05/08.
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فجاء   ,
(1(

{ ی  ی  ی   ی    ىئىئ  ىئ   ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
حتى  اأّنه  نرى  لذلك  المزاج.  منقلب  متحّيرًا,   Qالموؤمنين اأمير  اإلى 

اأمير  اأ�صحاب  اأغلب  وكان   - والمّطلعين  والعقالء  الأذكياء  الأ�صخا�س 

اأمير  اأّن  ندرك  هنا  ومن  ُيخطئون,  اأي�صًا   - كذلك  المقّربين  الموؤمنين 

علي��  ليجراأ  يكن  ولم  الفتنة،  عين  فق�أُت  »اأن�  عبثًا:  َيُقل  لم  الموؤمنين 

, في خطبته المعروفة. والحّق اأّن هذا 
(2(

اأحٌد غيري بعد اأن م�ج غي�ب��«

الخوا�ّس  حّتى  لأّنه  بنف�صه؛  وثقته  وب�صيرته,  علّي,  �صيَف  يتطّلب  الأمر 

يتزلزلون. اأحيانًا 

فيم�  »�س�أنبئك  ل�صاحبه:  الموؤمنين  اأمير  قال  فقد  ُذكر,  ما  وعلى   

. عندما انتهت حرب الخوارج, وبقي منهم اأقّل من ع�صرة اأ�صخا�س 
(((
بعد«

والّتعاظ,  العتبار  لأ�صحابه   Qالموؤمنين اأمير  اأراد  الباقون,  وُقتل 

)1)  الزمر, 9.

)2)  نهج البالغة,ج1, �س182. غيهبها: ظلمتها ال�صديدة.

)3)  المق�صـــود فـــي الّرواية هو ُكميل بن زياد, وقد جاءت الرواية في بحار الأنوار,ج33, �س399, بطريقة اأخرى مع بع�س 

ها: »خرج اأمير الموؤمنينQذات ليلة مـــن م�صجد الكوفة متوّجهًا اإلى داره, وقد م�صى ربٌع  الختـــالف,  وهذا ن�صّ

مـــن الّليـــل ومعه ُكميل بن زياد, وكان من خيار �صيعته ومحّبيه, فو�صل فـــي الّطريق اإلى باب رجٍل يتلو القراآن في ذلك 

الوقـــت, ويقراأ قوله تعالـــى: {ې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ   وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ  ىئ  ىئىئ ی   ی  ی ی} ب�صـــوٍت �صجيٍّ حزيـــن, فا�صتح�صن ُكميل ذلك في باطنه, واأعجبه حال الّرجل 
مـــن غير اأن يقول �صيئـــًا, فالتفتP اإليه, وقال: يا ُكميل, ل تعجبك طنطنة الّرجل, اإّنه من اأهل الّنار, و�صاأنبئك فيما 

بعـــد! فتحّيـــر ُكميل لمكا�صفته لـــه على ما في باطنـــه, ول�صهادته بدخول الّنـــار, مع كونه في هذا الأمـــر, وتلك الحالة 

الح�صنـــة. وم�صى مـــّدة متطاولة اإلى اأن اآل حال الخوارج اإلى ما اآل, وقاتلهـــم اأمير الموؤمنينQ, وكانوا يحفظون 

نزل, فالتفت اأمير الموؤمنينQ اإلى ُكميل بن زياد, وهو واقٌف بين يديه, وال�ّصيف في يده يقطر دمًا, 
ُ
القراآن كما اأ

وروؤو�ـــس اأولئـــك الكفرة الفجرة مرميـــة على الأر�س, فو�صع راأ�س ال�ّصيف على راأ�ٍس من تلـــك الروؤو�س, وقال: يا ُكميل, 

{ې ې  ى ى ائ ائ ەئ}؛ اأي هـــو ذلك ال�ّصخ�س الـــذي كان يقراأ القراآن في تلك الّليلة فاأعجبك حاله, 

فقّبل كميل قدميه, وا�صتغفر اهلل«. )المترجم(
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فم�صى بين القتلى, وهناك في تلك المواقع خاطب بع�صهم, اإلى اأن و�صل 

اإلى اأحد القتلى, فاأ�صار لهم ليقلبوه, وكان ملقًى على وجهه, فقلبوه, ومن 

المحتمل اأّنه قال لهم اأجل�صوه, عندها �صاأل �صاحب: هل تعرفه؟ فلم يعرفه, 

�َصر قلبك.
َ
ل القراآن, واأ فقال اأمير الموؤمنينQ اإّنه َمن كان ُيرتِّ

اإذًا, ما هذه الّتالوة؟! وما نوع هذه العبادة؟! اإّنه ابتعاد عن روح العبادة.

الة والقراآن, وفهم اأّن وجود وحقيقة  اإن اأدرك الإن�صان روح العبادة وال�صّ

الإ�صالم ولّبه - الذي تج�ّصد في علّي بن اأبي طالبQ - قد ا�صتقر في 

طرٍف ما, ُيبِعد عن نف�صه كّل ال�ّصبهات ويلتحق به. هذا البتعاد عن القراآن 

والبتعاد عن الّدين يوؤّديان بالفرد اإلى الت�صخي�س الخاطئ لهذا المو�صوع, 

.Qوبالّتالي اإلى اإ�صهار �صيفه بوجه علّي

والأخطاء  الّتفّكر,  وعدم  الّتحّجر,  هذا  هو  الق�صّية  اأبعاد  فاأحد  اإذًا, 

الج�صيمة التي �صاهدناها طوال فترة حكم بني اأمّية وبني العّبا�س.

هد,  والزُّ العبادة  اأهل  ومن  نين  ومتديِّ مقّد�صين  كانوا  الأ�صخا�س  بع�س 

وُذكروا في كتب الّتاريخ باأّنهم من الُعّباد والزّهاد, وذوي عقل ورزانة, اإل اأّنهم 

الحّق من جبهة  تمييز جبهة  بم�صتوى عدم  كان  م�صتبهين, وخطوؤهم  كانوا 

الباطل. واأعظم الأخطاء هو اأن ي�صتبه الإن�صان بين جبهة الحّق والباطل, فال 

غيرة قابلة للعفو, اأّما خطاأ الخلط بين  ي�صتطيع التمييز بينهما. الأخطاء ال�صّ

جبهتي الحّق والباطل, وعدم معرفة جبهة الحّق فهو غير قابل للعفو.

عظمة الخوا�س في العبودية واجتناب المعا�صي:

اأمير  خوا�ّس  فعظمة  يا�صر,  بن  عّمار  اأمثال  عظمة  تكمن  وهنا 
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ظرف  اأّي  تحت  الأخطاء  يرتكبوا  لم  اأّنهم  في  تكمن   Qالموؤمنين

من الظروف, ولم ُي�صلُّوا جبهتهم. وقد ظهرت هذه العظمة في العديد 

من المواقف خالل حرب �صّفين, كما اإّنها لم تكن منح�صرة في هذه 

الحرب فقط, بل في العديد من المواقع التي التب�صت فيها بع�س الأمور 

ال�صبهة  يرفع  من  هو  يا�صر  بن  عّمار  وكان  الموؤمنين,  من  جمٍع  على 

�صاحب   - الإن�صان  هذا  نرى  وهنا  الوا�صح.  وبيانه  الّنافذة  بب�صيرته 

باأمير  المتعّلقة  الق�صايا  من  العديد  في   - ال�صاأن  وعظيم  النّير  القلب 

الموؤمنينQ, ومن بينها حرب �صّفين.

لقد ا�صتمّرت حرب �صّفين لأ�صهٍر عّدة, وكانت حربًا عجيبة؛ لأّن الّنا�س 

ويقروؤون  ويتعّبدون  الة  ال�صّ ُيقيمون  اأ�صخا�صًا  مقابلهم  في  يرون  كانوا 

با�صتطاعة  وليكون  الرماح.   على  الم�صاحف  رفعوا  اإّنهم  حّتى  القراآن, 

اإن�صاٍن اإ�صهار �صيفه في وجه اأفراٍد ُيقيمون ال�صالة, يحتاج  اإلى قلٍب �صجاع 

وجراأة عالية. 

 Qك�ن في قت�ل علّي« Qادق جاء في الّرواية عن الإمام ال�صّ

على اأهل القبلة بركة، ولو لم يق�تل�م علّي لم يدِر اأحد بعده كيف ي�سير 

للجمع  واأ�صار  الطريق,  فتح  من  هو   Qاأبي طالب بن  فعلّي   ,
(((
في�م«

بكيفّية الت�صّرف.

عندما كان اأبناوؤنا - اأثناء الحرب المفرو�صة - يجتاحون مواقع الأعداء 

المهاجمين وياأ�صرونهم, كانوا يجدون في متاري�صهم الم�صابح وال�ّصجدات! 

)1)  ال�صيخ الطو�صي, تهذيب الأحكام, ج6 , �س145, ح250.
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تمامًا كالذين وقفوا مقابل اأمير الموؤمنينQ, وكانوا ُيقيمون ال�صالة, 

ولذلك وقعت مجموعة في الخطاأ اآنذاك, وال�صخ�س الذي ت�صّدى لهم كان 

»عّم�ر بن ي��سر«, وهذا يحتاج اإلى الفطنة والب�صيرة, يحتاج اإلى �صخ�س 

مثل عمار. 

هذا  وهي   - العبادات  وروح  الأعمال  حقيقة  لالإن�صان  تنجِل  لم  فاإذا 

التوّجه والعبودية هلل -, واإذا لم َي�صَع - في كّل واحدة من هذه الواجبات - 

ليقّرب نف�صه من العبودية هلل, فاأعماله تبقى �صطحّية. واإّن العمل والإيمان 

ال�صطحّيين معّر�صان للخطر, وهذا ما نراه على امتداد تاريخ الإ�صالم.

