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ألقى سماحة الشيخ علي¬رضا بناهيان محاضرة تحت عنوان »مراحل إصالح المجتمع« 
في ليلة الحادي عشر من المحّرم وفي الليلة الخامسة من مجلس العزاء في حسينية 
فإليكم  ظله(  الخامنئي)دام  اإلمام  المسلمين  أمر  ولي  وبحضور  الخميني)ره(  اإلمام 

النّص الكامل من محاضرته:

خطة إصالح المجتمع في بيان حكم مهاّم األنبياء )سورة الجمعة/اآلية2(

السؤال الرئيسي: ما هو طريق إصالح المجتمع؟ / الخطّة العاّمة إلصالح المجتمع على 

أساس القرآن

ـَـا َخرَْجــُت لِطَلـَـِب اْلِْصــَاِح  بســم اللـّـه الرحمــن الرحيــم. كتــب أبــو عبــد اللـّـه الحســن)ع( يف وصيّتــه: »إنَّ

ي ص « ]مثرياألحــزان/4[ لقــد كان قيــام المــام الحســن)ع( مــن أجــل إصــاح أمــة النبي)ص(.  ــِة َجــدِّ يِف أُمَّ

ي َو أَِب« ]املصــدر نفســه[. الســؤال الــذي أســعى  وقــد ذكــر يف وصيّتــه القصــرية هــذه: »أَِســیَر ِبِســیرَِة َجــدِّ

أن أجيــب عنــه يف هــذه الجلســة هــو مــا هــو طريــق إصــاح أمــٍة أو مجتمــعٍ مــا؟ وإن أردنــا أن نســعد 

مجتمعــا مــا، فــأي برنامــج يجــب أن نؤسســه لهــذا املجتمــع؟ وأّي إجــراءات نقــوم بهــا؟ نحــن نريــد أن 

نحصــل عــى خطـّـة عاّمــة لصــاح املجتمــع، بحيــث لــو كان المــام أبــو عبــد اللـّـه الحســن)ع( قــد انتــر 

ومل يِقــْف أمامــه أهــُل الكوفــة لقــام بإصــاح أمــة جــّده وفــق هــذه الخطـّـة بطبيعــة الحــال. فبمناســبة 

وصيّــة المــام الحســن)ع( الرشيفــة نحــن نريــد أن نســتنبط هــذه الخطـّـة التــي تبــدو رضوريــة لصــاح 

املجتمــع. باعتبــار أن هــذه لقضيّــة أساســيّة وأصوليّــة ومهّمــة، فابــد أن القــرآن قــد تطــرّق إليهــا براحة، 

ــة مثــل هــذه أن تذكــر يف آيــات القــرآن الكريــم ال يف مــرّة واحــدة بــل يف عــّدة  ويفــرض لقضيــة مهّم

ــا أشــري إىل آيــة قرآنيــة تكــّرر مضمونهــا أربــع  مــرّات ويف أهــّم اآليــات القرآنيــة. وهــو كذلــك فعــا. أن

ــة وهيكليــة لصــاح املجتمــع. مــرّات عــى األقــل وأحيانــا تكــّررت بنفــس العبــارات، لــي تؤّســس خطّ
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األعمال الرئيسة األربعة في حكم مهاّم األنبياء، تمّثل خطّة إصالح المجتمع

یِّیــَن رَُســوالً ِمْنُهــْم یَتْلُــوا  لقــد قــال اللّــه يف القــرآن الكريــم يف ســورة الجمعــة: )ُهــَو الَّــذي بََعــَث يِف اأْلُمِّ

ــِه َو یَُزکِّیِهــْم َو یَُعلُِّمُهــُم الِْکتــاَب َو الِْحْکَمــَة( ]الجمعــة:2[ وقــد تكــّررت أمثــال هــذه اآليــة  َعلَیِْهــْم آیاتِ

يف القــرآن الكريــم. ولذلــك ميكــن القــول أن بيــان حكــم مهــاّم األنبيــاء الربّانيّــن التــي هــي ليســت ســوى 

إصــاح املجتمــع هــو عبــارة عــن هــذه األعــال األربعــة األساســيّة. وباعتبــار أن هــذه اآليــة غريبــٌة نوعــا 

مــا ومل تتســلّط األضــواء عليهــا، أحــاول أن أقــف عنــد هــذه اآليــة لــروا هــل ميكــن أن نجعــل هــذه اآليــة 

ميزانــا ملنهــج إصــاح املجتمــع أم ال؟

المرحلة األولى: التالوة )َیْتلُوا َعلَْیِهْم آیاِتِه(

التالوة  الناس/  القرآن على  آيات  التالوة ليست بعمل علمّي عميق، وإنما هي عرض 

السماء نحو  بها  المستعّدة وتحلّق  النفوس  توقظ 

)یَتْلـُـوا َعلَیِْهــْم آیاتـِـِه( عــر تــاوة آيــات القــرآن يخطــو رســول اللـّـه)ص( الخطــوة األوىل يف ســبيل إصــاح 

املجتمــع. مــا معنــى تــاوة آيــات القــرآن؟ يعنــي كأن اللّه قــال لرســوله: يف املرحلة األوىل ويف ســبيل إصاح 

املجتمــع اتــُل عليهــم آيــات القــرآن واعرضهــا عليهــم. وقــد حصــل هــذا األمــر فعــا. فقــد كان النبــّي)ص( 

يف الســنن العــرش أو الثاثــة عــرش يقــوم بتــاوة اآليــات فقــط ويجعــل النــاس يف معرض إشــعاع نــور آيات 

القــرآن؛ بــا أن ميــارس نشــاطا علميّــا عميقــا، وبــا أن ميــارس املراحــل األخــرى مــن إصــاح املجتمــع. مــا 

فائــدة هــذه التــاوة؟ فائدتها هي أن النفوس املســتعّدة يف املجتمع من شــأنها أن تســتيقظ مبجــرّد التاوة 

هــذه دون يشٍء آخــر، وينقــدح فيهــا الميــان بالتــاوة وحســب وحتــى تســتعّد للتضحيــة يف ســبيل رســول 

اللـّـه كوالــدي عــّار! التــاوة ليســت بنشــاط عميــق، وإنــا هــو عــرض النــاس عــى آيــات القــرآن. فــرى 

بعــض الّنــاس يحلـّـق مبجــرّد أن يســمع كلمــة الحــّق. وبعضهــم يســتيقظ يف أّول مواجهتــه لحقائــق القــرآن 

النورانيّــة ومييــل ميــا شــديدا يــؤّدي إىل إميانــه. وقــد اعتــر القــرآن »ازديــاد الميــان« أحــد آثــار التــاوة.
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فلنعتبر التالوة منهجا من المناهج/ ذكر مصيبة اإلمام الحسين)ع( هي نوع من أنواع 

التالوة من حيث المنهج

فلنعتــر التــاوة منهجــا مــن املناهــج التــي ميكــن تعميمهــا يف مــوارد أخــرى. فإنــه لســلوك عقــاين. عندما 

يــرى النســان مصداقــا مــن مصاديــق الجــال ينجــذب إليــه بــا حاجــة إىل اســتدالل. فــإن تصــّور بعــض 

ــه الحســن)ع(! ملــاذا نقــول إن ذكــر  الحقائــق تقتــي التصديــق بهــا. مثــل ذكــر مصائيــب أب عبــد اللّ

مصيبــة المــام الحســن)ع( بنــاءة؟ ألن ذكــر املصيبــة هــي نــوع مــن أنــواع التــاوة مــن حيث املنهــج. فا 

داعــي لقنــاع أحــد أن عمــل المــام الحســن)ع( كان عمــا رائعــا لهــذه األســباب وأنه جّســد ملحمــة! فإن 

هنــاك قلــوب كثــرية يف أطــراف العــامل مــا إن تســمع بعاشــوراء وذكــر مصائــب أب عبــد اللـّـه الحســن)ع( 

تنجــذب بســبب فطرتهــا الطاهــرة، وســيكون هــذا الحــدث ســببا لدراســتهم وتحقيقهــم يف هــذه القضيّــة.

ليست التالوة محدودة بآيات القرآن؛ فإن بيان كثير من حقائق تاريخ اإلسالم له آثار 

كآثار التالوة

مــن املمكــن أن ال نحــّدد التــاوة بتــاوة آيات القــرآن، فإّن بيان كثــري من حقائق تاريخ الســامـ  كمصائب 

أهــل البيــت)ع(ـ  لــه آثــار كآثــار التــاوة. أحــد الشــباب يف طهــران كان قــد انحــرف عــن طريــق الصــواب، 

فجــاء أخــوه إىل آيــة اللـّـه الخوانســاري الكبــري وقــال لــه: ســيدنا انصــح أخــي. )أنا ال أذكــر اســمه؛ فهو كان 

وال يــزال مــن مشــاهري طهــران( فقــال الســيد الخوانســاري: وكيف ســلوكه يــا ترى؟ فقــال: لقــد ابتيل أخي 

بالبلطجــة وحمــل القامــة وحتــى اســتعال املســكرات. فانصحــه يــا ســيدنا. فقــال الســيد الخوانســاري: 

يبــدو أن ال أســتطيع أن أفعــل شــيئا، فكيــف يتســّنى ملــن ذاق لــّذة العصيــان، أن يصلـُـح بنصيحتــي؟ فأرّص 

عليــه أخــوه، إىل أن قــال لــه الســيد: إذهــب بــه إىل كربــاء فانظــر هــل يتأثــر أم ال؟ وانظــر هــل يبي عى 

المــام الحســن)ع( أم ال؟ فــإن خشــع قلبــه فاعــرف أن فيــه بارقــة أمــل، فــأِت بــه إيّل ألنصحــه. فذهــب 

بــه أخــوه إىل كربــاء بــإرصار وذرائــع وقــال لــه تعــال فإنهــا زيــارة وســياحة. يقــول: كان أخــي يف طــول 

ــه الحســن)ع( قلــت لــه: الطريــق ملتهيــا بغفلتــه ولهــوه، فحينــا وقفنــا عــى عتبــة حــرم أب عبــد اللّ
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قــف ألقــرأ إذن الدخــول »أ أدخــل يــا مــوالي...« فرأيــت أخــي بــدأت تصــّب دموعــه. فلــّا دخلنــا يف 

ــه الحســن)ع( رأيتــه يبــي بصــوت عــاٍل. فــإن هــذا النســان مل يفعــل شــيئا،  صحــن حــرم أب عبــد اللّ

وإنــا ُعرِضــت عليــه آيــة مــن آيــات اللـّـه يف عرتــه. يقــول عندمــا وقفنــا أمــام الرضيــح، هــوى عــى األرض 

كالثــكى وهــو يقــول: »ســيدي لقــد أخطــأت وأجرمــت...« فــكان قــد تحــّول حقيقــة.

