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أكمل سماحة الشيخ علي رضا بناهيان في هيئة الشهداء المجهولين األسبوعية، 
موضوعه في خصوص ضرورة الوعي السياسي. فإليكم أهّم المقاطع من كلمته: 

اإلسالم الذي قد اهتّم باحتياجاتنا الحياتّية البّد أن يكون قد اهتّم بالسياسة

لقــد أخــذت األحــكام الدينيــة احتياجاتنــا الحياتيــة بعــن االعتبــار. وقــد بلــغ اهتــام الديــن باحتياجاتنــا 

الحياتيــة إىل درجــة بحيــث قــد اعتــر العامــل الــذي يذهــب إىل عملــه ويكــّد ويتعــب لكســب الــرزق 

ــِه کَالُْمَجاِهــِد  ــَکادُّ َعــَى ِعیَالِ لعائلتــه كاملجاهــد يف ســبيل اللــه. فقــد روي عــن اإلمــام الصــادق)ع(: »الْ

ــِه« ]الــكايف/88/5[. كــا قــد أمــر ديننــا بتأمــن احتياجاتنــا الحياتيــة بحيــث قــد يصبــح  ِفــی َســِبیِل اللَّ

التقصــر يف قضــاء هــذه الحوائــج فعــا محرّمــا. فعــى ســبيل املثــال إذا أرضب أحــد النــاس عــن 

ــرا  ــّم كث ــذي اهت ــام ال ــذا اإلس ــن له ــف ميك ــرام. فكي ــار وح ــذا انتح ــا، فه ــك جوع ــام إىل أن يهل الطع

ــا؟ إذ  ــا إليه ــة، أن يكــون غــر مكــرث بالســاحة السياســية ومل يلفــت أنظارن ــا الحياتي بتأمــن احتياجاتن

ــادالت الســاحة السياســية، وأصحــاب الســلطة هــم  ــة مرهــون مبع ــا الحياتي ــر احتياجاتن ــق أك أن تحّق

ــلطة  ــاب الس ــكان أصح ــث بإم ــا. بحي ــدم تحقيقه ــات أو ع ــذه االحتياج ــق ه ــرار يف تحقي ــاب الق أصح

ــان  ــات اإلنس ــام باحتياج ــغ االهت ــذي بال ــن ال ــذا الدي ــا. إن ه ــا ويبيدون ــّنوا حرب ــا أو أن يش أن يقتلون

الحياتيــة، وأمــر بســّدها وقضائهــا، مــن املؤكــد أنــه قــد اهتــّم بالســاحة السياســية، إذ جميــع احتياجاتنــا 

ــن هنــاك، وهــي رهــن إشــارة أيــدي أصحــاب الســلطة ومــن املعلــوم أن  الحياتيــة بنطاقهــا الواســع تؤمَّ

ــا مــن األحــداث املهّمــة التــي تحســم  ســلوك أصحــاب الســلطة وتداولهــم يف بقائهــم يف مناصبهــم كلّه

يف األوســاط السياســية. فكيــف ميكــن وأىن يعقــل أن يكــون ديننــا قــد أمرنــا باالبتعــاد عــن السياســة؟!
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اإلسالم الذي قد اهتّم بالفقراء وأّكد على مساعدتهم، من المؤكد أنه مكترث بالساحة 

السياسية ومصادر الفقر

لقــد فــرض اللــه مســاعدة الفقــراء تحــت عناويــن الصدقــة واإلنفــاق والــزكاة، ثــّم أعطاها مــن األهمية ما 

قــد قرنهــا مــع الصــاة يف كثــر من آيات القرآن. فهل يعقل لهذا اإلســام الذي وّص مبســاعدة املســتضعفن 

واعتــر مســاعدتهم صدقــة، أن يكــون غــر مكرث بالسياســة؟! والحال أن الســاحة السياســية هــي املصدر 

يف إنتــاج الفقــر أو الغنــى، وبهــا ميكــن الوقــوف أمــام الفقــر وإغاثــة الفقــراء يف نطــاق واســع. ال يُعقــل أن 

يوّصينــا اإلســام مبســاعدة الفقــراء وباالبتعــاد عــن السياســة يف نفس الوقــت! إذ أن املصــادر الناتجة للفقر 

هــي ســاحة السياســة. فــإذا أردنــا أن ننقــذ املحرومــن واملســتضعفن البــّد أن نتدّخــل يف السياســة بصفتها 

العامــل األول يف تكويــن ظاهــرة الفقــر، ألّن يف هــذه الســاحة السياســية يتــم إنتــاج الفقر بنطاقه الواســع.