اد بال ب�صيرة, األعوبة بيد ال�صالطين:  هَّ الزُّ

ذكرُت �صابقًا اأّن بع�س المتدّينين المقّد�صين من الُعّباد والزّهاد, كانوا 

الكاذب والمتلّون,  الفاجر الخبيث  الغا�صب  اإلى الخليفة الظالم  يذهبون 

فيجل�صون عنده وين�صحونه بعّدة كلمات, وُيحّدثونه بحديٍث َيبكي له, وكان 

بكاوؤه اإّما خداعًا ورياء, اأو لعّل �صيئًا في زاويٍة من قلبه كان يهّزه فيبكي. 

حّتى اإّن بع�صهم يكون مخمورًا وفي حالٍة من ال�ّصكر ال�ّصديد, فيقوم باإظهار 

بع�س الم�صاعر, فياأتي باأحدهم ليحّدثه بب�صع كلماٍت فيبكي لها. في هذه 

الحال ي�صبح هوؤلء الب�صطاء الجهالء - ولو كانوا عالمين بظواهر الدين 

- من ُمريدي هذا الخليفة.

بن  فعمرو  العجيبة,  الأمور   هذه  من  الكثير  نرى  الإ�صالم,  تاريخ  في 

ُعبيد, ذلك العابد الّزاهد المعروف, كان الخليفة العّبا�صي )المن�صور( 

غير  رويْد،  يم�سي  كّلكم  �سيْد،  »كّلكم ط�لب  فقال:  له,  بمحّبته  يتظاهر 
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بن  و»محّمد  عبيد«  بن  »عمرو  �صاهدتم  اإذا  لكن  ؛ 
(((
عبيْد« بن  عمرو 

المعّوقات  من  زمانهم  في  كانوا  اأّنهم  ترون  واأمثالهما,  الّزهري«  �س��ب 

الكبرى في طريق الحّق؛ فهوؤلء كانوا بح�صورهم يدعمون جبهة الباطل, 

- وحيدة مظلومة, وب�صبب 
 P ويتركون جبهة الحّق - اأي اأهل بيت النبي

هذا الجهل كان الأعداء يتجّروؤون عليهم...

روح العبادة في العبودّية هلل �صبحانه: 

اأّيها الإخوة والأخوات, علينا اأن ن�صعى لإحياء روح العبودّية في نفو�صنا؛ 

لأّن العبودّية تعني الت�صليم هلل, وتعني تحطيم تلك الأ�صنام الموجودة في 

اأنف�صنا. هذه الأ�صنام الداخلّية - اأي الأنا - تبرز في الكثير من المواقع, 

ما,  اأحد  يخالفك  عندما  اأو  خطر,  في  م�صلحتك  تكون  عندما  �صّيما  ول 

اأو يكون هناك �صيء موافق لرغبتك, ولو كانت رغبتك مخالفة لل�صريعة, 

طرف  في  ال�صخ�صّية  الم�صلحة  فتكون  طرق,  مفترَق  تواجه  عندما  اأو 

والتكليف في طرف اآخر, ففي هذه الم�صايق والميادين بالّتحديد ُتخرُج 

هذه »الأن�« راأ�َصها, وُتظهر نف�َصها.

-, هذا  النف�س  اأي هوى   - الداخلّية  الأنا  بهذه  التحّكم  ا�صتطعنا  فاإن 

الأقّل  على  اأو  داخلنا,  في  الموجود  ال�صيطان  هذا  الباطنّي,  الفرعون 

ا�صتطعنا َكبحها, ف�صت�صلح اأمورنا كّلها, وقبل اأّي �صيء �صنرتقي نحن اإلى 

.
(2(

م�صتوى الإن�صانّية, ون�صل اإلى الفالح

)1)  ال�صيد المرت�صى, الأمالي, ج1, �س122.

)2)  كلمته في  لقاء مع عاّمة اأفراد ال�ّصعب, 1999/04/26.
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:Qهد زينة علي الزُّ

 Q هناك العديد من الّروايات الحاكية عن مناقب اأمير الموؤمنين 

وف�صائله.

ل يقت�صر 
 
Qصير اإلى اأّن ما ُروي في ف�صائل اأمير الموؤمنين�

ُ
 بدايًة اأ

ياأن�س  اأو  يرويها  لي�صوا وحدهم من  ال�ّصيعة  اأّن  بمعنى  ال�ّصيعة فقط,  على 

. الكثير من ف�صائل ومناقب اأمير الموؤمنينQ يرويه اأي�صًا غير 
(1(

بها

والُمريدين  الُمحّبين  من  هّم  الم�صلمين  من  فالكثير  كتبهم,  في  ال�ّصيعة 

عظيم  الإمام  ذاك  �صيما  ول   ,Rالكرام النبّوة  بيت  لأهل  والّتابعين 

ال�صاأن.

المعروف,  ال�صافعّي  الكاتب  المغ�زلي«  »ابن  عن  هي  الروايات  اإحدى   

الذي يروي في كتابه - وراوي هذا الحديث لي�س �صيعّيًا - عن اأن�س بن مالك, 

عن ر�صول اهلل P اأّنه قال: »اإّن علّي بن اأبي ط�لب ُي�سيء في الجّنة لأهل 

؛ معناه اأّن نور ذلك العظيم 
(2(

بح لأهل الّدني�« الجّنة، كم� يظ�ر كوكب ال�سّ

يغلب في الجّنة اأي�صًا على �صائر الأنوار. وهذا الكاتب نف�صه, يروي عن عّمار 

)1)  ون�صتثنـــي مـــن ذلـــك القّلة الذيـــن ُيعّدون على اأ�صابع اليّد, ول ُيعـــرف اإذا ما بقي منهم اأثـــٌر اأو اأّن لهم وجودًا - يعني 

.Qالّنوا�صب والخوارج-, واأّما بقّية الم�صلمين فهم من محّبي اأمير الموؤمنين

)2)  ابن الغزالي, المناقب, �س140-185. وفي م�صادر اأخرى:  �صرح الأخبار والعمدة والإقبال والبحار.
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بن يا�صر اأّنه قال: »ق�ل ر�سول اهلل P لعلّي بن اأبي ط�لبQ: ي� علّي، 

هد في  اإّن اهلل قد زّينك بزينة لم ُيزّين العب�د بزينة اأحّب اإلى اهلل من��، الزُّ

؛ اأي عدم الرغبة بالّدنيا والإعرا�س عن تلك المظاهر الخادعة 
(1(

الدني�«

 .Qالتي يلتّذ بها الإن�صان؛ هذه هي الزينة التي اأعطاها اهلل تعالى لعلّي

فلي�س المق�صود هنا اإعمار الّدنيا ول اإحياء الأر�س وتزيينها بالّزينة الإلهّية 

�صّباقًا   Qالموؤمنين اأمير  كان  ما  وهو   - اهلل  عباد  منها  ي�صتفيد  حتى 

في  هو  مّما  واأنتم-  نحن   - اأعددناه  ما  هو  بالدنيا  المق�صود  ولكن  اإليه-؛ 

الأر�س لحظوظ النف�س ولّذاتها, من ماأكل وم�صرب ومركب )�صّيارة(, اأو من 

�صهوات جن�صّية, وهذه هي الدنيا الُم�صار اإليها في الّروايات. ومن الطبيعّي, 

فاإّن ال�صتفادة بمقداٍر ما من هذه الأمور مباٌح, ولعّله ممدوٌح اأي�صًا؛ اأّما ما 

ُنهينا عنه فهو الغرق في تلك الدنيا ال�صّيئة والخبيثة.

.Qهد في الّدنيا هو زينة علّي بن اأبي طالب  اإذًا, الزُّ

 :Q لعلّي  قال  اإّنه   Pاهلل ر�صول  عن  الحديث  بقية  في  يقول  ثّم 

»َوجَعل الّدني� ل تن�ل منك �سيئ�«.

رواية  هي  العظيم  ذلك  محّبي  قلوب  ُتنير  التي  الأخرى  والرواية 

»الموّفق الخوارزمّي الحنفّي«, وهو اأي�صًا من كّتاب اأهل ال�صّنة, وله كتاٌب 

في المناقب.

ينبغي ال�صتعداد لنكون عملّيًا من اأتباع تلك ال�صخ�صّية العظيمة, ولي�س 

بال�صم فقط. 

)1)  الموفق الخوارزمي, المناقب, �س113 / مناقب المغازلي, �س105, مع اختالف ب�صيط.



55

:Qقال لعلّي
 Pاأّن ر�صول اهلل

 

 يروي الموّفق

اأّول�ن  اأّم�  ف�أعط�ني؛  رّبي فيك خم�� خ�س�ل  �س�ألُت  اإّني  علّي،  »ي�   

ف�س�ألُت رّبي اأن تن�سّق عّني الأر��، واأنف�� التراب عن راأ�سي واأنت معي 

ف�أعط�ني؛ واأّم� الث�نية ف�س�ألُت رّبي اأن يوقفني عند كّفة الميزان واأنت 

معي ف�أعط�ني؛ واأّم� الث�لثة ف�س�ألُت رّبي اأن يجعلَك ح�مل لوائي، وهو 

لواء اهلل الأكبر، عليه الُمفلحون الف�ئزون في الجّنة، ف�أعط�ني«, يّت�صح 

جمع  كّل  واأّن  األوية,  القيامة  يوم  في  هناك  اأّن  النبوّي  الحديث  هذا  من 

من الخالئق ُيح�صرون تحت اأحد هذه الألوية, »واأّم� الّرابعة ف�س�ألُت رّبي 

اأن  رّبي  ف�س�ألُت  الخ�م�سة  واأّم�  ف�أعط�ني؛  من حو�سي  ّمتي 
ُ
اأ ت�سقي  اأن 

ّمتي 
ُ
واأ المقّدمة  في  اأنت  اأي  ف�أعط�ني«,  الجّنة  اإلى  ّمتي 

ُ
اأ ق�ئد  يجعلك 

خلفك تقودها اإلى الجّنة, واهلل َقبـِل ذلك, ثّم يختم الرواية بقوله: »الحمد 

. وهنا نرى ر�صول اهللP ي�صكر اهلل على ما 
(1(

هلل الذي منَّ َعلَيَّ بذلك«

منَّ به من المقامات المعنوّية على علّي بن اأبي طالبQ, والحقُّ اأّنه ل 

.
(2(

مقام يرقى لي�صل اإلى هذا المقام

اأمير الموؤمنينQ قّمة الزهد:

َوَقَع اختياري اليوم على رواية َوَرَدت في كتاب الإر�صاد لل�صيخ الُمفيد, 

ها من كتاب »الأربعون حديث�ً« لالإمام الخميني},  اإل اإّنني نقلُت ن�صّ

وهو كتاٌب مهمٌّ جدًا, وطاَبْقُتَها مع ما ورد في كتاب الإر�صاد. 

