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ةمّدقملا

المقدّمة
�إ�صالح المجتمع هي عبارة تخت�صر ر�سالة الأنبياء Rالّتي
�أر�سلهم اهلل �سبحانه وتعالى بها ،فتحمّلوا ما تحمّلوه من عذاب وجهاد
ومواجهة طواغيت و�إر�شاد للعباد ،لي�صلوا �إلى المجتمع ال�صالح.
و�إ�صالح المجتمع هو الأمل الّذي يدغدغ قلب ك ّل م�ؤمن عا�ش يتطلّع
�إلى اللّحظة الّتي يغمر فيها العدل الإلهيّ هذه المعمورة.
ولكنّ الأمل دون عمل نوع من �أنواع غبن النف�س ،فعلى الإن�سان �أن
ي�سعى لتحقيق هذا الهدف .وقد ر�سم اهلل �سبحانه وتعالى لنا الطريق
الّذي تخت�صره كلمة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لطفٌ �إلهيّ �إذا التزم به
الإن�سان ا�ستطاع �أن يحقّق �أم��ل الأنبياء Rوالأول�ي��اء وعباد اهلل
ال�صالحين بمجتمع �صالح تمل�ؤه القيم الإن�سانيّة الّتي تكفل �سعادة
الإن�سان في الدنيا والآخرة.
وي�س ّر مركز نون للت�أليف والترجمة �أن يُقدّم هذا الكتاب الّذي
يُعبّر عن فكر الإم��ام الخمينيّ { في هذا المو�ضوع المهم ،هذا
الإمام العظيم الّذي ا�ستطاع �أن يحاكي الع�صر ويك�شف معاقل الف�ساد
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ومفرداته وو�سائله ليحذّر النا�س منها ويوجّ ههم لمواجهتها بال�شكل
المنا�سب ،علّنا �إذا التزمنا بهذه الكلمات ا�ستطعنا �أن نحقّق دورنا في
هذا المجتمع...
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الفصل األوّل

أهمـّيـّة األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
❖
❖
❖
❖
❖

❖خير الأمم
❖�سبب الغ�ضب الإلهيّ
❖�شرط الفوز بالجنّة والنجاة من النار
❖الم�ؤمن القويّ
❖�إ�صالح المجتمع

������������������������������������������

خير األمم
}ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪ{(((.

�إنّ الأمّة الإ�سالميّة ـ كما ي�صرّح القر�آن الكريم في هذه الآية الكريمة
ـ هي خير الأمم ،خير من ك ّل الأمم الّتي توالت على الب�شريّة� ،أو �أيّ
�أمّة يمكن �أن توجد وتخرج للنا�س .ثم يعدّد بعد ذلك �صفات ومميزات
ه��ذه الأ ّم ��ة حيث يقول تعالى} :ﭣﭤﭥﭦ
ﭧ{ ،فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من المميزات
الأ�سا�س الّتي جعلت هذه الأمّة خير �أمّة �أخرجت للنا�س.
ولئن كانت التقوى هي ميزان التفا�ضل بين الأفراد }ﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆ{((( فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من موازين
التفا�ضل بين الأمم كما يتبيّن من الآية ال�سابقة.
اإللهي
ّ
سبب الغضب

�إنّ جزاء �أعمال الإن�سان يكون عادة في الآخرة ولي�س في الدنيا.
ولكن هناك نوع من المعا�صي عجّ ل اهلل تعالى العذاب لمرتكبيها في
((( �سورة �آل عمران ،الآية.110 :
((( �سورة الحجرات ،الآية.13 :
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الدنيا �أي� ًضا ف�شملهم الغ�ضب الإلهيّ في الدنيا والعقاب في الآخرة،
وهذا ما ح�صل للكثير من الأمم ال�سابقة الّتي يُحدّثنا عنها القر�آن
الكريم .فما هي المرحلة الّتي �إذا و�صلت �إليها الأمّة ا�ستحقت العذاب
الدنيويّ والغ�ضب الإلهيّ بهذا ال�شكل؟
�إنّ الغ�ضب الإلهيّ الّذي نزل على الأمم ال�سابقة كان ال�سبب الأ�سا�س
فيه تركها فري�ضة النهي عن المنكر .وقد ورد عن �أمير الم�ؤمنين :Q
«ف�إنّ اهلل �سبحانه لم يلعن القرون الما�ضية بين �أيديكم � اّإل لتركهم
الأم��ر بالمعروف والنهي ع��ن المنكر ،فلعن اهلل ال�سفهاء لركوب
المعا�صي ،والحلماء لترك التناهي»(((.
فعندما تركوا النهي عن المنكر نزل العذاب على الأمّة كلّها بما فيها
من �سفهاء وحلماء ،فا�سقين ومتدينين ـ بح�سب الظاهر ـ ،فا�ستحق �أهل
المع�صيّة العذاب ب�سبب ما ارتكبت �أيديهم ،وا�ستحق الآخرون �أي� ًضا
العذاب لأنّهم ر�ؤوا المنكرات ولم يحرّكوا �ساكن ًا للإ�صالح.
يقول تعالى ف��ي كتابه الكريم} :ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ{(((.

فالعذاب �سي�أخذ الجميع ولن يُ�ستثنى منه � اّإل فئة واحدة ،فمن هي
هذه الفئة؟ هل هم المتديّنون الّذين ي�ؤدّون ال�صالة وال�صيام ويعي�شون
�ضمن دائ��رة «م��ا يعنيهم» دون �أن يحرّكوا �ساكن ًا للقيام بدورهم

((( نهج البالغة ،ج � ،2ص .156
((( �سورة الأعراف ،الآية.165 :
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الإيجابي الم�صلح في المجتمع؟
كلاّ  ،الآية الكريمة ت�ؤكّد �أنّ الّذين ينجون هم فقط المتديّنون
}ﭭﭮﭯﭰ{ .فالّذي التزم بفري�ضة النهي عن المنكر هو
الّذي �سينجو ،وك ّل الآخرين �سي�شملهم العذاب �سواء كانوا ممن تلوّثت
�أيديهم بالمعا�صي� ،أم من الّذين لم تتلوّث �أيديهم ولكنّهم ر�أوا المعا�صي
ف�سكنوا �إليها ور�ضوا بها ،لأنّ �إ�صالح الآخرين هو �أي� ًضا تكليف ،وتركه
مع�صية ،و�إلى ذلك �أ�شار الإمام الخمينيّ { في كلماته حيث يقول:
«كما �أنّ ك ّل فرد مطالب ب�إ�صالح نف�سه ،ف�إنّه مطالب �أي�ضاً ب�إ�صالح
الآخرين»(((.
وهذه الأمّة لي�ست م�ستثناة من ذلك ،فلو ترك الم�سلمون فري�ضة
الأم��ر بالمعروف والنهي عن المنكر ا�ستحقوا العذاب الإلهيّ  ،فقد
ورد عن النبيّ الأكرم « :Pال تزال �أمتي بخير ما �أمروا بالمعروف
ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البرّ ،ف�إذا لم يفعلوا ذلك نُزعت منهم
البركات ،و�سُ لّط بع�ضهم على بع�ض ،ولم يكن لهم نا�صر في الأر�ض
وال في ال�سماء»(((.
�إنّ هذه الروايّة ت�شير �إلى االرتباط الغيبيّ بين المعا�صي والم�شاكل
الدنيويّة «نُزعت منهم البركات و�سُ لّط بع�ضهم على بع�ض» .فالم�شاكل
االقت�صاديّة والفتن بين النا�س بالإ�ضافة �إلى �أ�سبابها الطبيعيّة لها ارتباط
بالنهي عن المنكر ،وهي نوع من العقاب الإلهيّ لترك هذه الفري�ضة.
((( الكلمات الق�صار ،الإمام الخمينيّ {� ،ص .245
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العامليّ  ،ج� ،11ص .399
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وعن النبيّ الأكرم « :Pلت�أمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر،
�أو ليعمنّكم عذاب اهلل»(((.
شرط الفوز بالجنّة والنجاة من النار

14

هناك �أمور تعتبر مف�صليّة في تحديد م�صير الإن�سان ليكون من �أهل
الجنّة والكرامة الإلهيّة� ،أو يكون من الخا�سرين من �أه��ل النار والذل
الأبديّ  .وقد حدّدت �سورة الع�صر هذه الأمور الأ�سا�س ،حيث �أق�سم تعالى
بالع�صر �أنّ الإن�سان لفي خ�سر �إلاّ من كانت فيه �صفات �أ�سا�س ذكرها في
ال�سورة الكريمة ،ومن هذه ال�صفات التزامه بفري�ضة الأم��ر بالمعروف
والنهي عن المنكر ،يقول تعالى } :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ {

( ((

فلن يخرج من الخا�سرين ليدخل في الرابحين �إلاّ الّذين كانوا يو�صون
بع�ضهم بع� ًضا باتباع الحقّ  ،وهو فعل المعروف وترك المنكر .يقول الإمام
الخمينيّ {« :الدعوة �إل��ى الح ّق هي الأم��ر بالمعروف والنهي عن
المنكر ،وهي واجب على جميع الم�سلمين»(((.
المؤمن القويّ

