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مقدمة الناشر

بسم اهلل الرحمن الرحيم

أفضــل الصالة وأتم التســليم على ســيد األنبياء والمرســلين 
محمد المصطفى وآله الطيبين.

أثبــت المعادلة التي رســخها الســيد اإلمــام الخميني قدس 
ســره الــذي أعــاد لإلســالم أمجــاده بعــد ســنوات مــن المحنــة 
والشــدائد، واســتيالء األفــكار والمذاهــب التــي شــتت الجهــود 
وأدامت االنقســام بين أتباع أهل البيت عليهم الســالم، فعندما 
أرســى اإلمــام الخمينــي قــدس ســره معالــم اإلســالم األصيــل، 
فعرفت بعد ذلك بخط اإلمام، وعرف أن خط اإلمام هو اإلسالم.

ولهــذا الخــط مفاهيــم ومعالــم ومبــادئ وســيرة عمليــة ثابتة 
القــدم التــي أّصــل اإلمــام الخميني قدس ســره لهــا، ال تختلف 
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إنما هي فهم أقرب لإلســالم من خالل  عن اإلســالم قيد أنملة، و
ئمة  كلمــات القرآن الكريــم والســنة النبوية الشــريفة الممتدة لأل

الهدى عليهم السالم.

هــذا الســفر المبــارك المعنــون بخــط اإلمــام، الــذي جــاد بــه 
المعتقــل ســماحة الشــيخ جاســم المحــروس الذي لــم يفل من 
عزمه ســجن، وال تعذيــب، فكتب المنطلقات األساســية لخط 
اإلمــام اعتمــادًا علــى قراءاتــه الســابقة القديمــة، لقلــة المصــادر 
التــي يمكن الرجــوع لها داخل المعتقل، مــع التضييق على من 

يحملون أفكار هذا الخط المبارك.

نعــرف مــن خــالل ذلــك أن هذه الســجون لــم تنقــض عزائم 
ســاحات  فــي  ســواء  العطــاء  عــن  أبناءنــا  توقــف  ولــم  شــبابنا، 
المواجهــة الميدانيــة أو االجتماعية أو الفكريــة، خارج أو داخل 

أقبية السجون.

يســّر دار الوفــاء للثقافــة واإلعــالم أن تقــوم بتدشــين اإلصــدار 
الحادي عشــر من سلسلة من داخل السجن تحت عنوان »خط 

اإلمام الخميني« لألسير الشيخ جاسم المحروس.

ســائلين المولــى عــز وجــل الفــرج لجميــع األســرى والرحمــة 
للشهداء والنصر المؤزر لإلسالم العزيز.

دار الوفاء للثقافة واإلعالم



بســم اهلل الرحمــن الرحيــم والصالة والســالم على أشــرف الخلق 
والمرســلين محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين اصطفاهم اهلل 

رحمة للعالمين إلى قيام يوم الدين..

ما هو اإلســالم المحمدي األصيل؟ وهل هناك إســالم آخر؟! 
نعم .. اليوم وفي هذا العصر وهو عصر اشــتداد الفتن والشــبهات 
نحن في مواجهة مصيرية مع من يريدون طمس اإلســالم وتغيير 

هويته!

هــذا العصــر عصــر ظهــور اإلمــام القائــم؟جع؟ وقــد جــاء في 
الروايــة عــن اإلمــام الباقر؟ع؟: »إذا قــام قائمنا دعا النــاس إلى أمر 
كما بدأ  كما دعا إليه رســول اهلل؟ص؟ فيعود اإلســالم غريبًا  جديد 

فطوبى للغرباء«.

تمهيد
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فما هي غربة اإلسالم؟

هي تلك الغربة التي تجعل من اإلسالم مجرد طقوس ظاهرية 
وليس منهج حياة لتكامل الفرد والمجتمع حتى تبلغ اإلنسانية 

هدفها المنشود، وهو حقيقة العبودية هلل سبحانه وتعالى.

باقــر  محمــد  الســيد  العصــر  ونابغــة  الســعيد  الشــهيد  عــن 
إيــران:  إبــان انتصــار الثــورة اإلســالمية فــي  أّنــه قــال  الصــدر؟ق؟ 
»لقــد حقــق اإلمام الخمينــي حلم األنبيــاء«، وهو القائــل: »ذوبوا 
كمــا ذاب هو فــي اإلســالم«، ومن بعد الســيد  فــي الســيد اإلمــام 
محمــد باقر الصدر يطل علينا تلميذه النجيب الشــيخ حســين 
الكورانــي؟ق؟ قائــاًل: »علــى يد الشــهيد الســيد محمد باقــر الصدر 
تعلمنــا تعاليــم اإلســالم، ولكنــا علــى يــد الســيد اإلمام أســلمنا 
حقيقــة« .. نعــم .. فالســيد اإلمام الخميني؟ق؟ أعاد اإلســالم من 
جديــد في زمن الغربة بعد أن طالته أيدي الغدر والنفاق، فحتى 
أعداء اإلســالم أدركــوا هذا جيدًا. فرئيس إحــدى الدول العظمى 
فــي العالــم وهــو »فرنســوا متــران« قــال وهــو يشــهد انتصــار الثــورة 
يــخ لتصيب قلب  اإلســالمية: »رصاصــة انطلقت من عمق التار
القرن الواحد والعشرين«، أما وزير دفاع العدو الصهيوني »موشي 
ديــان« آنذاك فقد صّرح قائاًل: »زلزال ضرب العالم ســتصل هزاته 
بعد قليل«، هؤالء األعداء استطاعوا إدراك هذا األمر .. فهل ندرك 
ونعــي هذا جيــدًا؟ ما هذا اإلســالم المحمــدي األصيل؟ وكيف 
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نتعــرف عليــه؟! يقــول البالــغ مناه البهجــت؟ق؟: »أتعلمــون ماذا 
يســمى الســيد اإلمام فــي عالم البرزخ؟ يســمى باإلســالم العزيز« 
فالســيد اإلمــام هــو المصداق له .. لــذا نســتطيع أن نكتب هذه 

المعادلة ..

اإلسالم = خط اإلمام





فــي خّضــم هــذه الضوضــاء والضجيــج الموجــود فــي الســاحة 
السياســية، يبرز خط سياســي بشــكل واضح على الساحة، وهو 

الخط المعروف بـ»خط اإلمام« ..

ما هو معنى هذا الخط؟! 

ما هي أصوله ومبادئه؟!

إلى ماذا يرمي؟!

سنحاول أن نجيب في هذا الكتّيب، وسنصب تركيزنا على 
األسس والمرتكزات، لنوّضح ونبّين بأن هذا الخط ال يعني مجرد 
شــعارات سياســية أو مواقف جزئية ومحــددة، بل هو خط فكري 
كثر الناس. عميق له أصوله؛ ومرتكزاته؛ ورؤيته، وهذا ما ال يدركه أ

المقدمة
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إذا جئنــا لســاحة العمــل السياســي فــي العالــم بشــكل عام، 
وفي البحرين بشكل خاص، سنجد أن هناك تيارات وتوجهات 
مختلفة تعمل في الســاحة السياســية، وكل منها ينســب نفســه 

لجهة معّينة، أو يرتبط بجهة معّينة.

فــي أوســاط المجتمــع نجــد أن تعبير »خــط اإلمام« هــو تعبير 
شائع بينهم، وهو يستعمل للتدليل على منهج اإلمام الخميني؟ق؟ 

في الحراك السياسي والميداني، في قبال المناهج األخرى.

إذا جئنا إلى منشــأ ظهور هذا التعبير، فســنجد أنه يعود إلى  و
الثورة اإلســالمية في إيران، فقد خرجت مجموعات من الشباب 
تدعــم اإلمام الخمينــي؟ق؟ وتؤيده في أســلوبه وحراكه، وألجل أن 
يعلنوا للناس عن هذا االنتماء والتوجه الثوري، فكانوا يقولون لمن 
يعترض عليهم بأننا نسير على طريق اإلمام »راه إمام«، ومن تلك 
اللحظة بدأ اســتعمال هذا التعبير وأخذ ينتشــر شــيئًا فشــيئًا في 
أقطار العالم، في البداية بين فئات قليلة، ولكن بعد مرور السنين 
كل هذه االنتصارات  وانتصار الثورة اإلســالمية في إيران، وتوالــي 
كتساح اإلعالمي لحزب  للمقاومة اإلسالمية في لبنان، والبروز واال
اهلل في لبنان خصوصًا على مســتوى الطائفة الشــيعية في العالم 
اإلســالمي، والقوة الخطابية لسيد المقاومة السيد حسن نصر اهلل 

حفظه اهلل والكاريزما والجاذبية الشخصية لسماحته. 
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كل هذه األمور مجتمعة جعلت من هذا الخط وهذا المنهج 
مًا لدى عموم الشــيعة في أقطار العالم، ولكن لّما 

ّ
مقبواًل، ومســل

كان تسليم عموم الناس لهذا المنهج وهذا الخط ناتجًا عن هّبة 
عامة، وانســياق نحو الموجة العامة، كان ذلك التســليم تسليمًا 
عــن غير وعي وســطحيًا، مــن دون إدراك أبجديــات ذلك الخط 

ومبادئه، ومعالمه وأسسه.

ولّما كان ذلك التســليم ســطحيًا، من غير وعي، تم تســطيح 
معالم الخط ومبادئه، وتحويله لشــكليات، وشــعارات حماسّية 

من دون انعكاس عملي صحيح في الواقع الخارجي.

يــة برفعه  فصــار معنــى خــط اإلمــام: أن يدعــي اإلنســان الثور
لشــعارات حماســّية؛ مثل: هيهات منا الذلة، لبيك يا حســين، 

بالروح بالدم نفديك يا حسين، لبيك خامنئي.

أو لبــس الكوفيــة ورفــع علــم حــزب اهلل وتعليق صورة الســيد 
اإلمام والسيد الخامنئي ونصراهلل.

أمــا مــا معنــى ذلــك النهــج وذلــك الخــط، وماهــي أسســه 
ومبادئــه، وماهي أهدافه ومن هم رجاالتــه ومنتوجاتهم الثقافية، 

واإلصدارات الثقافية التي توضح مبادئه، فال علم وال التفات. 

المظاهــر  هــذه  مثــل  وتراجعــت  خفتــت  الســبب  ولهــذا 
والشــعارات، وخصوصــًا بعــد الهجمة الشرســة التــي تعرض لها 
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هــذا الخــط فــي الســنوات األخيــرة علــى يــد المحــور األمريكــي 
اإلســرائيلي فــي المنطقــة، والهجــوم اإلعالمي الشــرس على كل 
يقف معــه، فصــار لرفع تلك  مــن ينتمــي لهذا الخــط أو يؤيــده و
إعالمية وسياســية واقتصادية ال  الشــعارات والصور كلفة مادية و

يمكن التقليل من شأنها.

كان من الناس إال أن تراجعت وبدأت تراجع نفســها بأنه  فما 
كل هذه الكلفة؟ خصوصــًا مع الضعف  هل يســتحق هذا األمــر 
الظاهــري الــذي يمــر بــه هــذا الخــط »محــور المقاومة« بحســب 
تصويــر اإلعــالم األمريكي، والضغــوط االقتصاديــة المرهقة التي 

كاهله. أثقلت 

كثــر المتحمســين، قــد رفــع  كثــر النــاس وحتــى أ كان أ ولّمــا 
شــعارات هذا الخط تبعــًا للهّبة العامة تبعــًا لقاعدة: »إن الناس 

مع المنتصر«.

فكان جوابهم هو عدم اســتحقاق التمسك بذلك الخط كل 
تلك الكلفة، وطبعًا هذا ال يعني أن الناس قد تبروا وأعلنوا تبرأهم 
مــن هــذا الخــط، ولكــن تمــت ترجمــة ذلــك التراجع فــي الواقع 
الخارجي بصور مختلفة ظهرت عند البعض بصورة تراجع على 
كثر من ذي قبــل، أو بصورة  المســتوى الفكــري وانفتــاح وتحلل أ

تغير في السلوكيات والمظهر واالهتمامات.
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يقــول الســيد عبــاس نــور الديــن: »وأمــا بيــان اآلثــار الكاملــة 
ومــدى اســتقبال وتقبــل األفــراد والمجتمعات لتعاليمــه ونهجه 
فيحتاج إلى دراســات وبيانات تفصيلية، ونحن سنكتفي منها 

باإلشارات: 

إن هــذا النــوع مــن األعمــال، أو لنقــل إن هــذه النهضــة 	 
الكبرى هي فيض إلهي ونعمة ربانية تحتاج االســتفادة 
منهــا إلــى اســتقبال وقبــول والتــزام، وعليــه فــإن بركات 

َها.
َ
كل من سمعها وَقَبل نهضة اإلمام قد شملت 

كل 	  تنتقــل  حيــث  المعلومــات  عصــر  فــي  أننــا  رغــم 
أن   

ّ
إال األرض  بقــاع  بيــن  بســرعة  واألخبــار  المعــارف، 

عمليــات وبرامــج نقل وانتقــال هذه النهضــة والتعريف 
بشخصية اإلمام الخميني إلى المسلمين الزالت تشبه 

أساليب ووسائل القرون الوسطى.

ولــو أجرينــا اســتطالعًا عامــًا حــول مــا يعرفــه المســلمون مــن 
حقيقــة هــذه النهضــة وأبعادهــا، لكانــت النتائــج خجولــة جدًا 
مقارنــًة بمــا ينبغــي، فكيــف إذا أضفنا عوامــل التشــويه واللعب 
علــى وتــر الخالفــات المذهبية التــي حجبت قســمًا عظيمًا من 
المســلمين عن هذه المعرفة ثم أضف إلى ذلك عامل اختالف 
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اللغة الذي يحول دون التواصل الفاعل.)1)

وطبعــًا هذا التوصيف للوضع الخارجي، هو توصيف الوضع 
الخارجــي فــي البحرين بالدرجة األولــى، وال يعني ذلك انطباقه 
ككل؛ ألن وضــع البلــدان األخــرى أفضــل بكثير  علــى المنطقــة 
مــن هذا التوصيــف، خصوصًا فــي )اليمن أو لبنــان أو العراق أو 
يا(، ففي تلــك البلدان رغــم انطباق ما ذكرنا بنســب معينة  ســور
متفاوتــة ولكــن بشــكل عــام وضعهم من ناحيــة الوعــي والتدين 
يتصدى لالنحراف،  يتطور وال يتراجع، وعلى كٍل يوجد من يتابع و
يعمــل علــى وعي المجتمــع، خصوصــًا إذا قارّنا ذلــك بالوضع  و

السيء الموجود تسابقًا في بعض البلدان المذكورة.

أما في البحرين فاألمر بالعكس، فهو من جيد إلى سيء ومن 
ســيء إلى أســوء من دون وجود طرح ثقافي أصيل، أو تصّدٍ مجاٍر 

لالنحراف السلوكي واألخالقي والفكري.

وما هذا إال لعدم وجود نخبة واعية قادرة على إخراج نفســها 
مــن الضياع والحيرة في زمن الشــتات، فضاًل عن إخراج غيرها، 
ولعــدم االرتباط الثقافــي بمحور المقاومة وبالولــي الفقيه؛ وعدم 
كبــة الخط فــي منتوجاتــه ومعلوماته، أضف إلــى ذلك وجود  موا
شــخصيات مقبولــة اجتماعيــًا وسياســيًا تميــل »علــى األقــل« 

كتاب سفر إلى الملكوت  -1
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للمحور والمشروع األمريكي.

كل هــذه األمــور مجتمعــة مّهــدت الطريــق لنجاح المشــروع 
األمريكــي فــي البحريــن بدرجــة كبيرة جــدًا، وكان مــن نتاجات 
ذلك على ســبيل المثال ال الحصر: عدم ســماع شــعار »الموت 
ألمريــكا« فــي المحافــل والتجمعــات الدينيــة، وهو ذاك الشــعار 
كانــت الســفارة األمريكيــة -بحســب تقاريــر نشــرت فــي  الــذي 
كم مــرة يتم رفعه خصوصًا في شــهر  الســنوات الفائتة- تحســب 

محرم في المنامة.