)1)  المناقب, م. �س, �س 294.

)2)  من كالم الإمام القائد في خطبة �صالة الجمعة, 1992/3/27.

علّيQ ... منوذج الزهد الأرقى
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اأمير  ذكر  فجرى 
 
،Qال�س�دق الإم�م  عند  »كّن�  الراوي:  يقول 

.(Qوَمَدَحُه بم� هو اأهُله« )اأي الإمام ال�صادق
 
Qالموؤمنين

وراأيُت اأّن كّل فقرة من الفقرات التي ي�صتند اإليها الحديث ت�صير اإلى ُبعٍد 

من اأبعاد �صخ�صّية اأمير الموؤمنينQ, كزهده وعبادته والخ�صو�صّيات 

الأخرى التي �صاأعر�صها. فالإمام ال�صادقQ يمتدح - طبقًا للرواية- 

اأمير الموؤمنينQ واأّول جملة قالها, هذه:

َكَل علّي بن اأبي ط�لبQ من الّدني� حرام�ً قّط حتى 
َ
اأ »واهلل م� 

؛ اأي اإّنه لم ي�صع في فمه لقمَة حرام, وكان يتجّنب 
(1(

م�سى اإلى �سبيله«

يبتعد  كان  اإّنه  اأي  الحرام؛  الَمَنال  ويتجّنب  الحرام,  والمال  الحرام  اأكل 

الأمور  هذه   Qالمع�صومون بّين  لقد  لحظوا,  �صبهة.  فيه  عّما  حّتى 

الفكر  م�صتوى  على  ذلك  من  واأكثر  وقاعدة,  وكنموذٍج  للعمل,  كاأ�صوٍل 

 Qادق والإمام الباقر والإمام ال�صّجاد اأقّر الإمام ال�صّ والثقافة. وقد 

باأّنهم ل ي�صتطيعون تحّمل عي�س اأمير الموؤمنينQ, فما بالك اإذا و�صل 

الّدور لأمثالي؟ فواوياله!

فتلك  ل,  هكذا,  العي�س  واأنت  اأنا  يمكننا  هل  اأّنه  هنا,  الكالم,  لي�س 

الحياة هي قّمة الحياة, والإمام ُي�صير اإليها. ومعنى الإ�صارة اإلى القّمة, اأي 

على الجميع اأن ي�صيروا في هذا الّتجاه. ولكن من الذي ي�صتطيع بلوغ تلك 

القّمة؟ في ذلك الحديث يقول الإمام ال�صجادQ: اأنا ل اأ�صتطيع العي�س 

على ذلك النحو.

)1)  الحّر العاملي, و�صائل ال�صيعة, ج1, �س68, باب ا�صتحباب الجد والجتهاد في العبادة, ح18.
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 زهٌد ل يطيقه اأحد:

في  عليه  ب�أ�سّدهم�  اأخذ  اإّل  ِر�َس�ً  اأمران كالهم� هلل  له  َعَر�َ�  »وم� 

بدنه«, فاإن َعَر�َس له �صيئان كالهما ير�صى اهلل به, ل اأّن اأحدهما حرام 

�َصقُّ على 
َ
والآخر حالل؛ كاأن يكون كالهما مثاًل من العبادة, ولكن اأحدهما اأ

بدنه من الآخر, كان يختاره )اأي الأ�صّد(, واإن َعَر�َس له نوعان من الّطعام 

كان يختار اأدناهما, واإن َعَر�َس له نوعان من الثياب كان يختار اأرداأهما, 

وهذا  عليه.  اأ�صَعَبُهما  يختار  كان  حالل,  كالهما  عمالن,  له  َعَر�َس  واإن 

ث هنا - كما ُت�صير  ٍث عادي, واإّنما المتحدِّ الكالم لي�س �صادرًا عن متحدِّ

ادقQ؛ اأي اإّن كالمه في غاية الّدّقة. التفتوا  الرواية- هو الإمام ال�صّ

كم اأّن الت�صّدد مع النف�س مهمٌّ  في الحياة الدنيا ومتاعها.

اأي  به«؛  ِثَقًة  فقّدمه  دع�ه  اإّل  قّط  ن�زلٌة 
 Pبر�سول اهلل َنَزَلت  »وم� 

ة كان ي�صتدعيه وينتدبه لها وُيقّدمه  ت به ُملمَّ األمَّ اإّن الّر�صولP متى ما 

فيها, وذلك اأوًل: لعلمه باأّنه قادٌر على اأدائها على اأح�صن وجه, وثانيًا: اأّنه 

ب من الأعمال ال�صاّقة, وثالثًا: اأّنه كان على ا�صتعداد للجهاد  لم يكن يتهرَّ

في �صبيل اهلل.

اإلى   ففي »ليلة المبيت«, مثاًل, حين هاجر ر�صول اهلل �صّرًا من مّكة 

اأحد في �صريره, وهناك قّدم الر�صول علّيًا.  اأن يبيت  المدينة, كان يجب 

وفي الحروب كان الّر�صول اأي�صًا يقّدمه...

من  اأمثالي  هم  ومن  اأنا   - اأّدعي  اأن  اأجل  من  لي�س  هنا  فالحديث 

عاف- اأّننا نريد العمل بهذا ال�ّصكل, ل, لي�س كذلك, اإّنما  الم�صاكين وال�صِّ

علّيQ ... منوذج الزهد الأرقى
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الق�صّية هي اأّننا يجب اأن ن�صير في هذا الّتجاه. والإن�صان الُم�صِلم ال�ّصائر 

على نهج عليQ يجب اأن ي�صير على هذا الخّط, واأن يتقّدم اإلى الأمام 

باأ�صرع ما ُيمكن.

الأّمة غيره،  ر�سول اهللP من هذه  اأحٌد عمَل  َط�َق 
َ
اأ »وم�  قال:  ثّم 

كّل  اأي رغم  والّن�ر«؛  الجّنة  بين  ك�أّن وج�ه  َرجٍل  َعَمَل  ليعمل  ك�ن  واإّنه 

هذه الأعمال الكبرى وخ�صيته من اهلل واإيمانه به, كان �صلوُكه �صلوَك اإن�صاٍن 

يعي�س بين الخوف والّرجاء, فهو كان يخ�صى اهلل وكاأّنه ُمتاأرجح بين الجّنة 

والّنار »يرجو ثواب هذه، ويخ�ف عق�ب هذه«.

والبذل  والعناء  الجهاد  هذا  كّل  رغم  اأّنه  هي  الكالم  هذا  وخال�صة   

والعبادة, لم يغتّر Q ب�صيء. في حين اأّنه اإذا �صّلى اأحُدنا ركعتّي نافلة, 

بالغرور!  فورًا  ُي�صاب  فاإّنه  دمعتين,  واأراق  الأدعية,  من  ُجمٍل  ب�صع  وقراأ 

الموؤمنين اأمير  اأّما  العّلّيين.  طاوو�س  اأ�صبح  وكاأّنه  نف�صه  ويت�صّور  نعم, 

الحة على كثرتها. Q فلم يغتّر باأعماله ال�صّ

 Qاأّما لماذا يخاُف اأ�صخا�ٌس كالّر�صول وكاأمير الموؤمنين وال�ّصّجاد

اأجل  من  الجّنة  اهلل  الذين خلق  وهم  منها,  باهلل  وي�صتعيذون  ناَر جهّنم, 

ُندرك  ول  ونظُرنا ق�صير,  نا�س �صعاف 
ُ
اأ اآخر. نحن  بحٌث  اأمثالهم, فهذا 

علمّية  �صخ�صّية  اأمام  يلعب  �صغيٍر  كطفٍل  ذلك  في  وَمَثُلنا  اهلل.  عظمة 

اأنت  اأّما  لأّنه ل يعرف من هي.  لوجودها؛  اآبٍه  ويذهُب غير  كبرى, يجيُء 

الّطفل الذي يفوُق عقُله عقَل طفله مئة مّرة, فتتوا�صع  فالأّنك والد ذلك 

اأمام اهلل تعالى, فنحن ل ندرك عظمته,  لتلك ال�صخ�صّية. وهكذا حالنا 
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من  انتقلوا  الذين  اأّما  يعين؛  َو�صِ نا�س 
ُ
واأ غافلين  كاأ�صخا�ٍس  اأو  كاأطفاٍل 

مرحلة العلم اإلى مرحلة الإيمان, ومن مرحلة الإيمان اإلى مرحلة ال�ّصهود, 

ومن مرحلة ال�ّصهود اإلى مرحلة الفناء في اهلل, اأولئك تتجّلى عظمة اهلل 

اأمام اأب�صارهم, اإلى الحّد الذي ل يرون اأّي عمٍل �صالح يعملونه قد �صدر, 

ويقولون: اأ�صا�صًا, نحن لم نعمل اأّي عمل. هوؤلء يرون اأّنهم دائمًا مدينون 

للّذات الأحدّية المقّد�صة.