ــن  ــرآن بعناوي ــّرح الق ــا مل ي ــة. طبع ــاد يف األحــكام الديني ــي األبع ــاد السياســية أهــم مــن باق إن األبع

ــن)ع( إن  ــر املؤمن ــال أم ــا ق ــر. إذ ك ــي ع ــة اإلثن ــاء األمئ ــّرح بأس ــا مل ي ــلطة، ك ــة والس السياس

یــِح« ]االحتجــاج/255/1[ ـُه ِبالتَّْعِریــِض اَل ِبالتَّْرِ ديننــا هــو ديــن اإلشــارة ال التريــح؛ »فَبََعثَــُه اللَـّ

ال يعقل أن يكون الله قد أمرنا بالجهاد ولكن لم يعّين تكليف إدارة الجهاد/ من أجل 

العمل بالجهاد البّد لنا من البصيرة السياسية

املثــال اآلخــر الــدال عــى اهتــام ديننــا بالسياســة هــو أن ديننــا قد أمــر بالجهــاد، وعليــه فابّد أن نســأل: 

مــن الــذي يعــّن الخصــم ويحــّدد زمــن الجهــاد؟ وأيــن يتــّم تنظيمــه؟ مــن الــذي يقــّرر أن قــد حــان وقت 

الجهــاد أو مل يحــن؟ مــن املؤكــد أن هــذه القــرارات تصــدر يف ســاحة السياســة، فــا يجــوز لنــا أن نــدع 

هــذه الســاحة تقــع بيــد أّي كان، إذ ال يصلــح كل امــرء للدخــول يف الســاحة السياســية فيصدر أمــر الجهاد 

أو يقــّرر إيقافــه. كــا اآلن نــرى أن تنظيــم داعــش قــد تصــّدى لذلــك، فأصبحــوا يفرضــون عــى بعــض 

الشــباب وبدوافــع دينيــة أن يهاجــروا للجهــاد. فــإذا أطاعهــم جاهــل مغّفــل فاقــد للبصــرة السياســية، 

يذهــب إىل الجهــاد ـ عــى حــّد تعبرهــم ـ فإمــا يقــوم بقتــل وجرائــم وإمــا يُقتـَـل ويذهــب دمــه هــدرا.



4

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

ال يعقــل أن يكــون اللــه قــد أمرنــا بالجهــاد ولكــن مل يعــّن تكليــف إدارة الجهــاد. ومــن ينظــر إىل الديــن 

بهــذه النظــرة فقــد حمــل صــورة غــر عقانيــة عنــه. ألنــه يف الواقــع يقــول: »لقــد مــدح اإلســام الجهــاد 

ــذي يجــب أن  ــن ال ــه م ــة هــي أن ــة املهم ــل!« ولكــن القضي ــدون أن يدخــل يف التفاصي ــام ب بشــكل ع

ــة دم  ــل حرم ــذي جع ــام ال ــذا اإلس ــروف؟ ه ــاد ويف أي ظ ــب الجه ــى يج ــاد؟ ومت ــم الجه ــدر حك يص

النفــس الواحــدة مســاوية لحرمــة دمــاء جميــع النــاس؛ )َمــْن قَتـَـَل نَْفســاً ِبَغیْــِر نَْفــٍس أَْو فَســاٍد ِفــی اأْلَرِْض 

ــا قَتـَـَل النَّــاَس َجمیعــاً( ]املائــدة/32[ كيــف ميكــن أن يأمــر بالجهــاد بــا أن يعــّن إدارتــه وقيادتــه؟! فََکأَنَّ

البــّد للقائــد الــذي يحــّدد زمان الجهاد ومكانــه أن يكون رجا سياســيّا بكل معنى الكلمة، كــا يجب علينا 