�أداء هذه الفري�ضة ي�شكّل �أ�سا�س ًا في �صنع �شخ�صيّة الإن�سان الم�سلم
الم�ؤمن القويّ في طاعة اهلل تعالى ،حيث يقول الإمام عليّ  Qفي
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العامليّ  ،ج � ،16ص .135
((( �سورة الع�صر.
((( الكلمات الق�صار،الإمام الخمينيّ {� ،ص .105
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و�صيته للإمام الح�سن « :Qو�أمر بالمعروف تكن من �أهله ،و�أنكر
المنكر بيدك ول�سانك وباين من فعله بجهدك»((( .ف�إنّ �أداء هذه
الفري�ضة �سي�ؤثّر في تعميق االلتزام بالحكم ال�شرعيّ في نف�س الإن�سان
الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر ،و�سيجعله واقف ًا بقوّة عند الحدود
ال�شرعيّة ،ثابت ًا ال تهزّه ري��اح الأه��واء .و�أ ّم��ا من ترك هذه الفري�ضة
ف�سيكون كما �أخبرت عنه الروايّة عن النبيّ �« :Pإنّ اهلل ليبغ�ض
الم�ؤمن ال�ضعيف ا ّل��ذي ال دين له ،فقيل له :وما الم�ؤمن ا ّل��ذي ال
دين له؟ قال :الّذي ال ينهى عن المنكر»(((.
إصالح المجتمع

ك ّل هذا االهتمام بفري�ضة الأم��ر بالمعروف والنهي عن المنكر!
لماذا يا ترى؟
لع ّل كلمات �سيّد ال�شهداء الإمام الح�سين  Qتو�ضح ذلك عندما
يقول�« :إ ّن��ي لم �أخ��رج �أ��ش��راً وال بطراً وال ظالماً وال مف�سداً ،و�إنّما
خرجت لطلب الإ�صالح في �أمّ ة جدّي� ،أريد �أن �آمر بالمعروف و�أنهى
عن المنكر و�أ�سير ب�سيرة جدّي و�أبي»(((.
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر �سيلقي بظالله على المجتمع
كلّه ،ولن تتوقّف فوائده عند حدود الفرد ،بل �ستتعدّاه :فهو �شرط �أ�سا�س
لتحقيق المجتمع الإ�سالميّ ال�سليم ،وبه قوام الدين في المجتمع ،فعن
((( م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج � ،12ص .190
((( الكافي ،الكليني ،ج � ،5ص .59
((( بحار الأنوار ،المجل�سي ،ج � ،44ص .329
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�أمير الم�ؤمنين علي « :Qقوام ال�شريعة الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر و�إقامة الحدود»(((.
وع��ن الإم��ام الباقر �« :Qإنّ الأم ��ر ب��ال�م�ع��روف وال�ن�ه��ي عن
المنكر �سبيل الأنبياء ومنهاج ال�صلحاء ،فري�ضة عظيمة بها تقام
الفرائ�ض وت�أمن المذاهب وتح ّل المكا�سب وت��ر ّد المظالم وتعمر
الأر�ض ويُنت�صف من الأعداء وي�ستقيم الأمر»(((.
بل �إنّنا نجد الروايات ت�ؤكّد على �أنّ ت�سلّط الفا�سقين على بالد
الم�سلمين �إنّما كان ب�سبب ترك هذه الفري�ضة ،فلو �أنّ النا�س التزموا
بها لما و�صل �أمثال ه�ؤالء ليكونوا حكّام ًا على البالد الإ�سالميّة ،فعن
الإمام الر�ضا « :Qلت�أمرنّ بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر� ،أو
ليُ�ستعملنَّ عليكم �شراركم فيدعو خياركم فال يُ�ستجاب لهم»(((.
على �ضوء هذه الحقائق ال�شرعيّة انطلق الإمام الخمينيّ { في
العديد من كلماته ليوجّ ه النا�س وي�ؤكّد عليهم االلتزام بهذه الفري�ضة؛
ليتحقّق �إ�صالح المجتمع الّذي يطمح �إليه ك ّل م�سلم ر�ساليّ يحمل في
قلبه همّ هذه الأمّة ،يقول {« :حاولوا �أن تطبقوا �أحكام الإ�سالم ،و�أن
تدفعوا الآخرين �أي�ضاً للعمل بها ،فكما �أنّ ك ّل �إن�سان مكلّف ب�إ�صالح
نف�سه ف�إنّه مكلّف ب�إ�صالح الآخرين ،وهذا هو الهدف من مبد�أ الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر لكي يت ّم �إ�صالح المجتمع»(((.
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،3ص .1940
((( الكافي ،الكليني ،ج � ،5ص .56
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج � ،16ص .118
((( منهجيّة الثورة الإ�سالميّة� ،ص .365

الفصل الثاني

ما هو األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر؟
❖ ❖متى يجب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر؟
❖ ❖هل ت�شترط العدالة؟
❖ ❖عدم التهاون والبحث عن الأعذار.
❖ ❖من الّذي يقوم بهذه الوظيفة؟
❖❖مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

 ؟ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا وه ام

ما هو األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

يقول الإمام الخمينيّ {:
«الدعوة �إلى الحقّ هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي
واجب على جميع الم�سلمين»(((.
لكن ما المق�صود من الدعوة للحقّ بالتحديد؟
�إنّ الدعوة للحقّ هي الدعوة لاللتزام بالأحكام ال�شرعيّة الّتي تنق�سم
�إلى واجب ومحرّم وم�ستحبّ ومكروه ومباح.
فهناك خم�سة �أحكام �إلهيّة �شرعيّة ال ُب ّد �أن يتّ�صف عمل الإن�سان
ب�أحدها وهي:
1 -1الواجب :وهو العمل المطلوب فعله والّذي ال ير�ضى اهلل تعالى
بتركه ،وي�ستحقّ الإن�سان العقاب الأخرويّ �إذا تركه.
2 -2الم�ستحبّ  :وهو العمل المطلوب فعله ولكن ي ��أذن اهلل تعالى
بتركه ،وال ي�ستحقّ الإن�سان العقاب الأخرويّ �إذا تركه.
3 -3المباح :وهو العمل الّذي لم يطلب اهلل تعالى من الإن�سان فعله
�أو تركه.
4 -4الحرام :وهو العمل الّذي نهى اهلل تعالى الإن�سان عن ارتكابه،
ف�إذا ارتكبه الإن�سان ا�ستحقّ النار والعذاب الأخرويّ .
((( الكلمات الق�صار ،الإمام الخمينيّ {� ،ص .105
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5 -5المكروه :وهو العمل الّذي نهى اهلل تعالى الإن�سان عن ارتكابه
ولكنّه في نف�س الوقت ي ��أذن بفعله ،وال ي�ستحقّ الإن�سان النار
والعذاب الأخرويّ �إذا ارتكبه.
فيجب دع��وة النا�س �إل��ى فعل الواجب وت��رك ال�ح��رام ،ويُ�ستحبّ
دعوتهم لفعل الم�ستحبّات وترك المكروهات.
فحركة الدعوة �إلى االلتزام بالأحكام ال�شرعيّة� ،سواء كانت واجبة
(فعل الواجب وترك الحرام) �أم كانت م�ستحبّة (فعل الم�ستحب وترك
المكروه) ت�سمّى �أمر ًا بمعروف ونهي ًا عن منكر.
20

متى يجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

عندما نتحدّث عن فري�ضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر،
قد يُبادر الكثير من النا�س ليت�ساءل عن وجوب �أداء هذه الفري�ضة في
حال �إمكانيّة تعرّ�ض الإن�سان لموقف �سـلبيّ �أو خـوف ال�ضـرر� ،أو قد
يُـبادر �آخرون لي�س�ألوا عن بع�ض الحاالت الّتي ال �أمل في �إمكانيّة الت�أثير
فيها ،كما لو ا�ستنفدنا ك ّل الطرق للنهي عن منكر ما ولم ن�صل �إلى
نتيجة ،فهل يجب اال�ستمرار والنهي مرّة بعد �أخرى رغم علمنا بعدم
ت�أثر الطرف المقابل؟
اهلل �سبحانه وتعالى ال يُريد لنا ال�ضرر ،وال يُريد لنا �أن ن�شغل �أنف�سنا
ون�ستنزف �أوقاتنا في م��ورد معيّن ال فائدة منه .لذلك و�ضع قيود ًا
و�شرائط لوجوب هذه الفري�ضة ،ف�إن تحقّقت هذه ال�شرائط يجب على
الإن�سان �أن يُبادر وي�أمر بالمعروف وينهى عن المنكر ،و�إذا لم تتحقّق

 ؟ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا وه ام

�سقط عنه التكليف .وبالإ�ضافة �إلى ال�شروط العامّة الّتي تُ�شترط في ك ّل
خا�صة بهذا الباب يجب
تكليف كالبلوغ والعقل ،وهناك �شرائط �أخرى ّ
توفرها ويمكن تلخي�صها بما يلي:
 1ـ العلم والمعرفة

العلم والمعرفة هما من ال�شرائط الأ�سا�س للأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر ،وهذا ال�شرط يجب تحقّقه في طرفين:
�أ .علـم الآمـر الـنـاهـي :فيجب عليك �أن تتع ّلـم �أ ّو ًال ما هـو الحـالل وما
هو الحرام وما هـو الـواجـب ومـا هـو المبـاح ،فـ�إذا ا�سـتطعت �أن
تميّز بينها ب�شكل وا�ضح عندها تت�صدّى لمهمّة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ،و�أ ّم��ا مع عدم علمك و�شكّك وت��رددك في
�أنّ هذا الأمر هـو واجب �أو ال وذاك الآخر محرّم �أم مباح ،فال
ت�ستطيع �أن ت�أمر النا�س مع �شكّك به.
فقد ورد عن ر�سول اهلل « :Pال ي�أمر بالمعروف وال ينهى عن
المنكر � اّإل من كان فيه ثالث خ�صال :رفيق بما ي�أمر به رفيق بما
ينهى عنه ،عدل فيما ي�أمر به عدل فيما ينهى عنه ،عالم بما ي�أمر به
عالم بما ينهى عنه»(((.
وعن الإمام ال�صادق �« :Qصاحب الأمر بالمعروف يحتاج �إلى
�أن يكون عالماً بالحالل والحرام»(((.
((( بحار الأنوار ،المجل�سي ،ج � ،97ص .87
((( م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج � ،12ص .214
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ب .علم مرتكب ال �ح��رام :ف ��إذا فعل فع ًال محرّم ًا مع ع��دم علمه
بحرمته ،فعليك �أن تعلّمه �أ ّو ًال �أنّه حرام.
ولكن �إذا �أ�ص ّر على فعل المحرّم بعد علمه يجب �أمره بالمعروف
ونهيه عن المنكر.
مالحظة :لو كان هناك م�س�ألة مختلف فيها بين المراجع العظام
وك��ان مرجعه يقول بالحرمة لم يجز له �أن ينهى عن هذه الم�س�ألة
ال�شخ�ص الّذي يقلّد المرجع الآخر القائل بالجواز ،و�إذا لم يعرف من
يقلّد لم يجب عليه ـ بل لم يجز له ـ نهيه �أي�ضاً.
22