والّنج�ة من  األَف مملوٍك في طلب وجه اهلل  عَتَق من م�له 
َ
اأ »ولقد 

الّن�ر، مّم� كّد بيديه وَر�َسَح منه جبينه«؛ اأي اإّن الأموال التي اأنفقها على 

عتق اأولئك المماليك لم يح�صل عليها بالمّجان, واإّنما ح�صل عليها بتعب 

يديه, وعرق جبينه, وبالعمل ال�صاّق الم�صني.

 كان Q يعمل, �صواء اأفي عهد الر�صولP, اأم في ال�صنوات الخم�س 

والع�صرين )بعد وفاة الّر�صولP(, اأم في عهد خالفته؛ حيث ُي�صتدّل من 

يحفر  فكان  خالفته؛  زمن  في  اأي�صًا  يعمُل  كان  اأّنه  والّدلئل  الآثار  بع�س 

القنوات, ويحيي الأرا�صي ويزرعها, ويح�صل على المال من هذا الّطريق, 

على هذا  عَتَق 
َ
واأ ويعتقهم,  العبيد  ي�صتري  وكان  اهلل,  �صبيل  في  ُينفقه  ثم 

المنوال األف عبد.

»واإّنه ك�ن ليقوت اأهله ب�لّزيت والخّل والعجوة«؛ اأي اإّن طعامه العادي 

الذي كان في داره هو الّزيت والخّل والّتمر من الّدرجة المتو�ّصطة اأو الأقّل. 

مجتمعنا  ُعرف  في  والُجبن  الُخبز  اأو  والّلبن,  الخبز  ُي�صبه  طعامه  وكان 

الحالي.

علّيQ ... منوذج الزهد الأرقى
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(((
اإذا ف�سل �سيء عن يده دع� ب�لجلم اإّل كرابي��،  ِلب��ُسه  »وم� ك�ن 

ه«؛ اأي اإّنه لم يكن يرت�صي لنف�صه حّتى الّزيادة في الأكمام, واإذا زاد  فق�سَّ

ه؛ يعني اأّنه لم ير�َس حّتى باأن تكون  القما�س عن ذلك دعا بمق�سٍّ فق�صّ

اأكمام قمي�صه طويلة, وكان يقول هذه زيادة, فلي�صتخدم ذلك القما�س في 

خياطة �صيء اآخر؛ لأّن القما�س كان قلياًل في ذلك الع�صر, وكان النا�س 

يواجهون م�صكلة في الح�صول عليه, بحيث اإّن قطعة �صغيرة من القما�س 

تلزم, وُي�صتفاد منها. 

�صوة 
ُ
واأ الإ�صالم  قّمة   Qكان فقد  عبادته؛  عن  ذلك  بعد  تحّدث  ثّم 

اأحٌد  بيته  اأهل  ُولِده ول  �سَبَ�ه من 
َ
اأ »م�  الّرواية:  للم�صلمين. وجاء في هذه 

ادق اأقرب �َسَبَ��ً به في لب��سه وِفقِ�ه من علّي بن الح�سين«؛ اأي اإّن الإمام ال�صّ

Q يقول: لم ي�صبه اأمير الموؤمنينQ في جميع اأهل بيتهQ, واأولد 

.
(2(
Q في �صلوكه وزهده وعبادته, اإّل الإمام ال�صّجاد Pالنبّي

 نخالة ال�صويق در�ٌس للوالي:

اأراد - على الأرجح - تعيين رجٍل من   Qاأمير الموؤمنين اأّن  ُيروى 

الّظ�ر  »اإذا �سّليت  له:   Q فقال   ,
(3(

المناطق اإحدى  واليًا على  ثقيف 

غداً فُعد اإلّي«. والمتعارف عليه في زماننا عند تعيين محافظ اأو م�صوؤول, 

ال�صخ�س:  هذا  يقول  تو�صيات.  من  لديه  ما  ليبلغه  ي�صتدعيه  الحاكم  اإّن 

دونه،  َيحِب�ُسني  اأجد عنده ح�جب�ً  فلم  المعّين،  الوقت  اإليه في  »فُعدت 

)1)  كرابي�س جمع كربا�س, وهو الثوب الخ�صن, كلمة فار�صّية  معّربة. الجلم: المقرا�س.

)2)  من كالمه في خطبة �صالة الجمعة – طهران, 1999/12/31.

)3)  وهي منطقة »عكبرا«.
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مختوم،  م�سدوٍد  بوع�ٍء  فدع�  م�ء،  وكوز  قدح  وعنده  ج�ل�س�ً  فَوَجدُته 

فقلُت في نف�سي: لقد اأّمنني حّتى ُيخِرج اإلّي جوهراً، فَك�َسر الختم وحّله، 

، ف�أخرج منه ف�سّبه في القدح و�سّب عليه م�ًء، ف�سرب 
(((
ف�إذا فيه �ُسويق

�سِبْر، فقلت: ي� اأمير الموؤمنين: اأت�سنع هذا في العراق 
َ
و�سق�ني، فلم اأ

وطع�مه كم� ترى في كثرته؟ فق�ل: اأّم� واهلل، م� اأختم عليه بخاًل به - 

اأن ي�أكل اأحٌد م� من هذا الّطحين الّرخي��- ولكّني  اإّنني ل اأخ�ف  اأي 

اأبت�ع قدر م� يكفيني من هذا الّطحين، وهو من اأرخ�� الأنواع، ف�أخ�ف 

اأن َينُق�� فُيو�سع فيه من غيره - اأْي اإّنني اأخ�ف اأن ي�سع فيه اأحد من 

دخل بطني اإّل طّيب�ً - اأْي اإّنني 
ُ
غير الّطحين الذي ابتعته- واأن� اأكره اأن اأ

.
(2(

اأريد اأن اآكل طع�م�ً طّيب�ً- ا�ستريُته من م�لي ول م�ل فيه لأحد«

عندما اأراد اأمير الموؤمنينQ اأن ُيعّلم هذا الوالي, ا�صتدعاه ليريه 

اأن  با�صتطاعته  كان  اأّنه  في حين  الحديث,  له هذا  وليقول  الم�صهد,  هذا 

لتتوّلى  ذاهٌب  اإّنك  له:  ويقول  لُيفِهمه  اأح�صره  لكّنه  الم�صجد,  في  يو�صيه 

النتباه  عليك  ولذلك  اإمرتك,  تحت  تكون  الّنا�س  من  جموٌع  فيها  مدينة 

لي�صت مطلقة,  ال�ّصلطة  واأعرا�صهم, فهذه  واأرواحهم  واأموالهم  لَخَراجهم 

فكونك واليًا ل يعني اأّنك مطلق اليد وحرٌّ في الّت�صّرف, فالَتِفت, وافَهم ما 

الذي تقوم به.

ثّم قال له: »ف�إّي�ك وتن�ول م� ل تعلم ِحّله«, والتناول ل يقت�صر على 

الأكل. هذه حياة اأمير الموؤمنينQ, وهذا هو در�صه وزهده.

ويق: نوع من الّطحين الخ�صن, اأو نخالة الّطحين. )1)  ال�صُّ

)2)  العالمة المجل�صي, بحار الأنوار, ج40, �س335, باب زهد المام عليQ وتقواه وورعه, ح15.

علّيQ ... منوذج الزهد الأرقى
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 رداوؤه �صمل قطيفة, وبرٌد قار�س!

 حادثة عن اأبيه, قال: »دخلُت على علّي بن اأبي ط�لب
(1(

يروي اأحدهم

 - ك�ن الجّو ب�رداً، والإم�م يجل�� 
(((
Q وهو يرعد تحت �سمل قطيفة

على قطيفة رفيعة ويرتجف- فقلت: ي� اأمير الموؤمنين، اإّن اهلل تع�لى 

بنف�سك  واأنت ت�سنع  يعّم،  الم�ل م�  بيتك في هذا  قد جعل لك ولأهل 

م� ت�سنع؟!«؛ اأي يا اأمير الموؤمنين, لماذا ترتجف والجّو بارد؟ �صع �صيئًا 

هذه  واإّن  �سيئ�ً،  اأموالكم  من  اأرزاأكم  م�  »واهلل   :Q فاأجابه  عليك, 

.
(3(

لقطيفتي التي خرجُت ب�� من منزلي من المدينة، م� عندي غيره�«

ال�صلطة,  راأ�س  وعلى  القّمة  في  كان   ,Qالموؤمنين اأمير  حال  هذه 

ونحن اأقّل منه باأربعة اأو خم�صة اآلف قدم, فعلينا التوّجه نحوه. 

في  ُجلنا  كيفما  اأّننا  والواقع  لنا.   Qالموؤمنين اأمير  در�س  هو  هذا 

.
(4(

اأبعاد حياة هذا العظيم, راأينا المواعظ والدرو�س

يقول القطب الّراوندّي, وهو من كبار علمائنا في القرن ال�ّصاد�س, عن 

:Qزهد اأمير الموؤمنين

هد والمواعظ والّتذكير والّزواجر،  »ومن�� اأّن كالمه الوارد في الزُّ

اإذا فّكر فيه المفّكر ولم يدِر اأّنه كالم علّيQ - وهو من ك�ن َيب�سط 

كّل  عليه  وان��لت  والبلدان،  الأم�س�ر  من  كبيٍر  ج�نٍب  على  حكومته 

)1)  وهو هارون بن عنترة, يروي عن اأبيه حادثة راآها في اإحدى الحروب اأو الأ�صفار.

)2)  �صمل قطيفة: ثوب خلق باٍل.

)3)  بحار الأنوار, م. �س, ج40, �س334, باب زهد الإمام عليQ وتقواه وورعه, ح15.

)4) حديث الولية )مو�صوعة خطابات القائد(, ج7, �س40- 55.
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اأّنه كالم  ي�سّك  وال�سي��سّية - ل  والم�س�ئل الجتم�عّية  الق�س�ي�  تلك 

الّزه�دة«. هذا هو  له في غير  العب�دة، ول حّظ  بغير  له  �ُسغل  من ل 

اأوج  في  �صخ�صّيته كذلك  اأبعاد  كّل  وكانت   ,Qالموؤمنين اأمير  زهد 

َجَمَع ب�� بين  التي  ثّم ي�صيف: »وهذه من من�قبه العجيبة  عظمتها. 

