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إشارة

كّل عــام، يتشــّرف أعضــاء الحكومــة  فــي شــهر رمضــان مــن 
بلقــاء اإلمــام الخامنئي. هذا اللقاء المبارك يشــّكل فرصة للتنّور 
ية  والتجديــد واســتلهام الطاقــة مــن أجل خدمــة نظــام الجمهور
كما أّن هــذا اللقــاء بمثابة صــّف ُتدّرس  اإلســامية لعــام قــادم. 
كتاب  فيه أسس الحكم اإلسامي. والمرجع في هذا الصف هو 

نهج الباغة. 

إّن الرسالة الثالثة والخمسين التي بعث بها أميرالمؤمنين؟ع؟ 
كان واليًا على حكومة مصر، رسالة طويلة؛  لمالك األشتر عندما 
واإلمــام الخامنئــي أعاد قراءة أجــزاء منها للمســؤولين الحالّيين 
من باب تقديم الّنصائح. فحســب تعبير سماحته، تنطوي هذه 
الرســالة علــى أهــّم األعمــال التــي تقــع علــى عاتق المســؤولين، 

يتوّجب عليهم مطالعتها بتأّن وتدّبر. و
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ُجِمَع في هذا الكتّيب خطابات اإلمام الخامنئي التي يشرح 
فيهــا ســماحته مرســوم أميرالمؤمنيــن؟ع؟ لمالــك األشــتر علــى 
كما تّم اجتناب  شكل جلسة واحدة، مع مراعاة تراتبّية الرسالة. 
إدراج أّي عنــوان داخل النص؛ حرصًا على جعل أجواء الكتاب 
تدفــع القارئ للشــعور بأّنه يشــارك بشــكل افتراضي في الجلســة 
التــي يبدأهــا قائــد الثــورة اإلســامية بمســتهّل الرســالة الثالثــة 

ينهيها بختامها.  والخمسين و

تتطّرق الخطابات التي ألقاها ســماحته حول الرسالة الثالثة 
والخمسين إلى شــرح حوالي ربع نّص رسالة أميرالمؤمنين؟ع؟. 
كام اإلمام  كّل ما ورد في هذا الكتّيب هو نفس  كر أّن 

ّ
يجدر الذ و
الخامنئي.

صهبا
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مقّدمة

 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

أّيــام شــهر رمضــان، حيــن نقــوم عــادة  إّن مــن عادتنــا، فــي 
نقــوم  أن  اإلفطــار،  علــى  المحتــرم  الــوزراء  مجلــس  باســتضافة 
بقــراءة جمــل من نهــج الباغــة أو حديٍث ما، من أجــل أن تكون 
جلســتنا جلســة روحّيــة ومعنوّية وجلســة موعظــة. أي أن تخرج 
عــن الشــكل المتعارف لجلســات الّدولة والحكومــة، وأن تكون 
علــى هيئــة الجلســات العاّمــة للّناس، حيــث يقومون في شــهر 
رمضــان بتبــادل أطــراف الحديــث. أنتــم بأجمعكــم وبحمد اهلل 
من أهل العلم والمعرفة وأغنياء عن هذه األمور. لرّبما سيكون ما 
تي شارك فيها بعض 

ّ
نقوله هذه المّرة شــبيهًا بالمّرات الّســابقة ال

الّسادة منكم، ليس فيه شيٌء جديٌد؛ ولكن ليس من خصائص 
الّنصيحــة والّتذكير أن يكــون األمر جديدًا. ال بّد بالّطبع أن تكون 
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م 
ّ
مها[ شيئًا جديدًا. فاإلنسان يتعل

ّ
تي تريدون تعل

ّ
المعلومات ]ال

متم 
ّ
الّشــيء مــّرة واحــدة، وهذا يكفيــه إلى بقّيــة حياته. فــإذا تعل

موكم إّياه فســتقولون إّننا نعرفه! 
ّ
شــيئًا يومًا ما وأرادوا الحقًا أن يعل

ولكــّن الّنصيحة ليســت من باب »العلــم والمعرفة«؛ بل هي من 
بــاب الّتأّثــر والّتذّكر واالســتحضار. ولذا، فإّنه لــو كان هناك أمر ما 
ثة أو  نعرفــه، ومــن ثّم قيــل لنا على ســبيل الّنصيحة مّرتيــن أو ثا
إّن جميع الّنصائح  حّتــى خمــس مّرات، فإّن هذا ليس كثيــرًا. و

والمواعظ والكثير من المعارف القرآنّية هي من هذا القبيل.

لقــد ارتأيت أن أقرأ في هذه الجلســة بضع جمل من الّرســالة 
تي هي 

ّ
المعروفة من أمير المؤمنين علّي؟ع؟ إلى مالك األشتر، ال

كثر الوصايا واألوامر تفصيًا. 1998/01/11 أ

مرسوم اإلمام؟ع؟ إلى مالك األشتر

إّن هــذا الــكام موّجــه إلــى مالــك األشــتر العظيــم، وســترون 
أّن فــي طّياتهــا نوعًا من القســوة والــكام الحاّد. يقــوم اإلمام؟ع؟ 
بتوجيــه الكثيــر مــن الّنصائح بأســلوب حــاد بحيث لــو قام أحد 
بنصيحتنــا بهــذه الّطريقــة النزعجنا منــه ولو قليــًا. ولكّن مالك 
ذي وصفه اإلمام؟ع؟ في رســالة أخــرى، قائًا: »فإّنه 

ّ
األشــتر هــو ال
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مّمــن ال ُيخــاف وهنــه، وال ســقطته)1)، وال بطؤه عّما اإلســراع إليه 
أحــزم، وال إســراعه إلى ما الُبــطء عنه أمثل«)2) أي كما أّنه إنســان 
مراقب لنفسه فإّنه كذلك حكيم وعالم؛ فهو ال ُيسرع في المكان 
ــذي يســتلزم 

ّ
ال فــي المــكان  البــطء، وال ُيبطــئ  ــذي يســتلزم 

ّ
ال

الّســرعة. كان اإلمــام؟ع؟ يصف مالك األشــتر بهــذا الوصف في 
رسالة بعثها إلى ِاثنين من قادة الجيش في صّفين. 2005/10/09

َكتبه وأجمع  ولقــد قيل عــن هذا العهد أّنــه: »وهو أطول عهــد 
ُكتبه للمحاســن« أي ليس هناك رســالة تصل إلى مســتوى هذه 
الّرســالة مــن جهــة اشــتمالها علــى محاســن الــكام والّنــكات 
كلمة »العهد«  فظّية. وال بّد أن أذّكــر أّن أحد معاني 

ّ
المعنوّيــة والل

- وهــي المقصــودة هنــا - هي »المرســوم«؛ يعني مثل المراســيم 
تي 

ّ
إّن المراســيم ال تــي توجه إلى شــخص ما، كما و

ّ
الحكومّيــة ال

يخّطها الّســاطين والّرؤساء وكبار القوم لها هذا المعنى. فالعهد 
هنــا ليس بمعنــى الميثاق، إذ هنــاك من يقول أّنــه ميثاق مالك 
األشــتر. الميثــاق يكون حين يّتفق ِاثنين علــى أمر ما، ولكّن هذا 
العهد ليس من هذا القبيل على اإلطاق؛ هو ليس إّتفاقًا، بل هو 
فــه به. ولم 

ّ
مرســوم وّجهــه أميــر المؤمنين؟ع؟ إلــى عامل لديه وكل

1- أي ال ُيخاف الّتقصير منه

2- الحديث رقم 56
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يعمل وفقًا  مه إّيــاه كي يذهــب و
ّ
يرســل المرســوم لعامله، بل ســل

لما فيه. 1998/01/11

لألســف فــإّن مالك األشــتر لم يســتلم الحكم واستشــهد في 
ة 

ّ
يخّية بيــن الّناس. بأدل الّطريــق؛ ولكن بقيت هــذه الوثيقة الّتار

محكمة - من جهة الّســند - ثبتت نســبة هذه الّرســالة إلى أمير 
المؤمنين؟ع؟ ونقلها الجميع. إّن ما ورد في هذه الّرسالة كوصايا 
من أمير المؤمنين؟ع؟ إلى مالك األشتر هي أمور عصرّية في يومنا 
هــذا. فمــع أّن المؤّسســات الحكومّيــة فــي ذلك الّزمــن تختلف 
كثيرًا عن المّؤسسات الحكومّية في أّيامنا هذه؛ ففي ذلك الّزمن 
كان هناك العّمال والُكّتاب؛ واليوم لدينا المؤّسسات الحكومّية 
كثر اّتساعًا؛ ولكن وألّنه؟ع؟ لم يتطّرق  كثر تعقيدًا والهيكلّيات أ أ
إلــى العمل الّتنظيمــّي، أي لم تكن توصياته وأوامره مؤّسســاتّية، 
بل توجيهّية وفحوائّية؛ وهذه ثابتة في جميع األزمنة. فا فرق في 
ّية المصرّية  كان الوالي أو رئيس الجمهور من يملك زمام األمور، أ
أو أّي صاحــب منصــب حكومــّي آخر في المؤّسســات المصرّية 
أو حّتى غير المصرّية. إّن هذه الّرسالة صالحة اليوم لكّل العالم 
يمكن  اإلســامي ولكّل من يعتقــد باألصول والقيم اإلســامّية، و
اإلســتفادة منهــا والعمــل وفقــًا لهــا، وفيهــا الكثيــر مــن الفائــدة. 

2000/12/20
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قوام الّدولة

مِيُر 
َ
َمَر ِبــِه َعْبــُد اهلِل َعِلــٌي أ

َ
ا َمــا أ

َ
يقــول؟ع؟ بعــد البســملة: »هــذ

ْيــِه، ِحيــَن 
َ
َحــاِرِث األْشــَتَر ِفــي َعْهــِدِه ِإل

ْ
ُمْؤِمِنيــَن، َماِلــَك ْبــَن ال

ْ
ال

ُه ِمْصــَر«. ومــن ثــّم يذكــر أميــر المؤمنين؟ع؟ أربع مســائل، ومن 
ّ
َواَل

الملفــت أّنني حين دّققت فيها، رأيت أّن هذه المســائل األربعة 
هــي أهــّم األمور الُمتوّقعــة من الّدولــة ومّنا. فمع غــّض الّنظر عن 
الّدبلوماســّيات والّسياســة الخارجّيــة والعاقــات، تقــع جميــع 
األمــور األخــرى ضمــن هــذه المســائل األربعــة الــواردة فــي هــذا 
العهــد، وقد تــّم ذكر هذه المســائل األربعة وفقًا لترتيــب األولوّية. 
فلنفــرض أّن واليــًا أو أميــرًا يريد أن يتصّرف في دولــة ما، فإّن أّول 
مــا ســيحتاجه هــو الميزانّيــة. فعلــى أّي حال، هنــاك تكاليف ال 
كانت أّول مســألة من المســائل األربعة في  بّد من تأمينها. ولذا، 
هــذا العهد هــي: »ِجَباَيَة َخَراِجَهــا« أي ِاجمع المــال من الّناس، 
إجمــع الّضرائــب؛ ألّنــك فــي الّنهاية، بحاجــة للمال لتقــوم بأّي 
عمــل. هــذه هــي الخطوة األولى. ومــن ثّم يجب عليــك أن تزيل 
َهــا«  المعّوقــات الّداخلّيــة والخارجّيــة الموجــودة: »َوِجَهــاَد َعُدِوّ
إذا هجم  فالجهــاد ضــّد أعــداء مصــر هــو أيضًا علــى عهدتــك. و
عــدّو داخلــّي أو خارجّي عليها، فيجــب أن تدافع عن هذا البلد 

وشعبه. 1998/01/11
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يجــب عليــك أن تتعامل مــع الجهات المهــّددة لألمن - إن 
كان األمــن الّداخلــّي أو الخارجــّي؛ فــإّن العــدّو الّداخلّي يذهب 
األمنــي  االســتقرار  فــكان  الخارجــّي.  العــدّو  وكذلــك  باألمــن، 
كانــت داخلّية أو خارجّية  ومواجهــة العوامــل المزيلة لألمن - إن 

تي طلبها؟ع؟ من مالك األشتر. 2003/02/04
ّ
- هو أحد المسائل ال

الميزانّيــة  أّن  فلنفــرض  واآلن  الّثانيــة.  المســألة  هــي  هــذه 
المطلوبة متوّفرة وليس هناك من عدّو، فإّنه حتمًا يجب أن يبدأ 
بالبنــاء واإلعمــار. أحــد أقســام البنــاء أهّم مــن األقســام الباقية، 
ْهِلَهــا«. والمقصــود 

َ
بنــاء اإلنســان، ولــذا قــال؟ع؟: »َواْســِتْصَاَح أ

مــن الّصــاح ليــس فقــط الّصــاح المعنــوّي؛ بــل هــو الّصــاح 
المــادّي باإلضافــة إلــى الّصــاح المعنــوّي. والّصــاح المعنوّي 
يعنــي الّصــاح العلمّي والّصــاح الّديني واالســتصاح. نقرأ في 
ي«  دعــاء »مــكارم األخــاق«: »َواْســَتْصِلْح ِبُقْدَرِتــَك َمــا َفَســَد ِمِنّ
كان مّني  واالســتصاح يعني أن تجّرني إلى الّصاح. فاجعل ما 
قابــًا ألن يكــون صالحــًا وجّيــدًا، اجعلــه صالحًا. ولذا، فــإّن أّول 
عملّية للبناء هي بناء البشــر واإلنســان. ورابع مسألة وآخرها هي 

قوله: »َوِعَماَرَة ِبَاِدَها«.

كم على مصر،  كمحافظ وواٍل وحا إذا تّم تعيين مالك األشتر 
فإّنه لن يذهب كي يكســب منصبًا وســلطة أو يجلب االستفادة 
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كي يقوم بإنجاز هذه األمور: أن  المادّية إلى نفســه. بل ســيذهب 
يأخــذ من الّناس الحّصــة المتوّجبة عليهــم إلدارة األمور المالّية 
يحفظهــم مــن أعدائهــم. أن  للّدولــة. أن يواجــه أعــداء الّنــاس، و
يقّربهــم من الّصــاح؛ الّصاح على وســعه، المــادّي والمعنوّي، 
ذي هو الُمتعّين في كام علّي؟ع؟ وفي منطق نهج الباغة. أن 

ّ
ال

ُيعمر المدن ومناطق حكمه. باختصار، أن يبني اإلنســان، يعمر 
األرض، يرفع األخاق والقيم المعنوّية، وأن يجبي من الّناس ما 

يتوّجب عليهم دفعه من ضرائب للّدولة. 1981/05/19

فــإذن أصبــح واضحــًا، ومن أجــل إدارة دولة ما، ال بــّد لنا من 
إنجــاز أربعة أمــور طبيعّيــة. أّواًل، أن نؤّمن الميزانّية من الّشــعب. 
وهــذا األمر ال يفيد فقط في قدرتنــا على إنجاز األعمال؛ بل يفيد 
ذيــن يقومــون بتأميــن هــذه الميزانّيــة. إّن تأميــن 

ّ
األشــخاص ال

الميزانّيــة من قبل الّشــعب هو إنفــاق. وأفضل اإلنفــاق هو المال 
ذي يعطيه الّشــعب للّدولة وللوالي حّتى يقوم بتســيير أمورهم. 

ّ
ال

والخمــس والّزكاة هو من هذا القبيــل. إّن فائدة اإلنفاق تصل أّواًل 
و�قَ  ُ إلــى بــاذل الّنفقــة، ومن ثّم تصل إلى الُمنفق. إّن آية: >َوَم�نْ �ي
<)1) هي أيضًا من باب اإلنفاق.  ِلُحو�نَ ُم�نْ

ْ
َك ُهْم ال �ئِ

َ
ْول

ئُ
� ِسِه �نَ �نْ َحّ �نَ ُ �ش

إّن قيامنــا بإنقاذ أنفســنا من الّشــح والبخل والّطمــع الموجود في 

1- الحشر: 9 - الّتغابن: 16
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إخراج  قلوبنــا عبر إعطــاء المال، عبر وضع اليد داخــل الجيب و
المال منه، هو شيء في صالحنا. بالّطبع، فإّنه بعد أن يصل هذا 
يتّم إنفاقه بشــكل صحيح إن  المال إلى المكان المخّصص له و

شاء اهلل، فإّن الفائدة الّثانية منه ستصل إلينا.

وفقًا ألمر اإلمام علّي؟ع؟ إلى مالك األشتر، عليه أن يبدأ أّواًل 
َها«، وبعدها »َواْسِتْصَاَح  بـ»ِجَباَيَة َخَراِجَها«، ومن ثّم »َوِجَهاَد َعُدِوّ
ْهِلَهــا« ومــن بعدها »َوِعَماَرَة ِبَاِدَها«. ومــن هنا يّتضح أّنه لو كان 

َ
أ

موضــوع الّسياســة الخارجّية أيضــًا أمرًا مطروحًا فــي ذلك الّزمن، 
فإّنــه لــم يكن في عهــدة والي مصــر. يعني أّن صاحــب القرار في 
إذا كان ال بّد من  هــذا الّشــأن ليس هو والي مصــر - أي مالك - و
أخــذ قرار في هذا الّشــأن، فــإّن أمير المؤمنين؟ع؟ هو من ســيقوم 

بهذا األمر.