إن مشاهدة األبرار والصالحين في العالم بإمكانها أن تغّير اإلنسان مثل تالوة اآليات

تؤثّر آيات اللّه واألعال الصالحة وكذلك الصالحون يف ضمري النســان هكذا وبإمكانهم أن يوقظوا النســان 

ويوجــدوا تحــّوال فيــه. اســمحوا يل أن أقــرأ حديثــا عــن المــام الســّجاد)ع( وســأبّن غــريض مــن نقــل هــذا 

ــورََة ِمــَن الُْقــرْآِن« ]البداية والنهايــة/ج3/ص243[ لُِم السُّ لِــُم َمَغــاِزي رَُســوِل اللـّـه کــا نُعَّ الحديــث: »کّنــا نُعَّ

لقد أصبحت أوساطنا وحتى الحوزات العلمّية أحادّية الجانب وال ُيعَبأ بتاريخ اإلسالم/ 

تاريخ اإلسالم هو إشعاع نور القرآن الناطق

لقــد أصبحــت أوســاطنا وحتــى الحــوزات العلميّــة أحاديـّـة الجانــب. مــّا يثري عجبــي كثــريا أن يف الحوزات 

العلميــة التــي هــي مركــز تبليــغ الديــن، تعقــد دروس أســبوعية يف األخــاق يف ســبيل أن تكــون ســببا 

ــد عــى الكثــار مــن تــاوة القــرآن وال شــك يف حســن هــذه األعــال وأهميّتهــا،  لصفــاء باطننــا، أو يؤكّ

ولكــن عندمــا يــأيت دور تاريــخ الســام، ال تجــد رؤيــة المــام الســجاد)ع( تجــاه تاريــخ الســام، فيقــال: 

طالعــوا املــاّدة ثــّم اشــركوا يف االمتحــان. أفــا نحتــاج إىل التعــرّف عــى تاريــخ الســام ومطالعتــه كــا 

نحتــاج إىل تــاوة القــرآن الكريــم والتعــرّض لــه. أومل يجــب أن نتعــرّض لشــعاع نــور هــؤالء الذيــن كانــوا 

ميثّلــون القــرآن الناطــق؟ طبعــا يف هــذا البــن المــام الحســن)ع( ومصائبــه منجيــة، فهــذا املقطــع مــن 

التاريــخ يعنــي مصائــب المــام الحســن)ع( هــو مــن هــذا النــوع وأرجــو أن ال نحــرم منــه إن شــاء اللـّـه.
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تعني  التالوة  الثقافّيون/  المدراء  يمارسه  أن  يجب  ثقافي  ونشاط  منهج  هي  التالوة 

الحّق وآيات  الفضائل  استعراض 

ينبغــي أن نعتــر التــاوة كنشــاط ثقــايف. فــإن أردنــا أن نصلــح إنفســنا، يجــب أن نــارس هــذا العمــل 

يف حياتنــا أي نتلــو القــرآن. حتــى قــد جــاء يف الروايــات أن أمئــة الهــدى)ع( كانــوا يقّســمون تاوتهــم إىل 

ــدوا عــى تــاوة مــا ال يقــل عــن خمســن آيــة مــن القــرآن. طبعــا ال أن  أربعــة عــرش مــرّة. كــا قــد أكّ

تُقــرأ بدفعــة واحــدة مــن بــاب أداء التكليــف، بــل ليّقســمها النســان فيقــرأ عــرشة آيــات منهــا ثــم يقــرأ 

خمســة منهــا، بحيــث يراجــع القــرآن مــرّات عديــدة يف يومــه. التــاوة تعنــي اســتعراض الفضائــل وآيــات 

ــُة  ــا الُْحجَّ ــن)ع(: »أَنَ ــري املؤمن ــال أم ــد ق ــدى)ع( فق ــة اله ــى أمئ ــات ع ــوان اآلي ــق عن ــد أطل ــّق. وق الح

ــات  ــارة آي ــادق)ع( عب ــام الص ــد أّول الم ــا ق ــايل للصــدوق/ص39[ ك ــْرَى« ]األم ــُة الُْک ــى َو اآْلیَ الُْعظَْم

ربـّـك يف قولــه تعــاىل: )یـَـْوَم یـَـأيْت بَْعــُض آیــاِت َربِّــَك ال یَْنَفــُع نَْفســاً إیانُهــا لـَـْم تَُکــْن آَمَنــْت ِمــْن قَبْــُل...( 

]األنعــام/158[ بالمــام الحّجة)عــج( وآبائــه)ع( حيــث قــال: »اآْلیـَـاُت ُهــُم اأْلمَِئَّــُة َو اآْلیـَـُة الُْمْنتَظـَـرَُة ُهــَو 

ــیِْف َو إِْن آَمَنــْت مِبَــْن  الَْقائِــُم ع، فَیَْوَمِئــٍذ اَل یَْنَفــُع نَْفســاً إِیَانَُهــا لَــْم تَُکــْن آَمَنــْت ِمــْن قَبْــِل ِقیَاِمــِه ِبالسَّ

َمــُه ِمــْن آبَائـِـِه ع« ]كــال الديــن/ج1/ص18[ فــإن اعترنــا التــاوة منهجــا، يصبــح يف زمــرة النشــاطات  تََقدَّ

الثقافيــة التــي البــّد للمــدراء الثقافيّــن أن ميارســوها، وإن كان ال يصلــح إاّل النفــوس املســتعّدة. إذ كثــري 

ــل  ــم املراح ــرى عليه ــّد أن تج ــرآن، فاب ــن الق ــة م ــم آي ــى عليه ــرّد أن تت ــون مبج ــاس ال يتحّول ــن الن م

األخــرى مــن مراحــل الصــاح. أمــا أويل النفــوس املســتعّدة فســيعينون النبــي)ص( يف عملــه، بحيــث يتلــو 

النبــّي عليهــم اآليــات فينجــذب إليــه بعــض النــاس.
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التالوة كافية للقلوب اليقظة بشرط أن تّتصف التالوة بجامعّية وجمال/ إن هذه لقضية 

ثقافّية!

يعنــي كأّن التــاوة مبفردهــا هــي ميــزان لتشــخيص قلــوب النــاس! فاقــرأ آيــات القــرآن لتعــرف مــن هــو 

أهــل لهــا! يف كثــري مــن األحيــان يجــب أن نــارس هــذا العمــل يف خــال النشــاطات الثقافيّــة. يعنــي أن 

نعــرض الفضائــل ومصاديــق الجــال وعى رأســها القــرآن الكريم والعــرة أي الثقــل األكر والثقــل األصغر، 

يف ســبيل أن تتبلــور القلــوب الطاهــرة؟ كثــري مــن الكتــب املؤلّفــة هــي يف الواقــع تفيــد القلــوب املريضــة، 

أّمــا القلــوب اليقظــة فتكفيهــا التــاوة؛ بــرشط أن تتصــف التــاوة بجامعيّة وجــال. وهذه لقضيــة ثقافيّة.

یِهْم( المرحلة الثانية: التزكية )و ُیزَکِّ

المرحلة الثانية من عملية إصالح المجتمع هي »التزكية«/ ما معنى يزّكيهم؟ كيف كان 

النبّي يزّكي الناس؟

واآلن فلننتقــل إىل املرحلــة الثانيــة مــن عمليّــة إصــاح املجتمــع أو حركــة رســالة األنبيــاء املتمثّلــة يف قوله 

تعــاىل )یَُزکِّیِهــْم(. فقــد قــال اللـّـه تعــاىل: )یَتْلـُـوا َعلَیِْهــْم آیاتـِـِه َو یَُزکِّیِهــْم َو یَُعلُِّمُهــُم الِْکتــاَب َو الِْحْکَمــَة( 

]الجمعــة:2[ هــذه اآليــة يف الواقــع تحــي عــن أربعــة أعال أساســيّة. أمــا غــريض الرئيس يف هــذا املجلس 

الرشيــف هــو الوقــوف عنــد املرحلــة الثانيــة )یَُزکِّیِهــْم( واملرحلــة الرابعــة )یَُعلُِّمُهــُم... َو الِْحْکَمــَة(. أمــا 

العمليّتــن األوىل والثالثــة فتبــدوان أوضــح. مــا هــي العمليّــة الثانيــة؟ لقــد أراد اللّــه مــن النبــّي)ص( أن 

ــة األوىل  ــك؟ هــل يلقــي عليهــم درس أخــاق؟ أومل تنطــوي املرحل ــّي ذل ــه. فكيــف ينجــز النب ــزّك أّمت ي

وتــاوة آيــات اللـّـه عــى درس أخــاق نوعــا مــا، وبشــكل أكــر تفصيــا يف املرحلــة الثالثــة حيــث )یَُعلُِّمُهــُم 

ــرية مــن القــرآن عــى مواعــظ  ــات كث ــاب، أفــا تنطــوي آي ــم الكت ــاَب(؟ إن أراد النبــي)ص( أن يعلّ الِْکت

معنويــة وإلهيّــة؟! وإن أراد أن يلقــي محــارضات أخاقيّــة ويــزّك النــاس عــر الحديــث األخاقي، أفليســت 

هــذه املضامــن األخاقيــة موجــودة يف القــرآن الكريــم؟ ســيأيت دور )یَُعلُِّمُهــُم الِْکتــاَب( كــا أن عملــه حن 

))یَتْلـُـوا َعلَیِْهــْم آیاتـِـِه( ال يخلــو مــن آثــار أخاقيــة ومعنويــة، إذن فــا معنــى التزكيــة يف قولــه )یَُزکِّیِهــْم(؟
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ــاق  ــم باألخ ــي أن يخلّقه ــْم( يعن ــو أّن )یَُزکِّیِه ــة ـ ه ــذه القناع ــاعت ه ــف ش ــهور ـ وال أدري كي املش

الحميــدة! نعــم، مبقتــى هــذه املهّمــة ســريبّيهم الرســول)ص( عــى األخــاق الحســنة ويطّهــر نفوســهم 

ولكــن كيــف؟ نحــن قــد عرفنــا كيفيــة عمليّــة التــاوة وهــي عــرض النفــوس عــى اآليــات اللهيــة لكشــف 

النفــوس املســتعّدة. ويف ســبيل أن تجتمــع النفــوس املســتعّدة وننطلــق يف حركتنــا، ولكــن كيــف يريــد 

ــْم(؟ فــا ينبغــي للرســول)ص( أن يفعــل لتزكيتهــم؟ الرســول)ص( أن )یَُزکِّیِه

الناس ويطّهرها  قلوب  النبي في  يتصّرف  أن  يعني  تعني؟  ماذا  للناس  الرسول  تزكية 

تكوينا؟!

