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المق ّدمة
رب العالمين و�أ�شرف ال�صلوات و�أتم الت�سليم على المبعوث رحمة للعالمين
الحمد هلل ّ
�أبي القا�سم محمد بن عبد اهلل  Pوعلى �أهل بيته الأبرار .R
بع��د االنق�س��ام العالمي �إلى المع�س��كرين ال�ش��رقي والغربي ،وان�ضواء ال��دول في �أحد
هذي��ن المحوري��ن ،وحينما كانت القوى الإ�س��تكبارية والإمبريالية العالمية ت�س��عى لجعل
�إي��ران �ش��رط ّي ًا لمنطق��ة الخليج ،ومم � َّر ًا للم�ؤامرات الت��ي تحاك على دول الج��وار ،ويد ًا
ّ
المخطط��ات ال�صهيوني��ة .خ��رج م��ن رح��م الزم��ان رج � ٌل فري��د ،يحمل ل��واء �أهل
تن ِّف��ذ
البي��ت ،Rي�س��ير على نه��ج كرب�لاء ،فغ َّير خارط��ة العالم ،وك�س��ر القاع��دة الم�ألوفة
ف��ي التبعي��ة للمع�س��كرات ،ف�أعلى راية الحق و�أعلن ال�ش��عار الخالد؛ ال �ش��رقية وال غربية
جمهورية �إ�سالمية.
وبع��د �س��نوات على هذا االنت�ص��ار �صار الحديث ع��ن خط الإمام الخميني المقد���س
حديث ًا عن الخط الإ�سالمي المحمدي الأ�صيل.
وم��ن هن��ا كان هذا الكت��اب محاول ًة لإلقاء نظ��رة على هذا الخ��ط المتم ّيز ،بالتركيز
على بع�ض مفرداته الفكرية ،والتي تعتبر نبع ًا انبلج من مدر�سة الوحي ومن عبق الر�سالة
و�أريج الوالية.
والحمد لله رب العاملني.

الدرس األول:

المعالم العامة لخط اإلمام

RRتمهيد
RRاالرتباط بالخط الخميني
 - 1االرتباط العاطفي
 - 2االرتباط الواعي

RRالمعالم العامة
 - 1االرتباط بالله تعالى
 - 2االمتداد لنهج األنبياء واألئمةR

 - 3خط الجهاد العملي
 - 4خط والية الفقيه
 - 5الثبات على المبادئ السياسية

تمهيد

«�أقيم��وا العدال��ة ،ال تطالب��وا الآخري��ن فق��ط ب�إقامة العدالة� ،أقيم��وا العدالة على
�أنف�سكم �أي�ضاً»(((.
يحت��ل الحدي��ث عن خط الإم��ام الخميني{((( من الأهمية مكان � ًة كبيرة .لأن خط
الإمام الخميني{ يمثل التجربة الفريدة المعا�صرة لثورة تميزت عن �سائر الثورات،
ث��ورة ما زالت تتناوله��ا الأبحاث والتحليالت ،لما فيها من مزايا وخ�صائ�ص تختلف عن
�سائر الثورات التي �شهدها العالم.
و�سنتحدث في الدر�س الأول عن الميزات التي امتازت بها هذه الثورة المباركة والتي
انطلقت بخلفية ما ا�صطلح على ت�سميته بخط الإمام الخميني{(((.
االرتباط بالخط الخميني

تنطلق الكثير من الحركات التحررية مت�أثرة بالخط الخميني ك�أفق �أ�سا�سي للتحرك
عل��ى �ضوئ��ه ف��ي العمل ال�سيا�س��ي واالجتماعي ،وه��ذا الإرتباط يمكن لن��ا �أن ن�صوره من
خالل نوعين من العالقة بهذا الخط:

((( الكلامت القصار لإلمام الخميني{  -الفصل الرابع  -العدالة االجتامعية ،ص.295
((( ظهر مصطلح «خط الإمام» ألول مرة عند احتالل السفارة األمريكية ،من قبل الطلبة املسلمني ،الذين سموا أنفسهم بـ «الطلبة ال�سائرين على خط
الإمام» ومنذ هذا التاريخ دخل هذا املصطلح يف قاموس الثورة ،إالّ أن مضمون خط اإلمام ،واملحتوى السيايس والفكري لهذا املصطلح كان موجودا ً
يف عمق الثورة ،قبل ذلك بزمان بعيد( .خط اإلمام  -الشيخ اآلصفي  -املقدم).
((( هذا الدرس استفيد فيه من كتاب خط اإلمام للشيخ محمد مهدي اآلصفي.
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خط اإلمام الخميني {

 - 1االرتباط العاطفي:

االرتباط العاطفي ،هو ان�ش��داد الم�ؤمن �إلى ال�صراط الم�س��تقيم ،من خالل الأجواء
العاطفية التي ت�شده �إلى خط الأنبياء ،والأئمة ،Rو�صراط ال�صالحين من عباد اهلل،
والمجاهدين العاملين.
وه��ذه الأج��واء ال �ش��ك �أنه��ا ذات �آث��ار �إيجابية ،ف��ي بناء �ش��خ�صية الإن�س��ان الم�ؤمن
والتحاقه بالخط.
فاالحتف��االت بمنا�س��بات �أه��ل البي��ت Rوالمنا�س��بات الإ�س�لامية الت��ي تخ���ص
�ش��خ�صيات �إ�س�لامية ،من العوامل الإيجابية المفيدة ،في ان�ش��داد الإن�س��ان الم�ؤمن �إلى
هذه القافلة المباركة ،من العاملين في �سبيل اهلل ال�سائرين على �صراط اهلل الم�ستقيم.
وكذل��ك زيارات مراقد �أهل البيت Rوالأنبي��اء ،والأولياء ،والعلماء ،والمجاهدين
ُتع � ّد م��ن العوام��ل المهمة في االن�ش��داد �إلى هذا الخ��ط ،وال�صراط العمي��ق في التاريخ،
الذي ينتظم عليه كل خطى العاملين المخل�صين ،والأتقياء الأبرار.
فاالرتب��اط العاطفي به��ذه المظاهر الإ�س�لامية والتظاهرات الديني��ة يولد حالة من
الجذب القوي لهذا الخط الذي �أر�س��اه هذا الإمام المقد���س ،والذي �أظهر للعلن كل هذه
المظاهر ال�ش��رعية ،كما �أن للتطبيق العملي لل�ش��ريعة الإ�س�لامية ح�صة كبرى في جذب
القلوب الوالهة لر�ؤية الإ�سالم ب�أحكامه مطبق ًا في ميادين الحياة.
فه��ذا الن��وع م��ن االرتباط العاطف��ي مطل��وب لت�أجيج الحما�س��ة في النفو���س لتطبيق
الإ�سالم وال�سعي لرفع لوائه� ،إال �أنه من دون نوع �آخر من االرتباط يظل ناق�ص ًا وتنق�صه
الخلفية التي تجعله متما�سكا �أكثر.
 - 2االرتباط الواعي:

و�إل��ى جان��ب االرتب��اط العاطفي بالخط ،هناك نوع �آخر م��ن االرتباط ،وهو االرتباط
الواعي بالخط .ويتلخ�ص في فهم الخط و�إدراكه ب�صورة واعية وعقالنية.
وه��ذا الل��ون م��ن االرتب��اط يحت��اج �إلى عم��ل فك��ري تثقيفي ،وجه��د علم��ي ،من قبل
المبلغين العاملين في �سبيل اهلل ،لتقديم خط الثورة الإ�سالمية ب�صورة علمية ومقبولة.
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�إلى الجيل الجديد مقابل الخطوط والأفكار الأخرى المطروحة.
ويتكف��ل الإرتب��اط الواع��ي بفك��ر الإم��ام الخمين��ي{ ب�إيج��اد الخلفي��ة العقائدي��ة
والعلمية في النفو�س مما يعزز الجهود الرامية لل�سير على نهج هذا الخط المبارك.
المعالم العامة

�س��نتحدث في هذه الفقرة عن خم�س��ة �أم��ور هامة يتميز بها الخ��ط المبارك لإمامنا
الخمين��ي{ ،وه��ي ف��ي الحقيق��ة �أعم��دة را�س��خة ثابت��ة في وج��دان �أتباع ه��ذا الخط
المبارك:
 - 1االرتباط بالله تعالى:

من �أركان هذا الخط وميزاته وخ�صائ�صه «الربانية» االرتباط باهلل �سبحانه وتعالى،
ارتباط � ًا وثيق � ًا قائم ًا على �أ�سا���س العبودية الحقيقية هلل تعال��ى ،والإخال�ص له ،واالتكال
علي��ه تعال��ى ،ف��ي كل الحاالت ،وهذا هو ق��وام الخط و�أ�سا�س��ه الأول ،وم��ن دونه ال يبقى
له��ذا الخط �ش��كل وال محتوى .والتركيز على ه��ذا الجانب هو المهمة الأولى لكل الأنبياء
والأئم��ة ،Rوالدع��اة �إل��ى اهلل تعالى ،ف ��إن الدعوة �إل��ى اهلل ،وتوحي��ده بالعبودية هي
الحجر الأ�سا�س في ر�سالة الأنبياء Rيقول اهلل تعالى:
َ
َ ٗ
ۡ
َ َ َّ
َ َ
َ ٓ َ َّ
﴿ َو َم ۡن أ ۡح َس ُن ق ۡول ّم َِّمن د َع إِل ٱللِ َو َع ِمل صٰل ِٗحا َوقال إِن ِن م َِن ٱل ُم ۡسل ِ ِمني﴾(((.

يقول الإمام الخميني{:
«و�إن الذي نه�ضتم من �أجله �أنتم �أيها ال�شعب النبيل المجاهد ،هو �أعلى و�أ�سمى و�أثمن
ه��دف ومق�صد ط��رح ويطرح منذ بدء العالم في الأزل وحتى نهاية العالم �إلى الأبد� .إنه
المدر�س��ة الإلهية بمعناها الوا�سع ،وعقيدة التوحيد ب�أبعادها ال�سامية� .إنه �أ�سا�س الخلق
وغايته في كل �آفاق الوجود»(((.
((( سورة فصلت ،اآلية .33
((( الجهاد األكرب ،اإلمام الخميني

{

 ،املقدّمة.
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خط اإلمام الخميني {

 - 2االمتداد لنهج األنبياء واألئمة:R

وم��ن خ�صائ���ص هذا الخ��ط� ،أن الجذور الأولى لهذا الخط تمتد �إلى ر�س��الة الأنبياء
والأئم��ة ،Rفلي���س ه��ذا الخط خط ًا مبت��ور ًا ،اجتث من فوق الأر�ض ،م��ا له من قرار،
و�إنم��ا ه��و ف��ي �أبع��اده التاريخي��ة خ��ط الأنبي��اء والمجاهدي��ن والدع��اة �إل��ى اهلل تعال��ى
والأئمة Rوهو بذلك خط عريق� ،أ�صيل ،ذو �أ�صول ثابتة ،والإح�سا�س بهذه الحقيقة،
يع ّمق �صلة النا�س العاطفية والعقلية بهذا الخط.
يقول الإمام الخميني{:
«وه��ذا اله��دف متج ّل في المدر�س��ة المحمدية  -عل��ى �صاحبها و�آل��ه �أف�ضل ال�صالة
وال�س�لام  -ب��كل المعاني والدرجات والأبعاد .و�إن كل م�س��اعي الأنبي��اء العظام والأولياء
الك��رام Rان�صب��ت عل��ى تحقيق هذا اله��دف ،وبدونه ال يتي�س��ر ال�س��بيل �إلى الكمال
المطلق وال �إلى الجالل والجمال الالمتناهيين.
�إن��ه ه��و الذي يجعل «الأر�ضيين» �أ�ش��رف م��ن «الملكوتيين» ،وما ينال��ه الأر�ضيون من
االتج��اه نح��وه ،ال تنال��ه الموج��ودات الأخ��رى ف��ي كل �أرج��اء الخليقة ما خف��ي منها وما
ظهر»(((.
 - 3خط الجهاد العملي:

�إن هذا الخط لي���س خط ًا �سيا�س��ي ًا ،وجهادي ًا نظري ًا ،تبلور من خالل تنظيرات علمية
ودرا�س��ات �سيا�س��ية �أكاديمية فقط ،و�إنما تبلورت �أبعاد هذا الخط ال�سيا�س��ية والجهادية
م��ن خ�لال ركام من جه��اد وجهود العاملي��ن و�أتباعهم ،وتحركهم ،و�س��هرهم ،ودمائهم
ودموعه��م ،ومتاعبه��م خ�لال طري��ق ذات ال�ش��وكة وم��ن خ�لال عذابه��م ،و�س��جونهم،
وهجرتهم ،وفرارهم ،وقرارهم ،خالل هذه الفترة المباركة من عمر الم�سلمين.
وه��ذه الجه��ود والمجاهدات هي غطاء لخط الإمام ،ولي���س مجرد مجموعة نظريات
ودرا�سات �أكاديمية ،وهو غطاء مبارك يبعث على االطمئنان والأمن.
((( الجهاد األكرب ،اإلمام الخميني ،املقدمة.
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ف�إن الإن�سان العامل ،عندما ي�ضع خطاه على هذا الخط المبارك يعلم �أنه ي�ضع خطاه
على طريق �ش ّقته �أمة كبيرة من المجاهدين والعاملين في �سبيل اهلل من خالل تجاربهم
و�آالمه��م وعذابه��م ،وعمله��م ،وتحركه��م ،وجهادهم ،وم��ا رزقهم اهلل من ن��ور وب�صيرة
خالل هذه الحركة المباركة.
 - 4خط والية الفقيه:

وم��ن ميزات وخ�صائ���ص هذا الخط «والية الفقيه» ،والت�أكي��د على ارتباط الحاكمية
بالفقي��ه ،ف��ي ع�ص��ر غيبة الإم��ام المهدي | وبذل��ك تتكامل حلقات �سل�س��لة الحاكمية
والوالي��ة ف��ي حياة الإن�س��ان ،ف�إن اهلل تعال��ى هو م�صدر الحاكمية والوالي��ة وقد �أولى اهلل
َّ ُّ َ ۡ َ ٰ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ
ۡ (((
تعالى نبيه  Pهذا الحق في حياة النا���س﴿ :ٱنل ِب أول بِٱلمؤ ِمن ِني مِن أنفسِــ ِهمۖ﴾ .
ويت�سل�س��ل الحك��م والوالي��ة م��ن �أئم��ة الم�س��لمين ،Rوف��ي ع�ص��ر الغيبة ت�س��تقر هذه
الوالية ب�صورة �شرعية في الفقيه الجامع لل�شرائط  ،الذي يلي �أمور الم�سلمين ويت�صدى
ل�ش�ؤونهم.
 - 5الثبات على المبادئ السياسية:

م��ن المعال��م المتمي��زة ف��ي خ��ط الإم��ام الثب��ات ال�سيا�س��ي ،ال�صام��د عل��ى مواقف��ه
المبدئي��ة ،تج��اه كل الق�ضاي��ا ال�سيا�س��ية ،فل��م يحدث مث�ل ًا تغيير في موق��ف الثورة بعد
الحكم تجاه الق�ضية الفل�سطينية� ،أو تجاه رف�ض االنتماء �إلى ال�شرق �أو الغرب.
وه��ذه م��ن خ�صائ�ص خط الإمام الب��ارزة ،و�إذا و�ضعنا هذه الخ�صي�صة ال�سيا�س��ية،
ب ��إزاء المواقف االنتهازية لكثير من الأح��زاب والفئات والدول ،نعرف عمق مبدئية خط
الإمام ،وال�سائرين على هديه.

((( سورة األحزاب ،اآلية .6

الدرس الثاني:

ميزان السلوك

RRتمهيد

RRالتوجه لله ال يعني االعتزال

RRتهذيب النفس

RRعقبات على طريق المعرفة

RRما هو تهذيب النفس؟

RRخاتمة

تمهيد

�إن للعرف��ان وال�س��لوك �إل��ى اهلل تعالى ف��ي فكر الإمام الخمين��ي{ مكانة مرموقة،
كيف ال وهو العارف الكبير ،والرجل الذي �أم�ضى عمره ال�شريف في جهاد نف�سه وت�أديبها،
وكان المطي��ع هلل تعال��ى ،حت��ى حينم��ا كان ف��ي الم�ست�ش��فى وفي و�ضع �صح��ي �صعب ،لم
يمنعه ذلك من القيام هلل تعالى ذاكر ًا عابد ًا متهجد ًا.
تهذيب النفس

�أول الطري��ق ف��ي ال�س��ير �إل��ى اهلل �س��بحانه وتعال��ى ،ه��و �أن يب��د�أ الإن�س��ان من نف�س��ه
فينزّهه��ا عم��ا حرم��ه اهلل تعال��ى عليه��ا ويع ّودها الطاعة ،وه��ذا يكون في فترة ال�ش��باب
بالدرجة الأولى ،فتهذيب النف�س في عمر ال�شباب �أثبت للإن�سان و�أر�سخ ،كما �أن ال�شاب
يك��ون ف��ي حال��ة نف�س��ية وعقلية وج�س��دية �أقدر من ال�ش��يوخ عل��ى القيام هلل تعال��ى ب�أداء
طاعاته ،وهذا ما كان ي�ؤكد عليه الإمام الخميني{ ،ويحذر �أي�ض ًا في هذا الإطار من
ال�شيطان و�أالعيبه و�إغراءاته التي ال تح�صى لإزالة ال�شباب عن مواقع الطاعة والتهذيب
�إلى مراتع الهوى واللعب واللهو والغفلة يقول{:
«ا�س � َع في �إ�صالح نف�س��ك ما دمت تحظى بنعمة ال�ش��باب ،ف�إ َّنك �ستخ�سر كل �شيءٍ في
ال�ش��يخوخة ،فمن مكائد ال�ش��يطان ولعلها �أخطر مكائده ،التي �سقط فيها �أبوك ومازال،
�إال �إذا �أدركت��ه رحم��ة الحق تعالى ،هو «اال�س��تدراج» ففي �أوائل ال�ش��باب ي�س��عى �ش��يطان
الباطن �أ�ش � ُّد �أعداء ال�ش��باب ،في ثنيه عن �إ�صالح نف�س��ه ويم ّنيه ب�س��عة الوقت ،و�أن الآن
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هو �آن التمتع بال�ش��باب ،وي�س��تمر في خداعه بالوعود الفارغة لي�ص ّده عن فكرة الإ�صالح
تمام ًا ،و�س��اعة بعد �س��اعة ،ويوم ًا بعد يوم يت�ص ّرم ال�ش��باب ،ويرى الإن�س��ان نف�س��ه فج�أة
في مواجهة الهرم الذي كان ي� ِّؤمل فيه �إ�صالح نف�س��ه ،و�إذا به لي���س بمن�أىً عن و�ساو���س
يح ُّ�س بالموت
ال�شيطان �أي�ض ًا� ،إذ يم ّنيه �آنذاك �أي�ض ًا بالتوبة في �آخر العمر .لكنه حينما ُ
ف��ي �آخ��ر العمر ،ي�صب��ح اهلل تعالى �أبغ�ض موج��ود �إليه ،لأنه يريد انت��زاع الدنيا محبوبه
ّ
المف�ض��ل من��ه .وهذه حالة �أولئك الذين لم ينطفئ ن��ور الفطرة فيهم تمام ًا .وهناك من
�أبعدهم م�س��تنقع الدنيا عن فكرة الإ�صالح كلي ًا ،و�س��يطر عليهم غرور الدنيا ب�شكل تام،
وقد ر�أيت �أمثال �أولئك بين �أهل العلوم المتعارفة ،ومازال بع�ضهم على قيد الحياة ،وهم
يرون �أن الأديان لي�ست �سوى خرافة وت ّرهات»(((.
ما هو تهذيب النفس؟

لب العرفان كما �أ�شار لذلك الإمام الخميني{ في و�صيته البنه
تهذيب النف�س هو ُّ
ال�س��يد �أحمد{ ،فقد �أ�ش��ار ل��ه في �إحدى و�صاياه� ،أن يحذر م��ن �أن يدركه الهرم وهو
ال ي��زال ي��راوح مكان��ه ف��ي تهذيب النف���س ونهيها ع��ن ال�س��عي للدنيا لأج��ل الدنيا ،وهذا
م��ا يحت��اج �إلى مراقبة د�ؤوبة ،و�س��عي دائم وحثيث للمحا�س��بة والمعاتب��ة عند الوقوع في
الخط ��أ ،وم��ن ثم جع��ل الحياة كلها بحركاتها و�س��كناتها هلل تعالى ،حتى الأكل وال�ش��رب
والنوم ،فب�إمكان �أي منا �أن يحول كل هذه المباحات �إلى طاعة هلل تعالى ك�أن ينوي بذلك
اال�ستعانة على العبادة وخدمة العباد الم�ؤمنين ،يقول الإمام الخميني{:
«ا�س��تمع الموعظ��ة الواحدة الت��ي يعظنا بها اهلل ،و�أرهف لها �س��مع القلب والروح ،ثم
ُ ۡ َّ َ ٓ َ ُ ُ َ ٰ َ َ َ ُ ُ ْ َّ
اعقلها تمام ًا ،و�س��ر في خطها .يقول تعالى﴿ :قل إِنما أعِظكم بِوحِد ٍةۖ أن تقوموا ِ
 لِ
َۡ َٰ ُ
ــى َوف َر ٰ َد ٰى﴾((( ؛ فالميزان ف��ي بدء الحركة �إنما ه��و في كونها «قيام ًا هلل» �س��واء في
مث
الممار�سات ال�شخ�صية والفردية �أو في الفعاليات االجتماعية.
((( نفحة من السلوك املعنوي ،رسالة موجهة للمرحوم السيد أحمد الخميني.
((( سورة سبأ ،اآلية .46
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فا�س َع �أن تكون مو ّفق ًا في هذه الخطوة الأولى ،وما �أ�سهل ذلك في �أيام ال�شباب ،و�أوفر
حظ��ه م��ن التوفي��ق ،و�إياك �أن يفاجئ��ك الهرم مثل �أبي��ك و�أنت �إما مراوح ف��ي مكانك �أو
متراجع القهقرى؛ والأمر محتاج في تفاديه �إلى المراقبة والمحا�سبة»(((.
التوجه هلل ال يعني االعتزال
ّ

ق��د يت�ص��ور بع���ض النا���س �أن التوج��ه واالنقط��اع هلل تعال��ى يعن��ي ت��رك العالق��ات
االجتماعي��ة واالبتع��اد عن النا���س وخدمتهم وال�س��عي للمعا���ش ،وهذا م��ا كان يحذر منه
الإمام الخميني{ ب�شكل دائم ،فالعرفان ال يعني الت�صوف والرهبانية� ،إذ ال رهبانية
في الإ�س�لام ،بل �إن �إحدى طرق التقرب �إلى اهلل تعالى هي خدمة خلقه وعباده وال�س��عي
في ق�ضاء حوائجهم ،يقول{:
«�إنّ الميزان في الأعمال هو النوايا التي ت�ستند �إليها ،فال االعتزال ال�صوفي دليل على
االرتب��اط بالح��ق ،وال الدخول في ِخ َ�ض ّم المجتمع و�إقامة الحكومة �ش��اهد على االنقطاع
عن الحق ،فما �أكثر ما يكون العابد والزاهد واقع ًا في �ش��راك �إبلي���س التي ت�ش��تد وتتو�سع
بم��ا ينا�س��ب ذلك العاب��د كالأنانية والغ��رور وال ُعجب والتكبر واحتقار خلق اهلل وال�ش��رك
الخف��ي و�أمث��ال ذل��ك مم��ا يبع��ده عن الح��ق ،ويج � ّره نحو ال�ش��رك؛ وم��ا �أكثر م��ا يرتقي
بلب ق��رب الحق لما يحمله من داف��ع �إلهي كداود
المت�ص��دي ل�ش ��ؤون الحكوم��ة ،فيحظى ِّ
و�س��ليمان Lبل و�أف�ضل منها و�أ�س��مى منزل ًة ،كالنبي الأكرم  Pوخليفته بالحق علي
بن �أبي طالب Qوكالمهدي (�أرواحنا لمقدمه الفداء) في ع�صر حكومته العالمية.
فمي��زان العرف��ان والحرم��ان �إذن ه��و الداف��ع ،وكلم��ا كان��ت الدواف��ع �أق��رب �إلى نور
الفطرة ،و�أكثر تحرر ًا من الحجب حتى النورية منها كانت �أكثر الت�صاق ًا بمبد�أ النور»(((.

((( من رسالة لإلمام { بعنوان :الفطرة أول منازل التوحيد ،إىل ابنه حجة اإلسالم السيد أحمد الخميني رحمه الله  17شوال 1404ه.
((( م.ن.
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عقبات على طريق المعرفة

�أ�ش��ار الإمام الخميني{ �إلى الكثير من العقبات التي تحول بين الإن�س��ان الم�ؤمن
وال�س��لوك �إلى اهلل تعالى ،و�سن�ش��ير �إلى �أهم هذه العقبات التي نبهنا منها لع ّلنا ن�س��تفيد
من ذلك في تخلية الطريق من عقبات قد ت�س��ير بنا �إلى غير الوجهة والهدف الأ�سا�س��ي
الذي نرمي �إليه.
 - 1حب األنا:

الأنا هي النف���س ،والمق�صود من حب النف���س لي���س حب الخير لها وبغ�ض ال�ش��ر ،بل
المق�صود �أن ت�صبح هذه الأنا كعبة الإن�سان وتكون محور حركته دون ر�ضا اهلل وطاعته،
وه��ي م��ن �أخطر العقبات بل هي �أكب��ر الموانع من الو�صول لمعرفة اهلل �س��بحانه وتعالى
وك��م ح��ذر منها علم��اء الأخالق ،وكم ن ّب��ه �إمامنا الخميني{ تالمذت��ه و�أحبته �إليها.
ومن و�صاياه في التحذير من الأنا:
«هنال��ك �أمر مهم بالن�س��بة لنا نحن المتخلفين عن قافل��ة الأبرار ،و�أرى �أنه قد يكون
ذا � ٍأثر في بناء النف���س لمن كان ب�صدد ذلك .فعلينا �أن ندرك �أن من�ش ��أ ارتياحنا للمدح
والثناء ،وا�ستيائنا من االنتقاد ون�شر ال�شائعات� ،إ ّنما هو حب النف�س الذي ُيع ُّد من �أخطر
الأ�شراك التي ين�صبها �إبلي�س اللعين.
نحن نرغب في �أن يكون الآخرون مادحين لنا ،حتى و�إن �أظهروا �أن لنا �أفعا ًال �صالحة
وح�س��نات وهمي��ة تفوق بمئات المرات حقيقة ما نحن علي��ه ،كما �إ ّننا نرغب في �أن تكون
�أبواب االنتقاد  -و�إن كان حق ًا  -مو�صدة دوننا� ،أو �أن يتحول االنتقاد �إلى مديح وثناء!
ونح��ن ال يزعجن��ا الحدي��ث عن معايبنا لأنه لي���س حق ًا ،كما ال ي�س��رنا المديح والثناء
لأ ّنه حق ،بل لأنّ هذا العيب هو «عيبي �أنا» وهذا المدح هو «مدح لي �أنا»؛ وهو �أمر �س��ائد
في �أو�ساطنا هنا وهناك وفي ِّ
�صحة هذا الأمر ،فت�أ ّمل
كل مكان .و�إذا �أردت �أن تتح ّقق من ّ
بم��ا ي�صيب��ك من االنزعاج �إذا انبرى الم ّداحون لمدح �أحد الأ�ش��خا�ص على فعل قام به،
وكن��ت ق��د قمت بذات الفعل� ،س��تنزعج حتى �إذا كان ما قام ب��ه �أف�ضل مما قمت به �أنت،
وخ�صو�ص ًا �إذا كان ذلك ال�شخ�ص من �أقرانك وزمالئك ،و�أو�ضح من هذا المثال:عندما
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ترى �أن عيوب �شخ�ص �صارت مدائح؛ ففي تلك الحال ،تي ّقن �أن لل�شيطان وللنف�س  -التي
هي �أ�سو�أ من ال�شيطان  -يد ًا في الأمر»(((.
 - 2الغفلة عن الله تعالى:

يحذرن��ا الإم��ام الخمين��ي{ م��ن الو�ص��ول �إل��ى مرحلة ن�س��يان اهلل تعال��ى ،وعدم
الإلتف��ات �إلي��ه بحي��ث يخرج م��ن ح�س��اباتنا ،واعتبر هذا الأم��ر في غاية الخط��ورة ،لأن
الإن�سان في هذه الحالة ي�صبح م�صداق ًا لقوله �سبحانه وتعالى:

ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َّ ۡ َ ٰ ُ َ َ َ ٰ ُ ۡ ۡ َ َّ ُ ْ َ ٰٓ َ ۡ ُ َّ
َ َ ٓ َّ
ٱلش ۡ
﴿ٱسـتحوذ علي ِهم ٱلشـيطن فأنسـىهم ذِكـر ٱللِۚ أولئِك حِزب
ـي َطٰ ِ ۚن أل إِن
َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ُ ْ
ۡ َ َّ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
ٱلين نسـوا
سرون﴾((( وقول�ه ع�ز وج�ل﴿ :ول تكونـوا ك ِ
حِـزب ٱلشـيط ِن هـم ٱلخ ِ
ۡ
َّ َ َ َ َ ٰ ُ ۡ َ ُ َ ُ ۡ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ َ
ُ َ (((
ٰ
ٱلل فأنسـىهم أنفسـه ۚم أولئِك هم ٱلفسِـقون﴾ .