ســنحاول فــي هــذا الكتّيب تســليط الضــوء مّرة أخــرى على 
هــذا الخــط باعتبــاره خطًا ثبتــت حقانيته وقدرته علــى مواجهة 
ية وتحقيق االنتصارات السياسية  يع األمريكية االستكبار المشار
والعســكرية، بغض النظر عن المســميات واألشخاص، وعندما 
نقــول مثــاًل: إن المقاومــة خيــار صحيــح، فهذا ال يعنــي أنه خيار 
صحيــح بشــرط رفع صورة الســيد الخامنئــي أو بشــرط أن يكون 
يا واليمــن والعراق  شــيعيًا، بــل هــو صحيح فــي فلســطين وســور
يديًا أو سنيًا و...، فنحن  كان شيعيًا اثنا عشريًا أو ز ولبنان. سواًء 
نتكلم عن وقائع خارجية، وأمور تستمد للحقيقة والواقع، بمعنى 

إنها أفكار أثبت الواقع الخارجي صحتها وصوابيتها.

آملين أن يســاهم محور المقاومة في توعية المجتمع، ورســم 
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يــة واضحــة يســتندها الفــرد فــي توجهاتــه ومواقعــه وســلوكه،  رؤ
وتكســبه وعيــًا وبصيــرة بحيــث ال يكــون تابعــًا ومقلــدًا إال عارفــًا 

بالحق فيعرف أهله.

يقول الشــهيد مطهري؟ق؟: »الويل ألمة ال يكون عندها أصول 
كيفما  يتصرف  ثابتة وواحدة، بل يفكر كل فرد منهم على هواه، و
كثر  يحلــو له، وهــذا هو بالضبط مصــداق المثل الذي يقــول: إذا 
األطبــاء حــول مريــض مــا، فــإن األمــل بتحســنه وشــفاءه ســوف 

ينعدم تمامًا«)1).

فــي النهايــة فإن محــور المقاومة رغــم كل الضغــوط التي يمر 
بها، ورغم الهجمة اإلعالمية الشرســة مــن قبل اإلعالم األمريكي 
يحقق  المضلل، رغم ذلك هو ال يزال بقوته، وفي أحسن أحواله، و
االنتصــارات فــي مختلــف المحــاور »اليمــن، لبنــان، العــراق، 

يا، فلسطين«. سور

فــإذا كان التمثيل السياســي للمقاومة في العراق ضعيفًا في 
كان ال وجود للتمثيل السياســي  إذا  الســابق، فاليوم هو أقــوى، و
إذا  للمقاومة فــي لبنان، فاليوم المقاومة حاضرة في الحكومة، و
ي 50% أو أقل،  كانت ســيطرة النظام الســوري على مناطق تســاو
فإنــه اليــوم يســيطر علــى 70% ووضعــه مســتقر، وهــا هــي اليمــن 

كتاب من حياة االئمة األطهار  -1
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تضــرب الســعودية فــي عقــر دارها، موجهــة أوجع الضربــات لها، 
كثير. مما جعلها تولول وتشتكي، وما ذلك إال قليل من 

يقــل نفوذهــا، فهــا هــي  فــي المقابــل: فــإن أمريــكا تتراجــع و
يا، أفغانســتان والعــراق، وعلــى النقيض فإن  تنســحب من ســور
الدب الروســي يدخل على الخط، فها هو الجيش الروســي ينشأ 
لــه قواعــد في المنطقــة، بل وصل وجود روســيا العســكري لجوار 

يال-. ية فنزو أمريكا -اقصد جمهور

على كل حال فإن األمور على نهايتها، فأمريكا قد استعملت 
آخــر أوراقهــا وخــروج إيــران ســالمة ســيعني نهايــة القصــة، وهذا 
كثير  إيران سيرســم مســتقبل  التوتــر الحالــي القائم بيــن أمريكا و

من األمور.

وبعد االنتصار .. سنرى الناس مرة أخرى ترفع اسم هذا الخط 
وتنسب نفسها له، وترفع شعاراته ..

ِه  �نِ اللّٰ ݭٖی ٖد�ی
و�نَ ڡݨن

ُ
ل �نُ دݨْ ٰاَس �یَ َ الںݩݦݩنݨّ ݨْ�تݧ یݧ ىݫ

َ
ا حݨُ ١ َورݦَ ْ ݩݩتݨݧ ںݧ َ نݧ ڡݨݧ

ݨْ
ِه َواݠل رݦُ اللّٰ ْ صݨݧ َء �نَ

ٓ اٰ ݢاٰ �ج ݢ >ِادن
ا ٢<)1). �جً واٰ نْ ڡݧ

َ
ا
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لخط اإلمام منطلقات أساسية، عبارة عن التالي:

اعتماد المنهج العقلي والعقالئي

محصــور  اإلمــام  الســيد  فكــر  أن  يتصــّور  عندمــا  الكثيــر  يخطــأ 
بمســائل جزئيــة سياســية، أو شــعارات سياســية، أو حتــى أفكار 

كلية محددة.

باعتقــادي أن فكــر الســيد اإلمام هــو بالدرجة األولــى »طريق 
تفكيــر« ونتــاج لهــذه الطريقــة، وبالدرجــة الثانيــة هو فهم الســيد 
اإلمام لإلســالم ومفاهيم اإلســالم، ولذلك فإن فكر وخط الســيد 

اإلمام عميق ومتجدد بتجدد وعمق اإلسالم.

وعندما نقول بأن فكر الســيد اإلمام هو بالدرجة األولى طريقة 

المنطلقات األساسية لخط اإلمام
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تفكير، فنعني ذلك بأن السيد اإلمام يعتمد في الوصول لنتائجه 
أســلوبًا معينــًا وطريقــًة معينة تميــزه عن غيره، هــي التي أوصلته 
ئية  للنتائــج التــي وصل إليهــا، وهــذه الطريقة هي النظــرة العقال

والواقعية في النظر لألمور.

ئية والعقلية للمسائل الدينية والتراث الديني  والنظرة العقال
تتجلى بشــكل واضح في اســتدالله على وجوب إقامة الحكومة 

اإلسالمية ووالية الفقيه.

وتجلى ذلك أيضًا في اهتمام مدرســة الســيد اإلمام بالفلسفة 
يــس، وكان الســيد اإلمــام؟ق؟ يــدرس  مــن ناحيــة الدراســة والتدر
الفلســفة بنفســه، ولم يكن هذا األمر مقبواًل في األوساط الحوزوية 
في تلك الفترة، حتى أنه تنقل قصة معروفة في هذا الصدد، وهي:

كان بعض الطلبة في الحوزة يغسلون »كأس السيد مصطفى« 
كان  ابــن الســيد اإلمام العتقادهــم بنجاســته، باعتبــار أن والده 

يدّرس الفلسفة!

كثيرًا  وهنا نشــير إلى مســألة مهمة في هذا الجانب، وهي أن 
مــن األمور التي هي واضحة فــي هذه األيام، ومقبولة عند الناس 
كانت مرفوضة في السابق وغير واضحة، ومثال ذلك:  وبديهية، 
يســها، وحــول اعتماد الســيد  مــا ذكرنــاه آنفــًا حول الفلســفة وتدر
اإلمام؟ق؟ المنهج العقلي في االستدالل الفقهي، فربما يستغرب 
القــارئ أن يرفــض أحــد االعتمــاد علــى العقــل في االســتدالل، 
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ولكن في الســابق لم يكن ذلك معتمدًا ومقبواًل، بل إن هذا األمر 
إن كان ذلك مقبول  ال زال غيــر معتمد بشــكل ملموس، حتــى و

ومقّرر نظريًا.

ئية والواقعية للمسائل الدينية  وكذلك بالنسبة للنظرة العقال
والتــراث الدينــي بشــكل خــاص، واألمــور األخــرى بشــكل عام، 
فالجميــع يقبل ذلك، ولكن بالنســبة لتطبيق ذلــك وتحديد ما 

ئية فال يوجد اهتمام بذلك. ئية وغير العقال هي األمور العقال

وطبعــًا عندمــا تعتمــد مدرســة الســيد اإلمــام؟ق؟ لهــذا األمر، 
فهــي تعتمد ذلك من بــاب إن الدين ال يمكن أن يكون دينًا غير 
ئــي وغير واقعي، بل بما أن الديــن هو منهج حياة، فالبد أن  عقال
يكون قاباًل للمعايشة والتطبيق ال سيما في المسائل االجتماعية 

والمرتبطة بالمجتمع واألحكام االجتماعية.

يــخ اإلســالمي، والنظــر لســيرة األئمــة  وكذلــك فــي فهــم التار
والمفاهيم اإلسالمية العامة:

التقية. 1
االنتظار. 2
القضاء والقدر. 3
الجبر واالختيار. 4
الشفاعة. 5
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وبشــكل عــام ال يمكــن ألي مســألة دينيــة، فقهيــة، عقائديــة أو 
أخالقية أن تخالف الدليل العقلي القطعي، حتى لو كانت رواية 
صحيحــة، فإمــا أن نأولهــا أو نــرد علمها ألهلها، وحتــى لو كانت 
كاآليات  كان ظاهرها مخالفًا للدليل العقلي القطعي،  آية ولكن 
مݩݩَ  وݨْ ݦَ <)1) >�ی سشݬِِ َعرݨْ

ْ
ی ال

َ
ى َعل ٰ وݧ ںݦݩݩتَ التي تدل بظاهرها على التجســيم >اسݦْ

ٍ <)2)، فهذه اآليات نحملها على غير ظاهرها،  �نُ َع�نْ سٰا�ت �شَ
ْ ݨݧ
ك ݩُ ݧ �ی

بــل يقولون بأنــه ال يكون لها ظهور أصاًل بخــالف الدليل العقلي، 
ومثال ذلك في جانب الروايات، الروايات التي تدل على دخول 
ي،  ابــن الزنا للنار، فــال يمكن قبول هذه الروايــات بظاهرها البدو

وهكذا ..

ئي وما هو  وطبعًا هذا ال يعني التســرع في تحديد ما هو العقال
ئــي، وال يعني تطبيق ذلــك - والكالم هنا عن الجنبة  غيــر العقال
ئية - في جميع المسائل الدينية، بل البد من التريث وأال  العقال

يتصدى أي أحٍد لهذا األمر.

وبما أن فكر الســيد اإلمام؟ق؟ عبــارة عن طريقة تفكير، وعبارة 
عــن فهــم الســيد اإلمــام؟ق؟ لإلســالم وعبــارة عــن اعتمــاد تلــك 
الطريقــة فــي فهم اإلســالم وتفســيره، فإن هــذا الفكر وهــذا الخط 

1- األعراف: 54 - يونس: 3 - الرعد: 2 - الفرقان: 59 - السجدة 4 - الحديد: 4

2- القلم: 42
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ســيكون عميقًا وواســعًا وشــاماًل، بعمق وســعِة وشــمول اإلسالم، 
كما أنه ســيكون متجددًا بتجدد اإلســالم وحيويتــه، وهذا معنى 
أن فكر الســيد اإلمام غير محصور في مســائل محددة، فحتى لو 
كانت بعض المسائل لم يتطرق لها السيد اإلمام؟ق؟ ولم يطرحها 
ولكــن يمكن طرحها مــن ضمن فكره ومدرســته باعتبارها نتاجًا 

لنفس الطريقة من التفكير ولنفس النظرة.

إذًا هــذا هــو المنطلــق األول مــن منطلقــات مدرســة الســيد 
اإلمــام؟ق؟، ونســتطيع أن نقــول إن هــذا هو المنطلق األســاس في 
الفكــر الخميني؟ق؟ لفهم األمــور، ولكن هذا ال يعني أنه المنطلق 
كما ســنبين في العناويــن القادمة، بل هو منطلق ولكنه  الوحيد 
منطــق ألي أمــر؟ هو منطلق لتفســير اإلســالم والديــن، فصحيح 
أننــا نعتمد التعقل والعقالنيــة لفهم الحياة والكون، ولكن بنظرة 
ئيــة واقعيــة وســطية، تعتمــد النصــوص الدينية في تفســير  عقال

الحياة.

نذكر مثااًل آخرًا للتوضيح، وهو العقوبات الشرعية في الحياة 
الدنيا؛ فمن دون شك إن هذه العقوبات ال تنزل بساحة اإلنسان 
من أجل االنتقام، بل هي من أجل الحفاظ على نظام المجتمع 

والحفاظ على احترام القوانين.

ومثــال آخــر: مســألة »الشــفاعة« ومفهومهــا يمكــن أن نقدمــه 
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بمعنــى خاطــئ يشــجع علــى ارتــكاب الذنــوب، وبمعنــى آخــر 
يشــجع على ترك الذنوب واجتناب الخطايا، بالنســبة للروايات 
واآليات ال توجد رواية أو آية تقول بأنه ال يمكن أن تكون الشفاعة 
تشجع على ارتكاب الذنوب، ولكن نحن ندرك بأنه ال يمكن أن 

كذلك، ولماذا؟ تكون 

يتنافى  ئي وغير منطقي و ألن المعنــى الثاني معنى غيــر عقال
مع روح اإلسالم والشريعة ومقاصد الشريعة.

وهكــذا لــو قدمنــا مفهومــًا للشــفاعة يضعــف روح الســعي، 
والمثابرة في نفس اإلنسان، فهذا أيضًا ال يمكن قبوله، ولماذا؟

ألنــه ال يمكن أن يكون الدين اإللهي دينًا يدعو إلى الخمول، 
بينمــا لــو الحظنا معنــى الشــفاعة لدى عمــوم النــاس والمفهوم 
الموجــود فــي أذهانهم عنها، ســنجد أن الشــفاعة تعني عندهم 
أن الشــفيع يســتفيد مــن مكانته وشــخصيته ونفــوذه لتغيير رأي 
صاحب القدرة بشــأن معاقبة من هم تحت سيطرته، وذلك عن 
طريق اســتعطافه وتغييــر أفكاره أو غير ذلك. وهــي بهذا المعنى 
تعنــي أنــه ال يحــدث أي تغييــر في المحتــوى النفســي والفكري 
كل التغييرات والتحوالت تتوجه نحو  للمجرم أو المتهم، بل إن 

الشخص الذي تقّدم إليه الشفاعة.

االعتراضــات  كل  »إن  الشــيرازي:  مــكارم  اهلل  آيــة  يقــول 
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واالنتقــادات والحمــالت التــي توجــه إلى مســألة الشــفاعة، إنما 
تنطلــق مــن فهم الشــفاعة بالمعنى األول المنحــرف، وال تلتفت 

إلى المعنى الثاني المنطقي المعقول البّناء«.

هــذا تفســير مقتضــب للونيــن مــن ألــوان الشــفاعة، أحدهــا 
»تحذيري« واآلخر »بّناء«)1).

نذكــر مثــااًل آخرًا وأخيرًا، مفهــوم »الزهد« غالبًا مــا يتم تقديمه 
بمعنــى يجعــل من اإلنســان منفصاًل عن الحيــاة والمجتمع، وال 
يكــون لــه دور في إصــالح المجتمــع وتطويره وتنميتــه، وال يكون 
يترك األرض ليعيث  كل الناس ومعاناتهــم، و لديه اهتمام بمشــا
كنًا  المســتكبرين والظالمين الفســاد فيها من دون أن يحرك ســا
لذلــك، بــل يبقــى عازاًل نفســه في البيــت، فهل يمكــن أن نقبل 

مفهومًا لـ»الزهد« ينتج هذه النتائج؟ طبعًا ال، ولكنه لماذا؟

ألنه من غير المعقول أن يدعو اإلســالم لمثل هذه األمور، ألنه 
إذا دعا لذلك؛ فمعنى أنه يدعو لالنفصال عن المجتمع والعالم 
ئي؛ ألن اإلســالم بذلك  والحياة، وهذا أمر غير منطقي وغير عقال
يكــون دينًا فيه مفاهيم  ســيكون دينًا بعيــدًا عن الواقع والحياة، و
غيــر عمليــة وغيــر قابلــة للتطبيق، فإمــا أن نلتــزم بمفهــوم الزهد 

1- تفســير األمثل، آية اهلل الشــيخ ناصر مكارم الشــيرازي، الجــزء األول، صفحة 
201
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-بالتصوير المتقدم- وبذلك تخرب الحياة والدنيا، أو نتركه وال 
نطبقه، وبذلك نكون قد تركنا أمرًا يطالب اإلسالم به!