ــروا  ــوا ويطّه ــي يذهب ــة، ل ــات األخاقي ــض املعلوم ــه بع ــول ألمت ــي الرس ــي أن يعط ــت تعن ــإن كان ف

أنفســهم وفــق إرشــادات النبــّي، فهنــا يف الواقــع قــد قــام املســلمون بتزكيــة أنفســهم كــا تقــول اآليــة 

ــه. ولكــن  ــم آيــات اللّ ــَح َمــْن َزکَّاهــا( ]الشــمس/9[ وعــى أثــر اســتاع الكلــات اللهيــة وتعلّ ــْد أَفْلَ )قَ

ــزّك  ــي)ص( أن ي ــي)ص( نفســه. وهــل يســتطيع النب ــة إىل فعــل النب ــبت التزكي ــد نُس ــة ق يف هــذه اآلي

أحــدا؟ فــا تعنــي تزكيــة الرســول للّنــاس؟ يعنــي أن يتــرّف النبــّي يف قلــوب النــاس التــي هــي موطــن 

تزكيتهــم ويزكّيهــا؟ يف حــن أن النبــّي)ص( ال يتــرّف يف قلــوب النــاس مبــارشة ليزكّيهــا قهــرا، إال بعــض 

ــات الخاّصــة التــي قــد ميارســها يف بعــض املواطــن وعــى مــن يســتحّق هــذه العنايــة الخاصــة.  الترّف

ــْن  ــدي َم ــَك ال تَْه ــول: )إِنَّ ــك يق ــية/22[ وكذل ــٍر( ]الغاش ــْم مِبَُصیِْط ــَت َعلَیِْه ــبحانه: )لَْس ــه س ــول اللّ يق

ــزّك  ــب أن ي ــذي يج ــو ال ــه وه ــان ذات ــق النس ــى عات ــؤولية ع ــة مس ــص/56[ فالتزكي ــت( ]القص أَْحبَبْ

نفســه. وأحيانــا يقــول اللّــه ســبحانه إن أمــر التزكيــة بيــدي )بَــِل اللّــه یَُزکِّــي َمــْن یَشــاُء( ]النســاء/49[
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إن النبي ال يغّير قلب أحد مباشرة/ في سبيل تزكية الناس ال سبيل للني)ص( إال أن 

أو »سلوكهم« الناس  يتدّخل في »فكر« 

إذن فــاذا يجــب أن يفعلــه النبــي)ص( مــن أجــل تزكيــة النــاس؟ ال ســبيل لــه إال أن يتدّخــل يف فكــر 

ــه)ص( قلــب أحــد بشــكل مبــارش. وال يقــول ألحــد: »دعنــي  النــاس أو يف ســلوكهم. وال يغــرّي رســول اللّ

أتــرّف يف قلبــك لــي تطهــر وتتــزّك!«. فلــو أمكــن ذلــك ملــا احتاجــت الرســالة إىل جهــاد وقتــال! وإنــا 

كانــت تنحــّل القضيــة بتــرّف النبــّي)ص( يف القلــوب وتغيريهــا بشــكل مبــارش وقهــري!

التزكية هنا شيء غير تعليم المعارف الدينية والموعظة األخالقية/ عادة ما يحصل خلط 

اها( یِهْم( و )َقْد أَْفلََح َمْن زَکَّ بين )ُیزَکِّ

ــة  ــة أخاقي ــن عمليّ ــّر ع ــة وتع ــن التزكي ــي ع ــْم( تح ــة )یَُزکِّیِه ــار أن كلم ــْم(؟ باعتب ــي )یَُزکِّیِه ــا تعن م

لتزكيــة النفــوس، عــادة مــا يحصــل خلــط بــن )یَُزکِّیِهــْم( و )قـَـْد أَفْلـَـَح َمــْن َزکَّاهــا( ]الشــمس/9[ ويقــال: 

البــّد للنبــّي)ص( ومــن أجــل تزكيــة النفــوس أن يبــارش بعمــل أخاقــي! ولكــن عــى أســاس بعــض اآليــات 

القرآنيــة وأحــكام الســام والروايــات التــي ســأقرأ بعضهــا عليكــم، يتبــّن أن عمليّــة التزكيــة يف هــذه اآليــة 

ــواع املوعظــة. نعــم، يشــتمل  ــة، وال هــي مــن أن ــة واألخاقي ــم املعــارف الديني يشء مختلــف عــن تعلي

القــرآن عــى مواعــظ كثــرية، وهــو أساســا كتــاب موعظــة، كــا يشــتمل عــى إرشــادات أخاقيّــة. ولكــن 

مرحلــة تعليــم الكتــاب هــي املرحلــة القادمــة التــي تــأيت بعــد مرحلــة التزكيــة حيــث يقــول: )َو یَُعلُِّمُهــُم 

ــد  ــا ق ــاق. ك ــة باألخ ــّرون الحكم ــن يف ــض املفري ــى أن بع ــة/2[ حت ــَة( ]الجمع ــاَب َو الِْحْکَم الِْکت

ســمعتم ِحَكــا أخاقيــة كثــرية مــن أوليــاء اللّــه .
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لعّل التزكية هنا بمعنى إدارة المجتمع ووضع القوانين التي تسوق سلوك الناس بالنحو 

الذي يزّكي الناس

مــا معنــى )یَُزکِّیِهــْم( يف هــذه اآليــة؟ ليــس للرســول إال أن يســتهدف فكرنــا أو قلبنــا أو ســلوكنا. فليــس 

لإلنســان يشء خــارج عــن هــذه األبعــاد الثاثــة. فــإن خاطــب فكرنــا فهــو تعليــم أو تــاوة، يعنــي أن يقــرأ 

ويتلــو وأنــا أســمع لي أرشــد إن شــاء اللـّـه. أو يعلّمنــي ويفّهمني بعــض املفاهيم واملضامــن. فإما يخاطب 

فكرنــا وإمــا يخاطــب قلبنــا. وقلنــا ليــس مــن املفــرض أن يتدّخــل النبــّي يف قلوبنا بشــكل مبــارش. وإما أن 

يضبّــط ســلوكنا. ولعــّل هــذا هــو معنــى التزكيــة يف هــذه اآليــة الكرميــة. لعــّل معنــى هــذه العبــارة هــي 

أن يبــارش النبــي)ص( بــإدارة املجتمــع ووضــع القوانــن بحيــث يؤّدي ذلــك إىل هدايــة ســلوكهم وتزكيتهم.

یِهْم( تتبادر إلى ذهني »الحكومة والسياسة«، فال أدري لماذا  عندما أسمع عبارة )ُیزَکِّ

تتبادر إلى ذهن البعض »األخالق والمعنوّية«؟!/ فلننظر إلى آيات القرآن

ــادر إىل  ــادر إىل ذهنــي »الحكومــة والسياســة«، فــا أدري ملــاذا تتب ــْم( تتب ــارة )یَُزکِّیِه عندمــا أســمع عب

ــس  ــرى هــل تخرجــون بنف ــرآن ل ــات الق ــن آي ــاال م ــرأ مث ــة«؟! فألق ــن البعــض »األخــاق واملعنويّ ذه

هــذه النتيجــة. لقــد قــال اللـّـه ســبحانه: )ُخــْذ ِمــْن أَْموالِِهــْم َصَدقـَـًة تُطَهِّرُُهــْم َو تَُزکِّیِهــْم( ]التوبــة/103[ 

يعنــي الــزكاة والنظــام املعيــي الــذي هــو مــن شــؤون حــّكام املجتمــع ال أســاتذة األخــاق! فابــّد أن 

متتلــك قــّوة وأن تشــهر الســاح حفاظــا عليهــا، وأن تجّنــد مرابطــن عــى الحــدود لبــادة العــدّو، والبــّد 

أن يكــون مركــز القــّوة يف أمــان ليتســّنى لــه أخــذ الــزكاة. فقــد أمــر اللّــه الرســول)ص( أن يضــع قوانــن 

ــم ســلوك النــاس املعيــي وخــذ منهــم زكاة أموالهــم. وبعــد مــا تجتمــع أمــوال الــزكاة يــأيت دور  وينظّ

ــتخدم  ــّد أن يس ــع. فاب ــرى بالطب ــن أخ ــاج إىل قوان ــا يحت ــذا م ــا، وه ــة توزيعه ــزكاة وسياس ــع ال توزي

ــال  ــن واألع ــذه القوان ــا. وكّل ه ــزكاة وتوزيعه ــذ ال ــن ألخ ــن وموثوق ــخاصا معتمدي ــول)ص( أش الرس

ــن  ــْم(. م ــْم َو تَُزکِّیِه ــًة تُطَهِّرُُه ــْم َصَدقَ ــْن أَْموالِِه ــْذ ِم ــاس وطهارتهم)ُخ ــة الن ــبيل تزكي ــة يف س الحكومي

ــع  ــزكاة وترشي ــْم( هــو أخــذ ال ــه )یَُزکِّیِه ــة يف قول ــق التزكي ــت أن أحــد مصادي ــة عرف خــال هــذه اآلي

ــث رّشع  ــة، حي ــه)ص( إىل املدين ــول اللّ ــاء رس ــا ج ــد م ــر؟ بع ــذا األم ــى كان ه ــة! ومت ــن اقتصاديّ قوان

ــه  ــا أن ــاس أيضــا. ك ــزّك الن ــا ت ــة أيضــا، ألنه ــن حقوقي ــل وضــع قوان ــة وحســب، ب ــن؛ ال اقتصادي قوان

ــة النفــوس. ــا تــؤدي إىل تزكي وضــع قوانــن تحــّدد عاقــة املســلمن مــع باقــي الشــعوب واألمــم، وكلّه
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یِهْم: عمل حكومي/ السياسة هي التي تستطيع أن  َیْتلُوا َعلَْیِهْم: عمل ثقافي بينما ُیزَکِّ

تحيي األخالق أو تقضي عليها!