يقول{:
«�إن ن�س��يان اهلل موجب لن�س��يان النف���س� ،سواء �أكان الن�س��يان بمعنى عدم التذكر� ،أو
بمعنى الترك .وفي كال المعنيين �إنذار مر ّوع.
�إن ما يالزم ن�سيان اهلل تعالى هو ن�سيان الإن�سان نف�سه؛ �أو قل �إن اهلل تعالى يج ّره �إلى
ين�س اهلل وح�ضوره ج ّل
ن�سيان نف�سه ،وهو �أمر ي�صدق على جميع المراحل ال�سابقة .فمن َ
وعال في مرحلة العمل ُي َ
بتل هو نف�سه بن�سيان نف�سه� ،أو �أ ّنه ُيج ُّر �إلى ذلك؛ ين�سى عبوديته
ف ُيج ّر من مقام العبودية نحو الن�سيان.
فم��ن ال يع��رف م��ا هو ،ومن هو ،وما ه��ي وظيفته ،وما هي العاقبة الت��ي تنتظره ،ف�إن
ال�ش��يطان حا ٌّل فيه ،وجال���س بد ًال من نف�سه ،وال�ش��يطان عامل على الع�صيان والطغيان.
و�إذا لم يثب ذلك الإن�س��ان �إلى ر�ش��ده ،ويرجع �إلى ذكر اهلل ،وغادر هذا العالم وهو على
هذه الحال من الطغيان والع�صيان ،فقد ي�أتي في ذلك العالم على �شكل �شيطان مطرود
من ِق َبل اهلل تعالى.
((( من رسالة لإلمام { بعنوان :الفطرة أول منازل التوحيد ،إىل ابنه حجة اإلسالم السيد أحمد الخميني رحمه الله  17شوال 1404ه.
((( سورة املجادلة ،اآلية .19
((( سورة الحرش ،اآلية .19
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�أما �إذا كان الن�سيان بمعناه الآخر (�أي :الترك) ،ف�إن الأمر �سيكون �أ�ش ّد �إيالم ًا ،لأنه
ويكله �إلى نف�سه ،ويقطع
�إذا ترك طاعة اهلل ،وترك اهلل ،ف�إن ذلك ي�ستوجب �أن يتركه اهلل ِ
عنه عناياته .وال�شك �أن الأمر �سينتهي به �إلى الخذالن في الدنيا والآخرة .لذا نرى كثرة
م��ا ورد م��ن ت�أكي��د الدع��اء بعدم الإيكال للنف���س في الأدعي��ة الم�أثورة ع��ن المع�صومين
لأنهم Rيدركون نتائج هذه الم�صيبة ،في حين �أننا غافلون عنها»(((.
 - 3حب الدنيا:

و�أما حب الدنيا ف�إنه من �أ�شد الأخطار على عالقة الإن�سان بربه ،وهذا ما حذرنا منه
الإمام{ حيث يقول:
حب الدنيا  -حتى حاللها
«ال ت�س َع للح�صول على الدنيا �أبد ًا حتى الحالل منها  -ف�إن َّ
ر�أ�س جميع الخطايا ،وهي حجاب �سميك ي�ضطر الإن�سان �إلى الحرام منها.
ف�أنت �شاب ت�ستطيع  -بما حباك اهلل به من القوة  -منع �أول قدم ّ
تزل نحو االنحراف،
قدم قد ٌم �أخرى تتلوها ،وكل ذنب  -مهما
فتمنع بذلك من التحاقها
ً
بخطى �أخرى ،فلكل ٍ
ذنوب �أكبر ،حتى ت�ستحيل الذنوب الكبيرة في نظره لمم ًا ُي�ستهان
َ�ص ُغر  -يج ُّر المرء نحو ٍ
به��ا ،ب��ل قد يبلغ الأمر بالبع�ض �أن يفتخروا بارتكاب بع�ض الكبائر!ال بل قد ي�صل الو�ضع
ل��دى البع���ض الآخ��ر ح � ّد ًا � -أحيان ًا  -يجعله��م يرون المنك��ر معروف ًا والمع��روف منكر ًا!
نتيجة �شدة وكثافة الظلمات والحجب الدنيوية»(((.
خاتمة

هذا �شيء قليل مما نبه عليه الإمام الخميني{ �أحباءه و�أوالده و�أمته ،ولو �أردنا �أن
ن�س��تعر�ض كل ما ورد من كالمه في هذا الم�ضمار ف�إنه ال يمكن ح�صره بدر���س �أو اثنين
فللإمام{ باع طويل وم�ؤلفات كثيرة في تهذيب النف�س وال�سلوك �إلى اهلل تعالى ،وفقنا
اهلل و�إياكم للعمل ب�سنة ال�صالحين بحق �سيد المر�سلين و�آله الطاهرين.
((( من رسالة لإلمام { بعنوان :الفطرة أول منازل التوحيد ،إىل ابنه حجة اإلسالم السيد أحمد الخميني رحمه الله  17شوال 1404هـ..
((( م.ن.

الدرس الثالث:

العالقة بأهل البيت

R

RRتمهيد

نفسر الروايات؟
RRكيف ِّ

RRالوالية هي العمل

RRالمح ّبة الحقيقية والوهمية

تمهيد

العالق��ة ب�أه��ل البي��ت Rم�س ��ألة ترتب��ط بعقي��دة الإن�س��ان ،وكغيره��ا م��ن الأم��ور
الإعتقادية يحتمل �أن ت�سلك في مدى ثباتها �أو الت�شكيك بها ال�سبل الثالث:
�س��بيل الغلو ،وهو �أخطر ال�س��بل وهو الإفراط في االعتقاد بهم ك�إخراجهم عن حدود
الب�شرية� ،أو االعتقاد ب�ألوهية �أحدهم والعياذ باهلل.
�س��بيل التق�صير ،كاعتبارهم �أنا�س ًا عاديين ك�س��ائر الب�شر وبالتالي �أنهم كغيرهم في
التعر�ض لما يغ�ضب اهلل تعالى والعياذ باهلل.
�أما ال�سبيل الأخرى وهي ال�سبيل الو�سطى بين ال�سبيلين الأولتين ،وهي المنا�سبة لما
جاء في الأحاديث ال�شريفة عنهم.R
و�سنتعر�ض في هذا الدر�س للعالقة ب�أهل البيت Rفي فكر الإمام الخميني{.
وال ب�أ�س بالإ�شارة في البداية �إلى �أن الإنت�ساب لهذه المدر�سة ،مدر�سة �أهل البيتR
ال ب��د و�أن يك��ون من موارد الفخر لدينا ،لأنها مدر�س��ة تنتتمي �إلى الر�س��ول الأكرم ،P
ى  ٣إ ِ ۡن ُه َو إ ِ َّل َو ۡ ٞ
وه��و ال��ذي يق��ول تعالى في��ه ﴿ َو َما يَن ِط ُق َعن ٱل ۡ َه َو ٰٓ
ح يُ َ ٰ
وح﴾((( ،يقول
ِ
الإمام الخميني{:
«نح��ن نفخ��ر ب ��أن �أئمتنا ه��م الأئمة المع�صوم��ون بدء ًا من علي ب��ي �أبي طالبQ
حي
وختم ًا بمنقذ الب�شرية ح�ضرة المهدي �صاحب الزمان| ،وهو بم�شيئة اهلل القديرّ ،
يراقب الأمور.
((( سورة النجم ،اآليتان .4 - 3
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نح��ن نفخ��ر ب ��أن الأدعي��ة وه��ي الق��ر�آن ال�صاعد وفيه��ا الحي��اة� ،إنما هي م��ن في�ض
�أئمتنا المع�صومين .وعندنا مناجاة الأئمة ال�شعبانية ،ودعاء الح�سين بن علي Qفي
عرفات ،وعندنا ال�صحيفة ال�سجادية زبور �آل محمد ،وال�صحيفة الفاطمية وهي الكتاب
الذي �ألهمه اهلل تعالى للزهراء المر�ضية.O
نحن نفخر ب�أن منا باقر العلوم وهو �أعظم �ش��خ�صية تاريخية ما عرفها وال ي�س��تطيع
معرفتها �إال اهلل �سبحانه وتعالى ور�سوله  Pوالأئمة المع�صومون.R
نح��ن نفخ��ر ب�أن مذهبنا جعفري ،ففقهنا هذا البح��ر المعطاء بال حد وهو واحد من
�آثاره.
نحن نفخر بجميع الأئمة المع�صومين Rونلتزم باتباعهم .نحن نفخر ب�أن �أئمتنا
المع�صومي��ن Rق�ض��وا �أعمارهم �س��جن ًا وت�ش��ريد ًا في �س��بيل رفعة الإ�س�لام وتحقيق
�أهداف القر�آن الكريم والتي �أحدها ت�أ�سي�س حكومة العدل»(((.
الوالية هي العمل

العالق��ة القائم��ة بين العمل والوالية ،بمعنى هل يمكن للإن�س��ان اال�س��تغناء ب�أحدهما
ع��ن الآخ��ر ،ف�إذا كان من الم�ؤمنين بواليتهم Rكفاه ذل��ك عناء التكاليف والعبادات
خ�صو�ص � ًا م��ع ك��ون بع���ض الأحادي��ث عن��د النظر �إليه��ا ظاهرة في ه��ذا المعن��ى للوهلة
الأول��ى ،وهي ما دع��ت الإمام{ لمعالجتها من خالل بي��ان منافاتها مع طائفة كبيرة
�أخرى من الأحاديث ال�ش��ريفة التي ت�ؤكد على �ضرورة االلتزام باالبتعاد عن مخالفة اهلل
ف��ي �أ�ص��ول الأح��كام وفروعها ،وح�صول العل��م القطعي ب�أن بع�ض الرواي��ات التي يتنافى
ظاهرها مع هذه الم�س ّلمات ال يكون الظاهر منها مق�صود ًا ،فالبد من ت�أويلها ب�صورة ال
تت�ضارب مع ما يعتبر من �ضروريات الدين� ،أو القيام بالجمع بين الطائفتين ،و�إال نرجع
علمها �إلى قائلها.
((( الوصية الخالدة لإلمام{ .ص .89
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ويعتب��ر{�« :أن االعتقاد بم�ش��روعية ت�س��ويد �صح��ف الأعمال ات��كا ًال على محبتهم
وواليته��م Rم�صيبة من الم�صائب الكبيرة وافتراء و�س��وء فه��م ،وهو ما ال يدعو �إليه
المع�صوم Qبل في منتهى البعد عن هذا المعنى»(((.
م�ص � ّدر ًا بحث��ه ال�ش��ريف بحديث عن محمد بن مارد قال :قل��ت لأبي عبد اهلل:Q
حديث روي لنا �أنك قلت� :إذا عرفت فاعمل ما �شئت ،فقال« :Qقد قلت ذلك» ،قال:
قلت :و�إن زنوا و�إن �سرقوا و�إن �شربوا الخمر؟! فقال لي�« :إ ّنا هلل و�إنا �إليه راجعون ،واهلل
ما �أن�صفونا �أن نكون �أخذنا بالعمل وو�ضع عنهم! �إنما قلت�:إذا عرفت فاعمل ما �شئت
من قليل الخير وكثيره ،ف�إنه يقبل منك»(((.
والذي يريد الإمام{ �أن يخل�ص �إليه في نهاية المطاف هو الت�أكيد على �أمرين:
الأول:
�أن الإيم��ان بالوالي��ة لي���س بدي�ل ًا ع��ن العم��ل ،يق��ول{�« :إن الم�ؤم��ن �إذا ل��م يعمل
بمتطلب��ات الإيم��ان وم��ا ت�س��تدعيه محب��ة اهلل و�أوليائه لم��ا كان م�ؤمن ًا ومحب � ًا ،و�إن هذا
الإيمان ال�شكلي والمحبة الجوفاء من دون جوهر وم�ضمون»(((.
والثاني:
�أن العمل لي�س كافي ًا دون الإيمان بالوالية ،فتكون النتيجة �أن كال الأمرين مطلوب ،وال
يتي�س��ر للإن�س��ان الو�صول �إلى �ش��اطئ الأمان الإلهي والفوز بما عند اهلل تعالى �إذا �أهمل
ّ
�أحد هذين الجانبين المذكورين.
كيف نفسر الروايات؟

�إذا عرفن��ا ذل��ك الب��د لن��ا م��ن االط�لاع عل��ى �أ�س��لوب الإم��ام{ ف��ي التوفي��ق بين
الطائفتي��ن م��ن الأحاديث الظاه��رة في عدم االتفاق على المعن��ى المتقدم ،حيث يظهر
((( اإلمام الخميني{ ،األربعون حديثاً ،ص .623
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،2ص ،464تصحيح وتعليق عيل أكرب الغفاري ،نرش دار الكتب اإلسالمية طهران ،ط1365 ،4ش ،مطبعة حيدري ،باب أن
اإلميان ال يرض معه سيئة ،...ح.5
((( اإلمام الخميني{ ،األربعون حديثاً ،ص .632
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م��ن بع�ضه��ا االكتف��اء بح��ب �أه��ل البيت Rم��ن قبي��ل الحديث الم�ش��هور بي��ن العامة
والخا�صة« :حب علي بن �أبي طالب ح�س��نة ال ت�ضر معها �س��يئة ،وبغ�ضه �س��يئة ال ينفع
معها ح�سنة»(((.
ويظهر من بع�ضها الآخر عدم االكتفاء و�ضرورة العمل مع ح ّبهم Rكما في حديث
جابر عن �أبي جعفر ...« :Qيا جابر ،ال تذهب بك المذاهب ح�سب الرجل �أن يقول
�أحب علياً و�أتواله ثم ال يكون مع ذلك ف ّعا ًال؟ فلو قال� :إني �أحب ر�س��ول اهلل ،فر�س��ول
اهلل  Pخي��ر م��ن عل��ي ،Qث��م ال يتب��ع �س��يرته وال يعم��ل ب�س��نته ما نفعه حب��ه �إياه
�شيئ»(((.
�إن الم�ش��كلة الت��ي تتناف��ى و�أ�ص��ل المذهب ظاهر ًا لي�س��ت كامنة في رواي��ات الطائفة
الثانية و�إنما الأولى ،لأنها تدل بالمثال المتقدم �أنه لي���س هناك �ضرر من العمل ال�س��يئ
طالم��ا كان �ص��ادر ًا م��ن مح� ّ�ب �أمي��ر الم�ؤمني��ن ،Qبينم��ا الثاني��ة تقول بع��دم كفاية
ح ّبهم Rم�س��تق ًال عن القيام بالوظائف ال�ش��رعية ال �أنه يمكن اال�ستغناء عن واليتهم
ومودته��م لذل��ك ال م�ش��كلة فيها .فمن هنا عال��ج الإمام{ الخبر المذكور وما �ش��اكله
على النحو التالي ،قائ ًال:
«هذا الحديث ال�شريف من قبل الأحاديث المذكورة التي وردت في الإيمان ومعناه:
�أ � -إم��ا م��ا ذك��ره العالم��ة المجل�س��ي رحم��ه اهلل في تلك الأخب��ار م��ن �أن المق�صود من
ال�ض��رر المنف��ي ه��و ع��دم الخلود في الن��ار �أو عدم الدخ��ول فيها ،فيك��ون المعنى �أن
حب علي Qالذي هو �أ�سا�س الإيمان وكماله وتمامه يبعث على التخل�ص من النار
بوا�س��طة �ش��فاعة ال�شافعين .وعليه كما قلنا ال يتنافى هذا االحتمال مع �ألوان العذاب
ف��ي الب��رزخ ،وق��د ورد ذلك عن ال�ص��ادق« :Qواهلل ما �أخ��اف عليك��م �إال البرزخ،
ف�أما �إذا �صار الأمر �إلينا فنحن �أولى بكم»(((.
((( العالمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،39ص ،248تحقيق يحيى العابدي الزنجاين ،والسيد كاظم املوسوي املياموي ،نرش مؤسسة الوفاء ـ لبنان ،ط،2
1983م ،الباب السادس والثامنون ،ج..10
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،2ص.74
((( العالمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،٦ص.٢١٤
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حب الإمام علي« Qيبعث على نور و�إيمان يجنبان �صاحبهما
ب � -أو ما ذكرناه من �أن ّ
ع��ن الآث��ام ،ويدفعان��ه �إلى التوبة والإناب��ة عندما يبتلي بالمع�صية من دون �أن يف�س��ح
الغي والع�صيان»(((.
المجال �أمامه للتمادي في ّ
ث��م ي�ؤك��د{ �أن م��ا ورد من قبيل ه��ذه الأخبار قد يخلق توهم ًا و�ش��بهة عند البع�ض
يك��ون م�آله��ا الخ�س��ران المبي��ن ،ولذل��ك كانت المحب��ة على ق�س��مين :حقيقي��ة ووهمية،
والتولي كذلك �صادق وكاذب.
المحبة الحقيقية والوهمية

ي�ش��ير{ �إلى« :توهم بع�ض النا���س �أن مجرد �إدعاء الت�شيع وحب الت�شيع وحب �أهل
بيت الطهارة والع�صمة  ،Rي�سوغ له والعياذ باهلل اقتراف كل محرم من المحظورات
ال�ش��رعية ويرف��ع عن��ه قلم التكليف� .إن هذا ال�س��يئ الحظ لم ينتبه �إلى �أن ال�ش��يطان قد
�ألب�س عليه الأمر فيخ�شى عليه في نهاية عمره �أن ت�سلب منه هذه المحبة الجوفاء التي ال
تجدي وال تنفع ويح�شر يوم القيامة �صفر اليدين وفي �صفوف نوا�صب �أهل البيت.R
�إن ادع��اء المحب��ة من دون دلي��ل وبينة ال يكون مقبو ًال� ،إذ ال يمك��ن �أن �أكون �صديقك
و�أ�ضمر لك الحب والإخال�ص ثم �أقوم بكل ما هو مناق�ض لرغباتك و�أهدافك� .إن �شجرة
المحبة تنتج وتثمر في الإن�سان المحب ،والعمل ح�سب درجة المحبة وم�ستواها .ف�إذا لم
تحم��ل تلك ال�ش��جرة ه��ذه الثمرة فالبد من معرفة �أنها لم تك��ن محبة حقيقية و�إنما هي
محبة وهمية ..فمحب �أهل البيت Rهو الذي ي�شاركهم في �أهدافهم ويعمل على �ضوء
�أخبارهم و�آثارهم ..و�إن الم�ؤمن �إذا لم يعمل بمتطلبات الإيمان وما ت�ستدعيه محبة اهلل
و�أوليائه لما كان م�ؤمن ًا ومحب ًا ،و�إن هذا الإيمان ال�شكلي والمحبة الجوفاء من دون جوهر
وم�ضمون ينتفي ويزول �أمام حوادث ب�سيطة و�ضغوط ي�سيرة»(((.
((( اإلمام الخميني ،األربعون حديثاً ،ص .629
((( م.ن ،ص .632
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ورد ع��ن الإم��ام الهادي« :Qلوال م��ن يبقى بعد غيبة قائمن��ا Qمن العلماء
الداعين �إله ،والدالين عليه ،والذابين عن دينه بحجج اهلل ،والمنقذين ل�ضعفاء عباد
اهلل م��ن �ش��باك �إبلي���س ومردت��ه ،ومن فخ��اخ النوا�صب ،لما بقي �أح��د �إال ارتد عن دين
اهلل»(((.
لق��د خ��رج الإمام الخميني{ راف�ض � ًا كل المعايير التي اعتادها النا���س ،معلن ًا «ال
�ش��رقية وال غربي��ة» ي�أب��ى �أن ي�س��تظل ب�إح��دى القوتين ،لم يعرف ر�أ�س��ه �إال ظ � ّل العمامة
ال�سوداء ولم يعرف بدنه �إال لبا�س العلماء.
وظ � ُّل العمام��ة يعني عند الإمام{ الكثير� .إنها تخت�صر الخط كله� ،إنها الإ�س�لام،
وقد �صرح بذلك في كالم له مع �أ�ساتذة وطالب الجامعة« :المعمم يعني الإ�سالم»(((.
مكانة العلماء

يقول الإمام الخميني{�« :أولئك العلماء هم مظهر الإ�س�لام� ،إنهم مب ّينو القر�آن،
�إنهم مظهر النبي الأكرم .(((»P
�إن للعلم��اء مكان��ة خا�صة عند الإمام الخمين��ي{ ،هذه المكانة وهذه النظرة التي
تجل العلماء نالحظها عند الإمام الخميني{ ب�شكل وا�ضح في عدة ميادين:
((( العالمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،2ص.6
((( صحيفة النور ،ج  ،21ص .93
((( من كالم لسامحته بتاريخ  ، 978-2-23حول عوامل انتصار الثورة اإلسالمية ،صحيفة نور ،ج  ،4ص .93
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�أ  -في كتاباته نجده يتعاطى مع العلماء بقد�س��ية خا�صة ،فيطلق عليهم الألقاب الرفيعة
والت��ي ل��م يطلقه��ا على �س��واهم ،ويظهر له��م كل احت��رام و�إجالل ،فنج��ده في كتابه
الأربعين حديث ًا ،يطلق على ال�شيخ الكليني لقب ثقة الإ�سالم والم�سلمين مرة ،وحجة
الفرقة وثقتها مرة �أخرى ،و�ش��يخ المحدثين و�أف�ضلهم مرة ثالثة .ويطلق على ال�ش��يخ
ن�صي��ر الدي��ن الطو�س��ي لق��ب �أف�ض��ل المت�أخري��ن و�أكم��ل المتقدمي��ن ،وعلى ال�ش��يخ
البهائي لقب ال�ش��يخ الجليل العارف ،وعلى العالمة المجل�س��ي لقب المحقق والمدقق
و ،...فه��ذا التعظيم واالحت��رام للعلماء والفقهاء والمحدثي��ن ظاهر ووا�ضح لكل من
يقر�أ �صفحات كتابه هذا.
ب  -وف��ي �أ�س��لوبه العملي في قيادة النظام ،نجده ا�س��تعان بالعلم��اء كعين ويد في جميع
م�ؤ�س�س��ات الدولة والعمل الإ�س�لامية ،حيث نجده قد و�ضع لنف�سه ممثلين من العلماء
ف��ي جميع الم�ؤ�س�س��ات ،ولم يترك الم�ؤ�س�س��ات تعمل لوحدها م��ن دون رقابة ومواكبة
من العلماء.
ج  -وفي مفاهيمه و�أفكاره نجد للعلماء مكانة خا�صة ومقام ًا مميز ًا يذكره ب�ش��كل وا�ضح
و�صريح في كتاباته وخطبه ،فالعلماء بنظره هم:
 - 1ورثة الأنبياء :يقول الإمام الخميني{�« :إن العلماء الذين ير ّبون الب�ش��ر هم ورثة
الأنبياء� ،إنهم مبعوثون من ق ِبل الأنبياء»(((.
 - 2ه��م مظه��ر الإ�س�لام و�أدال�ؤه :ورد في الرواي��ة عن �أمير الم�ؤمني��ن« :Qالعلماء،
وهم الأدالء على اهلل»((( .وهناك �أكثر من كلمة للإمام الخميني{ ت�ؤكد على هذا
المعن��ى ،حي��ث يقول{�« :أولئك العلماء هم مظهر الإ�س�لام� ،إنه��م مبينو القر�آن،
�إنهم مظهر النبي الأكرم»(((.
 - 3ه��م حرا���س الإ�س�لام� :أي لق��ب عظيم هذا ال��ذي يطلقه الإم��ام الخميني{ على
((( من كالم لسامحته بتاريخ 1979-6-22م يف جمع من السيدات وقوات حرس الثورة اإلسالمية ،صحيفة النور ،ج  ،7ص .181
((( محمد الريشهري ،ميزان الحكمة ج  ،4ص  ،2420تحقيق ونرش وطبع دار الحديث ،ط ،1دور فساد الخاصة يف فساد العامة.
((( من كالم لسامحته بتاريخ 1978-12-23م ،حول عوامل انتصار الثورة اإلسالمية ،صحيفة النور ،ج  ،4ص .93
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العلم��اء ،ف ��إذا كان الإ�س�لام ه��و كل الن��ور وال ن��ور �س��واه ،وه��و كل الهداي��ة وكل م��ا
ع��داه �س��راب ،وه��و الجن��ان وكل ما عداه ع��ذاب ،وهو ر�ض��ى اهلل والطري��ق �إليه ،هو
ال��ذي يعط��ي للحياة معنى وهدف ًا ،ف�أي �ش��رف �أن يكون العالم حار�س � ًا لكل هذا! و�أي
�أخطار �س��تحيط بنا �إن ا�س��تغنينا عن خدمات الحار���س في دنيا مليئة بالكيد والظلم
والطغي��ان؟! يق��ول الإم��ام الخمين��ي{ مخاطب � ًا مجموعة م��ن العلم��اء« :اقتحموا
الأمور ،تدخلوا في ال�ش�ؤون ،ال ي�صح �أن يقول �أحدكم� :أنا فقيه وال �ش�أن لي بغير ذلك،
ف�أن��ت فقي��ه ،ولك��ن يجب �أن تتدخل في ال�ش ��ؤون ،يج��ب �أن تتدخل بمقدرات النا���س،
ف�أنتم حرا�س الإ�سالم ،ويجب �أن تحر�سوه»(((.
ودوره��م ه��ذا يت�أك��د ف��ي زم��ن غيبة الإم��ام �صاح��ب الزم��ان | ،فف��ي الرواية عن
الإم��ام اله��ادي« :Qل��و ال م��ن يبقى بعد غيب��ة قائمنا Qم��ن العلم��اء الداعين
�إليه ،والدالين عليه ،والذابين عن دينه بحجج اهلل ،والمنقذين ل�ضعفاء عباد اهلل من
�شباك �إبلي�س ومردته ،ومن فخاخ النوا�صب ،لما بقي �أحد �إال ارتد عن دين اهلل»(((.
دور العلماء