 2ـ احتمال الت�أثير

ف�إذا كان يائ�س ًا من �إمكانيّة الت�أثير ب�أيّ �أ�سلوب كان� ،سقط الوجوب
عنه ،وال يكفي الظنّ بعدم الت�أثير �إذا لم ي�صل �إلى حالة الي�أ�س من
ذلك ،فيجب عليه النهي عن المنكر حتّى لو ظنّ بعدم الت�أثير.
وهناك عدّة نقاط ينبغي االلتفات �إليها:
�أ�	.إذا كان الت�أثير ال يح�صل � اّإل مع تكرار النهي عن المنكر عدّة
مرات وجب النهي عن المنكر.
ب .لو علم �أو احتمل ت�أثيره في تقليل المع�صيَة ال قلعها ،يجب عليه
ذلك.
ج�	.إذا كان الت�أثير ال يح�صل � اّإل �إذا نهاه عن المنكر علن ًا و�أمام النا�س،
ف�إنّ كان الفاعل متجاهر ًا بمع�صيته جاز نهيه �أمام النا�س بل يجب
ذلك ،و�أمّا �إن لم يكن متجاهر ًا فيُ�شكل �شرع ًا نهيه �أمام النا�س.

 ؟ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا وه ام

د�	.إذا كان الت�أثير ال يح�صل � اّإل من خالل ارتكاب المحرّم في نهيه ال
يجوز ،ذلك و�سقط وجوب النهي عن المنكر � ،اّإل �إذا كان المنكَر
مهم ًا ج ّد ًا ال ير�ضى اهلل به كيفما كان كقتل النف�س المحترمة،
ف�إذا توقّف نهيه عن القتل على الدخول في الدار المغ�صوبة مثالً،
وجب الدخول.
 3ـ الأمن من ال�ضرر

يجب �أن ال يكون هناك �ضرر مترتّب على الأمر بالمعروف والنهي
اال يترتّب عليه
عن المنكر .ف��إذا علم �أو حتّى احتمل ال�ضرر ـ احتم ً
الخوف عاد ًة ـ لم يجب عليه ذلك.
المق�صـود مـن ال�ضـرر هـو ال�ضـرر المـاديّ المتوجـ ّه على النفـ�س �أو
العر�ض �أو المال� ،سـواء كـان �سـي�صيب نف�س الآمر الناهي �أم غيره من
الم�ؤمنين.
ومثل احتمال ال�ضرر الماديّ احتمال الوقوع في الحرج وال�شدّة.
واحتمال ال�ضرر يرفع التكليف �إذا لم نكن متيقّنين من فائدة الأمر
مخت�ص بالأمر
ّ
بالمعروف والنهي عن المنكر� ،أي �أنّ هذا ال�شرط
والنهي في �صورة احتمال الت�أثير.
�أ ّم��ا �إذا كنّا مت�أكّدين من الت�أثير فعلينا �أن نقوم بتقييم المنكر
وال�ضرر ،ونقدّم الأه��مّ  .فيمكن في بع�ض الحاالت تقديم النهي عن
المنكر حتّى لو كنّا مت�أكّدين من ت�ضرّرنا ب�سبب ذلك.
ع��ن الإم� ��ام ال �� �ص��ادق �« :Qإ ّن� �م ��ا ه��و ع �ل��ى ال� �ق ��ويّ المطاع
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العالم بالمعروف م��ن المنكر ،ال على ال�ضعفة ا ّل��ذي��ن ال يهتدون
�سبيالً.(((»...
هذا في المنكرات العاديّة ،و�أ ّم��ا الأم��ور الخطيرة ج � ّداً ،الّتي ال
ير�ضى بها اهلل بحال من الأحوال فتهون النفو�س عندها وتجب حتّى لو
�أدّت لال�ست�شهاد ،كحفظ نفو�س الم�سلمين و�أعرا�ضهم والمنع من محو
�آثار الإ�سالم و�شعائره كبيت اهلل الحرام ،ففي مثل هذه الأمور يجب
مراعاة الأهمّ وال يكون مجرّد ال�ضرر رافع ًا للتكليف.
 4ـ الإ�صرار على اال�ستمرار (ولو مرّة واحدة)

24

فيجب �أنّ نعلم �أنّه ال زال م�ستم ّر ًا على هذه المع�صيّة م�ص ّر ًا عليها،
�أو على الأق ّل نعلم ب�أنّه كان يبني على ذلك ،ففي هذه ال�صورة يجب
نهيه عن المنكر.
و�أمّا �إذا علمنا �أنّه ترك هذه المع�صيّة لم يجب نهيه عنها .ويمكن
معرفة ذلك من خالل �إظهاره التوبة والندامة� ،أو من خالل قيام بيّنة
على ذلك (�شهادة عدلين) �أو ح�صول العلم واالطمئنان لدينا ب�سبب من
الأ�سباب .بل يكفي مجرّد ظنّنا �أو حتّى ال�شكّ ب�أنّه ترك هذه المعا�صي
(�إذا لم يظهر منه الإ�صرار عند ارتكاب المع�صيَة على اال�ستمرار بها)
ففي هذه ال�صورة ي�سقط الوجوب �أي�ضاً.
و�إذا علمنا ق�صده ارتكاب مع�صيَة معينة فالظاهر وجوب نهيه و�إن
لم يرتكبها �إلى الآن.
((( بحار الأنوار ،المجل�سي ،ج � ،97ص .93
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هل ت ُشترط العدالة؟

ال ب ّد �أن يحاول الإن�سان �أن ين�صح نف�سه قبل �أن ين�صح النا�س،
و�أن يهديها قبل هداية النا�س ،فنف�سه �أحقّ بذلك من غيرها بالن�سبة
�إليه ،وقد �أكّدت الروايات على ذلك ،ولكن هل هذا يعني �أنّ الّذي ال
يقوم بالواجبات ويقع في المحرّمات ال يمكنه �أن ينهى غيره عن هذه
المحرّمات وي�أمره بامتثال الواجبات ،وبالتالي فهل ي�شترط في الآمر
بالمعروف العدالة؟
الحقيقة �أنّ العدالة لي�ست �شرطاً ،فيجب على الإن�سان �أن ينهى
النا�س عن المنكر ،وهذا تكليف منف�صل تمام ًا كباقي التكاليف ،فالّذي
ي�صلّي وال ي�صوم ال نقول له اترك ال�صالة لأنّك ال ت�صوم ،بل نقول له
ا�ستمر في �صالتك واهتمّ بت�أديّة ال�صيام �أي�ضاً ،كذلك الّذي يرتكب
المعا�صي ال ن�شجعه على مع�صيَة جديدة نتيجة ترك النهي عن المنكر،
بل عليه �أن يقوم بهذه الوظيفة ولكنّنا في نف�س الوقت ن�شجّ عه على
االلتزام بالمعروف وترك المنكر.
عدم التهاون والبحث عن األعذار

يجب �أن ال يبحث الإن�سان الم�ؤمن عن الأعذار ليترك فري�ضة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ،فمرّة يتعلل ب�أنّه ال يحتمل الت�أثير و�أُخرى
ب�أنّه ال ي�أمن ال�ضرر ...وهو في الحقيقة يف ّر من الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر ،ويبحث عن الأعذار! فال ب ّد من الدقّة في هذه الأمور وتوخّ ي
الحذر ،فال�شرائط متحقّقة عادة .و�ضع دائم ًا ن�صب عينيك الرواية
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المرويّة عن الإمام الباقر  Qحيث روي عنه �أنّه قال« :يكون في
�آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مرا�ؤون يتق ّر�أون ويتن�سّ كون حدثاء
�سفهاء ،ال يوجبون �أم��راً بمعروف وال نهياً عن منكر � اّإل �إذا �أمنوا
ال�ضرر ،يطلبون لأنف�سهم الرخ�ص والمعاذير»((( .واحذر �أن تكون
�أنت ممّن يق�صده الإمام  Qفي هذه الرواية.
واعلم ب�أنّه حتّى مع عدم تحقّق ال�شروط و�سقوط فري�ضة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ،ف�إنّ الر�ضا بالمنكر في القلب محرّم �شرعاً،
بل ال يبعد وجوب كراهة ذلك قلب ّياً ،وقد ورد عن الإمام ال�صادق :Q
«�إنّ اهلل ع ّز وج� ّل بعث ملكين �إل��ى �أه��ل مدينة ليقلباها على �أهلها،
ال يدعو اهلل ويت�ضرّع ...فعاد (�أحد
فلما انتهيا �إلى المدينة وجدا رج ً
الملكين) �إل��ى اهلل فقال :يا ربِّ ! �إ ّن��ي انتهيت �إل��ى المدينة فوجدت
ام�ض لما �أمرتك به ،ف�إنّ
عبدك فالناً يدعوك ويت�ضرّع �إليك ،فقالِ :
ذا رجل لم يتمعّر((( وجهه غيظاً لي ّ
قط»(((.
من الّذي يقوم بهذه الوظيفة؟