بناء الّنفس

كــي يهتّم بأمور المنطقة،  حســنًا، لقد ذهب مالك إلى مصر 
 ،

ّ
فهــل يكــون أّول أمــر يوصيــه به؟ع؟ مرتبطًا بشــؤون العمــل؟ كا

لــم يكــن مرتبطًا بشــؤون العمل، بــل مرتبطًا به نفســه. فــي الواقع 
إّن األصــل هــو أّننــا إذا أردنا بناء الّنــاس والّدولة، فعلينــا أّواًل بناء 
أنفســنا. لــم يقل أميــر المؤمنين؟ع؟ لمالك فــي الوهلة األولى أن 
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يقــوم مثــًا بالّتعامــل مــع الّنــاس بالّشــكل الفانــي. بل بــادر إلى 
َمَرُه ِبَتْقَوى اهلِل« 

َ
تعليمه فن العمل والحكم. فبدأ منه أّواًل، وقال: »أ

فإّننــي عند إرســالك إلى مصر، آمــرك أّواًل أن يكون عندك تقوى. 
كلمة  والّتقــوى تعنــي أن تحــذر اهلل وأن تســتحضره. إّن »الحذر« 
غة الفارســّية 

ّ
تي ما زالت مســتعملة في الل

ّ
جّيدة. واالحتماء، وال

كّنا لسنوات نتحّسس بشّدة  كلمة جّيدة. لقد  منذ القدم، أيضًا 
مــن هــذه الكلمة، وكّنا نقــول أّن اســتعمالها خاطــئ، ولكن بعد 
؛ إّن االحتمــاء هو لإلنصــاف اختيار 

ّ
أن فّكرنــا فيهــا، رأينــا أّنــه كا

كمل، ولكّن  كان »الحذر« يــؤّدي معنى أ صحيــح. بالّطبع لرّبما 
يعنــي  ال  واالحتمــاء  خاطئــًا.  معنــى  ليــس  كذلــك  االحتمــاء 
االجتنــاب. إّن االحتماء يعني المراقبــة. والمحتمون تعني أهل 
المراقبة، وفي الواقع إّن اإلحتماء هو نوع من الحذر؛ والمراقبة هي 
كّل، فإّن الحذر هو معنى مناســب للّتقوى.  نفســها الحذر. على 
فلتحذر اهلل. ولتكن متنّبهًا إلى أّن اهلل موجود. وهذا هو المقصود 
من الّتقوى اإللهّية. وعلى اإلنســان، عند أّي أمر يريد فعله أو أّي 
يحيط علمًا بــكّل أفعاله.  أمــر يريد تركــه، أن يعلــم أّن اهلل يراقبه و
وهــذا هو نفس قول اإلمــام؟ق؟ في أحد خطاباته: »اعلموا أّنكم في 
محضــر اهلل«، ولقــد كان هــذا مهّمــًا جــّدًا. وهــذا في الواقــع تعبير 
آخــر عــن الّتقــوى اإللهّيــة. أن يكون اإلنســان مراقبًا لنفســه دائمًا 
م اآلن، اهلل يراقبني؛ فعلّي أن أنتبه 

ّ
وأن يقــول في داخله: أنا وأتكل
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أن ال أجعل نفســي عرضة للغضــب واإلعراض اإللهّي؛ هذه هي 
الّتقوى اإللهّية. 1998/01/11

كّل   إّن أســاس عملــي أنــا وأنتــم هــو الّتقــوى. هــذا يعنــي أّن 
تي هي 

ّ
تي هــي بعهدتنــا - وال

ّ
تــي نريــد القيام بهــا وال

ّ
األعمــال ال

كبيــرة وصعبــة جــّدًا - ال يمكــن أن تتحّقــق مــن دون  أعمــال 
الّتقــوى. فــإذا لم نتحــّل بالّتقــوى، لن يكــون بمقدورنــا إنجازها. 
بالّطبــع، فإّنه مــن البديهّي أّن الّتقوى هي شــرط الزم للكثير من 
كافيًا؛ ولكّن  ّية، ولكّنها ليســت شــرطًا  األعمــال الّدنيوّيــة واإلدار
متــى مــا ُفقــدت الّتقــوى، فــإّن تأثيــر هــذا األمر الّســلبّي ســيكون 
واضحــًا؛ ومتــى ما ُوجــدت الّتقوى، سنشــاهد آثارهــا اإليجابّية؛ 
وهــذا هو الّســبب فــي أن يخاطــب أمير المؤمنيــن؟ع؟ مالك في 
أّول رســالته »َاَمــَرُه ِبَتقــَوى اهلِل«. فإّنه من دون الّتقــوى لن ينمو أّي 
جذع شــجرة؛ وهذا الّتعبير أيضًا موجود في نهج الباغة؛ أي من 
دون الّتقــوى، ال يتــّم أّي عمــل. إذا لــم يكن هناك حــذر من اهلل، 
ولــم يعتــِن اإلنســان بالّتقــوى فــي وظيفتــه اإللهّية ولــم يحذر من 
الغضــب اإللهــّي، فــإّن هــذه األعمال لن تتّم بســهولة وبالّشــكل 

الّصحيح.

ولــذا فإّنكــم وفــي اختياركــم لألشــخاص، عليكــم أن تراعــوا 
الّتقــوى. وبالّطبــع فإّنني حين أقول أن تراعــوا الّتقوى، فإّن هذا ال 
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إّن هذا القول هو قول  ، و
ّ

يعني أن ال تراعوا المؤّهات األخرى؛ كا
غيــر منطقــّي أبــدًا وال معنى لــه وال يقوله أحد. ولكــّن الكام يدور 
حول اإلنســان الذي يتمتع بالمؤّهــات األخرى، واألمر يدور بين 
شــخص تقّي وشــخص آخر غير تقّي، فعلينــا أن نترك غير التقّي 
 فــإّن مــن ليــس لديــه المؤّهــات، ال 

ّ
إال جانبــًا ونختــار الّتقــّي، و

كثر  يمكنه أن ينجز عمًا. ومن البديهّي أّن الّطبيب الّتقّي مفيد أ
مــن الّطبيــب غير التقّي. وهذا ال يعني إذا كان يوجد شــخص ال 
يعــرف الّطبابة ولكّنه تقّي، أن نأتــي به ليعاين المريض؛ ال يتفّوه 

كهذا؛ هذا واضح. أحد بكاٍم 

إيثــاِر  يفّصــل؟ع؟ فــي هــذه الّرســالة فــي نمــاذج الّتقــوى: »َو
 

ٌ
طاَعِتــِه« فيؤثــر طاعــة اهلل علــى طاعة الّنــاس. وهذا بنفســه مثال

عظيــٌم علــى الّتقوى، بأن يقوم اإلنســان دائمــًا بترجيح طاعة اهلل 
على طاعة عباد اهلل واألمور األخرى الّشخصّية والفردّية والعائلّية 

واالجتماعّية والّسياسّية.

َمَر ِبِه في ِكتاِبِه« فعليك أن تقوم بجميع الواجبات 
َ
باِع ما أ إّتِ »َو

الموجــودة فــي القــرآن والّســّنة؛ وهــذا يعنــي أن ال تتغاضــى عــن 
إحدى الواجبات اإللهّية أو المحّرمات اإللهّية من أجل مصلحة 
مــا. فإّنــه ال يوجــد أّي مرّجــح ألّي مصلحــة علــى الواجبــات. 
تي لهــا مكانها وهي 

ّ
بالّطبــع يوجــد لدينا أحكام دينّيــة ثانوّية وال
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أمــور واضحــة؛ لكّن األصل واألســاس يجب أن يكــون في تنفيذ 
األحكام والواجبات اإللهّية. 2000/12/20

َمــَر ِبِه في 
َ
بــاِع ما أ إّتِ وبالّطبــع فــإّن الّتعبيــر بـ»الكتــاب« فــي »َو

كــن األخرى؛ حّتــى فــي الكثير من  ِكتاِبــِه« وفــي الكثيــر مــن األما
الّتعابيــر القرآنّيــة، ال يعني نفس الكتاب، بــل ما كتب اهلل. نحن 
نبحث في هذا األمر في بعض األبحاث في الفقه، هل المراد من 
ه؟ أي ما هــو مكتوب في القرآن، إذ يســأل بعض 

ّ
كل الكتــاب هــو 

، ليس 
ّ

كا ت على الحكم الفاني؟ 
ّ
تي دل

ّ
األشخاص، ما اآلية ال

كتب اهلل. 1998/01/11 كتب اهلل تعني ما  هذا هو المراد. ما 

باِعها َوال َيشَقى   ِبإّتِ
ّ

َحٌد ِإال
َ
تي ال َيسَعُد أ

َّ
»ِمن َفراِئِضِه َوُســَنِنِه ال

ِإضاَعِتهــا« فــاهلل تعالــى قد أمر أن ال يســتطيع   َمــَع ُجحوِدهــا َو
ّ

ِإال
 عبر اّتباع 

ّ
أحد أن يؤّمن ســعادة المجتمع أو ســعادته الخاّصة إال

إذا أردنا تشــبيه الّتقوى اإللهّيــة بقصيدة ما،  األحــكام اإللهّيــة. و
فســيكون أحــد أبياتهــا البــارزة هــو ترجيــح طاعة اهلل علــى طاعة 

اآلخرين. 2000/12/20

كتاب اهلل  تي جــاءت في 
ّ
»ِمــن َفراِئِضِه َوُســَنِنِه« فــإّن األمور ال

َكَتــَب اهلل« هــي الفرائــض وكذلك الّســنن. فالّســنن  بمعنــى »مــا 
كتبه اهلل  َكَتَب اهلل«؛ أي أّن الّســنن هي أيضًا أمر قد  هي أيضًا »ما 
علينا؛ ولكّنه لم يجعلها واجبة علينا. ال يجب أن يظّن اإلنسان 
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تــي نعّبــر عنهــا بالمســتحّبات والّنوافل هي 
ّ
أّن الّســنن واألمــور ال

كان الكثير  كما وقــد  كمــا الواجب،  ؛ هي تبقى 
ّ

كا أمــور متروكــة. 
منهــا واجبــة على الّنبّي؟ص؟. فقد ورد في بعــض رواياتنا أّن نافلة 
كما ورد في ســورة  كانت واجبــة على الّنبــّي؟ص؟. أو  يــل مثــًا 

ّ
الل

و 
ئَ
ا لاً 3  ل�ي ُه �قَ ص ِم�ن �قُ ِو ا�ن

َ
ُه ا ص�نَ لاً 2 �نِ ل�ي ا �قَ

ّ
ِال َل  �ي

َّ
ِم الل المّزّمــل: >�قُ

َك  �ي
َ
ى َعل ل�قِ � َ��نُ �نّ <)1) ومــن ثــّم يقول: >اإ لاً �ي ر�ق رءا�نَ �قَ ِل ال�قُ ّ ِه َوَر�قِ �ي

َ
د َعل ِ رن

<)2) وكأّن هذا القول الّثقيل هو ظاهرة أو حادثة تحتاج  لاً �ي �ق
َ ولاً �ش �قَ

إلــى تلــك المقّدمــات والمؤّهــات الفانّيــة. فعليــك أن تجّهــز 
نفســك لذلك القول الّثقيل والّطريق إلــى ذلك هو أّنه عليك أن 
ليل. وفقًا لما يظهر لي من هذه اآلية، فإّن الغرض هو هذا. 

ّ
تقوم ال

كان قد ورد هذا في الّروايات أم ال. ولكّنني ال أعلم إذا 

باِعها« فلن يسعد أّي   ِبإِتّ
ّ

َحٌد ِإال
َ
تي ال يسَعُد أ

َّ
ومن ثّم يقول: »َال

 عبر اّتباع هذه الفرائض والّســنن؛ أي لن يكون هناك 
ّ

شــخص إال
 عبر اّتباع الفرائض والّسنن.

ّ
أّي سعادة ألّي شخص إال

ِإضاَعِتها« وال يأتي على اإلنسان   َمَع ُجحوِدها َو
ّ

»َوال َيشَقى ِإال
يكون اإلنكار   بإنكار الفرائض والّسنن أو إضاعتها. و

ّ
أّي شــقاء إال

إضاعتهــا مــن قبــل المؤمنيــن  مــن الكّفــار وعديمــي اإليمــان؛ و

1- المّزّمل: 4-1

2- المّزّمل: 5
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إذا حصل هذا  والمنتميــن، ولكّنهم يضّيعــون الحدود اإللهّية. و
األمر، فسيحّل الّشقاء والبؤس.

َيــِدِه  ن َينُصــَر اهلَل ُســبحاَنُه ِبَقلِبــِه َو
َ
وهنــاك أمــر آخــر وهــو: »َوأ

َوِلســاِنِه« وهذا يعني أّن نصرة اهلل واجبة حّتى في مرحلة القلب. 
مــاذا تعنــي نصرة اهلل في مرحلــة القلب؟ علينــا أّواًل أن نعرف أّن 
نصــرة اهلل تعنــي نصــرة ديــن اهلل، ونصرة ســبيل اهلل ونصــرة القيم 
اإللهّيــة. علــى هــذا، كيف يمكــن أن ينصــر اإلنســان اهلل بقلبه؟ 
والعــدّو أّي عــدّو؟ ألّن الّنصــرة تعنــي نصــر شــيء علــى شــيء. 
ذي ســنغلبه بقلوبنا ونســّمي هذا األمــر الّنصرة 

ّ
فمــن هــو العدّو ال

القلبّية؟ إّن هذا العدّو في الواقع هو األهواء والميول واالنحرافات 
ب عليها. وهذه 

ّ
تي علينــا أن نتغل

ّ
تــي هي فــي داخلنا، وهي ال

ّ
ال

الّنصــرة هي أعلــى مراتب الّنصرة. فإّننا إذا لــم ننصر اهلل في هذه 
المرحلة وخذلناه - بناء لتعبير الّنصرة، فإّنه إذا صّح اســتعمال 
كلمــة »الّنصــرة« مع اهلل، فإّن الخذالن يصّح أيضــًا - إذا لم ننصر 
اهلل هنــا، فلــن يكون من الممكن أبدًا أن ننصر اهلل في مرحلة اليد 
سان. فإّننا سننصر اهلل بيدنا ولساننا بعد أن نكون قد نصرناه 

ّ
والل

في قلوبنا، وأوجدنا في القلب ذلك الّدافع القوّي. 1998/01/11

وأينما شــعرت أّن الجبهــة اإللهّية واألهــداف اإللهّية تحتاج 
إلى مســاعدتك، عليك أن تفعل هذا األمر حتمًا. أّواًل عليك أن 
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توافق بقلبك، ومن ثّم تستخدم يدك وبعدها لسانك.

في األمر بالمعروف، المرحلة قبل العمل هي قلب اإلنســان. 
فإذا أراد اإلنسان بصدق أن يأمر بالمعروف، فعليه أن يكون عاقدًا 
 فلن يكون صادقًا فيه. وهنا أيضًا 

ّ
إال قلبه على ذلك المعروف، و

لسان - ولم يكن القلب 
ّ
كذلك األمر؛ فإذا كانت نصرة اهلل فقط بال

موافقــًا - فهذا ال يكفي. إذا لم يكن القلب موافقًا، يصبح العمل 
ياًء، وخاليًا من المضمون، وفارغًا، وظاهرّيًا ومعدوم البركة؛ وفي  ر
الخــارج أيضــًا لن يكــون له تأثير؛ ولــذا يجب أن يبــدأ العمل من 

سان. 2000/12/20
ّ
القلب ومن ثّم يتّم تنفيذه باليد وبعدها بالل

َل ِبَنصــِر َمن َنَصَرُه 
َ

 اســُمُه َقد َتَكّف
َ

ُه َجّل
َ
آنــذاك يقــول؟ع؟: »َفِإّن

ُه« 1998/01/11 َعّزَ
َ
ِإعزاِز َمن أ َو

وليــس هنــاك مــا هو أهــّم بالّنســبة لكم مــن أن ُتنصــروا؛ وهل 
هناك ناصر أفضل من اهلل؟ إذا نصرك اهلل فســتجتاز المشكات؛ 
يمكنكــم أن تعبروا أضيق المعابر، ولن تقف في وجهكم العوائق 
بون عليها. وبعد هاتين المســألتين فــورًا، أي اّتباع األمر 

ّ
وســتتغل

ن َيكِســَر َنفَســُه 
َ
َمَرُه أ

َ
والّنهــي اإللهّييــن والّنصرة اإللهّية، يقول: »َوأ

ــَهواِت« أي أن يتحّكم في شــهوته. إّن المسؤول عن عدد 
َ

ِمَن الّش
يجب أن  من الّناس ال يمكنه أن يكون أســيرًا لشــهوته وغضبه، و
ال تهــّزه تلك الميــول والّشــهوات واالغراءات الطبيعّية بســهولة، 
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كالّسفينة تتقاذفه األمواج من  تي تجعل اإلنســان العادّي 
ّ
وهي ال

جهة إلى أخرى. ولذا فا بّد أن يكسر طغيان الّشهوات في نفسه. 
2000/12/20

قة بالعمل والّنفس والقلب 
ّ
فبعد أن يتخّطى المرحلة المتعل

والفكــر، يؤّكد على مســألة المواجهة مع شــهوات الّنفس، مع أّن 
كامه الّسابق. كل ما سيقوله هو مشهوٌد في طّيات 

فإذن، عليه في الواقع أن يكســر نفســه في مواجهة الميل إلى 
الشــهوات واإلقبــال عليها. فحين تحّدد الّنفس هدفًا لها وتســير 
تي ترغب بها، يجب هنا أن يكســر اإلنســان هذه 

ّ
باّتجاه األمور ال

الّنفس عّما هو حرام وليس هلل فيه رضى.

َيَزَعهــا ِعنَد الَجَمحــاِت« الجمحات تعني الّتمّرد. الّنفس  »َو
تتمــّرد أحيانــًا. فقــد يكــون اإلنســان مســيطرًا على نفســه بشــّدة، 
حافظــًا لهــا، ولكن يحدث أحيانًا، أن يرى اإلنســان نفســه فجأة 
ذي يستطيع أن يرّوض 

ّ
قد بدأت بالتمّرد. بالّطبع فإّن اإلنســان ال

نفســه، لــن يكــون تمّرد نفســه طويــل األمد فــي أغلــب األحيان. 
فيجــب عليه، وبمجّرد أن تبــدأ بتمّردها واضطرابها ووقاحتها أن 
ن يَزَعها« أّنها 

َ
يكبح لجامها. وقد جاء في شرح »أ يقبض عليها و

تعني أن َيكِفها؛ أي أن يكبح لجام الّنفس في تلك اللحظة.