ــة  ــا الغالب ــْم( بحســب مصاديقه ــا )يَُزکِّیِه ــا تعــّر عــن نشــاط ثقــايف، بين ــِه( بتعبرين ــْم آیاتِ ــوا َعلَیِْه )یَتْلُ

مبعنــى »یحکــم بینهــم«. فعــى ســبيل املثــال انظــروا إىل كام فاطمــة الزهــراء)س(. فقــد تضيــع أقــوال 

األمئــة)ع( هــذه بــن ضجيــج األخــاق. وقــد يعلــو صــوت األخــاق عــى صــوت السياســة؛ وهــذه ليســت 

بظاهــرة صّحيــة! فالسياســة هــي التــي تقــدر عــى ســحق األخــاق يف املجتمــع بحيــث تســلب التأثــري 

ــد  ــه الح ــث تصلح ــع بحي ــار املجتم ــى إع ــادرة ع ــي الق ــة ه ــة. والسياس ــظ األخاقيّ ــن آالف املواع م

األدىن مــن املواعــظ األخاقيــة. فــا ينبغــي أن نشــّوه الديــن بــل يجــب أن نصــّوره كــا هــو. لقــد قالــت 

ــَاَة تَْنِزیهــاً لَُکــْم َعــِن الِْکــْرِ َو  ِْك َو الصَّ فاطمــة الزهــراء)س(: »َجَعــَل اللـّـه اْلِیــَاَن تَطِْهیــراً لَُکــْم ِمــَن الــرشِّ

ــًة لِلنَّْفــس« ]االحتجــاج للطــريس/ج1/ص99[ کَاَة تَْزکِیَ الــزَّ

إن لم نعتبر السياسة محالّ لتطهير المجتمع، سنسلّمها بيد أناس يفتقدون الصالحية الالزمة

أنــا قــد ذكــرت هــذا املعنــى كثــريا وهــو أّن »دفــع الــزكاة أحــد عوامــل التزكيــة، وإذا أراد النبــّي)ص( أن 

يــزّك النــاس، يزكّيهــم بالــزكاة كأحــد أهــم األســاليب عــى األقــل«، فعندما يســمعون هــذا الــكام يقولون: 

»لقــد ســمعنا كامــا جديــدا، إذ كّنــا نعتقــد أن النبــّي يــزك النــاس عــر الــدروس واألبحــاث األخاقيّــة!« 

وهكــذا تنخفــظ التوقّعــات مــن األوســاط السياســيّة، وذلــك بســبب أن الناس ال يعتــرون السياســة موقعا 

لتطهــري املجتمــع، فيســلّموها أحيانــا بيــد أنــاس يفتقــدون الصاحيــة الازمــة! وهكــذا يفســد املجتمــع.

العنصر الثوري أما غير سياسي يصبح مشاغب كالخوارج

نحــن إن أردنــا أن نكــون ثوريـّـن، فابــّد أن نكــون سياســيّن قبــل كّل يشء. مــن هــو الثــورّي؟ هــو ذلــك 

ــوم بنشــاطات سياســيّة عــن بصــرية.  ــل السياســيّة ويق ــق األهــداف واملث ــّر عــى تحقي ــذي ي ــرء ال امل

ــا، فهــذه تشــّكل خطــورة،  ــة هــي أن تكــون سياســيّا. فــإن مل تكــن سياســيّا وكنــت ثوريّ فأســاس الثوريّ

ولعلـّـك تصبــح مشــاغب، كالخــوارج. فإنهــم مل يكونــوا سياســيّن ولكّنهــم كانــوا ثوريـّـن. األســاس األّول هو 

أن تصبــح سياســيّا. ويف ســبيل تحقيــق ذلــك، عليــك أن تعــرف مــا يريــده اللّه منك يف الســاحة السياســيّة؟
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كثير من المشاكل األخالقّية في مجتمعنا ناشئة من شبه قوانينا بالقوانين الغربّية/ 

كيفّية إقرار قانوٍن غربي حول األسرة في مجلس صيانة الدستور

كثــري مــن مشــاكل مجتمعنــا يف القضايــا األخاقيــة، ناشــئة مــن شــبه بعــض قوانيننــا بالقوانــن الغربيّــة. 

ــة فاستحســنت أحــد  يقــول أحــد نــّواب املجلــس الســابقن: لقــد درســت القوانــن الفرنســيّة والريطانيّ

ــّواب  ــّواب املجلــس أن يدفــع باقــي الن ــم هــل ميكــن ألحــد ن ــا ال أعل قوانينهــم حــول األرسة ـ طبعــا أن

لقــرار قانــوٍن مــا إن راق لــه قانــون؟! ـ ثــم يقــول: ذهبــت وأقنعــت أعضــاء مجلــس الشــورى الســامي 

ليقــّروه، فرفــض مجلــس صيانــة الدســتور. ثــم تحّدثــت مــع أعضــاء مجلــس صيانــة الدســتور فأمضــوه 

ــت  ــى ذهب ــوع األرسة حت ــا يف موض ــد نجح ــرا ق ــا وإنكل ــل أن فرنس ــيطة! و ال أدري ه ــات بس بتعدي

ــر األرسة ملؤســف جــّدا! وهــل أن الخــوة  ــم يف أم ــا؟ إن حاله ــه علين ــم ووضعت ــا منه واســتوردت قانون

ــرّد  ــامي مبج ــام الس ــدس النظ ــا يهن ــّروا قانون ــم أن يق ــي له ــتور ينبغ ــة الدس ــس صيان ــزاء يف مجل األع

ــث  ــاذا بع ــا؟ ومل ــامية أساس ــة الس ــن الحكوم ــة م ــا الحكم ــام؟! م ــع الس ــح م ــه الري ــدم تعارض ع

النبــي)ص(؟ يف ســبيل أن )يَُزکِّیِهــْم( بالقانــون واملديــر والحكومــة والــزكاة التــي هــي شــأن مــن شــؤون 

ــة  ــذه القضيّ ــط، يف ه ــات فق ــاس األخاقيّ ــى أس ــل ع ــي)ص( أن يعم ــو أراد النب ــّوروا ل ــة. تص الحكوم

كيــف كان يعمــل؟ لقــال: »أنــا ال أدري أيهــا النــاس! عــى أّي حــال يجــب عليكــم دفــع الــزكاة، فاذهبــوا 

ــك؟! ــل كان كذل ــم!« ه ــم وأعظك ــوى أن أرجوك ــس يل س ــا. لي ــتطيعون أن تدفعوه ــن تس ــروا مل وانظ

اإلمام  الحكومة/  شؤون  من  شأنا  الناس  من  النبي)ص(  يأخذها  التي  الزكاة  كانت 

الزََّکاِة ِمَن  َعلَْیِهْم  أََشدَّ  َشْیئاً  ِة  األُْمَّ َهِذِه  َعلَى  اللّه  َفَرَض  َما  الصادق)ع(: 

كان النبــي)ص( أحيانــا يصــدر حكــا لواليــة أحــد الناس، ثم يصــدر له حكا مســتقّا آخر ألخذ الــزكاة. إذ 

كان يقــول هــذا الشــخص للنبــي)ص(: لقد ولّيتنــي عى ذلك القــوم، ولكني أخىش أن ال يدفعــوا إيّل الزكاة، 

ألن أخــذ الــزكاة أهــّم مــن الحكومــة عليهــم، فتفّضــل عيّل بإصــدار حكم مســتقل يف خصوص أخــذ الزكاة، 

ليتســّنى يل ذلــك. الــزكاة هــي شــأن مــن شــؤون الحكومة، وليســت مبفهوم قديــم. إنها من معــامل االقتصاد 

الســامي التــي تنظـّـم معيشــة النــاس. ألقــرأ عليكــم روايــة عــن المــام الصــادق)ع( لتلتفتــوا أكــر إىل هذا 

کَاِة« ]الــكايف/ج3/ص497[ ِة َشــیْئاً أََشــدَّ َعلَیِْهْم ِمــَن الزَّ املوضــوع. فقــال)ع(: »َمــا فـَـرََض اللّه َعَى َهِذِه اأْلُمَّ
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وعندمــا اســتلم أمرياملؤمنــن)ع( زمــام الحكــم عــزم عى أن يقّســم الــزكاة التي تؤخــذ من النــاس والغنائم 

ــِویَّة« ]األمايل للطويس/ص729[ فشــبّت نريان الحروب الداخليّة يف حكومته.  بالســويّة؛ »یُْقَســُم بَیَْنُکْم ِبالسَّ

وانفصــل عنــه أصحابــه األوفيــاء مثــل الطلحة والزبــري. ولكّن أمــري املؤمنــن)ع( كان قــد أراد أن )يَُزکِّیِهْم(.

ما هي سيرة علي)ع( والنبي)ص( بحيث اجتمع ثالثون ألف وقتلوا اإلمام الحسين)ع( بعد 

یِهْم(!  ما أعلن أنه يسير بسيرة جّده النبي)ص( وأبيه علي)ع(؟/ كانوا يطّبقون قوله )ُيزَکِّ

مــا أريــد أن أذكــره هــو إحــدى مصائــب كربــاء، فــإن مل تســتطع أن تبــي تــأّوه وإن أنـّـة يف قلبــك فقــد 

ــِبیٌح« ]الــكايف/ج2/ص226[ طــوىب ملــن يســتطيع أن يصــّب الدمــوع  ــا تَْس ــُس الَْمْهُمــوِم لََن قــال)ع(: »نََف

عــى هــذه املصيبــة. موعدنــا يــوم القيامــة! فليحــرق قلبــك يف ليلــة الحــادي عــرش، وامــِش وســط الخيــام 

ــیَر  ــة! لقــد أعلــن المــام الحســن)ع( نهجــه وســريته فقــال)ع(: »أَِس ــِك عــى هــذه املصيب املحرقــة واب

ــي)ص(  ــيل)ع( وســرية النب ــت ســرية ع ــاذا كان ــرى م ــا ت ــري األحــزان/ص4[. في ی َو أَِب« ]مث ــدِّ ــیرَِة َج ِبِس

بحيــث اجتمــع ثاثــون ألــف وقطّعــوه إربــا إربــا؟ لقــد كان يريــد أن يقّســم بيت املــال بالّســويّة؛ »یُْقَســُم 

ــِویَّة« ]األمــايل للطــويس/ص729[ فقالــوا: كأن قــد رجــع إلينــا عــيّل)ع( فلنقتــل الحســن)ع(!  بَیَْنُکــْم ِبالسَّ

وإاّل هــل كانــوا يكرهــون شــكل المــام الحســن)ع( والعيــاذ باللـّـه؟! باملناســبة كانــوا يحبّونــه! مل تكــن لهم 

مشــكلة مــع شــخص المــام الحســن)ع( كثــريا. جــاء أحدهــم ليســلب خلخــاال مــن إحــدى بنــات المــام 

الحســن)ع(، ولكــن اللعــن كان يبــي. فقالــت لــه: مــا يبكيــك؟ فقــال لهــا: »كَيْــَف اَل أَبْــِي َوأَنَــا أَْســلُُب 