وطبعــًا نحــن عندمــا نقول هنا بأنــه تخرب الدنيــا فذلك ألن 
اإلسالم عندما يطرح هذا المفهوم أو أي مفهوم آخر فهو ال يطرحه 
يقّدم ذلك على  للمســلمين فقط، بل يطرحه للبشرية جميعًا، و
أنــه منهاج للحياة والحصول على الشــهادة والنجــاح في الدنيا 
واآلخــرة. فكيــف ُيطــرح مفهومــًا يدعــو لعــدم إعمــار الدنيــا وهــو 
يدعــي أنه لديــه الطريقــة الصحيحــة والمنهاج الصحيــح لبناء 

المجتمع والعيش بحياة سعيدة ورغيدة في الدنيا واآلخرة؟

وهــذا هــو أيضًا ما كنا نقصده ونعنيه عندما قلنا بأّن اإلســالم 
إن خط الســيد اإلمام؟ق؟ يتميز  ال يمكــن أن يكــون غير واقعــي، و
بالواقعية فما تعنيه أنه ال يمكن أن يطرح اإلســالم أمورًا غير قابلة 
للتطبيــق فــي الخــارج، أو أن يكــون تطبيقها فيه ُعســر وصعوبة؛ 
ألنــه بذلك ســيكون دينــًا غيــر واقعي وغيــر عملي، ودينــًا يجعل 
ئي،  الحياة عسيرة وصعبة، وهذا أيضًا أمٌر غير منطقي وغير عقال

يتنافى مع روح اإلسالم والشريعة السمحاء ومقاصدها العليا. و

كان يشــير آيــة اهلل العظمــى الســيد  ولعلــه إلــى هــذا المعنــى 
محمد الشــاهرودي عندما قال بأن: »السيد الخامنئي هو األعلم 
كرة- فهو يعني بأن الســيد  في فهم اإلســالم« -النقل حســب الذا
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الخامنئــي هــو األقــدر على تشــخيص األهداف العامة لإلســالم 
وتشــخيص األمــور التي تتطابق أو ال تتطابق معــه، وما هي األمور 
ئية وغير الواقعية،  ئيــة والواقعية، وما هي األمور غيــر العقال العقال

وفهم روح اإلسالم.

وهذا في بعض األحيان يكون عن طريق تقديم مفهوم جديد 
ئيًا واقعيًا، وأخرى يكون عن طريق لفت أنظار  يكون مفهومًا عقال
النــاس إلــى أن هنــاك مفهومــًا خاطئــًا وال يمكن قبولــه، من دون 

تقديم مفهومًا جديدًا وصحيحًا يأخذ محل المفهوم الخاطئ.

وهــذا األمــر الثانــي هــو مــا فعلنــاه عندمــا تكلمنا عــن مفهوم 
»الشــفاعة« ومفهــوم »الزهــد«، فمــا قلناه فــي مجال الشــفاعة هو 
أن هنــاك مفهــوم ومعنــى خاطئــًا ينتــج نتائــج خاطئة، وهــذا أمر 
ينبغي أن يكون المفهوم بحيــث أنه ينتج نتائج  غيــر صحيــح، و
إيجابيــة بّنــاءة، ولكن لم نذكر هنا ما هو المفهوم الصحيح الذي 

ينتج تلك النتائج.

المجهــود  فــكان  »الزهــد«،  لمفهــوم  بالنســبة  أيضــًا  وهكــذا 
الــذي قدمناه أقل أيضــًا، فنحن لم نذكر تعريــف الزهد والمفهوم 
الخاطــئ، بــل ذكرنا أنه ال يمكن أن يكون الزهد بمعنى أنه يعطل 

الحياة وما شابه ذلك.

وطبعــًا مــا تكلمنا عنــه حاليًا مــن تبيين المفاهيــم الخاطئة 
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وطرح المفاهيم الصحيحة، وماذا ينبغي أن يكون، فهذه وظيفة 
كل حال هي ليســت  العلمــاء والنخبــة المتخصصيــن، وعلــى 

وردًا لكل شارب.

الموضــوع  لنــا  توضــح  أمثلــة  مطهــري  الشــهيد  يضــرب 
كثــر، يقــول: »دخــل ســفيان الثــوري علــى أبــي عبداهلل  بشــكل أ
كأنها غرقًا البيض، فقال له:  الصادق؟ع؟، فرأى عليه ثيابًا بيضًا 
إن هذا اللباس ليس من لباسك. فقال له اإلمام: اسمع مني وِع 
مــا أقــول، فإنــه خيٌر لك عاجــاًل وآجــاًل »إن أنت مت على الســنة 
ولــم تمــت على بدعــة«. أخبــرك أن رســول اهلل؟ص؟ كان في زمان 
مقفــر مجــدب، فأما إذا أقبلت الدنيا، فأحــق الناس بها أبرارها ال 

كفارها و...«. فّجارها، ومؤمنها ال منافقوها، ومسلموها ال 

ثــم يقــول مطهــري: »طبعــًا يبين لنــا اإلمام الصــادق؟ع؟ هنا 
حقيقــة األمــر، ولكــن على فرض أنه لــم يفعل ذلــك، فإنه ينبغي 
أن يكــون لنا من التعقل وقــوة االجتهاد ما نتوصل به إلى أن هذه 
األمــور ليســت متناقضــة وال متعارضــة، وهــذا الجمــود الفكــري 

موجود بكثرة وخصوصًا بين اإلخباريين«.

يقــول في مــورد آخر: »لــو عاش اإلمــام المعصــوم بيننا لمدة  و
أطول )250 عام( مثاًل، وواجه أنواع وأصناف صور القضايا، وبّين 
كل قضية مــن ظروفهــا، ومالبســاتها المختلفة،  لنــا طريقــة حــل 



31

فإننــا - حتمًا - ســوف نتعرف بشــكل أفضل علــى روح التعاليم 
الدينية، وبالتالي نتحرر من الجمود الفكري وضيق األفق.

وفي سيرة أئمة الدين؟مهع؟ ال يوجد شك في إن كاًل منهم كان 
إن زمان ومحيط كل واحد منهم كانت له  يحيا في زمان معين، و

اقتضاءات مختلفة.

يتبــع  أن  بالضــرورة  عليــه  يتوجــب  إنســان  كل  إن  وحيــث 
مقتضيــات زمانــه، فــإن الديــن قــد تــرك الناس أحــرارًا مــن هذه 
الناحيــة، وفــي صــورة تعــدد األئمــة المعصوميــن، وتعاقبهــم، أو 
طــول عمر واحــد منهم، فــإن اإلنســان يتمكن بشــكل أفضل من 
تشــخيص روح التعاليــم الدينيــة، وفرزها عّما يكــون ممتزجًا بها 
يتــرك األمــور المختصة  مــن مقتضيــات الزمــان، فيأخذ الــروح و

بتلك المقتضيات«.

ونختــم بمثــال آخــر يذكره الشــهيد مطهــري: »ُســِئَل؟ع؟ َعْن 
َما 

َ
: ِإّن

َ
َيُهوِد. َفَقــال

ْ
ُهوا ِبال  َتَشــّبَ

َ
ــْيَب َوال

َ
ُروا الّش ُســوِل؟ص؟: َغّيِ َقــْوِل الّرَ

َســَع ِنَطاُقــُه َوَضَرَب 
َ
َن َوَقِد اّت

ْ
ــا اآل ّمَ

َ
 َفأ

ٌ
يــُن ُقــّل ؟ص؟: َذِلــَك َوالّدِ

َ
َقــال

ِبِجَراِنِه فأمرٌؤ َوَما اْخَتاَر«)1).

وكان خدعــة حربيــة لكــي ال يظــن األعــداء أن المســلمين 
آنــذاك عبارة عــن مجموعة من الشــيوخ الطاعنين في الســن، ال 

1- نهج البالغة، الحكمة 17
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يقــوون علــى الكــّر والفّر، أمــا اليوم »فأمــرٌؤ َوَما اْخَتــاَر«، ولو لم يكن 
هــذا التوضيح مــن أمير المؤمنين؟ع؟، لكنــا نفرض على الناس 

أن يتخضبوا أو يصبغوا لحاهم إلى يوم القيامة)1).

محورية القرآن الكريم

تكلمنا في النقطة الســابقة عن اعتماد مدرســة الســيد اإلمام؟ق؟ 
المرتكــزات  هــذه  واتخــاذ  والواقعيــة،  ئيــة  والعقال العقــل  علــى 

كمنطلقات للفهم والنظر لألمور.

يقــول اإلمــام الخمينــي؟ق؟: »إن ســر االنتصــار هــو فــي القــرآن 
ووحدة الكلمة«.

واآلن نتحدث عن نقطة أخرى من المنطلقات األساسية في 
وضــع مفاهيــم ومرتكزات مدرســة الســيد اإلمام؟ق؟، وهــي القرآن 
الكريــم، فمن المعروف إن مدرســة الســيد اإلمام أولــت اهتمامًا 
كبيــرًا بالقــرآن الكريم من جميع النواحي، حفظًا وتالوًة وتفســيرًا، 
وهو يحتل المرتبة األولى في هذه المدرسة من جهة كونه مصدرًا 

معرفيًا.

 اهتمامــًا كافيًا 
ّ

وهــذا بخــالف المــدارس األخرى التــي لم تــول
بالقــرآن الكريــم، بل كانت تمر عليه مــرور الكــرام، وحتى لو كانت 

1- من حياة االئمة األطهار، الشهيد مطهري
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تهتم به من ناحية التفسير؛ فهي تهتم بآيات األحكام الفقهية فقط.

كتــاب تبــرك وللحصــول علــى  أمــا القــرآن بشــكل عــام فهــو 
الثواب، بل إن بعض العلماء الماضين كان يقول بأنه ال نستطيع 
فهم القــرآن ومعاني اآليات؛ فنحتاج للرجــوع إلى الروايات لنرى 
إال فال نستطيع  إذا كانت هناك رواية تشرح وتبين معنى اآليات، و
كما أنه إذا ذكرت الرواية معنى لآلية فنلتزم  أن نفهــم معنى اآلية، 

به وال نتجاوزه.

وهكــذا أيضًا عندما أراد الســيد الخوئي؟حر؟ أن يكتب تفســيرًا 
للقــرآن، وقفــت مجموعة مــن الطلبة أمام رغبته تلــك، وقالوا له: 
بأن هناك ما هو أولى من تفســير القرآن، ليبذل السيد الخوئي؟حر؟ 
إن الســيد الخوئــي بمرتبتــه ومقامه ال يناســبه أن  وقتــه ألجلــه، و
يصــرف وقتــه فــي تفســير القــرآن، بــل هــو شــأن من هــو أقــل منه، 
إلى أن تراجع الســيد الخوئي عن تلك الرغبة ولم يكمل تفســيره 
وتوقــف عنــد ســورة »الحمد« فقــط، ومقدمة في علــوم القرآن في 

كتابه »البيان«.

وبذلــك حرمــوا النــاس مــن عطائــه فــي هــذا المجــال والذي 
كبيرة ومميزة في المكتبة  كان ســيكون إضافــة  يقول البعض أنه 
كان مميزًا  كتابه األخير الذي أشرنا إليه  اإلســالمية، خصوصًا إن 
كانت له إضافات  في محله، وحتى في تفســيره لســورة الحمد، 
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جديدة ومميزة.

فــي مقابل ذلك نجد إن مدرســة الســيد اإلمــام؟ق؟ قد غيرت 
هذه النظرة وصارت تستشهد في أفكارها باآليات القرآنية، وتقيم 
البحوث الســتخراج المفاهيم المختلفة، فبدل أن يكون القرآن 
كتابًا الستخراج األحكام الفقهية فقط، صار  كتابًا غير مفهوم، أو 

ككل. كتابًا الستخراج جميع المفاهيم ولفهم الحياة 

وقــد تميــز فــي هذا المجــال -مجــال تفســير القــرآن-، منهج 
العالمة الطباطبائي؟ق؟ الذي يعتمد منهج تفسير القرآن بالقرآن، 
والــذي يعطــي األصالــة واألولويــة للقــرآن أيضًا حتى فــي جانب 
التفســير، فيكــون اعتمــادًا وتطبيقــًا لآليــة التــي تقول بــأن القرآن 

كل شيء حتى نفسه. نفسه، فهو يبين نفسه بنفسه، وهو يبين 

ٍء<)1)، فيكون القرآن ليس أساسًا لفهم الحياة  یݦْ
َ ِكُّلِ �ش ݫ ا لݫ

ٰا�نً �ی �جْ >�تِ
والمجتمع وباقي األمور، بل يكون أساسا لفهم القرآن نفسه.

وبذلك يكون هناك اعتماد حقيقي على القرآن، فلو قلنا بأن 
كل شــيء، ولكن عندما نذهب للقرآن  القرآن هو األســاس لفهم 
طبقنــا أهواءنــا ومعلوماتنا علــى القرآن. فهي في هــذه الحالة لن 
نكــون اتخذنا القرآن أساســًا ومصــدرًا، بل نكون فــي الحقيقة قد 
اتخذنــا أهواءنــا ومعلوماتنــا وأفهامنــا التــي أخذناهــا مــن مصادر 

1- نحل: 89
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كالخلفيــات والرواســب االجتماعيــة وغيرهــا. ولكــن  مختلفــة 
يطرحها! نقدمها بصورة إن القرآن يقول بها و

بينمــا ينبغــي أن نذهب للقــرآن من دون أن نحمــل معنا أي 
شــيء، لنرى ما يقول القــرآن الكريم في األمر الــذي نبحث عنه، 

وذلك ليكون اعتمادنا بشكل حقيقي على القرآن الكريم.

كما أن مدرسة السيد اإلمام تميزت بأنها تنظر للقرآن ككتاب 
كل الموارد،  حي وحيوي يقبل االنطباق في جميع األزمنة وعلى 
وهــذا معناه إن معاني اآليات والعبر الموجودة فيها غير منحصرة 
بزمن النزول، وغير محصورة في سبب النزول واألشخاص واألقوام 
التي نزلت فيهم، بل كل ما انطبق في السابق وفي الزمن الماضي، 

فهو ينطبق في هذا الزمن ويمكن أن يتحقق مرة أخرى.

فجميــع القصص المذكورة في القرآن الكريم قابلة لالنطباق 
فــي هــذا الزمــن وأخــذ العبــرة منهــا، وهذا مــا يؤكــد عليــه القرآن 

الكريم:

(1(> ٰا�جِِ ںج
ْ
ݢݠل ݢ اݦَ

ْ
ݭݭِی ال ݫ ݢلݫ ُِاݣݣݣوݢ ݫ  لݫ

�تٌ رݦَ ݠِهْم ِعںجݦْ صݭݭِ َ صݧ
ݭٖی ڡتَ

ْد كٰا�نَ ڡݨن َ تݧ ڡݧ
َ
>ل

فهــذه القصــص التــي ينقلهــا القــرآن ال ينقلهــا ألجــل الســرد 
وفقط، بل هي قصص للعبرة واالستفادة.

1- يوسف: 111
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يقع  وأيضــا عندمــا نقــول بــأن القرآن هــو أســاس المعــارف، و
فــي المرتبة األولــى من الناحية المعرفية، فمعنى ذلك إن القرآن 
الشــريعة  لمعرفــة  األول  المصــدر  هــو  يكــون  أن  ينبغــي  الكريــم 
إذا تعارضت اآلية والرواية، فتكون اآلية هي المقدمة،  واإلسالم، و
وهــذا ما دلت عليه الروايات أيضًا، فنجد إن روايات أهل البيت 
عليهم السالم قد أمروا بعرض الروايات على القرآن الكريم ورد ما 

خالف القرآن منها.