ّماَرٌة 
َ
 ما َرِحَم اهلُل« نفس اإلنسان »أ

ّ
ّماَرٌة ِبالّسوِء ِإال

َ
فَس أ  الّنَ

َ
»َفإّن
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ِبالّسوِء«. وحين ُيقال »الّنفس األّمارة« يظّن البعض أّن في داخل 
اإلنســان حقائق وأحدها »الّنفــس األّمارة«، والحال أّن األمر ليس 
ات. ونفسك تعني ذاتك. ونفسي تعني 

ّ
هكذا. الّنفس تعني الذ

ات« قد ترّكبــت من خصائص وغرائــز وحقائق. 
ّ

ذاتــي. هذه »الــذ
تي تشــّد 

ّ
ــفلة، وهــي ال إحــدى هــذه الحقائــق هــي الحقيقــة الّسُ

تــي تطلبهــا 
ّ
اإلنســان نحــو األمــور الحقيــرة والمســائل الماّدّيــة ال

غرائز اإلنســان؛ مثل الّشــهوة الّنفسانّية، الّشــهوة الجنسّية، شهوة 
إحدى الحقائق الموجودة  كل. و المنصب، شــهوة المال وما شا
فــي نفــس اإلنســان وتترّكــب منهــا تلــك الّنفــس هــي الحقيقــة 
ُيعّبر عنهــا بـ»الّنفس  تي تشــّد اإلنســان نحــو اهلل، و

ّ
ــة وهي ال الِعلوّيَ

المطمئّنة«. على أّي حال، إّن هذه كل ذلك هي ذات اإلنسان، 
وليس هناك شــيء وراء ذات اإلنســان. فعلينا أن نحفظ أنفسنا. 
كثيرًا  ّماَرٌة ِبالّسوِء«؛ أي 

َ
ّماَرٌة ِبالّسوِء« نفس ابن آدم »أ

َ
فَس أ  الّنَ

َ
»َفِإّن

 ما َرِحَم اهلُل« 1998/01/11
ّ

ما تأمره باألمور الّسّيئة. »ِإال

ضرورة مراقبة ما يصدر مّنا

بعــد ذكــر هــذه المقّدمة يقــول؟ع؟ إّنني أرســلتك إلى منطقة 
كان عليها حّكام قبلك. فإّن مالك األشــتر لم يكن أّول شــخص 
كان  يتقّرر أن يحكم مصر؛ وكان قبله أشــخاص حكموا مصر، إن 
كان يوجــد الملوك  بعــد الفتوحــات اإلســامّية أو قبلهــا، حيث 
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كانت  كيف  والفراعنة. يقول؟ع؟ إّنني أرســلك إلى هناك، فانظر 
كنــت تصــدر عليهم من  نظرتــك بالّنســبة لمــن ســبقك؟ وماذا 
م يا 

َ
أحــكام؟ واعلــم أّن نفــس الّنظرة ســتكون في حّقك »ُثــّمَ اعل

َك ِمن 
َ
 َقبل

ٌ
يها ُدَول

َ
هُتَك ِإلى ِباٍد َقد َجــَرت َعل ّنــي َقد َوّجَ

َ
ماِلــُك أ

ُكنَت َتنُظُر  موِرَك في ِمثِل ما 
ُ
 الّناَس َينُظــروَن ِمن أ

َ
ّن

َ
َعــدٍل َوَجوٍر َوأ

 فيِهم«. 
ُ

ُكنَت َتقــول َيقولوَن فيَك مــا  ــَك َو
َ
موِر الــُوالِة َقبل

ُ
فيــِه ِمــن أ

فنحــن نجلــس ونضــع أفعــال مــن كان قبلنــا أو من كان مســؤواًل 
ومديــرًا قبل أن نســتلم نحــن المســؤولّية واإلدارة، نضعهم تحت 
المجهــر، وننتقــد كّل حركــة أو فعل صدر منهم وُنشــِكل عليهم. 
مثــًا نقــول: »كان عليــه أن ال يفعــل كذا«، »كان عليــه أن ال يقول 
كــذا«، و»كان عليــه أن يفعل كذا«. عليكــم أن تعلموا أّننا نجلس 
اليوم في نفس ذلك المكان حيث األنظار متســّمرة نحونا وتقوم 
بإصــدار األحــكام على أعمالنا. ولذا، يا مالــك! عليك أن تنتبه 
وأن تعلــم أّن أّي حــرف أو عمل يصدر منك ســيكون في معرض 
أنظــار الّنــاس؛ وهذه األنظار يجب أن تكــون موافقة عليك في ما 
ذيــن ينظــرون إليك، ليســوا الغرباء 

ّ
تضمــر؛ أي إّن األشــخاص ال

يجــب أن  ذيــن تديرهــم، و
ّ
والبعيديــن عنــك؛ بــل هــم الّنــاس ال

تكــون قلوبهــم وعواطفهــم وانتماءاتهــم معــك؛ ولــذا، عليــك أن 
ى 

َ
 َعل

ُّ
ما ُيســَتَدل

َ
ِإّن كامل لتصّرفاتــك وأفعالــك؛ »َو تنتبــه بشــكل 

لُسِن ِعباِدِه«.
َ
ى أ

َ
ُهم َعل

َ
الّصاِلحيَن ِبما ُيجِری اهلُل ل
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اذخار العمل الصالح والشّح بالنفس

يَك َذخيــَرُة الَعَمِل 
َ
خاِئــِر ِإل

َّ
َحــّبَ الذ

َ
ومــن ثــّم يقــول: »َفلَيُكن أ

المســؤولّية،  لهــذه  باســتامك  تفّكــر،  أن ال  الّصاِلــِح«. عليــك 
إمكانات ماّدّيــة وبيوت  بالتكديــس لمســتقبلك - مــن أمــوال و
ذي 

ّ
وغيرها - وأن ال تقول إّنك تّدخر هذه األمور إلى ذلك اليوم ال

سُتكّف يدك فيه عن هذه اإلدارة أو القدرة فتستفيد منها آنذاك. 
تــي يمكــن أن نحصــل عليها الحقًا 

ّ
إّن المنصــب والمســؤولّية ال

بسبب استامنا لهذه المسؤولّية هي أيضًا تعتبر من المّدخرات؛ 
ولقــد ســمعت أّن بعــض مســؤولي دول العالــم المختلفــة، يقوم 
ذي سيســتلمه في الّشركة أو 

ّ
بالمفاوضات بالّنســبة للمنصب ال

المنّظمة الفانّية أو المركز الّتجاري العالمي الفاني، وهو ما زال 
لم يترك منصبه ذاك، يتّم توقيع العقد وهو ما زال في فترة رئاسته 
يســتفيد البعــض مــن الوثائــق  ّيــة أو اســتامه للــوزارة. و للجمهور
تي ال أوافق عليها 

ّ
والمســتندات التي يّدخرونها! إحدى األمور ال

كثيرًا هي أن يقوم الّشخص في فترة مسؤولّيته، باستغال الوقت 
ه أيضًا قد ينجز 

ّ
كل ذي لو صرفه 

ّ
ذي لديه - ال

ّ
القليل والمحدود ال

مــا عليــه من أعمــال - فيكمل دراســته لكــي يأخذ مثًا شــهادة 
كّل هذه  يســتفيد منها بعد انتهاء فترة مســؤولّيته! إّن  الّدكتوراه و
مّدخــرات ُيهّيؤهــا األشــخاص الّضعــاف والّصغار ألنفســهم في 
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فتــرة مســؤولّيتهم. يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟ لمالــك األشــتر: ال 
تّدخــر هذه األمور؛ ولتكــن أحّب المّدخرات في نظرك هي اّدخار 
العمــل الّصالــح. وليكن شــعورك، عند انتهاء فترة مســؤولّيتك، 
ذي تستفيد منه 

ّ
أّنك قد اّدخرت لنفســك هذا العمل الّصالح ال

أمام اهلل وفي محكمة العدل اإللهّية، وكذلك في أعين الّناس.

تــي نقوم 
ّ
وليــس صحيحــًا أّن الّنــاس لــن تعــرف باألعمــال ال

تي تترّتب على وجودنا. وعلى فــرض أّنهم لم يعرفوا 
ّ
بهــا واآلثــار ال

لعّدة أّيام، فإّنهم في الّنهاية سيعرفون. وليس صحيحًا أّن العمل 
يكشف  ، ففي الّنهاية سيكون معروفًا و

ّ
يفنى؛ كا الّصالح يذهب و

كّل  عن نفســه. إّن األقوال الخالية والكام الّدعائي الموجود في 
العالــم، ومن ضمنها بلدنا، هي مثل األعاصير والّرياح واألشــياء 
ُع  �نَ �ن َ ّم� م� �ي

ئَ
�ًء َوا �ن ُ َه�جُ �ج �ن �يَ

ُ� �نَ �جَ � الرنَّ ّمَ
ئَ
� الّســريعة الّزوال؛ ال تبقــى؛ >�نَ

ذي فعلتموه 
ّ
<)1) إّن العمل الّصالح ال ر�نِ

 �نِ�ي الائَ
ُ مُك�ش �يَ

�َس �نَ ال�نّ
إذا كان أمير  ذي يجلب الفائدة - ســيبقى وســُيعرف أيضًا. و

ّ
- ال

المؤمنيــن قــد قبل الحكم والّســلطة وســعى بجــّدٍ وراء الوظائف 
كان هذا األمر هو الّسبب. 2000/12/20 الحكومّية، فقد 

يَك َذخيَرُة الَعَمِل الّصاِلِح«. فليس 
َ
خاِئِر ِإل

َّ
َحّبَ الذ

َ
»َفلَيُكن أ

مــن الّضــرورة أن تّدخر األموال واإلمكانــات الماّدّية. بالّطبع هو ال 

1- الّرعد: 17
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يقول: »ال تّدخر«؛ بل يقول أن ال تكون مرغوبة ومحبوبة. إّن أفضل 
ما تّدخره يجب أن يكون العمل الّصالح.

هــواك  تلجــم  أن  عليــك  َهــواَك«  »َفامِلــك  يقــول:  ثــّم  ومــن 
 

ُ
وشــهواتك وترّوضهــا وتتحّكم بها. »َوُشــّحَ ِبَنفِســَك َعّمــا ال َيِحّل
ــَك« الّشــح: يعنــي البخــل؛ بالّطبــع فــإّن العــرب لديهــم كلمــة 

َ
ل

كثر من البخــل. البخل هو أن ال  البخــل، ولكّن الّشــح هو شــيئ أ
يريــد اإلنســان أن يعطي شــيئًا ألحــد؛ ولكّنه حيــن ال يكون يريد 
قــًا به بشــّدة؛ فإّنهــم يطلقون 

ّ
يكــون أيضــًا متعل أن يعطيــه ألحــد و

كلمة »الّشــح«، فهــي تركيب بيــن البخــل والحرص.  علــى هــذا 
ِسِه<)1) هي أيضًا بهــذا المعنى. فإّنه؟ع؟  �نْ َحّ �نَ ُ و�قَ �ش ُ وآيــة >َوَم�نْ �ي
يقول إّن عليك أن تكون شحيحًا بنفسك؛ أي أن تحفظ نفسك 
َك« فا تضع ما هو ليس 

َ
 ل

ُ
بالبخل والحرص. مّما؟ »َعّما ال َيِحّل

حــال لك فــي متناولها. فمعنى الّشــح بالّنفــس وحفظ الّنفس 
بالحرص والبخل هو هذا. حقيقته هكذا.

َكِرَهت« إّن  و 
َ
ت أ َحّبَ

َ
فِس  اإلنصاُف ِمنها فيما أ ّحَ ِبالّنَ

ُ
 الّش

َ
»َفِإّن

حفظ الّنفس بحرص وبخل بأن ال يســمح اإلنسان لها أن تضيع 
إّن حفاظه على هوّيته، هو عبر إنصاف اإلنسان لنفسه؛  وتفنى، و
تي تكرهها. يعني 

ّ
تي تحّبها، وكذلك في األشياء ال

ّ
في األشياء ال

1- التغابن: 16
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كّل ما تكرهه. فإّن  كّل ما تحّبه، وأن ال يبعدها عن  أن ال يعطيها 
هــذا ليــس الّشــّح بالّنفس، بل يجــب أن يتعامل معهــا بإنصاف 
وعــدل، فيعطيها مــا تحتاجه وهو خير لها وفــي صالحها، وهو ما 
لــه اهلل لهــا، وأن ال يعطيهــا مــا هــو مضّر لهــا، وهو مــا حّرمه اهلل 

ّ
حل

عليها. هذا هو معنى الّشّح بالّنفس.

بالّطبــع فإّن هــذا المضمون قد جــاء أيضًا فــي روايات أخرى 
حيث أذكر أّنني رأيته في كام لإلمام الّســّجاد ســام اهلل عليه)1). 
 

َ
ال

َ
كمــا ورأيــت حديثًا منقواًل عــن أمير المؤمنين؟ع؟ يقــول فيه: »أ

َة  َجَنّ
ْ
 ال

َّ
ْنُفِســُكْم َثَمــٌن ِإال

َ
ْيَس أِل

َ
ُه ل

ّ
ْهِلَها ِإَن

َ
َماَظَة أِل

ُّ
ُحــٌرّ َيَدُع َهــِذِه الل

 ِبَهــا«)2) أي أال يوجــد حــّر يتــرك شــهوات الّدنيــا 
َّ

 َتِبيُعوَهــا ِإال
َ

َفــا
باتهــا إلــى أهلهــا؟ إّن ثمــن أنفســكم هــو الجّنــة فقــط، ال 

ّ
ومتطل

كان على اإلنســان أن يبيع هذه الّنفس،  شــيء آخر. يعني أّنه لو 
فعليــه أن ينــال فــي مقابلهــا الجّنة وال شــيء آخــر. ال تبيعوا هذه 
ل 

ّ
الّنفــس بغيــر الجّنــة. إّن بيــع الّنفس يكــون أحيانًا بمعنــى الذ

تي هي أقّل من الجّنة. 
ّ
وتحقيــر الّنفس وقبول األمــور الحقيرة - ال

بالّطبــع فإّنه مهمــا كان، فإّنه أقّل من الجّنة. إّن أّي حاجة، مهما 
يحّقرهــا من   اإلنســان نفســه و

ّ
كان حجمهــا، ال تســتحّق أن يــذل

1- الحديث رقم 59

2- الحديث رقم 57
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أجلهــا، فــإّن إذالل الّنفس أيضــًا حرام في الّشــرع. هناك تصريح 
 أن 

ّ
في الّروايات أّن المؤمن يمكنه أن يفعل كّل شــيء بنفســه، إال

هــا. أحيانًا يكون األمــر هكذا، وأحيانًا يكون بإيقاع الّنفس في 
ّ
ُيذل

المعاصي وهذا هو عينه بيع الّنفس وخسارتها. 1998/01/11

حقوق اإلنسان واالستبداد باآلخر

ــَك ِفي الّديِن 
َ
ٌخ ل

َ
ُهــم ِصنفاِن، ِإّما أ

َ
ومــن ثّم يقــول بعدها: »َفِإّن

إّما  ــَك ِفــي الَخلــِق« إّمــا أّنهــم إخوتك فــي الّديــن، و
َ
ِإّمــا َنظيــٌر ل َو

شــركاء لك في اإلنســانّية، أي أّنهم بشــر مثلك. ولذا، فبالّنســبة 
ألميــر المؤمنيــن، نصــرة المظلــوم وضمــان حقــوق اإلنســان غيــر 
خاّصة باإلســام، فإّن المســلم وغير المســلم، ِكاهما، يتمّتعان 

بهذا الحق.

تي نشرها 
ّ
ولذا فانظروا إلى هذا المنطق الرفيع، و هذه الّراية ال

يخ! فــي حين أّننا  ت خفاقــة على مدى الّتار
ّ
أميــر المؤمنيــن وظل

نجد اليوم البعض يتغّنى بشعار حقوق اإلنسان و ينادي به دون 
ياء بحت،  أن يكــون لــه أّي مصداقيــة، بل هو كذب محــض، و ر
فهــم ال يراعــون حقوق اإلنســان حّتى في بلدانهــم ذاتها، فكيف 
لهم ذلك على الّصعيد العالمّي؟! لقد قام أمير المؤمنين بشرح 
حقــوق اإلنســان بمعناهــا الحقيقــّي بهــذا الّشــكل، وَعِمــل بهــا. 

2001/12/07
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طــاُع« أي ال تقول 
ُ
ــٌر آُمُر َفأ ــّنَ ِإّنــي ُمَؤّمَ

َ
بعدهــا يقــول؟ع؟: »َوال َتقول

إّنك -وألّنه تّم إيكال هذه المســؤولّية لك- يجب أن تعطي األوامر 
كيد في  « فيها مبالغة وتأ ــّنَ

َ
ويجــب علــى الّناس أن تطيع. »ال َتقول

القــول بــأن ال يفّكر أبــدًا بهذا األمــر وأن ال يقولــه. إّن هــذا الروحّية - 
بأّنــه وألّنني لدّي مســؤولّية يجب أن آمر وعلــى اآلخرين أن ُيطيعوا 
 ِفي الَقلِب« ُتفســد لك 

ٌ
 ذِلــَك[ إدغــال

َ
مــن دون أّي ســؤال - »]َفــإّن

قلبك. »َوَمنَهَكٌة ِللّديِن« أي ُتضعف روح الّدين في اإلنسان وَتدّينه 
ٌب ِمَن الَغير« فإّن هذه الحالة ُتقّرب أمورًا غير مطلوبة.  إيمانه. »َوَتَقّرُ و
إّن اإلعجاب بالّنفس والغرور واإلســتئثار بالّرأي بحيث ال يجب  و
ــم أحــد ّممــن أنا مســؤول عنهم بخــاف كامــي، هي مّما 

ّ
أن يتكل

إّن هذه األمور غير المرغوبة هي  يجعل األمور غير المرغوبة أقرب؛ و
ذي ال يريد اإلنســان لهــا أن تحدث فيه، 

ّ
أمــور تحــدث في الّزمن ال

فتسلب منه الملك والّدولة والقدرة وخدمة الّناس. 2005/10/09

إّن هــذا يقّرب من غضب الّناس عليكم. حين تتحّدثون بهذا 
الّشكل، فإّن الّناس سيغتاظون من هذه األمور من األنانّية والّتبّجح 
بالّنفس واعتبار الّشــخص نفســه محورًا لكّل شــيء وعدم تحّمل 

مسؤولّية أّي شيء. 1998/01/11
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وجوب اإلنصاف

ثــّم يقــول جملــة أخــرى وهــي: »أنِصــِف اهلَل َوأنِصــِف الّنــاَس 
ِتَك«،  َك فيــِه َهوًى ِمن َرعّيَ

َ
هِلَك َوَمن ل

َ
ِة أ ِمــن َنفِســَك َوِمن خاّصَ

و»أنِصــِف الّنــاَس ِمــن َنفِســَك« تعنــي أن تأخــذ الحــّق للغير من 
ى عــن مصالحك مقابل 

ّ
نفســك؛ وأن تكــون مدانًا أمامــه؛ وتتخل

مصالــح اآلخريــن إذا اســتدعى األمــر ذلك. يقــول؟ع؟: »أنِصِف 
اهلَل ِمــن َنفِســَك« وهذه الجملة تعني أن تتحّمل المســؤولّية أمام 
كامــل وتدين نفســك على مــا تقوم به مــن تقصير في  اهلل بشــكل 
كان عليك  الّتكاليــف اإللهّيــة. وال تتصــّور أّنــك قــد أنجزت مــا 
، بل اعتبر نفســك دائمًا مقّصــرًا ومديونًا. هذا 

ّ
بشــكل كامــل، كا

بالّنسبة إلى اهلل. وحينها »أنِصِف الّناَس ِمن َنفِسَك« أي أن تقوم 
باعتبــار نفســك دائمًا في أحكامــك على نفســك أّن الّناس هم 

الحّكام والّدائنين والمحّقين، وأّنك المدين لهم.