ــاَل أََخــاُف أَْن يَِجــي َء َغــرْيِي فَيَأُْخــَذه « ]األمــايل للصــدوق/165[ ــلُبِْني قَ ــه فقالــت اَل تَْس ــَة رَُســوِل اللّ ابَْن

مــن أيــن تقــول أنّهــم عمــدوا إىل قتــل أب عبــد اللّــه الحســن)ع( لــي ال تتكــّرر حكومــة عــدل 

أمــري املؤمنــن)ع(؟ ملّــا أخــذ المــام الحســن)ع( يناشــد القــوم وينــادي: أ لســت أنــا ابــن بنــت 

ــب)ع(؟  ــن أب طال ــيل ب ــن ع ــت اب ــال: أ لس ــا ق ــن ملّ ــيئا. ولك ــوا ش ــهم ومل يقول ــأو رؤوس ــم؟ طأط نبيّك

قالــوا: »إنــا نقتلــك بغضــا ألبیــك« ]ينابيــع املــوّدة/ج3/ص80[ و يــا تــرى مــاذا كان قــد فعــل 

أمرياملؤمنــن)ع(. إنــه كان يطبّــق قولــه )يَُزکِّیِهــْم(. ولكــن النــاس رفضــوا سياســة أمرياملؤمنــن)ع( 

ــم. ــز بينه ــدم التميي ــويّة وع ــاس بالس ــن الن ــال ب ــت امل ــيم بي ــن تقس ــارة ع ــة عب ــم. والتزكي يف تزكيته
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إن رأى الناس ممارسات التمييز من الرجال السياسّيين، ستفقد آالف المنابر األخالقية 

أثرها ويفقد آالف الناس إيمانهم وترتكب آالف المعاصي وكلّه في رقبة هؤالء السياسّيين 

يشــهد اللـّـه أن إذا رأى النــاس مارســات التمييــز مــن الرجــال السياســيّن، ســتفقد آالف املنابــر األخاقيّــة 

ــن  ــة هــؤالء السياســيّن الذي ــه يف رقب ــب آالف املعــايص وكلّ ــاس إميانهــم وترتكي أثرهــا ويفقــد آالف الن

ــذه  ــن ه ــدة م ــا الفائ ــي م ــول يف نف ــا أق ــد، أحيان ــا يف البل ــز م ــارس متيي ــا مي ــز! حين ميارســون التميي

املحــارضة التــي أريــد أن ألقيهــا، ومــا عســاي أن أقــول؟! قــد يصــّوت عــى قانــون غــري صائــب، أو يصــّوت 

عــى مقــّررات غــري صحيحــة، أو تــرى النظــام االقتصــادي فيــه خلــل، فــاذا أقول يف مثــل هــذه الظروف؟!

إن أصل عملّية التزكية وظيفة مشّرعي القانون/ ال يجوز لنائب المجلس أن يصّوت على 

قانون بدافع المجامالت السياسّية

إن أصــل عمليّــة التزكيــة وظيفــة مرّشعــي القانــون. ولكــن النــاس ال يتوقّعــون مــن مرّشعــي القانــون هذه 

املهّمــة، إذ مل يتــم تبيــن هــذه الحقيقــة. يجــب عــى النــاس أن ينظــروا أي نائــب يرســلوه إىل مجلــس 

ــات  ــر باملجام ــع؛ ال أن يتأث ــزّك املجتم ــون يت ــأّي قان ــب أن ب ــذا النائ ــّخص ه ــب أن يش ــورى؟ يج الش

ــتدرك  ــَنة« ]مس ــتِّیَن َس ــاَدِة ِس ــْن ِعبَ ــى ِم ــاُم يِف اأْلَرِْض أَْزکَ ــدٌّ یَُق ــه)ص(: »َح ــول اللّ ــال رس ــيّة! ق السياس

ــه  ــة الحــّد هــو شــأن حــّكام املجتمــع ال أســاتذة األخــاق! إن الوســائل/ج9/ص18[ وال شــّك يف أن إقام

ــة. إقامــة العــدل ملــرّة واحــدة أفضــل مــن عبــادة ســتن ســنة. وظيفــة مرّشعــي القانــون والقــّوة القضائيّ

ــة، وواصلنــا  فــإن ذهبــت أنــا وأصدقــايئ يف املصــّى وبتنــا إىل الصبــاح يف بــكاء وتــرّضع وأبحــاث أخاقيّ

ــإن هــذه  ــة! ف ــة ال تعــادل إقامــة حــّد واحــد تقيمــه القــّوة القضائيّ ــا ســتّن ســنة بهــذه الكيفيّ عبادتن

ــه)ص(. األعــال هــي التــي تــزّك املجتمــع! هــذا ليــس قولنــا وإنــا قــول رســول اللّ
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ال يصلح المجتمع معنوّيا ومادّيا إال إذا تعّرف أبناؤه على المعارف السياسّية في الّدين/ 

المعارف الدينية التي نلقيها على الطالّب في المدارس ال تعّرفهم على حقيقة اإلسالم!

ــة وحســب! نعــم، نتيجــة  ــادر إىل ذهنكــم األبحــاث األخاقيّ ــة فــا تتب حينــا تســمعون مفهــوم التزكي

التزكيــة هــي صفــاء القلــب الــذي يعــري النســان. إن عمليّة التزكيــة ماحظة يف ســرية النبــي األكرم)ص(. 

ــِه( ثاثــة عــرش ســنة يف مّكــة  ــوا َعلَیِْهــْم آیاتِ ــة تــاوة القــرآن وفــق قولــه تعــاىل )یَتْلُ لقــد امتــّدت عمليّ

واســتمرّت يف املدينــة أيضــا. ولكــن بــدأت مرحلــة التزكيــة بعــد الهجــرة. فلــّا هاجــر النبــي)ص( بــدأ 

بترشيــع القوانــن. وهــذه القوانــن التــي رشّعهــا النبــي)ص( يف املدينــة هــي التــي تعــّر عــن قولــه تعــاىل 

ــا إال إذا تعــرّف أبنــاؤه عــى  ــا وماديّ ــْم(! إحــدى مشــاكلنا هــي هــذه. ال يصلــح املجتمــع معنويّ )يَُزکِّیِه

املعــارف السياســية يف الديــن. وهــذه املســؤوليّة تعــود إىل وزارة الربيــة والتعليــم. أنــا ال أظــن أن هــذا 

الديــن الــذي نلقيــه عــى الطــّاب يف املــدارس، يــرّب الطــّاب سياســيّن! أو باألحــرى يعرّفهــم عــى حقيقة 

الســام. وقــد قــال المــام الخمينــي)ره(: »واللـّـه إن الســام كلّه سياســة« ]صحيفــة المام)الفارســية(/ج1/

ص270[. وأنــا قــد ذكــرت هــذا املعنــى يف إحــدى الجلســات فاعــرض عــيّل أحــد الخــوة مــن أهــل العلــم 

وقــال: ال تبالــغ يف الــكام! فقلــت: هــذا هــو قــول الســيد المــام. فـَـان بعــد مــا ســمع هــذه العبــارة. ثــّم 

قلــت لــه طبعــا لخاطــرك قــال المــام)ره( أيضــا: »إن الســام هــو ديــن السياســة قبــل أن يكــون ديــن 

ــة عــى  ــا سياســية وسياســته غالب ــا الســام قضاي ــام/ج6/ص467[ و »إن قضاي ــة الم ــة« ]صحيف املعنويّ

باقــي أبعــاده« ]صحيفــة المــام/ج13/ص323[ ولكــن قبــل ذلــك كان قــد قــال: »الســام كلّــه سياســة«.

يجب أن يعلّم »اإلسالم السياسي« في عملّية التربية والتعليم لكي ال يتسّنى ألحد أن 

يخدع الناس/ إن أغلب المتدّينين غير مطّلعين عن هذه المبادرة السياسّية للنبّي!

يجــب أن يعلـّـم »الســام الســيايس« يف عمليّــة الربيــة والتعليــم لــي ال يتســّنى ألحــد أن يخــدع النــاس. 

منــذ فــرة وأنــا أســأل املســتمعن يف املجالــس املعنويـّـة بهــذا الســؤال وأغلــب الحارضيــن املتديّنــن غــري 

مطّلعــن عــن هــذا الخــر. فلعلّنــا نحــن الطلبــة مخطئــون يف أســلوب التبليــغ. الســؤال هــو هــذا: إن نبــّي 

الســام)ص( يف بيعــة العقبــة الثانيــة، وبعــد ما بايعه ســبعون رجا مــن املدينة وعاهدوه عــى أن يدافعوا 

عنــه وطلبــوا منــه أن يهاجــر إىل املدينــة... حيــث قــد متـّـت هــذه البيعــة خفيــة، يف عقبــة بــن منــا ومّكــة. 
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ــه)ص( عــن  ــة رســول اللّ ــة لحاي وكان حمــزة ســيد الشــهداء وعــيل)ع( واقفــن بســاحهم عــى العقب

قريــش، وقــد جــاءت قريــش فواجهاهــم وقــال لهــم حمــزة ما هــا هنــا أحــد. »َو کَاَن رَُســوُل اللّه نـَـازاًِل ِفی 

َداِر َعبْــِد الُْمطَّلِــِب َو َحْمــزَُة َو َعلِــیٌّ َو الَْعبَّــاُس َمَعــُه فََجــاَءُه َســبُْعوَن رَُجــًا ِمــَن اأْلَْوِس َو الَْخــْزَرِج فََدَخلُوا 

اَر« ]إعــام الــورى/ص60[ لقــد متـّـت هــذه البيعــة يف غايــة الخفيــة. إنهــم كانــوا قــد أســلموا وجــاءوا  الــدَّ

مــن املدينــة. وكان قــد أىت منهــم إثنــا عــرش رجــا يف العــام املــايض واآلن قــد جــاء ســبعون. فقالــوا لــه: يــا 

رســول اللـّـه إن القــوم بصــدد قتلــك هنــا أي يف مكــة! فهاجــر إلينــا. كان عدد املســلمن يومــذاك يف املدينة 

ســبعن نفــرا أو أكــر. كــا كان اليهــود حارضيــن يف املدينــة وبعــض أبنــاء املدينــة مل يصلحــوا ومل يســلموا 

أبــدا. »يــا رســول اللـّـه! عــى مــا نبايعــك فقــال بايعــوين عــى الســمع و الطاعــة يف النشــاط و الكســل، و 

عــى النفقــة يف العــر و اليــر...« ]دالئــل النبــّوة/ج2/ص443[ فبايعهــم رســول اللـّـه يف هــذه الظــروف 

ويف أوج الغربــة! ســؤايل هــو أنــه مــا هــو أّول فعــل بــادر إليــه رســول اللـّـه)ص( بعــد هــذه البيعــة؟ لقــد 

طرحــت هــذا الســؤال يف كثــري مــن املجالــس املعنويـّـة فأبــدوا عــدم علمهــم بالجــواب. قــال بعضهــم: أول 

مــا قــام بــه النبــي)ص( هــو أنــه بنــى مســجدا! يف حــن أنــه قــد بنــى املســجد بعــد هجرتــه إىل املدينــة. 