يعــزز من موقعيــة القرآن الكريــم كمصدر أول  وهــذا مــا يؤكد و
وأســاس ومحور، وبذلك تكــون مفاهيمنا وأفكارنا فعــاًل مفاهيمًا 
قرآنيــة، وأخالقنــا قرآنيــة، ومنهجنــا قرآنــي، وشــخصيتنا قرآنيــة، 
ومفاهيمنــا قرآنية.مــن جهــة أخــرى؛ هــذا األمــر يعطــي األصالــة 
كتــاب قطعــي الصــدور، صــادر  والمتانــة والرصانــة، ألن القــرآن 
مــن جهــة قدســية بنحو معجــز، بخــالف الروايــات التــي أغلبها 
كونها صادرة من جهة قدســية أيضًا، إال أن  ظنــي الصــدور ورغم 
كما أنها لم تلق ولم تصاغ بشــكل  كثيرًا منها منقول بالمضمون، 

إعجازي بحيث ال يمكن تحريفها أو اإلنقاص والزيادة فيها.

وهــذا االختــالف هو مــا يجعــل االعتمــاد على القــرآن يعطي 
أصالة ومتانة.

طبعــا المقصــود من كون القرآن قطعي الصــدور هو أننا نقطع 
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كالم اهلل ســبحانه  100% مــن اآليات التي بين أيدينا هي قطعًا 
وتعالى الذي نزل به الوحي األمين جبرائيل على النبي؟ص؟.

بخــالف الروايــات واألحاديث المنقولة عــن النبي؟ص؟ وأهل 
بيتــه؟مهع؟ فإن أغلب الروايات هي روايات ظنية الصدور، فحتى 
الروايــات الصحيحــة هــي روايات ظنيــة؛ ألنها منقولــة عن آحاد 

ثقات، ثقة ينقل عن ثقة.

فصحيح إن الناقل ثقة ولكن ال نستطيع أن نجزم ونقطع %100 
بــأن الرواية قد صدرت مــن اإلمام فعاًل، وذلك ألن الثقة صحيح 
بأنه ال يكذب، ولكن ال يستحيل عليه الكذب واالشتباه. وهذا 
كمــا لــو جــاء لك شــخص ثقــة ال يكــذب ونقل لــك بــأن حادثة 
معينة قد تحققت، فأنت ســتصدقه، لكن ال تســتطيع أن تقطع 

100% بأن الحادثة قد وقعت.

نعــم.. هنــاك روايات نقطــع بصدورها، وال يمكن أن يشــكك 
بالروايــات  تســمى  التــي  الروايــات  وهــي  صدورهــا،  فــي  أحــد 
»المتواترة«، وهذه الروايات تكون قطعية ألنها متواترة، بمعنى إن 
هــذه الروايــات منقولة بكثــرة جدًا وعن أشــخاص مختلفين من 
عدة نواحي. بحيث يســتحيل اجتماعهــم على الكذب. ولكن 
هــذه الروايــات عددهــا قليــل جــدًا إذا قارناها بالروايــات األخرى 

الصحيحة، فإن الروايات تعد في مجملها روايات ظنية 



كالم اهلل ســبحانه  100% مــن اآليــات التــي بيــن أيدينا هــي قطعــًا 
وتعالى الذي نزل به الوحي األمين جبرائيل على النبي؟ص؟.

بخــالف الروايــات واألحاديث المنقولة عــن النبي؟ص؟ وأهل 
بيتــه؟مهع؟ فإن أغلب الروايات هي روايات ظنية الصدور، فحتى 
الروايــات الصحيحــة هــي روايات ظنيــة؛ ألنها منقولــة عن آحاد 

ثقات، ثقة ينقل عن ثقة.

فصحيح إن الناقل ثقة ولكن ال نستطيع أن نجزم ونقطع %100 
بــأن الرواية قد صدرت مــن اإلمام فعاًل، وذلك ألن الثقة صحيح 
بأنه ال يكذب، ولكن ال يستحيل عليه الكذب واالشتباه. وهذا 
كمــا لــو جــاء لك شــخص ثقــة ال يكــذب ونقل لــك بــأن حادثة 
معينة قد تحققت، فأنت ســتصدقه، لكن ال تســتطيع أن تقطع 

100% بأن الحادثة قد وقعت.

نعــم.. هنــاك روايات نقطــع بصدورها، وال يمكن أن يشــكك 
بالروايــات  تســمى  التــي  الروايــات  وهــي  صدورهــا،  فــي  أحــد 
»المتواتــرة«، وهــذه الروايات تكــون قطعية ألنها متواتــرة، بمعنى 
إن هــذه الروايــات منقولــة بكثرة جــدًا وعن أشــخاص مختلفين 
مــن عــدة نواحــي. بحيــث يســتحيل اجتماعهم علــى الكذب. 
ولكــن هــذه الروايــات عددهــا قليــل جــدًا إذا قارناهــا بالروايــات 
األخرى الصحيحة، فإن الروايات تعد في مجملها روايات ظنية 
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الصدور، بخالف القرآن الكريم الذي هو قطعي الصدور. 

المصدر والمنطلق الثاني إذا صار واضحًا اآلن.

مدرسة السيد اإلمام = القرآن الكريم





من المصادر األساسية التي تعتمد عليها مدرسة السيد اإلمام؟ق؟ 
هي »مدرسة كربالء« التي تؤسس بشكٍل واضٍح لمنهٍج اجتماعي 
وسياسي يقوم على التضحية والفداء، وُيعيد إلى الحياة مفاهيمًا 

كثيرة كانت غائبة عن ذهن المجتمع لفترٍة طويلة.

وقــد اشــتهر عــن الســيد اإلمــام؟ق؟ قولــه: »كل مــا دلينــا مــن 
 على مدى اهتمام مدرسة السيد اإلمام؟ق؟ 

ُّ
عاشــوراء«. وهذا يدل

بعاشــوراء، كما أنه تصريح باعتماد هذه المدرســة على عاشوراء 
وكربالء واالستمداد منها.

كمــا أنه قــد اشــتهر عن الســيد اإلمــام؟ق؟ قوله للســيد عباس 
الموســوي، عندما ذهبوا إليه يأخذون رأيه في مواجهة االحتالل 

ئي استشهادي«. كربال اإلسرائيلي، أنه قال لهم: »قاتلوا بمنهج 

االستمداد من كربالء
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وهــذا مــا يجعلنــا نتوقــف لنتأمــل ما هــو هــذا المنهــج وماذا 
يعني؟ وكيف اعتمد السيد اإلمام؟ق؟ على هذا المنهج واستفاد 

منه، وهذا ما سنتناوله في النقاط التالية:
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المطلوب هو أداء التكليف ال النتيجة. 	

مــن المقــوالت التــي اشــتهرت عــن الســيد اإلمــام؟ق؟ قولــه: »إن 
المطلوب منا هو أداء التكليف ال تحقيق النتائج«.

فمثاًل إذا كان هناك ظالم يعيث في األرض الفســاد، فينبغي 
علينــا أن نقــف في وجهــه ونعترض عليه ونســتنكر فعله، بغض 

يمنعه أوال. كان ذلك سيوقفه و النظر عما إذا 

فالمطلــوب منــا الوقــوف فــي وجه الظلــم، أما االنتصــار على 
الظالــم فهــذا يتكفــل بــه اهلل، وكذلــك يجــب علينــا الدفــاع عن 

اإلسالم، أما تحقيق االنتصار عليهم فهذا يتكفل به اهلل تعالى.

وعلــى هــذا فال يصح أن نتــرك الدفاع عن اإلســالم أو محاربة 
المستكبرين والوقوف في وجوه الظالمين بحجة أننا غير قادرين 
علــى تحقيق االنتصــار أو إن الظروف الموضوعيــة والخارجية ال 
تســمح بذلــك، بل علينا أن نتــوكل على اهلل وأما النصر فســيأتي 
من عنده، فالمتعين علينا هو أداء التكليف ال تحقيق النتائج.

ٰا ِم�نݨْ 
ّ
ْصُر ِال

وهــذا مــا تــدل عليــه اآليــات الكريمــة: >َوَما الںنَّ
رݦُ  ْ صݨݧ ٰا �نَ �ن ںیْ

َ
ا َعل

كٰا�نَ َحڡتًّ  وݩَ
ݦݦݦݦݩۖ

ُوا٭ ݩݧ ݧ مݧ رݨَ ْ حج
َ
�نَ ا �ی ٖ �ن

َّ
ٰا ِم�نَ ال ںن ْ مݧ تَ ڡݧ ݩتَ �ݧ ا�نْ ِه<)1) >ڡنَ ِد اللّٰ ِعںنْ

َم  وݨْ ݦَ ٰا َو�ی �ی
�نْ

ُ
ٰو�تِ الّ� ݩݧ ݧ َںیݧ ݧ حݧ

ݨْ
ݭِی ال

وا ڡݨن ُ ݧ َمںنݧ �نَ ءاٰ �ی ٖ �ݩن
َّ
ٰا َوال ںن

َ
ُر ُرُسل ُ ݧ ْصݧ نݨݧ ݧ �ݩݧ نَ �ݧ

ݦَ
ٰا ل <)2) >ِا�نّ �نَ �ی ِمںنٖ ݨْ ُموؤݧ

ْ
ال

1- آل عمران: 126

2- الروم: 47
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�نٍ  ْ �ی َم ُحںنَ وݨْ ݦَ �تٍ َو�ی رݦݦَ �ی ٖ شݫ ݧ ِط�نَ َكںݩݩݧ ݭٖی َمواٰ
ُه ڡݨن ُم اللّٰ

ُ
ك َصرݦݦَ ْد �نَ َ تݧ ڡݧ

َ
ݠهٰاُد<)1) >ل

ݨْ ش ݩݧ ݣݣسݧ اَ
ْ
وُم ال تُ ڡݧ یݦَ �ݫ

ُكُم  ںیْ
َ
 َعل

�تݨݨْ
تَ ٰاڡݧ ا َوصݦݦݦن �ؤً �یݨْ

َ ْم سش
ُ
ك �نِ َعںنْ عنْ ْم �تُ

َ
ل

ُكْم ڡنَ
ݩتݨُ ݧ �ݧ َ رݧ

ݨْ ݩݩش ْم َكںݧ
ُ
ك �تݨْ ںجَ َ ْع�ج

َ
 ا

ِادنْ
ݤ <)2). �نَ ݣݣ�ݬی رݪݪٖ �جِ

دݨْ ْ مݨُ تُمݧ ݩݧ �ݧ ْ یݧ ںݫ
َّ
ّمَ َوݠل

ُ �تݨْ �ش ݨَ مٰا َرُحںجݧ  �جِ
ْ�نُ ݨݧ رݧ اَ

ْ
ال

فــي هــذه اآليــات تصريــح بــأن النصــر مــن عنــد اهلل وأنــه لما 
اعتمد المســلمون على أنفســهم ولم يعتمدوا علــى اهلل وقعوا في 

الخسارة.

ِه<)3) ِ اللّٰ �ن ْ دنݧ ِ اݫ ݥ �جِ
�تً رݦݦَ �ی ٖ شݫ ݩݩݧ �تً َكںݧ ؤَ ںݩݧ ِ �تݨْ ڡݨنݫ ںجَ

َ
ل �تٍ عنَ

َ
ل ٖلںی �تٍ ڡتَ

ݩؤَ ںݧ ِ مݩْ ِم�نݨْ ڡݨنݫ
َ
>ك

ُء<)4)
ٓ

ٰا َ�ش ْصِرٖ� َم�نݨݨْ �ی �نَ  �جِ
ُ دݩݩݧ ݭݭݪِ

ݨّ ݧ یݧ ݢ�ݫ ݢ ݨَ وݩݩݩؤݧ ݦُ ُه �ی >َواللّٰ

ی  ٖ �ن
ݩَّ
ا ال �نݨݨْ دنَ ݨݨَ ݧ مݧ ُكْم ڡنَ

ݦݨْ
ل

دݩنُ
حݩنݨْ َ ݨݨْ �ی  ِاَو�نݧ

ݦݩݩۖ
ْم٭

ُ
ك

ݦَ
ِل�جَ ل اٰ لٰا عن ُه ڡنَ ُم اللّٰ

ُ
ݣݣك رݦݦْ صݩݩُ ݩݩنݨْ �ݧ َ >ِا�نْ �ی

.(5(> و�نَ ِمںنُ ݨْ ُموؤݧ
ْ
ِل ال

كَّ وݩَ �ݦݩݩتَ ںیݦَ
ْ
ل ِه ڡنَ ی اللّٰ

َ
ْعِدٖ�٭ݦݦݩݩݩۗ َوَعل َ ݣݣُكْم ِم�نݨْ �ج رݦݦݦݩُ صݦݩݩُ �نݨْ َ �ی

كربــالء أيضــًا، فرغــم أن  وهــذا مــا يمكــن أن نســتلهمه مــن 
الحسين كان عالمًا أنه سيقتل إال أن ذلك لم يمنعه عن مواصلة 
طريقــه والمضــي نحــو هدفــه ورغــم تفــاوت القدرات مــن حيث 
العــدة والعــدد إال أنــه لــم يتراجــع ولم يستســلم، وما هــذا إال ألنه 

1- غافر: 51

2- التوبة: 25

3- البقرة: 249

4- آل عمران: 13

5- آل عمران: 160
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كان يــرى إن التكليف يقتضــي مواجهة الظالــم والوقوف بوجهه 
واتخاذ موقف أمامه.

ْقَصى 
َ
ْرِض َقَدَمَك ِاْرِم ِبَبَصِرَك أ

َ ْ
ِعــِر َاهلَل ُجْمُجَمَتَك ِتْد ِفي َاأل

َ
»أ

ْصَر ِمْن ِعْنِد َاهلِل«)1).  َالّنَ
َ

ّن
َ
ْم أ

َ
 َبَصَرَك َوِاْعل

َ
َقْوِم َوُغّض

ْ
َال

أمــا مســألة االنتصــار فقــد تبيــن مــن هــو المنتصــر بعــد فتــرة 
قليلــة مــن الزمــن، حيــث ســقطت شــرعية الطاغوت وســقطت 
إعالميــًا  هــزم  فهــو  الجميــع.  قبــل  مــن  مرفوضــًا  وصــار  أقنعتــه 
إن لم يهزم عسكريًا وقت وقوع الحادثة، ولكن ليس  وسياسيًا، و
المهــم هــو االنتصــار العســكري فقط، بــل إن الحرب العســكرية 
والعمل العســكري شكل مقدمة ووســيلة للوصول إلى األهداف 

االقتصادية والسياسية واإلعالمية.

ولذلــك إذا لــم يحقــق منفذ الحــرب العســكرية أهدافه التي 
كما حصل  قام بالحرب من أجل الوصول إليها، ال يعد منتصرا، 
كان هو  بالنســبة إلســرائيل وحزب اهلل عــام 2006م، فإن الهــدف 
القضــاء علــى الحــزب، ولكــن هــذا الهــدف لــم يتحقــق كما هو 
 حزب اهلل هــو المنتصر، ورغــم الدمار الذي 

ُ
واضــح، ولذلك عــّد

وقع في البنية التحتية في لبنان، واألضرار المادية الكبيرة التي 
كان  لحقــت بالحزب، ولكــن من الناحية اإلعالمية والسياســية 

1- شرح نهج البالغة، أبن أبي الحديد، الجزء األول، صفحة 241
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االنتصار حليفًا للحزب.

كثــر ما حصل بعــد الحــرب العالمية  ويوضــح هــذه النقطة أ
الثانيــة بعــد هزيمــة هتلــر، فاالتحــاد الســوفييتي هــو الــذي هزم 
هتلــر من الناحية العســكرية، وهــو الذي أوقف زحفــه، باعتراف 
األوروبييــن أنفســهم، ولكــن مــن الناحيــة السياســية واإلعالمية 

كبر؟!  كان له النصيب األ واالقتصادية من الذي 

الواليات المتحدة األمريكية!!

فمــا الــذي جنتــه روســيا مــن الحــرب العســكرية واالنتصــار 
كثر  كان نصيبها هو الخسارة في األرواح البشرية -أ العسكري؟! 
من مليون قتيل- والخســارة االقتصادية، والتراجع السياسي من 

ناحية السيطرة والنفوذ.