عليــك  ظلــم  يقــع  عندمــا  أّنــه  يعنــي  ال  هــذا  فــإّن  بالّطبــع 
، بــل مــا قلنــاه 

ّ
كا بالخصــوص أن تقــول إّن الحــّق ليــس معــي؛ 

مون عنها وترتفع 
ّ
يعتبــر مفهومــًا عاّمًا. فللّناس مطالب، وســيتكل

أصواتهــم، وأحيانــًا يصرخــون فــي وجــه أحــد مــا؛ فلتفرضــوا أّن 
مون هنــاك؛ إّن أّول فكرة 

ّ
يتكل مجموعــة تقــوم بمراجعــة إدارة ما و

تخطــر علــى بالك ال يجــب أن تكــون أّن أحدًا ما قــد دفعهم إلى 
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يقوموا بالّتشــاجر معي وأنا ال تقصير لدّي، بل  هذا األمر بأن يأتوا و
يجب أن تكون أّول فكرة هي أّن هؤالء الّناس يطالبون بحقوقهم؛ 

وأنا مسؤول وعلّي أن أرى ماذا يريدون.

وكمــا عليــك أن تأخذ حّق الّناس من نفســك، فكذلك »ِمن 
َك فيِه َهًوى 

َ
هِلَك« من ابن وأخ وأقرباء وعشــيرة. »َوَمن ل

َ
ــِة أ خاّصَ

ِتــَك« فــإذا كان هنــاك بيــن الّنــاس مجموعــة أو فئــة هم  ِمــن َرعّيَ
تحــت حمايتــك الخاّصــة، فعليــك أن تأخذ حّق الّنــاس منهم 
كرئيس أو وزير محســوبًا على فئة  كم أو  أيضــًا. فحيــن تكون كحا
ما، فســينالون إمكانات ما با شــك، وســيكون لهم نفوذًا معّينًا، 
وهــذا مــا يــؤّدي إلــى إمكانّيــة تعّديهــم على حقــوق الّنــاس؛ لذا 

عليكم أن تنتبهوا. 2005/10/09

َم ِعباَد اهلِل كاَن اهلُل َخصَمُه دوَن ِعباِدِه َوَمن خاَصَمُه 
َ
»َوَمن  َظل

َتــُه َوكاَن هلِل َحربًا« إذا ظلم شــخص الّناس، فإّن  اهلُل أدَحــَض ُحّجَ
اهلل هــو مــن سيحاســبه؛ اهلل هــو من ســيكون محامــي الّدفاع عن 
عبــاده المظلوميــن في مقابلــه؛ وفي تعبيــر، ســيكون خصمًا له؛ 
»َوكاَن هلِِل َحربًا« فهو في حالة حرب ومواجهة مع اهلل. وبالّطبع فإّنه 
ليس هناك فرق؛ فبالّرغم من أّن أمير المؤمنين؟ع؟ قد وّجه هذه 
الّرســائل لوالته أمثال مالك األشــتر، األشــعث بن قيس، عثمان 
كاّفة المســؤولين  بــن حنيــف، وآخــرون ولكــّن الخطاب يشــمل 
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كانوا. 2000/12/15 فين باألعمال في أّي مستوى 
ّ
مكل

ّ
ال

خدمة عامة الناس دون أصحاب الثروات فقط

ها ِفي  وَســَطها ِفــي الَحــّقِ َوأَعّمَ
َ
يــَك أ

َ
مــوِر ِإل

ُ
َحــّبُ األ

َ
»ولَيُكــن أ

ــِة« هــو؟ع؟ هنا يوصــي مالك بأن  عّيَ الَعــدِل وأجَمَعهــا ِلِرَضــى الّرَ
كثرها  تكــون أحــّب األعمــال إليــه فــي الحــّق مــا كان أوســطها وأ
كثر اتســاعًا وشمواًل، وما يحصل منه  كان أ أحقّية، وفي العدل ما 
ذي يؤّمن رضى عاّمة الّناس؛ 

ّ
كثر الّناس. فاختر العمل ال رضــى أ

وعاّمــة الّنــاس فــي مقابل خــواّص الّناس، فــي مقابــل الّطبقات 
كثر  الممّيــزة. العالــم اليــوم مبتلــى بهــذا المــرض الكبيــر، ففــي أ
الــّدول توجــد طبقــات ممّيزة تقــوم فــي الحقيقة بتحديــد مصير 
الّنــاس. ومن أجلهم يتّم اعتماد السياســات واّتخاذ اإلجراءات. 
كالــّدول الغربّية، وكأمريــكا، هنــاك متمّولون  فــي بعــض الــّدول، 
وأصحاب مصانع كبرى وثروات خيالّية، تصّب كاّفة اإلجراءات 
فــي خدمتهــم. أّي قانــون، أّي تفكيــر، أّي طريقــة أو إجــراء ُيّتخذ 
إذا نال  فــي ذلــك البلد والباد المشــابهة له يكون من أجلهــم. و

الّناس خيرًا ما فهو من بقايا مائدة هؤالء.

كان  كان بلدنا أيضًا هكذا في فترة حكم الّنظام الّسابق،  لقد 
كّل شــيء في خدمة أصحــاب الّثروات. وكمــا يتواجد هؤالء في 
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يخ اإلســام، حيث  كان هنــاك وقت من األوقات من تار بلــٍد ما، 
ــف مــن الّشــعراء والعلمــاء والفئات 

ّ
كانــت الّطبقــة الممّيــزة تتأل

مــا  كّل  الّنــاس  يفعــل  أن  كان يجــب  المختلفــة،  االجتماعّيــة 
يريدونــه أو يخدم مصلحتهم، وكان عليهــم أن يكونوا خاضعين 
ألوامرهم أيضًا. هكذا كان عاّمة الّناس في جهة والّطبقة الممّيزة 
ر أمير المؤمنين مالك من هذا األمر، 

ّ
في جهة أخرى. ولذلك حذ

تــي يّتخذها ناظرة 
ّ
وطلــب منــه االلتفات إلــى أن تكون قراراتــه ال

لعاّمة الّشعب، وأن ال يعتني بالّطبقة الممّيزة. 1983/07/01

تي تكــون بعيدة عن اإلفــراط والّتفريط، 
ّ
ِاســَع وراء األعمــال ال

كبــر، أي أن تكــون العدالة  وتجعــل العدالــة تعــّم الّناس بشــكل أ
أوسع لتشمل تحقيق مصلحة الّناس وجلب رضى عاّمة الّناس. 
وال تســَع لنيل رضى المجموعــات الخاّصة، أي أصحاب الّثروة 
والقدرة. أنا وأنتم معنيون أيضًا بهذا الخطاب. إذا كنت أنت اآلن 
وزيــرًا أو نائبــًا، إذا كنت مســؤواًل في القّوات المســلّحة، إذا كنت 
تعمــل فــي مكتــب قيــادة الّثــورة، إذا كنت فــي القــّوة القضائّية، 
تي 

ّ
كنت، عليــك أن تكون منتبهــًا أن ال تكــون األعمال ال أينمــا 

تقــوم بهــا وفقًا لما يريــده أصحاب الّثروة والقــدرة؛ وقد عّبر عنهم 
أمير المؤمنين؟ع؟ في عهده هذابـ»الخاّصة«. 2000/12/02

تــي يجــب على اإلنســان أن يقــوم بها 
ّ
إّن سلســلة األعمــال ال
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ها. فيقول؟ع؟ إن تكون أحّب 
ّ
كل كثيرة، ولن يستطيع أن يقوم بها 

«. الوســط  وَســَطها ِفي الَحّقِ
َ
تي يريد أن يبدأ بها أّواًل »أ

ّ
األعمال ال

يعنــي مــا بين اإلفــراط والّتفريط؛ فا يكــون فيه إفــراط وال تفريط. 
والحــّق هــو هــذا بالّضبــط؛ فهو ال يكون فــي أّي وقت مــع اإلفراط 
« تعني أن تكون هناك مراعاة  وَســَطها ِفي الَحّقِ

َ
أو مع الّتفريط. »أ

بشــكل تــام للحــّق؛ أي أن يكــون فــي الحّد الوســط بيــن اإلفراط 
والّتفريط.

هــا ِفــي الَعــدِل«، أي أن تكــون العدالة  ثانيــًا، أن تكــون »َوأَعّمَ
كبــر عــدد مــن الّناس. قــد يكــون هناك،  الّناتجــة عنــه شــاملة أل
ذين يســتفيدون من هــذا العدل 

ّ
أحيانــًا، عمــل عــادل؛ ولكــّن ال

مجموعــة محــدودة. ومــن الممكــن أن ال يكــون هنــاك ظلــم في 
يكــون عمــًا عــاداًل وصحيحًا؛ ولكــّن دائــرة هذا  عمــل مــا، بــل و
العمــل محــدودة. ومن الممكــن أن يضع الّشــخص أحيانًا دائرة 
واســعة من الّنــاس محّطــًا الهتمامه بحيث يســتفيد من أعماله 
كبــر عدد من الّناس. فيقول؟ع؟ أن تكون هذه األعمال األحّب  أ
إليــك. »األحــّب« طبعــًا يعنــي أّنــه إذا دار األمــر بيــن هــذا الفعل 
تي نتحّدث 

ّ
وذاك، أن تختار هذا؛ أي أن تراعي هذه األولوّيات ال

عنها دائمًا. هذا هو أحد معايير األولوّيات.

ذي 
ّ
ــِة« أي أن يكــون العمــل ال عّيَ ثالثــًا، »وأجَمَعهــا ِلِرَضــى الّرَ
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تختــاره مــوردًا لرضى الّناس. ُتطلق كلمــة »الّرعّية« على الّناس، 
ذي تجب مراعاته. الّرعّية ليست أمرًا سّيئًا. يظّن 

ّ
أي الّشخص ال

ذي 
ّ
كلمة بذيئة! الّرعية تعني الّشخص ال البعض أّن الرعّية هي 

تجــب مراعاته؛ أي عاّمة الّناس. إّن الّتعبيــر بـ»الّناس« و»الّرعّية« 
إّن اهتمام  يطلــق غالبًا على عاّمة الّناس، ال مجموعة خاّصة. و
كان أيضــًا منصّبــًا علــى  كــرم والقــرآن  أميــر المؤمنيــن والّنبــّي األ
عاّمــة الّناس هؤالء؛ والذين يطلق عليهم اســم عــوام الّناس؛ أي 
ذي يعتــرض عليه خواّص 

ّ
الّرعّيــة وعاّمــة الّناس؛ هــذا هو األمر ال

ين لألمور الّسياسّية واالجتماعّية وما 
ّ
اليوم، الخاّصين والمستغل

ُيســّمى بـ»الّشــعبوّية«. أن تقوم باختيار جماعة وحزب ومجموعة 
وفئــة خاّصــة ليكونــوا هــم مركــزًا الّتخــاذ القــرار ومركــزًا للتنفيــذ، 
إّنــه لتصــّور ســاذج جــّدًا أن يظــّن  وبالّطبــع مركــزًا للخيــرات - و
اإلنســان أن تكــون مجموعة خاّصة هي مركزًا التخــاذ القرار- وأن 
يعّينوا األفراد، ولكن حين يحين وقت تقســيم  ينّفذوا األعمال، و
يقولون:  يحرفون األنظار عن أنفسهم، و الغنائم، يمارســون الّزهد و
، أعطوهــا للّنــاس«. لقــد جّربنــا ورأينا أن األمور ليســت بهذا 

ّ
»كا

كذلك أيضًا. الّشكل؛ ومنطقّيًا هي ليست 

لهــذا نجــد أّن المنطلــق العلــوّي يأخــذ عاّمــة الّنــاس بعيــن 
تحمــل  خاّصــة  وطبقــة  معّينــة  بمجموعــة  يهتــّم  وال  اإلعتبــار، 
عنوانــًا معّينــًا وتــرى لنفســها مكانــة خاّصــة، وهــذا ال يعنــي أّنــه 
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، فهــم مثــل بقّيــة الّنــاس، ال يمتلكــون أمــرًا 
ّ

كا يجــب ظلمهــم؛ 
خاّصــًا، وليــس لهم ميزة عن غيرهم من وجهة نظر اإلســام؛ ولذا 
ِة« فــا بّد أن يأخذ رضى عاّمة  عّيَ يقــول؟ع؟: »وأجَمَعها ِلِرَضى الّرَ

الّناس بعين اإلعتبار. 2005/10/09

ِة« أي أّنك حين  ِة ُيجِحُف ِبِرَضــى الخاّصَ  ُســخَط العاّمَ
َ

»َفِإّن
ُترضــي الّطبقــات الممّيــزة عــن نفســك وُتغِضــب العاّمــة، فــإّن 
غضــب عاّمــة الّنــاس وعــدم رضاهــم ســيذهب باآلثــار الجّيدة 
تــي حصلــت عليها مــن رضــى الّطبقــات الممّيزة. ولــذا، فإّن 

ّ
ال

كم  أّي بلــد يكــون فيــه عاّمة الّناس غيــر راضين عن الّنظــام الحا
فــإّن ذلك الّنظام زائل. إّن هــذا األمر قد جّربناه وحصل في بلدنا 
كان شــعبنا غيــر راٍض عــن الّنظــام  ّيــة اإلســامّية.  فــي الجمهور
الّســابق؛ فقد كان ذلك الّنظام يســعى إلرضاء الّطبقات الممّيزة 
كان أصحاب الّثروات، الّتّجــار الكبار، المنتجون الكبار،  عنــه. 
أصحاب األراضي الكبيرة والعديد من أصحاب األقام المرتزقة 
ذين كانوا يأخذون 

ّ
والّشــعراء المرتزقيــن، والفّنانين المرتزقيــن، ال

ون شــواربهم بالّدســم، كان جميع هؤالء راضين عن 
ّ
األموال ويبل

كانت  كذلك، ورأيتــم ما  الّنظــام، ولكــن عاّمة الّنــاس لم يكونــوا 
الّنتيجة. 1983/07/01

فيقــول أمير المؤمنين لمالك األشــتر: حين تجد اختافًا بين 
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كلمــة »العاّمة«؟  العاّمــة والخاّصــة، فلُترّجح العاّمــة. ماذا تعني 
العاّمــة تعنــي الّناس. ومــاذا تعنــي »الخاّصــة«؟ أي مجموعات 
خاّصــة، طبقــات محــّددة، فئــات معّينــة، أصدقاؤنــا وزعمــاء 
المدينــة ورؤســاء القــوم. إذا توافقــت مصالــح هؤالء مــع مصالح 
الّنــاس  تفتــرق مصالــح عاّمــة  بــأس، ولكــن حيــن  فــا  العاّمــة 
عــن منافــع المجموعــات الخاّصــة، فيجــب أن تضــع مصالــح 
المجموعــات الخاّصــة تحــت قدمــك مــن أجــل مصالــح عاّمة 
ــِة  العاّمَ ُســخَط   

َ
»َفــِإّن قائــًا:  قولــه  ؟ع؟ علــى 

ّ
يســتدل و الّنــاس. 

َمــَع  ُيغَتَفــُر  ــِة  الخاّصَ ُســخَط   
َ

ِإّن و ــِة  الخاّصَ ِبِرَضــى  ُيجِحــُف 
يعنــي أّنــه إذا غضــب الّنــاس فلــن ينفــع رضــى  ــِة« و ِرَضــى العاّمَ
المجموعــات الخاّصــة. فلنفــرض أّننــا قمنــا بوضــع المصالــح 
العاّمــة تحــت أقدامنا مــن أجــل مجموعات خاّصة وأشــخاص 
معّينين ورؤســاء وشــخصّيات، وأغضبنا الّنــاس، وقمنا بإرضاء 
الّصــورة، ســيزيل غضــب  ففــي هــذه  الخاّصــة،  المجموعــات 
كما يزيل الّســيل القمامة  الّنــاس رضــى المجموعات الخاّصــة 

تي تقف في مقابله.
ّ
ال

كلة في  انظــروا بأنفســكم، دائمــًا كان الوضــع علــى هذه الّشــا
 إذا لــم يغضب الّنــاس، وأنتم 

ّ
األنظمــة الّظالمــة والمســتكبرة  إال

تعلمون أّنه من الممكن أن ال يغضب الّناس، ولكّن هذه الحالة 
ال تــدوم -فتكــون مجموعــات خاّصــة وأصحــاب رؤوس أمــوال 
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الّنافــذة،  العائــات  وأقــارب  محــّددون، وشــخصّيات معّينــة، 
واألصدقــاء والّدخــاء األجانــب راضين وســعداء، بينمــا الّناس 
غيــر راضيــن. وحيــن يكــون الّنــاس غيــر راضيــن، فإّنــه ال يوجــد 
أّي فائــدة تترّتــب علــى رضــى المجموعات الخاّصــة، أّي فائدة 

ستزول وستصبح تحت األقدام. 2000/11/20

ترضــوا  ولــم  والقــدرة  الّثــروات  قلــوب أصحــاب  كســبتم  إذا 
الّنــاس، فــإّن عــدم رضــى الّنــاس ســيمحو أصحــاب الّثــروات 

كما الّسيل. 2000/12/02 والقدرة الفرحين عن الوجود 

وعــدم  الّنــاس  عاّمــة  ورضــى  هــو  والمعيــار  المــاك  إّن  أي 
رضاهــم. لمــاذا؟ ألّن عــدم رضــى عاّمــة الّنــاس يؤّدي إلــى زوال 
رضــى الخاّصــة، فكثيــرًا مــا يحــدث أن تؤّيــد مجموعــة ُتســّمى 
كم، بينما الّناس  بـ»المثّقفين« أو الّنخب الّسياسّية الّدولة والحا
غيــر راضيــن عنها؛ فإّن عــدم رضى عمــوم الّناس هذا ســيجعل 
رضــى الخاّصــة تحت األقدام وســيزيله من الوجــود، ولقد جّربنا 
ِة   ُســخَط الخاّصَ

َ
ِإّن ذلــك عملّيــًا. والعكــس أيضــًا صحيــح، »و

ِة« أي لــو أّنك قمت بإرضــاء عاّمة الّناس،  ُيغَتَفــُر َمــَع ِرَضى العاّمَ
فــإّن غضــب المجموعات الخاّصة وســخطها يمكــن أن ُيغتفر، 
كبير؛ وبناًء على ذلك، يجب علينا أن  ولن يكون ذا أهمّية أو أثر 

نتوّجه إلى إرضاء عموم الّناس.
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ثــّم إّن لإلمــام إلتفاتة جميلة ولقد شــاهدنا صدقها ولمســناه 
كانت المســؤولّية فيها ملقــاة على عاتقنا.  تي 