.
(2 (1(

الأ�سداد«

علّي Q, اأكثر النا�س اإنتاجًا وزهدًا!

... فاأمير الموؤمنينQ كان الَمَثَل في زهده واإعرا�صه عن الّدنيا. ولعّل 

 Q فاإّنه  اأبرِزها. ومع ذلك,  اأحُد  اأو  البالغة  اأبرُز موا�صيع نهج  هَد  الزُّ

كان طوال فترة خم�ٍس وع�صرين �صنة بين وفاة الّر�صولP وت�صّلمه الخالفة 

ُينفق من ماله الخا�ّس في الإعمار, اإذ كان يزرع الب�صاتين والمزارع, ويحفر 

الآبار, وي�صّق الأقنية وي�صّوي الحقول, والمده�س اأّنه كان يت�صّدق بكّل ذلك 

في �صبيل اهلل.

اإنتاجًا,  اأكثر الّنا�س  اأمير الموؤمنينQ كان  اأّن  اأن نعلم  ل َغَرَر في 

ه��سم  بني  على  ُوزَِّعت  لو  اليوم  َدَقتي  �سَ »اإّن  قال:  اأّنه  عنه  ُنقل  وقد 

يعي�س  كان  الثرّي  الإن�صان  هذا  لكّن  اإنتاجه.  كان  هكذا   .
(3(

لَو�ِسَعت�م«

الحياة الأكثر فقرًا؛ لأّنه كان ُينفق كّل تلك الّثروة في �صبيل اهلل. كان بيديه 

يحفر الآبار في الأر�س, ويقوم بكّل الأعمال. ينقل الراوي: »راأيُت الم�ء قد 

تدّفق من تلك البئر ك�أوداج الجمل، فخرج اأمير الموؤمنينQ منه 

)1)  العالمة المجل�صي, بحار الأنوار, ج40, �س 318, باب زهد الإمام عليQ وتقواه وورعه, ح 2.

)2)  كالم القائد في خطبة �صالة الجمعة – طهران, 1991/04/05.

)3)  ابن طاوو�س, ك�صف المحّجة, �س124.

علّيQ ... منوذج الزهد الأرقى



64

مفتاح اخلري

وهو ُملّطخ ب�لّطين، وجل�� عند ح�فّته، ودع� بورٍق وكتب فيه ب�أّن هذا 

البئر اأوقفه علّي بن اأبي ط�لب على اأ�سخ��ٍ� َذَكَرهم«.

كان   Qالموؤمنين اأمير  حكومة  عهد  في  نالحظه  الذي  والأمر 

ة وم�صيرته )قبل ذلك(, وكان اأي�صًا يظهر في اأثناء  امتدادًا لحياته الخا�صّ

خالفته هكذا.

على  واجبًا  اهلل  جعله  الذي  بنائها  مع  يتنافى  ل  بالّدنيا  هد  الزُّ اإّن   

الجميع؛ عّمروا الّدنيا, واأحيوا الأر�س واأوجدوا الثروة, ولكن ل تتعّلقوا بها, 

ول تكونوا عبيدًا لها, ول تكونوا اأ�صرى المال والّثروة؛ لتتمكنوا من اإنفاقها 

في �صبيل اهلل ب�صهولة. 

هذا هو الّتوازن الإ�صالمي. والأمثلة من هذا الّطراز كثيرٌة, ولو اأردُت 

.
(1(

ذكر اأمثلٍة لها ل�صتغرقت وقتًا طوياًل

–  طهران, 1997/01/31. )1)  من كالمه في خطبة �صالة الجمعة 
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  طوبى لمن هم دائمًا في �صالة:

الة بخ�صوٍع  عندما تتعّبدون وتقروؤون دعاًء بروحّية عالية, وُتقيمون ال�صّ

ح�صلتم  لّذٍة  اأّي  ترون  عندها  م�صتحّق,  على  ُتنفقون  اأو  قلب,  وح�صور 

اإدراكها بالّطعام, فمن  ُوّفْقتم لها. هذه الّلذة ل يمكن  عليها, واأّي حظوة 

ذاق حالوة العبادة, حيث ُيوّفق لها الإن�صان الموؤمن في حياته بين الحين 

والآخر وبن�َصٍب متفاوتة بين �صخ�سٍ واآخر, حا�صٌر للتخّلي عن الّدنيا وما 

فيها, لتبقى له هذه الّلّذة التي ُيدركها في لحظة التوّجه اإلى اهلل, وعبادته, 

ومناجاته, اأو البكاء من خ�صيته.

من الّطبيعي اأّن المادّيات ُتخرُج الإن�صان من تلك الحالت التي تح�صل 

اأحيانًا, اأي حالت الّلّذة المعنوّية, فالذين لي�صوا على معرفة باهلل والأهداف 

المعنوّية, ل يتذّوقون طعم هذه اللّذة. وما اأكثر الّنا�س الذين ق�صوا اأعمارهم 

في ظّل الأنظمة الماّدّية الم�صوؤومة! ولم تح�صل لهم تلك الحالة من التوّجه 

اإلى اهلل واللّذة الّروحّية ولو للحظة واحدة, فهوؤلء ل ُيدركون ما نقوله.

 , اإلى حدٍّ اإلى م�صتوًى, واأن ينير القلوب  يريد الإ�صالم اأن يرفع النا�س 

الّلّذة  اإلى حالة  ال�صيئات من �صدورنا على نحٍو, بحيث ن�صل فيه  ويخرج 

بل  العبادة,  في محراب  فقط  ولي�س  لحظات حياتنا,  في جميع  المعنوّية 
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اأن ن�صعر بها حتى في بيئة العمل واأثناء الدر�س, في ميدان الحرب واأثناء 

التعّلم والتعليم, وفي �صاحة الإعمار.

اأثناء  اهلل  مع  اأّنهم  ذلك  ومعنى  �سالة«,  في  دائم�ً  هم  لمن  »طوبى   

بيئتهم  في  بالّنور  ي�صعُّون  فهوؤلء  وال�ّصرب.  الأكل  اأثناء  اهلل  ومع  الّتجارة, 

من  الّنوع  هذا  تربية  الّدنيا  ا�صتطاعت  واإذا  كّله.  العالم  في  بل  المحيطة, 

الب�صر, ف�صُيقَتلع من�صاأ الحروب والّظلم والّتمييز والّرج�س. هذه هي الحياة 

الطّيبة.

 معنى الحياة الطيبة:

الة والعبادة, واأن ل  معنى الحياة الطّيبة اإذًا, لي�س اأن يقوم المرء بال�صّ

يتوّجه اأ�صاًل اإلى الماّديات واأمور الحياة. الحياة الطّيبة تعني جمع الّدنيا 

والآخرة معًا. فالحياة الطّيبة تجمع المعنى والّروح والماّدة معًا, والحياة 

والّتجارة  ناعة  بال�صّ وترتقي  تبني  ت�صعى,  التي  الأّمة  تلك  تعني  الطّيبة 

في  والتقنّية  العلمّية  القدرات  وتمتلك  الم�صتويات,  اأعلى  اإلى  والّزراعة 

مختلف المجالت؛ وفي جميع هذه الحالت يكون قلبها مع اهلل وتعرف اهلل 

اأكثر يومًا بعد يوم. 

اإليه  �صعى  الذي  الهدف  هو  وهذا  الإ�صالمّي,  الّنظام  هدف  هو  هذا 

الأنبياءR, واأعلنه م�صلحو العالم, ودعت اإليه ال�صخ�صّيات الإ�صالمّية 

.
(1(

العظيمة خالل المئة والخم�صين اإلى المئتين �صنة الأخيرة

.1991/04/18 ,Q1)  حديث الإمام الخامنئي في ح�صد من �صّكان مدينة م�صهد, وزّوار الإمام الّر�صا(
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الزهد, اأعظم م�صاألة في نهج البالغة:

هد, اأعظم م�صاألة مطروحة في نهج البالغة.  الزُّ

هد, اأ�صار  في ذلك الّزمان, عندما تحّدث اأمير الموؤمنينQ عن الزُّ

اإليه كعالج لآفة المجتمع الإ�صالمّي الأ�صا�صّية. وقد قلُت مرارًا اإّننا اليوم 

هد هذه؛ فاأمير الموؤمنينQ عندما يقول  اأي�صًا بحاجة لتالوة اآيات الزُّ

اإلى ملّذات الّدنيا وحالوتها, لم يكن  اإّياكم والنجذاب  في ذلك الزمان: 

ُلون اإلى هذه المّلذات, وهم كثر, بل كانت اأحاديثه  المق�صود الذين ل َي�صِ

المتوالية  ال�صنون  واآثرتهم  الإ�صالمّية,  الفتوحات  تهم  َقوَّ الذين  لأولئك 

المتيازات؛  من  ومّكنتهم  العالم  في  الإ�صالمّية  الإمبراطورّية  لنت�صار 

فهوؤلء َمن كان اأمير الموؤمنينQ ُيحّذرهم.

مراتب الزهد, في الحالل والحرام:

اأّنه عليكم النتباه قلياًل, يقول  هد,  اإن نقول كلمتين عن الزُّ اليوم, ما 

بع�صهم: مولنا اإّن اأكثر الّنا�س ل يملكون ما ت�صيرون اإليه, والجواب: اإّننا ل 

نين, للذين َب�َصطت ملّذاُت الّدنيا ذراعيها  نقول لأولئك, اإّنما نقول للُمَتَمكِّ

حالوة  اإلى  الحرام  طريق  عن  اأنف�صهم  لوا  ُيو�صِ اأن  يقدرون  لّلذين  لهم, 

العي�س وَرَغِدها. ومن الموؤكد اأي�صًا, نقول ذلك في المرتبة الثانية, لّلذين 

ي�صتطيعون الو�صول اإلى تلك الملّذات عن طريق الحالل.