هناك جانبان رئي�سيان �سنلقي عليهما ال�ضوء في مو�ضوع دور العلماء التاريخي:
أ ـ الجانب العلمي:

يعتبر الإمام الخميني{ الدور العلمي للعلماء �أ�سا�سي ًا جد ًا ،ويمكن مالحظة ثالث
مهام علمية �أ�سا�سية للعلماء الأعالم قاموا بها على مر التاريخ:
الأولى :حفظ التراث الديني من ال�ضياع والتلف
لقد حفظ لنا العلماء هذا الدين بكل �أبعاده الفكرية والعملية ،فتح ّمل العلماء الأعالم
عل��ى امت��داد الع�صور هذه المهمة� ،إذ ل��وال جهودهم المباركة والم�ضني��ة لم ي�صل �إلينا
هذا الدين العزيز �أ�صي ًال �صافي ًا كما �أراد اهلل ور�سوله ،كما لم تكن هذه المهمة بال�سهلة
((( من كالم لسامحته بتاريخ 1979-3-6م يف جمع من علامء وطالب قم املقدسة.
((( العالمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،2ص.6
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لأنها �أتت في ظل مطاردة �سالطين وحكام الجور للعلماء وظلمهم �سجن ًا وقت ًال وت�شريد ًا،
كم��ا يذك��ر لنا التاريخ حوادث عدة وقعت �ضمن �س��ياق اال�ضطه��اد والظلم .يقول الإمام
الخميني{:
«ل��م يكن �س��ه ًال جمع العل��وم القر�آني��ة و�آثار و�أحاديث النبي العظيم وال�س��نة و�س��يرة
المع�صومي��ن ،Rوكتابته��ا وتبويبه��ا وتنقيحه��ا ف��ي ظ��روف كان��ت فيه��ا الإمكان��ات
قليل��ة جد ًا ،وكان ال�س�لاطين والظالمون ي�س� ِّ�خرون جمي��ع �إمكاناتهم من �أج��ل محو �آثار
الر�سالة»(((.
الثانية :بيان هذا التراث و�شرحه
�إنَّ مهم��ة الح��وزة وعلمائه��ا الأع�لام ل��م تقت�ص��ر على حفظ ه��ذا الت��راث ونقله ،بل
تحمل��ت م�س ��ؤولية بيان و�ش��رح و�إظهار المعان��ي والمقا�صد لهذه الن�صو���ص الإلهية التي
تبين هذا الدين ،فكانوا ال�ضمانة لعدم تحريف المفاهيم الإ�سالمية ولتطبيقها ال�صحيح
خ�صو�ص � ًا ف��ي الأمور الم�س��تجدة ،وقد �أكد الإمام الخميني{ عل��ى هذه المهمة حيث
قال« :لوال وجود الفقهاء الأعزاء لم يكن معلوم ًا كيف كانت �س��تعر�ض على النا���س علوم
القر�آن والإ�سالم وعلوم �أهل البيت.(((»R
الثالثة :ن�شر الدين وترويجه
بالإ�ضاف��ة �إل��ى مهم��ة حف��ظ الدي��ن وبيان��ه ،د�أب العلم��اء الأج�لاء ف��ي �س��بيل تبلي��غ
الدي��ن ون�ش��ره ،وبذلوا الغالي والنفي���س لتحقيق ه��ذا الهدف الإلهي حت��ى ق�ضى البع�ض
منه��م �ش��هداء كال�ش��هيد الأول وال�ش��هيد الثاني و�أمثاله��م الكثير من علمائنا ،وقد �أ�ش��ار
الإمام{ �إلى هذه الحقيقة فقال�« :إنَّ العلماء المجاهدين والملتزمين بالإ�سالم بذلوا
جهوده��م ط��وال التاري��خ وف��ي �أ�صعب الظ��روف  -وبقلوب م�ل�أى بالأمل ونفو���س فيا�ضة
بالع�شق والمحبة  -في تربية الأجيال وتعليمه»(((.
((( راجع :مكانة العلامء ،ص.25
((( م.ن ،ص.26
((( م.ن ،ص .28
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ب ـ الجانب الجهادي:

ل��م يكتف العلماء بثقل الم�س ��ؤولية العلمية الج�س��يمة الملقاة عل��ى عاتقهم ،بل قاموا
بمواجه��ة الطواغي��ت والح��كام الظالمي��ن وحف��ظ المجتم��ع الإ�س�لامي بم��ا لديه��م من
�إمكانات وو�س��ائل متاحة ،في مختلف �أنحاء العالم الإ�س�لامي ،من العالمة ال�سيد �شرف
الدين في لبنان� ،إلى العالمة المدر�سي في �إيران ،والمرجع الكبير ال�شيرازي في العراق.
يقول الإمام{�« :إنَّ ال�ش��هداء العلماء ال يقت�صرون على �ش��هداء المواجهات والحروب
ف��ي �إي��ران ،بل �إنَّ عدد ال�ش��هداء المجهولين للحوزات والعلم��اء ممن ق�ضوا غرباء خالل
ن�شر المعارف والأحكام الإلهية على يد العمالء والجبناء كثير»(((.
مجالسة العلماء

لق��د �أك��دت الروايات ال��واردة ع��ن المع�صومين الأطه��ار Rعلى �أهمية مجال�س��ة
العلماء واال�س��تفادة منهم ،فعن ر�س��ول اهلل« :من ا�س��تقبل العلماء فقد ا�ستقبلني ،ومن
زار العلم��اء فق��د زارن��ي ،وم��ن جال���س العلم��اء فق��د جال�س��ني ،وم��ن جال�س��ني فك�أنم��ا
جال���س رب��ي»((( .فت�ش � ّبه ه��ذه الرواية الجلو���س مع العلماء بمجال�س��ة اهلل تعالى ور�س��وله
الأكرما ،وهذا يعني �أن كل خير متوقع من هذه الجل�سة ،كما ورد في و�صية لقمان البنه:
«جال�س العلماء ،وزاحمهم بركبتيك ف�إن اهلل عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما
يحيي الأر�ض بوابل ال�سماء»(((.
وتدل هذه الرواية على فائدتين:
الأولى :هي العلم ،فجلو�سك مع العالم يفتح لك الطريق لال�ستفادة من علمه ومعرفته.
الثاني��ة :ه��ي الأدب ،فاال�س��تفادة ال تنح�صر بالعلم النظري ،بل ت�ؤث��ر بالتربية والأخالق
الح�سنة.
((( مكانة العلامء ،ص.29
((( الريشهري ،ميزان الحكمة ،ج ،3ص.2068
((( العالمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،1ص.204
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وللتخلي عن اال�ستفادة من العلماء �آثار �سلبية ومقيتة هي البعد عن �ساحة رحمة اهلل
وت�س��ديده �أال وه��ي الخ��ذالن من اهلل عز وجل � -أعاذنا اهلل �س��بحانه و�إياكم منها  -فقد
ورد ع��ن الإم��ام زين العابدين Qفي بع�ض �أدعيته التي ت�ش��كل مدر�س��ة كاملة للتربية
والتهذيب�« :أو لعلك فقدتني من مجال�س العلماء فخذلتني»(((.
تنبيه

هناك رواية عن النبي  Pيجب التوقف عندها والت�أمل فيها ملي ًا ،لأنها تدق ناقو�س
الخطر للم�سلمين ،خ�صو�ص ًا في هذه الأزمنة ،حيث يقول �« :Pسي�أتي زمان على �أمتي
يفرون من العلماء كما يفر الغنم عن الذئب ،ابتالهم اهلل تعالى بثالثة �أ�شياء:
الأول :يرفع البركة من �أموالهم.
الثاني� :سلط اهلل عليهم �سلطاناً جائراً.
الثالث :يخرجون من الدنيا بال �إيمان»(((.
ن�س�أل اهلل تعالى �أن ال يكون الزمان المق�صود في هذه الرواية هو زماننا.
استهداف العلماء

�أمام هذا الدور المهم والأ�سا���س للعلماء ،قام الم�س��تكبرون والم�ستعمرون الطامعون
بال�س��يطرة على الأمة ومقدراتها با�س��تهداف هذا الح�صن ،كما ا�ست�ش��رف ذلك الإمام
الخمين��ي{ حي��ث قال« :عل� ّ�ي �أن �أُب ِّين لجميع الحوزات العلمية ،م��ن حوزة قم وحوزة
م�ش��هد وجمي��ع الحوزات التي ترونها ،و�أقول� :إنكم اليوم على ر�أ���س الئحة الم�س��تهدفين
للأه��داف الخبيث��ة لل��دول الكب��رى» ،و�أما �أ�ش��كال اال�س��تهداف فمتعددة ،منه��ا الدعاية
�ضدهم وت�ش��ويه �صورتهم «�إنهم يعر�ضون الإ�س�لام ب�شكل �سيئ ويعر�ضون المعمم ب�شكل
�س��يئ ،لم��اذا؟ لأن ما يقف في وجههم هو الإ�س�لام ،ولأن من يري��د تطبيقه هو المعمم.
((( اإلمام زين العابدين  ،Qالصحيفة السجادية ،ص ،223تحقيق السيد محمد باقر املوحد األبطحي األصفهاين ،نرش مؤسسة اإلمام املهدي | ـ
قم ،مطبعة منونه ،ط1411 ،1هـ ،دعاؤه  Qيف سحر شهر رمضان.
((( العالمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،22ص.454
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�أولئك ال يريدون �أن يتحقق هذا الأمر ،لهذا يريدون عر�ض الإ�س�لام ب�ش��كل �سيئ ليبتعد
النا�س عن الإ�سالم وليه ّم�ش المع َّمم ،ويبقون هم ،فيفعلون ما يحلو لهم»(((.
أخطاء األفراد

م��ن الم�ش��كالت الت��ي ن ّبه �إليه��ا الإم��ام الخميني{ ،هي ن�س��بة خط�أ ال�ش��خ�ص �أو
تعاط خطير لأنه
ا�ش��تباهه �أو تق�صي��ره �إلى خط العلماء وتعميمه عل��ى كل الأفراد ،وهذا ٍ
�سيت�سبب بالإ�ساءة �إلى الحوزة والعلماء.
يقول الإمام الخميني{�« :إنَّ النا���س �إذا ر�أوا �س��لوك ًا منحرف ًا من رجل دين ف�إنهم
�سي�سيئون النظر بكل رجال الدين ال بهذا ال�شخ�ص فقط الذي ر�أوا في �سلوكه انحراف ًا،
ويا ليتهم كانوا يقت�صرون في �إ�س��اءة الظن على �ش��خ�ص واحد ،وال يعممون الحكم على
الآخري��ن� .إنَّ النا���س ال يحلل��ون الأم��ور عندم��ا يرون عم�ل ًا غير الئق من معم��م ،انَّ بين
الك�س��بة �أي�ض � ًا والموظفي��ن �أف��راد ًا منحرفين وغير م�س��تقيمين ،وكذلك بي��ن المعممين
�أ�ش��خا�ص غي��ر �صالحين ومنحرف��ون ،ولكن لو �أن بقا ًال كان منحرف ًا نرى النا���س يقولون
البقال الفالني منحرف ،ولو �أن ّ
عطار ًا كان منحرف ًا يقولون �إن العطار الفالني منحرف،
لكن �إذا قام معمم بعمل غير الئق يقولون :المعممون �سيئون!»(((.
فالأخطاء �أو اال�شتباهات الفردية والجزئية ال يجوز �أن تج ّرئنا على النيل من المقام
المعن��وي للعلم��اء ،يقول الإمام الخميني{« :كل من ي��رى كتاب جواهر الكالم يدرك
م��دى جه��ود المجتهدين الذين يتط��اول اليوم عليهم عدد م��ن رواد الأزقة ليحددوا لهم
تكليفهم»(((.

((( من كالم لسامحته بتاريخ 1978-10-11م ،حول مهمة الشاه يف تنفيذ املشاريع االستعامرية ،صحيفة النور ،ج  ،2ص .139
((( الجهاد األكرب ،ص.10
{
((( من كتاب كشف األرسار لإلمام الخميني .
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حفظ األمانة

يق��ول الإم��ام الخمين��ي{�« :إذا خ�س��ر الإ�س�لام كل �ش��يء  -ال �س��مح اهلل  -وبق��ي
فقه��ه بالطريقة الموروثة عن الفقهاء العظام ،ف�سي�س��تمر ف��ي طريقه� .أما �إذا ما ح�صل
الإ�س�لام على كل �ش��يء وخ�س��ر  -ال �س��مح اهلل  -فقهه على طريقة ال�سلف ال�صالح ،فلن
يمكن اال�ستمرار في الطريق ال�صحيح ،و�سينتهي الأمر �إلى ال�ضياع»(((.

((( من ندائه يف الذكرى الرابعة النتصار الثورة اإلسالمية بتاريخ 1983 - 2 - 11م.

الدرس الخامس:

ثقافة التكليف

RRتمهيد
RRمن أين يأتي التكليف الشرعي؟
RRمن يحدِّ د لنا التكليف اإللهي؟

RRعالقتنا بالتكليف
 - 1التكليف والمال
 - 2التكليف واالعــتــبــارات
الشخصية

RRالتكليف ونتائجه

تمهيد

«ك ّلنا م�أمورون ب�أداء التكليف والواجب ،ول�سنا م�أمورين بتحقيق النتائج»(((.
ثقاف��ة التكلي��ف التي كثير ًا ما ن�س��معها من الواعظين ،والمر�ش��دين من العلماء تعني
باخت�ص��ار �ش��ديد ،االلتزام بالتكليف ال�ش��رعي الإلهي ،ويمكن لنا ف��ي �إطار الحديث عن
ه��ذا المفه��وم �أن ن�س��لط ال�ض��وء لى بع�ض الم�س��ائل التي ترتب��ط بثقاف��ة التكليف ب�صلة
وثيق��ة ،كالروحي��ة الت��ي ينبغ��ي وجودها ف��ي الإن�س��ان الذي يت�ص��ف بااللت��زام بالتكليف
الإلهي ،والغر�ض من هذا الإلتزام ،وكذلك من يحدد لنا التكليف ال�شرعي هذا؟
من أين يأتي التكليف الشرعي؟

عندم��ا نقول التكليف ال�ش��رعي ،ف�إن ذلك يعني بالدرجة الأول��ى �أن التكليف نابع من
الإ�س�لام ،وهذا ما يك�س��به ال�ش��رعية عندما ن�صفه بال�ش��رعي ،هذا التكليف الذي ي�شمل
جوانب حياة الإن�س��ان كافة� ،س��واء كانت فردية �أم اجتماعية �أم �سيا�سية ،...يقول الإمام
الخميني{:
«حدد الإ�سالم التكليف في كل �شيء ،وو�ضع القوانين لكل �شيء ،وال حاجة بالم�سلمين
لتقليد �أحد� ،أو اتّباعه في قوانينه».

((( اإلمام الخميني ،الكلامت القصار  -عنوان :أداء التكليف ،ص.59
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من يحدد لنا التكليف اإللهي؟
َ
َ ُ ْ َ ُ ْ َّ َ َ َ
ُ
ۡ
َ َ ُّ َ َّ
ْ
َ
َ
ُ
ۡ
ُ
ْ
ُ
ِنك ۡمۖ فإن تَ َنٰ َز ۡع ُتمۡ
َ
َ
َّ
ٓ
َ
﴿ ٰٓ
يأيها ٱلِين ءامنوا أطِيعوا ٱلل وأطِيعوا ٱلرسول وأو ِل ٱلم ِر م
ِ
َ
َ َّ ۡ
ُ ُ ُۡ
َ َ َ
َ ۡ َ ُ ُّ ُ َ َّ
ٱللِ َو َّ
نت ۡم تؤم ُِنون بِٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِرۚ ذٰل ِك خ ۡيَ ٞوأ ۡح َس ُن
ٱلر ُسو ِل إِن ك
ِف شءٖ فردوه إِل
ۡ ً
تَأوِيل﴾(((.

ي�ش��ير اهلل تعالى في الآية ال�ش��ريفة �إلى الأ�ش��خا�ص الواجبي الطاع��ة ،وهم بالدرجة
الأول��ى النب��ي الأك��رم  ،Pوبع��ده ق��ام �أمي��ر الم�ؤمنين عل��ي Qب�أمر م��ن اهلل تعالى
�ام كانوا �أولي��اء الأمر في هذه الأم��ة �إلى زمن غيبة
لي ��ؤدي ه��ذه المهم��ة ثم �إمام بعد �إم� ٍ
�إمامن��ا الحج��ة المنتظ��ر | ،وق��د حدد لن��ا الأئمة Rم��ن نتبعهم في ع�ص��ر الغيبة
الكبرى لإمام الزمان | ،وهم العلماء الجامعون لل�شرائط (الولي الفقيه).
ورد ع��ن الإم��ام الحجة |�« :أم��ا الحوادث الواقعة فارجعوا فيه��ا �إلى رواة حديثنا
ف�إنهم حجتي عليكم و�أنا حجة اهلل»(((.
وطاعة الولي يمكن �أن تكون من خالل التزام �أوامر �صدرت منه مبا�شرة �أو من خالل
قن��وات تنظيمي��ة �أوكل الأم��ر �إليها من قبل الولي الفقيه ،فعندم��ا ي�أتينا �أمر معين �صاد ٌر
ع��ن الول��ي مبا�ش��ر ًة �أو م��ن خالل وكيله �أو م��ن ينوب عنه ،ف�إنه �س��ي�صبح تكليف ًا �ش��رعي ًا
علينا �أن نقوم به.
عالقتنا بالتكليف

عندم��ا تكون��ن عالقتن��ا بالتكلي��ف ال�ش��رعي هي عالق��ة الت�س��ليم للأمر الإله��ي ،عندها
�ستتر�سخ في عقيدة الإن�سان �أن التكليف المناط به ،هو �أمر ينتهي �إلى اهلل �سبحانه تعالى.
وله��ذا فالإمتث��ال للتكلي��ف ال يخ��رج عن عن��وان طاع��ة اهلل تعال��ى ،وال يخ�ضع لمزاج
الأ�ش��خا�ص والأف��راد ور�ؤيته��م الخا�ص��ة للأم��ور ،و�إال ف ��إن نظ��ام القي��ادة ف��ي الإ�س�لام
�سيختل ،و�سنتحدث في ما يلي عن ارتباط بع�ض الم�سائل بالتكليف وعالقتها به.
((( سورة النساء ،اآلية .59
((( العالمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،2ص.90
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 - 1التكليف والمال:

قد يح�صل �أن تقدم بع�ض الجهات مبالغ مالية مقابل القيام ببع�ض الم�س�ؤوليات التي
ت�ص��ب ف��ي �صالح الإ�س�لام و�أمة الم�س��لمين ،و�أخطر ما في الأم��ر �أن ت�صير هذه المبالغ
المادية هدف ًا بحد ذاته ،بحيث لو توقف المال توقف عن �أداء م�س�ؤولياته ،وهذه الم�س�ألة
نابع��ة م��ن حب الدنيا ،و�أما الروحية التي ينبغ��ي �أن تحكم عالقتنا بالتكليف فهي روحية
البذل والعطاء فلو لم تكن �أمور الم�س��لمين لت�س��تقيم �إال ببذل الإن�س��ان من ح�س��ابه ومن
جيب��ه الخا���ص فعلي��ه �أن ال يبخل على الإ�س�لام ،وهكذا كان الإم��ام الخميني{ ،فقد
وهب ماله من الأمالك من �أر�ض وعقار قبيل وفاته �إلى �أيتام ال�شهداء ،وهكذا كان يفعل
بما يقدم له من الهدايا ذات القيم المالية الكبيرة ،يقول{:
«ل�ست بحاجة للمال ،و�سوف �أت�صدى لمواجهة الملك بقلم وعدة �صفحات من الورق،
و�إذا ما احتجت الم�ساعدة يوم ًا ،ف�إن �شعبي �سي�ساعدني»(((.
فلم يكن الإمام يوما ليقول لو �أنني �أ�صبحت مفل�س ًا �س�أتخلى عن م�س�ؤوليتي في قيادة
الأم��ة والث��ورة ،ب��ل نا�ضل ب�أق��ل الإمكانات وو�صل به��م الأمر في بع�ض ليالي باري���س �إلى
تق�سيم الطعام القليل الذي في بيتهم في ما بينهم.
وخال�صة الأمر� :إن التكاليف ال�ش��رعية ال ت�س��قط عن المكلفين ب�س��بب �ش��ح الموارد
المالي��ة وم��ا �ش��ابه هذا م��ن الأ�س��باب الدنيوية التافه��ة ،وهي كما ي�صفه��ا الإمام{:
«التكاليف الإله ّية هي �أمانات اهلل»(((.
 - 2التكليف واالعتبارات الشخصية:

عندما نتحدث عن التكليف ف�إنه ال مجال للحديث عن االعتبارات ال�شخ�صية،
ف�إنه��ا ت�س��قط �أم��ام م�صلح��ة الإ�س�لام والم�س��لمين ،وهك��ذا كان��ت �س��يرة الإمام
الخميني{ حيث واجه التحديات والنفي من بلد �إلى بلد ...لأجل �أداء التكليف
فق��ط ،وه��ذا م��ا �أكد عليه ف��ي كلماته �أي�ض � ًا ،يقول{« :لي���س مهم � ًا عندي �أين
((( الكلامت القصار ،عنوان :اإلمام الخميني{ ،ص.308
((( م.ن.
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�أكون ،المهم هو العمل بالتكليف الإلهي ،والمهم هو م�صالح الإ�س�لام والم�س��لمين
العلي»(((.
التكليف ونتائجه

�إن اهلل �س��بحانه وتعال��ى هو ع�ل ّام الغيوب ،وه��و العالم بالنتائج الحقيقي��ة لكل �أمر،
ب��ل �أن��ه ه��و تعال��ى الذي يحق��ق النتائ��ج بتوفيقه وت�س��ديده وم ّنه عل��ى عب��اده ،لذلك ف�إن
عل��ى الإن�س��ان القيام بتكليف��ه وااللتزام بالواجب ال�ش��رعي ،و�أما النتائ��ج والتوفيق فهما
م��ن اهلل تعال��ى والإن�س��ان غير مكل��ف بهما ،يق��ول الإم��ام الخميني{�« :أما بالن�س��بة
للنتائ��ج الموج��ودة فيمك��ن �أن تتحقق ويحتم��ل �أن ال تتحقق .وفي هذه الأم��ور التي يجب
على الإن�سان القيام بها كتكليف �شرعي ال يجب وال ي�شترط �أن نح�صل على العلم بحتمية
تحق��ق الأه��داف التي نرجوها منه��ا .بل يجب �أن يكون اهتمام الم��رء بها كتكاليف ك ّلف
بها وعليه �أن يعمل بها.
عندما عار�ض الإمام �أمير الم�ؤمنين Qمعاوية ،كان بالطبع يريد عزله عن مقامه
لف�سقه ونهبه �أموال النا�س ،وتن�صيب �إن�سان عادل �سليم في من�صبه في ال�شامات� ،سوريا
والمناطق المجاورة لها ،ولكن مجابهة ظلم معاوية كان تكليف ًا �شرعي ًا وجب عليه القيام
ب��ه وتعري��ف النا���س بحقيق��ة �أن معاوي��ة ظالم ويجب ط��رد �أمثال��ه .فقام به��ذا التكليف
ال�شرعي لكنه لم ينجح في عزل معاوية عن مقامه.
كما ثار الإمام �س��يد ال�ش��هداء �ضد يزيد ولعله كان مطمئن ًا ب�أن لن ينجح في �إ�سقاطه
من ال�سلطنة ،بل هذا هو الواقع فع ًال حيث تذكر الأخبار �أنه كان عالم ًا بعدم نجاحه في
ذل��ك لكن��ه رغم ذل��ك  -وعم ًال بواجب الث��ورة �ضد النظام الظالم حت��ى لو كان م�صيره
القتل  -ثار �ضد يزيد وقدم ال�ضحايا وقاتل وقتل منهم حتى ا�ست�شهد».