وكل هذا يؤكد على إن الحرب العسكرية واالنتصار العسكري 
ليــس هــو المقيــاس أو الغاية والنهايــة والهدف األســاس، وعلى 
هــذا لــو فرضنا إن طرفــًا معينًا قــد انتصر من الناحية العســكرية، 
والطــرف الثانــي وقع فــي الهزيمة مــن الناحية العســكرية، ولكن 
إعالميــًا، وكان الطــرف  الطــرف قــد انتصــر سياســيًا واقتصاديــًا و
هــو  وهــذا  المهــزوم،  هــو  األول  والطــرف  المنتصــر  هــو  الثانــي 
كبيــرًا ومجازر  المتحقــق في »اليمــن«، فصحيح إن هنــاك دمارًا 
ية أخرى  وقتلــى وأضرارًا ماديــة، ولكن إذا نظرنا إلى األمــور من زاو
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فســنجد إن الســعودية عندمــا دخلــت إلــى الحرب قــد وضعت 
أهدافــًا عديــدة لكنهــا لــم تحقــق شــيئًا منهــا، وهاهم أنصــار اهلل 
يحققــون االنتصــارات السياســية والميدانيــة واإلعالميــة، فبعد 
إن لــم يكــن لهم أي تمثيل سياســي، ها هم اآلن يمســكون بزمام 
كجهة  يتــم التفاوض معهم من قبل العالــم الدولي  أمــور الدولة و
يحققون االنجازات العسكرية والثقافية.  سياســية معترف بها، و
وفــي المســتقبل القريــب إن شــاء اهلل ســيحققون االنتصــارات 

العسكرية الكبرى.

ولكــن الغريــب فــي األمــر أنــك عندمــا تتحدث مــع أحد من 
يجيبــك: ال، ال  كذا وكــذا؟ و البحريــن وتقــول لــه: لمــاذا ال نفعل 
كاليمن ولو ســألتهم: هل تريــدون أن يكون  نريــد أن يكــون حالنا 
كيد؛ ال.. وما هذا إال ألنهم  حالنا كاليمن؟ لكان الجواب هو: بالتأ
ينظــرون نظــرة قصيرة وغيــر بعيــدة، ويبحثون عن المكتســبات 

المادية فقط من دون تحمل أي عناء أو ضرر.

كل حــال .. عندمــا نتحدث عــن االنتصار العســكري  علــى 
ليس هو االنتصار الحقيقي، فهذا ال يعني إن اهلل ينصر المؤمنين 
إن المؤمنين لن يحققــوا االنتصارات  مــن الناحيــة العســكرية، و
العســكرية، ومصــداق ذلــك رواية أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »الحرب 
سجال، يوم لنا مع عدونا، ويوم لعدونا منا، حتى يرى اهلل صدقنا 

فينزل بنا النصر وعلى عدونا الكبت«.
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مــا نريــد أن نشــير إليــه هــو عــدم قصــر النظــر علــى الجنبــة 
العســكرية فقــط والجنبة الماديــة، بل يجب مالحظــة الجوانب 
األخــرى أيضــًا والنظــر لألمــور بنظــرة بعيــدة، وهــذا مــا نســتلهمه 
مــن كربــالء التي جعلتنــا نفهم كيف أن المهم هو االســتمرار في 

إسقاط شرعيته. محاربة الظالم و
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األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 	

من أعظم الواجبات الدينية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
ُمُرو�نَ 

ݩؤْ
ا ِْر َو�یَ ݩݧ ݧ ںیݧ

ݩݩنَ حݧ
ݨْ
ی ال

َ
ْدُعو�نَ ِال  �یَ

�تٌ َّ مݧ
ُ
ُكْم ا ُك�نݨْ ِمںݦݩݩنݨْ ݩݩتَ ںݧ

ݨْ
قال اهلل تعالى: >َوݠل

ِلُ�و�نَ <)1) ُمڡنْ
ْ
ُم ال ُ َك هݧ ِ ݩؤݫ �ݩݩݩݧ

ٓ ولٰ
ُ
ۚ َوا

ݩݩݩ ݧ
ِر٭

َ
ك ُمںنْ

ْ
�نَ َع�نِ ال وݨْ ݠهݩَ �نݨْ ݨَ ِ َو�ی َمْعُرو�ن

ْ
ال �جِ

وقد روي عن اإلمام الباقر؟ع؟: »إن األمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر سبيل األنبياء، ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام 
الفرائــض، وتأمــن المذاهــب، وتحــل المكاســب، وترد المظالم، 

وتعمر األرض، وينتصف من األعداء، ويستقيم األمر«)2).

ي عن النبي؟ص؟ وهو ينبئ الناس بأنهم ســيتركون  كمــا أنه رو
ي عن  يتخلــون عنهــا، وهــو مــا تحقــق فعــاًل، رو هــذه الفريضــة و
النبــي؟ص؟ أنــه قــال: »كيــف بكــم إذا فســدت نســاؤكم، وفســق 
شــبابكم، ولــم تأمــروا بالمعروف ولــم تنهوا عن المنكــر! فقيل له: 
كيــف بكم إذا  يكــون ذلك يا رســول اهلل؟ قــال؟ص؟: نعم. فقال:  و
أمرتم بالمنكر، ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رســول اهلل؟ص؟ 
كيــف بكــم إذا رأيتم  يكــون ذلــك؟ فقــال: نعم وشــر مــن ذلك.  و

المعروف منكرًا والمنكر معروفًا«)3).

1- آل عمران: 104

2- الكافي، الشيخ الكليني، الجزء الخامس، صفحة 56

3- نفس المصدر، صفحة 59
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وغيرهــا مــن الروايــات التــي تــدل علــى أهمية هــذه الفريضة 
وعظمتهــا وهكــذا فقــد أحيــى الحســين؟ع؟ هــذه الفريضــة مرة 
أخرى بعد أن تركها الناس وأعاد تســليط األضواء عليها، وهكذا 
أيضــًا فعــل الســيد اإلمــام؟ق؟ فقــد أعــاد الحيــاة لهــذه الفريضة، 
وســلط األضواء عليها بشــكل كبير، حيث تطــرق لهذه الفريضة 
في رســالته العملية بشــيء من التفصيل مما لم يعهد ســابقًا في 

الرسائل العملية األخرى.

كمــا أنــه قــد ذكــر مصاديــق عديــدة لمــوارد مختلفــة تســتلزم 
األمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر، فهو لم يكتف ببيان مراتب 
األمــر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشــروط وجوبها وغير ذلك، 
بــل ذكر مصاديــق وموارد تســتدعي وتســتوجب األمــر بالمعروف 
والنهــي عــن المنكــر تكــون فــي الغالــب متروكــة ومهملــة وغيــر 

ملتفت إليها.

وهكــذا فقد اهتمت مدرســة الســيد اإلمام؟ق؟ بهــذه الفريضة 
كربالء  وأعــادت تســليط األضواء عليها، مســتمدة في ذلــك من 

وعاشوراء.

وقد تبين الشيخ المصباح اليزدي حفظه اهلل في كتابه »بارقة 
كربالء« هذه النقطة بشيء من التفصيل واإلسهاب. من سماء 
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طريق إصالح المجتمع هو إصالح الحكم. 	

كربــالء وعاشــوراء،  األمــر الثالــث الــذي يمكــن اســتمداده مــن 
وقــد تبنــاه الســيد اإلمام؟ق؟ هــو المبــدأ القائل بــأن طريق إصالح 
المجتمــع هو إصالح الحكــم ال إصالح الفرد، فــإذا أردنا إصالح 
المجتمــع، علينــا أواًل أن نصلــح الحكــم، ومالم نصلــح الحكم 

فلن نكون قادرين على إصالح المجتمع.

بخــالف الفكــرة التــي كانت ســائدة في الســابق مــن إصالح 
المجتمــع يكــون من طريق إصالح الفرد، وهــذا هو ما كان يتبناه 
الســيد الشــهيد محمد باقر الصدر؟ق؟ كأســلوب للحراك والعمل 

السياسي متمثاًل في حزب الدعوة.

كانــت الفكــرة تقــول بأننا لكــي نصلــح المجتمع، فالبــد أواًل 
مــن إصــالح أنفســنا لكي نكــون قادريــن على إصــالح اآلخرين، 
وبعــد أن نكــون قادريــن علــى إصــالح اآلخريــن نبدأ فــي العمل 
على إصالحهم وتطعيمهم بنفس الفكرة وخلق الحس الرســالي 
والتبليغــي فيهم كي يســتمر العمل وتســتمر الرســالة وتنتشــر في 
أوســاط المجتمــع، وبذلــك يصبــح المجتمع صالحًا ورســاليًا، 
وبعــد أن ينصلــح المجتمــع ســيتجه هــو بنفســه نحــو إصــالح 
الحكــم وســيتحرك نحــو ذلــك تلقائيــًا وذاتيــًا وســيكون مهيئــًا 

إلصالح الحكم وتحمل تبعات ذلك وتقديم التضحيات.
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عمل رسالي وعمل غير رسالي، الرسالة، الدعوة، التبليغ، الخ..

وهــذه الطريقــة من التفكيــر والعمل هي الطريقة الســائدة في 
البحرين، والمنتشــرة بين أفراد المجتمع بشــكل عــام، والنخبة 

كانت هي المسيطرة في الزمن الماضي. بشكل خاص، وقد 

كمــا أن هــذه الطريقــة مــن التفكيــر تتبنــى العمــل النخبــوي 
كأســلوب في العمل السياسي، فالتحركات واألعمال دائما البد 
أن يقــوم بهــا النخبة وتنطلق من النخبة، ومثــال ذلك: تحركات 
حــزب الدعــوة، وجبهــة تحريــر البحريــن فــي الثمانينــات التــي 

كانت تتبنى العمل النخبوي السري.

بخالف مدرســة الســيد اإلمــام؟ق؟ الذي يــرى أواًل بأن إصالح 
المجتمــع يتــم عــن طريق إصــالح الحكــم، وثانيا يتبنــى العمل 
كأســلوب في العمل السياســي، وانتشرت مفردات  الجماهيري 
ارتبطــت بهــذه المدرســة تــدل علــى الطابــع الجهــادي الــذي 
تقــوم بــه هــذه المدرســة وعلى األســلوب الــذي تتبناه فــي مقام 
العمل، وهذه المفردات هي: المقاوم، الفكر المقاوم، المقاومة، 

االقتصاد المقاوم، حزب اهلل، حزب إلهي.

وقــد أثبتــت األحداث السياســية المختلفة التــي وقعت في 
الســنوات الماضيــة فــي مختلــف مناطــق العالم، عــدم صوابية 
الطريقــة األولــى من التفكير، وصوابية الطريقــة الثانية، فصار من 
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الواضــح اآلن إن الحــراك الجماهيــري هــو األســلوب الفعــال في 
العمل السياســي وليس الحراك النخبوي الذي يفتقد الشــفافية 

يكون من خلف الكواليس. والوضوح و

ومــا حصــل في ما يســمى بالربيــع العربي هو خيــر مثال على 
كيف إن الضغط الجماهيري في الشــارع فعال  ذلك، فقد تبين 
إليجاد التغيير السياســي، وما حصل في الجزائر والسودان مؤخرًا 
يثبت ذلك مرة أخرى لمن دخله الشك بعد الفشل الذي لحق 
كل حــال، فــإن الضغــط الجماهيــري  بأغلــب الثــورات. وعلــى 
كبر خطــر يواجــه الحكومــات، وقد التفتــت القوى  كــه هــو أ وحرا
ية لهذا األمر وصارت تدعم وتؤجج كثيرًا من التحركات  االستكبار
لإلحــداث في تغيير األنظمة السياســية، كما حصــل في أوكرانيا 

يال. يا، وأرادت أن تفعل نفس األمر في إيران وفنزو وسور

وقد يشــكك الواحد منا في إمكانية أن يرفض أحد ما العمل 
الجماهيــري فــي الشــارع. ولكن هــذا األمر الواضــح اآلن لم يكن 

بذلك الوضوح في الفترات السابقة.

كًا نخبويًا  كان الحراك في البداية حرا ففي التسعينات مثاًل، 
كان التحرك عن طريق طرح العريضة النخبوية.  في 1992م فقد 
ى تلــك العريضــة، تــم طــرح العريضة  وبعــد وضــوح عــدم جــدو
الشعبية عام 1994م وحينها بدأ الحراك الجماهيري، في مقابل 
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ذلك كان الشيخ المدني رحمه اهلل ال يتبنى مثل ذلك األسلوب 
في العمل السياسي، بل يتبنى الحراك السياسي الدبلوماسي إن 
صح التعبير، وهذا األسلوب الذي كان يتبناه الشيخ المدني هو 
األسلوب الذي تنتهجه الكثير من األطراف السياسية الموجودة 

في الداخل اآلن، سواء صرحت بذلك واعترفت به أم ال!

علــى أي حــال فــإن الحــراك الجماهيري هــو ما تبناه الســيد 
كانــوا فــي  كــه السياســي، وكان ينتقــد الذيــن  اإلمــام؟ق؟ فــي حرا

البرلمان، ولكن لم يكن لديهم حراك شعبي وجماهيري.

الجماهيــري  الحــراك  إن  واألحــداث  الوقائــع  أثبتــت  وكمــا 
هــو الحــراك الصائــب .. وكذلــك أثبتــت الوقائــع واألحــداث إن 
إصــالح المجتمع يتم عن طريق إصالح الحكم وليس العكس. 
يع لإلصــالح في  فمــن الناحيــة العمليــة إذا أردنــا أن نقيــم مشــار
كــم فاســدًا فلن يمكن ذلــك إال بمواجهته.  المجتمــع وكان الحا
كمــا أننــا لــو أردنــا أن نمنــع فســادًا منتشــرًا فــي البــالد، فكذلــك 
كم، فمثاًل لو أردنا أن نمنع الخمر والدعارة فإن  ســنصطدم بالحا
كل حال فإن  ذلــك يســتدعي االصطدام مع الســلطات. وعلــى 
البرنامج الشامل والكامل والعام الذي يطرح في الفكر اإلسالمي 
كطريــق إلصــالح المجتمــع، ال يمكــن أن يتــم مــن دون إقامــة 
الحكومــة اإلســالمية، بل إن أحــد مبادئ البرنامج اإلســالمي هو 

إقامة الحكومة اإلسالمية.
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إن إصــالح المجتمــع ال يمكــن أن يتــم من دون توفيــر البيئة 
المناسبة والصالحة لصالح الفرد، فالبد من رفع الفساد وأرضية 
الفســاد وأســباب الفســاد، وفــي نفــس الوقــت إيجــاد األرضيــة 
الصالحة؛ والبيئة؛ واألجواء الصالحة، عن طريق بناء المساجد 
والمآتم والفعاليات واألجواء الروحية، ولهذا كان من الموارد التي 
يجــوز فيها شــن حرب على الدولة الكافرة، مــا إذا كانت حكومة 
تلــك الدولــة تمنــع مــن انتشــار الصحــوة اإلســالمية وال تســمح 
بوصولهــا ألهل ذلك البلد. وكل هذا يؤكد ويوضح عدم إمكانية 
إصــالح المجتمــع مــع وجــود الحكومة الفاســدة. خصوصــًا وأن 
كثيــرًا مــن الناس يكونون مع الموجة العامــة ومع األقوى: »الناس 

على دين ملوكهم«.

كيف هو الدور اإلعالمي الذي تلعبه الســلطة وموقع  وواضح 
تقــول اآليــة:  التــي تكــون لديــه، ولهــذا  كــم والصالحيــات  الحا
ِه  �نِ اللّٰ ݭٖی ٖد�ی

و�نَ ڡݨن
ُ
ل �نُ دݨْ ٰاَس �یَ َ الںݩݦݩنݨّ ݨْ�تݧ یݧ ىݫ

َ
ا حݨُ ١ َورݦَ ْ ݩݩتݨݧ ںݧ

َ نݧ ڡݨݧ
ݨْ
ِه َواݠل رݦُ اللّٰ ْ صݨݧ َء �نَ

ٓ اٰ ݢاٰ �ج ݢ >ِادن
ا<)1). �جً واٰ

نْ ڡݧ
َ
ا

كيف إن الناس سيدخلون زرافات  حيث توضح اآلية وتبين 
يتهم االنتصــار اإللهي، وما هذا إال ألن  زرافــات فــي الدين بعد رؤ

عموم الناس يميلون للمنتصر وللجهة األقوى.