أيضــا أن نتحــّى بالبصــرة السياســيّة لــي نقــدر عــى تشــخيص صّحة قــرارات هــذا القائد، ويف ســبيل أن ال 

ننســاق وراء قــادة مزيّفــن منحرفــن. إذن يف ســبيل امتثــال أمــر اللــه يف قضيّة الجهــاد البّد لنا مــن التحّل 

بالبصــرة السياســيّة. العمــل بالجهــاد مــروط بالبصــرة السياســية. وال ميكــن اتخــاذ القــرار بشــأن الجهاد 

أو املبــادرة إليــه خــارج نطــاق العمليــة السياســية، وهــذا ما يؤكّــد حاجاتنــا املاّســة إىل البصرة السياســية.

أليست أحكام صالة الجماعة تمرين للحضور في مجتمع بقيادة مركزية واحدة؟

الســاحة السياســيّة هــي الحاســمة يف أمر أّمهــات احتياجاتنا الحياتيّــة. ولذلك فقد أعار ديننــا اهتاما بالغا 

بالســاحة السياســية. حتــى أن عباداتنــا قــد طّعمت بطعم السياســة. فعى ســبيل املثال يؤكّد اإلســام علينا 

أن نصــّل صلواتنــا اليوميــة جاعــة. بحيــث إن كان بيتنا يف جوار املســجد ومل نذهب إىل املســجد فتوشــك 

أن ال تقبــل الصــاة. فلــاذا ليــس لنــا أي انطبــاع ســيايس عن صــاة الجاعة؟ فيــا ترى ملاذا قــد حّف حكم 

اتبــاع اإلمــام يف الصــاة الجاعــة مبجموعــة مــن األحــكام التفصيليــة الدقيقــة؟ مثــا ال يجــوز التقــدم عى 

اإلمــام ولكــن التأخــر عنــه مبقــدار ركنــن ال يرّض بصّحــة الصاة. )أي قد ســمح لنــا بالتأخر قليا أمــا التقّدم 

العمــدي فــا يجــوز مطلقــا( أليســت هــذه األحــكام متريــن للحضــور يف مجتمــع بقيــادة مركزيــة واحدة؟!
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كيف يمكن أن يكون الدين غير مباٍل بنفوذ الشيطان وفساده في المجتمع اإلسالمي؟

ــه تعــاىل يف القــرآن  ــم اإلســام أن تجعــل اإلنســان نبهــا تجــاه الشــيطان. فقــد قــال الل مــن شــأن تعالي

ا( ]فاطــر/6[ وإن موقــع العــدّو مــن األهميــة مبــكان  ــیْطاَن لَُکــْم َعــُدوٌّ فَاتَِّخــُذوُه َعــُدوًّ الكريــم: )إِنَّ الشَّ

ــة هــي أن  ــا اإلســامية املهّم ــن معارفن ــق اإلنســان. م ــدء خل ــل ب ــدّو اإلنســان قب ــق ع ــد خل ــث ق بحي

الشــيطان يريــد أن يتغلغــل فينــا ويفســدنا كــا قــد حذرنــا الديــن منــه. فيــا تــرى كيــف ميكــن أن يكــون 

الديــن غــر مبــاٍل بنفــوذ الشــيطان يف املجتمــع وإفســاده؟! إذا كان الشــيطان يهتــّم بالنفــوذ والتأثــر يف 

قلــب الفــرد الواحــد، فبطبيعــة الحــال يفــرض أن تكــون الســاحة السياســيّة أهــّم لــه بكثــر مــن حيــاة 

اإلنســان الفرديــة. لذلــك البــّد أن نرصــد تحــركات الشــيطان لــي ال ينفــذ يف مجتمعنــا، وهــذا يعنــي يجب 

ــا فــردا فــردا، كذلــك لــه حيــل ومكائــد  أن نكــون سياســيّن. فكــا أن للشــيطان حيــل ومكائــد لخداعن

إلفســاد املجتمــع برّمتــه. فهــو يعــرف مــاذا يجــب أن يفعــل. إنــه يعــرف جيّــدا أن أفضــل طريــق هــو أن 

يســتهدف السياســيّن فيخدعهــم ليؤثــر عــن طريقهــم عــى كّل املجتمــع.