((( الكلامت القصار ،عنوان :اإلمام الخميني{ ،ص.308

الدرس السادس:

الجهاد والشهادة

RRتمهيد

RRكيف تكون شهيداً؟

RRأجر الشهيد

RRمجتمع الشهداء األحياء

RRفلسفة الشهادة

تمهيد
َّ
ْ
ْ
ْ
َّ
يق��ول اهلل تعال��ى في محكم �آياته﴿ :ٱل َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ٰ َ ُ
َ
يل ٱللِ
ِين ءامنوا وهاجروا وجهدوا ِف ســب ِ ِ
َ ۡ َ ٰ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َ ً َ َّ َ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ۡ َ ٓ ُ َ
س ِهم أعظم درجة عِند ٱللِۚ وأولئِك هم ٱلفائِز
ون﴾(((.
بِأمول ِ ِهم وأنف ِ

�إن ال�ش��هادة ف��ي �س��بيل اهلل تعال��ى هي �إحدى الط��رق للو�صول �إلى ر�ض��ا اهلل والقرب
�ام ونبيل ف��ي طاعة اهلل عز
من��ه ،ومعن��ى ال�ش��هادة �أن يقتل الإن�س��ان في �س��بيل هدف �س� ٍ
وجل .وعند الحديث عن ال�شهادة في فكر الإمام الخميني الراحل{ وخطه المبارك،
فال بد من الإ�شارة �إلى العديد من العناوين الأ�سا�سية التي �أ�شار �إليها ر�ضوان اهلل تعالى
عليه ،ومنها �أجر ال�ش��هيد ،وكيف ي�صل الإن�س��ان لمقام ال�ش��هادة في �سبيل اهلل تعالى ،ال
بد من الإ�شارة �إلى مجتمع ال�شهداء الأحياء.
أجر الشهيد

ينطلق الإمام الخميني{ في حديثه عن �أجر ال�ش��هداء من الحديث الم�ش��هور عن
الر�سول الأكرم « :Pفوق كل ذي ب ّر ب ّر حتى يقتل الرجل في �سبيل اهلل ،ف�إذا قتل في
�سبيل اهلل فلي�س فوقه بر.(((»...
فمن خالل هذا الحديث والكثير من الأحاديث الأخرى يتحدث الإمام عن ال�ش��هداء
بل�سان العاجز عن التحدث عن الثواب الجزيل والمقام الذي و�صلوه فيقول{:
((( سورة التوبة ،اآلية .20
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج  ،2ص .348
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«نح��ن والك ّت��اب والخطب��اء والبلغ��اء؛ �إذا �أردن��ا �إح�ص��اء قيم��ة و�أج��ر عمل ال�ش��هداء
والمجاهدين في �سبيل اهلل وت�ضحياتهم و�سعة نتائج �شهادتهم ،البد �أن نعترف بالعجز،
فم��ا بالن��ا �إذا �أردنا �إح�ص��اء المراتب المعنوية والم�س��ائل الإن�س��انية والإلهية المرتبطة
بال�شهادة ،هنالك العجز والتواني بال ريب»(((.
فمن يرجع لما روي في الأحاديث ال�شريفة عن ال�شهادة و�أجرها ال بد و�أن يقف موقف
العاج��ز ع��ن الإح�صاء والعد ،بل قد تخون العبائر الإن�س��ان فيم��ا لو �أراد �أن ي�صف مقام
ال�شهداء الحقيقي ،وكما يقول الإمام{:
«ال يمك��ن للألف��اظ والتعابير و�ص��ف �أولئك الذين هاجروا م��ن دار الطبيعة المظلمة
نحو اهلل تعالى ور�سوله الأعظم وت�شرفوا في �ساحة قد�سه تعالى»(((.
فلسفة الشهادة

يخ��ال البع�ض �أن ال�ش��هادة هي خ�س��ارة وثغرة تفتح في ج�س��د الأم��ة ،لأن فقدان جيل
ال�شباب على الجبهات خ�سارة للجيل النامي في الأمة� ،إال �أن الم�س�ألة تكون كذلك لو كان
الهدف من الجهاد �أن نحافظ على �أنف�سنا فح�سب ،وحينما نفقد �أنف�سنا نكون قد خ�سرنا
المعرك��ة وحل��ت علين��ا الهزيمة ،ولكن الهدف م��ن الجهاد ،هو تحقيق الهدف الإن�س��اني
الأكبر الذي يريده اهلل تعالى من الإن�سان ،وهو الو�صول �إلى طاعة اهلل تعالى ،من خالل
�أداء التكليف الإلهي بحفظ كرامة الأمة و�أعرا�ض الم�سلمين ومقد�ساتهم ،ويقول الإمام
الخميني{ عن هذه الم�س�ألة:
«�أنت��م غلبت��م �أهواءك��م� ،أنتم في خل��ف الجبه��ات و�إخوانكم في الجبه��ات ،جاهدتم
�أنف�س��كم وعلمت��م �أن الحي��اة �أبدية و�أن هذه الحي��اة الحيوانية المادية زائل��ة ،ف�أنتم �إذن
منت�صرون وما دامت هذه عقيدتكم ف�أنتم الغالبون حتى ولو انهزمتم �صوري ًا ومادي»(((.
((( صحيفة النور ،ج  ،20ص .188
((( م.ن ،ج  ،19ص .40
((( م.ن ،ج  ،16ص .58
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وي�شير الإمام الخميني{ �إلى م�س�ألة مهمة للغاية عند التحدث عن مقام ال�شهداء
حيث ي�ش��ير �إلى �أن قيا���س ال�شهادة بالموازين الدنيوية والح�سابات المادية م�س�ألة مهينة
لمعنى ال�شهادة يقول{:
«يجب �أن يعلم عمالء �أمريكا �أن ال�ش��هادة في �س��بيل اهلل ال يمكن �أن تقا���س بالغلبة �أو
الهزيمة في ميادين القتال ،مقام ال�ش��هادة نهاية العبودية وال�س��ير وال�س��لوك في العالم
المعن��وي .ال تحق��روا مق��ام ال�ش��هادة لتقابلوه��ا بفت��ح خرم�ش��هر �أو �س��ائر الم��دن� ،إنه��ا
�أوهام القوميين الباطلة»((( فالهدف الحقيقي الذي ر�سمه اهلل �سبحانه وتعالى للإن�سان
ََ َ َۡ ُ ۡ
نس إ َّل ِلَ ۡع ُب ُ
ٱل َّن َو ۡٱل َ
ون﴾(((.
د
ِ
ِ
يتلخ�ص بقوله تعالى﴿ :وما خلقت ِ
ِ
وال�شهادة هي �أقرب طريق للو�صول �إلى ثمرة العبادة وهي القرب من اهلل عز وجل.
كيف تكون شهيداً؟

ال �ش��ك �أن ال�ش��هادة نعمة �إلهية يمنحها اهلل �س��بحانه وتعالى ،وال يقدر عليها الإن�سان
بنف�سه.
يقول الإمام الخميني{�« :إن اال�ست�شهاد بالن�سبة لنا في�ض عظيم».
ولكن هذا ال يعني �أن اهلل �س��بحانه وتعالى يمنحها لأي كان ،وب�ش��كل ع�ش��وائي ،يقول
الإمام الخميني{« :ال�شهادة هدية من اهلل تبارك وتعالى لمن هم �أهل له»(((.
فعلى الإن�سان �أن تتوفر فيه �صفات ال�شهيد ويكون �أه ًال لل�شهادة حتى يمن اهلل تعالى
عليه بها ومن هذه ال�شروط:
 - 1الزهد في الدنيا:

�إن كان للدني��ا م��ن قيمة فلأنها مزرعة الآخرة ،وم�س��جد �أولياء اهلل ،وطريق الو�صول
�إلى �ساحة ر�ضاه ،فلو قطعناها عن كل ذلك ونظرنا �إليها نظرة مادية ،فلن يكون لها �أي
((( صحيفة النور ،ج .29
((( سورة الذاريات ،اآلية .56
((( صحيفة النور ،ج  ،10ص .111
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قيمة على الإطالق ،كما �أخبر عنها �أمير الم�ؤمنين Qفي كالم له:

َ ُ َ ۡ َ ُ َ َّ َ َ
ۡ َ
ك َّ
ِين ل
ٱدل ُار ٱٓأۡلخِــرة نعلها ل ِل
«ك�أنه��م ل��م ي�س��معوا كالم اهلل حي��ث يق��ول﴿ :ت ِل
َۡ
ََ َ َ ٗ َ َۡ َ ُ ۡ
ُ ُ َ ُٗ
َّ
ُ
َ (((
ٰ
يدون ُعل ّوا ِف ٱل ِ
ۡرض ول فســاداۚ وٱلعقِبــة ل ِلمتقِني﴾  ،بلى واهلل لقد �س��معوها
ي ِر

ووعوه��ا ،ولكنهم حلي��ت الدنيا في �أعينهم وراقهم زبرجها� .أم��ا والذي فلق الحبة ،وبر�أ
الن�س��مة لوال ح�ضور الحا�ضر وقيام الحجة بوجود النا�صر ،وما �أخذ اهلل على العلماء �أن
ال يق��اروا عل��ى كظ��ة ظالم وال �س��غب مظلوم لألقي��ت حبلها على غاربها ول�س��قيت �آخرها
بك�أ�س �أولها ،ولألفيتم دنياكم هذه �أزهد عندي من عفطة عنز .(((»...
هك��ذا يج��ب �أن يكون المجاهد في �س��بيل اهلل ،زاه��د ًا بالدنيا عارف ًا بمقام ال�ش��هادة
َّ َ ۡ ُ ُّ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ َّ ّ ٞ ۡ َ ٌ َ ۡ َ َ َّ َ ّ ٞ
﴿ َولَئن قُت ِ ۡل ُت ۡم ف َ
يل ٱللِ أو متم لمغفِرة مِن ٱللِ ورحة خي مِما يمع
ون﴾(((.
ب
س
ِ
ِ ِ ِ
ف ��إن الإن�س��ان كلما اقترب من الآخرة وابتعد عن التعل��ق بالدنيا ،يكون بذلك قد مهد
الطري��ق لنف�س��ه لالنخ��راط في �س��لك ال�ش��هداء الذي��ن يختارهم اهلل تعال��ى ،ويحبرهم
بلبا�س كرامتها.
وق��د �أك��د الإم��ام الخمين��ي{ على ذل��ك ف��ي كلمات��ه�« :إن الدنيا بجمي��ع بهارجها
واعتباراتها هي �أقل بكثير من �أن تكون جزا ًء ورتبة للمجاهدين في �سبيل اهلل».
«�إن المجاهد في �سبيل اهلل �أ�سمى من �أن يق ّيم عمله النفي�س بزخارف الدنيا».
« ...لم يبيعوا �أرواحهم بثمن بخ�س ،ولم تلههم زخارف الدنيا الفانية وتعلقاته»(((.
 - 2االرتباط بمدرسة عاشوراء:

�إن تاريخ الم�س��لمين حافل بالجهاد وال�ش��هادة ،ولي�س غريب ًا على الم�سلمين �أن يرتفع
�شبابهم �شهداء �إلى بارئهم مخ�ضبين بدمائهم« ،القتل لنا عادة».
فمدر�سة عا�شوراء هي المعين الذي ال ين�ضب وهي الخزان الأكبر للمعاني الأخالقية
الأ�سمى ،فمنها يتعلم الإن�سان القيم الدينية والإن�سانية كالت�ضحية والإيثار والبذل وعزة
(((
(((
(((
(((

سورة القصص ،اآلية .83
الرشيف الريض ،نهج البالغة ،خطب اإلمام عيل
سورة آل عمران ،اآلية .157
صحيفة النور ،ج  ،19ص .296
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النف���س واال�س��تقامة في الحياة ،و�إلى ذلك ي�شير الإمام الخميني{ في كلماته« :نحن
ال نبالي �إذا �سكبت دماء �شبابنا الزاكية في �سبيل الإ�سالم ،ال نبالي �إذا �أ�ضحت ال�شهادة
ميراث � ًا لأعزائن��ا� ،إنه الأ�س��لوب المر�ضي المتبع لدى �ش��يعة �أمي��ر الم�ؤمنين د منذ ظهور
الإ�سالم �إلى اليوم»(((.
منه��اج ال�ش��هادة القاني ،منه��اج �آل محمد وعلي ،ولقد انتقل ه��ذا الفخر من �آل بيت
النبوة والوالية �إلى ذراريهم و�أتباع مناهجهم»(((.
«لق��د قدمت �أمة الإ�س�لام من محراب م�س��جد الكوفة �إلى �صح��راء كربالء وعلى مر
تاريخ الت�شيع الأحمر ،قدمت �ضحايا قيمة �إلى الإ�سالم العزيز وفي �سبيل اهلل»(((.
فم��ا دام القت��ل لنا عادة فلن يكون له �آثار �س��لبية على المجتمع ولن يت�س��بب بح�صول
تراجع و�ضغط كما نرى في الكثير من المجتمعات الأخرى.
�إن ثورة �أبي عبد اهلل الح�س��ين Qبما تحمل من ر�س��الة كتبت ب�أطهر دماء الأر�ض
لتخترق بنورها كل �أنواع الحجب وت�صل �إلى �آذاننا ،هي القادرة على �صنع ال�شهداء بكل
ما يحتاجه ال�شهيد من موا�صفات �إلهية ،وقد ا�ستطاعت هذه المدر�سة �أن تخ ّرج ببركتها
قوافل ال�شهداء على مر التاريخ.
يق��ول الإم��ام الخمين��ي{« :مهم��ا كان ،ف ��إن قلم��ي ول�س��اني عاجزان عن تر�س��يم
المقاومة العظمى لماليين الم�س��لمين ،ع�ش��اق الخدمة والإيثار وال�شهادة في هذا البلد،
بل��د �صاح��ب الزم��ان �أرواحن��ا ف��داه ،وال يمك��ن تو�صي��ف مجاه��دات وبط��والت وخيرات
وب��ركات ه ��ؤالء الأبناء المعنويين لكوثر فاطمة الزهراء �س�لام اهلل عليه ،وبالت�أكيد ف�إن
ه��ذه البط��والت نابعة م��ن منهج الإ�س�لام الأ�صيل و�أه��ل البيت ،ومن ب��ركات والية �إمام
عا�شوراء �سالم اهلل عليه»(((.
(((
(((
(((
(((

صحيفة النور ،ج  ،5ص .269
م.ن ،ج  ،15ص .154
م.ن ،ج  ،15ص .252
م.ن ،ج .20
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 - 3االرتباط بالشهداء:

وبالإ�ضاف��ة لالرتب��اط بهذه المدر�س��ة التاريخية العظيمة ،يجب اال�س��تفادة من �أنوار
�ش��هداء ه��ذا الع�ص��ر �أي�ض ًا وزي��ادة االرتباط بهم ،والتع��رف على روحيتهم وم�س��لكيتهم
وقراءة و�صاياهم ،لأن و�صاياهم تهز الأنف���س وتوقظ ال�ضمائر التي يحاول ال�ش��يطان �أن
يخر�سها ويمحو �صوتها الموجه �إلى ال�صالح.
فاالرتب��اط بال�ش��هداء يقرب روحية الإن�س��ان من روحيتهم ،حت��ى ي�صير واحد ًا منهم
جاهز ًا لتلقي هذا الفي�ض الإلهي الذي تلقوه ،وهو ال�شهادة.
وقد �أكد الإمام الخميني{ في الكثير من المنا�س��بات� ،أن ال�ش��هداء يعتبرون قادة
الم�س��يرة ،و�أنهم المعلمون في دنيا الجهاد ،وعلينا �أن ن�س��تفيد منهم ،فمما قاله في هذا
ال�سياق:
«�إن قائدن��ا ه��و ذل��ك الطفل ذو االثني ع�ش��ر ع��ام(((� ،صاحب القل��ب ال�صغير ،الذي
يف��وق المئ��ات من �أل�س��نتنا و�أقالمنا ف�ض�ل ًا ،الذي حمل قنبلته ورمى بنف�س��ه تحت دبابة
العدو ففجرها محت�سي ًا �شراب ال�شهادة».
«الذين �أوقدوا  -بدمائهم الطاهرة  -م�ش��اعل طريق الحرية لكل ال�ش��عوب المكبلة».
«�إن م��ن كل �ش��عرة تم���س �أو قط��رة دم ت�س��فك ل�ش��هيد ،يول��د معه��ا رج��ال مجاه��دون
وم�صممون»(((.
 - 4العزم الراسخ والهمة العالية:

يق��ول الإمام الخميني{�« :أيها ال�ش��هداء� ،إنكم �ش��هود �ص��دق والمذكورون بالعزم
والإرادة الثابتة الفوالذية لخير عباد اهلل المخل�صين ،الذي �س��جلوا بدمائهم و�أرواحهم
�أ�صدق و�أ�س��مى مراتب العبودية واالنقياد �إلى المقام الأقد���س للحق جل وعال ،وج�س��دوا
في ميدان الجهاد الأكبر مع النف�س والجهاد الأ�صغر مع العدو ،حقيقة انت�صار الدم على
((( إشارة إىل الشهيد حسني فهميده أحد أفراد التعبئة ،والذي قام بعملية استشهادية حيث فجر نفسه بدبابة عراقية من خالل حزام ناسف كان معه
رغم صغر سنه.
((( كلمة ألقاها بتاريخ (.)58-2-11
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ال�سيف وغلبة �إرادة الإن�سان على و�ساو�س ال�شيطان»(((.
ويق��ول �أي�ض � ًا« :الع��زم الرا�س��خ والهم��ة العالي��ة لل�ش��هداء ،ثبت��ت قواع��د الجمهورية
الإ�س�لامية في �إيران و�أ�ضحت ثورتنا في �أ�ش��مخ قلل العزة وال�ش��رق تنير الدروب لهداية
الأجيال المتعط�شة»(((.
مجتمع الشهداء األحياء

قد ن�أ�س��ف عندما نجد مجاهد ًا مات على فرا���ش المر�ض في نهاية الأمر بعد �س��نين
طويلة من الجهاد.
�إن ه��ذا الأ�س��ف في غير محل��ه ،لأنك �إن �أ�صلحت نيتك ،وجعل��ت هدفك خال�ص ًا هلل،
وو�صلت �إلى مرحلة ع�شقه �سبحانه وتعالى ،وزهدت بالدنيا ،وتمنيت ال�شهادة ،وارتبطت
بمدر�سة كربالء ،ف�أنت ل�ست مجرد �إن�سان �أهل لل�شهادة ،بل �أنت �شهيد فع ًال! �شهيد حي،
وهذا ما ت�ؤكده الروايات .فعن ر�سول اهلل « :Pمن �س�أل اهلل ال�شهادة ب�صدق ،بلغه اهلل
منازل ال�شهداء و�إن مات على فرا�شه»(((.
وفي رواية �أخرى عنه« :من طلب ال�شهادة �صادقاً �أعطيها ولو لم ت�صبه»(((.
�إذ ًا فلتكن مع ال�شهداء وفي خطهم واحمل بين جنبيك روحيتهم ،ف�ستكون �شهيد ًا.

(((
(((
(((
(((

صحيفة النور ،ج  ،19ص .296
م.ن ،ج  ،20ص .59
العالمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،67ص.201
م.ن.

الدرس السابع:

الحريّة

RRاإلسالم وهبنا الحر ّية
RRحدود الحر ّية
RRالحر ّية بالمفهوم اإلسالمي

RRمجاالت الحر ّية:

 ١ـ الحرية المعنوية
 ٢ـ حرية التعبير عن الرأي
 ٣ـ الحرية السياسية وعدم التبعية

اإلسالم وهبنا الحريّة

الحرية مطلب �إن�س��اني ين�س��جم مع الفطرة ال�س��ليمة ،في�س��عى الإن�س��ان �أن يكون ح ّر ًا
وغي��ر م�أ�س��ور في مختلف الميادين ،المعنوية ،االجتماعي��ة ،والطبيعية وغيرها ،وبما �أن
الإ�س�لام ه��و دين الفطرة فنج��د �أن الن�صو�ص الإ�س�لامية تتواءم مع ه��ذه الفطرة ،عن
الإمام علي�« :Qأيها النا�س �إ َّن �آدم لم يلد عبداً وال �أمة ،و�إ َّن النا�س كلهم �أحرار»(((.
وبالتال��ي ف�إنَّ الأر���ض الخ�صبة لنمو الحرية وتوافرها هو النظام الإ�س�لامي و�أحكام
الإ�س�لام ،ب��ل النظ��ام الإ�س�لامي هو ال�ضم��ان للحرية ،يق��ول الإمام الخمين��ي{ «�إنَّ
القانون الإ�سالمي هو الذي يعطي الح ّريات والديمقراطية الحقيقية ،عالوة على �ضمانة
ا�ستقالل الدول»(((.
ويق��ول الإم��ام{ في كالم �آخر« :الإ�س�لام هو الذي وهبنا الحري��ة ،فلتق ّدروا هذه
الحرية وهذا الإ�سالم حق قدرهما»(((.
حدود الحريّة

هناك نظرتان مختلفتان لمفهوم الحرية ،الحرية بالمعنى الغربي ،والحرية بالمعنى
الإ�س�لامي .فالغرب يرى �أن الأ�سا���س الذي تبنى عليه الحرية هو ما يختاره الإن�س��ان وال
ي�ص��ل �إل��ى منازعة حرية الآخرين ،لك��ن يرد على هذه النظرة �أمور :منها :بح�س��ب هذا
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،8ص .79
((( من حديث له بتاريخ 1979/4/7م.
((( الكلامت القصار ،عنوان الحرية ،ص .142
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المب��د�أ ال ب��د من احترام كل عقيدة ي�ؤمن بها الإن�س��ان حتى لو كانت خ�ضوع ًا �أمام حجر
�أو عبادة للبقر ،وهذا ما ال يقره عاقل.
منها :لو اختار هذا الإن�س��ان �أن ين�س��اق وراء �شهواته المح ّرمة مما ي�ؤ ّدي �إلى ت�سافله،
وفق��ده لقيمت��ه الإن�س��انية ،فه��ي تعني انحدار الإن�س��ان م��ن رتبته الإن�س��انية �إل��ى الرتبة
الحيوانية.
يق��ول الإمام الخميني{« :النا���س �أحرار وال ولن يق��ف �أحد بوجه حر ّيتهم� ،إال �إذا
�أ ّدت بهم الحر ّية �إلى الف�ساد وال�ضياع� ،أو �أدى ذلك �إلى تخ ّلف ال�شعب»(((.
ف�إف�س��اح المجال للآخرين �إلى التهتك واالنفالت لي���س من الحرية في �ش��يء ،فيقول
الإم��ام{« :الإ�س�لام في��ه ح ّرية �أي�ض ًا ،لكنها لي�س��ت حر ّية الته ّت��ك واالنفالت ،فنحن
نرف���ض الحر ّي��ة بالمفه��وم الغرب��ي»((( .وال �ش��ك �أن الحري��ة بالمفهوم الغربي ت ��ؤدي �إلى
نتائ��ج و�آث��ار مدم��رة ،وال تخلو من ق�صد �س��يئ وني��ة مبيتة .يقول الإم��ام الخميني{:
«لنعل��م جميع��ا �أن الحري��ة عل��ى الطراز الغربي ت ��ؤدي غالب ًا �إل��ى تدمير ال�ش � ّبان ،فتيات
وفتية ،وهي مدانة بنظر الإ�س�لام والعقل ،ومحرمة تلك الدعاية والمقاالت والخطابات
والكتب وال�صحافة المنافية للإ�سالم والعفة العامة وم�صالح البالد»(((.
وله��ذا يرف���ض الإ�س�لام ه��ذا النوع من الحري��ة الباطل��ة ،كما يقول{« :الإ�س�لام
والعق��ل يرف�ض��ان الحر ّي��ة ب�ش��كلها الغرب��ي ،الذي يج � ّر ال�ش��بان اليافعين والفتي��ات �إلى
الف�ساد وال�ضياع»(((.
الحرية بالمفهوم اإلسالمي

�أما الحرية بالمفهوم الإ�س�لامي ،فهي غير مف�صولة عن الهدف الذي وجد الإن�س��ان
(((
(((
(((
(((

الكلامت القصار ،عنوان الحرية ،ص .143
م.ن ،ص .142
منهجية الثورة اإلسالمية ،ص .359
الكلامت القصار ،عنوان الحرية ،ص .143
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م��ن �أجل��ه ،وهو تكامله ورق ّي��ه ونيله �أرفع المراتب في هذا الوجود ،فالإن�س��ان العاقل ح ٌر
ف��ي دائ��رة الطريق المو�ص��ل �إلى هدفه المن�ش��ود ،فالتكاليف الإلهي��ة والقوانين الربان ّية
التي �شرعها اهلل عز وجل تجلب �إلى الإن�سان الم�صالح وتدفع عنه المفا�سد ،فينتج عنها
تكامله المعنوي والمادي ،وبالتالي �سعادته في الدارين الأولى والآخرة.
فال�س��ير �ضم��ن الطريق الذي �ش � ّرعه اهلل ع��ز وجل هو الحرية الحقيقي��ة ،لأ ّنه يو�صل
الإن�سان �إلى �سعادته وكماله ،وال يف�صله عن الهدف الم�أمول ،يقول الإمام الخميني{:
«�إنّ الحر ّية التي يقول الإ�س�لام بها ،محدودة بالقوانين الإ�س�لام ّية»(((« .ينبغي �أن تكون
الحر ّية �ضمن حدود الإ�سالم والقانون ،فال ي�صار �إلى مخالفة القانون بدعوى الحر ّية»(((.
فم��ن البديه��ي للإن�س��ان ال�س��اعي لتحقي��ق هدف��ه �أن يق ّي��د رغبات��ه بما يحق��ق هدفه
ويتنا�سب معه ،ف�إذا �أردنا �أن نتحرر من ذل الجهل فعلينا �أن نلتزم بقيود التعلم ،وبالتالي
ال ب��د �أن ُتفه��م الحري��ة عل��ى �أ�سا���س رف��ع القيود التي ت�ش��كل مانع � ًا دون تحقي��ق الهدف
المن�ش��ود ،حتى وان كان ذلك ال يتم �إال عبر ت�ش��ريع قيود ،فالإ�س�لام �إنما ي�شرع القوانين
وي�ضع الحدود للحرية ،لأنه يرى �أن هذه ال�ضوابط �ضرورية للحفاظ على الحرية و�ضمان
ا�س��تقالل �ش��خ�صية الإن�س��ان الفردية واالجتماعية ،يقول الإمام{�« :إنّ الحر ّية التي
يقول الإ�سالم بها ،محدودة بالقوانين الإ�سالم ّية»(((.
فم��ن هن��ا �ص ّرح الإمام{ بعدم ا�س��تغالل الحري��ة والتذرع بها لأج��ل الو�صول �إلى
الم ��آرب الفا�س��دة يق��ول{« :احفظوا حدود الإ�س�لام ،وال ي�س��اء ا�س��تغالل الحريات،
فالحرية مقيدة بحدود الإ�سالم»(((.
والإمام الخميني{ يرف�ض ما ي�س��مى بالحرية التي ت�ؤدي �إلى الفو�ضى �أو ال�ش��تم �أو
ال�سباب و�إهانة الآخرين ،وغير ذلك مما ي�سيء �إلى الأخالق والقيم ،يقول{« :عندما
تقر�أون ال�صحف ف�إنكم كثيرا ما ت�شاهدون فيها �أن هذا ي�سيء �إلى ذاك وذاك ي�سيء �إلى
(((
(((
(((
(((

الكلامت القصار ،عنوان الحرية ،ص .143
م.ن ،ص .143
م.ن ،ص .143
م.ن ،ص .143
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هذا ،والآن بعد تحرر الأقالم ،فهل �صحيح �أن يتحدث كل �إن�سان بما ي�شاء تجاه الآخرين؟
وان يت�صرف كل واحد مع الآخر ،بحيث تدب الفو�ضى في البالد وتخرج من النظام؟
ه��ذا ه��و معنى الحرية؟ هل �أن الحرية في تلك البلدان التي تريد نهبنا هي على هذه
ال�شاكلة؟ لو كانت هكذا لما ح�صل االن�سجام ولما تطورت� ،إنهم يريدون من خالل كلمة
الحري��ة الت��ي يلقونها في عقول ال�ش��باب �أن يفر�ضوا �س��لطتهم عليكم وي�س��لبوا حريتكم،
�إنه��م يدرك��ون م��ا يفعلون ،يقولون� :أنتم قمت��م بثورة ف�أنتم الآن �أح��رار� ،أنت تتحدث بما
ت�ش��اء عن ذاك ،وذاك يتحدث عنك بما ي�ش��اء ،وهذا ي�س��خر قلمه �ض ّدك ،و�أنت ت�س��خر
قلم��ك �ض��د الآخري��ن� ،أنه��م يدرك��ون ما يفعل��ون ويريدون من خ�لال الحرية �أن ي�س��لبوا
حريتكم� ،أن يوجدوا عندكم الحرية غير ال�صحيحة وي�سلبوا منكم الحرية الحقيقية»(((.
مجاالت الحرية
 ١ـ الحرية المعنوية:

�إن الحري��ة المعنوي��ة تعن��ي �أن يكون الإن�س��ان ح ّر ًا داخل نف�س��ه ،متخ ِّل�ص ًا من عبودية
الأه��واء النف�س��ية والمعا�ص��ي ،والتعلُّق��ات الدنيوي��ة بحي��ث ينظ��ر �إل��ى الدني��ا �أنه��ا ممر
للآخرة ،و�أما التحلل من التكليف الإلهي و�إطالق العنان للنف���س فهو يف�ضي �إلى عبودية
م��ن نوع �أعمق ،وهو ما �أ�ش��ار �إلي��ه �أمير الم�ؤمنين Qحيث قال« :م��ن زهد في الدنيا
�أعتق نف�سه و�أر�ضى ربه»(((.
يق��ول الإم��ام الخمين��ي{« :ما هو �أ�سا���س نجاة الب�ش��رية واطمئن��ان القلوب ،فهو
التحرر والإفالت من الدنيا وتع ّلقاتها وال يح�صل ذلك �إال بالذكر الدائم هلل تعالى».
يب ّي��ن الإم��ام{ معنى الحري��ة المعنوية ف��ي كتابه (الأربعون حديث � ًا) فيقول{:
«�إن الإن�سان �إذا �أ�صبح مقهور ًا لهيمنة ال�شهوة والميول النف�سية ،كان ر ُّقه وعبوديته وذلته
بقدر مقهوريته لتلك ال�سلطات الحاكمة عليه ،ومعنى العبودية ل�شخ�ص هو الخ�ضوع التام
((( منهجية الثورة اإلسالمية ،ص .371
((( املريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،ج ،12ص ،47تحقيق ونرش مؤسسة آل البيت