1- النصر: 1	2
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كما إن الطريقة التي تقول البد من إصالح المجتمع أواًل حتى 
كانــت ممكنة وصائبــة، فهي غيــر عملية، وتحتــاج إلى وقت  لــو 
طويل جدًا فهي تحتاج إلى أجيال متالحقة، وفي كل مرة ستظهر 
كل جديــدة من دون أن تحل الســبب الرئيســي والمشــكلة  مشــا
كل وتبرز من جديد، كما إن الوضع  الرئيسية، وبذلك تتراكم المشا
المــادي والمالــي للناس لــه مدخلية أيضًا فــي صالحهم، وعلى 
كل حال فإن إصالح المجتمع ال يمكن أن يكون من دون إيجاد 

حركة شاملة )اقتصادية، سياسية، اجتماعية، أخالقية و...(

يقول سماحة الشيخ عيسى قاسم حفظه اهلل:

ه عــن طريــق اإلصــالح والتغييــر 
ّ

»األّمــة والشــعب الــذي يــرُد
ــة إرجاف المرجفين، والخوف مــن الكلفة، وتقديُم حياة  َيّ والحّر
لة والعيش الخسيس على استرداد العّزة والكرامة، ونيل رضا 

ّ
الِذ

اهلل، عليــه أن يتوقــف عــن بناء نفســه، وتنميــة قابلياتــه، وطلب 
أّي نوع من القوة ال يوّظف في خدمة الســالطين الذين يرفضون 
كمــا يرفضــون أّي وســيلة ُتعيــن عليــه، وتغــري األّمــة  التغييــر، 

والشعب بالمطالبة به.

كثر دفًعا لطلب التغيير الذي يعيد األمور إلى  وليــس أغرى وأ
ر على العلم 

ّ
 أذى الطغيان في األرض مــن التوُف

ّ
يكــُف نصابهــا، و

كتســاب عوامــل المقاومــة.  والرشــد، ووجــدان أســباب القــوة، وا
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وهــذا مــا تــراه حالة الطغيــان المســيطرة تهديــًدا جديــًا ال يمكن 
التسامح معه، وال بّد من إجهاض أّي محاولة على طريقه«.

كمــا أن الفكرة التي يطرحونها أو التي يســتنبطها طرحهم من 
أن حراك الناس ال يمكن أن يكون إال بعد أن يمتلكوا المؤهالت 
الروحية الكافية تبين خطؤها، ألنه يكفي لتحريك الناس إشعال 
كالمهــم صحيحــًا لمــا  كان  إحساســهم بالظلــم ولــو  نفوســهم و
خرجــت الثورات في البلدان الكافــرة ولما صدرت التضحيات 

يخ. منهم. وهذا خالف الوقائع والتار

ولعــل اآليــات التــي تتحــدث عن قصة موســى وفرعــون فيها 
َعَل  جَ ݨْ�نِ َوحݫ ݧ رݧ اَ

ْ
ݭِی ال

�نَ َعلٰا ڡݨن وݨݨْ عݩَ رݨݦݨْ إشارة إلى هذا الموضوع أيضًا: >ِا�نَّ ڡݨنِ
ی  ْ��یٖ َْ�ںتَ َو�ی َءُهْم 

ٓ
ٰا �ن ْ �ج

َ
ا ݬُِح 

ݨّ جݧ ݫ �ݫ
دنݩَ �یُ ݨݨْ  مݨݧ ݨُ هݧ ݩنݨْ ِمںݧ �تً  ڡنَ �ؤِ

ٓ
طٰا �نُ  ِ عݫ

صنݨْ ںتَ َ�ݨْ �ی ًعا  ںیَ سشِ ݠهٰا 
َ
ْهل

َ
ا

(1(> �نَ ِ�ٖد�ی ُمڡنْ
ْ
ۥ كٰا�نَ ِم�نَ ال ُ �ݧ

 ِا�نَّ
ݦݦݦݦݩݩۚ

٭ َءُهمݨْ
ٓ

ِ�ٰا �نݫ

فلمــا أرســل اهلل عــز وجــل موســى بالنبــوة أرســله إلــى فرعــون 
مباشــرة، ولم يقل له أواًل أصلح المجتمع وأســس النخبة ثم بعد 
ذلــك توجه إلى إصالح المجتمع، بل قــال له من البداية اذهب 

ݩٰى<)2). ݩݩݩݧ ݧ ݧ ۥ َط�نݧ ُ �ݧ
�نَ ِا�نَّ وݨݨْ عݩَ رݨݦݨْ َه�جْ ِالٰی ڡݨنِ دنْ ِ

ٱ
كم وأصلحه: >ا للحا

1- القصص: 4

2- طه: 24
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اإليمان بأن الفئة القليلة من الممكن أن تنتصر. 	

كربالء هو  األمــر الرابع التي اســتمدتها مدرســة الســيد اإلمام مــن 
المبــدأ القائــل بــأن العــدة والعدد ليس هــو كل شــيء، وان الفئة 
القليلــة عــدة وعــددًا مــن الممكــن أن تهــزم الفئــة التــي تمتلك 
كبر، وهذه الفكرة وهذا المبدأ هو جوهر وخالصة  كثر والعدة األ األ

»الفكر المقاوم« وهو ما يسمى بمبدأ المقاوم.

وهــو يرتكز على افتعال الضربات الصغيرة ولكن المســتمرة، 
فهــو يعتمــد علــى الصبــر والنفــس الطويــل، وتوجيــه الضربــات 
كلفة ومؤونة زائدة، لكنها مؤثرة، فهو يعني إن  التي ال تحتاج إلى 
يــخ الكورنيت التي قيمتها عشــرات اآلالف من الدوالرات  صوار

تهزم وتحطم دبابة العدو »الميركافا« التي قيمتها بالماليين.

وبهــذا يختلــف المنهــج هنا عــن المناهــج األخــرى، إذ يتم 
التطور شــيئًا فشــيئًا، لذا فالبد من الثقة بالنفس واالعتماد على 
النفــس، وامتــالك الصبــر والنفــس الطويــل، مــع اســتمرار العمل 

والتطور وتوجيه الضربات المؤثرة.

فهــذا المنهــج من جهــة يدعو للتدرج والتطور شــيئًا فشــيئًا، 
ولكنــه في نفــس الوقت يدعو لعــدم ترك العمل واالســتمرار فيه. 
بخــالف المناهــج األخــرى التــي تؤجــل العمــل لمــا بعــد البناء 

والتأسيس.



63

كمــا إنــه فــي نفــس الوقــت الــذي تقــوم فيــه بالعمل الســري، 
لكنهــا لــم توطــد هــذا العمــل وتحصــره بالنخبــة فقــط، بــل هــو 
مفتــوح للجميع وفــي نفس الوقت لــم تترك العمــل الجماهيري 
كما أن هذا الفكــر ليس محصورًا بالجانب  الشــعبي والميداني، 
العســكري فقط، بل هو يشــمل الجانب العســكري، والسياسي، 
واالقتصادي، والعلمي، والثقافي، واإلعالمي، وغيرها. فأســاس 
الفكــرة يقــول: بأن التغيير ممكن وتحقيــق اإلنجاز ممكن، حتى 
مــع قلــة اإلمكانــات وضعفهــا، والبــد مــن الثقــة بالنفــس وعــدم 
االغتــرار واالنبهار بالقوى المســيطرة والمســتكبرة، ففي الجانب 
العلمي نستطيع أن نصل إلى أعلى المستويات حتى لو لم تكن 
الظروف المادية تساعد على ذلك، وفي الجانب اإلعالمي أيضا 
نســتطيع أن نكــون مؤثريــن حتى لو لــم نكن نمتلــك اإلمكانات 
الماديــة الكبيــرة، والقنــوات اإلعالميــة الكثيــرة. وهــذا أيضًا في 

الجانب االقتصادي والثقافي، والسياسي.

يمكن أن يطبقه كل  وهذا األمر يمكن تطبيقه في كل مكان، و
يمكن أن نذكر مثااًل لهذا في الجانب االقتصادي يوضح  أحد. و
كثر وبصدقها، وهو نموذج  يجعلنــا نؤمن بها أ كثر. و هــذه الفكرة أ

يا الجنوبية في الجانب االقتصادي. كور تجربة 

يــا -منافــس أم  كور يــة  كتابــه »جمهور يقــول بيــاز جوديــه فــي 
يــا الجنوبيــة في مطلع الســتينات  كانــت كور شــريك جديــد-«: 
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أحد أفقر بلدان العالم. ال تمكنه حصة الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالــي ضمــن البلــدان المختلفــة، إال مــن المرتبــة الواحــدة 
كان  والســبعين خلــف الســنغال والســودان ومدغشــقر. وعندما 
الكوريــون يســألون ما الــذي يمكننا القيام به لكــي نتخلص من 

الفقر والتخلف؟

افعلــوا  لديكــم خيــارات عديــدة،  ليــس  الخبــراء:  يجيبهــم 
كنتــم تفعلون في عهــد اليابانيين، صدروا األرز واشــتروا من  كمــا 

األسواق العالمية ما تحتاجونه.

يا.  كور لم يكن أحد يؤمن آنذاك بإمكانية تحقيق التنمية في 
يا فعاًل بلدًا منسد األفق. كور كانت 

إلى أيــن وصلت،  يا الجنوبيــة و كور كان وضــع  كيــف  فانظــر 
كالمهــم؟ ولــو أخــذ  كان  كانــت نظــرة الخبــراء ومــا  كيــف  وانظــر 
الكوريــون بــكالم الخبــراء فكيــف ســيكون حالهــم اآلن؟ ولكن 
كبر على  كان اعتقادهــم األ انظــر إلى أيــن وصلوا اآلن؟ فبعــد أن 
كما يوضح النص الســابق. وصلت نســبة  الزراعة وتصدير األرز، 
مســاهمة القطــاع الزراعــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالي ســنة 
إلــى 2.70%، و 39.10%، للقطــاع الصناعــي، و %58.20  2012م 
يا الجنوبيــة تفتقر إلى  للقطــاع الخدمــي. هــذا بالرغم مــن إن كور

جل الموارد المعدنية والطاقية.



65

يختصــر الســيد الخامنئــي حفظــه اهلل هــذا المبــدأ بقولــه:  و
»نحن قادرون« ال تقولوا نحن غير قادرين بل »ما ميتوانيم- نحن 
يقــول فــي موضع آخر: »مــا مظلوميم اما قوى هســتيم،  قــادرون« و
مثــل أميــر المؤمنيــن« أي »نحــن مظلومــون، ولكننا أقويــاء تماما 
يعني بذلك  مثــل أميــر المؤمنين الذي هو مظلوم ولكنــه قوي«. و
أنه صحيح بأننا محاصرون ومحرومون من كثير من األمور. ولكن 

رغم ذلك فإننا أقوياء.

�تٍ 
ݩؤَ ںݧ ِ وقــد دلــت اآليات القرآنية على هذه الفكرة: >َكمݩْ ِم�نݨْ ڡݨنݫ

ِه<)1). ِ اللّٰ �ن ْ دنݧ ِ اݫ ݥ �جِ
�تً رݦݦَ �ی ٖ شݫ ݩݩݧ �تً َكںݧ ؤَ ںݩݧ ِ �تݨْ ڡݨنݫ ںجَ

َ
ل �تٍ عنَ

َ
ل ٖلںی ڡتَ

كالمبدأ القائــل بأن: »المطلوب هو  كما أن المبادئ الســابقة 
أداء التكليــف، وأمــا النتائــج والنصــر فهــو مــن اهلل« يؤيــد ويؤكد 

على هذا المبدأ.

َه   ِا�نَّ اللّٰ
ݩݩۗ
٭ ۥݨٓ ݢ ݢ �ݨُ ُصرݨݦݦُ �نݨْ َ ُه َم�نݨݨْ �ی  اللّٰ

ݣݣ�نَّ رݦݦَ صݩݦُ
نݨْ �ݩݧ َ ںیݧ

َ
يقول اهلل سبحانه وتعالى: >َوݠل

.(2(> رنٌ �ی ٖ یݩّݨٌ َعرن وݪِ
َ تݧ ڡݧ

َ
ل

فــي هــذه اآلية وعــد إلهي بالنصر، فال تســتبعد أيهــا العزيز أن 
يشــملك اهلل بالنصر حتى مع قلة العدد وقلة اإلمكانيات، ولكن 
هــذا النصــر المذكور في اآليــة مخصص بفئة معينــة، وهي الفئة 

1- البقرة: 249

2- الحج: 40
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التي تنصر اهلل. فالنصر اإللهي ال يشمل الجميع، بل هو مختص 
بمن ينصرون اهلل.

ولكــن مــا هو معنى نصــرة اهلل؟ وما هي هذه الفئــة التي تنصر 
اهلل؟! وما هي صفاتها؟!

كل هذه األسئلة تجيب عليها اآلية التي تلت اآلية المتقدمة: 
وا  ُ رݧ َ مݨݧ

َ
ݧٰو�تَ َوا ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ كݡݧ ݢا الرنَّ ݢ ُ وݧ �تَ لٰو�تَ َوءاٰ وا الّصَ ُ ݧ ٰامݧ ڡت

َ
ݨْ�نِ ا ݧ رݧ اَ

ْ
ݭِی ال

ٰاُهْم ڡݨن ںنݨّ
َ

ّك �نَ ِا�نْ مݩَ �ی ٖ �ن
ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

>ا
ِر<)1). فاهلل يؤيد بنصره المســتضعفين، 

َ
ك ُمںنْ

ْ
ا َع�نِ ال وݨْ َ ݠهݧ ِ َو�نَ َمْعُرو�ن

ْ
ال �جِ

ولكــن ليــس أي مســتضعفين بــل الذيــن ينصــرون اهلل ويريدون 
بانتصارهم تطبيق أحكام اهلل، وال يريدون الدنيا وتطبيق أحكام 

وقوانين تخالف أحكام اهلل.

الدوافــع  وهــي  لهــا.  نلتفــت  أن  ينبغــي  مهمــة  إشــارة  وهنــا 
واألهــداف التي جعلتنا نتحرك وتقوم بثورة في البحرين، فبيني 
وبينــك أيهــا العزيــز: مــا هــي دوافــع وأهــداف أغلــب الشــباب 
وأغلــب األطــراف السياســية؟ ومــا هي األســباب التــي دفعتهم 

للقيام بالثورة والتحرك والعمل؟

كان مجتمعنــا؛ وكنــا واقعييــن فســنجيب بــأن: األغلــب  إذا 
كثــر كانــت دوافعه مادية وأهدافه دنيويــة ومن أجل الحصول  واأل
كان  على عمل ومال ومنزل أو منصب. وحتى الطرح السياســي 

1- الحج: 41
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الغالــب عليــه هو الطرح السياســي الغربي من دون ذكر اإلســالم 
وربط الناس باإلســالم وربط الحراك باإلســالم، وطــرح المفاهيم 
اإلسالمية، بل حصلت مبالغة كبيرة في هذا األمر وتم ترك بعض 
إبهار  المبادئ الرئيســية، وكل ذلك ألجل إرضاء العالم الدولي و

العالم الدولي!

كانت الدوافع واألســباب هي هــذه األمور التي ذكرناها،  ولما 
كان مــن الطبيعــي أن تــرى الكثيــر قــد تراجــع وندم علــى ما فعل 
إذا كان فــي الســجن أو مغتــرب، فهو يعيش الحســرة  وحصــل، و
كل  والندم، ويرى بأن الذي هو فيه من مصيبة وبالء ال يســتحق 

ما حصل وحدث.

إذا أردنــا أن نكون منصفين وواقعييــن، فالكالم الذي يقوله  و
صحيح، وفعاًل إذا كانت هذه هي الدوافع واألسباب فال يستحق 
األمــر كل هــذا الخســائر والتضحيــات. فهــل مــن المعقــول بأني 
كثر أو عمل أفضل أبقى في الســجن  وألجل الحصول على مال أ
كن إنســانًا معدمًا  كثر؟ طبعًا ال. خصوصًا وأنا لم أ 10 ســنوات أو أ

وال أملك شيئًا. بل حالي ميسور وهلل الحمد.