الخدمة أو الخيانة السياسّية، أعظم ثوابا أو عقابا من العبادة أو المعصية الفردية

الناشــط الســيايس الــذي يخــدم مجتمعــا بكاملــه، ســيحلّق يف املقامــات املعنويــة أعــى وأرسع مــن كونــه 

إذا خــدم إنســانا واحــدا يف قضيــة شــخصية. وكــذا العكــس؛ فمــن قــام بخيانــة سياســيّة، فذنبــه أعظــم 

ودركتــه يف نــار جهنــم أســفل مّمــن كان ميارس معــايص فردية كــرب الخمر. الجرميــة السياســية والخيانة 

يف الســاحة السياســية لجرميــة عظمــى ال تطهــر بالتوبــة العاديــة، ومــن ارتكــب مثــل هــذه الجرميــة فقــد 

عــرّض عاقبتــه إىل خطــر كبــر. كتــب اإلمــام الخمينــي يف رســالته إىل الشــيخ منتظــري بعــد مــا قــّرر عــى 

عزلــه: »يف ســبيل أن ال تحــرق يف قعــر جهنــم اعــرف بخطــأك وذنبــك، لعّل اللــه يعينك«. ]صحيفــة اإلمام 

)الفارســية(/331/21[ مــن املؤكــد أن الســيد اإلمــام كان يعــرف الفــرق بــن قعــر جهّنــم ورأســها ووســطها، 

ــة  ــا بالدق ــام هــذا كان مصحوب ــر اإلم ــي أن تعب ــكام باطــل عــن غضــب وهــذا يعن ــم ب ومل يكــن يتكل

واإلمعــان. اإلســام الــذي يعتــر حــق النــاس أعظــم مــن حــّق اللــه ديــن ســيايس ألن حقــوق النــاس الكلية 

والواســعة النطــاق مرهونــة مبعــادالت الســاحة السياســية. أحــد ناذجهــا هــو مــا أشــار إليــه قائــد الثــورة 

اإلســامية ســاحة اإلمــام الخامنئــي يف كلمتــه األخــرة يف خصــوص مراعــاة حــق النــاس يف االنتخابــات.
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لقد استشهد شهداء فتنة 2009 في سبيل الدفاع عن حق الناس/ لو كنا قد قمنا بتكريم 

شهداء الفتنة كما ينبغي لما بدأ يردد البعض فكرة إثارة فتنة جديدة

الشــهداء الذيــن بذلــوا أنفســهم يف فتنــة 2009، إنــا استشــهدوا يف الدفــاع عــن أصــوات الناخبــن والتــي 

هــي مــن حــّق النــاس. فقــد دافعــوا عن أصــوات النــاس ووقفــوا أمــام املطالبات بإبطــال أصــوات الناس يف 

االنتخابــات. فقــد استشــهدوا يف ســبيل الدفــاع عــن حق الشــعب وعليه فابد مــن تعظيمهم. فعى ســبيل 

املثــال لنقــم مراســيم تأبــن هؤالء الشــهداء يف تاريــخ معن يف مســاجد أحيائنــا. عندما نقوم بتأبن شــهداء 

الدفــاع املقــّدس فــإن هــذا العمل يضمن أمــان البلد ويصيب أعداءنــا اليأس من أن يهاجموا هذا الشــعب. 

فلــو كّنــا قــد قمنــا بتكريــم شــهداء الفتنــة يف هــذه الســنن ملا بدأ يــرّدد البعــض فكرة إثــارة فتنــة جديدة.

تنجز مقّدمات ظهور الفرج في الساحة السياسية/ ليس إصالح حجاب النساء من أهم 

التمهيدات لظهور الفرج، بل إصالح السياسّيين هو األهّم

قدرتنــا عــى إغــزار معنويتنــا عــر السياســة، بحاجــة إىل رشــد خــاص. وكذلــك مكنتنــا مــن البــكاء وصــّب 

الدمــوع يف مناجــاة األســحار والتوســل إىل اللــه ودعائــه ملطالب سياســية فهذا أيضا بحاجة إىل رشــد خاص. 