الورع,  واأعاله؛  هد  الزُّ وَجب 
َ
اأ هو  المحّرمات  اجتناَب  اأّن  الموؤكد,  من 

مرتبٌة  فهو  الحالل  ات  الملذَّ في  هد  الزُّ اأّما  وطهارته؛  الباطن   وحفظ 

فَع�صُرنا  الأقّل.  لل�ّصريحة  الخطاب  هذا  يكون  اأن  الطبيعي  من  �صاميٌة. 
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الحا�صر هو كتلك الأيام, مع الختالف في ظروف الّزمان والخ�صو�صّيات 

نين ومب�صوطي اليد,  الّتاريخّية المرتبطة بكّل مرحلة, فيجب على الُمَتَمكِّ

َعة وجمع الأموال  فاهية والدَّ ات والرَّ عم والملذَّ والذين باإمكانهم تح�صيل النِّ

.Qهد هذه لأمير الموؤمنين والّثروات, اأن يتذّكروا خطابات الزُّ

اأّما  واأثقل؛  اأ�صّد  هو  للم�صوؤولين  بالن�صبة  الأمر  هذا  اأّن  الطبيعّي  من 

اإليهم,  موجه  نف�صه  فالخطاب  حكومّية,  م�صوؤولّيات  لديهم  لي�صت  الذين 

اإّنما بدرجٍة اأقّل.

تحويل الزهد اإلى ثقافة:

وكل  المخاطر  هذه  كّل  يواجه  الذي  الإ�صالمّي  مجتمعنا  ا�صتطاع  اإذا 

ثقافة,  اإلى  وتحويلها  بدّقة,  الم�صائل  هذه  اإلى  اللتفات  الأعداء,  هوؤلء 

فاإّن  ذلك  عند  ويطلبونها؛  عنها  يتحّدثون  بحيث  الجميع,  عليها  ليّطلع 

اإعمال هكذا عدل وُزهد لن يكون فيه اأّي اإ�صعاٍف للنظام الإ�صالمّي, ل بل 

نه من الأ�صرار. يبعث فيه القوة اأكثر؛ فهو ُيقّوي النظام الإ�صالمّي وُيح�صّ

وال�ّصهوات  والمطامع  بالملّذات  ينخدعون  ل  الذين  الأ�صخا�س  اإّن 

الأعداء  مقابل  الوقوف  ي�صتطيعون  اأنف�صهم,  عن  يغفلون  ول  الّدنيوّية, 

والعداوات, ويمكنهم اإنقاذ المجتمع والّنظام في لحظة الخطر, في مقابل 

كّل هذه العداوات مع الّنظام الإ�صالمّي.

والم�صوؤولّية كبيرة على الجميع, وبالأخ�ّس على ال�ّصباب والم�صوؤولين, 

وبالأخ�ّس العلماء والذين ينظر الّنا�س اإليهم كقدوة.

الّتاريخ  بهما  لينير  الم�صعلين  هذين  اأ�صاء   Qالموؤمنين فاأمير 

كّله, وما زال ُي�صيئه, فاإن انحرف بع�س الّنا�س فهم الخا�صرون, اأّما ا�صم 
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.
(1(

علّيQ وِذكره ودرو�صه, فاإّنها ل ُتن�صى في الّتاريخ, و�صتبقى دائمًا

هد , باب الرتقاء المعنوي: الزُّ

من المتيّقن به اأّن اأحد عوامل ارتقاء الإ�صالم هو الّثقة باهلل وبالأحكام 

ڻ  ڻ  ڻ      ںں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ڳ  ڳ  {ڳ  الإلهّية؛ 

والم�صلمون في �صدر   Pالر�صول كان  لقد   .
(2(

ڻ ۀ  ۀ}
اإيمانًاً  بالإ�صالم  اآمنوا  قلوبهم,  اأعماق  في  بالإ�صالم  معتقدين  الإ�صالم 

عميقًا, واعتقدوا بكفايته للنجاة, واآمنوا بال�صعارات والحقائق الإ�صالمّية, 

وهذا الإيمان هو عامل مهّم جّدًا.

ومن العوامل الأخرى, والذي كان بالحّد الأدنى على راأ�س هذه الحركة, 

ه الإن�صان عّما هو متعّلٌق ب�صخ�صه وبمنافعه الماّدّية التي تعود على  هو َتَنزُّ

نف�صه؛ وهذا عامٌل جدُّ مهّم.

ال�ّصريفة  الأحاديث  وفي  البالغة  نهج  الّروايات, في  لدينا في  ما  وكل 

للّنبّي الأكرمP والأئّمةQ والعظماء, من و�صايا حول الإعرا�س عن 

الكبير  الّتاأثير  �صببه  ذلك,  على  والّتاأكيد  بزخارفها  التعّلق  وعدم  الّدنيا 

لهذا العامل.

من الموؤّكد اأّن اأعداء الإ�صالم ومنحرفي الفهم من الم�صلمين, اعتقدوا 

هد في الإ�صالم هو عدم ال�صعي وراء مظاهر  اأو توّهموا اأّن المراد من الزُّ

هو  المق�صود  اإّنما  كذلك؛  لي�صت  الق�صّية  بينما  والحياة؛  الوجود  عالم 

اأنا واأنتم- منافعنا  اأعيننا -  اأن ن�صع ن�صب  الّدنيا المذمومة. فالمذموم 

)1)  كالمه في لقاء مع عاّمة اأفراد ال�ّصعب, 1996/11/25.

)2)  البقرة, 285.
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هو  وهذا  المق�صود,  هو  هذا  لها.  ن�صعى  واأن  لحركتنا  هدفًا  ال�ّصخ�صّية 

ب واأ�صا�س الّتعا�صة. ال�ّصيء الُمدّمر والُمخرِّ

الّطريق  هذا  وَطَووا  الّراية,  هذه  حمل  ا�صتطاعوا  الذين  اهلل  واأولياء 

عب بال تعٍب ول ملل, كانوا اأ�صخا�صًا عبروا هذا المتحان. ال�صّ

هلل  »الحمُد  الم�صامين  العالي  النُّدَبة«  »دع�ء  بداية  في  نرى  لذلك 

على م� منَّ به على اأولي�ئه«. واأحد اأجمل تلك المفاهيم واأكثرها ُعمقًا, 

علي�م  �َسَرطت  اأن  »بعد  يقول:  حيث  للّدعاء,  الأولى  الجمل  في  يندرج 

ْلَتُهم اإلى  و�صَ
َ
هد في درج�ت هذه الّدني� الّدنّية وُزخُرِف�� وِزبِرِج��«, اأ الزُّ

اأ�صمى المراتب ومدارج الّتكامل, وتلك ِنَعٌم »ل زوال ل�� ول ا�سمحالل«, 

لكّنك َو�صعَت لهم �صرطًا؛ فمقام الّر�صول هو في اأعلى مرتبة �صمّو الوجود 

الإن�صاني, وهذا الأمر ل ُيمكن دون العون الإلهي, ودون الّتهيئة والإعداد 

تعالى:  اهلل  قبل  من  معّين  �صرط  مقابل  هو  المقام  هذا  تعالى.  اهلل  من 

َف�َسَرُطوا  وِزبِرِج��،  وُزخُرِف��  ِنيَّة  الدَّ الّدني�  هذه  درج�ت  في  هَد  »الزُّ

 Pكالّر�صول اأ�صخا�س  ال�ّصرط كان وجوُد  قبول هذا  فنتيجة  لَك ذلك«, 

واأمير الموؤمنينQ, اأ�صخا�س يمتلكون من الإرادة والّت�صميم الّرا�صخ 

ُنهم من تحّمل م�صوؤولية, واإيجاد حركة ل تنتهي بانتهاء اأعمارهم. ما ُيَمكِّ

اأربعة  اأّنه بعد انق�صاء  اأن تالحظوا  هذه الحركة م�صتمّرة, وباإمكانكم 

هذا  نف�س  حول  يتمحور  كّله  وذلك  قًا,  ُمتاألِّ الإ�صالم  يزال  ل  قرنًا  ع�صر 

الوجود المبارك وجهاده. وهو ما اأعطى لهذه الحركة هذه ال�صتمرارّية, 

وقد �صاعد اأي�صًا على ما قام به الم�صلمون والموؤمنون والعظماء على امتداد 

.
(1(

هذه الم�صيرة

)1)  كلمة الإمام الخامنئي في لقاٍء مع م�صوؤولي الحكومة, 1999/11/06.
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اأنتم وعوائلكم الطاهرة قدوة:

وبحمد اهلل عن  البعيدة  والّتّلهي-  والّرفاهية  للتَّرف  ال�ّصماح  ينبغي  ل 

الّطاهرة  اإلى تلك المجموعة  اأّيّة حّجة  بالّنفوذ تحت  ]رجال اهلل[-  بيئة 

اأنتم  الو�صاو�س.  ُتزلزلها  اأن  الحّق  طاّلب  لعزيمة  ينبغي  ول  والُم�صّحية. 

الأ�صخا�س  لكّل  قدوًة  تكونوا  باأن  لئقون  الُم�صحّية  الّطاهرة  وعوائلكم 

الخدومين والأعّزاء, لذلك عليكم الحفاظ على هذه الّلياقة.

مّما ل �صّك فيه, اأّن المظاهر الّرخي�صة والبّراقة لن ت�صتطيع اأن ُت�صِقط 

القامات ال�ّصامخة لرجال اهلل في الُحَفر, واأن ُتبِدل القيم الأ�صلية بالقيم 

.
(1(

التقليدّية والفارغة

 العدو يعمل على اإذابة البنية الإ�صالمية:

هي  الإ�صالمّية,  الجمهورّية  لأعداء  الأ�صا�س  ة  الخطَّ باأّن  �صعور  لدي 

العمل على اإذابة ُبنية الجمهورّية الإ�صالمّية, وهي مهّمتهم الأ�صلية.