�إنّ وجوب الأم��ر بالمعروف والنهي عن المنكر كفائيّ  ،ف��إذا قام
كاف �سقط عن الآخرين ،و� اّإل كان الجميع
به بع�ض الأ�شخا�ص ب�شكل ٍ
مطالبين وم�أثومين لتركهم هذه الفري�ضة .فيجب على الإن�سان القيام
كاف.
به �إذا لم يقطع �أو يطمئنّ بقيام غيره به ب�شكل ٍ
((( الكافي ،الكليني ،ج � ،5ص .55
((( يتمعّر� :أي لم يتغيّر من الت�ألم والغ�ضب.
((( م .ن ،ج � ،5ص .58
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ول��و فر�ض �أ ّن��ه هو ال�شخ�ص الوحيـد القـادر علـى الت�أثـير علـى
مرتكب الحرام دون غيره وجب عليه القيام بهذه الفري�ضة ،وال يكفي
ت�صدّي غيره لها .وال فرق في وجوب الإنكار بين المعا�صي الكبيرة
وال�صغيرة.
وهناك بع�ض المنكرات ال يمكن النهي عنها � اّإل من خالل العمل
الجماعيّ  ،فلو توقّف النهي عن المنكر على اجتماع الم�ؤمنين والقيام
بعمل جماعيّ وج��ب عليهم ذل��ك ،يقول اهلل تعالى} :ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤ{(((.
مراتب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

هناك ثالث مراتب لهذه الفري�ضة وهي:
الأولى :االنزجار القلبيّ

�أن يُظهر انزجاره القلبيّ لفاعل المنكر ب�شكلٍ يظهر معه طلب ترك
المنكر ،وله درجات كغم�ض العين والعبو�س والإعرا�ض بوجهه �أو بدنه
وهجره وترك مراودته ونحو ذلك...
يجب االقت�صار على هذه المرتبة �إذا كانت كافية ،ويجب االقت�صار
فيها على الدرجة الدانية فالدانية ،والأي�سر فالأي�سر ،ال �سيّما �إذا كان
يلزم الهتك.
((( �سورة �آل عمران ،الآية.104 :
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الثانيّة :الإنكار بالل�سان
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ويجب مراعاة الأي�سر؛ فالأي�سر فلو احتمل ح�صول المطلوب بالوعظ
والإر�شاد والقول اللين يجب ذلك وال يجوز الغلظة في القول والت�شديد،
ف�إذا لم يمكن رفع المنكر � اّإل من خالل غلظة القول والت�شديد في الأمر
والتهديد يجوز بل يجب ذلك.
وال يجوز �أن يتّخذ �أ�سلوب ال�سباب والكذب والإهانة � ،اّإل �إذا كان
المنكر من النوع ا ّل��ذي ال ير�ضى اهلل تعالى بح�صوله مطلقاً ،كقتل
النف�س المحترمة وارتكاب القبائح والكبائر والموبقات.
ف�إن كان المنكر من هذا النوع وجب النهي ولو بهذه الأ�ساليب مع
عدم �إمكان غيرها.
و�إذا كانت بع�ض مراتب القول �أقل �إيذا ًء من المرتبة الأولى ،كما لو
فر�ض �أن الوعظ والإر�شاد بقول ليّن ووجه منب�سط م�ؤثّر و�أق ّل �إيذا ًء من
الهجر والإعرا�ض وجب القول ولم يجز الهجر ،وهذا يختلف بح�سب
الأ�شخا�ص ،والت�شخي�ص بيد المكلّف.
الثالثة :الإنكار باليد

والمق�صود الإنكار من خالل القدرة والعمل ،ولو �أمكن ذلك من
خالل الحيلولة بينه وبين المنكر لم يجز التعدّي �إلى الأكثر �إذا كانت
�أق ّل محذور ًا من غيرها .ويجب حتّى لو ا�ستلزم ت�صرّف ًا به �أو ب�آلة فعله
ـ مع عدم كفايّة الأق ّل ـ ،ك�أخذ يده �أو طرده �أو الت�صرّف في ك�أ�سه الّتي
فيها الخمر �أو �سكّينه ونحو ذلك جاز بل وجب.

 ؟ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا وه ام

وينبغي هنا االلتفات �إلى عدّة نقاط:
�أ .لو توقّفت الحيلولة على حب�سه في مح ّل �أو منعه عن الخروج من
منزله جاز ،بل وجب مراعي ًا الأي�سر فالأي�سر وال يجوز �إيذا�ؤه
والت�ضييق عليه.
ب .لو لم يح�صل المطلوب � اّإل بالت�ضييق عليه و�إيقاعه في الحرج
فيجب ذلك.
ج�	.إذا ا��س�ت�ل��زم منعه دخ ��ول بيته وا��س�ت�ع�م��ال �أم�ل�اك��ه ،يُ�شكّل
اال((( � ,اّإل �إذا ك��ان المنكر مه ّم ًا ج � ّد ًا كقتل النف�س
ذل��ك �إج �م � ً
المحترمة.
د�	.إذا توقّف دفعه عن المنكر على ك�سر قارورة الخمر �أو ال�صندوق
ا ّل��ذي فيه �آالت القمار لم يَ�ضمن ،و�أ ّم��ا �إذا لم يكن الك�سر
�ضرور ّي ًا و�أمكن دفعه من دون��ه ال يجوز الك�سر وك��ان م�أثوم ًا
و�ضامن ًا �إذا فعل.
ه .لو لم يح�صل المطلوب � اّإل بال�ضرب والإيالم فالظاهر جوازهما
مراعي ًا الأي�سر فالأي�سر.
و .لو كان النهي غير ممكن � اّإل من خالل الجرح �أو القتل لم يجز
� اّإل ب�إذن الإمام  ،Qوفي غيبة الإمام يُ�ست�أذن الفقيه الجامع
لل�شرائط.
((( ال يجوز في بع�ض مراتب الت�صرّف في بع�ض المنكرات.
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ز�	.إذا كان المنكر ممّا ال ير�ضى ال�شارع بوجوده مطلقاً ،كقتل النف�س
المحترمة فيجوز الجرح �أو حتّى القتل ،بل يجب من غير حاجة
�إلى الإذن .ومع كفايّة الجرح ال يجوز التعدّي �إلى القتل(((.
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((( تحرير الو�سيلة ،الإمام الخمينيّ { ،ج � ،1ص .480

الفصل الثالث

معاقل الفساد
❖ ❖النف�س الإن�سانيّة والأنانيّة.
❖ ❖تدمير الإن�سانيّة
❖ ❖الف�ساد الفكري
❖ ❖�أدوات الف�ساد ومفرداته
❖ ❖مواجهة الف�ساد
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تمهيد

من المهمّ في البدايّة �أن نلتفت لمفاتيح الف�ساد و�أبوابه ومعاقله
الّتي يُلج�أ �إليها ،لأنّنا من خالل هذه المعرفة �سنتمكّن من و�ضع عالج
منا�سب ن�س ّد من خالله هذه الأبواب.
وقد �أ�شار الإم��ام الخمينيّ { للعديد منها في كلماته ،نذكر
منها:
النفس اإلنسانيّة واألنانيّة

يقول الإمام الخمينيّ {:
«�إنّ ك ّل ما ي�صيب الإن�سان والمجتمع من الباليا� ،إنّما هو ب�سبب
الم�ستكبرين ،الّذين يدفعهم �إلى ذلك هوى النف�س والأنانيّة»(((.
ويقول �أي�ضاً:
«حبُّ النف�س من�ش�أ ك ّل المفا�سد الّتي ظهرت في الب�شريّة ،منذ
ن�ش�أتها و�إل��ى يومنا ه��ذا ،بل و�إنّها المن�ش�أ فيما �سيُ�صيبها �إل��ى �آخر
وجودها»(((.
يبد�أ الف�ساد في داخل النف�س الإن�سانيّة حيث �إنّها �أر�ض يمكنها �أن
((( الكلمات الق�صار ،الإمام الخمينيّ {� ،ص .95
((( م .ن.
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تكون مه ّي�أة لتقبّل الف�ساد ،بل وتكون �أر� ًضا خ�صبة له ينمو في �أح�ضانها.
فالنف�س الإن�سانيّة هي الدنيا الّتي تو�صف بالف�ساد وغيره ومنها تنطلق
باقي الأمور ،لذلك اهتمّ الإ�سالم بهذه النف�س واعتبرها معيار ًا لتمييز
ال�صالح من الفا�سد�« ،إنّما الأعمال بالنيّات» ،وقد اهتمّ بهذه النف�س
ف�أر�سل اهلل تعالى الر�سل لتزكيتها وحمّلهم الكتب ال�سماويّة ،ومن هنا
فتربية النف�س هي من �أه��مّ عوامل ال�صالح ،فعلينا �أن ال نغفل عن
الجانب التربويّ ونحن نتكلّم عن ال�صالح والف�ساد.
يقول الإمام الخمينيّ {:
«جميع االختالفات القائمة بين الب�شر هي ب�سبب عدم التزكية،
وغ��اي��ة البعثة �أن ُت��ز ّك��ي ال�ن��ا���س ح� ّت��ى يتعلّموا ب��وا��س�ط��ة التزكية
الحكمة ،ويتعلّموا القر�آن والكتاب ،وال يحدث الطغيان فيما لو تمّت
التزكيّة� .إنّ من يُ�صاب بالغرور ال يرى نف�سه فانياً �أبداً }ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ{((( ،فعندما ي��رى الإن���س��ان نف�سه ويرى
لنف�سه مقاماً ويرى لنف�سه عظمة ،ف�إنّ هذه الأنانيّة ور�ؤية النف�س
تكون �سبباً للطغيان .و�إنّ �أ�سا�س ك ّل هذا االختالف الموجود بين
الب�شر ،واالختالف الحا�صل بينهم حول الدنيا يعود �إلى الطغيان
الموجود في النفو�س ،وه��ذه م�صيبة مبتلى بها الإن�سان ،مبتلى
بنف�سه وب�أهوائه النف�سانيّة»(((.
وهكذا كلّما ازدادت �أمرا�ض الإن�سان النف�سانيّة �صار �أكثر ف�ساداً،
((( �سورة العلق ،الآيتان.7-6 :
((( منهجيّة الثورة الإ�سالميّة� ،ص .225
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وكلّما رك��ن لهذه الأم��را���ض واتّبع الأه��واء الم�ضلّة كلّما فتح �أبواب ًا
للمعا�صي ،وهذا ما حذّر منه الإم��ام الخمينيّ { في العديد من
كلماته:
«المِ الك في االبتعاد عن الحقّ هو اتّباع الهوى»(((.
«لنحذر الأهواء النف�سانيّة ،ف�إنّها ميراث ال�شيطان»(((.
لماذا يتّبع الإن�سان �أهواء النف�س وكيف يتخلّ�ص منها؟
الأ�سا�س في هذه الأمور الأنانيّة ،فالأنانيّة هي ال�سبب الرئي�س لك ّل
�آفّات النف�س ،يقول الإمام الخمينيّ {:
«ك ّل المفا�سد الموجودة في العالم تعود �إلى الأنانيّة»(((.
ويقول �أي�ضاً:
«ما دام الإن�سان ال يرى �سوى نف�سه ف�إنّه لن يتمكّن من العثور
على طريق الهداية»(((.
فطريق الهداية الأ�سا�س هو �أن يبتعد الإن�سان عن �أنانيّته ليغرق
ويذوب في المجتمع وم�صالحه وفي الإ�سالم و�أحكامه.
ق�صة �إبلي�س ت�ؤكّد
والتجربة الّتي ينقلها لنا القر�آن الكريم في ّ
ذلك ،ف�إنّ �أ�سا�س الف�ساد الّذي وقع فيه بعد �أن كان طاوو�س المالئكة
هو وقوعه في الغرور والعجب وحبّ النف�س ،فعندما ظهرت فيه هذه
الم�شكلة تبعتها ك ّل المفا�سد الأخرى العظيمة ،الّتي وقع فيها و�أغرى
((( الكلمات الق�صار ،الإمام الخمينيّ {� ،ص .95
((( م .ن.
((( م .ن� ،ص .100
((( م .ن.
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�أتباعه بها .و�إلى ذلك ي�شير الإمام الخمينيّ { في قوله:
«الغرور والعجب �إرث ال�شيطان»(((.
تدمير اإلنسانيّة