أنــا ال أعــرف مــن الــذي يؤلـّـف مناهــج تاريــخ الســام ومــن الــذي يدرّســها وكيــف يَُرمــج لهــذه املناهج؟!

أول ما قام به النبي)ص( بعد بيعة العقبة، تعيين إثني عشر نقيبا على أقوام المدينة؛ 

يعني قام بعملّية سياسية بحتة؛ ال أخالقّية!

ــوَن  ــاً یَْکُفلُ ــرَشَ نَِقیب ــْی َع ــُم اثَْن ــیَّ ِمْنُک ــوا إِلَ ــه)ص(: »أَْخرُِج ــت بيعــة العقبــة قــال رســول اللّ بعــد مــا متّ

ــوا اْخــَرْ َمــْن ِشــئَْت، فَأََشــاَر  ــْي َعــرَشَ نَِقیبــاً فََقالُ ــَا أََخــَذ ُمــوَس ِمــْن بَِنــي إِرْسَائِیــَل اثَْن َعلَیُْکــْم ِبَذلِــَك کَ

َجْرَئِیــُل ع إِلَیِْهــْم فََقــاَل َهــَذا نَِقیــٌب َو َهــَذا نَِقیــب« ]أعــام الــورى/ص60[ وهــذه ملبــادرة سياســية مئــة 

ــة تعيــن الرئيــس. ومل يأتــوك هــؤالء  ــه)ص(! مل تكــن مشــكلة أهــل املدين ــا رســول اللّ ــة. أقــول ي يف املئ

لتعــّن عليهــم نقبــاء! مضافــا إىل أنــه مل يســلم جميــع أهــل املدينــة بعــد! فيــا حبّــذا لــو كنــت تذهــب إىل 

املدينــة وتبــارش بنشــاطات ثقافيّــة ثــم تعــّن عليهــم نقيبــا يف املســتقبل. فلــاذا هــذه العجلــة يف تعيــن 

النقبــاء؟ وهــل هــذا هــو شــأن النبــّوة؟ نحــن كنــا نظــن أن النبــّوة هــي وعــظ النــاس أكــر مــن أّي يشء 

آخــر! وكان انطباعنــا عنــك وعــن دورك يختلــف عــن مــا نــراه منــك يف الواقــع.
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إن بعض النقباء الذين عّينهم جبرئيل انحرفوا في المستقبل!/ يعني حتى مجلس صيانة 

الدستور الربوبي إذا أّيد صالحية بعض األشخاص في مناصب سياسية، قد يفسد بعضهم

جــاء جرئيــل األمــن بأســاء هــؤالء الثنــي عــرش وعيّنهــم فــردا فــردا. فــكان جرئيــل هــو الــذي ميثّــل 

مجلــس صيانــة الدســتور الربــوب وتــّم تعيــن األســاء بأمــر ســاوّي. وبعــد ذلــك قــال رســول اللـّـه)ص(: 

ــرى/ج3/ ــات الك ــل« ]الطبق ــار يل جرئی ــا یخت ــره فإن ــذ غی ــه أن یؤخ ــم يف نفس ــٌد منک ــدّن أح »ال یج

ص452[ وألخركــم أن بعــض هــؤالء الثنــي عــرش املعيّنــن، انحرفــوا عــن الطريــق يف املســتقبل. وال أريــد 

أن أقــول مــاذا فعــل بعضهــم يف زقــاق بنــي هاشــم عندمــا كانــوا يجــّرون أمرياملؤمنــن)ع( إىل املســجد.

إذن فهــل ميكــن أن ينحــرف بعــض النــاس يف املناصــب السياســية حتــى وإن أيّــد صاحيتهــم »مجلــس 

صيانــة الدســتور« الربــوب يف زمــن مــا؟! نعــم هــذا هــو مقتــى القضايــا االجتاعيــة، فابــّد أن 

ــاء الذيــن قــد حّددهــم جرئيــل، استشــهد ســتّة منهــم بــن يــدي  تعــرف ذلــك. مــن بــن هــؤالء النقب

ــن)ع(  ــري املؤمن ــة أم ــذي استشــهد تحــت راي ــان« ال ــن التيّه ــو »اب ــم ه ــه)ص(. وواحــد منه رســول اللّ

ٌر َو  ــاَّ ــَن َع ــال: »أَیْ ــه وعــى عــّار وق ــا علي ــذي بــى أمــري املؤمنــن)ع( حزن ــن. وهــو ال يف معركــة صّف

ــر متعــّددة. ــا عــرش إىل مصائ ــة181[ فقــد انتهــوا هــؤالء الثن ــاِن« ]نهــج الباغة/الخطب ــُن التَّیَِّه ــَن ابْ أَیْ

یِهْم( بال قانون ونقباء صالحين حتى النبي)ص( ال يستطيع أن يطّبق قوله )ُيزَکِّ

ــاىل  ــه تع ــق قول ــة وف ــة التزكي ــذ مرحل ــّدد تنفي ــه كان بص ــيّة، ألن ــادرة سياس ــي)ص( مبب ــام النب ــد ق لق

)يَُزکِّیِهــْم(. ولكــن كيــف ميكــن القيــام بذلــك وبــأي وســيلة وباســتعانة مــن؟! بالقانــون الجيّد واملســؤولن 

ــاء صالحــن. ــون ونقب ــا قان ــاس ب ــزّك الن ــه ال يســتطيع أن ي ــي)ص( بعظمت ــى النب الصالحــن. وإال فحت
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المرحلة الثالثة: تعليم الكتاب )َو ُیَعلُِّمُهُم الِْکتاَب(

لقد حظر البعض تفسير القرآن بعد وفاة النبي)ص(!/ إن تعليم الكتاب بحاجة إلى حكومة

طيّــب فلننتقــل إىل املرحلــة األخــرى. الخطــوة األخرى التــي يجب أن ينفذهــا النبّي)ص( هــي أن )یَُعلُِّمُهُم 

الِْکتــاَب َو الِْحْکَمــَة( ]الجمعــة/2[ فبعــد ترشيــع القانــون وإعــداد البيئــة املناســبة لتزكيــة النــاس، فليــأت 

النبــّي)ص( ويعلّمهــم الكتــاب يف ظــروف مناســبة وهادئــة. وهنــاك حديــث ذوشــجون يف قضيّــة تعليــم 

الكتــاب، فألدعــه وأتركــه. جــاء رجــل إىل أحــد الحــّكام فقــال إن فــان رجــل لقينــا يــا أمــري املؤمنــن فجعل 

ــس  ــا جال ــا هــذا الحاكــم يوم ــه فبين ــي من ــم أمكن ــال اللّه يســألنا عــن تفســري حــروف مــن القــرآن فق

يغــدي النــاس إذ جــاءه ذاك الرجــل و عليــه ثيــاب و عامــة فتقــدم فــأكل حتــى إذا فــرغ قــال يــا أمــري 

اِريــاِت َذْرواً * فَالْحاِمــاِت ِوقـْـراً( قــال ويحــك أنــت هــو فقــام إليــه  املؤمنــن مــا معنــى قولــه تعــاىل )َو الذَّ

فحــر عــن ذراعيــه فلــم يــزل يجلــده حتــى ســقطت عامتــه فــإذا لــه ضفريتــان فقــال واللـّـه لــو وجدتك 

محلوقــا لرضبــت رأســك ثــم أمــر بــه فجعــل يف بيــت ثــم كان يخرجــه كل يــوم فيرضبــه مئــة فــإذا بــرأ 

أخرجــه فرضبــه مئــة أخــرى ثــم حملــه عــى قتــب وســرّيه إىل البــرة و كتــب إىل وايل البــرة يأمــره أن 

يحــرم عــى النــاس مجالســته و أن يقــوم يف النــاس خطيبــا ثــم يقــول إن هــذا الرجــل قــد ابتغــى العلــم 

فأخطــأه فلــم يــزل وضيعــا يف قومــه و عنــد النــاس حتــى هلــك و قــد كان مــن قبــل ســيّد قومــه. ]رشح 

نهــج الباغــة البــن أب الحديــد/ج102/12[ إن تعليــم الكتــاب بحاجــة إىل حكومــة. طيّــب، مل نكــن بصــدد 

الكثــار يف الحديــث حــول هــذه املرحلــة، فندعهــا وننتقــل إىل املرحلــة األخــرى أي مرحلة تعليــم الحكمة.

المرحلة الرابعة: تعليم الحكمة )َو الِْحْکَمَة(

البصيرة  هي  الحكمة  المجتمع/  يسعد  لكي  الحكمة  الناس  يعلّم  أن  للنبّي)ص(  البّد 

الصائب والفهم 

كأن اللـّـه قــد أمــر رســوله)ص( أن البــّد لــك أن تعلّمهــم الحكمــة لي يســعد املجتمــع. ما معنــى الحكمة؟ 

الحكمــة هــي أن تكــون عاملــا بغــري دراســة، وأن تنتــج الفكــر، وأن تكــون بصــريا وتقــدر عــى تشــخيص 

ــِل  ــل. أمــا مــن يعــرف بعــض املصطلحــات وحســب فهــو )کََمثَ ــك تحلي بعــض املصاديــق، وأن يكــون ل

ــاب فقــط. لقــد قــال أمرياملؤمنــن)ع(:  ــفاراً( ]الجمعــة/5[ فهــو يأخــذ بظواهــر الكت ــُل أَْس ــاِر یَْحِم الِْح
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ــوه  ــا تفّهم ــا تســمعون حديثن ــي عندم ــد/ج2/ص31[ يعن ــاِت« ]کنزالفوائ ــاِت اَل ِبالرَِّوایَ َرایَ ــْم ِبالدِّ »َعلَیُْک

وأدركــوه جيــدا ال أن تنقلــوه فقــط؛ ال تكونــوا نّقالــن بــل كونــوا محلّلن. يــا نبيّــي! إن االلتزام بهــذا الدين 

يحتــاج إىل حكمــة، فابــّد أن تعلّمهــم الحكمــة! البــّد لهــؤالء أن يعــوا جيّــدا ويتّصفــوا بالبصــرية. البــّد أن 

يتفّهمــوا األمــر. وإاّل فمــن يفتقــد الحكمــة ســيهلك نفســه باملعلومــات الســطحيّة وبعجــزه عــن تشــخيص 

املصاديــق. فهــو ال يقــدر عــى تحليــل زمانــه. ال يتّصف املــرء بالحكمة إال مــن كان عارفا بزمانــه. ال يتّصف 

النســان بالحكمة األخاقية إال إذا كان عارفا بنفســه. ال يتصف النســان بالحكمة إال إذا كان يعرف مواطن 

اســتخدام معلوماته املختلفة. ال يتصف النســان بالحكمة إاّل إذا كان يعرف أن أّي ذنب هو أعظم يف مثل 

هــذه الظــروف، وأي ذنــب أخــّف وأهــون، وأي ذنــب ميكن التغايض عنــه وأي ذنب ال ميكــن التغايض عنه.