وال يخفــى أن عــى رأس أدعيتنا السياســيّة هو الدعــاء لظهور اإلمام صاحب الزمان)عج(. ومن مســتلزمات 

الدعــاء للفــرج هــو الدعــاء لتحّقــق مقّدمــات الفرج، ليكــون الدعاء عن معرفــة ويقرن باإلجابــة. ال ينبغي 

أن يكــون دعاؤنــا كحــال اإلنســان الــذي يخاطــب ربــه ويقــول: »الهــي! أنــا ال أعــرف كيــف يتحقــق الفرج 

ومــا هــي مقّدماتــه، ولكــن عجــل فيــه بأي شــكل مــن األشــكال!« إذا أردنــا أن ندعو للفــرج، البــّد أن ندعو 

لتحّقــق مقّدمــات الفــرج أيضــا ومــن املؤكــد أن معظــم هــذه املقّدمــات مرتبطــة بالســاحة السياســيّة.
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يريد الدين أن يوصلنا إلى أوج الكياسة والفطنة/ أوج الكياسة، هي الكياسية السياسية/ 

لقد شّوه طالب السلطة صورة األجواء السياسية بحيث أصبحت الساحة السياسية ال 

تعتبر ساحة معنوية

ــد وأوج  ــاذا؟ الرش ــاه م ــة تج ــن أوج الكياس ــة، ولك ــا إىل أوج الكياس ــدنا ويوصلن ــن أن يرّش ــد الدي يري

ــا اإلنســان األنــاين فســوف يكــون غــر  الكياســة، هــي الكياســة السياســية. فــإىل هنــا يريــد إيصالنــا. أّم

مكــرث بهــذا الشــأن. مــن خصائــص اإلنســان األنــاين جــّدا هــي أنــه إذا مــات بجانبــه إنســان أو أوشــك 

ــراح  ــرى ج ــذي ي ــان ال ــو ذاك اإلنس ــة ه ــا وأنانيّ ــر لؤم ــاكنا. واألك ــرّك س ــايل وال يح ــراه ال يب ــوت، ت بامل

ــّم. املشــكلة هــي أن طــّاب الســطلة قــد شــّوهوا األجــواء السياســية مــن األول  مجتمــع كامــل وال يهت

وأبعدوهــا عــن الطهــارة واملعنويــة والنــور، بحيــث مل يعــد يعتــر البحــث الســيايس بحثــا نورانيّــا لطيفــا 

معنويّــا. ولذلــك عندمــا يذهــب النــاس إىل جلســة محــارضة أو تعزيــة وقــد طــرح فيهــا بحــث ســيايس، 

يقولــون بــکل رصاحــة: »مل يكــن البحــث معنويـّـا يف هــذه الليلــة بــل كان سياســيّا«! لقــد تعّمــد البعــض 

ــات ال  ــا مبنازع ــة ومتزيقه ــزاب موهوم ــارات وأح ــية بتي ــاحة السياس ــب الس ــوف وتحزي ــّق الصف يف ش

ــت هــذه الظاهــرة مــن  ــا. فكان ــاس مــن الســاحة السياســيّة ويعرضــوا عنه ــّزز الن ــي يتق ــا ل أســاس له

زمــن أوليــاء اللــه ولحــّد اآلن. يف زمــن أهــل البيــت)ع( وبعــد مــا اعــرت اجهــزة الخافــة شــتى أنــواع 

الفســاد، عــزم املأمــون عــى إدخــال اإلمــام الرضــا)ع( يف الســاحة السياســية تشــويها لســمعته. ولكــن 

ــه. ــم عــى قلت ــث صّم ــر عــى املأمــون بحي ــب األم ــل انقل ــام الرضــا)ع( فقــط ب مل تشــّوه ســمعة اإلم

يدخلونها  بحيث  بمكان  والقداسة  المعنوية  من  السياسية  الساحة  تكون  أن  يجب 

ووضوء بطهارة  السياسيون 

ال تســمحوا بــأن تصبــح الســاحة السياســية يف رؤيتكــم مشــّوهة وقبيحــة الوجــه. يجــب أن نعــرف أن كّل 

مــن قبّــح الســاحة السياســية ولّوثهــا، فإنــه هــو الســيّئ ال السياســة. يجــب أن تكــون الســاحة السياســية 