R

ـ لبنان ،ط1988 ،2م ،باب استحباب الزهد يف الدنيا.
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له و�إطاعته .والإن�سان المطيع لل�شهوات المقهور للنف�س الأمارة يكون عبد ًا منقاد ًا لها.
وكلم��ا توح��ي هذه ال�س��لطات ب�ش��يء �أطاعها الإن�س��ان في منته��ى الخ�ضوع ،ويغ��دو عبد ًا
خا�ضع ًا ومطيع ًا �أمام تلك القوى الحاكمة ،ويبلغ الأمر �إلى م�ستوىً ِّ
يف�ضل طاعتها على طاعة
خال��ق ال�س��ماوات والأر�ض ،وعبوديتها على عبودية مال��ك الملوك الحقيقي ،وفي هذا الحال
تزول عن نف�سه العزة والكرامة والحرية ويحل مح ّلها الذل والهوان والعبودية ،ويخ�ضع لأهل
الدنيا ،وينحني قلبه �أمامهم و�أمام ذوي الجاه والح�ش��مة ،ويتحمل لأجل البلوغ �إلى �ش��هواته
النف�س��ية ال��ذل والم ّنة ،وي�ست�س��يغ لأجل الترفيه ع��ن البطن والفرج اله��وان ،وال يت�ضايق من
اقتراف ما فيه خالف ال�شرف والفتوة والحرية عندما يكون �أ�سير ًا لهوى النف�س وال�شهوة.
وينقل��ب �إل��ى �أداة ط ّيعة �أمام كل �صالح وطالح ،ويقب��ل امتنان كل و�ضيع عنده لمجرد
احتمال نيل ما يبتغيه حتى �إذا كان ذلك ال�شخ�ص �أحط و�أتفه �إن�سان».
 ٢ـ حرية التعبير عن الرأي:

ع��ن ال��ر�أي �إن حري��ة التعبي��ر الت��ي �أتاحه��ا الإ�س�لام ليعبر النا���س ع��ن �أفكارهم في
المجتمع الإ�س�لامي ،تهدف �إلى منفعة الب�ش��رية وتطويرها وتقويم االنحراف والف�س��اد،
يق��ول الإم��ام الخمين��ي{�« :إنّ ه��ذه الحرية الت��ي يتمتع بها �أبناء �ش��عبنا من الن�س��اء
والرجال والكتّاب والعنا�صر الأخرى ،هي من النوع الذي ي�صب في منفعة �أبناء ال�شعب.
ف�أنت��م �أح��رار ف��ي التعبير عن �أفكارك��م و�آرائكم ،وفي انتق��اد الحكومة .انتق��دوا كل َمنْ
خطا خطوة منحرفة ..اذهبوا ودافعوا عن �شعبكم� ..إنكم �أحرار في فعل كل ما من �ش�أنه
خدمة الإن�سان وتطوير الأخوة والأخوات ورعاية ه�ؤالء الأطفال الأعزة ..كل هذا م�سموح
به»(((.
 ٣ـ الحرية السياسية وعدم التبعية:

�أكد الإمام{ على �أن الإ�س�لام هو دين الحرية ،بمعنى �أنه ير�س��م للإن�س��ان �إطار
الحرية و�سبيلها ،و�إال تنقلب الحرية الم ّدعاة �إلى عبودية من نوع �آخر ،والحرية ال�سيا�سية
((( من حديث يف جمع من املعلامت والطالبات يف «م�شهد» ،بتاريخ 1979/9/30م.
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هي من �أهم الأهداف التي �سعى الإ�سالم �إلى تحقيقها وحثَّ على ح�سن ا�ستخدامها من
قب��ل الجمي��ع ،فنجد الإمام الخميني{ يدعو ال�ش��عوب �إلى التحرر واال�س��تقالل وخلع
الأغالل ،ويعتبر ذلك �أمر ًا الزم ًا.
يقول الإمام الخميني{« :يجب على �أبناء ال�ش��عب الإيراني ال�ش��ريف والم�س��لمين
وجميع الأحرار في العالم �أن يعلموا ب�أن عليهم �أن يقدموا ثمنا غاليا لال�ستقالل والحرية
فيما لو �أرادوا الوقوف م�ستقلين عن �أية قوة �أو �أية قوة عظمى ودون �أن يميلوا �إلى اليمين
�أو الي�سار»(((.
بل يعتبر الإمام الخميني{ �أنَّ الحرية واال�ستقالل هما طريق الح�صول على العزة
والكرام��ة ف��ي الدنيا والآخرة ،فيقول{�« :إذا �أردتم �أن تنال��وا كرامة الدنيا والآخرة،
وتعي�ش��وا حياتك��م بعزّة فلتقفوا بحزم وق��وة في وجه الأجانب ،ولتكون��وا رحماء ور�ؤوفين
و�أ�صدقاء في ما بينكم»(((.
ولهذا فقد �س��عى الإمام{ �إلى ت�أ�سي���س القاعدة والنموذج الذي يمكن لل�شعوب �أن
تحتذي��ه من خالل بناء الدولة الإ�س�لامية في �إيران ،فيق��ول{�« :إن �أق�صى ما �أتم ّناه
ه��و �أن يتخ ّل���ص �أبن��اء ال�ش��عب الإيراني من �س��يطرة الظلم ،وي�صبح��وا �أ�صحاب بلد ح ّر
وم�س��تقل ،يحكم��ه نظ��ام �إ�س�لامي ُتراعى فيه حقوق الب�ش��ر كم��ا �أمر بها الإ�س�لام ،و�أن
ي�صبحوا �أ�سوة لك ّل ال�شعوب في التقدم والرقي وال�سعادة الإن�سانية»(((.

((( منهجية الثورة اإلسالمية.
((( الكلامت القصار ،عنوان االستقالل ورفض التبعية ،ص .146
((( م.ن.

الدرس الثامن:

القدس

RRتمهيد

RRيوم القدس العالمي

RRأسباب ضياع القدس

RRدالالت يوم القدس العالمي

RRكيفية استعادة القدس وفلسطين

وأبعاده

تمهيد

�ش��غلت ق�ضية القد���س وفل�س��طين حي��ز ًا هام ًا من وج��دان الإم��ام الخميني{ مما
جعله��ا حا�ض��رة ف��ي كلماته وبيانات��ه ،فهي �أحد الأه��داف المهمة التي �أعطاه��ا الأولوية
فوجه الإمام{
ورافقت��ه ف��ي كل مراحل جه��اده المبارك قبل انت�صار الث��ورة وبعدهاّ ،
الأم��ة الإ�س�لامية نح��و تحري��ر كام��ل ترابه��ا م��ن البحر �إل��ى النه��ر ،حيث يق��ول الإمام
الخميني{« :يجب �أن تزول �إ�سرائيل من الوجود».
لذا فقد �أراد الإمام{ �أن يك�شف للأمة الإ�سالمية ويميط اللثام عن �أ�سباب �ضياع
ال�سبل والطرق الآيلة ال�ستعادتها من جهة �أخرى.
القد�س من جهة ،ويب ّين ُ
أسباب ضياع القدس

يمكن �أن ن�ستقرئ الأ�سباب في كلمات الإمام{ ،وهي على ق�سمين:

ّ
القسم األول :مشكلة الحكام والسالطين

وه��و يتع ّل��ق ب�أكث��ر الح � ّكام القابعي��ن على ر�ؤو���س الأنظم��ة ،فهم يعمل��ون عادة
للحفاظ على عرو�شهم وم�صالحهم الخا�صة من خالل التنازل عن م�صالح الأمة
ومقد�ساتها.
 - 1ع��دم لياق��ة �أكث��ر ح � ّكام الأنظم��ة الإ�س�لامية لتب ّوئه��م �س��دة القي��ادة لبلدانهم فال
يح��وزون عل��ى التمثي��ل ال�ش��عبي الحقيقي فهم مت�س��لطون �أو م�س��تبدون ،ف�لا يملكون
الق��درة على ا�س��تنها�ض �ش��عوبهم� ،إ�ضافة �إل��ى كونهم بعيدين عن الإ�س�لام و�أحكامه
مما يزيدهم �ضعف ًا �إلى �ضعفهم ،و�ساعين للتفرقة والتخريب في ما بينهم ،مما يع ّقد
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خط اإلمام الخميني {

م�ش��كلة الق�ضية الفل�س��طينية ويحول دون عالجها بعد �أن كان الخالف والفرقة �سبب ًا
في �أ�صل ح�صولها.
وف��ي ه��ذه الأبعاد يق��ول الإم��ام الخميني{« :فل��و كان ح � ّكام البلدان الإ�س�لامية
ممثلين حقيقيين للنا���س ،م�ؤمنين ب�أحكام الإ�س�لام ومنفذين لها ،وا�ضعين االختالفات
الجزئي��ة جانب � ًا ،كا ّفي��ن �أيديه��م ع��ن التخري��ب والتفرق��ة ،متحدي��ن في ما بينه��م ،لما
ا�س��تطاعت حفنة من اليهود الأ�ش��قياء �أن يفعلوا كل هذه الأفاعيل مهما كان الدعم الذي
تقدم��ه له��م �أمري��كا وانكلترا ،فم��ا نراه من قدرتها (�أي �إ�س��رائيل) وممار�س��تها �إنما هو
ب�سبب تهاون وعدم لياقة المت�صدين للحكم على ال�شعوب الم�سلمة».
يق��ول الإم��ام الخمين��ي{�« :إنه��ا اختالفات ق��ادة الدول ه��ي التي تعقد الم�ش��كلة
الفل�سطينية وتحول دون حلها».
 - 2تبعية بع�ض زعماء الأنظمة وا�ست�سالمهم لال�ستكبار مما يح�سم نتيجة المواجهة قبل
�أن تح�ص��ل مع اليه��ود ال�صهاينة ،وفي ذلك يقول الإم��ام{�« :إن اختالف وعمالة
بع�ض ر�ؤ�ساء البلدان الإ�سالمية ال يعطيان الفر�صة والإمكانية ل�سبعماية مليون م�سلم
في �أن يحلوا م�شكلة الق�ضية الفل�سطينية التي تمثل �أ�شد م�صائبنا».
كم��ا يقول{�« :إنَّ الأنانية والعمالة وا�ست�س�لام بع�ض الحكوم��ات العربية للنفوذ الأجنبي
المبا�شر يمنع ع�شرات الماليين من العرب من �إنقاذ فل�سطين من يد االحتالل الإ�سرائيلي».
 - 3ان�ش��غال اغلب الحكومات بالمفاو�ضات ال�سيا�س��ية التي ال طائل منها والتي ال يمكن
�أن ت�ؤدي �إلى عالج الق�ضية الفل�سطينية في حين �أن الجهاد هو الحل.
يق��ول الإم��ام الخمين��ي{�« :إن �أكث��ر الحكوم��ات م�ش��غولة بالقي��ام والقع��ود
والمفاو�ض��ات الت��ي ال نتيجة منه��ا ،تاركين المجاهدين الفل�س��طينيين ال�ش��جعان الذين
يقاومون (�إ�سرائيل) برجولة لوحدهم».
ه��ذا م��ن جه��ة الح � ّكام والأ�س��باب المتعلقة بهم ك�أ�ش��خا�ص وممار�س��ات وم��ا يعتري
�أو�ضاعهم وما يحول دون توحدهم والتي �أدت �إلى مزيد من الإهمال والن�س��يان والتهاون
بق�ضية فل�سطين.

 سدقلا :نماثلا سردلا
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القسم الثاني :مشكلة الشعوب

يتعلق بواقع ال�شعوب والأمة والم�س�ؤوليات الملقاة على عاتقهم:
�أما من جهة ال�شعوب و�شرائحهم المختلفة ،فهناك �أي�ض ًا الأ�سباب التي ترتبط بهم،
�صحي��ح �أن الم�ش��اكل الكبرى والأ�سا�س��ية ناتجة عن واقع الحكام وتقاع�س��هم وتخاذلهم
و�أحيان � ًا خيانته��م وعمالته��م� ،إال �أن ذلك ال يلغ��ي وال ينفي الم�س ��ؤوليات الكبرى الملقاة
على عاتق ال�ش��عوب ،وعلى هذا ال�صعيد حدد الإمام الخميني{ عدة �أ�س��باب ترتبط
بواقع ال�شعوب والجماهير� ،أهمها:
 - 1البعد عن االلتزام بالإ�س�لام والقر�آن واالعتماد على المع�س��كر ال�ش��رقي �أو الغربي،
وذلك خالف المفرو�ض بح�س��ب مفه��وم الن�ص الإلهي ب�ضرورة الكفر بالمع�س��كرات
المادي��ة وبالطاغوت ،والإيمان باهلل وبر�س��الته واالعتماد عليه �س��بحانه وعلى تعاليم
دينه:
يقول الإمام الخميني{« :لو �أن ال�ش��عوب الم�س��لمة وبد ًال من االعتماد على المع�س��كر
ال�ش��رقي �أو الآخ��ر الغرب��ي اعتمدت على الإ�س�لام وو�ضع��ت تعاليم الق��ر�آن النورانية
والتحررية ن�صب �أعينها وعملت بها لما وقعت �أ�سيرة للمعتدين ال�صهاينة».
 - 2تف ّرق الم�س��لمين وت�ش��رذمهم والتلهي بالم�س��ائل الخالفية وترك ال�ساحة و�إخال�ؤها
لال�س��تكبار وم�ش��اريعه ،مما ا�ضعف قدرة هذا العدد ال�ضخم والهائل من الم�س��لمين
واطمع فيهم ثلة من ال�صهاينة الحاقدين.
يق��ول الإمام الخميني{« :ل��و اجتمعت هذه القدرة� ،أي قدرة المائة مليون عربي فان
�أمري��كا ل��ن ت�س��تطيع �أن تفعل �ش��يئ ًا» ،ويقول �أي�ض � ًا�« :إن االختالفات هي التي �س��ببت
وجود ال�صهاينة هنا و�أتاحت لهم الفر�صة لتثبيت �أنف�سهم».
 - 3الإت��كال عل��ى الحكومات وانتظار مبادراته��ا وقراراتها وعدم المبادرة �إلى اتخاذ ما
ينا�س��ب الموقف ،بل االكتفاء بالأق��وال دون الأفعال ،يقول الإمام الخميني{�« :إن
ال�ش��عوب �إذا ما توقع��ت �أن تبادر هذه الحكومات �إلى الوقوف بوجه �إ�س��رائيل والقوى
الأخرى ف�إنها واهمة بذلك ».
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كم��ا يق��ول{ �أي�ض � ًا« :يجب �أن �أقول �إن �أعداء الإ�س�لام كانوا رج��ال عمل ال كالم،
والم�س��لمون كان��وا رجال كالم ال عم��ل ،فلو كان الأمر يخرج عن ح��دود الكالم لما عجز
�أكثر من مائة مليون عربي �إلى هذه الدرجة عن مواجهة �إ�سرائيل».
كيفية استعادة القدس وفلسطين

بعد ت�ش��خي�ص الم�ش��كلة و�أ�س��بابها وعللها المتراكمة على مدى عقود من الزمن،
عم��ل الإم��ام الخميني{ وعلى مدى �س��نين من عمره ال�ش��ريف على معالجة هذه
يوجه الم�س��لمين �إلى الحقائق التي ت�ساعد في حال االعتماد
الأ�س��باب ورفعها ،وكان ّ
عليها �أو اال�ستفادة منها في ا�ستعادة القد�س وفل�سطين ،ومن هذه الحقائق والمقوالت
والثوابت:
�أو ًال :العودة �إلى الإ�سالم المحمدي الأ�صيل ومنابعه وااللتزام ب�أحكامه ،يقول الإمام
الخميني{« :ما لم نعد �إلى الإ�س�لام� ،إ�س�لام ر�سول اهلل ،ف�سوف تبقى م�شاكلنا على
حالها ولن ن�ستطيع حل ق�ضية فل�سطين».
ثاني �اً :رف���ض المعاه��دات واتفاق��ات ال�صل��ح �أو الم�س��اومات والتن��ازالت م��ع ه��ذا
الكي��ان اللقي��ط ،لأنَّ في ذلك �إعطاء ال�ش��رعية لوجود هذا الكيان الغا�صب (�إ�س��رائيل)
واعتداءاته ،بينما المطلوب اعتباره كيان ًا غا�صب ًا محت ًال �إرهابي ًا مت�س��لط ًا وغير �ش��رعي.
يقول الإمام الخميني{�« :إن معاهدة كامب ديفيد و�أمثالها تهدف �إلى منح ال�شرعية
العتداءات (�إ�سرائيل) وقد غيرت الظروف ل�صالح (�إ�سرائيل)».
كما يقول{�« :إنني اعتبر م�ش��روع االعتراف بـ«�إ�س��رائيل«بمثابة الكارثة بالن�س��بة
للم�سلمين وبمثابة االنفجار بالن�سبة للحكومات ،و�إنني اعتبر الإعالن عن معار�ضة ذلك
فري�ضة �إ�سالمية كبيرة».
ثالث �اً :المب��ادرة القت�لاع مادة الف�س��اد الت��ي يمثلها وجود الكيان الإ�س��رائيلي ولي���س
الوق��وف فق��ط ف��ي وج��ه اعتداءات��ه وممار�س��اته .يق��ول الإم��ام الخمين��ي{�« :إن
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(�إ�س��رائيل)غا�صبة ،ويج��ب �أن تغ��ادر ب�أ�س��رع وق��ت ،وطريق الح��ل الوحيد ه��و �أن يقوم
الأخوة الفل�سطينيون بالق�ضاء على مادة الف�ساد هذه ب�أ�سرع وقت».
رابع �اً :اال�س��تفادة من الإمكانات والو�س��ائل الع�س��كرية الم�س��تندة �إل��ى الإيمان ،يقول
الإمام الخميني{« :يجب ومن �أجل تحرير القد�س ،اال�ستفادة من المدافع الر�شا�شة
المتكل��ة عل��ى الإيم��ان وق��درة الإ�س�لام ،وترك اللعب بال�سيا�س��ة التي ُي�ش��م منه��ا رائحة
اال�ست�سالم ،والتخلي عن فكرة �إر�ضاء القوى الكبرى».
خام�س �اً :الدعوة �إلى الوحدة بين الم�س��لمين من اجل مواجهة التحديات وعلى ر�أ�سها
مواجهة «�إ�س��رائيل» والق�ضاء على بذرة الف�ساد التي تمثلها .يقول الإمام الخميني{:
«لقد �أكدت دائم ًا على وحدة الم�سلمين في العالم لمواجهة الأعداء بما فيهم (�إ�سرائيل)».
ويق��ول{�« :إنني �أتمن��ى �أن يتخل�صوا من االختالف��ات ،و�أن تتوجه الحكومات نحو
الق�ضايا الإ�سالمية و�أن يقطعوا بم�شيئة اهلل هذه الغدة ال�سرطانية من �أرا�ضيهم».
�ساد�س �اً :الدف��اع عن الأهداف الفل�س��طينية ال�ش��ريفة والمح ّق��ة ،وحماية المجاهدين
ودعم انتفا�ضتهم ،ففي ذلك ال�س��بيل �إلى تحرير فل�س��طين .يقول الإمام الخميني{:
«على البلدان الإ�س�لامية �أن تدافع بكل قواها عن الأهداف الفل�س��طينية ،و�أن تدافع عن
الحركات التحررية في العالم» ويقول{« :ينبغي �أن نقدم الدعم لتظاهرات وانتفا�ضة
ال�ش��عب الفل�س��طيني مقابل ظلم «�إ�سرائيل» ليتغلب على هذا الغول الغا�صب والمفتر�س»،
كم��ا يق��ول{�« :إنه��م مجازون في ال�ص��رف �إلى ح��د الثلث من �س��هم الإمام | على
الالجئين والم�شردين والمنا�ضلين».
�س��ابعاً� :ضغط ال�ش��عوب الم�س��لمة على الح ّكام لإحراجهم ودفعهم نحو المواجهة مع
«�إ�س��رائيل» ،وباتجاه ا�س��تخدام القوة الع�س��كرية في مقابلها و�سالح النفط .يقول الإمام
الخمين��ي{�« :إذا �أردت��م �أن تنق��ذوا فل�س��طين فعل��ى ال�ش��عوب �أن تثور بنف�س��ها وتدفع
حكوماته��ا لمواجه��ة (�إ�س��رائيل)» ،ويق��ول{« :يج��ب عل��ى ال�ش��عوب دف��ع حكوماتهم
للنهو�ض بجدية لمواجهة �أمريكا و«�إ�س��رائيل» وذلك با�س��تخدام القوة الع�س��كرية و�سالح
النفط».
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يوم القدس العالمي

لأهمي��ة ق�ضي��ة القد���س وفل�س��طين �أراد الإم��ام الخمين��ي{ �أن تبق��ى ناب�ض��ة
بالحي��اة ،تعي���ش ف��ي وجدان الأم��ة وقلبها وعقلها ،كم��ا َه َدف{ �إلى ا�س��تمرارها
بحيوي��ة مت�صاع��دة حت��ى تحقي��ق الغاي��ة ،وتحريره��ا من رج���س االحت�لال وهيمنة
اال�س��تكبار ،ف��كان �أن �أعل��ن الإمام{ عن يوم خا�ص بالقد���س ،اخت��اره بعناية من
حي��ث توقيت��ه ودالالته الروحي��ة والمعنوية ،فق��ال{�« :أدعو جميع م�س��لمي العالم
�إل��ى اعتبار �آخر جمعة من �ش��هر رم�ض��ان المبارك التي هي من �أي��ام القدر ،ويمكن
�أن تكون حا�س��مة في تعيين م�صير ال�ش��عب الفل�س��طيني يوم ًا للقد�س ،وان يعلنوا من
خ�لال مرا�س��م االتح��اد العالمي للم�س��لمين دفاعهم ع��ن الحقوق القانونية لل�ش��عب
الفل�سطيني الم�سلم» ،فالإمام{ ع ّين هذا اليوم والحظ الأبعاد المعنوية ،فالزمان
هو نهار الجمعة ،المحفوف بليالي القدر والتي هي خير من �ألف �شهر ،المحاط ب�أيام
�ش��هر رم�ضان المبارك ،ثم ربطها بمكان هو من �أقد���س الأمكنة و�أ�شرفها ،وهو بيت
المقد���س ،و�أرادها بذلك عنوان ًا لق�ضية فل�س��طين كلها ،في�س��تمد الم�سلمون عزمهم
و�إرادته��م وقوته��م المعنوي��ة من رح��اب هذا ال�ش��هر الف�ضيل ،ومن �أوقات��ه المباركة
للمواجهة مع �أعداء الدين والإن�سانية.
دالالت يوم القدس العالمي وأبعاده

لإعالن هذا اليوم دالالت و�أبعاد عدة ،منها:
 ١ـ يوم مواجهة المستضعفين مع المستكبرين:

يق��ول الإم��ام{« :يوم القد���س يوم عالمي ،لي���س فقط يوم ًا خا�ص ًا بالقد���س� ،إنه يوم
مواجه��ة الم�س��ت�ضعفين م��ع الم�س��تكبرين» ،كم��ا يق��ول �أي�ض � ًا« :يوم القد���س ،ي��وم يجب �أن
تتحدد فيه م�صائر ال�ش��عوب الم�س��ت�ضعفة ،يوم يجب فيه �أن تعلن ال�شعوب الم�ست�ضعفة عن
وجودها في مقابل الم�ستكبرين» ،فهو يوم لتجميع الم�ست�ضعفين وتوحيد كلمتهم بما يمكن
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�أن ي�ؤ�س���س لنه�ض��ة الم�س��ت�ضعفين ،وفي هذا البع��د يقول{« :لقد كان يوم القد���س يوم ًا
�إ�س�لامي ًا ،ويوم ًا للتعبئة الإ�س�لامية العامة ،و�آمل �أن يكون هذا الأمر مقدمة لت�أ�سي�س حزب
للم�ست�ضعفين في كل �أنحاء العالم ،و�أتمنى �أن يظهر حزب با�سم الم�ست�ضعفين في العالم».
 ٢ـ يوم اإلسالم:

فه��و يحم��ل التعبي��ر ع��ن مكان��ة الإ�س�لام كدي��ن �إله��ي يري��د �إ�ص�لاح العال��م ورف��ع
الظل��م و�إقام��ة الع��دل ،و�أحد الرموز الفعلية لذلك هو القد���س وما تدل��ل عليه في عملية
�إحيائه��ا وتحريرها كعملية لإحياء الدين و�إقامته ون�ش��ره .وف��ي هذا المعنى يقول الإمام
الخمين��ي{« :ي��وم القد���س يوم الإ�س�لام يوم القد���س يوم يج��ب فيه �إحياء الإ�س�لام
وتطبيق قوانينه في الدول الإ�س�لامية ،يوم القد���س يجب �أن تحذر فيه كل القوى من �أن
الإ�سالم لن يقع بعد الآن تحت �سيطرتهم وبوا�سطة عمالئهم الخبثاء».
 ٣ـ يوم االلتزام ونفي النفاق:

يج�سد حقيقة االلتزام بالإ�سالم ،وواقع االنتهاج بنهجه ،واالحتكام �إلى ت�شريعاته،
وهو ّ
بحيث �إن هذا اليوم هو المميز بين الم�س��لمين حق ًا من غير الم�س��لمين بالمعنى الفعلي،
�أو بالأح��رى ه��و الذي يم ّيز الم�ؤمنين عن المنافقين ،يقول الإمام{�« :إنه اليوم الذي
�س��يكون ممي��ز ًا بين المنافقي��ن والكثيرين فالملتزمون يعتبرون هذا اليوم ،يوم ًا للقد���س
ويعملون ما ينبغي عليهم� ،أما المنافقون ف�إنهم في هذا اليوم غير �آبهين �أو �أنهم يمنعون
ال�شعوب من �إقامة التظاهرات».