المجتمع/  سعادة  إلى  تؤدي  التي  السياسية  الحكمة  هي  الحكمة  مصاديق  أهم  من 

األولوّيات يشّخص  الحكيم 

وهنــا أيضــا أقــول أن أهــم نــوع مــن أنــواع الحكمــة هــي الحكمــة السياســية التــي تــؤّدي إىل ســعادة 

املجتمــع. نحــن لــو كّنــا قــد أدركنــا أمرياملؤمنــن)ع( لعلّنــا كّنــا نعــرض عــى بعــض مواقفــه. لقــد جــاء 

أمرياملؤمنــن)ع( إىل املســجد وإذا بالنــاس يصلـّـون نوافــل جاعــًة! فقــال: ال يجــوز صــاة النوافــل جاعــًة! 

ــْم  ــْل لَُه ولكــن ضــّج النــاس اعراضــا عليــه وأحدثــوا بلبلــة. فتنــازل أمرياملؤمنــن)ع( وقــال: ال بــأس؛ »قُ

ــم  ــن)ع( عــى أن يقّس ــزم أمرياملؤمن ــب آخــر ع ــن جان ــب األحــكام/ج3/ص70[ ولكــن م ــوا« ]تهذي َصلُّ

بيــت املــال بالســويّة خافــا للسياســات املاضيــة. فنصحــه بعــض أصحابــه أن اتــرك هــذا امللــّف إىل إشــعار 

آخــر، إذ ســتنكر حكومتــك بهــذه الطريقــة وتثــار حــروب! فلــم يبــال أمرياملؤمنــن)ع( وأرّص عــى ذلــك 

مهــا بلــغ الثمــن. انظــروا! فقــد اعــرض بعــض النــاس عــى أمرياملؤمنــن)ع( يف قضيــة إقامة صــاة النافلة 

ــة السياســية.  ــازل. هــذه هــي الحكم ــف مل يتن ــه يف هــذا املوق ــن)ع(، ولكن ــازل أمرياملؤمن ــة، فتن جاع

يعنــي كان يــرى أن ميكــن التغــايض عــن هــذا املنكــر، ولكــن البــّد أن تقّســم األمــوال بشــكل صحيــح.
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إنــا الحكيــم يســتطيع أن يشــّخص األولويّــات ويرتّبهــا عــى أســاس األهــم فاألهــم. لقــد جــاء يف بعــض 

ــَو  ــْم فَُه ــَه ِمْنُک ــْن فَُق ــِن فََم ی ــُه يِف الدِّ ــُة َو التََّفقُّ ــَة الَْمْعرِفَ الروايــات أن الحكمــة هــي الفقــه؛ »إِنَّ الِْحْکَم

ــة  ــه يف حرم ــريازي حكم ــريزا الش ــدر امل ــة أص ــى الحكم ــايش/ج1/ص151[ فبمقت ــري العيّ َحِکیم «]تفس

ــم  ــو يف حک ــٍو کان ه ــأَِی نح ــاك ِب ــتعال التبن ــوم اس ــم، الی ــن الرحی ــم اللّه الرحم ــال: »بس ــاك فق التنب

ــه  الســام«. هــذا هــو الفقــه الــذي عــن الحكمــة. ــة إمــام الزمــان علی محارب

إن كّنا ال نّتصف بالحكمة سنعترض حتى على أميرالمؤمنين)ع(!

ــان  ــة الزم ــع إن معرف ــان. ويف الواق ــن بالزم ــاء العارف ــوا إىل الفقه ــي)ره( ارجع ــام الخمين ــال الم ــد ق لق

ــع  ــرى جمي ــت ت ــة وكن ــف بالحكم ــت ال تتّص ــإن كن ــه. ف ــخصيّة الفقي ــة يف ش ــب الحكم ــط بجان مرتب

ــز بــن الفضائــل وال بــن الرذائــل مــن حيــث الشــّدة  الفضائــل وجميــع الرذائــل عــى حــّد ســواء ومل متيّ

والضعــف، فهــذه املصيبــة الكــرى. ذات مــرّة حــدث يل حــادث اصطــدام، فكانــت يــدي داميــة وأنفــي 

كذلــك، وكتفــي قــد كــر! فــكان يؤملنــي كتفــي كثــريا وكنــت أشــعر بوجــع شــديد. فقلــت للطبيــب يف 

املستشــفى: عالــج كتفــي فقــد أنهكنــي وجعــه. فقــال: إن موضــوع الكتــف غــري مهــّم فــا بــد أن أعــرف 

هــل حــدث لــك إصابــة دماغيــة أم ال؟! فقلــت لــه: مل يحــدث يل ذلــك. فقــال: كامــك ليــس بحّجــة فابــد 

أن أتأكّــد مــن ذلــك بالفحــص! فكلـّـا ألححــت عــى هــذا الطبيــب الحكيــم، مل يســتجب. وكان يقــول: إن 

الــرأس أهــّم! فبعــد إكــال الفحــص قــال الطبيــب: لقــد اطأمننــت اآلن أن مل تحــدث لــك إصابــة دماغيّــة، 

ــات  ــّد أن يشــّخص األولويّ ــم! فاب ــال مطمــّن. هــذا هــو الحكي ــدك وكتفــك بب ــاآلن ميكــن معالجــة ي ف

ــا ال نتّصــف بالحكمــة ســنعرض حتــى عــى أمرياملؤمنــن)ع(!  ويعــرف مــن أيــن يبــدأ يف العــاج. إن كّن

والعجيــب هــو أن النــاس يف مجتمعنــا ال يبحثــون عــن الحكمــة!
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لعّل نظامنا التعليمي القائم على »الدرجات« ال يؤّدي إلى التزكية والتطهير، بل يسّبب 

تلّوث النفس!

ــا برنامــج  ــه الحمــد واملنــة. وكذلــك عندن ــم الكتــاب، فللّ ــا التعليمــي يف الربيــة والتعليــم يعلّ إن نظامن

تــاوة القــرآن إىل نســبة مــا. فللـّـه الحمــد واملنــة. ولكــن هــل أن هــذا املنهــج التعليمــي والربــوي يــؤّدي 

إىل تزكيــة النفــوس؟ فلعــّل النظــام التعليمــي القائــم عــى »الدرجــات« ال يــؤّدي إىل التزكيــة، بــل يســبّب 

تلــّوث النفــس! أوهــل يتعلّــم طّابنــا الحكمــة يف املــدارس أم ال؟

إن فقدت الحكمة والبصيرة تحدث كربالء

ــة  ــت مصيب ــاذا أحرق ــون مل ــل تعلم ــاء! ه ــدث كرب ــرية تح ــة والبص ــدت الحكم ــوة! إن فق ــا الخ أيّه

ــام  ــد حــارصوا الم ــن ق ــك هــو أن املصلّ ــذه الشــّدة؟ أحــد أســباب ذل ــم به ــام الحســن)ع( قلوبك الم

الحســن)ع(! فألذكــر لكــم نوذجــا مــن جهــل هــؤالء: بعــد استشــهاد المــام الحســن)ع( مبــارشة، ثــار 

ــّد أن  ــارص. فاب ــا ن ــرك الحســن)ع( ب ــى ت ــفا ع ــل الحســن)ع( وأس ــة قت ــتنكارا لجرمي ــة آالف اس أربع

ــم  ــن كنت ــام الحســن)ع( فأي ــون الم ــم تحبّ ــم كنت ــدو أنك ــام؟ يب ــل عــرشة أيّ ــم قب ــن كنت نســألهم: »أي

يــوم عاشــوراء؟ فلــو كان قــد التحــق بركــب المــام الحســن)ع( ألــف نفــر مــن جمعكــم ونــره، لتغــرّي 

مجــرى كربــاء! وألصبــح قائدكــم أبــا الفضــل العبّــاس)ع(!« وقــد استشــهد هــؤالء األربعــة آالف جميعــا. 

ــب! ــيء عجي ــة ل ــن هــذه الحكم ــاٍس، ولك ــكام ق ــم ب ــم عليه ــد أن نتهّج ــم وال نري ــا أحرمه ــا أن طبع

إن قّصة سليمان بن صرد، نموذج لإلنسان الجّيد الفاقد للحكمة

لقــد فضــح التاريــخ أحــد الشــخصيّات ليكــون عــرة لنــا. طبعــا كان إنســانا جيّــدا جــّدا. كان ســليان بــن 

رصد أحــد أصحــاب أمرياملؤمنــن)ع(. فعندمــا بــدأ يســتعّد أمرياملؤمنــن)ع( لحــرب الجمــل أرســل عليــه 

ــة جــّدا وتعلمــون أن النخــب والشــخصيّات  ودعــاه لنرتــه، ولكّنــه تخلّــف. لقــد كانــت الحــرب داخليّ

ــة! بــل يحاولــون أن يحافظــوا عــى ســمعتهم ومــاء وجههــم! ال  ال يتدّخلــون كثــريا يف النزاعــات الداخليّ

أعــرف الســبب بالتحديــد، ولكــن هــذه الحوافــز موجــودة بشــكل عــام.
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فلــم يــأت ســليان بــن رصد. بعــد ذلــك رجــع أمــري املؤمنــن)ع( إىل الكوفــة وزاره ســليان بــن رصد إذ 

ــْد  ــَت َو قَ ــَت َو تََربَّْصــَت َو َراَوْغ ــُه »ارْتَبْ ــاَل لَ ــُه َو قَ ــُه َو َعَذلَ كان مــن أصحــاب أمرياملؤمنــن)ع(، »فََعاتَبَ