ــق مصــر  ــد تعلّ ــارة ووضــوء. إذ ق ــا السياســيون بطه ــث يدخلونه ــة والقداســة مبــكان بحي مــن املعنوي

شــعب كامــل بهــذه الســاحة ومــا يجــري فيهــا.
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ملــاذا أراد اإلســام أن يربّينــا عــى دفــع الصدقــة يف كّل يــوم، وقــد قّســم الصدقــات اليوميــة إىل صدقــة 

النهــار وصدقــة الليــل؟ ألن هــذا العمــل يربّينــا ويــرك فينــا أثــره الوضعــي. فمــن شــأن هــذا العمــل أن 

يجعلنــا نشــفق باآلخريــن ونبتعــد عــن األنانيــة، فهــو يســوقنا إىل هــذا االتجــاه. فليــت شــعري أمل يــرد 

مثــل هــذا الديــن أن نكــون سياســيّن؟! أرجوكــم أن تركّــزوا عــى عنــر السياســية خــال مــا تطالعــون 

تاريــخ اإلســام، وانظــروا كــم قــد ضّحــى املعصومــون األربعة عــر بأنفســهم يف ســبيل القضايا السياســيّة. 

وكيــف ال يكونــون سياســيّن والحــال أن كل مــا كانــت روح اإلنســان ألطــف وأصفــى يــزداد شــفقة ورأفــة 

بجميــع املســلمن بــل بجميــع أهــل العــامل ولذلــك مل يجــد بــّدا ســوى أن يكــون سياســيّا.

إن قام رجالنا السياسيون بفسح المجال لصولة المستكبرين، يتفاقم الفقر/ اجتناب 

الطاغوت يعني أن نقف أمام نفوذ الطاغوت وال نسمح له بالهيمنة علينا

إن تحّســن الوضع املعيىش لدى الشــعب، مرتبط إىل حّد كبر بعمل السياســيّن. فعى ســبيل املثال إن قام 

رجالنــا السياســيّون بفســح املجــال لصولة املســتكرين، يتفاقــم الفقــر. اآلن يف موضوع االتفــاق النووي قد 

أىت دور مجلــس الشــورى اإلســامي. فنســأل اللــه أن يتوخــوا الحــذر وال يوقعوا بتوقيع يرّض مبصر الشــعب 

ويورّطهــم يف املســتقبل. كان ألنبيــاء اللــه رســالتان؛ إحداهــا عبــادة اللــه وعــدم الرك، واألخــرى اجتناب 

ــٍة رَُســوالً أَِن اْعبُــُدوا اللَّــَه َو اْجتَِنبـُـوا الطَّاُغــوت( ]نحــل/36[ و اجتناب  الطاغــوت؛ )َو لََقــْد بََعثْنــا فــی  کُلِّ أُمَّ

الطاغــوت يعنــي أن نقــف أمــام نفــوذ الطاغــوت وال نســمح لــه بالهيمنة علينا. البــّد أن نرى كيــف يهيمن 

علينــا الطاغــوت؟ وكيــف يتغلغــل بــن صفوفنــا فيتســلط علينــا؟ فابّد أن نــدرس هــذه الثغــرات واملنافذ.
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جّيدة  سياسية  ندوات  الحسينية  الهيئات  وفي  التعبئة  مقّرات  في  تقيموا  أن  أرجوا 

تترّقوا لكي  وبناءة، 

ــة  ــر الســليم ورؤي ــاحة البصــرة والتفك ــا س ــة. إنه ــور واملعنوي ــاحة الن ــيّة، هــي س إن الســاحة السياس

ــا  ــّوروا به ــا وط ــّدا. فأحبّوه ــة ج ــاحة جميل ــا لس ــاق. إنه ــعة النط ــاملة الواس ــرة الش ــتقبل والنظ املس

مســتواكم الفكــري. البــأس أن تشــاركوا يف نقاشــات سياســية ســليمة. أنــا أرجــوا مقــرّات التعبئــة والهيئات 

الحســينية أن يقيمــوا يف مجالســهم الليليــة نــدوات سياســية جيــدة وبنــاءة. ال أن يخوضــوا يف جــداالت 

حــول النــزاع املوهــوم بــن مــا يســمى باليمــن واليســار، بــل يناقشــوا املعــادالت والقواعــد السياســية. 