36

«�إنّ �أكبر �ضربة �أ�صابت بالدنا هي تدمير القوّة الإن�سانيّة فمنعوها
خا�صة
من النم ّو والتكامل .وق��د كثرت مراكز الف�ساد في طهران ّ
والمدن الأخ��رى وا�شتدّت دعايتهم لج ّر �شبّاننا �إل��ى هذه المراكز،
و�أكثروا من فتح طرق الف�ساد العديدة �أمام �شبّاننا� ،إلى درجة كان
فيها هذا الدمار يُع ّد �أ�سو�أ من ك ّل �أنواع الدمار الأخرى»(((.
�إنّ تدمير القوى الإن�سانيّة داخل النف�س هو من �أهمّ �أبواب الف�ساد،
لأنّ النف�س الإن�سانيّة ال يمكنها �أن تكون فا�سدة ،لذلك كان ال�شيطان
وجنوده دائم ًا يركّزون على �إزالة هذه القوى و�إ�ضعافها داخل الإن�سان،
لتح ّل محلّها قوى حيوانيّة و�شريعة الغاب ،يقول الإمام الخمينيّ {:
«�أرادت الأنظمة ـ تبعاً للأجانب ـ �أن ال ي�صلح الإن�سان في هذه
ال��دول ال�شرقيّة� .إ ّن�ه��م يخافون من الإن���س��ان� .إ ّن�ه��م ال ي��ري��دون �أن
يظهر حتّى �إن�سان واح��د ...يعمل هلل ويحيا هلل ويموت هلل �أي�ضاًَ...
فلو �أُعطي �شيئاً ل�س�أل من �أين؟ وماذا هو؟ وهل �صحيح ا�ستخدامه؟
هل جاءت هذه ال�سيارة من طريق حالل �أم حرام؟ خيانة �أم �أمانة؟
فهذا الإن�سان الّذي يُفكّر بهذه الأمور ،نحن نريد مثله»(((.
((( الكلمات الق�صار ،الإمام الخمينيّ { ,م� .س� ،ص .100
((( منهجيّة الثورة الإ�سالميّة� ،ص .178
((( م .ن� ،ص .182
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الفساد الفكريّ

�إنّ الفكر له الدور الأ�سا�س في �صناعة خلفيّة الإن�سان ،الّتي يتحرّك
من خاللها لي�ؤدّي دور ال�صالح �أو دور الف�ساد ،لذلك كانت جبهة الفكر
من �أهمّ الجبهات الّتي يجري فيها تزيين الف�ساد لإقناع النا�س باتّباعه
من خالل رمي ال�شبهات والمفاهيم المغلوطة كمفهوم الح ّريّة ـ مث ًال ـ،
يقول الإمام الخمينيّ { م�شير ًا �إلى ذلك:
«لنعلم جميعاً �أنّ الح ّريّة على الطراز الغربيّ  ،ت�ؤدّي �إلى تدمير
ال�شبّان ،فتيات وفتية ،وه��ي مدانة بنظر الإ��س�لام والعقل� ...إنّهم
يريدون من خالل كلمة الح ّريّة الّتي يلقونها في عقول ال�شباب �أن
يفر�ضوا �سلطتهم عليكم وي�سلبوا ح ّريّتكم»(((.
�أو على الأق � ّل �إبعاد النا�س عن الفكر الأ�صيل من خالل �إلهائهم
و�إ�شاعة ك ّل ما يُزيل العقل ويُميّع المجتمع ويلهيه عن تحمّل م�س�ؤوليّاته،
يقول الإمام الخمينيّ { م�شير ًا �إلى ذلك:
«كيف يق�ضون على قوّة الفكر؟ من خالل الإدمان على الم�شروبات
الكحوليّة والهيروئين و�أم�ث��ال ذل��ك من المخـدّرات الّتي ت�سـلب فكر
الإن�سـان ،وتجعـل الإن�سـان فارغـاً من كـ ّل �شـيء .و�سـاهمت مراكز الفح�شاء
والف�ساد الّتي كانت منت�شرة على طـول البـالد وعر�ضهـا في �إلهاء ال�شبّان
ب�أمور ال�شهوة والغريزة الّتي كـانت ت�سـلب فكرهـم ب�شكل كامل»(((.
((( منهجيّة الثورة الإ�سالميّة ،م� .س� ،ص .359
((( م .ن� ،ص .178
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أدوات الفساد ومفرداته

�إنّ الف�ساد ال يعرف حدود ًا يقف عندها ،فهو يحاول اال�ستفادة من
ك ّل فر�صة متاحة لينت�شر بين النا�س ،وله الكثير من الأدوات والو�سائل
والطرق .والحقيقة �أنّنا نحتاج لجهاز ير�صد مكامن فعاليته لن�ستطيع
�أن ن�ضع البرامج المنا�سبة لرفعه بال�شكل ال�صحيح.
وقد �أ�شار الإمام الخمينيّ { للكثير من مفردات الف�ساد وو�سائله
وحذّر منها ،فلنلقِ نظرة على بع�ضها ممّا ذكره الإمام {.
 1ـ الإعالم

38

�إنّ �أه ّميّة الإع�لام وخطره على ال�شعوب وقدرته على الت�أثير ،من
الأم��ور الوا�ضحة في هذا الزمان والّتي ال يختلف عليها اثنان� ،سواء
منها الإعالم المكتوب �أم الم�سموع �أم المرئيّ  ،فلك ّل منها �أثره البالغ في
م�سلكيّة الإن�سان ومنهجه وطريقته في الحياة ،وبالتالي فلها �أثر كبير في
ال�صالح والف�ساد .وهذه الو�سائل الإعالميّة كان الكثير منها على الدوام
من �أهمّ عوامل الف�ساد في المجتمع ،يقول الإمام الخمينيّ {:
«�إنّ المجلاّ ت من خالل مقاالتها و�صورها الفا�سدة ،وال�صحف
م��ن خ�لال ت�سابقها ف��ي ن�شر م�ق��االت غير ثقافيّة وغير �إ�سالميّة
وخا�صة ال�شباب ـ نحو ال�شرق والغرب وتفتخر بذلك.
ّ
توجّ ه النا�س ـ
�إ�ضافة �إلى ذلك الدعاية الوا�سعة في ترويج مراكز الف�ساد والفجور
ولعب القمار»(((.
((( منهجيّة الثورة الإ�سالميّة ,م� .س� ،ص .359
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 2ـ الفنّ المنحرف

�إنّ للفنّ �أثره البالغ �أي� ًضا في النفو�س ،فهو قادر على مالم�سة القلوب
وتغيير الثقافات بطريقة هادئة و�ساكنة ،ودون �أن يلتفت المجتمع
لذلك .وخطورته تن�ش�أ من هذا الأ�سلوب ا ّل��ذي ي�ستبطن الكثير من
الأفكار ويعلّم الكثير من الم�سلكيات ب�شكل غير مبا�شر ،وفج�أة �سيجد
المجتمع نف�سه قد وقع في ب�ؤرة الف�ساد والأفكار والمناهج المنحرفة،
دون �أن يجد عد ّو ًا �أطلق هذه الأفكار ب�شكلٍ وا�ضح .وقد حذّر الإمام
الخمينيّ { من ذلك ،فقال:
«نحن �ض ّد ال�سينما الّتي ت�ؤدّي برامجها �إلى �إف�ساد �أخالق �شبابنا
وتخريب ثقافتنا الإ�سالميّة»(((.
 3ـ مراكز الف�ساد