للنــاس حاليــًا ودفعهــم مــن أجــل  التبريــر  ولهــذا ال يمكــن 
التضحيــة مــرة أخــرى إذا كان هــو المنطــق وهــذه هــي األهداف 
فلمــاذا تريدنــي أن أضحــي اآلن وأخســر حياتي وعمــري؟ ألجل 
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الديمقراطية ومنصب رئيس الوزراء مثاًل؟ وماذا بعد ذلك؟ وهل 
يا من دمــار؟ أو العــراق؟ أو  تســتحق هــذه األمور مــا مرت به ســور

اليمن؟

كل هــذا ال يمكــن تبريــره. وال يمكــن تقديــم دوافــع منطقيــة 
تبــرر تقديــم كل هذه الخســائر والتضحيات. مالم يتــم ربط األمر 

كبير. بالدين وباإلسالم، وربطه بمشروع عالمي 

والرابــط باإلســالم والديــن يكــون عندمــا تصبــح أهدافنا هي 
قلــع الفســاد ومنــع الفســاد الدينــي واألخالقي الخطيــر الذي بدأ 
يفتتــه، فانظر إلــى نســبة انتشــار المخدرات،  كل مجتمعنــا و يــأ
ونســبة الطــالق، ونســبة الزنا والعالقــات المحرمــة خصوصًا بين 
المتزوجين؟ أي أن أغلب الزنا يكون من نساء متزوجات؟ وانظر 
إلى نســبة التحلل األخالقي، وغيرها من األمور. مما ينذر بكارثة 

كبيرة. أخالقية واجتماعية 

إذا لــم نوجد لها  وهــذه مســؤولية خطيــرة تقــع علــى عاتقنــا و
حاًل فســنقع نحن في الخطر وأبناؤنــا وعوائلنا واألجيال الالحقة، 
وبهذا تكون علينا مســؤولية تجــاه أبنائنا وتجاه األجيال الالحقة 
كما قلنا ســابقًا  وتجــاه الدين. وهــذا اإلصالح ال يمكن أن يكون 
إال بإصالح الحكم الفاســد، والبــد أن يضحي أحد ألجل ذلك. 
فــي  الديــن محفوظــًا ويبقــى اإلســالم محفوظــًا  ليبقــى  وذلــك 
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النفوس، أما إذا استمر الفساد األخالقي واالجتماعي، فسيذهب 
المجتمع والدين.

وكذلــك يكــون الربط إذا الحظنا مــا نقوم به باعتبــاره تمهيدًا 
لظهور اإلمام؟جع؟.

»هذه الراية سنسلمها لإلمام؟جع؟«)1)

يــٍة مذكورٍة فــي محلها تبين أســباب الغيبة وأســباب  وفــق رؤ
الظهــور، خالصتهــا إن الظهــور لن يكــون إال بعد إيجــاد قوة قادرة 
علــى حمايــة اإلمــام؟جع؟، وبعــد رفــع الموانــع واألخطــار التــي 

ستهدد اإلمام؟جع؟، وتمنعه من تحقيق مشروعه العالمي.

وأمــا الربــط بالمشــروع العالمــي الكبيــر، فيكــون عــن طريــق 
توحيــد المشــروع مع مشــروع محــور المقاومــة الذي يهــدف إلى 
إعادة الصحوة  القضاء على االســتكبار العالمي في المنطقة، و
اإلســالمية. وتأســيس الحضــارة اإلســالمية. انطالقــًا مــن تحريــر 
القبلتيــن »مكــة والقدس« مــن أيدي اآلثمين، إلــى تحرير العالم 

»بقيادة صاحب العصر والزمان«

وهــذا المشــروع الكبير يختــزل في الحقيقة جميــع األهداف 
واالقتصاديــة،  واالجتماعيــة،  والثقافيــة،  الدينيــة،  المتقدمــة، 

والسياسية وغيرها.

1- أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
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وألنه مشــروع تأســيس حضــارة، والحضارة ال تكــون إال بهذه 
المقومــات، والتــي تعني إزالة الظلم والفســاد مــن جميع مناطق 
يــع الثــروات بشــكل عــادل علــى الجميع، فــال توجد  العالــم وتوز

مجاعة بعد ذلك وال ظلم وجور.

كونهــا دوافــع وأهــداف  وبهــذا غيرنــا الدوافــع واألهــداف مــن 
شــخصية وماديــة، إلــى أهــداف عامة وكبيــرة جدا وغيــر دنيوية، 
وبذلــك يصيــر األمــر مســتحقًا للتضحيــة، ألننا نســير فــي طريق 
تحقيــق الحكومــة اإللهيــة واألهــداف اإللهيــة، وســيأتينا الجزاء 
يخ أســماؤنا  فــي الدنيــا واآلخــرة، فأما فــي الدنيا فسيســجل التار
 (1(> �نَ �ی ِمںنٖ ݨْ ُموؤݧ

ْ
رݦُ ال ْ صݨݧ ٰا �نَ �ن ںیْ

َ
ا َعل

كٰا�نَ َحڡتًّ وســيكون النصــر حليفنا، >وݩَ
طالــت المــدة أو قصــرت، وأمــا فــي اآلخرة فــإن النجاة مــن النار 
�نَ  �ی ٖ �ن

َّ
ا ال َ ݠهݧ ُ ّݧ �ی

َ
 ا

ٓ
ٰا ودخول الجنة ســتكون حتمية وذلك لقوله تعالى: >�ی

ٍم<)2) اهلل يسأل  ݠٖلںی
َ
�جٍ ا اٰ ْم ِم�نݨْ َع�ن

ُ
ك ںی ݬٖ ݫ ݫ ݫ �جݫ ݩنْ �ݧ ٰاَر�تٍ �تُ حج ْم َعلٰی �تِ

ُ
ك

ُّ
ُدل

َ
وا َهْل ا ُ ݧ َمںنݧ ءاٰ

يقول لهم هل تريدون أن أخبركم عن طريق ينجيكم  المؤمنيــن و
يدخلكم الجنة؟ من النار و

والحــظ معــي هنــا، أن المتكلــم هــو اهلل، فال يمكــن أن يكون 
إلــى  إيــاه غيــر صحيــح، وال يوصلنــا  الــذي ســيعطينا  الطريــق 

1- الروم: 47

2- الصف: 10
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المطلوب بشكل دائم!! وما هو هذا الطريق؟!!

ُِس ݩݧ نݧ ڡݧ
ْ ݨݨݧ �ݩنݧ

ݦَ
ْم َوا

ُ
ِلك ْمواٰ

َ
ا ِه �جِ

ِل اللّٰ ݫٖ�ی ݫ ݭٖی َس�جݫ
ٰاِهُدو�نَ ڡݨن حج

ٖ� َو�تُ ولݬِ ݩݩُ سݧ ݩَ ِه َورݧ اللّٰ  �جِ
و�نَ ِمںنُ

ݩؤݨݨْ وݧ >�تُ
.(1(> و�نَ مݩُ

َ
ْعل ْم �تَ ݩتُ �ݧ نݨْ ْم ِا�نْ ُكںݩݧ

ُ ݧ
ك

ݦَ
ٌر ل ںیْ

ْم حنَ
ُ
ِلك  دنٰ

ݦݦݦݦݩۚ
ْم٭

ُ
ك

حسنًا وماذا ستكون النتيجة؟

ݠَها  ںتِ حݦݨْ
ݧْٖری ِم�نݨْ �تَ ݧ ݧ حج

تَ ݩݧ ٰا�تٍ �ݧ ںݦݩݩنّ َ ُكْم حج
ݨْ
ل ِ ْد�ݦن ݬیُ ُكْم َو�ݫ و�جَ �نُ ْم دنُ ُ كݧ

ݦَ
ْر ل ڡنِ

عنݨْ َ >�ی
مݦݨُ ١٢  ںی ٖ َع�ن

ْ
رݩنُ ال وݨْ ݨنَ ڡݧ

ْ
ِلَك ال ۚ دنٰ

ݦݩݩݩ
٭ ٍ �ن ْ ٰا�تِ َع�ݧ ںنّ َ ݭٖی حج

�تً ڡݨن �جَ ِ
ݩنݨْݠهٰاُر َوَم�ٰاِك�نَ َطںیّ ݧ �ݧ

اݨَ
ݨْ
ال

(2(> �نَ �ی ِمںنٖ ݨْ ُموؤݧ
ْ
رݭِ ال ِ ݭݫ

ّ ش ݩݧ َ�ݧ ݧ  َو�ݬج
ݦݦݩۗ
٭ ٖرىی�جݩݦٌ

ٌح ڡتَ ݩتݨْ ںݧ ِه َوڡنَ رݦٌ ِم�نَ اللّٰ َصݨْ  �نݧ
ݦۖ
ݠهٰا٭ و�نَ ُّ ݧ ِحںجݩݧ

ى �تُ رݨݨٰ حنݨْ
ُ
َوا

التــي  وحينئــذ نعــم .. تكــون تلــك الخســائر والتضحيــات 
يا والعــراق واليمن فــي محلها ألنــه لوالها لنجح  وقعــت في ســور
المشــروع األمريكــي في المنطقــة، ولكنا فــي الحضيض، وعلى 
اإلســالم بعد ذلك الســالم، وسيرجع حالنا إلى ما كان سائدا في 
الســتينات قبــل ثــورة اإلمام الخميني؟ق؟، بل ســيكون أســوء من 

يع الصهيونية والماسونية في المنطقة. ذلك، وستطبق المشار

وكذلــك فــي البحرين يســتحق األمــر كل هــذه التضحيات، 
وألنه إذا لم تكن هذه التضحيات فستبقى دور الدعارة والفساد، 
وسيســتمر التراجــع األخالقي واالجتماعي، وسيســتمر الضعف 

والتراجع على المستوى الثقافي والديني.

1- الصف: 11

2- الصف: 12	13
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وأمــا بالتضحيــات فســتزول القاعــدة األمريكيــة واألســطول 
الخامــس مــن المنطقــة إن شــاء اهلل، وسيســقط عمــالء أمريــكا 
وبريطانيا إن شاء اهلل، ولكن علينا أن نغير نيتنا وأهدافنا ودوافعنا 
وأســاليبنا، وارتباط شــأننا بمحور المقاومة، وسيأتينا النصر عما 

قريب إن شاء اهلل.
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العرفان الحماسي ال العرفان الصوفي. 	

من المبادىء المهمة التي اســتلهمتها مدرســة السيد اإلمام؟ق؟ 
كربالء وعاشــوراء هي مســألة العرفان الحماســي، بمعنى أن  من 
المؤمــن البــد أن تكــون لديــه عالقــة قوية بــاهلل ســبحانه وتعالى، 
ومرتبــط بــاهلل ســبحانه وتعالــى، ولكــن مــن دون أن تعنــي هــذه 
العالقة عدم االهتمام بشؤون الناس وعدم اعتراض على الظلمة 
والطغــاة، بل عرفانًا يكون زادًا وســندًا فــي طريق الجهاد، وبذلك 
ال يمكــن أن يكــون المجاهد غير مؤمن وال توجــد لديه عالقة مع 
اهلل. وفــي ذات الوقــت ال يمكــن أن يكــون المؤمــن والعــارف غير 

مجاهد.

كان  اإلمــام الخمينــي؟ق؟ فتــح القلــوب واألبصار علــى عالم 
كثير مــن الناس، ولكنــه في نفس  منبــوذًا ومهمــاًل ومســتورًا على 
الوقــت لم يفتــح باب العرفــان الصوفي الذي يعــزل صاحبه عن 
المجتمــع وهمومــه، بــل فتــح بــاب عرفــان الجهــاد، وطبقــه هــو 
بنفســه، فانجذبــت القلــوب نحــو هــذا األمــر النجذابهــم لإلمــام 

ورغبتهم في أن يكونوا مثله ومثل قوته وعزته وكرامته.

يقول السيد عباس نور الدين حفظه اهلل:

كثر من عشرين سنة عندما كان إقبال الشباب  الزلت أذكر قبل أ
المتديــن علــى المعارف األخالقيــة والتعاليم المعنويــة في أوجه، 
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كانت مكتبتنا تكاد تخلو من أي كتاب يلبي الحاجة ويروي الظمأ.

لــم يكن األربعون حديثًا قــد ترجم أو طبع، ولم يكن ثمة أحد 
قد ســمع عن العالمة الجوادي وأســلوبه العــذب. فكان البد من 
وضــع كتاب منهجــي تعليمي يالحظ الثــورة المعنوية المنبثقة 

من روح العرفان الخميني.

يــة الكونيــة العرفانيــة لــم تكــن  فــي تلــك األيــام ورغــم أن الرؤ
معروفــة حتى فــي مبادئها األساســية، فإن التوجــه واإلقبال على 
كل ما يمت إلى العرفان بصلة كان مشهودًا بوضوح بين الشباب 
كان يســعى لمــزج حياته بالجهــاد والمســؤولية. ولم يكن  الــذي 
خافيــًا علــى أحــد أن وراء ذلك كله تلك الــروح العرفانية العابقة 
التــي انبثقت مــن جانب الشــرق، حينما حل معه تباشــير العزة 

والحرية.

وصحيح إن التجربة باإلمام الخميني وكل ما يتصل به، فلم 
يكــن التوجــه األصلــي نحــو العرفــان أو الروحانية، بل نحــو العزة 

المصاحبة لتعاليم هذا اإلنسان العظيم.

كان اإلمام هو األصل، وكانت األمور األخرى بالتبع  في الواقع 
مــن خالل هــذا اإلمــام تعرفنا على روعة الســير والســلوك وأهمية 
مجاهدة النفس ومعنى مواجهة األنانية واألنّية، ومن خالله صار 
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للعرفان قداسة خاصة في نفوسنا.)1)

يقول السيد عباس نور الدين حفظه اهلل في موضع آخر:

»إن المرتكــز فــي األذهــان مــن حــاالت العارفين، وســيرتهم، 
اشــتهارهم بكثرة القيام بالتسبيحات، وعندما نسمع عن هؤالء 
أو نقرأ من ســيرتهم شــيئًا، نالحــظ التركيز على قيــام الليل وكثرة 

الذكر واألعمال المستحبة منهم.

كان ألحــد هــؤالء دور جهــادي فــي تحــدي الطواغيــت  إذا  و
ومواجهة خططهم مثاًل؛ فإنه يذكر تحت عنوان الحياة السياسية؛ 
فاألخــالق والعرفــان عند هؤالء في الصالة والذكر والسياســة هي 

الجهاد والعمل االجتماعي.

وتبعهــم  ومؤلفــون  باحثــون  بــه  قــام  الــذي  الفصــل  هــذا  إن 
فيــه آخــرون، يحكــي عــن عــدم االلتفــات إلــى حقيقــة العرفــان 
والتقــوى واألخــالق. ألن قمــة العرفــان بــاهلل تتجلــى فــي العمــل 
إلى هذا المعنى يشير اإلمام  الجهادي والسياسي االجتماعي. و
الخميني؟ق؟ في وصاياه العرفانية: »لقد سقط موسى الكليم؟ع؟ 
بحال الصعق نتيجة تجلي الحق على قلبه، وأفاق بعناية إلهية 
خاصــة، ثــم أمــر بتحمل أمر مــا. وكذلك خاتــم النبييــن، أمر بعد 
بلوغه القمة من مرتبة اإلنســانية وما ال تبلغه األوهام من مظهرية 

كتاب سفر إلى الملكوت  -1



77

االسم الجامع األعظم بهداية الناس بعد أن خاطبه الحق تعالى: 
ْر<)1) انتهى. دنِ �نْ

َ
ا

ْم ڡنَ
ُر ١ ڡتُ ِ

ّ �ش
َ

ُمّد
ْ
ا ال َ ݠهݧ ُ ّݧ �ی

َ
 ا

ٓ
ٰا >�ی

ونحن هنا نتساءل ما هو األمر الصادر إلى موسى الكليم؟

كلــم ربه بعــد أن عبر كل تلــك الفتن  إن هــذا النبــي العظيــم 
ٰاَل  كمــا حكــى القــرآن عنــه بقولــه: >ڡت كل تلــك النعــم،  وشــاهد 
<)2) فأعلن عن  �نَ �ی ٖ ݫ ݣݣمݫ رݪݭِ

ݨْ ݧ �ج ُ ݧ مݧ
ْ
ِل ا لݭݫ رݦً ݠٖهںی ُكو�نَ طنَ

َ
�نݨْ ا

َ
ل ّیَ ڡنَ

َ
�تَ َعل ݨْ مݧ َ عݧ ْ �نݧ

َ
 ا

ٓ
مٰا ِ �جِ

َر�جّ
اســتعداده التــام لمواجهة المجرمين فــي كل العالم وبتبع ذلك 
العــزم أمــر بتحمــل تلــك المســؤولية االجتماعية الكبــرى، وهي 

تحرير شعب بأسره من الرق واالستعباد«)3).