البنية  بهذه  الت�صكيل  اأّن هذا  �صيء, طالما  باأّي  القيام  ي�صتطيعوا  ولن 

اأرادوا  اإذا  طبيعي.  ب�صكل  الّنظام  داخل  موجود  القادرة  العنا�صر  وهذه 

البنية.  هذه  لإذابة  التخطيط  هو  الوحيد  فالحّل  والمعار�صة,  المواجهة 

)1)  ر�صالة الإمام الخامنئي اإلى الموؤتمر الّرابع لقادة ومديري وم�صوؤولي الحر�س, 1991/09/16.
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غوطات ال�صيا�صّية, من قبيل م�صاألة الّطاقة  واإن ا�صتطاعوا ذلك, يمكن لل�صّ

النووّية, اأن تطيح بالّنظام, كما يمكن لهجوم ع�صكرّي, ل على نحٍو وا�صع, 

بل على الّنحو الّتقليدي, الإطاحة بالّنظام والّت�صكيل الع�صكريين اأي�صًا, في 

حال تمّكنوا من اإذابة هذه الُبنية الأ�صا�صّية.

نة لها واإذابتها, فلن  فما لم ي�صتطيعوا ت�صعيف هذه الُبنية والقوى الُمَكوِّ

تقِدَر اأّية �صغوطاٍت اأو قوى اأن َتقَهر الّنظام وتتغّلب عليه.

النحالل الثقافي, التحّدي:

بنية  اإ�صعاف  اإلى  خالله  من  الأعداء  ي�صعى  الذي  ال�ّصبيل  هو  ما 

الجمهورّية الإ�صالمّية؟ وفي الواقع ما هو العمل الذي يقومون به لكي َتفِقد 

الجمهورّية الإ�صالمّية بنيتها الأ�صا�صّية؟

العناوين الأربعة الآتية, والتي لها بالطبع الكثير من الفروع والحوا�صي, 

ُت�صّكل البنود الأ�صا�صّية لعملهم: 

• النحالل الّثقافي.	

• غوطات القت�صادّية الم�صتّمرة.	 ال�صّ

اإيجاد ت�صكيالت �صيا�صّية واجتماعّية داخل الّدولة خا�صعة لنفوذ العدّو.

د الُمقتِدر والفّعال للّنظام. تعطيل الَع�صُ

النحالل الّثقافي لي�س بالعمل الذي ي�صتطيع الأعداء اإنجازه ب�صهولة. 

هناك غزو ثقافي – كما قلُت قبل �صنوات, والآن الكّل يعترف بهذا الأمر- 

رورة النت�صار فيه. مّما ل �صّك فيه, اأّننا تعّر�صنا  لكّن الغزو ل يعني بال�صّ

ل�صربات عديدة من جانب الأعداء في ميدان الغزو الّثقافي, اإّل اإّن ذلك 
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كان �صببًا اأي�صًا في اإيجاد حركات ون�صاطات, لم تكن لَتظَهر في الأو�صاط 

لوجود  والوعي  اليقظة  لول  والحوزوّية  الجامعّية  ال�ّصاحات  وفي  النخبوّية 

هذا الغزو. 

الّثقافي في  اإيجاد النحالل  ولكن  الهجوم,  العدّو  فبا�صتطاعة  وعليه, 

نظام الجمهورّية الإ�صالمّية عمٌل �صعٌب للغاية. وهذا هو هدف العدّو, وهو 

وي�صرف  خجل,  دون  ب�صخاء  لأجله  الإمكانات  وي�صتثمر  لتحقيقه,  ي�صعى 

الأموال عّله ي�صتطيع القيام بهذا العمل.

الجمهورّية  لأعداء  ُي�صّبب  ِحَدة,  على  منها  كّل  الأربعة,  العناوين  هذه 

الإ�صالمّية الكثير من الأعباء والم�صاكل, لكّنهم ي�صعون لتحقيقها. 

نقوم  ونحن  الجبهات,  هذه  جميع  في  المواجهة  علينا  المقابل,  في 

لمواجهة  المجالت  هذه  في  ُتبذل  وحثيثة  طّيبة  جهود  هناك  بذلك... 

محاولت العدّو والّت�صّدي لها.

النزعة الدنيوّية تودي بتاريخ الإ�صالم:

تاريخًا  والع�صكري  ال�صيا�صي  وتدّخلها  العظمى  القوى  نفوذ  َر�َصم  لقد 

لم�صير ع�صرات الماليين من اأفراد �صعوب منطقة ال�ّصرق الأو�صط, وَتَرك 

اآثاره ب�صكٍل اأو باآخر على العالم اأجمع...

الإ�صالمّية,  الّنه�صة  المنطقة هو روح  الموانع في هذه  اأعظم  اأحد  اإّن 

والتي ُت�صّكل اإيران ُنواتها ومركزها. 

اأّن  نعرف  واأن  الأمر,  هذا  منا-  واحٍد  -كلُّ  اليوم  ندرك  اأن  علينا 

والّلذات  الّرفاهّية,  الّدنيا,  النف�صّية, طلب  الأهواء  ا�صت�صالمنا في مقابل 
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ة والحقيرة, ل يعني اأن يخ�صر �صخ�ٌس ما هوّيته فقط, اإّنما ن�صاهم  الُمنَحطَّ

وخ�صارة  الإ�صالمي,  العالم  خ�صارة  في  مّنا-  كلٍّ  تاأثير  حجم  بح�صب   –
منطقة عظيمة من العالم, وبالّتالي �صنخ�صر تاريخ الإ�صالم. علينا اللتفات 

جّيدًا اإلى هذا الأمر.

ل ت�صمحوا اأن ُيبتلى الحر�س بفقدان الّدافع. ل ت�صمحوا بابتعاد الحر�س 

فمن  له.  الأ�صا�صّية  نات  الُمكوِّ ل  ُت�صكِّ التي  والّدينّية  الّثورّية  الّروحّية  عن 

عاتق  على  الُملقاة  والمهاّم  الم�صوؤولّيات  اأهّم  من  تعّد هذه  نظري,  وجهة 

م�صوؤولي الحر�س.

ل تتوّرطوا بالنتفاع والتفكير الم�صلحي:

اأّن ال�صتفادة  اأبدًا. كما  البذخ داخل تنظيم الحر�س غير مرغوب فيه 

اأمور  الم�صلحي  والتفكير  والنتفاع  بالّذات-  -  اأنتم  للقادة  ال�ّصخ�صّية 

مرفو�صة بالكامل. انتبهوا كي ل تتوّرطوا, وكي ل تتلّوثوا.

يرون  لأّنهم  الآذان؛  بع�س  على  �صعبًا  العبارات  هذه  �صماع  يكون  قد 

اأ�صخا�صًا في مجالت ال�صتفادة ال�صخ�صّية يبذلون ماء وجوههم, وكّل ما 

لهم من حيثّية, ويبذلون �صخ�صّيتهم وجهدهم الفكري والعملي للح�صول 

التحقير  من  الكثير  فيه  الأمر  هذا   , الواقع  في  حقير.  ماّدي  ربح  على 

لالإن�صان الم�صلم, المجاهد, والمقاوم. هذا ما فعله اأهل الدنيا على امتداد 

الّتاريخ, ا�صتفادوا بمقداٍر قليل, ثّم تركوه بعد ذلك ورحلوا.

اإلهّية  عظيمة  واآماًل  راقيًا,  فكرًا  يمتلكون  الذين  لالأ�صخا�س  بالن�صبة 

اأهّم  بالجهاد في �صبيل اهلل, وت�صّرفوا بالح�صور في  واإ�صالمّية, وت�صّرفوا 
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ثورة تحمل راية الإ�صالم في هذا الع�صر وما زالوا, فاإّنه لمن الُمعيب بعد 

مرور هذه الأعوام, اأن ي�صلكوا الطريق المعوج الذي �صعى اإليه طاّلب الّدنيا 

والمهوو�صون بها.

فالعّزة هي - وعندما ترون بع�س النا�س يتنازع على جيفة الّدنيا, وهم 

حا�صرون لإنكار جميع الحقائق لأجلها- اأن تقفوا وتنظروا باحتقاٍر لهذه 

الجيفة وتحفظوا اأنف�صكم من التلّوث بها. هذه هي العّزة, وهذا ما ُيوجب 

وثناء  والأخروّية,  الدنيوّية  العّزة  وُيورث  الإلهي,  والأجر  الإلهي  الثواب 

مالئكة المالأ  الأعلى واغتباطهم. هذا ما يجب ال�ّصعي اإليه. 

ما له قيمة هو هذا الأمر.

اإّل اأّنه يجب اأن اأقول لكم اأي�صًا: اأحيانًا ل ُيدرك الإن�صان ول ينتبه اإلى 

والتحّدث  تنبيهه,  يجب  لذا  الخاطئ,   الم�صير  هذا  مثل  في  يتحّرك  اأّنه 

اإليه. 

عندما نقول: البذخ, �صيقول الكثيرون: كاّل, الحمد هلل, نحن ل ن�صعى 

وراءه؛ اإّل اأّنهم في الواقع غير ُملتفتين. واإذا ما دّققنا في طبيعة عي�صهم 

يمكن مالحظة اإ�صارات ونماذج تدّل على هكذا خطاأ وهفوة في حياتهم, 

في حين يكون الإن�صان نف�صه غير ملتفٍت لذلك.

تظهر  ل  الإن�صان,  فيها  يقع  التي  قطات  وال�صَّ الَهَفوات  من  النوع  هذا 

تاأثيراته ب�صرعٍة, بحيث تجعله ملتفتًا ومدركًا لها.