�إنّ مراكز الف�ساد تُعتبر م�صنع الف�ساد في المجتمع ،والّتي ت�صبغ
المجتمع بلونها الفا�سد وتدعو �شبابه لالنحالل وت�شجّ عهم على الف�ساد
والمعا�صي ،فكما كان هناك بيوت لطاعة اهلل �سبحانه وتعالى �أمر اهلل
خا�صة بالمعا�صي،
تعالى ب�إعمارها ،ف�إنّ الإن�سان وللأ�سف عمّر بيوت ًا ّ
يتفرّغ فيها الإن�سان للمع�صيّة .وت�ؤذّن في �شبابنا ليل نهار تدعوهم �إلى
�أح�ضان الجحيم.
يقول الإمام الخمينيّ {:
«لقد فتحوا �أبواب الف�ساد �أمام �شبّاننا وزادوا فيها .فنحن ن�شاهد
((( الكلمات الق�صار ،الإمام الخمينيّ {� ،ص .243
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بالدنا و�أعلم ب�أنّ دولكم كذلك �أي�ضاً� .إنّنا ن�شاهد �أنّ مراكز الف�ساد
في بالدنا والّتي تج ّر ال�شبّان نحو الف�ساد وتق�ضي على �أ�صالتهم هي
الخا�صيّة الّتي
ّ
كثيرة ...فقد جرّدونا من ك ّل �شيء و�سلبوا من �شبّاننا
يجب على ال�شبّان �أن يمتلكوها ،و�أرادوا �أن ي�أخذوا قوّة ال�شبّان منّا،
ث ّم ليقوموا بعد ذلك بنهب ذخائرنا لي�صبح �شبّاننا ال مبالين»(((.
 4ـ المر�أة الفا�سدة

40

�إنّ اهلل تعالى قد ميّز المر�أة بميزة الت�أثير المبا�شر على المجتمع،
فالمر�أة ال�صالحة بمجرّد حجابها و�صالحها تدعو النا�س للحقّ
ب�أعمالها قبل ل�سانها .ور�ؤيتها بحجابها وا�ستحيائها منا�سبة تذكّر
النا�س باهلل �سبحانه وتعالى وتدعوهم �إليه ،فهي داعية �إلى اهلل تعالى
بمجرّد �صالحها والتزامها بالحكم ال�شرعيّ .
والمر�أة الفا�سدة قادرة على الت�أثير �أي� ًضا ب�شكلٍ كبيرٍ ووا�سع ،فهي
بف�سادها تدعو ك ّل من يراها �إلى الف�ساد .فهي �صوت متحرّك لإبلي�س
يطرق �سمع ك ّل من يراها ،وهي تدعو �إلى البعد عن اهلل تعالى بهيئتها
و�أعمالها �سواء تحرّك ل�سانها �أم لم يتحرّك.
وهذا ما نبّه عليه الإمام الخمينيّ { حيث يقول:
خا�صة لدور المر�أة في العالم� .إنّ �صالح وف�ساد
«ثمّة امتيازات ّ
المجتمع يُ�ستم ّد من �صالح وف�ساد الن�سوة فيه»(((.
((( منهجية الثورة الإ�سالميّة� ،ص .178
((( م .ن� ،ص .334
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 5ـ االقتداء بالغرب

�إنّ من �أخطر الأم��ور �أن يفقد الإن�سان �شخ�صيّته وثقته بنف�سه،
ليُ�صبح مجرّد مقلّد يقلّد ما ي�أتيه من الخارج عن غير وعي .وهذه
الم�صيبة الأ�سا�س الّتي �ألمّت بعالمنا الإ�سالميّ في ه��ذا الع�صر،
حيث فقد ثقته بنف�سه وفقد �شخ�صيّته ليُ�صبح مجرّد مقلّد للغرب،
مقلّد بامتياز ،ويا ليته قلّد الغرب في اكت�شافاته واختراعاته الّتي تُفيد
الب�شريّة ،لكان الأمر ي�ستحقّ المدح والثناء ،لكنّه لم يقلّد الغرب � اّإل
في الف�ساد واالنحرافات والعيوب والثغرات الّتي يعي�شها الغرب ،تقليد ًا
غير واعٍ وال ينطلق من ر�ؤية وا�ضحة وعلميّة.
ولع ّل هذا الأم��ر يظهر ب�أخطر �صوره في الجامعات ،حيث حاول
الغرب على الدوام و�ضع يده الثقافيّة عليها ،ليحا�صر الطالب ويُ�صادر
عقولهم ويفني �شخ�صيّاتهم وثقتهم ب�أنف�سهم .وق��د ح �ذّر الإمام
الخمينيّ { من هذا الأمر ونبّه �إلى خطورته في العديد من كلماته،
حيث يقول {:
«من الم�ؤلم والم�ؤ�سف �أنّ الجامعات والثانويّات كانت تدار من
قبل المتغرّبين والمت�شرّقين الّذين ينفّذون خُ ططاً مر�سومة لهم،
با�ستثناء �أقليّة مظلومة ومحرومة .وعلى �أي��دي ه��ؤالء كان يتلقّى
�أعزا�ؤنا التعليم والتربية ،فكان قدر �شبّاننا الأعزّة والمظلومين �أن
يتربّوا في �أح�ضان هذه الذئاب العميلة للقوى الكبرى»(((.
((( منهجيّة الثورة الإ�سالميّة ،م� .س� ،ص .269
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وقد دعاهم الإمام { �إلى الوثوق ب�أنف�سهم والوقوف على �أرجلهم
من جديد:
«�أيُّها المثقّفون الملتزمون والم�س�ؤولون .تعالوا لنبذ التفرقة
والت�شتّت ،وفكّروا بحال النا�س ،و�أنقذوا �أنف�سكم من �ش ّر ال�شيوعيّة
ال�شرقيّة والر�أ�سماليّة الغربيّة لأجل نجاة ه�ؤالء الأبطال الّذين قدّموا
ال�شهداء .قفوا على �أقدامكم و�إيّاكم واالتّكال على الأجانب»(((.
ويقول �أي�ضاً:
«ليكن همّكم �أيُّها الجامعيّون الأعزاء هو الخروج من حالة الأ�سر
للغرب ،ولتبحثوا عمّا �أ�ضعتموه وهو هويّتكم ال�شخ�صيّة»(((.
ويف�سّ ر الإمام { معنى اال�ستقالل وعدم التبعيّة فيقول:
«معنى �أن تكون الجامعة �إ�سالميّة ،هو �أن تكون م�ستقلّة ،و�أن
تف�صل نف�سها عن الغرب وال�شرق ،فيكون لنا بذلك وطن م�ستق ّل
وجامعة م�ستقلّة وثقافة م�ستقلّة»(((.
مواجهة الفساد

خا�ص ثمّ تزول ،بل
�إنّ الف�ساد لي�س م�س�ألة عابرة تعر�ض على مكان ّ
هو مر�ض خبيث م�ست�شرٍ في ج�سم الأمّة ،وانتزاعه لي�س �أمر ًا ي�سيراً ،بل
هو ع�سير وغير ممكن من دون و�ضع برامج متكاملة لمواجهته ،وبيان
وجهه الأ�سود وت�شجيع النا�س على تركه مع و�ضع البدائل ال�شرعيّة
((( منهجيّة الثورة الإ�سالميّة ،م� .س� ،ص .278
((( الكلمات الق�صار ،الإمام الخمينيّ {� ،ص .269
((( م .ن� ،ص .268
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المنا�سبة ،لأنّ الطاقة والوقت �إن لم ت�صرفهما في الحالل ف�ستجد
الحرام قد ملأهما ،لأنّ الحالل والحرام �أ�شبه بالنقي�ضين اللذين �إذا
ارتفع �أحدهما ثبت الآخر مكانه.
وفي هذا الإطار علينا مالحظة عدّة �أمور نبّه عليها الإمام {:
 1ـ عموميّة المواجهة

ك ّل النا�س مكلّفون بالقيام بهذه الوظيفة؛ فحالة الف�ساد ال ي�ستطيع
�أن يواجهها � اّإل حالة �صالح ودعوة لل�صالح تقف �أمام �أمواجها وت�ص ّد
رياحها .فعمل الفرد �إذا لم يتحوّل �إل��ى حالة عامّة تلقي بظاللها
على المجتمع لن يكون كافي ًا لتغيير وجهة المجتمع من الف�ساد �إلى
ال�صالح.
يقول الإمام الخمينيّ {:
«الأم ��ر بالمعروف وال�ن�ه��ي ع��ن المنكر واج��ب على ك��ا ّف��ة �أبناء
ال�شعب»(((.
فالمجتمع كلّه عليه �أن يقوم بهذه الوظيفة حتّى تثمر بال�شكل
المطلوب.
 2ـ مواجهة الف�ساد من �أوّل ظهوره

علينا �أن نر�صد الف�ساد لنواجهه من �أوّل ظ�ه��وره ،حيث يُمكن
محا�صرته قبل انت�شاره في الأ ّم��ة ويمكن قطعه قبل ق �وّة �ساعده.
يقول الإمام الخمينيّ {�« :إذا لم تقفوا بوجه الف�ساد منذ بداية
((( الكلمات الق�صار ،م� .س� ،ص .105
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ظهوره ،فلي�س من الم�ستبعد �أن نعود �إلى ما كنّا عليه في ال�سابق»(((.
 3ـ تحطيم معاقل الف�ساد

44

«�إنّ من يعمل على �إف�ساد المجتمع وال يرعوي عن ذلك �إنّما هو
غدّة �سرطانيّة يجب ف�صلها عن المجتمع»(((.
الإن�سان الحكيم يجب �أن يُفكّر في البداية كيف يوقف م�صانع
الف�ساد عن عملها ،لتقف عند ح ّد معيّن يبد�أ بالتناق�ص ب�شك ّل تدريجيّ
ليتمّ الإ�صالح النهائيّ بعد فترة.
يقول الإمام {« :كان مجيء النبيّ  Pلتحطيم هذه المعاقل
وقلع ج��ذور الظلم ،ومن جانب �آخ��ر ولأنّ الهدف ب�سط التوحيد،
فقد ق��ام  Pبهدم م��راك��ز ع�ب��ادة غير الخالق ج� ّل وع�لا ،ومراكز
عبادة النار و�أطف�أ نيرانهم»(((.