وال يحتاج ذلك لالبتعاد كثيرًا في الزمن فهذا اإلمام الخامنئي 
كنــا نحاســًا فحولنا إلــى ذهب، وكنــا أمواتًا  العظيــم يقــول: »لقــد 

فأحيانا اإلمام«.

إذًا ما تميزت به مدرســة الســيد اإلمام هــو اهتمامها بالعرفان 
وبجانــب العالقــة مع اهلل والعالقة الروحية مع اهلل، ولكن من دون 
إهمال للمجتمع ومن دون عزلة، فهذا الســيد اإلمام يقول: »واهلل 
كما  كلها سياســية« أي: أن جميع األمور األخالقية،  أن األخالق 

1- المدثر: 1	2

2- القصص: 17

كتاب سفر إلى الملكوت  -3
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أنــه يمكــن تطبيقهــا من ناحيــة فرديــة، فكذلك يمكــن تطبيقها 
فــي األمــور العامــة، ففي العمــل السياســي، البد أن يكــون هناك 
ينبغي الصدق وعدم النفاق  إخالص، وعدم الريــاء والعجب، و
والكــذب وهكــذا، بــل إن االختبــار الحقيقــي يكــون فــي العمل 

السياسي.
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تقديس مفهوم الشهادة والشهداء. 	

كربالء،  من األمور التي اســتلهمتها مدرســة الســيد اإلمام؟ق؟ من 
كربــالء الزالــت  تعظيــم الشــهادة، وتقديــس الشــهداء. فهــا هــي 
حاضــرة فــي نفــوس الشــيعة، والزال الشــيعة يقولــون: »يــا ليتنــا 
كنــا معكــم فنفــوز فــوزًا عظيمــًا«، وهــا هي كلمــات الشــهداء في 
كربــالء خالــدة، فعندمــا يســأل أحدهــم عــن المــوت مــع اإلمــام 
الحســين؟ع؟، قال: »أحلى من العســل«، وآخر يقــول: »وددت لو 
كربالء  كلمات شهداء  يفعل ذلك بي ســبعين مرة«. وهكذا فإن 
عن الشــهادة تــدل على نظــرة اســتثنائية لها، وتســتحق الوقوف 

عندها.

أما تعظيم الشــهداء فها نحن ال زلنا نســلم عليهم عندما نزور 
الحســين؟ع؟، وها هو الحســين؟ع؟ يقول: »ما وجــدت أصحابًا 

كأصحابي«.

مدرســة اإلمــام؟ق؟ ينطبــق عليهــا نفــس األمــر: فنــرى ذلــك 
كلمــات أعــالم هذه المدرســة،  التقديــس الكبيــر للشــهادة فــي 
ونراهــم يصرحــون بتمنــي الشــهادة؛ ورغبتهم الشــديدة بها، مما 
ال نجــده عنــد غيرهم، فمن الســيد اإلمام إلى الســيد الخامنئي 
والسيد حسن نصراهلل، والحاج قاسم سليماني، وواضح ما يتركه 
إقدام  هــذا األمــر في نفــوس التابعيــن من اســتعداد للتضحيــة و
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على الفداء والشهادة.

وهكــذا أيضــًا نــرى بوضــوح كيــف إن هــذه المدرســة تقدس 
كل مناســبة، وتنتــج األفــالم  الشــهادة والشــهداء؛ وتذكرهــم فــي 
التي تقدســهم، وتقدس نهجهم، وتصــدر الكتب التي تتحدث 
عنهم، والمؤسســات التي ترعاهم، وهكذا غيرها من األمور التي 

تميز هذه المدرسة، وهي واضحة جدًا لكل منابع.

إذًا هذه هي المبادئ التي اســتلهمتها مدرســة الســيد اإلمام 
كربالء، وعاشوراء. من 

وبقيــت نقطــة أخيــرة نذكرهــا قــد تميزت بها مدرســة الســيد 
كثيرًا، وهي: اإلمام؟ق؟ وركزت عليها 

الوحدة اإلسالمية

مــن األمور التي ركزت عليها مدرســة اإلمام الخميني؟ق؟ بشــدة: 
هي مســألة الوحدة اإلســالمية، ونزع فتيــل الفتنة والخصومة من 
المجتمع، واحترام مقدسات المذاهب واألديان األخرى، وعدم 
التعرض لهم بســوء، انطالقًا من مبدأ التعايش مع الطرف اآلخر، 

وعدم إلغاء الطرف اآلخر.

فإذا أردنا تأســيس حضارة، وتأســيس حكومة عالمية، فالبد 
كان  إال  مــن احتــرام الطــرف اآلخــر للتعايش معــه واالنســجام، و
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لــزام ذلك هو االقتتال بيــن أطراف المجتمع، وتفكك المجتمع 
بحيث يكون قاباًل لالنفجار في أي لحظة.

كنــا نريــد أن نلغــي الطــرف اآلخــر مــن الوجــود، وهــذا  إال إذا 
ال ينســجم مــع هــدف تأســيس الحضــارة اإلســالمية والحكومة 
العالمية، كما أنه ال ينسجم مع تعاليم اإلسالم وأحكامه، فحتى 
اإلمــام المهــدي؟جع؟ لــن يقــوم بهــذا األمر، بــل ســيحارب من 
يحاربــه فقــط ويرفع الســالح في وجهــه، أما غيرهم فلــن يقاتلهم 
كانــوا مشــركين، إذ ال معنــى الفتعــال الحــروب وفتــح  حتــى لــو 

جبهات القتال من دون وجود داع لها.

كونه علــى خالف  بــل إن إلغــاء الطــرف اآلخــر وقتلــه لمجــرد 
معنا، ال يتوافق مع روح اإلســالم الذي نزل به الرســول؟ص؟ رحمة 
كنا نريــد أن نهدي الناس  للعالميــن، وهداية جميع البشــر، فإذا 
وندخلهــم في الدين الحق، فال يمكــن ذلك إال بالتعايش معهم 

وبدأ برامج التبليغ بعد ذلك.

فــي بلدان أفريقيا والصين والهند وغيرها من المناطق والدول 
ممن لم تصل لهم دعوة الحق وهم أناس كثر!! بل وصلتهم الدعوة 

مشوهة، وما في أذهانهم عن ديننا ومذهبنا هو خالف الواقع.

فتخيــل معــي لــو أن هــذه الدعــوة قــد وصلــت لهــم بصورتها 
الصحيحــة بعــد امتــالك جميــع القنــوات اإلعالميــة الرئيســية، 
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ونشــر البرامــج التوعويــة، مــن أفــالم، ورســوم متحركة. وأناشــيد، 
ومسلســالت، وبرامــج أخــرى، مــع إزالــة جميــع برامــج الفســاد، 
كيــف ســيكون تأثيــر ذلــك علــى النــاس وعلــى  فتخيــل معــي 

المجتمع؟

أوليس من الظلم أن نحرم البشر من منابع الهداية، والمعارف 
النورانيــة التــي نمتلكهــا، ونجعلها محصــورة علينــا وخاصة بنا 

ونقع فيما وقع فيه اليهود؟

وهكــذا أيضــًا بالنســبة لمــا نــراه مــن الســلوك الفــظ مــن قبل 
كثير من الشــباب مع الذين يخالفونهم في العقيدة، ســواء على 
مستوى المذهب أم الدين، هذا ال يتوافق مع روح اإلسالم وال مع 
الدعــوة العالمية، وال مــع الرغبة في الهداية، وهــو أيضًا ال يتوافق 
مــع تعاليــم أهل البيــت؟مهع؟ الذين يقولــون: »كونوا دعــاة للناس 
بغير ألسنتكم«)1)، فكيف نريد من الناس أن ينجذبوا لديننا وهم 

يرون الحقد والكراهية والتمييز في التعامل.

فهل الدين هو الذي يدعونا للتصرف بهذه التصرفات؟!

بالطبع الجواب.. ال!

إذًا نحــن مســؤولون أمــام اهلل عن هــذه التصرفات التي تشــوه 
صــورة الديــن أمــام النــاس، وتكــره الناس فــي الديــن وكل ذلك 

1- الكافي، الجزء الثاني، صفحة 78
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اآلخريــن  بالنــاس  كتــراث  ا دون  مــن  تصرفاتنــا،  ســوء  بســبب 
كفــروا، فمــا دام ليس علــى عقيدتنــا إذًا فليذهب إلى  اهتــدوا أو 
الجحيــم، وكأننــا نحن أبنــاء اهلل، وأما اآلخرين فهم ليســوا عبيدًا 
هلل، ولم يشــملهم اهلل برحمة قــط، وكأن اهلل يمتلك نفس األحقاد 

واألبغاض التي نمتلكها!

كان عطوفًا حتى على فرعون، فاهلل  اهلل أرحم الراحمين الذي 
الرحيم عندما أرسل موسى إلى فرعون، لم يقل له اذهب وهدده 
وكلمــه بــكالم فظ مــن دون أن تكتــرث بإيمانه وعــدم إيمانه، بل 
كيف تبيــن اآليات جانب الرحمة والعطف اإللهي ورغم  الحظ 

التسليم بطغيان فرعون.

ۥ  �ݩُ
َّ
َعل

َ
ل ا  نݦً �ݩݧ ِ

ݩّ یݧ ݫ ںݫ
َ
ݠل ا 

ݩً
ْول ڡݦتَ ۥ  ُ �ݩݧ

َ
ل وݣݣلٰا  ڡتُ ڡنَ  ٤٣ ݩٰى  ݩݩݩݧ ݧ ݧ َط�نݧ ۥ  ُ �ݧ

ِا�نَّ �نَ  وݨݨْ عݩَ رݨݦݨْ ڡݨنِ ِالٰی   
ٓ

ٰا َهںج دنْ ِ
ٱ
>ا

ݩݩݩݩݩݩٰی<)1) ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ �ش
ݩنݨْ حݧ َ ْو �ی

َ
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َ
ّك

نݩَ دݧ ݩݩتَ �ݧ َ �ی

ا 
ݩً
ْول ۥ ڡݦتَ ُ �ݩݧ

َ
وݣݣلٰا ل ڡتُ فانظر إلى جانب الرحمة اإللهية عندما يقول: >ڡنَ

ا<، الحــظ العطــف اإللهــي علــى عبيــده رغــم طغيانهم، فهو  نݦً �ݩݧ ِ
ݩّ یݧ ݫ ںݫ
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َّ
َعل

َ
يأمرهم بأن يقوال له قوال لينًا: >ل

هذا بالنسبة لفرعون؛ فما بالك باآلخرين الذين هم أدنى منه 
طغيانًا وكفرًا وعنادًا.

أال يحب اهلل هدايتهم؟ أال يحب اهلل أن نقول لهم قواًل لينًا؟

1- طه: 43	44
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كثيــرًا منهــم إنمــا لــم تصلــه الدعــوة  كثرهــم أو  والحــال إن أ
الصحيحة وليس معاندًا.

كانت األصول العامة لمدرســة الســيد اإلمــام؟ق؟ وهذه  هــذه 
كان  هــي المنطلقــات والخطــوط العامــة لهــذه المدرســة، وقــد 
كثر حــول كل نقطة، ولكــن عدم وجود  مــن الممكــن التفصيــل أ
كرة الجزئي  مصادر حال دون ذلك. أضف إلى ذلك فقدان الذا

الذي يصاب به السجين!!

في النهاية

نأمــل مــن القارئ الكريــم أن يكون قد اســتفاد من هذه الســطور، 
كثــر بمنتوجات هذه المدرســة وتراثها،  راجيــن منكم االهتمام أ
فــإن ما ذكرناه ليس ســوى النذر اليســير ويوضح الصــورة العامة، 
اإلســالم  بعمــق  المدرســة عميقــة  هــذه  فــإن  قلنــا  كمــا  ولكــن 
وقابلــة للتجديــد. وبالفعــل تــم طــرح مفاهيــم جديــدة فــي هذه 
كما قلنا ســابقًا؛ فإنه ينبغي االتصال واالرتباط  المدرســة، ولكن 
كتــب اإلمام  بهــذه المدرســة وبرموزهــا، ولذلــك البــد مــن قــراءة 
إذا لم يمكن ذلــك لصعوبتها؛  الخمينــي؟ق؟ بقدر المســتطاع، و
كلماته. فنبحث عن شروح لها أو شخص يشرحها لنا، وكذلك 

صحيفــة اإلمــام هــي صحيفــة جمعــت فيها كلمــات اإلمام 
يصــل مجموعهــا حوالي 20 جــزء، تخيل  كاملــة، و الخمينــي؟ق؟ 



86

كم ســتوضح لك هذه المجموعة فكر هذا اإلمام، الذي ال زالت 
بعض جوانبه لم تقدم بالصورة الواضحة تمامًا.

ومما يؤســف في األمر إننا فــي البحرين بالخصوص ال يوجد 
لدينا شخصيات تهتم بتراث السيد اإلمام؟ق؟، وتحاول استخراج 
مــا فيه، ونحن ال زلنا بعيدين عن جهود الترجمة قياســًا بلبنان، 
فلوال أن لبنان قاموا بترجمة بعض روايات الشهداء لما كنا ندري 
عنها، ولم نســتطع االســتلهام من عبقها!! وقس على ذلك إرث 
اإلمام الخميني وفيوضات السيد القائد الفكرية، وغيرها الكثير 

من الكتب التي أثرت المكتبة اإلسالمية األصولية ..

وهــذا إن دل علــى شــيء فهــو يؤكــد ما قلنــاه ســابقًا من عدم 
كثير من  وجــود اهتمام وارتباط بهــذا الخط، وبهذا الفكر، بل في 

األحيان توجد معارضة ورفض!

ولكــن رغــم ذلك فإن مــا تم ترجمته مــن تراث ليــس بالقليل 
ويحتــاج وقتــًا طوياًل في االطــالع عليه، صحيــح أن هناك بعض 
الكتب الجديدة التي تتحدث عن مفاهيم جديدة؛ ولكن ما هو 
إن ما يحتاج إليــه الناس حاليًا  متوفــر يفــي بالغرض، خصوصــًا و
هــو المبــادئ واألســس، كمــا إن كلمــات وخطــب الســيد القائد 
حفظــه اهلل تترجم أول بــأول في موقعه، فعلينا متابعتها أول بأول، 

كثير من األمور. كافية لتوضيح  ونفس هذه الكلمات والخطب 
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كم للمضي والتمســك بطريق الحق  إيا نســأل اهلل أن يوفقنا و
ونسأل اهلل الغفران والقبول.



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 إلى المســؤول والمدير، شــرح رســالة اإلمــام علي 

لمالك األشتر، اإلمام الخامنئي

سلسلة من داخل السجن:

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

3- اإلسالم والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
4- الرحيــل نحو األبدية، الســاعات األخيرة للشــهيد علي العرب 

كمال السّيد قبل إعدامه، 
ي 5- يسألونك عن عاشوراء، األستاذ محمد فخراو

6- رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين



89

7- على ضفاف الحسين، األستاذ محمد سرحان
8- نشــيد الشــهادة، شــرح وصية الشهيد القائد قاســم سليماني، 

األستاذ محمد سرحان
9- ماضون على دربك، قصص أسرى البحرين بعد استقبال خبر 

شهادة الحاج قاسم سليماني
10- مــرج البحرين يلتقيان، حياة اإلمــام علي وفاطمة الزهراء )ع(، 

األستاذ محمد فخراوي

11- خط اإلمام الخميني، الشيخ جاسم المحروس )هذا الكتاب(

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 اإلسالمي، المنهج الرؤ

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:

1- رسول الرحمة
2- اإلسالم 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؟



90

11- الشهادة رحلة العشق اإللهي

كتب أخرى:

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

كتّيب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد الماللي  -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