 على اأّي حال, ن�صاأل اهلل اأن يحفظنا بالب�صيرة من النزلق في المزالق 

التي �صقط الكثيرون فيها.
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ة به. وهذه القدرة  عليكم اأن تحفظوا الحر�س بقدرته المعنوّية الخا�صّ

على  الحر�س  ل  َت�َصكَّ التي  الروحّية  تلك  بحفظ  اإّل  تح�صل  ل  المعنوّية 

اأ�صا�صها, عندها ي�صبح الرتباط بمع�صكر الح�صين بن علّيQ ارتباطًا 

واقعّيًا, وتكون نوعّية وقيمة انت�صابكم ل�صّيد ال�صهداء اأكثَر واقعّيًة وفخرًا من 

انت�صاب اأبناء ذلك العظيم له؛  لأّن الكثيرين كانوا اأبناًء حقيقّيين لأولئك 

اأو  العظماء, لكّنهم لم يعرفوا حّقهم, واأحيانًا رفعوا ال�صيف في وجههم, 

تحّركوا بعك�س حركتهم. 

.
(1(

 اأ�صاأُل اهلل الّتوفيق لكم جميعًا

راقبوا قلوبكم وقلوب من معكم:

المفاهيم  بهذه  ال�صّك  زرُع  هو  )الأعداء(  هوؤلء  لدى  الوحيد  والأمل 

والمبادئ في قلوب النا�س, وَقبَل النا�س في قلوب م�صوؤوليهم...

اأمريكا,  راأ�صه  على  وتقف  الآن,  العالم  قيادة  يّدعي  الذي  فالنظام   

والتمييز,  الحقوق,  واإهدار  الّدماء,  و�صفك  الّظلم,  �صوى  عنه  يتر�ّصح  ل 

واأعمال العنف التي نظير لها, ول يمكنه اأن يبرهن عن نف�صه باأمٍر اآخر, 

َحد؛ لذا َفُهم يفتقرون اإلى ال�صتدلل, وهم 
َ
ول يمكنه اإيجاد الّثقة في قلِب اأ

مائر, ور�صوة هذا وذاك, زعزعة  يحاولون من خالل الإعالم, و�صراء ال�صّ

اإزاء ذلك. ولي�س  كيان الّنظام الإ�صالمّي من الّداخل. فال بّد من الحذر 

ًا بكم فقط, بل ي�صملنا جميعًا, وعلى كّلٍّ مّنا اأن يراقَب قلَبه  ذلك مخت�صّ

)1)  كلمـــة قائـــد الثـــورة الإ�صالمية الإمـــام الخامنئي)حفظه اهلل( في الموؤتمـــر ال�ّصنوي لقادة و�صّبـــاط الحر�س الّثوري 

الإ�صالمي, 2004/9/18.
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بالّدرجة الأولى, ومن ثّم قلوَب مجموعته والُمرتبطين به. 

حياة الّدّعة والّرفاهية تنبت ال�ّصّك:

 اإّن القلوب المفعمة بالإيمان والب�صيرة والمعرفة ل ُتهزم ول يعتريها 

الخوف اأبدًا.

 بالن�صبة لهوؤلء )الأعداء(, ل بّد اأوًل من زرع ال�صّك في القلوب من اأجل 

بّث الّرعب والنهزامّية والخنوع والمهادنة. وهذا ال�صّك ل َيِرد دائمًا عن 

طريق العقل, فاأحيانًا يدّب عن طريق البدن؛ حيث اإّن ال�ّصهوات والأهواء 

حيفة  ال�صّ في  الوارد  الّدعاء  في   - الفتون«  »الم�ل  المال  وحّب  البدنّية 

ن ثغور الم�سلمين«, هذا الّدعاء الذي كان الكثير  ال�ّصّجادّية »الّل�م ح�سِّ

من �صبابنا يقروؤونه اأّيام الجبهات, ورد فيه اأن ُيمحى عن قلوبهم خطرات 

- وطلب الجاه, والمقام, ورفاهَية العي�س والّترف, كّلها من 
(1(

المال الفتون

الأمور التي ُتلقي ال�صّك في قلب الإن�صان وعقله من خالل بدنه و�صهواته, 

فاحذروها.

هد العلوّي اأعظم واأكبر  هد العلوّي؛ فالزُّ اإّنني ل اأدعو اأحدًا للتحّلي بالزُّ

للمطامع  ت�صمحوا  ل  واأن  للقناعة,  اأدعو  لكّنني  واأذهاننا,  كالمنا  من 

الّدعة والّراحة  اإلى المراقبة؛ فحّب  ُتباغتكم, فهذه تحتاج  اأن  والمطامح 

والّرفاهية, اأموٌر َتتُرك بالّتدريج اآثارًا �صّيئة على الإن�صان, حيث ل ُيدركها 

في بداية الأمر, فاإذا هّم الإن�صان بالحركة, �صيجد اأّنه لم يعد قادرًا, واإذا 

اأراد العروج فال ي�صتطيع.

حيفة ال�ّصّجادّية, دعاء الثغور. )1)  »وامِح عن قلوبهم خطرات المال الفتون«, ال�صّ
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احر�صوا العقول والقلوب والأذهان والإيمان بدّقة:

والأذهان  والقلوب  العقول  احر�صوا  جمعكم.  على  وحافظوا  احذروا   

الحالة,  هذه  في  واعلموا  الّدائمة.  و�صّيتي  هي  هذه  بدّقة.  والإيمان 

وهذه  تقهركم.  اأن  يمكنها  ال�صماء  تحت  قّوٍة  اأو  عامٍل  لأّي  وجود  ل  اأّنه 

التي  بالأ�صياء  لي�صت  ُتماَر�س  التي  والّتهديدات  والح�صود  الّت�صريحات 

�صلبة  مجاميع  اأو�صاطه  في  مُّ  َي�صُ  - موؤمنًا  �صعبًا  َتقَهَر  اأن  على  َتقَوى 

مثلكم- اأو اأن ُتلِحق الهزيمة بكم.

الهزائم تطال القلوب اأوًل:

ر معروف, ولكن الهزيمة ل َتنِزل باأّي �صعب عن  اإّن تاأثير ال�ّصالح الُمدمِّ

طريق ذلك؛ فالهزائم اإّنما تطال القلوب اأّوًل, وعندئٍذ ُيهزم الب�صر. 

ففي بداية الحرب, كان بع�صهم - ب�صبب قّلة الإمكانات التي كانت لدينا 

ي�ستحيل  بمئة مثل��، ودون ذلك  دّب�بة  كّل مئة  »يجب مق�بلة  يقول:   -

ذلك؛  عك�س  اأثبتوا  اأنتم-  وهم   - ال�ّصباب  هوؤلء  لكّن  راع«.  ال�سّ خو�� 

َفِلُمقابلة كّل مئة دّبابة ي�صتلزم وجود مئة قلب, مئة اإن�صان م�صحٍّ ي�صع روحه 

على كّفه. ولطالما تكّرر اأن َتَقْهَقَرت مئات الّدّبابات اأمام ال�ّصباب الُب�صالء 

مّمن كانوا يحملون �صالح»RBG«, اأو �صالحًا م�صابهًا, وبالتالي اأفلحوا في 

دحر العدّو الذي َقِدَم مدّججًا بما لديه من تجهيزات ودعٍم دولي, والآن 

رغم على التقهقر والن�صحاب خائبًا 
ُ
اأخذوا يعترفون به �صيئًا ف�صيئًا؛ فقد اأ

ذلياًل اإلى خلف الحدود.كان هذا التوفيق بفعل ال�صتب�صال والإيمان؛ فال 

بّد من الحفاظ عليه جّيدًا.
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حافظوا على وحدتكم؛ فمن الماآرب التي يطمع بها الأعداء واأ�صباههم 

واإذا  وتاآلفكم,  وحدتكم  على  فحافظوا  الحر�س؛  داخل  الوحدة  زعزعة 

جانبًا,  تنحيتها  فعليكم  ما,  ِمف�صٍل  في  ثانوّية  خالفات  هنالك  ُوجدت 

اإلى الأمام بكّل �صجاعة واقتدار متوّكلين  ُموا ِجهة م�صاركم, وام�صوا  ونظِّ

على اهلل. فهذا واجبكم الأ�صا�س. واإّن المحافظة على الّثورة اإّنما تتحّقق 

.
(1(

من خالل هذا الّطريق

الفرق بين الإعمار والنزعة الماّدّية:

الإعمار هو ذلك العمل الذي كان يقوم به الإمام علّيQ وا�صتمّر 

واإن كنت  اأي�صًا,  ورّبما حّتى في ع�صر خالفته   - قبل خالفته  ما  اإلى  به 

يزرع  كان  فلقد  به-  المقطوع  من  فهذا  خالفته  قبل  اأّما  به,  جازم  غير 

وي�صقي  الآبار,  ويحفر  الأ�صجار,  ويغر�س  الأر�س,  وُي�صلح  بيديه,  الّنخيل 

فهو  الماّدة  وطلب  الّدنيا  وراء  اللُّهاث  اأّما  الإعمار.  هو  هذا  المزروعات. 

�صنعوا  وماذا  للّنا�س  قّدموا  ماذا  فهوؤلء  ويزيد,  زياد  بن  اهلل  ُعبيد  عمل 

الكمالّية  الأمور  في  وي�صرفون  وي�صتهلكون,  يخّربون  كانوا  هوؤلء  لهم؟ 

ق بين هذين المفهومين.  الظاهرّية, وهنا ينبغي اأن ُيفرَّ

في  والبناء,  الإعمار  با�صم  اأنف�صهم,  الأ�صخا�س  بع�ُس  اأغرق  اليوم, 

المال والّدنيا وعبادة الماّدة, فهل هذا من الإعمار في �صيء؟!

روح  وفقدان  ال�ّصهوة  في  النغما�س  هو  اليوم  مجتمعنا  ُيف�صد  ما  اإّن 

.
(2(

الّتقوى والّت�صحية, تلك الروحّية الموجودة في التعبوّيين

)1)  كالم الإمام الخامنئي مع المجاهدين, 2002/09/13.

)2)  لقاء مع جمع من قّوات التعبئة وقادة الألوية والفرق, 1992/07/13.