((( الكلمات الق�صار ،م� .س� ،ص . 27
((( م .ن� ،ص .104
((( منهجيّة الثورة الإ�سالميّة� ،ص .52

الفصل الرابع

أبواب الصالح
❖ ❖�أُ�س�س ال�صالح
❖ ❖�أ�ساليب الإ�صالح ومفرداته
❖ ❖اال�ستفادة من المنا�سبات ال�سنويّة
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أُسس الصالح

هناك �أمور تُعتبر �أ�سا�س ال�صالح و�أبوابه وركائزه ،ينبغي التركيز
عليها ،لأنّنا �إن نجحنا في فتح هذه الأبواب بال�شكل ال�صحيح� ،ستكون
ك ّل مفردات ال�صالح �سهلة التناول ،وممكنة التحقّق.
�أمّا �إن لم نوفّق لعالج هذه الأ�سا�سات فلن يمكننا �أن نبني بيت ًا قو ّي ًا
قا�س .فما
يواجه الرياح ،بل ك ّل ما نبنيه ربّما ينهار �أمام �أوّل اختبار ٍ
هي هذه الأ�سا�سات:
 1ـ بناء النف�س

يقول الإمام الخمينيّ {:
«لقد بُعث الأنبياء من قبل اهلل تبارك وتعالى لتربية النا�س وبناء
وخا�صة القر�آن الكريم ـ من
ّ
الإن�سان .وت�سعى جميع كتب الأنبياء ـ
�أجل تربية هذا الإن�سان ،لأنّه بتربية الإن�سان يت ّم �إ�صالح العالم»(((.
ويقول �أي�ضاً�« :إنّ �أيّ �إ��ص�لاح ي�ب��د�أ م��ن الإن���س��ان ،فلو ل��م يتربَّ
الإن�سان فلن يتمكّن من تربية الآخ��ري��ن ...ولأنّ الأم��ور كانت بيد
�أ�شخا�ص لم يتربّوا تربية �إ�سالميّة ولم يبنوا �أنف�سهم ،وب�سبب هذا
النق�ص الكبير ،ف�إنّهم جرّوا بالدنا �إلى ما هي عليه الآن وجرّونا �إلى
((( منهجيّة الثورة الإ�سالميّة� ،ص .224
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المو�ضع الّذي يتطلّب منّا �سنوات طويلة للإ�صالح �إن �شاء اهلل»(((.
يجب �أن نهتمّ ببناء هذا الإن�سان ب�شكلٍ �صحيح من البداية بتربيته
وبنائه بال�شكل ال�صحيح .فعمليّة الإ�صالح تبد�أ من الطفل ال�صغير لن�ؤمّن
له �أجواء ال�صالح ومفرداته ،ون�صل به �إلى حالة ي�ستطيع عندها �أن يقف
ويعتمد على نف�سه ليواجه ك ّل الف�ساد الموجود حوله في�ؤثّر بالمجتمع
ب�إيجابيّاته وال يت�أثر ب�سلبيّات المجتمع ،يقول الإمام الخمينيّ {:
«�إنّ النظام الوحيد والمدر�سة الوحيدة الّلذان يهتمّان بالإن�سان
من قبل انعقاد نطفته وحتّى النهايّة ـ وطبعاً ال نهايّة له ـ هما مدار�س
الأنبياء»(((.
ويقول �أي�ضاً�« :إن ما نادى به الأنبياء هو الإن�سان وال �شيء غيره.
يجب �أن يكون ك ّل �شيء على �شكل �إن�سان� .إنّهم يريدون بناء الإن�سان،
و�سوف ي�صلح ك ّل �شيء عندما يت ّم �إ�صالح الإن�سان»(((.
 2ـ �أهميّة الثقافة

يقول الإم��ام الخمينيّ {�« :إنّ ما ي�صنع ال�شعوب هو الثقافة
ال�صحيحة»(((.
ويقول كذلك�« :إذا �صحّ ت الثقافة �ص ّح �شبابنا»(((.
فالثقافة لها دور �أ�سا�س في الإ�صالح .لي�س هذا فقط بل �إنّ بداية
((( منهجيّة الثورة الإ�سالميّة ،م� .س� ،ص .243
((( م .ن� ،ص .223
((( م .ن� ،ص .182
((( الكلمات الق�صار ،الإمام الخمينيّ {� ،ص .234
((( م .ن� ،ص .63
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الإ�صالح يجب �أن تكون من الثقافة ،يقول الإمام الخمينيّ {�« :إنّ
ال�سبيل لإ�صالح �أيّ بلد �إنّما يبد�أ من �إ�صالح ثقافته ،فالإ�صالح
يجب �أن يبد�أ من الثقافة»(((.
فهي البدايّة ال�صحيحة الّتي تجعل ك ّل الجهود الأخرى مثمرة ،يقول
الإمام {�« :إنّ ثقافة �أيّ مجتمع هي الّتي تحدّد �أ�سا�ساً هويّة ذلك
المجتمع ووجوده ،ف�إذا انحرفت الثقافة ف�إنّ المجتمع يكون �أجوفَ
فارغاً مهما حقّق من القوّة في الجوانب االقت�صاديّة وال�سيا�سيّة
وال�صناعيّة»(((.
 3ـ تقوية الجانب الروحيّ

يقول الإمام الخمينيّ {« :الإيمان يعني �أن تعي قلوبكم وت�صدّق
تلك الأمور الّتي �أدركتها عقولكم .وهذا يحتاج �إلى المجاهدة حتّى
تفهم قلوبكم �أنّ العالم كلّه مح�ضر هلل ،فنحن الآن في مح�ضر اهلل،
ول��و �أدرك قلبنا ه��ذا المعنى ب�أنّنا الآن في مح�ضر اهلل ،وب ��أنّ هذا
المجل�س مح�ضر هلل ،و�إذا وجد قلب الإن�سان هذا الأمر ،ف�إنّه �سيبتعد
عن جميع المعا�صي �إذ �إنّ �سبب جميع المعا�صي �أنّ الإن�سان لم يجد
هذا ال�شيء»(((.
فالمعرفة العقليّة �ضروريّة ولكنّها تبقى غير قادرة على مواجهة
االمتحانات ال�صعبة ما لم تتعمّق وت�صل �إلى القلوب ،فاحتاللها القلوب
((( الكلمات الق�صار ،م� .س� ،ص .235
((( م .ن� ،ص .234
((( منهجيّة الثورة الإ�سالميّة� ،ص .224
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وتقوية هذا الجانب المعنويّ والروحيّ هو الحاجز الّذي �سيمنع الإن�سان
من االنحراف و�سيدعوه لال�ستقامة على الدوام.
أساليب اإلصالح ووسائله

 1ـ الجهد المتوا�صل

50

�إنّ عمليّة الإ�صالح لي�ست عمليّة �آنيّة وبرنامج ًا مرحل ّي ًا يبد�أ بزمن
وينتهي بزمن معيّن ،بل هي عمليّة م�ستمرّة وجهد متوا�صل ،فعمليّة
الإ�صالح هي جهاد م�ستمرّ.
يقول الإمام الخمينيّ { في «الأربعون حديثاً»« :الإن�سان هو
�ساحة �صراع ونزاع م�ستم ّر بين مع�سكرين ،يُريد �أحدهما االنحطاط
بالنف�س �إلى الظالم ال�سفليّ  ،ويُريد الآخر رفعها �إلى الأنوار العلويّة
وال�سعادة الأبديّة».
 2ـ الثقة بالنف�س

يجب �أن ن��زرع الثقة ب�أنف�سنا وبديننا وبطاقاتـنا وبهويّتنا ،لأنّ ذلك
ه��و ب��داي��ة الإ� �ص�لاح ف��ي ه��ذا ال��زم��ن ا ّل��ذي انبهر فيه النا�س بك ّل م��ا هو
غربّي ،حتّى لو كان مجرد ف�ساد وانحـراف .فعليـنا فـي البداية �أن نحمي
مجتمعاتنا من هذه التبعيّة العمياء .وه��ذا ال يح�صل ما لم يثق المجتمع
بنف�سه و ُي�ب��ادر بنف�سه للمعرفة ال�صحيحة والم�سلكيّة المنا�سبة ،يقول
الإم��ام الخمينيّ {« :علينا �أن نعتقد �أ ّن�ن��ا ك� ّل ��ش��يء ،و�أ ّن�ن��ا ل�سنا �أق ّل
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من �سوانا ،فنحن مطالبون بالعثور على هويّتنا الّتي قد �أ�ضعناها»(((.
ويقول {« :ال يظنّنّ �شبابنا �أنّ ك� ّل �شيء موجود في الغرب،
و�أنّهم ال يملكون �شيئاً»(((.
 3ـ الترغيب والترهيب