ّ
فــي هذه المــّدة ال

2005/10/09

وحيــن ترضــي عاّمــة الّنــاس عنــك، فإّنــه حّتــى لــو لــم ترَض 
الّطبقــات الممّيــزة والخاّصــة فــي البــاد عنــك، فلتدعهــم غير 
راضيــن. حين ُيرضي اإلنســان الّطبقــات المتوّســطة والّدنيا في 
المجتمع، فليترك أصحاب األراضي الواسعة والمصانع الكبيرة 
ذين 

ّ
وأصحــاب الّثــروات الكبيــرة غير راضيــن. فلتدع أولئــك ال

يــرون أنفســهم نســيجًا منفصــًا عــن اآلخريــن، وأّنهــم أعلى من 
الّنــاس، فلتدعهم غير راضين عن أجهــزة الّدولة؛ انظروا إلى هذا 
ذي أرشدنا إليه أمير المؤمنين. إّن هذا 

ّ
الخّط والمسار الواضح ال

هــو خط الحكومة اإلســامّية الواضــح، بأّنه ال يجب أبــدًا اعتبار 
أّن رضــى عاّمة الّناس ُيعادل في قيمته عدم رضى بعض الّناس 
والّطبقات الممّيزة والخاّصــة، فلتدعهم غير راضين. المطلوب 
ذين كانوا حاضرين 

ّ
هو أّنه يجب أن يكون عاّمة الّشعب، أولئك ال

وما زالوا، في ساحات الحرب وصلوات الجمعة وخلف الجبهة 
كّل ميادين هــذه الّثورة، أن يكون هــؤالء راضين عن أجهزة  وفــي 
الّدولــة. إّنهــم هم مــن تكّفلت هذه الحكومــة بــإدارة أمورهم. أّما 
مــا ُيعــّد مفخــرة لنظــام ما، فهــو أن يكون قــادرًا على إرضــاء عاّمة 
ّية اإلســامّية  إّن خــّط الحكومــة اإلســامّية والجمهور الّنــاس، و
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منا إّياه أمير المؤمنين. 1983/07/01
ّ
ذي عل

ّ
هذا، هو نفسه الخّط ال

إّن الّســيادة الشــعبّية ال تعنــي أن يقــوم اإلنســان بالّدعائّيات 
والّضجيج لكي يقوم بجّر البعض إلى صناديق اإلقتراع ليصّوتوا 
له ومن ثّم »في أمان اهلل«، فا يكون له أّي شأن بحاجات الّناس! 
فإّنــه بعــد أن يتــّم إنجــاز هــذا القســم األّول، ســيأتي دور القســم 

الّثاني، دور الحساب. 2000/12/02

التحذير من سلوكيات خاّصة

خاِء  ى الوالــي َمؤوَنًة ِفــي الّرَ
َ
ِة أثَقــَل َعل عّيَ َحــٌد ِمــَن الّرَ

َ
يــَس أ

َ
»ول

 
َ

َقّل
َ
 ِباإِللحاِف وأ

َ
ســَال

َ
كَرَه ِلإِلنصاِف وأ

َ
ُه ِفي الَباِء وأ

َ
 َمعوَنًة ل

َ
َقــّل

َ
وأ

ضَعــَف َصبرًا ِعنَد 
َ
بَطَا ُعذرًا ِعنــَد الَمنِع وأ

َ
ُشــكرًا ِعنــَد اإِلعطــاِء وأ

ــِة« إّن المجموعــات الخاّصــة  هــِل الخاّصَ
َ
هــِر ِمــن أ

َ
ُمِلّمــاِت الّد

هي دائمًا ســبب لألذّية؛ أّواًل في وقت الّرخــاء والّراحة والخيرات 
كثيرة،  كبــر على الوالــي؛ توّقعاتهم  الكثيــرة، فــإّن مؤونتهم هي األ
أعطنــا الّشــيء الفانــي، أعطنا اإلمكانــات الفانّيــة. أثناء وقت 
الّرخــاء وراحــة الباد والّدولــة، حيث يعّم األمــن وال يوجد حرب 
كبر تكلفة على الحكومــة هي في الغالب من  أو أزمــات، تكــون أ
قبــل هذه المجموعــات الخاّصة. أنا أقول »في الغالب« بســبب 
كلّيًا بشــكل  ضعفــي، ولكّنه؟ع؟ ال يقــول هذا، بل يصدر حكمًا 
ُه ِفــي الَباِء« وفي الّصعوبــات، ال تحصل 

َ
 َمعوَنًة ل

َ
َقــّل

َ
مطلــق. »وأ



47

 علــى أقــّل المســاعدة منهم. مثًا لــو بدأت حــرب، أو لم يعد 
ّ

إال
هنــاك أمــان، أو هجم عدّو، فإّنه لن يكون هناك أّي خبر عن هذه 

المجموعات الخاّصة؛ فهم أقّل ما يكونون في هكذا ميادين.

كــَرَه ِلِانصــاِف« فيكرهــون العــدل والمســاواة واإلنصــاف 
َ
»وأ

 ِباإِللحــاِف« فُيصّرون علــى طلباتهم 
َ

ســَال
َ
كثــر من الجميع. »وأ أ

كثــر مــن الجميــع. بالّطبع فــإّن الّنــاس العادّيين أيضــًا يكتبون  أ
يطلبــون بعــض األشــياء، وحيــن يكــون اإلنســان قادرًا  الّرســائل و
يجيبهــم فيما يســألون، ولكّنه حين ال ينّفذ مــا يطلبون، فإّنهم ال 
يعيدون الكتابة لمّرة ثانية أو ثالثة. ولكّن المجموعات الخاّصة  
ذين هم من أصحــاب األطماع الّسياســّية واالقتصادّية  

ّ
هــؤالء ال

يعنــي  اإللحــاف  إّن  كالقــرادة)1).  فســيكونون  شــيئًا،  أرادوا  إذا 
 بعد انتزاع شــيء وأخذه 

ّ
اإللحاح واإلصرار. ال يتركون اإلنســان إال

في الّنهاية.

 ُشــكرًا ِعنــَد اإِلعطــاِء« وحيــن تقــوم بإعطائهــم شــيئًا 
َ

َقــّل
َ
»وأ

يكون شــكرهم األقــّل مقارنة بغيرهم، وكأّنه حــّق لهم وكان يجب 
كرين أبــدًا. أّمــا الّنــاس العادّيــون  أن يصلهــم؛ فــا تجدهــم شــا
كذلك، فإذا قمتم ببناء مدرســة فــي منطقة محرومة من  فليســوا 

1- حشــرة تنتمي إلى فصيلــة العنكبوتّيات، تعيش على أجســام الحيوانات، 
ى على دمائها - المترجم 

ّ
وتتغذ
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يشــكرونكم.  يظهــرون محّبتهم و البــاد فســيدعون الّناس لكم و
وفــي المقابــل، إذا أعطيتــم هــؤالء الخــواّص أفضــل اإلمكانــات 

فستجدهم األقّل شكرًا.

بَطــأ ُعــذرًا ِعنــَد الَمنِع« وحيــن ال يقوم بإعطائهم شــيئًا ما، 
َ
»وأ

ضَعــَف َصبرًا ِعنَد 
َ
كان لديه عــذر، فا يقبلون عذره. »وأ حّتــى لو 

كل، يكونــون األقّل صبرًا. فإذا  هِر« وحين تأتي المشــا
َ

ُمِلّمــاِت الّد
كثر  حــدث بــاء طبيعــّي أو اجتماعــّي، يكونــون األقّل صبــرًا واأل

يضربون األرض بأقدامهم بشكل دائم. يظهرون الجزع و تذّمرًا، و

أهمية العامة من الشعب

عــداِء 
َ
ُة ِلأل

َ
َوالُعــّد مــا َعمــاُد الّديــِن َوِجمــاُع الُمســِلميَن 

َ
ِإّن »و

ــِة« إّن مــا يقــوم بــه الّدين هــو عاّمة الّشــعب. أمير  ّمَ
ُ
ــُة ِمــَن األ العاّمَ

إذا كانت هذه »شــعبوّية«  المؤمنيــن هو من يقول هذه الجملة. و
ُة 

َ
فهي »شعبوّية علوّية«، وهي موضع الحترامنا وتقديسنا. »والُعّد

ِلألعــداِء« وفــي مواجهــة األعــداء، عاّمــة الّشــعب يمّثلــون العّدة 
َك َمَعُهــم« فلتكن منحازًا 

ُ
ُهــم َو َميل

َ
والوســيلة. »َفلَيُكــن ِصغُوَك ل

لهؤالء العاّمة. 2005/10/09

إّن دعامــة الّديــن فــي المجتمــع وبين الجموع المســلمة وما 
ّيــة فــي مواجهــة األعداء هــم عاّمة الّشــعب هؤالء،  يمّثــل الجهوز
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يجــب الحفــاظ عليهم. هذا هــو درس أمير المؤمنيــن، وهذا ما  و
تعنيه »حكومة الّشعب«. 1983/07/01

ذين نقول 
ّ
إّن هــذا بالّضبط هو الفرق بين الخــواّص والعوام ال

عنهــم في زماننــا هذا: ال تعتنــوا بالخــواص، واعتنوا بالعــوام. إّن 
هذه هي وصّية أمير المؤمنين؟ع؟. هذا ال يعني أن ال ندافع عن 
صوص 

ّ
ّيــة اإلســامّية، إذا قــام أحــد الل الخــواّص. ففــي الجمهور

م وصعــد علــى حائــط شــخص ظالــم ومــع أّنــه ظالم 
ّ
بوضــع ســل

يجب علينا أن  يكرهنا فإّن هذا ُيعّد مخالفًا لإلستقرار األمنّي، و و
ص ونقطع يده. ال شــّك في هذا. ولكّن المجتمع 

ّ
نوقــف هذا الل

علــى أّي حــال منقســم بيــن مجموعتيــن، األولــى هــي العــوام، 
تــي تكــون دائمًا، وبــكّل وجودهــا، تقف من صميــم قلبها مع 

ّ
وال

الّدين وتثق به، وُتدافع عن أّي ســلطة تابعة للّدين، والّثانية هي 
مجموعــة الخواّص. وقد يكون الخواص أهل العلم، أو أصحاب 
الفــّن الفانــي، أو أصحــاب المهنــة الفانّيــة، وهؤالء ليســوا من 

مجموعة العوام.

علينــا أن نقــف مــع العمــوم. وهــذا ال يعنــي مــا يطلــق عليــه 
. وكلمــة العــوام ال تعني »من ال 

ّ
كا فــي اإلصطــاح »الّشــعبوّية«، 

كثرّية  يفهمــون« أو »مــن هــم غافلــون أو أّمّيــون«. العــوام تعنــي »أ
تي تكون في األعّم 

ّ
الّنــاس«، تلك الجموع العظيمة من الّناس ال
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األغلــب صاحبــة األجور األقــّل. والخــواص هم أولئــك األذكياء 
يأخذون الّدســم  ذين يضعون مغارفهم بســرعة و

ّ
كثــر نفــوذًا ال واأل

ذين لم يأتوا 
ّ
كاســاتهم. ومن هم العوام؟ العوام هم ال يضعوه في  و

يغترفوا ذلك القســم الّدســم  أســرع ليضعــوا مغارفهم في القدور و
ذين يقومون بتقســيم ما بقي من 

ّ
مــن الّطعام ألنفســهم، بل هــم ال

طعــام بيــن بعضهــم البعــض. إّن هــذه المجموعــة هــي العــوام، 
يجــب علينــا أن نكــون فــي جانبهــم. وعليكــم أن تبحثــوا فــي  و
كيفّية الوقوف إلى جانبهم. بالّطبع نحن نّدعي أّننا منحازون إلى 
الّنــاس، وهــذا ما فعلناه نحن جميعــًا - بفضل اهلل - منذ انتصار 
الّثــورة حّتى اليوم ولكــن أحيانًا نقوم بإظهــار انحيازنا إلى الّناس 
عبــر تصّرفاتنا وكامنــا وتواصلنــا وحّتى في ابتســاماتنا وغضبنا. 
كذب بالّطبــع، وبحمد اهلل فإّن  إّن الّثانيــة مهّمة. ليســت األولى 

ّية اإلسامّية منحازة للّناس. 1992/12/21 الجمهور

و»العاّمــة«  »الخاّصــة«  تعبيــره  فــي  المؤمنيــن؟ع؟  أميــر  إّن 
يعنــي الخــواص العــوام. والخواص هــم أصدقاؤنــا، والمختارون 
يملكــون المال  فــي مدينــة مــا. هــم أشــخاص لهــم اعتبارهــم، و
ذيــن ال يملكون هذه 

ّ
والعشــيرة والّشــهرة. ومن هــم العوام؟ هم ال

األمــور. العــوام هم من تجدونهم في األســواق والّطرقات. إّن لكّل 
شخص من العوام في محيط منزله وحياته شأنًا واعتبارًا بالّطبع، 
ولكّنه في نظرنا من العوام. يقول؟ع؟: إّياك أن تسّبب عدم رضى 
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العــوام من أجل تأمين رضى الخواّص. وقم دائمًا بترجيح العوام 
علــى الخــواّص. وهذا هــو بالّضبط عكــس ما تظهره ســلوكّياتنا. 
والّصحيــح هــو مــا يقولــه؟ع؟. إّن األشــخاص المفيــدون للباد 

والّثورة والحرب هم عادة هؤالء العوام. 1995/10/17

اختيار األصلح للتوظيف ومتابعته

موِر 
ُ
والجملــة الّتاليــة في هذه الّرســالة المباركة: »ُثّمَ انُظــر في أ

ُعّماِلَك« أي اجعل الموّظفين موضعًا الهتمامك. والبداية تكون 
عبــر اختيارهــم »َفاســَتعِملُهُم اخِتبارًا« فعليــك أن تمتحنهم وأن 
تي ُنكثر الحديث عنها في 

ّ
تقــوم باختيار األصلح. و»الجــدارة« ال

هذه األّيام يجب أن تكون هي حّقًا موضع اهتمامك. وهنا، يقوم 
ِهم ُمحاباًة وأَثَرًة«  ِ

ّ
أمير المؤمنين؟ع؟ أيضًا بالّتوصية بذلك. »وال ُتَول

أي ال تختــر أحــدًا على أســاس القرابة والّصداقــة فقط، بحيث ال 
تراعــي المواصفــات  أي فقــط ألّنه صديقي فســأختاره  وال تختره 
تعّســفًا واســتبدادًا، بحيث تتمّسك بشــخص من دون أن تراعي 

المواصفات والمعايير أو دون الّتشاور مع أهل الّنظر والخبرة.

ثّم يذكر اإلمام؟ع؟ خصوصّيات هؤالء األشخاص: أصحاب 
جِرَبــِة  هــَل الّتَ

َ
الّتجــارب، مــن أهــل الحيــاء وغيــره »وَتــَوّخَ ِمنُهــم أ

رزاَق« أي 
َ
يِهــُم األ

َ
والَحيــاِء« إلــى أن يصــل إلى قولــه »ُثّمَ أســِبغ َعل
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عنــد اختيــارك للموّظف الّصالــح فعليك أن تأّمن له معيشــته. 
أنــا دائمــًا مــا أوصــي المديريــن أّنــه عليكــم أن تراقبــوا عّمالكــم 
فين من ِقبلكم، وأن تجعلوهم نصب أعينكم 

ّ
وموّظفيكم والمكل

ليل يجول 
ّ
كالحارس فــي ال وال تغفلــوا عنهــم. فعليكــم أن تكونوا 

بجعــل  دائمــًا  تقومــون  الّزوايــا،  فــي  ويبحــث  المصابيــح  علــى 
األمــور نصــب أعينكــم وأن تراقبــوا، ولذا عليكــم أن ال تغفلوا عن 
ُهــم« أي تابــع أعمالهــم وانظــر هــل 

َ
عمال

َ
ــد أ

َ
موّظفيكــم. »ُثــّمَ َتَفّق

ينجزونها أم ال؟ وهل يقومون بإنجازها بشكل صحيح أم ال؟ وهل 
هِل 

َ
هنــاك أخطــاء أو تجــاوزات فيهــا أم ال؟ »وابَعِث الُعيــوَن ِمن أ

يِهــم« أي قــم بوضع أشــخاص ليكونوا أذنك 
َ
ــدِق والَوفــاِء َعل الّصِ

كــي يراقبوا أعمال أولئك،  تي ترى بها 
ّ
تــي تســمع بها وعينك ال

ّ
ال

ماَنِة 
َ
ى اسِتعماِل األ

َ
ُهم َعل

َ
موِرِهم َحدَوٌة ل

ُ
ّرِ أِل  َتعاُهَدَك ِفي الّسِ

َ
»َفِإّن

ِة«، فإّن هذا يؤّدي إلى سعيهم الحثيث على حفظ  عّيَ فِق ِبالّرَ والّرِ
األمانة. 2005/10/09

كيد هذه الجمل على أن نحّقق  إّن تأ حّقق وحّقــق وحّقق، و
قد يمتّد لعشــر أو عشــرين ســطرًا. يجب أن نتابع األمــور، بمعنى 
كان ذلــك الّشــخص  أن ال نكــون مطمئّنيــن ألّي شــخص، ولــو 
ــذي عّينتموه في رأس المســؤولّية موضع ثقتكم، فليس هناك 

ّ
ال

محذور في أن يكون شــخص موضع ثقتكم وفي نفس الوقت أن 
ال يكــون من يعمل تحت يده موضع ثقــة لكم، فإّنكم ال تعلمون 
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ذي هو موضع ثقتكم، 
ّ
شــيئًا عّمن يعمل تحت يده! أو أّن هذا ال

ال يمكــن أن يخونكــم، ولكــن أال ُيخطــئ؟ أال يمكــن أن يســيء 
اإلختيار؟ عليكم أن تتابعوه. 1982/11/13

ــى خياَنٍة 
َ
َحــٌد ِمنُهــم َبَســَط َيــَدُه ِإل

َ
ومــن ثــّم يقــول؟ع؟: »َفــِإن أ

ّكدت من  خبــاُر ُعيوِنــَك« أي إذا تأ
َ
يِه ِعنــَدَك أ

َ
اجَتَمَعــت ِبهــا َعل

 ،
ّ

كا خيانــة أحدهم - ال ترّتب األثر بمجــّرد وصول الّتقرير إليك؛ 
ّكد من خال وصــول الّتقاريــر المتواترة  بــل يجــب عليــك أن تتأ
كَتَفيَت ِبذِلَك  والموثوقــة عن خيانة ذلك الّشــخص - وحينها »ِا
صاَب ِمن 

َ
َخذَتــُه ِبما أ

َ
يِه الُعقوَبــَة في َبَدِنِه وأ

َ
شــاِهدًا َفَبَســطَت َعل

َعَمِلــِه« ال بــّد أن ُيعاقب. وبالّطبــع فإّن للعقوبات أنواعًا وأقســامًا 
بات متنّوعة. فا بّد من أن تكون العقوبة 

ّ
وأشكااًل مختلفة ومتطل

مناسبة لما تقتضيه المخالفة. 2005/10/09

هِلها« أي 
َ
رِض ِمن إعــواِز أ

َ
مــا ُيؤَتى َخراُب األ

َ
ِإّن يقــول؟ع؟: »و و

إّنه؟ع؟  حيــن يكــون الّنــاس فقراء فــإّن األرض ســتكون خربــة. و
كأمــر واقعــّي. و»األرض«  كنكتة فلســفّية، بل  ال يقــول هــذا األمــر 
تي يتوّجــه إليها مالك األشــتر. 