فليتنبــأوا األحــداث وفقــا لقواعــد الدومينــو ويحلّلوا األخبار السياســية وســلوك قــادة املجتمع السياســيّن.

إن الساحة السياسية بحاجة إلى مراقبة النفس وتقوى عالية جّدا

ــا  ــات وإنه ــن الهج ــا ع ــي به ــي نحتم ــّوة ل ــزداد ق ــة، ون ــا الحياتي ــن احتياجاتن ــد أن نؤم ــن نري نح

ــة جــّدا. فغــّروا رؤيتكــم تجــاه الســاحة السياســيّة وال ترضخــوا لهــذه األوضــاع الســائدة  ــة واقعيّ لرؤي

ــر.  ــن هــذه األوضــاع املوجــودة لظه ــا ع ــج( راضي ــام املنتظر)ع ــو كان اإلم ــا. فل ــا واســعوا لتغيره حاليّ

إذن فابــّد أن نصّعــد توقعاتنــا لــي ال يدخــل الســاحة السياســيّة مــن ال صاحيــة لــه. السياســة يعنــي 

ــاء  ــز نشــاط األنبي ــا مرك ــة وطاهــرة جــّدا. إنه ــا لســاحة صافي ــاس. إنه أن يغــرق اإلنســان يف خدمــة الن

ــة  ــك بحاج ــس وكذل ــديدة للنف ــة ش ــة إىل مراقب ــيّة بحاج ــاحة السياس ــن)ع(. إن الس ــة الطاهري واألمئ

ــام  ــش اإلم ــادة جي ــا. إن ق ــس كّل أحــد أهــا له ــايل فلي ــان الع ــة والعرف ــوى واللطاف ــة والتق إىل املعنوي

الحجــة)ع( مــن القداســة واملعنويــة مبــكان، بحيــث إذا مــّروا مــن مــكان يتــرّك النــاس بــراب أقدامهــم.
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ــا مقرحــا إســاميّا إنســانيّا  ــكا قــد عرضــت علين ــا أن أمري ــو فرضن وكان يقــول اإلمــام الخمينــي)ره(: »ل

ــى  ــام. وحت ــل الس ــن أج ــا وم ــدة لصالحن ــوة واح ــون خط ــم يخط ــّدق بأنه ــن ال نص ــة، نح ــة باملئ مئ

لــو قالــت أمريــكا وإرسائيــل »ال إلــه إال اللــه« نحــن ال نقبــل.« ]صحيفــة اإلمــام الفارســية/ج15/

ــكل  ــا وبش ــد أصبحن ــة. فق ــن السياس ــاد ع ــى االبتع ــا ع ــد ربّتن ــادي ق ــض األي ــأن بع ــّروا ب ص339[ ق

ــن بأكــر عامــل حاســم وأعقــد  ــن عــن السياســة وغــر مكرث ــن ولكــن بعيدي ــن ومعنوي ــّزز أخاقي مق

ســاحة مؤثــرة يف مصــر النــاس ومســتقبلهم. بينــا كان اإلمــام الخمينــي)ره( يقــول: »واللــه إن اإلســام 

ــكان  ــال يف م ــية(/ج270/1[ وق ــة اإلمام)الفارس ــيّئ« ]صحيف ــكل س ــا بش ــوه لن ــد عرّف ــة، فق ــه سياس كل

ــية(/ج467/6[  ــة اإلمام)الفارس ــة« ]صحيف ــن املعنوي ــون دي ــل أن يك ــة قب ــن السياس ــام دي ــر: »اإلس آخ

ــا  ــية وأنظمتن ــا الدراس ــن مناهجن ــن أّي م ــاء. ولك ــالة األنبي ــل أوج رس ــيايس ميثّ ــي الس ــا كان الوع ك

التعليميــة وبعــد مــي 35 ســنة مــن انتصــار الثــورة، تعلّــم األطفــال والطــاب هــذه املعــارف 

ــج(. ــا صاحــب الزمان)ع ــرج موالن ــا يف هــذا املجــال هــو تأخــر ف ــم نتيجــة تقصرن ــح؟ ث بشــكل صحي