الدرس التاسع:

الوحدة اإلسالمية

RRتمهيد

RRموقف اإلسالم من الوحدة

RRالثـــورة اإلســـام ّية والوحدة

RRمراكز التو ّحد في اإلسالم

ا إلسال م ّية
RRخطر التف ّرق

RRمخاطر على طريق الوحدة
RRنداء الوحدة

تمهيد

يق��ول الإم��ام الخمين��ي{�« :إن الأي��دي الت��ي تري��د �أخ��ذ ثرواتك��م منك��م ونهبها،
وم�صادرة كل ما تملكون من خيرات �سواء فوق الأر�ض �أو تحتها� ،إن هذه الأيدي ال ت�سمح
با ّتح��اد �إي��ران مع العراق ،وال �إيران مع م�صر ،وال �إيران مع تركيا ،...يريدون �أ ّال تتحقق
وحدة الكلمة»(((.
ف��ي الوق��ت الذي كانت الأمة الإ�س�لامية في حالة من االحت�ضار على كل م�س��توياتها،
قام��ت ث��ورة ميمونة مباركة ،قام بها �ش��عب �أع��زل بقيادة العالم الزاهد ال�ش��جاع القائد
ال�س��يد روح اهلل المو�س��وي الخمين��ي{ ف��ي �إي��ران ،والت��ي كان��ت مرتع � ًا للمخاب��رات
الأجنبي��ة وال �س��يما الأمريكي��ة وال�صهيوني��ة ،و�أر�ض��ا م�س��لوبة الخيرات م�س��خرة لتنفيذ
الم ��آرب الكب��رى لق��وى اال�س��تكبار العالمي و�أذنابه م��ن الحكام الذين باع��وا �ضمائرهم
و�ش��عوبهم لي�صبح��وا مجرد �أداة بيد �أ�س��يادهم الإمبرياليين الطامعين بال�س��يطرة على
مقدرات العالم.
الثورة اإلسالم ّية والوحدة اإلسالم ّية

�إنّ قيام الثورة الإ�س�لام ّية المباركة �أحبط الكثير من الم�ؤامرات ،و�أهمها التي كانت
تحاك لتو�سعة ال�شق الكبير في الأمة الواحدة ،فلطالما كانت التفرقة بين مذاهب الأمة
من الأ�ساليب الدنيئة التي ينتهجها العدو الطامع لل�سيطرة على الأمم الأخرى ،فقاعدة
((( من خطاب له{ حول اتحاد األمة اإلسالمية ودعم فلسطني.
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ف ّرق ت�س��د تاريخي ًا لم يخل عهد وال زمان من رموز انتهجت هذه القاعدة ك�أ�س��لوب ناجح
تتو�ص��ل ب��ه �إل��ى الهيمنة ف��ي بع�ض الأحيان ،وال�س��تتباب الهيمن��ة في موارد �أخ��رى ،ف�إن
ال�س��يطرة عل��ى �أمة ممزق��ة ،ومتكالبة على �أطرافها ،غافلة عما يح��اك لها �أمر في غاية
الب�ساطة وال يكلف العدو �إال �أن يتكلف عناء جني الثمر.
ونتيج��ة وع��ي الإم��ام الخميني{ في تل��ك الفترة لخط��ورة الأمر عل��ى الأمة ،فقد
رك��ز ف��ي الكثير من توجيهاته وخطاباته على م�س ��ألة الوحدة الإ�س�لامية ،ولم ي�أل جهد ًا
في تذكير الأمة دائما بخطر االختالف والت�ش��رذم ،وهذا ما �س��نحاول الإ�ضاءة عليه في
هذا الدر�س.
خطر التف ّرق

ل��و دققن��ا النظر في ما يجلبه التفرق م��ن المخاطر على الأمة لألفيت كل �أفراد الأمة
يتحملون الم�س ��ؤولية في الحفاظ على توحدها وعدم ح�صول النزاعات فيها ،فالم�ش��كلة
الأ�سا�س��ية ه��ي ف��ي عدم الوع��ي لدى الكثيري��ن ب�أن ه��ذه الإختالفات ال ت�س��تدعي نزاعا
وال المالحاة بين �أفرادها ،هذا الأمر �س��هل العالج ن�س��بة للخطورة الكبرى المتمثلة في
الر�ؤو���س الكبي��رة الم�س��يطرة عل��ى مراكز الم�س ��ؤولية فيها فه��م واع��ون كل الوعي لهذه
الم�ؤام��رة الكب��رى التي تحاك في الليل والنهار ،ورغم هذا ف�إنهم ال يهبون لمقارعة هذا
الم�ش��روع الخط��ر عل��ى حا�ضرها وم�س��تقبلها ،ويخل���ص الإمام{ ف��ي نهاية المطاف
�إلى ت�ش��خي�ص مكامن الخطر على الأمة في م�ش��كلتين �أ�سا�سيتين يقول{�« :إننا نعلم،
وكذلك الم�سلمون ،بل المهم �أن الحكومات الإ�سالمية تعلم �أي�ض ًا� ،أن ما لحق ويلحق بنا
ناتج عن م�شكلتين:
الأولى :االختالف بين الدول:
هي الم�شكلة بين الدول ذاتها ،حيث لم تتم ّكن حتى الآن  -ومع الأ�سف  -من حلها،
وهي م�ش��كلة االختالف في ما بينهم .ويعلمون �أن �س��بب جميع م�صائب الم�س��لمين هي
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ه��ذه االختالف��ات ،ونح��ن تحدثنا عن هذا المو�ضوع منذ ما يقرب من ع�ش��رين �س��نة،
وقلنا وكتبنا ودعونا قادة هذه الدول لالتحاد ،ولكن مع الأ�س��ف لم يح�صل �ش��يء حتى
الآن.
والم�شكلة الثانية :الحكومات وال�شعوب:
ه��ي م�ش��كلة الحكوم��ات م��ع �ش��عوبها؛ فن��رى �أن الحكوم��ات تعامل��ت معه��ا بحيث �أن
ال�ش��عوب لم تعد �س��ند ًا للحكومات ،وب�س��بب عدم التفاهم بين الطرفين ف�إن ال�ش��عوب ال
ت�س��اهم في حل الم�ش��اكل التي تواجه الحكومات ،والتي يجب رفعها بيد ال�ش��عوب ،فتقف
ال�شعوب موقف الالمباالة ،هذا �إن لم تزد في م�شاكل الدول»(((.
وقب��ل �أن ن�س��لط ال�ض��وء عل��ى نق��اط الق��وة الت��ي يمك��ن للم�س��لمين االلتف��اف حوله��ا
والتم�س��ك بها ،ال بد و�أن نلقي نظرة على الإ�س�لام نف�س��ه وما هو الموقف الإ�س�لامي من
م�س�ألة التوحد بين الم�سلمين؟
موقف اإلسالم من الوحدة

ال �شك في �أن االختالف في الر�أي موجود بين فئات الم�سلمين ،وهذا ال ي�شكل خطورة
بنف�س��ه ،و�إنما الخطورة في �أن يتحول االختالف �إلى عداوة والحوار �إلى حرب ،فحقيقة
لب الأمر
الح��وار تخت�ص��ر ب�أن ال يتح��ول الإختالف بيننا وبي��ن الآخر �إلى عداوة ،وه��ذا ُّ
ال��ذي يغف��ل عنه الكثيرون في هذه الأيام ،فينجر بع�ض النا���س من هذا المذهب �أو ذاك
للتعني��ف �أو التكفي��ر خالف � ًا لما �أراده الإ�س�لام من غر���س الأخوة بي��ن الم�ؤمنين به ،وما
الم�ؤاخ��اة بي��ن المهاجري��ن والأن�صار �إال نموذج �إن�س��اني ح�ضاري �ش��اخ�ص في تاريخنا
يق��ول لن��ا تعال��وا �إل��ى �س��عة �صدر الإ�س�لام ورحابته التي ت�س��ع الم�س��لمين عل��ى اختالف
وجه��ات نظره��م وفكره��م وطرقهم ،وله��ذا ي�ؤكد الإم��ام الخميني{ على �أن م�س ��ألة
الوحدة بين الم�س��لمين لي�ست م�س ��ألة ن�ستن�سبها �أو نراها مفيدة لنا في الظرف الحالي،
((( من خطاب له{ حول اتحاد األمة اإلسالمية ودعم فلسطني.
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بل هي �أمر �إلهي بكل ما للأمر الإلهي من معنى ،يقوله« :يجب �أن نكون يقظين ،و�أن نعلم
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
ون إ ِ ۡخ َوة  ،(((﴾ٞه��و حكم �إلهي� ،إنهم �إخوة ،ولي�س��ت بينهم
�أن ه��ذا الحك��م ﴿إِنما ٱلمؤمِن
حيثي��ة غير الأخ � ّوة ،و�إننا مكلفون جميع ًا بالتعامل كالإخوان� .إن هذا حكم �سيا�س��ي؛ فلو
كانت ال�ش��عوب الإ�س�لامية البالغ عدد �أفرادها مليار م�س��لم تقريب ًا ،لو كانوا �إخوة في ما
بينهم ،ويتعاملون ب�أخ ّوة ،ف�إنه �سوف ال يلحق بهم �أي �ضرر ،وال تتمكن �أي قوة عظمى من
االعتداء عليهم .فانتبهوا لهذا المعنى �أيها الأخوة.
توج��د مجموعة من الم�س��لمين �ش��يعة و�أخرى �س��نة ،مجموعة حنفي��ة و�أخرى حنبلية
وثالثة �إخبارية� ،أ�سا�س � ًا لم يكن �صحيح ًا �أبد ًا طرح هذا المعنى منذ البداية؛ يجب �أن ال
تطرح مثل هذه الم�سائل في ذلك المجتمع الذي يهدف فيه الجميع �إلى خدمة الإ�سالم،
و�أن يكونوا لأجل الإ�س�لام .كلنا جميع ًا �إخوة ،ويقف بع�ضنا �إلى جانب بع�ض .غاية الأمر
�أن علماءكم ،مجموعة منهم �أعطوا فتوى ل�ش��يء ،و�أنتم ق ّلدتموهم ،ف�أ�صبحتم حنفيين،
بينم��ا عمل ق�س��م �آخر بفتوى ال�ش��افعي وعمل ق�س��م ثال��ث بفتوى الإم��ام ال�صادق ،و�صار
ه ��ؤالء �ش��يعة .فهذه لي�س��ت دلي�ل ًا على االختالف ،يج��ب �أن ال نختلف م��ع بع�ضنا ،و�أن ال
يكون بيننا ت�ضاد؛ فكلنا �إخوة.
يجب �أن يحترز الأخوة ال�س��نة وال�ش��يعة عن �أي اختالف� .إن اختالفنا اليوم هو فقط
ل�صالح �أولئك الذين ال يعتقدون بالمذهب ال�شيعي وال بالمذهب الحنفي وال ب�سائر الفرق
الأخرى� .إنهم يريدون �أن ال يكون هذا وال ذاك ،ويعتقدون �أن ال�سبيل هو في زرع الفرقة
بيننا وبينكم.
يجب �أن ننتبه جميع ًا �إلى هذا المعنى ،وهو �أننا جميع ًا م�سلمون ،وكلنا من �أهل القر�آن
ومن �أهل التوحيد ،وينبغي �أن نبذل جهدنا من �أجل القر�آن والتوحيد وخدمتهما»(((.

((( سورة الحجرات ،اآلية .10
((( من خطاب له{ حول اتحاد األمة اإلسالمية ودعم فلسطني.
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التوحد في اإلسالم
مراكز
ّ

هن��اك نق��اط تجمع الم�س��لمين ،نقاط يتفق عليها كل المذاهب :اهلل �س��بحانه تعالى،
والنبي الأكرما ،والقر�آن الكريم ،والحج وو.....
تتف��ق المذاه��ب الإ�س�لامية جميعا ح��ول الكثير من الم�س��ائل ،وما يجمعه��ا �أكثر مما
يفرقه��ا ،ول��و �أرادت الإجتم��اع حول ما يجمع لوجدت نف�س��ها �أقوى الأم��م على الإطالق.
�إن �إث��ارة نق��اط الخ�لاف ف��ي ما بينه��ا هي العم��ل الأكبر ال��ذي تقوم بها الق��وى الكبرى
الم�س��يطرة ،وت�س��خر ل��ه الكثي��ر من الو�س��ائل الدعائي��ة والإعالمي��ة ،والأب��واق والأقالم
الم�أجورة ،فلماذا نترك هذا الكم الهائل مما يجعلنا الأمة الأكثر تما�سكا لنتلهى ببع�ض
ما ي�شتتنا ويجعلنا �أمم ًا متفرقة؟
يق��ول الإم��ام الخمين��ي{�« :إن الذي��ن ي ّدع��ون الإ�س�لام ،وي�س��عون م��ن �أج��ل زرع
الفرق��ة والتنازع لم يجدوا ذلك الإ�س�لام الذي كتاب��ه القر�آن ،وقبلته الكعبة ،ولم ي�ؤمنوا
بالإ�سالم� .إن الذين �آمنوا بالإ�سالم �إنما هم الذين يقبلون القر�آن ومحتوى القر�آن الذي
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
ون إ ِ ۡخ َوة  (((﴾ٞفيلتزم��ون بكل ما تقت�ضيه الأخ � ّوة .تقت�ضي الأخوة �أن
يق��ول ﴿إِنما ٱلمؤمِن
يت�أثر جميع الإخوان �أينما كانوا �إذا �أل ّمت بكم م�شكلة ،و�أن يفرحوا جميع ًا لفرحكم»(((.
ويقول حول و�سائل الإعالم التي تروج للم�سائل الخالفية بين المذاهب الإ�سالمية:
«�إنه��م يحاول��ون عبث � ًا زرع الفرقة� .إن الم�س��لمين �أخوة في ما بينه��م وال يتفرقون من
خ�لال الإع�لام ال�س��يئ لبع���ض العنا�صر الفا�س��دة� .أ�صل هذه الم�س ��ألة وهي ال�ش��يعة
وال�سنة� ،أن ال�سنة في طرف وال�شيعة في طرف �آخر ،قد وقعت ب�سبب الجهل والإعالم
الذي يمار�س��ه الأجانب ،مثلما نالحظ بين ال�ش��يعة �أنف�سهم وجود �أ�شخا�ص مختلفين
في ما بينهم ،يحارب �أحدهم الآخر ،ووقوف طائفة �ضد �أخرى بين نف�س الإخوة �أهل
ال�سنة.
((( سورة الحجرات ،اآلية .10
((( من خطاب له{ حول اتحاد األمة اإلسالمية ودعم فلسطني.
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جميع طوائف الم�سلمين تواجه اليوم قوى �شيطانية تريد اقتالع جذور الإ�سالم .هذه
الق��وى الت��ي �أدركت �أن ال�ش��يء الذي يهددها هو الإ�س�لام ،و�أن ال�ش��يء الذي يهددها هو
وحدة ال�شعوب الإ�سالمية.
عل��ى جميع الم�س��لمين في كل بلدان العالم �أن يتح��دوا اليوم في ما بينهم ،ال �أن تقف
طائفة هنا وتطرح نف�سها ،وتقف طائفة �أخرى في مكان �آخر وتطرح نف�سها �أي�ض ًا»(((.
و�س��نتحدث ع��ن بع���ض مراكز الوحدة التي يمكن للم�س��لمين ا�س��تغاللها ب�ش��كل كبير
ليرتقوا مع ًا �إلى المكان الذي �أرادهم اهلل تعالى �أن يكونوا فيه:
 - 1الحج والوحدة اإلسالمية:

«الح��ج هو تنظيم وتدريب وت�أ�سي���س لهذه الحياة التوحيدي��ة ،والحج هو ميدان تجلي
عظمة طاقات الم�سلمين واختبار قواهم المادية والمعنوية.
والمتبحرين والعارفين ب�آالم الأمة
الح��ج كالقر�آن ،ينتفع منه الجميع ،ولكن العلم��اء
ّ
الإ�س�لامية� ،إذا فتح��وا قلوبه��م لبحر معارفه ،ول��م يرهبوا الغو�ص والتعم��ق في �أحكامه
و�سيا�س��اته االجتماعية ،ف�س��ي�صطادون من �أ�صداف هذا البح��ر جواهر الهداية والوعي
والحكمة والر�شاد والتحرر ،والرتووا من زالل الحكمة والمعرفة �إلى الأبد»(((.
الح��ج فري�ض��ة �إلهية لها �أبعاد توحيدية كبيرة ،وهو م�ؤتمر كبير يجمع الم�س��لمين من
كل الأقط��ار ،وكم��ا يق��ول الإمام الخميني{� ،إنه ال تقدر �أي دول��ة في العالم �أن تنظم
هكذا م�ؤتمر حا�شد يوحد بين �أ�صحاب المذاهب المختلفة في منا�سك متحدة نحو قبلة
واحدة وبيت واحد ،في طاعة �إله واحد م�س��ت ّنين ب�س��نة الر�سول الأكرم  ،Pيقول{:
«الآن وبينم��ا يتوج��ه م�س��لمو ال��دول المختلفة في العال��م �إلى كعبة الآم��ال وحج بيت اهلل
الح��رام و�إقام��ة ه��ذه الفري�ضة الإلهي��ة العظيم��ة والم�ؤتمر الإ�س�لامي الكبي��ر ،في �أيام
مبارك��ة وم��كان مب��ارك ،ف�إنه يجب على الم�س��لمين المبعوثين من قب��ل الخالق تعالى �أن
ي�س��تفيدوا م��ن المحت��وى ال�سيا�س��ي واالجتماعي للحج �إ�ضاف��ة �إلى محت��واه العبادي ،وال
((( من خطاب له{ حول اتحاد األمة اإلسالمية ودعم فلسطني.
((( من كلمة لإلمام الخميني{ بعنوان :الحج وأبعاده.
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يكتف��وا بالظاهر .فالكل يعلم �أن �أي م�س ��ؤول و�أية دول��ة ال يمكنها �إقامة مثل هذا الم�ؤتمر
العظيم ،وهذه هي �أوامر الباري جل وعال التي �أدت �إلى انعقاد هذا الم�ؤتمر .ومع الأ�سف
ف ��إنّ الم�س��لمين عل��ى طول التاريخ لم يتمكنوا من اال�س��تفادة ب�ش��كل جيد م��ن هذه القوة
ال�سماوية والم�ؤتمر العظيم ل�صالح الإ�سالم والم�سلمين»(((.
ولأجل ما في الحج من القدرة على التوحيد بين الم�س��لمين فمن هنا علينا �أن ن�س��عى
بكل طاقاتنا ال�س��تثمار هذه الفر�صة التي تمر علينا في كل عام مرة ،لتوحيد الم�س��لمين
وتحدي��د الخط��ر الذي يواجهه��م جميع ًا للتعا�ض��د والتكاتف في مواجهت��ه ،يقوله« :ومن
جملة الوظائف في هذا االجتماع العظيم دعوة النا���س وال�ش��عوب الإ�س�لامية �إلى وحدة
الكلم��ة و�إزال��ة االختالف��ات بي��ن طبق��ات الم�س��لمين ،ويج��ب عل��ى الخطب��اء والك ّت��اب
الم�ساهمة في هذا الأمر المهم وبذل الجهد من �أجل �إيجاد جبهة الم�ست�ضعفين ،فيمكن
 م��ن خ�لال وح��دة الجبه��ة ،واتحاد الكلمة ،و�ش��عار ال �إل��ه �إال اهلل  -التخل�ص من �أ�س��رالقوى ال�شيطانية للأجانب والم�ستعمرين والم�ستغلين ،والتغلب على الم�شاكل من خالل
الأخوة الإ�سالمية»(((.
 - 2الوحدة اإلسالمية والجهاد:

ال �شك �أن وحدة العدو الذي يواجهه الم�سلمون من �أهم الم�سائل التي تلزمنا باالتحاد
ونف��ي االخت�لاف ،فق��د توحد الأع��داء ليطالوا هذه الأمة المت�ش��رذمة ب�ش��كل �أف�ضل كما
نراه اليوم في الحروب التي يقوم بها الإ�س��تكبار العالمي على البلدان الإ�س�لامية محاو ًال
اال�س��تفراد ب��كل بل��د من��ه على حدة ث��م ينتقل من��ه �إلى �آخر ،ف ��إذا اتح��دت الأمة وكانت
�صف � ًا واحد ًا �ش��كلت بذلك �س��د ًا منيع ًا يخلق الرعب في نفو���س الأع��داء يقول اهلل تعالى:
َّ َّ َ ُ ُّ َّ َ َ ُ َ
َ ّٗ ا َك َأ َّن ُهم ُب ۡن َيٰ ٞن َّم ۡر ُصوصٞ
(((
﴾  .وقد �أكد
ِين يُقٰتِلون ِف َســبِيلِهِۦ صف
﴿إِن ٱلل يِب ٱل
الإم��ام الخميني{ على هذه الم�س ��ألة في الكثير م��ن الخطابات التي توجه بها للعالم
((( من كلمة لإلمام الخميني{ بعنوان :الحج وأبعاده.
((( م.ن.
((( سورة الصف ،اآلية .4
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الإ�س�لامي ،يق��ول{« :ف��ي مرحلة هجوم الق��وى الكبرى على البلدان الإ�س�لامية مثل
�أفغان�س��تان وقتل الم�س��لمين الأفغانيين دون رحمة وبوح�شية لمعار�ضتهم تدخل الأجنبي
في مقدراتهم� ،أو �أمريكا ال�ضالعة في كل ف�ساد ،ومع الهجوم ال�شامل الذي ت�شنه �إ�سرائيل
المجرمة على الم�س��لمين في فل�س��طين ولبنان العزيز ،ومع تنفيذ الم�ش��روع الإ�س��رائيلي
الإجرام��ي الرام��ي �إل��ى نقل عا�صمته��ا �إلى بيت المقد���س وتو�س��يع جرائمه��ا ومذابحها
الوح�ش��ية بي��ن الم�س��لمين الم�ش��ردين م��ن �أوطانه��م ،وفي ه��ذا الوقت ال��ذي يحتاج فيه
الم�س��لمون �أكث��ر م��ن �أي وق��ت �آخ��ر �إلى وح��دة الكلمة ،يعمد عم�لاء قوى اال�س��تكبار في
مركز القوة في بالد الم�سلمين� ،إلى التفرقة بين الم�سلمين ،وال ي�ألون جهد ًا في ارتكاب
كل جريمة على هذا الطريق ،ي�أمر بها �س ّيدهم.
�إن هجوم �أمريكا المتوالي على ايران و�إر�سال الجوا�سي�س لإ�سقاط ثورتنا الإ�سالمية،
ولإيجاد االختالف ،وبث دعايات ال�سوء والأكاذيب واالفتراء على القائمين ب�أمر الحكومة
الإ�سالمية ،كلها من ن�سيج واحد.
على الم�سلمين �أن يتن ّبهوا �إلى خيانة ه�ؤالء العمالء لأمريكا بالإ�سالم والم�سلمين»(((.
مخاطر على طريق الوحدة
 - 1القومية بالمعنى السلبي:

من الطبيعي �أن يعمل العدو الذي يترب�ص بالأمة ليل نهار لبثّ الفرقة فيها ،ومن �أهم
الم�س��ائل الت��ي حذرن��ا الإمام الخميني{ منها هي م�س ��ألة القومية بالمعنى ال�س��لبي،
�أي القومي��ة ف��ي مواجه��ة الآخر من نف���س الأمة ،كم�س ��ألة العرب والعجم من الم�س��لمين
�أنف�س��هم ،وق��د �أ�س��تطاع الع��دو �أن يج ّي���ش في هذا الإط��ار بع�ض الأدوات الت��ي تفعل هذا
الأمر وقد نجح في �أكثر من مرة في هذا ال�سعي ،يقول لنا الإمام الخميني{:

((( نداء اإلمام الخميني إىل حجاج بيت الله الحرام  2ذي الحجة 1400هـ.ق.
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وهم عمالء
«من الم�سائل التي طرحها المخططون لإيجاد االختالف بين الم�سلمين ّ
الم�س��تعمرين بن�ش��رها ،ه��ي القومي��ة والوطني��ة ،وحكوم��ة الع��راق ت�ض��رم نيرانه��ا منذ
�سنوات ،وانتهجت فئات (�أخرى) �أي�ض ًا هذا الطريق ،جاعلين الم�سلمين مقابل بع�ضهم
وحب �أهل الوط��ن و�صيانة
حب الوط��نّ ،
الآخ��ر ،وحت��ى جروه��م �إلى الع��داء ،غافلين �أن ّ
حدود البالد م�س ��ألة ال نقا���ش فيها ،ورفع �ش��عار القومية �أمام ال�ش��عوب الم�سلمة الأخرى
م�س ��ألة تخالف الإ�س�لام والقر�آن الكريم وتعاليم النبي الأكرم  ،Pوالقومية التي ت�ؤدي
�إلى العداء بين الم�سلمين واالن�شقاق بين �صفوف الم�ؤمنين مخالفة للإ�سالم ولم�صلحة
وتو�سعه»(((.
الم�سلمين ،وهي من حيل الأجانب الذين ي�ؤلمهم الإ�سالم ّ
 - 2أهل الفتنة والتكفيريون:

وهذا ما برز جلي ًا في �أيامنا الحا�ضرة حيث برزت بع�ض الجماعات لبث التكفير بين
الفرق الإ�سالمية ،وهذا ما كان يحذر منه الإمام الخميني{ دائم ًا:
«�أخط��ر م��ن القومية و� ّ
أم�ض منه��ا� ،إيجاد االختالف بين �أهل ال�س��نة والجماعة وبين
ال�شيعة ،وبث الدعايات المثيرة للفتنة والعداء بين الأخوة الم�سلمين .وبحمد اهلل ال يوجد
اخت�لاف بين الطائفتين في الدولة الإ�س�لامية ،ويعي���ش الجميع متعاي�ش��ين ب��و ّد و�أخوة.
و�أهل ال�سنة ،الذين يعي�شون بكثرة في �أطراف �إيران و�أكنافها ولهم علما�ؤهم وم�شايخهم
الكثيرون� ،أخوة لنا ونحن �أخوة لهم ومت�س��اوون معهم ،وهم يعار�ضون النغمات المنافقة
التي يعزف عليها بع�ض المجرمين والمرتبطين بال�صهيونية و�أمريكا.
ليعل��م الأخ��وة �أهل ال�س��نة ف��ي البل��دان الإ�س�لامية� ،أن العم�لاء المرتبطي��ن بالقوى
ال�ش��يطانية الكب��رى ال يري��دون خير الإ�س�لام والم�س��لمين ،وعل��ى الم�س��لمين �أن يتبر�أوا
منهم ،و�أن يعر�ضوا عن دعاياتهم المنافقة»(((.

((( نداء اإلمام الخميني إىل حجاج بيت الله الحرام  2ذي الحجة 1400هـ.ق.
((( م.ن.
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نداء الوحدة

حر�ص الإمام الخميني{ في كل عام على نداء يوجهه �إلى حجاج بيت اهلل الحرام
و�سماه بنداء الوحدة ،يحث فيه الم�سلمين على نفي الخالفات في ما بينهم ،في نداءاته
ه��ذه الخال���ص للأم��ة فيما ل��و عملت بها ،ولقد خل��دت هذه الكلمات ف��ي قلوب المحبين
للإ�س�لام ،وف��ي قل��ب كل حري�ص على �إع�لاء رايته ،وم��ن هذه الكلمات يق��ول{« :يا
م�سلمي العالم الم�ؤمنين بحقيقة الإ�سالم!
انه�ض��وا ،وتجمع��وا تح��ت ل��واء التوحي��د وفي ظ��ل تعاليم الإ�س�لام ،واقطع��وا الأيدي
الخائن��ة للق��وى الكبرى عن بلدانك��م وخزائنكم الطائلة ،و�أعيدوا مجد الإ�س�لام ،وكفوا
عن االختالفات والأهواء النف�سية ،ف�أنتم تملكون كل �شيء ،اعتمدوا على ثقافة الإ�سالم،
وحاربوا الغرب والتغ ّرب ،وقفوا على �أقدامكم ،وهاجموا �أن�صاف المثقفين الذائبين في
الغ��رب �أو ال�ش��رق ،وا�س��تعيدوا هويتكم ،ف�أن�ص��اف المثقفين الم�أجورين �أنزلوا الم�آ�س��ي
ب�شعوبهم وبلدانهم ،ف�إن لم تتحدوا ولم تتم�سكوا دقيق ًا بالإ�سالم ال�صحيح ف�سينزل بكم
م��ا ن��زل بكم حت��ى الآن� .إن هذا ع�صر ينبغي �أن ت�ضيء ال�ش��عوب في��ه الطريق لأن�صاف
مثقفيه��ا ،وتنقذه��م م��ن الذوب��ان وال�ضع��ف �أم��ام ال�ش��رق والغ��رب؛ فالي��وم ي��وم حركة
ال�شعوب ،وهي الهادية َمنْ كان يهديها من قبل.
اعلم��وا �أن قدرتك��م المعنوي��ة تفوق كل الق��درات ،وبعددكم البالغ مليار ان�س��ان ،وبما
تملكون��ه م��ن خزائ��ن طائل��ة ،ق��ادرون عل��ى تحطي��م جمي��ع الق��درات .ان�ص��روا اهلل كي
ين�صركم»(((.