ّ
فــي كامــه هنــا هي أرض مصــر ال

إيــران والمدينة وأّي نقطة في  ولكن بالّطبع فإّن الّشــام والعراق و
كم يمكــن مقارنتها بمصر. فيقــول؟ع؟ إّنك إذا  العالــم لديهــا حا
تي أنت 

ّ
اســتطعت أن تجعــل الّنــاس أغنياء فــي تلــك األرض ال
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متوّجه نحوها فستعمر، ولكن إذا بقي شعبها فقير أو جعلته فقيرًا 
فلــن تعمــر هذه األرض كذلك األمر، وســتبقى خرابــة. إّن الّناس 
تــي يحصلون 

ّ
هــم مــن ُيعمــرون األرض بنشــاطهم واإلمكانات ال

عليهــا. إّن إبداع األفراد هو مــا يعمر جميع أنحاء األرض. ومن ثّم 
ها«. اإلعــواز من باب إفعــال، ولكّنه الزم: 

ُ
مــا ُيعــِوُز أهل

َ
ِإّن يقــول: »َو

شراِف  فيصبح الّناس فقراء. يســتخدم؟ع؟ الم الّتعليل قائًا: »إِلِ
ى الَجمِع« إّن فقر الّناس سببه تقصير القادة، فهم 

َ
نُفِس الُوالِة َعل

َ
أ

من يســّببون فقر الّناس، ألّنهم يريدون ما ينتج من ثروة ومصالح 
ألنفسهم، وهذا يؤّدي إلى فقر الّناس.

ــى الَجمِع« فهم مــن يقومون بجمع 
َ
نُفــِس الُوالِة َعل

َ
شــراِف أ »إِلِ

ــِة انِتفاِعِهم ِبالِعَبِر« أي 
َّ
ِهــم ِبالَبقاِء وِقل األموال وغيرها. »وســوِء َظّنِ

يســيئون الّظّن بالّنســبة لما بقي من عمرهم، أّنه ماذا ســيحصل 
الحقــًا. ال يجــب أن يكــون هناك ســوء ظــّن، بل يجــب أن يكون 
ِة انِتفاِعِهم 

َّ
يقول؟ع؟ أيضًا: »وِقل هناك حسن ظّن باهلل وبالّنفس. و

ِبالِعَبِر« قليًا ما يستفيدون من العبر. 2004-11-10

إذا أراد الحــّكام وأصحــاب المناصــب في الّنظام اإلســامّي 
القيــام بهــذه الواجبــات، فهــم بحاجــة إلــى نقطــة أخــرى وهــي 
اإلخاص هلل والعمل من أجله ومواصلة االتصال باهلل. فا تقتصر 
قضّية المســؤول وصاحب المنصب في الّنظام اإلســامّي على 
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العاقــة مــع الّنــاس، فلــو لــم يّتصل بــاهلل، لتعّثــر عمله مــن أجل 
تي 

ّ
الّنــاس وخدمتهم، أي لتعّثرت تلك المســؤولّية األساســّية ال

تقــع علــى عاتقه. ما يدعــم هذه المســؤولّية، هو العاقــة مع اهلل، 
لذلك يعود أمير المؤمنين ليقول - وفقًا لما ورد في نهج الباغة - 
تي وّجهها إلى مالك األشــتر »واجَعل ِلَنفِسَك 

ّ
في هذه الّرســالة ال

فَضَل ِتلَك الَمواقيِت« أي أن تجعل أفضل 
َ
فيما َبيَنَك وَبيَن اهلِل أ

األوقات، أثناء تقســيم وقتك لألعمال المختلفة، للخلوة بينك 
وبيــن اهلل. فا تــوِكل حالة اإلرتباط باهلل واإلنابــة والّتضرع إليه إلى 
ها هلِل« أي 

ُّ
ُكل كاَنــت  ِإن  أوقــات تعبك وكســلك. ثّم يقــول؟ع؟: »و

كانــت جميــع أعمالك، حيــن تكون صاحــب منصب في  إن  و
َحت فيَها 

َ
الحكومــة اإلســامّية هلل - والّشــرط فــي ذلــك »ِإذا َصل

ُة« بمعنــى أن تكون نّيتك خالصة هلل،  عّيَ ــُة وَســِلَمت ِمنَها الّرَ الّنّيَ
وأن ال يصــدر منــك ما فيــه أذّية للّناس - ولكن فــي الوقت ذاته، 
ها من العبادات، وقتًا للخلوة 

ّ
كل تي هي 

ّ
وّفر من بين مساعيك، ال

ي المناصب والمسؤولّيات  بينك وبين اهلل. هذه هي الّصورة لذو
في الّنظام اإلسامّي وفي قاموس أمير المؤمنين. 2000/12/15
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عدم محاباة المقربين ومراقبتهم

ــًة وِبطاَنــًة« المتصــّدون   ِللوالــي خاّصَ
َ

ثــّم يقــول؟ع؟: »ُثــّمَ ِإّن
ــًة«، أي خواّصًا  لشــؤون الحكــم، لديهم - شــاؤوا أم أبــوا - »خاّصَ
وحاشــية وأصدقاء. و»ِبطاَنًة« أي أولئك الذين يســمح لهم المرء 
بــأن يكونــوا فــي صلــب حياتــه؛ األصدقــاء المقّربــون، واألقــارب 
إخــوة، وأصدقاء  والعائلــة. فاإلنســان شــاء أو أبــى، لديه أبنــاء، و
وأصهــار. وكّل متصــّدٍ للحكــم ال بــّد أن يكــون حولــه مثــل هؤالء 
األشــخاص. يذكر أمير المؤمنين لهــؤالء ثاث خصائص: األولى 
هــي »االســتئثار«؛ أي طلــب كّل شــيٍء للّنفــس. االســتئثار يقــع 
ي عن الّشــيء 

ّ
فــي الّنقطــة المقابلــة لإليثار. واإليثــار يعني التخل

إعطــاءه لآلخريــن؛ لكــّن االســتئثار يعنــي ســلب اآلخــر شــيئًا  و
والتمّســك بــه. »فيِهــُم اســِتئثاٌر«، طبعــًا توجــد فــي هــؤالء حالــة 
كّل مكان  كّل شــيء وفــي  االســتئثار وهــم يرغبــون فــي أن يكون 
« أي أّنــه توجد لدى هؤالء حالة التحّدي 

ٌ
مــن نصيبهم. »َوَتطاُول

والغطرسة؛ أنا ابن فان، أنا شقيق أو ابنة أو صهر أو عروس فان. 
الّتطــاول يعنــي المّد، مّد الرأس أو الرقبة إلــى األعلى أو مّد اليد. 
كبــر. وفــي  وفــي اللغــة العربّيــة ُيســتخدم المعنــى األّول بشــكل أ
تعبيراتنــا الفارســّية، الّتطاول يعنــي الّنهب واالعتــداء على هذا 
كان المعنــى الــذي نختــاره من هذيــن المعنيين،  وذاك. مهمــا 
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فهــو صحيح. ويبــدو أّن المعنــى األّول، أي التبختــر والّتغطرس 
هو المقصود. 

ــٍة«، الخصوصّية األخرى التي عادة 
َ
ــُة ِإنصاٍف في ُمعاَمل

َّ
»َوِقل

مــا تكــون موجــودة لدى هــؤالء هــي أّنهــم ال ينصفــون الناس في 
ُة ِإنصــاٍف«. وحســب تعبيرنا باللغة 

َّ
المعامــات. يقــول؟ع؟: »ِقل

ة اإلنصــاف بعدم اإلنصــاف. يقولون أّن 
ّ
الفارســّية، يتــّم تأويل قل

فانــًا عديــم اإلنصاف؛ أي أّن إنصافه قليل. طبعًا، التفتوا إلى أّن 
كّل من يكون قريبًا من  هــذه العبارة ليســت على هذا الّنحو بــأّن 
ثة؛ أي يجب  الوالــي والمتصــّدي، يملك هذه الخصائــص الثا
كّل مــن يكون  أن ال ُيســتفاد مــن هــذه العبــارة بــأن نقــول، إذًا إّن 
قريبــًا من أحــد المســؤولين الحكومّيين، ال بّد أنــه يّتصف بهذه 
الخصائص. توحي العبارة بشكلها وتركيبها النحوي، بأّنه يوجد 
بيــن هؤالء مــن لديهم هذه الخصائص؛ أي ليــس من الضروري 
أن يكون جميع المحيطين بالمسؤول الحكومي من هذه الّزمرة. 
ومن الطبيعي أن يكون بينهم أشــخاٌص صالحون وعقاء أيضًا. 
لكّننــا لســنا مأمونين مــن أن يحيط بنا أشــخاص يمتلكون هذه 

الخصائص. 

حســنًا، مــا الــذي ينبغــي علينــا أن نفعلــه اآلن؟ يقــّدم؟ع؟ 
ســباِب 

َ
َة أولِئــَك ِبَقطــِع أ بعــض القواعــد فيقــول: »َفاحِســم مــاّدَ
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حواِل« - ورد في بعض الّنســخ »َفاحِســم َمؤوَنَة َهُؤالِء« - 
َ
ِتلــَك األ

و»الحسم« يعني القطع واالجتثاث و»الماّدة« تعني ركيزة وأساس 
حواِل« أي عليك أن تزيل ذاك 

َ
سباِب ِتلَك األ

َ
أّي شيء. »ِبَقطِع أ

الشــيء الذي يؤّدي إلــى هذه الحاالت الثــاث. ما الذي يؤدي 
إلى أن يظهر بعض األشــخاص حول المتصّدين لشؤون الحكم 
يمارسوا االستئثار والتطاول والتعجرف وانتهاك الحدود، ما هو  و
الّســبب الّرئيســي؟ يقــول؟ع؟ إن عليك إزالة الّســبب والمنشــأ. 
فلتفرض أن واحدة من هذه األسباب هي أّن الذي يحوم حولنا، 
مطمئّنٌ لعدم تعّرضه لماحقة القضاء ومطمئّن إلى أن أحدًا لن 
ياحقه؛ فيقول بأّن فان ســيدعمني فــي نهاية المطاف. واحدة 
كل، هي أّنهم يســتلمون  مــن األمــور التي تــؤّدي إلى هــذه المشــا
وظائــف وأعمــال حساســة ومهّمــة؛ أي أّنهــم يســتلمون وظائــف 
مصيرّيــة. حســنًا، ال شــّك فــي نشــوء حالة مــن الجشــع والطمع 

واالستئثار وأمثال هذه األمور في هذه الحالة. 

الســادة  أنتــم  المقصــود مــن متصــّدي شــؤون الحكــم، هــو 
والســيدات. أنتــم متصــّدون للحكــم؛ وكّل واحــد منكم يســتلم 
جــزءًا من المناصب الحكومّيــة وعليكم أن تكونوا في حذٍر دائم 
من هؤالء البطانة والخواص المحيطين بكم. ال تفّكروا اآلن بأّي 
نوع من الخواص والبطانة. أنتم أنفســكم لديكم بطانة وخواص. 
خطابــي موّجــٌه إليكم. من األمــور التي تؤّدي إلــى انحراف هؤالء 
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المحيطين بكم والبطانة، وتزرع هذه الحاالت لديهم، هي على 
ســبيل المثــال شــعورهم باألمــن حيــال الماحقــة أو اســتامهم 
وظائــف مؤّثــرة، بحيــث إّن اآلخريــن يتقّبلون منهــم التوصيات. 
فلتفرضــوا أّن ابــن فــان أو شــقيق فــان أو أخ فــان أو الصديــق 
المقــّرب مــن فــان عندمــا يذهــب إلى أحــد المســؤولين - أحد 
يطلــب منــه شــيئًا، يحظــى فــورًا  الــوزراء علــى ســبيل المثــال  و
بالقبــول. أي إّنــه يتــّم قبــول التوصية منــه دون أن تكونــوا أنتم قد 

أوصيتم به. عليكم أن تزيلوا هذه األسباب وتعالجوها. 

قــد تكونــون أنتم أناســًا جّيدين، لكــّن هذا المنتســب إليكم 
يحصــل علــى االمتيــازات مــن  القريــب منكــم، ســيذهب و أو 
ً شأنيتكم. فلتفرضوا أّنه يذهب إلى المصرف  ّ

المسؤولين مستغا
يد هذا المبلغ. هل ســيجرؤ المدير العام  يقول بأّنني أر المركزي و
للمصــرف علــى أن يقــول »ال« البــن فان أو شــقيق فــان؟ أو قد 
يقــول بأن أّمنوا لي هــذه المعاملة، أو  يذهــب إلــى وزارة التجارة و
قــد يذهــب إلى وزارة النفــط، أو وزارة الخارجّيــة، فيقول دّبروا لي 
المنصــب الفانــّي أو المهّمــة الفانّيــة، وهل ســيجرؤ أحٌد على 
الّرفــض؟ ألّنهــم ســيظّنون أّنكــم تؤّيدونــه وتدعمونــه. يقــول؟ع؟: 
ِئــَك ِبَقطِع« أي اقطع فرصة االســتغال عنهم. 

َ
ول

ُ
َة أ »َفاحِســم ماّدَ

أعلــن للجميــع أن إذا جاءكــم ابني، شــقيقي أو أّي أحــٍد آخر من 
قبلي وطلب منكم شــيئًا معّينًا، ال تنصتوا أبدًا لكامه؛ وعاملوه 
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كمــا تعاملــون اآلخريــن. علــى أولئك األشــخاص  وفــق القانــون 
أنفســهم أيضــًا أن يعلمــوا أّنهم فــي حال ارتكبــوا مخالفــة، فإّنهم 
هــذه  وأســباب  جــذور  قطــع  ينبغــي  للماحقــة.  ســيتعّرضون 

الحاالت. ال ينبغي الّسماح لهذه األحوال بأن تنمو حولنا. 

ثّم يذكر أمير المؤمنين؟ع؟ أمثلة تفصيلّية. فيقول َوال ُتقِطَعّنَ 
ِتَك َقطيَعًة«. »الحاشــية« هم أولئك  أِلَحــٍد ِمن حاشــَيِتَك َو حاّمَ
المحيطــون بالمــرء و»الحامة« هم األقربــاء؛ أولئك الذين يعّدون 
من المقّربين من اإلنسان، كابنه، وصهره، وشقيقه وسائر األقارب 
بــأن ال تمنــح هــؤالء قطيعــة. والقطيعــة هــي  المقّربيــن. يقــول 
األراضــي اإلقطاعّيــة)1) التــي كان رائجــًا في الســابق تقديمها من 
قبــل الحكام. فلتفرض أّن المنطقــة الفانّية من البلد أو األرض 
كأرض إقطاعّيــة. طبعًا ليس  الحكوميــة ُقّدمت لهذا الشــخص 
يخ االجتماعّي  المقصود تلك اإلقطاعّية التي نقرأ حولها في التار
كانت موجودة في روســيا وأوروبا بشــكل خــاص. لم يكن  والتــي 
كان مشــهودًا قول فان بأّننا  األمر في مناطقنا بذلك الّنحو؛ لكن 
منحنــاك تلــك األرض؛ ومدخولها وضرائبها ملٌك لــك، ولتقّدم 
لنــا شــيئًا منهــا. يقول؟ع؟ إّيــاك أن تمنح إقطاعــًا البنك أو ألحد 
أقاربك. طبعًا لم يكن هناك إقطاٌع في تلك األّيام، واليوم أيضًا ال 

1- كان الملوك يمنحون أرضًا ألحد األشــخاص لكي يســتطيع الحصول على 
مدخول منها عبر جني الضرائب.



عهد األمير إلى املسؤول واملدير

62

يوجد إقطاع؛ يمكننا القول أن ال تمنحوا شركة، وال عمًا حّساسًا 
وال مصنعًا وال منجمًا وال تسمحوا باحتكار المعاملة الفانّية. 

إال   طبعــًا نحن نشــير إلى األقــارب من باب ضــرب المثال، و
فإّن أصدقاء اإلنســان المقّربين شــبيهون باألقــارب أيضًا. بعض 
كثر مــن ابنه أو شــقيقه؛  الّرفــاق واألصدقــاء يهتــّم بهــم اإلنســان أ
ء؛ حســنًا، وصل فان إلى المنصب الفاني، 

ّ
مقّربــون جّدًا وأخا

وبــات يهتــّم بهــم. هم شــبيهون بهؤالء األبنــاء واألشــّقاء، ال فرق 
علــى اإلطــاق. يقــول أن ال تــوكل إلــى هــؤالء أّي مســؤولية؛ أي 
عليــك أن تعتبــر هــذا األمــر حــّدًا تقــف عنــده. ال تمنــح أقاربك 
مهم 

ّ
مهم شــركة، وال تســل

ّ
والمقّربين منك أّي ميزة مادّية. ال تســل

مشــروعًا وال أّي إمكانــات أخــرى. دعهــم يحاولــون وال يحصلون 
على ما يريدونه خال األعوام التي تســتلم فيها هذه المسؤولية. 
كز عبر  كانت لديهم الكفاءة والجدارة، فليبلغوا هذه المرا ثــّم إذا 

طرق أخرى.

»وال َيطَمَعــّنَ ِمنَك ِفي اعِتقاِد ُعقــَدٍة«. »العقدة« هي المزرعة 
واألراضــي الخضــراء. أي تســليم األرض الخضــراء الفانّيــة إلى 
أحدهــم، والقــول بــأّن هــذا الِملــك أو األراضــي الفانّيــة القّيمــة 
ملــٌك لــك. طبعــًا كانــوا يقولــون فــي ذلك الوقــت بأّنهــا لك، أي 
إذهــب وازرعها. واليــوم يقولون بأّن األرض الفانّيــة القّيمة ملٌك 
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كّل حال، المقصود  لك، إذهب وابِن مبنى شــاهقًا عليها! على 
إال فإّنه ال ينبغي التركيز علــى كلمات »عقدة« أو  هــو »الميــزة«، و
»ضيعــة« أو »قطيعــة«. هــذه أمور كانــت رائجة في ذلــك الزمان، 
وليســت رائجــة في زماننــا. واليوم أيضــًا هناك أموٌر أخــرى رائجة 
بدل تلك. ال ينبغي تسليمها ألولئك؛ ألّنها »َتُضّرُ ِبَمن َيليها ِمَن 
يفعل  يضّر بمن هم جيرانه ويبني مبنى و الّناِس«، لكي يذهب و

كذا وكذا. 