�سيا�سة الترغيب والترهيب (�أو كما يقال عنها� :سيا�سة الع�صا
والجزرة) من ال�سيا�سات المعروفة في هذا الزمن .فالترغيب لوحده
كاف؛ لأنّ بع�ض النا�س و�صل فيهم الف�ساد والمر�ض �إلى درجة
غير ٍ
كبيرة حتّى �صاروا يف�ضلونه على �أيّ ترغيب يمكن �أن يقوم به الإن�سان،
وكذلك �سيا�سة الع�صا والترهيب لي�ست كافية لأنّها �ستولّد في نهاية
الأمر انفجار ًا وانقالب ًا على ك ّل �شيء عند �أدنى منا�سبة.
فال ب ّد من المحافظة على التوازن بين هذين الأمرين ،يقول الإمام
الخمينيّ {« :الأنبياء العظام ال�سابقون والر�سول الأعظم P
في الوقت الّذي يحملون فيه الكتب ال�سماويّة في يد من �أجل هداية
النا�س ،كانوا يحملون ال�سالح في اليد الأخرى ،ف�إبراهيم  Qكان
يحمل ال�صحف في يد ،والف�أ�س في يد �أخرى للق�ضاء على الأ�صنام،
وكان كليم اهلل مو�سى يحمل التوراة في يد والع�صا في يد �أخرى ،تلك
الع�صا الّتي �أذلّت الفراعنة ،وتحوّلت �إلى �أفعى وابتلعت الخائنين ،وكان
النبيّ الأكرم  Pيحمل القر�آن في يد وال�سيف في الأخرى»(((.
((( الكلمات الق�صار ،الإمام الخمينيّ {� ،ص .90
((( م .ن� ،ص .294
((( منهجيّة الثورة الإ�سالميّة� ،ص .56
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يقول الإمام الخمينيّ {�« :إنّ الإ�سالم يولي تهذيب الأطفال
وال�شبّان �أهميّة ال يوليها �أيّ �شيء �آخر»(((.
خا�صة لأنّه
«من �شبّ على �شي ٍء �شاب عليه»� .إنّ ل�سنّ ال�شباب �أهميّة ّ
في هذه ال�سن يحدّد الإن�سان مبتنياته ومنهجيّته وم�سلكيّته ،ف�إ�صالحه
في هذا العمر �أ�سهل و�أ�صلب من تركه لإ�صالحه بعد ذلك.
يقول الإمام الخمينيّ {�« :أيّام ال�شباب هي ربيع التوبة حيث
الذنوب �أق ّل ثقالً ،وحيث كدورة القلب والظلمة الباطنيّة �أقلّ ،وحيث
ظروف التوبة �أ�سهل و�أي�سر»(((.
فه�ؤالء ال�شباب هم علماء وم�س�ؤولو الم�ستقبل ،وب�أيديهم �ستكون
الأمور ،ف�إن كانوا �صالحين �صلح المجتمع ،يقول الإمام{�« :إنّ ه�ؤالء
ال�شبّان الّذين يُفتر�ض �أن يحافظوا في الم�ستقبل على هذا البلد
ويديروا �ش�ؤونه ،يجب �أن ي�صلحوا ويتربّوا تربية �صحيحة»(((.
 5ـ الإعالم

الخا�صة في الإ�صالح وفي ت�أمين الأجواء
ّ
�إنّ الإع�لام له �أهميّته
المنا�سبة له ،ودفع النا�س وت�شجيعهم عليه وعلى ترك الف�ساد ،فهو
قادر على مخاطبة العقول والقلوب ،وتعليم الممار�سة و�إي�صال الر�سالة
ب�شكل عمليّ  ،من خالل النماذج الفنيّة الّتي يعر�ضها ،حتّى قال عنه
((( الكلمات الق�صار ،الإمام الخمينيّ {� ،ص .292
((( م .ن� ،ص .80
((( م .ن.

������������

الإمام الخمينيّ {�« :إنّ م�س�ألة الإع�لام من الأم��ور المهمّة �إلى
درج��ة يُمكن معها القول �إنّ الإع�لام قد احت ّل المرتبة الأول��ى بين
الق�ضايا الأخرى في العالم ،بل يمكن القول �إنّ الدنيا �إنّما تقوم على
عاتق الإعالم»(((.
وقد �أو�صى الإمام الخمينيّ { و�أكّد على اال�ستفادة من الإعالم:
«و�صيّتي ل ��وزارة الإر� �ش��اد ف��ي ك� ّل الع�صور ـ وخ�صو�صاً ف��ي الع�صر
الحا�ضر الّذي يتحلّى بخ�صو�صيّة معينة ـ ال�سعي لتقويّة �إعالم الحقّ
�ض ّد الباطل»(((.
ويج ��ب اال�ستف ��ادة م ��ن ك ّل و�سائ ��ل الإع�ل�ام المتاح ��ة ،المرئ ّي ��ة
والم�سموعة والمكتوبة .وعندما يتح� �دّث الإمام { عن المطبوعات
يق ��ول�« :إنّ �أهم ّي ��ة المطبوع ��ات مث ��ل �أهم ّي ��ة الدم ��اء ا ّلت ��ي ت ��راق في
الجبه ��ات ،و�إنّ م ��داد العلماء �أف�ضل من دم ��اء ال�شهداء»(((« .يجب �أن
تكون المطبوعات مراكز للهداية»(((.
وعن الإذاعة والتلفزيون يقول�« :إنّ دور الإذاعة والتلفزيون اليوم
�أك�ب��ر م��ن دور جميع الأج �ه��زة الأخ� ��رى ،...يجب �أن تكون الإذاعة
والتلفزيون مربّياً ل�شبابنا ،ومربّياً لل�شعب»(((.
((( الكلمات الق�صار ،م� .س� ،ص .237
((( م .ن� ،ص .64
((( منهجية الثورة الإ�سالميّة� ،ص .262
((( الكلمات الق�صار ،الإمام الخمينيّ {� ،ص .240
((( م .ن� ،ص .239
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هن ��اك محطّ ��ات ومنا�سب ��ات تم� � ّر ك ّل �سن ��ة يك ��ون النا� ��س فيه ��ا
�أكث ��ر ا�ستع ��داد ًا لتق ّب ��ل الح ��قّ وال�ص�ل�اح وت ��رك المنك ��ر والباطل.
ه ��ذه المحطّ ات هي نعم ��ة �إلهيّة يج ��ب تفعيلها واال�ستف ��ادة منها في
الإ�ص�ل�اح عل ��ى �أكمل وجه ممكن ،ولع ّل �أه ّمه ��ا مح ّرم الحرام و �شهر
رم�ض ��انالمب ��ارك.
يتحدّث الإمام الخمينيّ { عن محرّم وي�ؤكّد على �أهميّة �إحيائه،
حيث يقول في بع�ض كلماته�« :أحيوا ذكر واقعة كربالء ،و�أحيوا ذكر
اال�سم المبارك ل�سيّد ال�شهداء ،فب�إحيائهما يحيا الإ�سالم»(((.
ويتحدّث عن �شهر رم�ضان المبارك« :ينبغي �أن تكون الم�ساجد
محالَّ للتربية والتعليم ـ بالمعنى الحقيقيّ وبجميع الأبعاد ـ في �شهر
رم�ضان المبارك»(((.
ويُ�شير �إل��ى خ�صو�ص �إحياء ليالي القدر و�أث��ره��ا على الإن�سان:
«عندما يحيي الم�سلمون ليالي القدر ويناجون ربّهم ،ف�إنّهم �إنّما
يفكّون �أ�سرهم من قيد العبوديّة لغير اهلل تعالى ،ويتحرّرون من قيد
�شياطين الجنّ والإن�س ليدخلوا في العبوديّة هلل وحده»(((.

((( الكلمات الق�صار ،م� .س� ،ص .71
((( م .ن� ،ص .64
((( م .ن� ،ص .62

ةمتاخلا

الخاتمة
�آداب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر

يقول الإمام الخمينيّ { حول �آداب الآمر بالمعروف والناهي عن
المنكر:
«ينبغي �أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في �أمره ونهيه
ومراتب �إنكاره كالطبيب المعالج الم�شفق ،والأب ال�شفيق المراعي
خا�صة ،وعلى
م�صلحة المرتكب ،و�أن يكون �إنكاره لطفاً ورحمة عليه ّ
الأمّة عامّة ،و�أنّ يجرّد ق�صده هلل تعالى ولمر�ضاته ،ويخل�ص عمله ذلك
عن �شوائب الأهوية النف�سانيّة و�إظهار العلوّ ،و�أن ال يرى نف�سه منزّهة،
وال لها عل ّو �أو رفعة على المرتكب ،فربّما كان للمرتكب ولو للكبائر
�صفات نف�سانيّة مر�ضية هلل تعالى �أحبّه تعالى لها و�إن �أبغ�ض عمله،
وربّما كان الآمر والناهي بعك�س ذلك و�إن خفي على نف�سه.
م��ن �أع�ظ��م �أف��راد الآم��ر بالمعروف والنهي ع��ن المنكر و�أ�شرفها
و�ألطفها و�أ�شدّها ت�أثيراً و�أوقعها في النفو�س ،ال �سيّما �إذا كان الآمر �أو
الناهي من علماء ور�ؤ�ساء المذهب �أعلى اهلل كلمتهم و�أن يكون الب�ساً
رداء المعروف واجبه ومندوبه ،ومتجنّباً عن المنكر بل المكروه ،و�أن
يتخلّق ب�أخالق الأنبياء والروحانيين ،ويتنزّه عن �أخ�لاق ال�سفهاء
و�أهل الدنيا ،حتّى يكون بفعله وزيّه و�أخالقه �آم��راً وناهياً ،ويقتدي
به النا�س»(((.
((( تحرير الو�سيلة ،الإمام الخمينيّ {  ،ج� ،1ص .481
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وهذه الو�صايا هي موجّ هة لك ّل من يت�صدّى لمهمّة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ،فعلينا �أن نلتفت �إليها جيّد ًا حتّى نكون �أه ًال لأداء
هذه الوظيفة بال�شكل المطلوب وال�صحيح.
اللّهم اجعلنا من �أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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