((( نداء اإلمام الخميني إىل حجاج بيت الله الحرام  2ذي الحجة 1400هـ.ق.
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RRعالقة الحاكم بالشعب

تمهيد

تحتل الجماهير وال�شعب في فكر الإمام الخميني{ مكانة كبيرة ،فال�شعب بالن�سبة �إليه
هو الأ�سا�س في قيام الثورات الكبرى التي يمكن �أن تغير الأنظمة الطاغوتية والفا�سدة ،وعلى
هذا االعتقاد كان عمله منذ الأيام الأولى للثورة الإ�سالمية في �إيران ،والتي �أ�صبحت نموذج ًا
�لوب
يحت��ذي به كل ع�ش��اق التح��رر من قيود العبودي��ة والتبعية ،ومن هنا كان للإمام{ �أ�س� ٌ
خا�ص ،ونظرة �إكبار �إلى ال�ش��عب وال �س��يما ال�ش��عب الإيراني ال�ش��جاع ،والذي كان عماد ثورته
المباركة التي غ ّيرت وجه القرن الع�شرين ،و�سنتحدث في هذا الدر�س عن ال�شعب ومكانته في
فكر الإمام الخميني وخطه وما هي الإر�شادات التي كان يعتبرها من وظائف الأمة.
الشعوب حرة في تقرير مصيرها

�إن حرية تقرير ال�شعوب لم�صيرها ،وكون هذا الحق حقها الم�شروع الأول هو الحجر الأول
في �أ�سا�س نظرة الإمام الخميني{ �إلى ال�شعب ،فمن حق �أي �شعب في �أي مكان في العالم
�أن يق��رر م�صي��ره بيده ،ومن حقه �أن يختار �أي نظام ي�ش��اء من الأنظمة ،وهذا الحق حق ثابت
غير قابل للتنازل عنه ،و�أما لو �سلب الخيار من الأمة في تقرير الم�صير الذي تريده ف�إن الأمة
�س��ت�صبر عل��ى م�ض���ض �إلى حين وفي �أي فر�صة �س��وف تهب للتخل�ص من النظام الذي ي�ش��كل
عبئا عليها ،ويعمل بخالف �إرادتها؛ يقول الإمام الخميني{ عن هذه النقطة الرئي�سية:
«م��ن الحق��وق الأولي��ة لأي �ش��عب �أن يمتل��ك ح��ق تقرير الم�صي��ر ،وتعيين �ش��كل ونوع
الحكومة التي يريدها»(((.
((( من خطاب لإلمام الخميني{ بعنوان :مكانة الجامهري.
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عالقة الحاكم بالشعب

العالق��ة بي��ن الحاكم وال�ش��عب يركز الإمام الخميني{ في م�س ��ألة عالقة الحاكم
بال�شعب على العديد من الأمور تنطلق من المعاني الإ�سالمية والأخالق الر�سالية ،وهذه
العناوين منها:
 - 1الحكومة من الشعب:

�إن القاعدة بين الم�ؤمنين هي القاعدة التي �أر�ساها اهلل تعالى في كتابه حيث يقول:
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
ون إ ِ ۡخ َوة .(((﴾ٞ
﴿إِنما ٱلمؤمِن
وانطالق � ًا م��ن الأخ��وة ،ال ب��د و�أن تحك��م الأخ�لاق الإ�س�لامية العالق��ة بي��ن الحاكم
والمحك��وم ،ف�لا �أف�ضلي��ة للحاكم على المحكوم في الإن�س��انية ب�ش��يء ،وك ٌّل من جانبه له
دور ي�ؤديه في خدمة الدين� ،إقامة الق�سط والعدالة؛ يقول الإمام{:
«اليوم هو يوم ينبغي عليكم فيه �أن تحفظوا الإ�سالم؛ وحفظ الإ�سالم هو �أن ت�صلحوا
�أعمالكم ،وتتعاملوا مع النا�س ب�سلوك ح�سن ،وتكونوا �أخوة للجماهير .لقد كانت الأنظمة
ال�س��ابقة تعتب��ر الجماهي��ر منف�صل��ة عنها؛ �إذ كانوا في طرف وال�ش��عب ف��ي طرف �آخر.
وكانوا ي�سحقون ال�شعب ،وال�شعب ي�سحقهم �أي�ض ًا لو تمكن من ذلك.
واليوم ف�إن الجماهير لي�ست منف�صلة عن حرا�س الإ�سالم� ،إن حكومة الإ�سالم لي�ست
منف�صلة عن الجماهير�أ فهي من هذا ال�شعب ومن هذه الجماهير� ،أنتم �أي�ض ًا من ه�ؤالء
النا�س»(((.
 - 2كسب قلوب الجماهير:

�إن ك�سب قلوب الجماهير �ضمانة بقاء لأي حكومة قائمة ،و�إن نذير انفراط الحكومات
يبين من خالل ابتعاد النا���س وقلوبها عن هذه الحكومات ،وك�س��ب قلوب النا���س ال ي�أتي
م��ن الال�ش��يء ،بل من خالل التوا�ض��ع والبذل والخدمة ،وهذا م��ا كان ي�ؤكد عليه الإمام
الخميني{:
((( سورة الحجرات ،اآلية .10
((( من خطاب لإلمام الخميني

{

بعنوان :مكانة الجامهري.
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«حاولوا �أن تك�س��بوا قاعدة جماهيرية لكم؛ وهذا ال يتحقق �إال عندما ال تظنون ب�أنكم
�أ�صح��اب من�ص��ب ومقام ،وينبغي لكم �أن تمار�س��وا �ضغوط ًا عل��ى الجماهير؛ بل يجب �أن
ت��زداد الخدم��ة وي��زداد التوا�ضع للنا���س كلما ارتف��ع المن�صب ،ف�إذا ا�س��تطعنا �أن نحقق
ذل��ك وانتبهن��ا �إلى هذه الأم��ور ،و�أخذنا العبر م��ن التاريخ ،ف�إن جميع الق��وى يمكنها �أن
تك�سب قاعدة جماهيرية تحفظها»(((.
 - 3عدم إخافة الناس:

ف�إخافة النا���س لي�س��ت و�سيلة من و�سائل المحافظة على بقاء النظام الإ�سالمي �أو �أي
نظام �آخر� .إن القمع والترهيب والأ�ساليب الديكتاتورية لن تجلب �إال غ�ضب ال�شعب على
الحاكمين ،بينما الرفق والر�أفة والتوجيه والن�صح والعقوبة العادلة والعدالة بين النا�س
تجعل الأمة الن�صير الأول للحكومة التي تقيم هذه المفاهيم ،يقول الإمام{:
«يجب �أن ي�شعر النا�س عند ذهابهم �إلى مراكز ال�شرطة ب�أنهم ذاهبون �إلى منازلهم،
وال��ى ذل��ك المكان ال��ذي فيه العدل وال وج��ود فيه للظلم ،والى ذلك الم��كان الذي يحب
النا���س وال يعاديهم .ولو ح�صل هذا فان قلوب النا���س �ستنجذب؛ �إن قلوب النا�س �سريعة
الر�ضا� ،إن نفو���س النا���س هكذا� ،إنها تر�ضى �س��ريع ًا ويمكن ك�سبها ب�سرعة ولمدة طويلة
عند �أقل مداراة من �صاحب من�صب .اك�سبوا قلوب النا�س ،ولتكن لكم قاعدة جماهيرية.
وعندما تكون لكم مثل هذه القاعدة ف�إن اهلل ير�ضى عنكم وال�شعب كذلك ،ويظل الحكم
في �أيديكم ،ويبقى النا�س �سند ًا لكم.
ال تجعلوا النا���س يخ�ش��ونكم ،بل اعملوا ما يجعلهم يلتفون حولكم ويحبونكم ويكونون
لكم �س��ند ًا؛ فلن تنهار الحكومة لو كانت الجماهير خلفها؛ �إذا كان ال�ش��عب �س��ند ًا لنظام
ف�إن ذلك النظام لن ي�سقط»(((.

((( من خطاب لإلمام الخميني{ بعنوان :مكانة الجامهري.
((( م.ن.
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واجبات الشعب

كما على الحاكم �أن يراعي ما تقدم من الأمور التي دعا لها الإ�سالم ،كذلك ف�إن على
ال�ش��عب �أن يق��وم بالمهام التي �ألقيت عل��ى عاتقه ،ومن �أهم هذه المهمات التي نبه �إليها
الإمام الخميني{:
 - 1مصلحة اإلسالم والبلد:

ر�ضا اهلل هو الأ�صل في كل الأمور ،ولو لم يكن ر�ضا اهلل تعالى �أ�سا�س �أي عمل ف�إن من
الطبيعي ان ال ينتج �إال ما هو خالف الم�صلحة ،فعندما يكون ر�ضا اهلل تعالى ن�صب عيني
الإن�س��ان ف�إن ذلك الإن�س��ان �س��يقوم ب�أداء م�س ��ؤولياته بال�ش��كل الأمثل والأكمل ،وال �سيما
ف��ي الأم��ور التي تتطلب منه اتخاذ قرارات ،لها بعد �سيا�س��ي �أو اجتماعي ،كالإنتخابات،
في�صب��ح االنتخ��اب حينذاك انتخاب ًا لمن يحافظ على ال�ش��رع والدين والقيم الأخالقية؛
يقول الإمامه مخاطب ًا �شعبه:
«�إنن��ي وف��ي �أيام عم��ري الأخيرة �أهاجر �إلى دار الرحمة و ُك ّل��ي يقين وفخر بنبوغكم،
و�سوف ي�صل الفخر �إلى ح ّد الكمال عندما تك�شفون عن كمال ر�شدكم الإن�ساني الإ�سالمي
في انتخابات مجل�س ال�شورى الإ�سالمي وانتخابات رئا�سة الجمهورية.
�أن��ت �أيها ال�ش��عب العزي��ز الذي انتف�ضت لأج��ل اهلل ولأجل تحقيق ر�ض��اه وقد حققت
معج��زة االنت�ص��ار بت�أييده وتوفيق ذاته المقد�س��ة ،حاول الآن ف��ي هذه المرحلة التي هي
مقام امتحان �أن ال تجعل م�صلحة الإ�سالم والبلد الإ�سالمي فدا ًء لم�صالحك ال�شخ�صية
�أو الفئوية»(((.
 - 2الشعور بالمسؤولية:

�أول الواجبات الملقاة على عاتق ال�شعب هو ال�شعور بالم�س�ؤولية ،وال�شعور بالم�س�ؤولية
يكون من خالل الأمور التالية:
�أ  -الحفاظ على روح الإ�سالم في كل الأمور.
((( الوصية اإللهية الخالدة.
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ب  -تقدي��م ال�ص��ورة النا�صع��ة عن الإ�س�لام م��ن خالل ال�س��لوك على النهج الإ�س�لامي
والأخالق الإ�سالمية.
ج  -توجيه الم�س�ؤولين الذين ينحرفون عن خط الإ�سالم ،وتنبيههم �إلى هذا الأمر.
وهذه النقاط �أكد عليها الإمام الخميني{ حيث يقول:
«ه��ذه ن�صيح��ة عامة لها �أهمية عن��دي ،وهي لجميع �أبناء ال�ش��عب؛ انتبهوا بدقة حتى ال
تخطوا خطوة مغايرة للإ�سالم ،انتبهوا بدقة تامة ل ّلجان التي تحت كفالتكم لئ ّال يكون فيها
�أ�ش��خا�ص يعملون خالف الإ�س�لام .انتبهوا حتى ال يرتكب �أ�ش��خا�ص با�س��م الإ�سالم وبا�سم
الم�سلمين عم ًال ي�سيء للوجه النا�صع للإ�سالم؛ فهذا في نظري �أهم من جميع الأمور.
كلن��ا م�س ��ؤولون ع��ن �إداء ه��ذا العم��ل� ،أي �أن نب��ذل م��ا ف��ي و�س��عنا حتى ال ُيظ��ن ب�أن
الإ�س�لام مث��ل �س��ائر الحكوم��ات الأخ��رى ،و�أن��ه لم تك��ن لهم الق��درة من قب��ل ،وبعد �أن
�أ�صبح��وا مقتدري��ن بقوا على حالهم� .إن هذه الم�س ��ألة مهمة؛ فليحذر ال�س��ادة كثير ًا� .إن
جميع �أبناء ال�ش��عب مكلفون بالإ�ش��راف على جميع الأمور المرتبطة بالإ�س�لام الآن؛ فلو
�ش��اهدوا �أن �أحد �أع�ضاء اللجان الثورية  -ال �س��مح اهلل  -ارتكب عم ًال مغاير ًا لمقررات
الإ�سالم لوجب على الفالح �أن يعتر�ض ،وعلى الكا�سب �أن يعتر�ض ،يجب على المعممين
وعلماء الدين االعترا�ض� ،أن يعتر�ضوا لي�صححوا االنحراف.
بنا ًء على ذلك ف�إن ال�شيء المهم من وجهة نظري هو �أن نلتفت جميع ًا ،وجميع الفئات
�إلى هذا الأمر( ..كلكم راع) ولينتبه الجميع لهذه الم�س�ألة»(((.
 - 3إصالح المجتمع:

وهن��ا تظه��ر �أهمية الأمر بالمع��روف والنهي عن المنكر ،ه��ذه الفري�ضة الإلهية التي
ُتعن��ى �أ�سا�س � ًا ب�صيان��ة المجتم��ع والحف��اظ عل��ى قيم��ه و�أخالقه و�س��لوكه القوي��م؛ يقول
الإمام{:
«لو �أن فرد ًا ذا مرتبة دنيا في �أعين النا���س� ،ش��اهد انحراف ًا من �ش��خ�ص ذي مرتبة
((( من خطاب لإلمام الخميني{ بعنوان :مكانة الجامهري.
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علي��ا ف��ي �أعين النا���س ،ف�إن الإ�س�لام ي�أم��ره بالذهاب �إلي��ه ونهيه .يج��ب �أن يقف �أمامه
ويقول له ب�أن عملك هذا انحرافّ ،
فكف عنه...
فالتربية الإ�س�لامية ت�ؤكد عدم محاباة �أي �ش��خ�ص في �س��بيل تنفيذ الأحكام الإلهية،
والقيام بالنه�ضات الإ�س�لامية .فهذا �س��يد وذاك لي�س ب�سيد ،وهذا �أب وذاك ابن ،وهذا
رئي���س وذاك مر�ؤو���س ،فهذه �أمور غير مطروحة �أبد ًا .المو�ضوع هو هل يعمل هذا �ضمن
النهج الإ�سالمي �أم ال؟
ف�إذا كان في طريق الإ�سالم ف�إنه يجب ت�شجيعه �أي ًا كان و�إبداء الو ّد له� .أما لو لم يكن
كذلك� ،أي �إنه عمل خالف ًا للإ�سالم ف�إن الجميع مكلفون بمنعه �سواء كان عالم ًا كبير ًا �أو
رئي�س ًا �أو مت�شرد ًا.
حاولوا �أن تطبقوا �أحكام الإ�سالم ،و�أن تدفعوا الآخرين �أي�ض ًا للعمل بها؛ فكما �أن كل
�إن�س��ان مكل��ف ب�إ�صالح نف�س��ه ف�إنه مكلف ب�إ�ص�لاح الآخرين ،وهذا ه��و الهدف من مبد�أ
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لكي يتم �إ�صالح المجتمع»(((.
 - 4عدم التأثر باإلعالم المعادي:

ف ��إن و�س��ائل الإع�لام المعادي��ة للأمة تحاول �أن تمار���س على ال�ش��عوب حرب ًا نف�س��ي ًة
لته��زم بذل��ك النفو���س ،وتحب��ط العزائم ،فعلى الأم��ة �أن تحذر كل الح��ذر من محاوالت
�إيج��اد ال�ش��رخ بينه��ا وبي��ن المخل�صي��ن م��ن م�س ��ؤوليها ،والتنب��ه جي��د ًا لم��ا يح��اك من
�واق الدعائي ِة المغر�ض��ة ،وينبهنا
�ائل والأب� ِ
الم�ؤام��رات عليه��ا ،والت��ي تج َّن ُد لها ك ُّل الو�س� ِ
الإمام الخميني{ من هذه الأ�ساليب بقوله:
«كما �أو�صيهم م�ؤكد ًا �أن ال ي�ستمعوا �إلى الأبواق الإعالمية لأعداء الإ�سالم والجمهورية
الإ�س�لامية ،فجميع �أولئك جاهدون لإخراج الإ�س�لام من ال�س��احة حفاظ � ًا على م�صالح
القوى الكبرى»(((.
((( من خطاب لإلمام الخميني{ بعنوان :مكانة الجامهري.
((( الوصية اإللهية الخالدة.

الدرس الحادي عشر:

الشباب

RRتمهيد

RRدور الشباب

RRمزايا الشباب

RRمسؤولية األمة تجاه شبابها

تمهيد

يقول الإمام الخميني{�« :أراكم تن�ش��طون لأجل الإ�س�لام ب�صدق وب�س�لامة روح،
وت�ضع��ون �أنف�س��كم ف��ي معر�ض الم��وت� ،أتباهى و�أفتخر �أن بين الم�س��لمين هكذا �ش��باب
را�شدين وملتزمين بهذه الجهة نحن ال ينبغي �أن نخاف من القوى التي لي�س لديها توكل
على اهلل وتتوكل على الر�شا�ش»(((.
�إن جيل ال�ش��باب هو الجيل المعول عليه في بناء م�س��تقبل الأمة ،فهم الأمل ال�صاعد
هم الإ�ستمرار.
والحلم الواعد لأي مجتمع في طور النمو� ،أو يحمل ّ
وم��ن ه��ذا المنطل��ق كان الإم��ام الخمين��ي{ ،يول��ي م�س ��ألة ال�ش��باب الكثي��ر م��ن
االهتمام ،ويندر �أن نجد خطابا توجيهيا من الإمام لل�ش��عب لم يذكر فيه �أهمية ال�ش��باب
و�ضرورة ا�ستثمار الطاقات ال�شابة لما فيه خير الأمة و�صالحها.
و�س��نتعر�ض ف��ي ه��ذا الدر���س �إل��ى نظ��رة الإم��ام الخمين��ي{ �إل��ى ه��ذا الجي��ل،
والم�س�ؤوليات التي تلقى على عاتقه تجاه �أمته ،وعلى م�س�ؤولية الأمة في المقابل عن جيل
�شبابها.
مزايا الشباب

�س��نتح ّدث في ما يلي عن بع�ض المزايا التي تح ّدث عنها الإمام الخميني{ والتي
يجب �أن يتح ّلى بها ال�شباب ومن هذه المزايا:
((( بحثاً عن الطريق يف كالم اإلمام ،ج ،4ص .16
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 1ـ اإليمان:

�إن تم�س��ك ال�ش��باب بالقيم الدينية والمبادى الأخالقية م�س ��ألة في غاية الأهمية لأن
ال�ش��باب ه��م روح الأمة الناب�ض وهم �أمل البناء لم�س��تقبلها كم��ا و�أنهم الوجه الذي نرى
المجتم��ع م��ن خالل��ه غالبا ،ومن هن��ا كان الإمام الخمين��ي ي�ؤكد على �أن �إحدى و�س��ائل
العدو لإخ�ضاع الأمة هي �إبعاد ال�شباب الم�ؤمن عن �إيمانه وتدينه ،يقول{:
«�إن ال�ش��باب الملت��زم في ط��ول التاريخ وخ�صو�ص � ًا الجامعيين الم�س��لمين في الجيل
الحا�ضر وجيل الم�ستقبل ،ه�ؤالء هم الذين ي�ستطيعون ب�إلتزامهم و�سالحهم وا�ستقامتهم
و�صبرهم �أن يكونوا �س��فينة نجاة الأمة الإ�س�لامية وبلدانهم ،وه ��ؤالء الأعزاء هم الذين
يكون ا�ستقالل وحرية ورقي وتعالي الأمم مرهون ًا بجهودهم .وه�ؤالء هم الهدف الأ�سا�سي
قطب يعمل بق�صد �صيدهم ،وب�صيدهم تجر الأمم
لال�س��تعمار وم�س��تثمري العالم .وكل ٍ
والبلدان �إلى الهالك واال�ست�ضعاف».
وكان{ ي�ؤكد على ال�ش��باب �أنف�سهم لكي يحافظوا على تدينهم ويجاهدوا �أنف�سهم
في هذه المرحلة العمرية المف�صلية ،والتي تكون فيها �إرادة الإن�سان وعزيمته في �أف�ضل
حاالتهما؛ يقول{:
«�أنتم ال�شباب يجب �أن تبد�أوا من الآن بهذا الجهاد ،ال ت ََدعوا قوى ال�شباب تذهب من
�أيديكم ،بقدر ما تذهب قوى ال�شباب من يد الإن�سان تزداد جذور الأخالق الفا�سدة فيه،
وي�صير الجهاد �أ�صعب.
�أنتم ال�شباب الم�ستعدون الآن للجهاد ،في �سبيل �صناعة �أنف�سكم يجب البدء من هذه
أفراد يخل�صون بلد ًا� .إذا �صنعتم �أنف�سكم وزرعتم الف�ضائل الإن�سانية في
ال�سنين ب�صنع � ٍ
�أنف�سكم ،في ذلك الوقت �ستكونون منت�صرين في جميع المراحل».
 2ـ اندفاع الشباب ُّ
وحب الشهادة:

يعتب��ر االندفاع من �صفات ال�ش��اب الب��ارزة ،ويتجلى جمال هذه ال�صفة عندما تت�صل
بااللتزام والتدين ،فحينئذ ت�ش��كل �صورة من �أروع �صور التفاني في خدمة الإ�س�لام وهذا
ما كان ي�ؤكد عليه الإمام{:
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«عندم��ا �أ�ش��اهد ه�ؤالء ال�ش��باب الأعزاء في عنفوان ال�ش��باب الذي��ن يطلبون مني مع
المق�صر ،الدعاء لأجل ال�ش��هادة� ،أي�أ���س من نف�س��ي و�أخج��ل منهم ،وعندما
الب��كاء� ،أن��ا
ّ
�أنظر �إلى �صور ه�ؤالء ال�شهداء �أغبطهم على قيمهم الإن�سانية ومقاماتهم الإلهية التي �أنا
بعيد عنها بمراحل ،وعندما �ألتقي ب�أمهات و�آباء ه�ؤالء ال�شباب والفتية �صانعي ال�شهداء
�أح���س بال�ضعة� .أبارك لمقام نبي الإ�س�لام العظيم Pوح�ضرة بقية َّ
الل الأعظم روحي
لمقدم��ه ف��داء والأم��ة والأتباع الملتزمي��ن والمجاهدين ،و�أ�ش��كر َّ
الل تعال��ى ولي النعمة
وحافظ الأمة».
فم��ن �أه��م �آث��ار الإندف��اع الإيمان��ي ح��ب ال�ش��هادة وع�ش��قها ،وه��ذا م��ا كان يت�أث��ر له
الإمام{ ب�ش��دة فكان كثيرا ما يحدث النا���س عن ال�ش��باب الذين ي�أتونه في حالة من
البكاء ويطلبون الدعاء منه ليوفقوا لل�شهادة في �سبيل اهلل عز وجل على جبهة الحق �ضد
الباطل ،يقول{:
«�إن قدرة َ
الل تبارك وتعالى هي التي جعلت �ش��بابنا ع�ش��اق �شهادة ،كي ي�أتوا �إلى هنا
وبينه��م �أ�ش��خا�ص ي�ص��رون �أن ادعو لهم لي�صيروا �ش��هداء ،و�أنا �أقول له��م انت�صروا� ،إن
�شاء َّ
الل يكون لكم ثواب ال�شهيد».
 3ـ الثقافة:

ر�صي��د الأمم ثقافتها ،ور�صيد ال�ش��اب وقيمته تتك ّون من ن��وع ثقافته ،فلو كانت ثقافة
ال�ش��باب ثقاف��ة �إيمانية جهادية �أ�صبح ال�ش��باب ر�صيدا ل�صون الأم��ة وح�صنا منيعا لها،
و�أما لو كانت ثقافة ال�شباب ثقافة فا�سدة �أو م�ستوردة فهذا يعني �أن الأمة ت�سير ب�أقدامها
نح��و نهايته��ا القريبة .هذا باخت�صار ما كان ي�ؤك��د عليه الإمام الخميني{ في الكثير
من توجيهاته ومنها قوله:
«الثقافة مبد�أ جميع �سعادات و�شقاوات الأمة� ،إذا �صارت الثقافة غير �صالحة فه�ؤالء
ال�ش��باب الذي��ن ير ّب��ون تربية الثقافة غير ال�صالحة ،ه�ؤالء �س��يوجدون الف�س��اد .الثقافة
اال�س��تعمارية تعط��ي البلد �ش��اب ًا ا�س��تعماري ًا ،الثقافة الت��ي تو�ضع بتخطي��ط الآخرين �إذا
كانت الثقافة ثقافة �صحيحة ف�إن �شبابنا �سيكونون �أ�صحاء».
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دور الشباب
 1ـ اغتنام الشباب:

من الأمور التي �أوالها الإمام الخميني{ �أهمية بالغة م�س�ألة اغتنام ال�شباب لفترة
�ش��بابهم في �إ�صالح النف���س ومجاهدتها ،و�أن يحذر ال�ش��اب كل الحذر من الأحابيل التي
ين�صبها له �إبلي�س وجنوده في هذه المرحلة ،ومن �أجمل ما �أو�صى به الإمام الخميني{
في هذا المجال ما ورد في و�صيته البنه ال�سيد �أحمد{ ،حيث يقول له:
«و�صي��ة م��ن � ٍأب عجوز �أهدر عمره ولم يتز ّود للحياة الأبدية ولم ُ
يخط خطو ًة خال�ص ًة
ينج من الأهواء النف�س��انية والو�ساو���س ال�ش��يطانية ،لكنه غير �آي�� ٍ�س من
هلل المنان ،ولم ُ
ف�ضل وكرم الكريم تعالى وهو ي�أمل بعطف وعفو الباري ج ّل وعال ،وال زاد له �سوى هذا..
�إل��ى �إب� ٍ�ن يتمتّع بنعمة ال�ش��باب متاحة �أمامه فر�صة لتهذيب النف���س وللقيام بخدمة خلق
اهلل ،والأمل �أن ير�ضى عنه اهلل تعالى ،كما ر�ضي عنه �أبوه»(((.
ثم يقول له في ق�سم �آخر من الو�صية محذرا �إياه من حيل ال�شيطان ومكائده:
«يقول لكم (�أي ال�شيطان)� :أنتم �شبان ،ووقت ال�شباب هذا هو وقت التمتع والح�صول
على اللذات ،فا�سعوا الآن بما ي�ساهم في �إ�شباع �شهواتكم ،ثم توبوا �إن �شاء اهلل في �أواخر
�أعمارك��م ،ف ��إن باب رحمة اهلل مفتوحة واهلل �أرحم الراحمين؛ وكلما زادت ذنوبكم ،ف�إن
الن��دم والرغب��ة ف��ي الرج��وع �إلى الحق �س��يزداد ،و�س��يكون التوج��ه �إلى اهلل تعال��ى �أكبر
واالت�صال به ج ّل وعال �أ�ش � ّد ،فما �أكثر �أولئك الذين تمتعوا في �ش��بابهم ،ثم �أم�ضوا �آخر
�أيامهم بالعبادة والذكر والدعاء وزيارة مراقد الأئمةRوالتو�سل ب�شفاعتهم ،فرحلوا
عن هذه الدنيا وهم �سعداء!»(((.
 2ـ جهاد الشباب:

«يا �أعزائي ال�ش��باب الذين عين �أملي متعلقة بكم ،احملوا القر�آن بيد وباليد الأخرى
ال�س�لاح ،ودافع��وا ع��ن كرامتكم و�ش��رفكم حتى ت�س��لبوا منهم ق��درة التفكير ف��ي الت�آمر
((( وصية اإلمام الخميني{ البنه السيد أحمد الخميني{.
((( م.ن.
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عليك��م .رحم��اء مع �أ�صدقائكم وال تق�ص��روا ب�إيثارهم بكل ما لديكم ،كونوا واعين فعالم
الي��وم هو عالم الم�س��ت�ضعفين ،و�آج ًال �أو عاج ًال �س��يكون الن�ص��ر لهم ،وهم وارثو الأر�ض
والحكام ب�أمر اهلل».
الجه��اد ف��ي �أيام ال�ش��باب نقطة مهمة من النقاط التي ترتبط بدور ال�ش��باب في بناء
الأمة ،ومن خالل الكالم الذي ذكرناه �أعاله ،نعلم كم يولي الإمام �أهمية لجهاد ال�شباب،
وكم ي�ضع من الآمال الكبرى عليهم ،فهم كما يقول{:
«نحن لدينا �أمل �أن يكون �شبابنا في هذه الأوقات كما كانوا منذ البداية ،و�أن يذهبوا
�إل��ى الح��رب ،لإي�صال الإ�س�لام �إل��ى الن�صر ،و�إخراج الإ�س�لام من �ش��ر الق��وى الكبرى
الأجنبية والأفكار العوجاء الداخلية الموجودة في داخل البلدان الإ�سالمية».
مسؤولية األمة تجاه شبابها

كم��ا �أن لل�ش��باب دورا ف��ي بن��اء الأمة ،ف ��إن ف��ي المقابل على الأم��ة م�س ��ؤولية كبرى في
رعاي��ة ال�ش��باب من الجهة الثقافي��ة والدينية والحياتية ،ولهذا كثيرا م��ا كان يو�صي �إمامنا
الراحل{ الم�س�ؤولين بالرعاية الدائمة لل�شباب ،وي�ؤكد با�ستمرار على االهتمام ب�ش�ؤونهم
ومالحظة همومهم ،كما ي�ؤكد على العلماء �إيالء ال�شباب هذه الأهمية اال�ستثنائية:
«�أو�صي جميع علماء البلد� ،س��وا ًء في القرية �أو المدن �أو في �أي مكان هم� ،أن ّ
يرغبوا
ه�ؤالء ال�ش ّبان ،و�أن يذهبوا باتجاه ه�ؤالء ال�شبان� ،أن يتكلموا معهم ،يالطفوهم ...ه�ؤالء
ال�شباب الذين �أنفقوا جميع قواهم لأجل خدمة هذا الإ�سالم وخدمة هذا البلد».
ومن يت�أمل في خطاب الإمام{ لل�ش��باب ي�ش��عر بمدى الحب الكبير الذي يحتلونه
في قلبه الكبير ،فمن خطاباته في ح�ضور جمع منهم يقول:
«كذل��ك �أنا �أ�ش��كركم �أنتم ال�ش��باب الأعزاء ،فعالقتي بكم كعالق��ة الأب بولده ،والأخ
بالأخ� ،أ�شكركم لأنكم �شرفتموني بزيارتكم كي �أرى جمالكم عن قرب».

الدرس الثاني عشر:

المرأة

RRتمهيد

RRاإلسالم وعمل المرأة

RRمكانة المرأة في اإلسالم

RRاإلسالم وتعليم المرأة

RRحرية المرأة

RRدور المرأة في المجتمع اإلسالمي

RRحقوق المرأة في اإلسالم

RRالمرأة والجهاد

تمهيد

�أراد اهلل تعالى للمر�أة �أن تكون �إن�سان ًا و�أراد لها �أهل الجاهلية في كل ع�صر �أن تكون
تمثا ًال بال روح وال مغزى وال معنويات!
فم��ن ه��و الذي راع��ى حقها .ومن هو الذي ظلمها؟ ومن هو ال��ذي ارتفع بها �إلى قمم
الكمال والعزة ،ومن �أ�سقطها و�أفرغها من كل معنى و�سلب منها كل عزة؟
�أي��ن ع��زة الم��ر�أة وكيف يك��ون كمالها؟ ح��ول هاتين النقطتين الأ�سا�س��يتين �س��يكون
محور هذا الدر�س.
مكانة المرأة في اإلسالم

في غ�ضون �س��نوات قليلة ا�س��تطاع النبي الأكرم Pبمعجزة وت�سديد �إلهيين �أن يقلب
المجتم��ع الجاهل��ي المتحج��ر ال��ذي ه�ضم حق الم��ر�أة واحتقره��ا حتى و�صل �إل��ى الو�أد
المادي بعد و�أد مكانتها معنوي ًا وتحويلها �إلى عن�صر ف�ساد في المجتمع.
َ
ُ
ۡ
َ
ِإَوذا ب ُ ّ ِ َ
ش أ َح ُد ُهم بِٱل َ ٰ
نث
هذا المجتمع الذي ا�ستطاع �أن يحوله الإ�سالم من مجتمع﴿ :

ُ ٓ َ ُّ َ ٓ َُ ۡ ُ
َۡ
ِكهۥُ
ــو ّٗدا َو ُه َو َك ِظ ٞ
َظ َّل َو ۡج ُه ُهۥ ُم ۡس َ
يم َ ٥٨ي َت َو ٰ َر ٰ
ى م َِن ٱلق ۡو ِم مِن ســوءِ ما ب ِش بِهِۚۦ أيمس
ََ ُ َ
ُّ َ َ َ
ۡ
ُ
ُ
ُّ
َ
َ ٓ َ َ َ ۡ ُ ُ َ (((
ٰ
اب أل ساء ما يكمون﴾  ،ح ّوله �إلى مجتمع «الجنة تحت
ون أم يدسهۥ ِف ٱلت ِ ۗ
عه ٍ

�أق��دام الأمه��ات» ومجتمع «فاطمة �أم �أبيها» ومجتمع «خير الأوالد المخدّرات ،من كانت
عنده واحدة جعلها اهلل �ستراً له من النار»(((.
((( سورة النحل ،اآليتان  58ـ .59
((( املريزا النوري ،مستدرك الوسائل ،ج ،15ص.116
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ه��ذا بع���ض م��ا قدم��ه الإ�س�لام للم��ر�أة بمج��رد ظه��وره ،وع��ن ه��ذا يتح��دث الإم��ام
الخمين��ي{ فيق��ول« :لق��د م��نّ الإ�س�لام عل��ى الإن�س��ان ب�إخراج��ه الم��ر�أة م��ن تل��ك
المظلومية التي كانت تغط فيها في الجاهلية .فلقد كانت في نظرهم �أدنى من الحيوان
وكانت مظلومة ،والإ�سالم هو الذي �أخرجها من م�ستنقع الجاهلية»(((.
وما ي�ؤكد هذا الكالم �أنك ترى المكانة المرموقة للمر�أة حيث تجد الإ�سالم مطبق ًا
بحذافي��ره ،وبمج��رد �أن يخل��و �أي م��كان م��ن القيم الإ�س�لامية العظيمة ف�إنك �س��تجد
المر�أة قد �أخذت لمكان غير المكان الطبيعي لها �أن تكون فيه ،فت�صبح �سلعة رخي�صة
ف��ي ي��د تجار الدني��ا ،والأغرا���ض التافهة العابرة ،يق��ول الإم��ام الخميني{« :ومع
كل غي��اب للإ�س�لام ع��ن المجتمع عبر التاريخ ،تنحط مكانة المر�أة ،ومع كل �إ�ش��راقة
جدي��دة ل��ه ترتفع مكانتها ف��ي المجتمع مجدد ًا لترجع �إلى �إن�س��انيتها ،لقد ا�س��تعادت
الي��وم الم��ر�أة ،ه��ذا الع�ضو الفاعل في المجتم��ع مكانتها ـ �إلى حد م��ا ـ ببركة النه�ضة
الإ�سالمية»(((.
و�س��نتحدث ع��ن الإمتي��ازات التي حظي��ت بها المر�أة في الإ�س�لام من خالل ت�س��ليط
ال�ضوء على العديد من المفاهيم منها:
حرية المرأة

الحرية هي فتح الخيارات �أمام الإن�س��ان وتعريفه بها وك�ش��ف حقائقها �أمامه ليختار
بعد ذلك ما ر�أى فيه م�صلحة له ،هذه هي الحرية الحقيقية.
�أم��ا الغ��رب فق��د �أخذ مفه��وم الحري��ة �إلى م��كان �آخر ،وا�س��تعملها غط��ا ًء للإنفالت
والتحلل الإجتماعي ،وعن هذا يقول الإمام الخميني{:

((( من كلمة مبناسبة يوم املرأة بتاريخ  6ـ  5ـ 1979م.
((( من كلمة مبناسبة يوم املرأة بتاريخ  5ـ  5ـ 1980م.
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«ل��و ر�أيتم الن�س��اء ف��ي تلك الأو�ضاع التي كانوا يريدونها لهن با�س��م (تحرير الن�س��اء
وتحري��ر الرج��ال) لأدركت��م �أن كل ذل��ك لم يك��ن غير خدع��ة وت�ضليل ،لم يك��ن الرجال
�أح��رار ًا وال الن�س��اء ،وال حت��ى ال�صح��ف �أو الإذاع��ة� ،أو �أي �ش��يء �آخ��ر ،ل��م تك��ن الحرية
هدفهم مطلق ًا� ،صحيح �أن ا�س��مها والحديث عنها والدعاية لها كان يتردد بكثرة� ،إال �أن
الحرية التي تقود �شبابنا من الفتيان والفتيات �إلى التيه وال�ضياع� ،أنا �أ�سمي هذه الحرية
الت��ي كان��وا يدع��ون �إليها بالحرية الم�س��توردة ...الحري��ة اال�س��تعمارية� ،أي الحرية التي
ت�سود البلدان التي يريدون لها �أن تكون تابعة ،هذه الحريات ي�أتون بها هدايا»(((.
حقوق المرأة في اإلسالم

�إن حقوق المر�أة هي من الأمور التي يكثر طرحها والحديث عنها وال�س ��ؤال عن مدى
مالءم��ة �أح��كام المجتم��ع معه��ا ،فما هي ه��ذه الحقوق ف��ي النظام الإ�س�لامي ،ومن هو
القادر على توفيرها؟ يقول الإمام الخميني{:
«�إن الم��ر�أة ف��ي النظام الإ�س�لامي تتمتع بالحق��وق ذاتها التي يتمتع به��ا الرجل ،بما
في ذلك حق التعليم والعمل والتملك واالنتخاب والتر�ش��يح ،وفي مختلف المجاالت التي
يمار���س الرج��ل دوره فيه��ا ،للم��ر�أة الحق في ممار�س��ة دورها .بي��د �أن هناك �أم��ور ًا تعد
مزاولته��ا م��ن قبل الرجل حرام � ًا لأنها تقوده �إلى المفا�س��د ،و�أخرى يحظ��ر على المر�أة
مزاولتها لأنها توجد مف�سدة .لقد �أراد الإ�سالم للمر�أة والرجل �أن يحافظا على كيانهما
الإن�س��اني ،فه��و ال يري��د للمر�أة �أن ت�صبح �ألعوبة بيد الرج��ل ،و�إن ما يرددونه في الخارج
م��ن �أن الإ�س�لام يتعامل مع المر�أة بخ�ش��ونة وعنف ال �أ�سا���س له م��ن ال�صحة وهو دعاية
باطل��ة ي��روج له��ا المغر�ض��ون ،و�إال ف ��إن الرج��ل والمر�أة كالهم��ا يتمت��ع ب�صالحيات في
الإ�سالم .و�إذا ما وجد تباين فهو عائد �إلى طبيعتهما»(((.
((( من حديث يف جمع من عوائل الشهداء بتاريخ  71ـ  9ـ 1979م.
((( من لقاء له بتاريخ  7ـ  12ـ 1978م.
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اإلسالم وعمل المرأة

�إن الإ�س�لام ال يمنع من عمل المر�أة مع االحت�ش��ام ومراعاة الأحكام ال�ش��رعية يقول
الإم��ام{« :فلتعم��ل الم��ر�أة ولكن بالحجاب .ال مانع من عملها ف��ي الدوائر الحكومية
ولكن مع مراعاة الحجاب ال�شرعي والحفاظ على ال�ش�ؤون ال�شرعية»(((.
�إذن فللمر�أة الحق ب�أداء دورها الف ّعال في المجتمع مع التزامها بالخطوط ال�ش��رعية
العامة التي تمكنها من تفعيل دورها ب�شكله الإيجابي.
اإلسالم وتعليم المرأة

�إن الق��ر�آن الكري��م ل��م يعتب��ر ف��ي �آية من �آيات��ه �أن العل��م خا�ص بالرج��ال ،وال طالب
بحرم��ان الم��ر�أة م��ن العلم ومنعها من التعلم ،بل على العك���س من ذلك لق��د �أمر بالعلم
و�أكد على التعلم وردده في �أكثر من  770مرة في القر�آن الكريم! واعتبره حق ًا ،بل واجب ًا
للمجتم��ع كل��ه بكل ما فيه من �ش��رائح وطبقات و�أعمار ورجال ون�س��اء .حيث لم يذكر في
�آية واحدة اخت�صا�ص العلم بالرجال دون الن�ساء.
وه��ذا ما ت�ص��رح به الروايات كالرواية ع��ن النبي الأكرم« :Pطل��ب العلم فري�ضة
على كل م�سلم وم�سلمة»(((.
وق��د �أكد الإم��ام الخميني{ على تعليم المر�أة في الكثي��ر من كلماته ،يقول{:
«من الآثار العظيمة لهذه النه�ضة هذا التح ّول الذي ح�صل لكم جميع ًا ،للن�ساء وللإخوة
والأخوات ،وهذا ال�ش��عور بالم�س ��ؤولية� ،إذ �أن لدى كل واحد منا م�س ��ؤولية في هذا البلد،
ومن ذلك م�س�ؤولية التعليم ...تعليم ما هو نافع في الدين والدنيا»(((.
فالإمام��ه ل��م يعتب��ر العلم حق � ًا للمر�أة ب��ل اعتبره م�س ��ؤولية ،وبالتالي فه��و يدخل في
الواجب��ات ال ف��ي الحق��وق فح�س��ب ،ب��ل نج��ده يعتب��ر التعل��م للرج��ال والن�س��اء عب��ادة؛
((( من حديث يف جمع من علامء الدين وطلبة العلوم الدينية يف قم بتاريخ  6ـ  3ـ 1979م.
((( العالمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،67ص .140
((( من حديث يف جمع من أعضاء مجمع لنكود التعليمي بتاريخ  16ـ  9ـ 1979م.
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يق��ول{�« :أيه��ا الأخوة والأخوات ف��ي الإيمان ،انطلقوا في تعبئ��ة طاقاتكم لإزالة هذا
النق�ص الم�ؤلم ،ا�س��ت�أ�صلوا جذور هذه الم�ش��كلة ،التعليم والتعلم عبادة دعانا �إليها اهلل
تبارك وتعالى»(((.
دور المرأة في المجتمع اإلسالمي

يري��د الإ�س�لام �أن يف ّع��ل طاقات الم��ر�أة في االتج��اه ال�صحيح ،لتكون عن�ص��ر ًا فعا ًال
ل��ه دوره الإيجاب��ي والب ّناء ف��ي المجتمع ،فالفعالية ف��ي المجتمع لي�س��ت خا�صة بالرجال
َ
ۡ ۡ
ب��ل ه��ي تكلي��ف للم�ؤمن��ات كم��ا كان��ت تكليف � ًا للم�ؤمني��ن ،يق��ول تعال��ى ﴿ َوٱل ُمؤم ُِنــون

ۡ َ
َ ُۡ ۡ َٰ ُ َ ۡ ُ ُ ۡ َۡ َ ُٓ َ ۡ َۡ ُ ُ َ
ــروف َو َي ۡن َه ۡو َن َ
ون بٱل ۡ َم ۡع ُ
ــن ٱل ُمنك ِر
ع
ِ
وٱلمؤمِنــت بعضهــم أو ِلــاء بع ٖ ۚ
ض يأمــر ِ
ِ
ُ
َ
َ
ٱلل إ َّن َّ َ
َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ۡ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ ٓ ْ َ َ َ ۡ َ ُ ُ ُ َّ ُ
ٱلل
ويقِيمون ٱلصل ٰوة ويؤتون ٱلزك ٰوة وي ِطيعون ٱلل ورسول ۚۥ أو ٰٓلئِك سيحهم ۗ ِ
يز َحك ٞ
َعز ٌ
ِيم﴾(((.
ِ

فالم��ر�أة �إذن لي�س��ت ع�ضو ًا خارج المجتمع �أو على هام�ش��ه ،ب��ل هي في قلب المجتمع
لها دورها الأ�سا�سي والف ّعال ،وي�شير الإمام الخميني{ �إلى هذا الدور ب�شكل �إجمالي
ف��ي الكثي��ر من كلماته ،ومن هذه الكلمات�« :إن للم��ر�أة دور ًا كبير ًا في المجتمع ،والمر�أة
مظهر لتحقق �آمال الب�شر»(((.
ومن كلمات الإمام التي تتناول مظاهر �أدوار المر�أة في المجتمع الإ�سالمي:
 1ـ المساهمة في تحديد المصير:

«على المر�أة �أن ت�ساهم في مقدرات البالد الم�صيرية»(((.
«نحن ندعو لأن تحتل المر�أة مكانتها الإن�سانية ال�سامية ،ينبغي للمر�أة �أن ت�ساهم في
تحديد م�صيرها»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

من كلمة بشأن التعبئة العاملة ملكافحة األمية بتاريخ  28ـ  12ـ 1979م.
سورة التوبة ،اآلية .71
الكلامت القصار (لإلمام الخميني) ،عنوان دور املرأة يف املجتمع ،ص.279
من حديث يف جمع من نساء قم بتاريخ  6ـ  3ـ 1979م.
م.ن.
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«للمر�أة حق تقرير م�صيرها كما هو الحال بالن�سبة للرجل»(((.
فالم��ر�أة �إذن لها دور قب��ل مرحلة الإجراء والتنفيذ ،لها دور في الق�ضايا الم�صيرية،
وعليها �أن تبادر للت�صدي لمثل هذه الأمور و�إبداء ر�أيها بها ،وبالأخ�ص الأمور الم�صيرية
التي تتعلق بالمر�أة.
 2ـ المساهمة في بناء المجتمع من داخل األسرة:

�إن بناء المجتمع ال�صغير وهو الأ�س��رة ما هو �إال �صورة م�صغرة عن المجتمع الكبير،
وبن��اء الأ�س��رة �أمر في غاية الأهمية ،وت�ضطلع الم��ر�أة فيه بالدور الأكبر والأخطر ،وهذا
الدور المهم والخطير هو �شرف كبير للمر�أة كما يعبر الإمام الخميني{:
«�إنك��ن �أيته��ا الن�س��اء تحظين ب�ش��رف الأموم��ة ...و�إنكن بهذا ال�ش��رف مقدمات على
الرجال� ...إن �أول مدر�س��ة يتعلم فيها الطفل هي ح�ضن الأم ،الأم ال�صالحة تربي طف ًال
�صالح ًا .و�إذا كانت الأم منحرفة ـ ال �س��مح اهلل ـ �س��وف ين�ش ��أ الطفل منحرف ًا في �أح�ضان
ه��ذه الأم ،لأن العالق��ة التي ترب��ط الأطفال بالأم دونها �أي عالق��ة �أخرى ،وما داموا في
�أح�ضان الأم ،ف�إن كل ما يفكرون به وكل ما يتطلعون �إليه يتلخ�ص في الأم ،وينظرون �إليه
من خاللها� .إن كالم الأم ْ
وخلقها و�أفعالها تترك ت�أثيرها في الأطفال ..و�سوف ين�ش�أ هذا
الطفل على تلك الأخالق والأفعال بوحي من تقليده لأمه التي هي �أ�سمى من يقلد»(((.
 3ـ المشاركة السياسية:

لق��د �أك��د الإم��ام عل��ى �ضرورة م�ش��اركة الم��ر�أة في الأم��ور ال�سيا�س��ية وبن��اء النظام
وم�ؤ�س�ساته بفعالية ،وفي جميع المجاالت ،ومن هذه المجاالت:
�أ ـ الم�شاركة في اال�ستفتاء واالنتخابات والتر�شيح:
«من الأمور المهمة التي ينبغي الت�أكيد عليها م�شاركة الن�ساء الفا�ضالت وال�شجاعات
في مختلف �أنحاء �إيران في اال�ستفتاء العام»(((.
((( الكلامت القصار (لإلمام الخميني) ،عنوان حقوق املرأة ،ص.283
((( من حديث حول در األمهات بتاريخ  13ـ  5ـ 1979م.
((( من كلمة مبناسبة االستفتاء العام بتاريخ  24ـ  3ـ 1979م.
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ب ـ الخو�ض في ال�ش�ؤون ال�سيا�سية:
ال�ش ��ؤون ال�سيا�س��ية والأعمال ال�سيا�س��ية لي�س��ت مخت�صة بالرجال ،بل للمر�أة دور في
ه��ذا الإط��ار عليه��ا �أن تق��وم به ،بل ي��رى الإمام �أن��ه من ال�لازم على المر�أة الم�س��اهمة
ف��ي الق�ضايا ال�سيا�س��ية ،يق��ول{« :مثلما يجب عل��ى الرجال الم�س��اهمة في الق�ضايا
ال�سيا�س��ية والحف��اظ على مجتمعهم ،يجب على الن�س��اء �أي�ض ًا الم�ش��اركة والحفاظ على
المجتمع ،يجب على الن�س��اء �أي�ض ًا الم�ش��اركة في الن�شاطات االجتماعية وال�سيا�سية على
ق��دم الم�س��اواة م��ع الرج��ال ،بالطبع م��ع المحافظة على ال�ش ��ؤون التي �أمر بها الإ�س�لام
والتي هي بحمد اهلل متحققة بالفعل في �إيران»(((.
المرأة والجهاد

لعل الجهاد الع�س��كري هو من �أكثر الأمور التي تثار حولها عالمات ا�س��تفهام بالن�سبة
للم��ر�أة .فه��ل للم��ر�أة دور في الجهاد� ،أم هو مخت�ص بالرجال؟ و�إذا كان لها دور فما هي
طبيعة هذا الدور؟
�أ ـ الم�شاركة في الحروب:
ميز الإ�س�لام بين الحروب العادية التي يمكن �أن تقع بين البلدان ،وبين تعر�ض بالد
الم�سلمين للغزو والخطر على الوجود والهوية ،وبعبارة �أخرى ميز بين الجهاد االبتدائي
والجه��اد الدفاع��ي .فف��ي الحروب العادية ي�س��قط الجهاد ع��ن المر�أة وال يج��ب �إال على
الرج��ل .و�أما ف��ي النوع الآخر ،وعندما تتعر�ض البالد للغ��زو فالدفاع واجب على الرجل
والمر�أة بال فرق بينهما.
يق��ول الإم��ام الخميني{« :الجه��اد غير واجب على الن�س��اء ،ولك��ن الدفاع واجب
على كل فرد في حدود القدرة واال�ستطاعة»(((.
((( من حديث يف جمع من نساء قم بتاريخ  8ـ  4ـ 1984م.
((( االستفتاءات ،ج ،1ص.503
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ب ـ الم�شاركة في التدريب الع�سكري:
عندم��ا نتح��دث ع��ن عم��ل ع�س��كري يمك��ن للم��ر�أة �أن تق��وم ب��ه ،خ�صو�ص ًا ف��ي حالة
الدف��اع ،فم��ن الطبيع��ي �أنن��ا �س��نتقبل م�س��تلزمات العم��ل الع�س��كري و�أهمه��ا التدري��ب
الع�س��كري .فالتدري��ب ه��و مقدمة �ضرورية لأي عمل ع�س��كري ،وال يمكن ال�س��ماح للمر�أة
بالعم��ل الع�س��كري ومنعها من التدريب تطبيق ًا لنداء العق��ل ولقوله تعالىَ ﴿ :وأَع ُِّدوا ْ لَهمُ
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وي�شير الإمام الخميني{ �إلى ذلك في بع�ض كلماته حيث يقول{�« :إذا ما كان
الدفاع واجب ًا على الجميع ،ينبغي �أن تهي�أ مقدمات الدفاع �أي�ض ًا ،من جملة ذلك مو�ضوع
التدري��ب الع�س��كري ،وتعلي��م فن��ون القت��ال لم��ن ال يجيدها ،فالأمر لي���س به��ذه ال�صورة
ب ��أن يج��ب علين��ا الدفاع ولكن ال ندري كي��ف ندافع ،بل يجب �أن نتعل��م كيف ندافع .ومن
الطبيع��ي �أن المحي��ط ال��ذي تتدربون فيه على الفنون الع�س��كرية يج��ب �أن يكون محيط ًا
�سالم ًا ،محيط ًا �إ�سالمي ًا ،و�أن تراعى فيه جوانب العفاف وجميع ال�ش�ؤون الإ�سالمية»(((.
ج ـ دعم الجبهات:
كل جبه��ة تحت��اج لخطوط خلفي��ة ت�ؤمن لها حوائجه��ا وم�س��تلزماتها وتدعمها .وهذا
ال��دور يمك��ن �أن تق��وم ب��ه الم��ر�أة �أكثر من غيره��ا .وقد �أثبت��ت جدارتها في��ه عملي ًا على
ال��دوام .يق��ول الإم��ام الخمين��ي{« :لقد غاب عن ه ��ؤالء الذين يزرع��ون الخوف في
نفو�سكن من الحكومة الإ�سالمية ،ويزعمون �أنه �إذا ما قامت الحكومة الإ�سالمية ف�سوف
تحجر على الن�ساء في البيوت ،غاب عنهم �أن الن�ساء في �صدر الإ�سالم كن يخرجن �إلى
الحرب ،وكان معظمهن يعمل طوال الوقت في �إ�سعاف الم�صابين ومداواة الجرحى»(((.
((( سورة األنفال ،اآلية .60
((( من حديث يف جمع من النساء مبناسبة يوم املرأة بتاريخ  10ـ  2ـ 1986م.
((( من حديث حول التوبة بتاريخ  8ـ  11ـ 1978م.