ــى َغيِرِهم«، 
َ
»فــي ِشــرٍب أو َعَمٍل ُمشــَتَرٍك َيحِملــوَن َمؤوَنَتُه َعل

كانت المياه مشــتركة في ذلك الّزمان على سبيل المثال، فكان 
كبر  يأخذ لنفسه حّصة أ هو يذهب إلى مكان المياه المشتركة، و
كان من واجبه القيام بعمل مشترك، فكان يلقي  مّما يحّق له، أو 
بثقلــه علــى اآلخريــن وال ينجــز ما هو مــوكٌل إليه. يقــول؟ع؟ أن ال 
تســمحوا لــه بمثل هذه األمــور. هذا طبعًا ُتضــرب أمثلٌة أخرى له 
فــي زماننــا. علــى ســبيل المثــال قضّيــة الضرائــب المتنّوعة. ال 
يحّولهــا إلى الجيــران والشــركاء له في  يقــوم هــذا المــرء بدفعهــا و
ُهم دوَنَك«، 

َ
 ذِلــَك ل

ُ
كــه. »َفَيكوَن َمهَنأ الملــك والقريبين من أما

تها لهم وال يكون لكم 
ّ

إذا منحتم هذه الميزات ألهلكم، تكون لذ
نيا واآلِخَرِة« أي أّن عار 

ُ
يَك ِفي الّد

َ
نصيــٌب فيها. لكن »َوَعيُبــُه َعل

ذلــك األمــر، في الدنيا أمــام الناس وفي اآلخرة، أمــام اهلل عّزوجل 
والموكلين بأمور الحســاب في يوم القيامة، سيكون من نصيبك 

أنت. 





65

إلزام الحق

ِزَمُه ِمــَن الَقريــِب َوالَبعيِد«، 
َ
لــِزِم الَحّقَ َمــن ل

َ
ثــّم يقــول؟ع؟: »َوأ

كان قريبًا أو بعيدًا، عليك أن تلزمه بأداء الحّق  كّل شــخص، إن 
إن كان برقبتــه حــّق. علــى ســبيل المثال إن كان فــي رقبته حّق 
قصــاص، أو حــّق دّيــة، أو حــّق ضريبــي، أو عليــه إعطــاء حّصة 
 » لِزِم الَحّقَ

َ
وحــّق مؤاخذة، عليك أن ُتلزمه بأداء ذلــك الحّق. »َوأ

أي إدفعه لقبول الحّق. 

»َوُكــن فــي ذِلــَك صاِبــرًا ُمحَتِســبًا« هذا عمــٌل صعــٌب وحافٌل 
األقــارب  علــى  الحــّق  بفــرض  اإلنســان  يقــوم  بــأن  بالمتاعــب، 
والمقّربين منه ويدفعهم لقبول الحّق. يقول اإلمام؟ع؟ -نظرًا لكون 
هذا العمل صعبًا- كن محتسبًا وصابرًا في هذا العمل. »ُمحَتِسبًا« 
تعنــي أن هــذا العمل من أجل اهلل واثبت على هذا القرار فهو ليس 

سان. 
ّ
بالعمل الّسهل. طبعًا، من الّسهل ترديده على الل

ِتــَك َحيــُث َوَقــَع« وفي هذا  »واِقعــًا ذِلــَك ِمــن َقراَبِتــَك َوخاّصَ
المســار، فليحــّل بأقاربك وأصدقائك والمقّربيــن منك ما يحّل؛ 
م نفســك للحــّق والحقيقــة، وقــد 

ّ
ال أهمّيــة لمــا ســيحدث. ســل

ُكثٍر في هذا االختبار. أقولها لكم أّن أقدام العديد من  ت أقدام 
ّ
زل

ت، وعندما حان دورهم أو دور 
ّ
الذيــن كانت لديهم اّدعائاتهم زل

أقاربهم، لم يتحّملوا ذلك. في بعض األحيان، يتحّمل اإلنســان 
نفســه هــذا األمر، لكــن ُتمارس عليــه فيما بعد بعــض الضغوط. 
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يقولون على ســبيل المثال: يا ســّيد! لقد أنزلوا المصيبة الفانية 
كيف يمكنك أن تتحّمــل ذلك؟ لماذا تصبر؟  بابنــك وابنتك. 
يمارســون الضغوط على اإلنســان من الداخل حّتــى يفقد قدرته 
كيد أمير  على التحّمل. لذلك، هو عمٌل صعب، وهذا ســبب تأ
المؤمنيــن؟ع؟ علــى هــذا الجانب بحيــث يقول لمالك األشــتر: 
ِتَك َحيُث َوَقَع« فليحّل بأقاربك  »واِقعًا ذِلَك ِمــن َقراَبِتَك وخاّصَ

وأصدقائك والمقّربين منك ما يحّل.

ثــّم كأّنه يســعى لمواســاتنا، حيث إّننا نقدم علــى القيام بمثل 
هذه الخطوة العظيمة وتحّمل صعوباتها. يقــول »َوابَتِغ عاِقَبَتُه ِبما 
يَك ِمنُه« تحّمل هذه الضغوط واألمور التي تثقلك، ألجل 

َ
َيثُقُل َعل

تلــك العاقبــة التــي تنشــدها، وانتهــج الّصبــر. أطلب عاقبــة هذه 
َة ذِلَك َمحموَدٌة« عاقبة   َمَغّبَ

َ
الخطوة التي هي عاقبة حســنة. »َفِإّن

مثــل هذا العمــل عاقبة محمودة ومحّبذة. ولتعلــم أّنك لن تتضّرر 
بسببه. تحّمل هذه الضغوط ولتعلم أّنك ستكون الرابح في نهاية 
المطاف. طبعًا، أحد مصاديق هذا الّربح، هو الّربح األخروي؛ لكّن 
مصداقه أيضًا هي األرباح الدنيوّية. فلنجّرب هذه األمور؛ لنختبرها 
بمقداٍر معّين، ثّم لنحّدد إن كّنا سنلمس ربحها أم ال. إذا تّم ذلك، 
سيشعر الناس بالثقة. سيكون لدى المسؤول نقاء، وسيشّع نور هذا 
ى فيهم. عندما يبدر 

ّ
النقاء بشكل طبيعي في أرواح الناس ويتجل

مثل هذا العمل عن أحد المسؤولين، تصبح أجواء المجتمع أجواء 
نقّية.
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مواجهة الرعية ونبذ االرستقراطية

ُهــم ِبُعــذِرَك« مــن 
َ
صِحــر ل

َ
ــُة ِبــَك َحيفــًا َفأ عّيَ ــِت الّرَ ِإن َظّنَ  »و

التوصيات األخرى التي يقّدمها أمير المؤمنين؟ع؟ لمالك، هي 
أّنــه إن تعّرضت لســوء الظّن من الناس، تعال وصارحهم بشــكل 
واضــح حول ذلك األمــر. ال يكونّن األمر على هــذا الّنحو بأّنهم لو 
قالــوا بأنهــم نهبوا وســرقوا، نقــول أّنهــم يرتكبون حماقــة، نحن لم 
كتــراث له.  ننهــب. ال ينبغــي تجاهــل مــا يقوله النــاس وعدم اال
واجهوا الناس بشــكل مباشــر وأوضحوا لهم األمور، قولوا بأّن األمر 
ليــس علــى هــذا الّنحو واشــرحوا للّنــاس حقائق األمــور. »َواعِدل 
َعنَك ُظنوَنُهم ِبِإصحاِرَك« أي بادر واشــرح الحقيقة لهم، قل لهم 
بــأن لــم يكــن األمر على هــذا النحــو، ولم يحصــل األمــر الفاني؛ 
وأّن مــا يقولونــه لــم يحــدث. بّيــن هــذه األمــور للنــاس وادفع عن 
ياَضــًة ِمنَك ِلَنفِســَك َوِرفقًا   فــي ذِلَك ر

َ
نفســك ســوء الظّن. »َفِإّن

ِتــَك« هــذا العمل يصــّب في صالحك وفــي صالح الناس.  ِبَرعّيَ
فائدتــه بالنســبة إليك هــو أّنه تمريٌن لك بضــرورة أن توضح وتبّرر 
للنــاس إن بــدر عنــك خطــأ، رغــم صعوبــة التعّرض لســوء الظن 
ياضة وتمرين  والشــعور باإلجبــار على التبريــر والتوضيح. هــذه ر
وهــذا العمــل نفســه يدفع اإلنســان ألن ال يقترب مــن الخطأ. من 
يشــعرون  جهة أخرى هو مفيٌد للناس؛ ألّنهم ســيرتاحون حينها و
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ــُغ ِبــِه حاَجَتــَك 
ُ
ِإعــذارًا َتبل باالطمئنــان وهــذا رفــٌق بحالهــم. »َو

« هذا ســوف يؤّدي إلــى أن تتمّكن من  ــى الَحّقِ
َ
ِمــن َتقويِمِهــم َعل

جعلهــم يرســخون علــى الحــّق، أي أن تدفع الناس للســير على 
نهج الحّق. 

ــق عليــه فــي كام هــذا اإلمــام العظيــم 
ّ
مــا أرغــب فــي أن أعل

وأقولــه لكــم أيها األصدقاء، هــو بداية، أّن واحدة مــن األمور التي 
تحّل هذه المشــكات، هي بســاطة عيش المســؤولين. أنا أرجو 
مــن الســادة بأن يأخذوا هــذه القضّية على محمل الجّد بشــكٍل 
كامــل؛ أي أن يخّططــوا لها بشــكل كامــل. حاربوا األرســتقراطّية. 
أنتــم لســتم طبقــة مــن األشــراف )الّنبــاء(. ال يوجــد لدينــا فــي 
تي  ّمَ

ُ
شــراُف أ

َ
اإلســام شــيء اســمه طبقة األشــراف )الّنبــاء(. »أ

يــِل« أي أّن األشــراف هم الذين 
َّ
صحــاُب الل

َ
ــُة الُقــرآِن«)1). »أ

َ
َحَمل

يحيون الليل من أجل العبادة أو خدمة الناس. ليس لدينا ما هو 
كأن  مصطلح في العالم اليوم؛ بأن يكون عدٌد من الناس أشرافًا، 
يكون  يعيش بعض المســؤولين في الحكومات الحياة الفانّية و
مســتواهم أعلى من اآلخرين. األشــراف بهذا المعنى ليس سوى 
كاٍم هــراء، وليــس لدينــا مثيــٌل لهــذا األمــر. لكــّن األرســتقراطية 
ينبغي علينا أن نجتنبها. أنا أصّر على  مشــهودة في مجتمعنا، و

1- الحديث رقم 20
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هذا األمر. 

حســنًا، قد يكون نمط عيشــنا مختلفًا. قد تكون حياة أحدنا 
أهنــأ من حياة صديقنا وزميلنا بمقداٍر معّين. وقد تكون األذواق 
يد أن أضع حّدًا فاصًا بحيث  والعادات والظروف مختلفة. ال أر
أقول أن هذا هو التوّجه السليم وذاك هو التوّجه الخطأ. لكّن هناك 
 أّن التظاهر بالحياة األرستقراطّية، ذنٌب 

ّ
حدودًا على كّل حال. إال

ه أعظم من امتاك حياة أرستقراطّية ال تظهر للعيان! 
ّ
عظيم ولعل

هذا ما أوّد قوله. علينا أن ال نســاعد على التظاهر باألرســتقراطّية 
وال نــرّوج لثقافتهــا فــي المجتمع. حســنًا، إذهبــوا واهتّمــوا بهذه 
القضّيــة فــي الــوزارات، وفــي حياتكم الشــخصّية، وفي مــا ترونه 
أمامكــم في لقاءاتكم وحياتكم اليومّية، خّططوا واعملوا على أن 
ال تشــعر الطبقة المتوّسطة والتي هي أدنى منها بأّن هناك شرخًا 
بينهــا وبينكــم. قومــوا بمــا يجعلهم يعلمــون أّنكــم تختلفون عن 
وا األوضاع في بدايات الثورة وملؤوا جيوبهم، 

ّ
أولئك الذين استغل

وأن ال شــأن لكم بهم. لذلك، عليكم أن ال ترّوجوا لألرستقراطّية 
فــي أجــواء حياتكــم - أمــام عدســات الكاميــرات وخاّصــة أمام 

عيون الناس - ولتحاربوا األرستقراطّية.
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سوء الظن بالعدو والحذر منه

ِهم في ذِلَك 
َ
َل َفُخذ ِبالَحــزِم َواّت

َ
مــا قاَرَب ِلَيَتَغّف ّبَ  الَعُدّوَ ُر

َ
»َفــِإّن

« يقول بأن يا مالك! يســعى العــدّو أحيانًا لاقتراب  ــّنِ
َ

ُحســَن الّظ
منــك من أجل إغفالك، »َفُخــذ ِبالَحزِم« فعامله بالحزم والّنضج 
« أي دع ُحســن الظــّن  ــّنِ

َ
ِهــم فــي َذِلــَك ُحســَن الّظ

َ
والدقــة. »َواّت

واألفــكار اإليجابّية حوله جانبًا؛ فليس ُحســن الظّن محّبذًا عند 
مواجهة األعداء الغامضين، بل ينبغي التعامل بســوء ظّن. األّمة 
اإلسامّية ومســؤولو الحكومة اإلسامّية موّظفون بأن يتعاملوا مع 
كّل عامة للعدّو بدّقة، ووســواس وحذر. هي قضّية أّمة ومجتمٍع 
كمله؛ وليســت قضية شخصّية لكي يقّرر أحدهم أن يتغاضى  بأ
يٍخ  عن عداء العدّو؛ هي قضّية مصالح أّمة وشعب؛ بل قضّية تار
كملــه. على أولئك المســؤولين عن إدارة المجتمع اإلســامي  بأ
أن ال يســمحوا للعــدّو بالتغلغــل فــي األجهــزة الحكومّيــة، وفــي 
شؤون الباد األساســّية، وعلى هيئة أصدقاء أجانب مخادعين 
ومنافقين؛ ألّن العدّو يوّجه ضربته في الوقت المناســب، لذلك 

يحتاج المجتمع اإلسامي إلى معرفة أعدائه. 2002/12/1

فِئَدُة 
َ
يِه أ

َ
ثــّم توّضــح اآلية القرآنّية في هذا الشــأن »َوِلَتصَغــى ِإل

ذيــَن ال ُيؤِمنــوَن ِباآلِخــَر ِة َوِلَير َضــوُه َوِلَيقَترِ فــوا مــا ُهــم ُمقَترِ فــوَن« 
َّ
ال

مــون بعضهــم البعــض الــكام الباطــل، لكي 
ّ
أي إّن األعــداء يعل
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يســلبوا ثقة الناس ببعضهم  يخّربوا أجواء المجتمع اإلســامي، و
رُهم َوما َيفَتروَن «)1) أي 

َ
البعض. يأمر اهلل عّزوجل الّرسول قائًا: »َفذ

دعهــم وشــأنهم وال تكتــرث الفتراءاتهــم، وواصل مســيرك. ذلك 
كان يمــارس الخدمــة،  الــذي يتعــّرض للّتهــم واالفتــراءات، إذا 
عليه أن ال يكترث ويواصل مســاره. لكّن أولئك الذين ال إيمان 
ســليم لديهم وال اعتقاد بالمعاد واآلخرة، ســيوافقون العدّو على 
ينسجمون معه، فتكون النتيجة على  يســتمعون إليه و ما يقوله و
الّنحو التالي؛ بأن ُيبتلوا بنفس الباء الذي ُيبتلى به العدّو عند 
اهلل، أي العــذاب اإللهــّي، أي أن هــؤالء األشــخاص الذين اّتبعوا 

العدّو سُيبتلون أيضًا بذلك الباء. 1981/4/10

الحذر من اإلعجاب بالنفس والغرور

ألّن الّرسالة طويلة، فلقد كنت مضطّرًا الختيار بين المقاطع. 
إّياَك  كثر ضرورة من غيره. يقول؟ع؟: »َو ولقــد اخترت ما وجدته أ
َقــَة ِبمــا ُيعِجُبــَك ِمنهــا« فاحــذر من أن  َواإِلعجــاَب ِبَنفِســَك َوالّثِ
يصيبــك الغــرور. اإلعجــاب بالّنفــس يعنــي الغــرور، بــأن يفــرح 
ره من الوقوع في هذا الفّخ. 

ّ
اإلنســان من نفســه. فاإلمام؟ع؟ يحذ

يعتقــد اإلنســان أحيانــًا أّن لــه ممّيــزات خاّصــة، كاعتقــاده بأّنــه 
يمتلــك فهمــًا جّيــدًا، قــدرة بدنّيــة جّيــدة، قــدرة ذهنّيــة جّيدة، 

1- األنعام: 113-112
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معلومــات كثيرة، أســلوب بيــان خاص، صوتًا جميــًا، أو جمااًل 
معّينًا. وبمجّرد أن تروا أّن لديكم إعجاب بأنفسكم - وهذا يعني 
يته لهذه المحاسن - فاعلموا أّن  أن ال يرى اإلنسان عيوبه بعد رؤ

ر منه أمير المؤمنين.
ّ

هذا خطر؛ وهذا ما ُيحذ

قــد يقول أحدكم: إّنني أجد في نفســي الخصوصّية الفانّية، 
فمــاذا يجب أن أفعل؟ فقد يكون قــد حصل على المرتبة األولى 
كبيرة في  مــن بين جميــع الّتاميذ، أو حصل على درجــة امتياز 
العمــل الفانــي. فمــاذا يجــب أن أفعــل؟ هــل أغــّض الّنظــر عن 
، بل فلتروا هذه الخصوصّية؛ ولكن، إلى 

ّ
كا هذه الخصوصّيــة؟ 

جانــب ذلك، عليكم أن تــروا الّنواقص والعيوب ونقاط الّضعف 
تي تمتلكونها.

ّ
الكثيرة ال

إّن ســبب إعجــاب اإلنســان بنفســه هــو نظرتــه لنفســه. فإّننا 
نــرى األمور الجّيــدة فينا، ولكّننا ال نرى األمــور المنّفرة والقبيحة 
والّســيئة؛ ولذا فإّن نظرتنا تصبح نظرة شــخص معجب بنفســه، 
وهــذا خطأ. ولــذا، علينا أن نــرى نقاط ضعفنا إلــى جانب نقاط 

قّوتنا.