يِت فـَـَا قََعــَد ِبــَك َعــْن أَْهــِل بَيْــِت نَِبيِّــَك  كُْنــَت ِمــْن أَْوثـَـِق النَّــاِس يِف نَْفــِي َو أرَْسَِعِهــْم ِفيــَا أَظـُـنُّ إِىَل نـُـْرَ

َو َمــا زََهــَدَك يِف نَْرِِهــْم« فََقــاَل يـَـا أَِمــرَي الُْمْؤِمِنــَن اَل تـَـرُدَّنَّ اأْلُُمــوَر َعــَى أَْعَقاِبَهــا َو اَل تُؤَنِّبِْنــي مِبَــا َمــَى 

ِمْنَهــا َو اْســتَبِْق َمــَودَّيِت يَْخلـُـْص لـَـَك نَِصيَحِتــي َو قـَـْد بَِقيَــْت أُُمــوٌر تَْعــرُِف ِفيَهــا َولِيَّــَك ِمــْن َعــُدوَِّك. فََســَكَت 

َعْنــُه َو َجلـَـَس ُســلَيَْاُن قَلِيــًا ثـُـمَّ نََهــَض فََخــَرَج إِىَل الَْحَســِن بـْـِن َعــيِلٍّ َو ُهــَو قَاِعــٌد يِف الَْمْســِجِد فََقــاَل أَ اَل 

ـَـا يَُعاتـَـُب  أُْعِجبُــَك ِمــْن أَِمــريِ الُْمْؤِمِنــَن َو َمــا لَِقيــت  ِمْنــُه ِمــَن التَّبِْكيــِت َو التَّْوِبيــِخ؟ فََقــاَل لـَـُه الَْحَســُن »إِنَّ

ــيُوُف  َمــْن تُرَْجــى َمَودَّتـُـُه َو نَِصيَحتـُـُه« فََقــاَل إِنَّــُه بَِقيَــْت أُُمــوٌر َسيُْستَْوَســُق ِفيَهــا الَْقَنــا َو يُْنتـَـَى ِفيَهــا السُّ

ــُه  ــوا َعتْبــي َو اَل تَتَِّهُمــوا نَِصيَحِتــي فََقــاَل لَ ــَا تَْستَِغشُّ ــاُج ِفيَهــا إِىَل أَْشــبَاِهي فَ )أي أمامنــا حــروب( َو يُْحتَ

ــِن«« ]وقعــة صفــن/ص6[ بعــد ذلــك كان ســليان بــن  ــا ِبالظَِّن ــَت ِعْنَدنَ ــا أَنْ ــه َم ــَك اللّ الَْحَســُن: »رَِحَم

رصد حــارضا يف جميــع الحــروب بــن يــدي أمرياملؤمنــن)ع(. ثــّم ملـّـا قــّرر المــام الحســن)ع( أن يصالــح 

معاويــة، كان ســليان بــن رصد أحــد األشــخاص الذيــن جــاء إىل المــام الحســن)ع( وقــال لــه: »يــا مــذّل 

املؤمنــن!« يــا ســليان! ال ينبغــي لإلنســان أن يخاطــب إمامــه بهــذا األســلوب. ثم جــاء ســليان إىل المام 

الحســن)ع( وطالبــه بالقيــام! فأجابــه المــام أن: ال فــرق بــن األشــخاص وإنــا املهــّم هــو أصــل المامــة. 

واملصلحــة اآلن هــي مــا قــّرره أخــي المــام الحســن)ع(. ]المامــة والسياســة/ج1/ص185[. فلــّا استشــهد 

المــام الحســن)ع( جــاء إىل المــام الحســن)ع( وقــال: انهــض اآلن. فقــال المــام: لقــد تغــرّي المــام، ولكن 

ــة! إن لنــا معاهــدة مــع معاويــة  مل تتغــري الظــروف! فــإن هــذه السياســات غــري متعلّقــه بشــخص األمئّ

نلتــزم بهــا وإن كان قــد خالفهــا معاويــة؛ »إين ألرجــو أن يكــون رأي أخــي« ]أنســاب األرشاف/ج3/ص152[ 
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حكمة العقيلة زينب وبصيرتها السياسية: لتعلم األجيال القادمة أن الحسين)ع( قتله 

رجل كنا نتوقع منه الّنصرة

بــوّدي أن أقــرأ عليكــم مصائــب العقيلــة زينــب مــّا تحــي عــن بصريتهــا. كانــت العقيلــة زينــب)س( 

واقفــة عــى التــّل الزينبــي. وقــد حــارص األعــداء الحســَن)ع( مــن كّل جانــب. إن زينــب)س( عقيلــة بنــي 

هاشــم وهــي مشــهورة بــن نســاء بنــي هاشــم بعلمهــا وحكمتهــا. يقــول أربــاب املقاتــل: »فــکأيّن بزینــب 

أختــه و هــو عــى تلــك الحــال، قــد خرجــت  و هــي تقــول: لیــت الســاء انطبقــت عــى األرض« ]تجــارب 

األمــم/2 /80[ يف هــذه األثنــاء كان عمــر بــن ســعد يقــرب إىل حفــرة مقتــل المــام)ع( فالتفتــت إىل عمــر 

ــد/112/2[ ــِه؟! ]الرشــاد للشــيخ املفي ــُر إِلَیْ ــَت تَْنظُ ــه َو أَنْ ــِد اللّ ــو َعبْ ــُل أَبُ ــه: أَ یُْقتَ ــت ل ــن ســعد وقال ب

ملــاذا قالــت زينــب هــذا الــكام؟ أمل تعلــم زينب)س( أن عمر بن ســعد قائــد جيش قتلة الحســن)ع(؟ إنها 

كانــت تعلــم ذلــك، إذن ملــاذا خاطبته بهذه الكلــات؟ إنها خاطبتكم أيهــا الباكــون! أرادت أن توصل هذه 

الرســالة لكــم أن: »أيهــا الباكــون عــى الحســن)ع(! لقــد قتــل الحســَن)ع( رجــل كّنــا نتوقّع منــه النرة!«

أيها الصالحون في مجتمعنا! نحن قد رأينا كربالء/ حتى عمر بن سعد قد بكى على 

الحسين)ع(!

ثــم تذكــر املقاتــل: »کأين أنظــر إىل دمــوع عمــر وهــي تســیل عــى خّدیــه ولحیتــه« ]وقعــة الطـّـف/252[ 

إذن فــكان يحمــل عمــر بــن ســعد شــيئا مــن العاطفــة وكان رجــا صالحــا! أّي أنــاس قتلــوا الحســن ابــن 

ــل  ــف بســيوفهم عــى قت ــون أل ــا اجتمــع ثاث ــل الحســن)ع( مل ــّدم هــؤالء لقت ــو مل يتق فاطمــة)ع(؟ فل

ــل أنقــل لكــم عــن  ــاء! أفه ــا كرب ــد رأين ــا، نحــن ق ــا الصالحــون يف مجتمعن ــه)ص(! أيّه ــن رســول اللّ اب

محاســن عمــر بــن ســعد؟ أيــن مــا تذهبــون يف مجالــس مصائــب الحســن)ع( يتحّدثــون عــن جرامئــه، 

ولكــن اســمحوا يل أن أذكــر شــيئا مــن محاســنه، لــي تســتقّر الحكمــة السياســيّة والبصــرية يف روحكــم.
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وجه الشبه بين أهل الفتنة وعمر بن سعد: بعد ما صنعوا الفتنة يأتي األراذل واألوباش 

ويسحبون البساط من تحت أقدامهم/ كان يقول عمر بن سعد: ال تنهبوا الخيام...

ــه)ص(. فصــاح ال تنهبــوا الخيــام! »اَل  جــاء عمــر بــن ســعد ورأى القــوم ينهبــون خيــام بنــات رســول اللّ

يَْدُخــْل أََحــٌد ِمْنُكــْم بُيُــوَت َهــؤاَُلِء النِّْســَوة...« ]الرشــاد للشــيخ املفيــد/ج2/ص133[ يــا ســام! يبــدو أنــك 

رجــل حنــون عاطفــّي يــا عمــر بــن ســعد! هــل أنــت قتلــت الحســن)ع( حّقــا؟! ثــم هــل امتثــل أمــره 

أحــٌد؟ ال واللـّـه! هــذا هــو حــال أهــل الفتنــة الحمقــى. فإنهــم يصنعــون الفتنــة، ثــم يــأيت األراذل واألوباش 

فيســحبون البســاط مــن تحــت أقدامهــم، ثــّم بعــد ذلــك يبكــون أســفا عى مــا حــدث! يف حن أنــت الذي 

حركــت كل هــذه األحــداث املؤملــة! نهبــوا الخيــام وكّل مــا صــاح عمــر بــن ســعد عــى أصحابــه: »َمــْن 

أََخــَذ ِمــْن َمتَاِعِهــنَّ َشــيْئاً فَلـْـرَيُدَُّه َعلَيِْهــنَّ فـَـَو اللـّـه َمــا رَدَّ أََحــٌد ِمْنُهــْم َشــيْئا« ]الرشــاد للشــيخ املفيــد/ج2/

ص133[ مــاذا نهبــوا منهــم ومــاذا جــرى عــى األطفــال؟ ال أدري! ولكــن عندمــا جــاءوا بالســبايا إىل أبــواب 

الكوفــة، أرشفــت عليهــم امــرأة مــن ســطح دارهــا فســألتهم: مــن أّي بلــد وأّي أّمــة أنتــم؟ فأجبنهــا: نحــن 

ــه)ص(! فــا إن أجبنهــا بهــذا الجــواب أنــا ال أدري كيــف كان حــال األطفــال والنســاء،  بنــات رســول اللّ

بحيــث نزلــت املــرأة مــن ســطحها وبــدأت تطــرق أبــواب الجــريان تجمــع لهــن إزارا ومقانــع؛ »فَأرَْشَفـَـِت 

ــٍد ص فََنزَلَِت الَْمــْرأَُة ِمْن  اْمــَرأٌَة ِمــَن الُْكوِفيَّــاِت فََقالـَـْت ِمــْن أَيِّ اأْلَُســاَرى أَنـْـُنَّ فَُقلـْـَن نَْحــُن أَُســاَرى آِل ُمَحمَّ

« ]اللّهــوف عــى قتــى الطفــوف/145[ َســطِْحَها فََجَمَعــْت  لَُهــنَّ ُمــَاًء َو أُُزراً َو َمَقانـِـَع َو أَْعطَتُْهــنَّ فَتََغطَّــْنَ

أال لعنة اللّه على القوم الظالمين