َقــَة ِبمــا يعِجُبــَك ِمنها« أي  إّيــاَك َواإِلعجــاَب ِبَنفِســَك َوالّثِ »َو
ال تثــق بذلــك الّشــيء الموجــود فــي داخلــك وجعلــك معجبــًا 
بنفســك؛ أي عليــك أن ال تصــّدق أّن فــي داخلــك نقطــة القــّوة 
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هذه. فقد يتصّور اإلنسان أّن عنده أمور ممّيزة، ولكن يكون ذلك 
وهمًا وتخّيًا؛ ألّنه يقوم بمقارنة نفسه مع أشخاص من مستويات 
يقّيم نفســه وفقًا لذلك؛ ولكّنه لو قارن نفســه بأشــخاص  أدنى، و
آخريــن لم يكن ليأخذ عامة جّيدة أبدًا. ولذا، ال تعتمد على ما 

تراه في نفسك.

ق بكونك موردًا 
ّ
»َوُحّبِ اإِلطراِء« أي عليك أن تحذر من الّتعل

ــيطاِن في َنفِســِه 
َ

 ذِلَك ِمن أوَثِق ُفَرِص الّش
َ

لمــدح اآلخرين. »َفــِإّن
ِلَيمَحــَق مــا َيكوُن  ِمــن ِإحســاِن الُمحِســنيَن« فإّن حّب اإلنســان 
للمــدح يعطي الّشــيطان أفضــل الفرص ليســتفيد منهــا. فيأتي 
ويزيــل إحســان المحســنين، أي يقوم بســلب األعمال الحســنة 

والجميلة والفضائل الّروحّية والمعنوّية منكم.

ضرورة االبتعاد عن المن

وبعدها، يتطّرق؟ع؟ إلى فقرة مهّمة حيث يقول: »إّياَك والَمّنَ 
ِتَك ِبإحســاِنَك« بأن تقول »نحن من قمنا بهذه األشياء  ى َرعّيَ

َ
َعل

كانــت هذه وظيفتكم، وقــد أّديتموها. فإذا قمتم  ألجلكــم«. لقد 
َد  ّيُ َز ِو الّتَ

َ
بهــا، تكونــون قد أّديتم وظيفتكم؛ فا تمّنوا الّنــاس بها. »أ

تــي قمتم بها. فقد 
ّ
م األعمال ال كاَن ِمن ِفعِلــَك« أي ال ُتعّظِ فيمــا 

كثر  يقــوم اإلنســان بعمل مــا، ومن ثّم يبالــغ في مدحــه؛ فُيعطيه أ
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ن َتِعَدُهم َفُتتِبــَع َموِعَدَك 
َ
و أ

َ
مــن حجمــه الحقيقــّي بأضعــاف. »أ

إذا وعدتم الّناس بشــيء  ِبُخلِفــَك« ال تخلفــوا وعدكم للّنــاس. و
مــا فلتحصــروا علــى القيــام بــه؛ ولتعتبــروا أنفســكم أســرى لهــذا 
الوعد. وال يجب أن نقول »لم يتحّقق ما أردناه« ببســاطة وُتعِذروا 
، بــل عليكــم أن تصــّروا علــى القيام بــه. بالّطبع قد 

ّ
أنفســكم؛ كا

يكون اإلنســان معذورًا أحيانًا، وهذا أمر آخر؛ ولكن يجب عليكم 
أن تسعوا للقيام بما وعدتم الّناس به بكّل ما أوتيتم من قّوة وقدرة، 
ــَد َيذَهُب ِبنوِر  ّيُ َز  الَمّنَ ُيبِطُل اإلحســاَن َوالّتَ

َ
وال تمّنوهــم بها. »َفإّن

« تعظيم األمور ُيزيل نور الحــّق. »والُخلَف يوِجُب الَمقَت  الَحــّقِ
ِعنــَد اهلِل والّنــاِس« فــإّن ُخلــَف الوعــد ُيســقط اإلنســان مــن عين 

الّناس ومن عين اهلل تعالى. 2005/10/09

يقــول؟ع؟ أن ال تمّنــوا الّنــاس أّنكم فعلتم أو ســتفعلون األمور 
الكذائّيــة ألجلهــم، وأن ال تبالغوا فيما فعلتمــوه من أجلهم. كما 
كبيــرًا. وأن ال تعــدوا وال  روُه  أن تقومــوا مثــًا بعمــل صغيــر فتصــّوِ
توفــون. وبعدهــا يقول؟ع؟ أّنكــم إذا مننتم الّناس فإّن إحســانكم 
كان هناك  ســيبطل. والمبالغــة تزيــل نــور الحّق، بمعنــى أّنــه إذا 
مقــداٌر مــن الحقيقة فيما فعلتم فســيصبح باهتًا في نظر الّناس. 
إذا أخلفتم وعدًا »يوِجُب  الَمقَت  ِعنَد اهلِل والّناِس« إّن هذا األمر  و
ُيعّد ذنبًا. قال اهلل تعالى:  >َكُبَر  مبغــوٌض فــي نظر اهلل ونظر الّناس و
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َمقتــًا ِعنــَد اهلِل َان َتقولــوا ما ال َتفَعلوَن<)1) وعلــى الّرغم من أّن هذا 
الكام موّجه إلى مالك األشتر، ولكّنه موّجه إلينا أيضًا. 2000/12/2

تجنب العجلة

واِنهــا« يشــّبه أميــر المؤمنيــن 
َ
مــوِر َقبــَل أ

ُ
ــَة ِباأل

َ
إّيــاَك َوالَعَجل »َو

العجلــة والقيــام بالعمــل قبــل موعــده فــي خطبة أخــرى بقطف 
ذي يقطــف الّثمار قبل 

ّ
الّثمــار قبــل أوانها. فيقــول أّن اإلنســان ال

ــذي يــزرع لآلخريــن؛ أي ال يســتفيد أّي 
ّ
أوانهــا مثــل الّشــخص ال

شــيء من هــذا األمر. فــإذا قمتم بنثــر البذور فــي أرض اآلخرين، 
إذا قمتم بنثر  فهــو مــن سيســتفيد منها، ولــن تســتفيدوا شــيئًا. و
البــذور وزرع الّشــجيرات في أرضكم وبذلتــم جهدًا في االهتمام 
بهــا، فإّنكم مع هذا، لو قمتــم بقطف تلك الّثمار، قبل أن تنضج 
قابلــة لاســتفادة منهــا، فســتذهب جميــع جهودكــم  وتصبــح 
هــدرًا. لقــد شــّبه اإلمــام؟ع؟ العجلة والقيــام بعمل فــي غير وقته 
َط فيها ِعنَد 

ُ
َســّق ِو الّتَ

َ
بهــذا األمــر. وهنا أيضًا يقــول أن ال تعجل. »أ

ِإمكاِنها« التســّقط يعني االهمــال والّتقصير وتأجيل العمل؛ ولذا 
جاَجــَة فيهــا ِإذا 

َّ
ِو الل

َ
كاهمــا ممنــوع. »أ فــإّن العجلــة واالهمــال 

ــَرت« فحيــن تعلــم بأّن العمــل الفاني خاطــئ، ال ينبغي أن 
َ

َتَنّك
ُتصــّر عليــه؛ مثًا إذا قمنا بطرح فكرة معّينــة وأقمنا الّدليل عليها 

1- الّصف: 3
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وتابعنا تفاصيلها وبذلنا جهدًا لتنفيذها، وكان هناك أشــخاص 
كملنا الّسير بها؛ ومن ثّم  يخالفوننا الّرأي ولكّننا لم نقبل رأيهم وأ
وصلنــا إلــى مكان اّتضح لنــا فيه خطؤنا؛ فيجــب عليكم هنا أن 
تتراجعــوا عن هذه الفكــرة، وال بأس في هذا. فإذن ال تصّروا على 
ِو الَوهــَن َعنهــا ِإَذا 

َ
ــَرت« أي إذا اّتضــح المنكــر. »أ

َ
رأيكــم »ِإذا َتَنّك

اســَتوَضَحت« وحين ُيعلــم أّنه ال بّد من القيــام بالعمل الفانّي، 
فيجب أن ال ُيقّصر اإلنسان فيه. 2005/10/09

التدقيق في عهد مالك األشتر

أســأل اهلل أن نــدرك قيمــة هــذه الكلمــات. طبعــًا إّن المعنّي 
بهذه الكلمات التي قلتها، هي نفسي في الدرجة األولى ثّم أنتم 
كّرره لكي يترك أثره بي إن شــاء  إّننــي أ الذيــن تســتمعون إليها، و
اهلل. لــو اســتفدنا - إن شــاء اهلل - من هــذه الكلمات واســتلهمنا 
كبير في واقــع األمر. أي  منها الِعَبر، ســنكون قد اســتفدنا بشــكل 
إّن أهّم أعمالنا، هي تلك األعمال التي ذكرها أميرالمؤمنين؟ع؟ 
فــي هــذه الرســالة. طبعــًا هــذه الرســالة وهــذا المرســوم مدهــٌش 
للغاية. إّنني على علٍم أّن مسؤولي الحكومة، منذ البداية وحتى 
نهايــة هــذا العهــد لم يقرأوا هذه الرســالة بشــكل دقيــق وبتمّعن، 
كان بشكل تفصيلي  رغم أّنه تّمت ترجمته إلى عّدة لغات - إن 
كمــا أّننــا نتلــو القرآن بتمّعــن، علينــا أن نقوم فعًا  أو مختصــر -. 
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بقــراءة هذا العهد بتمّعن. طبعًا نّص نهج الباغة باللغة العربّية 
صعــب، لوجــود تعابير فصيحة وبليغة تترافق مــع جمالّيات في 
األلفــاظ. والفرق بينها وبيــن بعض التعابير األخرى التي جاءت 
فــي الروايــات، هو هــذا. لذلك، مــن الصعب قراءة نهــج الباغة 
كان الشــخص محيطــًا باللغــة. لذلــك   إذا 

ّ
إدراك معانيــه؛ إال و

مــن الّضــروري اللجوء إلى ترجمته أو إلــى نّصه مع االلتفات إلى 
الترجمــة، وقراءتــه بمنتهــى الدّقة. وفي كّل جزء مــن هذا العهد، 
كّل  إمعــان. ففــي بعــض األحيــان تخّبــئ  علينــا أن نقــرأ بدّقــة و

كلمته منه معنى منفصًا. 1998/1/11

هنــاك بالفعــل ِحكــٌم فــي هــذه الّرســالة، ال ُتعــّد وال ُتحصى. 
يقول الّشاعر:

مهمــا شــرحت العشــق وأوضحتــه ينتابني الشــعور بالخجل 
منه عندما أواجهه)1)

عندمــا يعود المــرء إلى أعماق هذه الّرســالة، يشــعر بالحقارة 
كّل مقطع وجملة منها. 2004/11/10 فعًا أمام عظمة 

1- المولوي، المثنوي المعنوي، الدفتر األّول
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إرضاء اهلل ال الناس

حسنًا، كان هذا موضوعًا تحّدثنا عنه بمناسبة شهر رمضان. 
الســاعات والدقائق تقترب من موعد اإلفطار. أنتم اإلخوة األعّزاء 
واألخوات الفاضات، تســتلمون مســؤوليات البلد الرفيعة وتقع 
علــى عاتقكــم أثقل األحمــال. إذا أردنــا أن ننظر ونقــارن عملكم 
بشــكل جّدي مع ســائر األعمال العادّية التي يمكن لإلنســان أن 
ه ال يوجد أثقل من العمل الذي تقّبلناه 

ّ
يمارسها في الحياة، لعل

أنــا وأنتم. عمٌل فيه ضغط فكرّي، وضغط جســدّي، وضغط من 
ناحية المســؤولّية وضغٌط إلهي. لو عجز اإلنســان - ال ســمح اهلل 
كتســاب األجر اإللهّي في العمل الذي تحّمل مسؤولّيته،  - عن ا
 آخر لهــذا الثقل والضغط وهذه 

ٌ
فلــن يكــون هناك -فعًا- معادل

الصعوبات. 

كتســاب رضــا اهلل خــال نهوضكــم بالعمــل العظيم  حاولــوا ا
 فــي حــال لــم يــرَض اهلل، ورضــَي الخلق 

ّ
إال الــذي تقومــون بــه، و

 ِرَضــا الّناِس ال 
َ

جميعــًا - ولــن يرضوا - على ســبيل المثــال، »ِإّن
ه وواضح، بأّن 

ّ
ــُك«)1) فلن تكون هناك فائــدة. وذلك في محل

َ
ُيمل

اإلنســان ال يســتطيع كســب رضا الناس بشــكل كامل. ســيكون 
ينكر الفضل  هناك عدٌد منهم غير راضين، وقد يشــتم البعض، و

1- الحديث رقم 77
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ينكرهــا بعضهــم عــن وعــي  آخــرون، وال يــدرك األمــور بعضهــم و
إدراك. هــذه أمــور موجودة. قد يكون بعــض الناس راضين بين  و
تيــح إرضــاء جميع 

ُ
هــذه الجمــوع أيضــًا. لكــن علــى فرض أّنــه أ

كافيًا - للحّق واإلنصــاف - في مقابل  النــاس، فلــن يكون ذلــك 
كّل هذه الجهود والضغوط واألحمال الثقيلة. مثل هذا اإلنســان 
ينهض به  الــذي يحمــل مثــل هذا الِحمــل الثقيــل على عاتقــه و
بــكّل صعوبــة ويواجــه منعطفــات مهولة لــو أّنه حاَد عــن الطريق 
كيف سيســتطيع رضــا اآلخرين إنقاذه  الصحيح لحظة واحدة؛ 
العظيمــة؟ وكيــف ســيكون ذلــك  الهواجــس والمصائــب  مــن 
متوّفــرًا لــه ســوى عبــر رضــا اهلل عّزوجــل؟ ينبغــي -فعــًا- توجيــه 
كان أمير  الجهــود والغايات لتصــّب في رضا اهلل عّزوجــل. هكذا 
المؤمنيــن؟ع؟ أيضًا وكانت نّيته بأن يكــون العاملون والموّظفون 
يــخ، علــى هــذا  وعّمالهــم وجميــع الذيــن يتعاقبــون طــوال التار
الّنحــو. ونحــن - إن تقّبــل اهلل ذلــك - نعتبــر أنفســنا مــن عّمــال 
ذلــك العظيــم؛ طبعًا لســنا ضمن مســتوى شــخصّيات عظيمة 
كمالــك األشــتر وعّمــار ومحّمــد بــن أبي بكــر، بل نحن فــي أدنى 
المســتويات. على كّل حال، لعــّل ذلك العظيم ]أميرالمؤمنين[ 
منا هــذه المهّمــات التي نملكهــا اليــوم. وواقع األمر 

ّ
عّيننــا وســل

هــو أّن خطــاب اإلمام علي؟ع؟ لمالك، هــو ذاته خطابه لنا نحن 
كّل فرٍد مّنا أن يعثر على النقاط المهّمة في الخطاب  أيضًا. على 
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يأخذها بعين االعتبار. وأّولها »اّتقوا اهلل«. أســأل اهلل  إلى المالك و
لكم التوفيق. وســوف نواصل البحث على مائدة اإلفطار إن شاء 
كّل المواضيع المناقشــة  اهلل ونتطّرق لمواضيع أخرى. وال تكونّن 
حــول العالم اآلخــر مئة بالمئــة؛ فلنبحث قليًا حــول المواضيع 

التي تخّص عالمنا الحالي. 



صدر لدار الوفاء للثقافة واإلعالم

 صدقوا:
ٌ

سلسلة رجال

1- هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة 
2- المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن 

ي 3- فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراو
4- الخارجون من الماء، رواية المحرر من السجون الخليفية 

كمال السّيد محمد طوق، 

سلسلة نهج الوالية:

1- العمل المؤسساتي في فكر اإلمام الخامنئي
2- االستغفار والتوبة، اإلمام الخامنئي

3- التحليل السياسي في فكر اإلمام الخامنئي
4- العبد الصالح، رواية اإلمام الخامنئي عن اإلمام الخميني

5- سيد شهداء محور المقاومة، الشهيد القائد قاسم سليماني
6- عهــد األميــر إلــى المســؤول والمديــر، اإلمــام الخامنئــي )هــذا 

الكتاب(

سلسلة من داخل السجن:

1- التغيير في سبيل اهلل، الشيخ زهير عاشور
2- تأمات في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور

3- اإلسام والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
4- الرحيــل نحو األبدية، الســاعات األخيرة للشــهيد علي العرب 
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كمال السّيد قبل إعدامه، 
ي 5- يسألونك عن عاشوراء، محمد فخراو

6- رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

7- على ضفاف الحسين، األستاذ محمد سرحان

سلسلة تاريخ البحرين:

1-  شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم
يخ األسود 2-  آل خليفة األصول والتار

3-  اإلبادة الثقافية في البحرين

ية الطموح 4-  تيار الوفاء اإلسامي، المنهج الرؤ

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:

1- رسول الرحمة
2- اإلسام والعلمانية

كلمات أمينه وخليله 3- الجمري في 
4- القدس صرخة حق

5- إضاءات على درب سيد الشهداء؟ع؟
6- قراءة في بيانات ثورة اإلمام الحسين؟ع؟

7- الدولة والحكومة
ية قرآنية - الجزء الثاني  8- اإلنسان رؤ

ية قرآنية - الجزء األول  9- اإلنسان رؤ
10- في رحاب أهل البيت؟مهع؟

11- الشهادة رحلة العشق اإللهي
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كتب أخرى:

1- قافلة الخلود - شهداء البحرين
2- عاشوراء البحرين 2019

كتّيب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد المالي  -3
4- عاشوراء البحرين 2018

5- حصاد البحرين 2017
6- عاشوراء البحرين 2017

7- في رحاب مدرسة اإلمام الخميني؟ق؟
ية في الفكر الوالئي 8- المهدو

9- الحصاد السياسي 2016
10- ألم وأمل، السيد مرتضى السندي

كتب باللغة الفارسية:

1- تغيير در راه خدا )التغيير في سبيل اهلل(، الشيخ زهير عاشور
2- بازخوانــى خطبــه هــاى امــام حســين )قــراءة فــي بيانــات ثورة 

اإلمام الحسين(، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
3- بر آســتان اهل بيت )في رحاب أهل البيت(، أســتاذ البصيرة 

عبدالوهاب حسين
4- رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي

گــواه ميهــن )شــهادة وطــن(، إفــادات قــادة الثــورة المعتقلين   -5
وعذاباتهم

يخ األسود( يخ سياه آل خليفة )آل خليفة األصول والتار 6-تار






