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المقّدمة

الحمد هلل رب العالمين و�صلى اهلل على �صّيدنا محّمد واآله الطاهرين 

وبعد.

لقد مّر تبليغ الر�صالة الإ�صالمية على يد النبّي العظيم محمد بن عبد 

اهللPبعد البعثة النبوية بالمراحل الآتية:

في  الإ�صالم  خبر  �صاع  حين  الأقربين:  واإنذار  الأولى  المواجهة 

يوؤّهلها  الذي  الروحي  الم�صتوى  الموؤمنة  الفئة  وبلغت  العربية،  الجزيرة 

لخو�س ال�صراع �صد الباطل، كان ل بّد من النتقال اإلى مرحلة الإعالن 

ال�صاملة  المواجهة  لتبداأ  الأقربين،  اإنذار  اأولى خطواته  العام حيث كانت 

بعد ذلك مع �صناديد قري�س وطواغيتها.

الأثر  الجديد  الدين  اإلى  ها�صم  بني  لدعوة  كان  ال�صاملة:  المواجهة 

 Pمحّمد نبّوة  جدّية  لهم  تبّين  فقد  العربية،  القبائل  اأو�صاط  في  البالغ 

والبيئة  الظروف  تهّياأت  وهنا  اإليه،  النا�س  يدعو  الذي  الدين  وخطورة 

، وعندها �صعرت قري�س بالتهديد 
(1(

المنا�صبة لي�صدع محّمد P بالر�صالة

العلني المبا�صر لكل معتقداتها وم�صاريعها وكيانها. وهذا ما جعلهم يوّجهون 

�صهام الت�صكيك وال�صتهزاء وال�صخرية بالنبّيP  وما يدعو اإليه، والت�صييق 

)1)   قال تعالى: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ}. �صورة الحجر، الآية 94.
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وهنا   ،Pمحّمد واتبع  اآمن  من  كل  على  والمقاطعة...،  والتعذيب  والقتل 

كانت فكرة البحث عن �صاحات اأخرى لتبليغ ون�صر الر�صالة.

  Pالنبي �صعر  بالر�صالة  العام  الإعالن  من  عامين  بعد  الهجرة: 

ب�صعوبة تاأمين الحماية لكل الم�صلمين من طغاة قري�س، لهذا حّثهم على 

الهجرة اإلى الحب�صة لوجود ملك فيها ل ُيظلم عنده اأحد.

وت�صارعت الأحداث بعد هجرة الم�صلمين اإلى الحب�صة، وقّرر القر�صيون 

الق�صاء  حتى  ومحا�صرتهم  ها�صم  وبني   Pللنبي ال�صاملة  المقاطعة 

عليهم، ليفجع النبيP بعد ذلك بوفاة اأبو طالب)ر�س( المدافع القوي 

�صندي  ثاني  خديجة)ر�س(  الموؤمنين  اأم  ووفاة  والر�صالة،  الر�صول  عن 

الر�صولP. في خ�صّم هذه الأحداث الأليمة قّرر النبيP  الخروج اإلى 

اأكبر القبائل العربية بعد قري�س، ولكن �صاق  الطائف حيث تقطن ثقيف 

اأهلها بالنبيP  فان�صرفP راجعًا اإلى مكة.

عند  الداخلي  ال�صتعداد  اكتمال  بعد  يثرب(:  )نحو  الكبرى  الهجرة 

 P النبي  بين  التوا�صل  من  نوع  وح�صول  المكرمة،  مكة  في  الم�صلمين 

و�صخ�صيات وقبائل من يثرب، تطّورت فيما بعد اإلى حد البيعة فكانت بيعة 

العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية حيث اإ�صتطاع النبي P  تهيئة الأر�صية 

المنا�صبة في يثرب، ك�صاحة منا�صبة لبناء الدولة.

وبنف�س الوقت، اكتملت ا�صتعدادات قري�س للتخّل�س من النبيP بعد 

القبائل،  بين  دمه  وتفريق   P النبي  قتل  قّرر  الذي  الندوة  دار  اجتماع 
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اإيجاز  ويمكن  يثرب.  اإلى  والهجرة  بالتحّرك  الإلهي  الأمر  جاء  عندها 

الخطوات التي قام بها النبي P بالآتي:

• المجتمع 	 واإدارة  والعمل  للعبادة  مركزاً:  ليكون  الم�صجد  بناء 

و�صوؤون النا�س.

• روابط 	 تاأ�صي�س  بهدف  والأن�صار:  المهاجرين  بين  الموؤاخاة 

متجاوزًا  والدين  العقيدة  رابطة  اأ�صا�س  على  النا�س  بين  جديدة 

ُعلقة الدم والع�صبية والقبلية.

• معاهدة المدينة مع القوى الأخرى: بهدف اإنهاء حالت ال�صراع 	

والقتال مع الآخرين ول�صيما اليهود، والتفّرغ لبناء المجتمع الداخلي 

توّجه النبيP نحو عقد معاهدة تعاون بين الم�صلمين وغيرهم من 

م�صروع  اأّول  بمثابة  كانت  ال�صحيفة  هذه  اإّن  القول  ويمكن  القوى، 

رة في مجتمع المدينة. د�صتوري لبناء دولة اإ�صالمية متح�صِّ

هذا الكتاب »ال�صخ�صية القيادية لر�صول الإ�صالم محمدP في فكر 

الإمام الخامنئي{« هو درا�صة تحليلية مو�صوعية في �صفات ال�صخ�صية 

 ،Pمعتمدة على قراءة ما ح�صل مع ر�صول اهلل ،Pالقيادية لر�صول اهلل

الإ�صالمية  للر�صالة  تبليغه  وذلك خالل مدة  وتحليلية،  قراءة مو�صوعية، 

وبناء الدولة الإ�صالمية؛ من قبل الإمام ال�صيد علي الخامنئي. 

والحمد هلل رب العالمين





 الحقيقة الوجوديّة 
P والخلقة النورانّية للرسول األعظم

السراج المنير

قال اهلل تعالى: {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

؛ فالر�صول P كان �صراًجا منيًرا... 
(1(

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ}
ولي�س من �صاأن ال�صراج اأّنه اإذا اأراد الإنارة اأنار، واإن لم يرد لم ُيِنر. فال�صراج 

منيٌر اأراد اأم لم ُيرد. اأينما كان وجوده، يجعل ذلك المحيط منّوًرا ونورانيًّا. 

لقد �صّبه اهلل �صبحانه الر�صول بال�صراج، لي�س ال�صراج المطفاأ، بل الم�صيء: 

المحيط  وذلك   P الر�صول  حياة  جّو  يجعل  يكون،  اأينما  المنير.  ال�صراج 

بتعامله،  عمله،  بطريقة  بم�صلكه،  باأخالقه،  الجّو  ينير  كان  اأ�صا�ًصا.  منّوًرا 

 P بعلمه، بحكمته؛ �صواٌء اأعطى الدرو�س لأحد اأم ل. لم يكن نوُر الر�صول

ا  ي�صيء فقط حين كان يذهب اإلى الم�صجد ويِعِظ النا�س؛ بل كان ينير اأي�صً

عندما كان يجل�س في بيته، وحين يكون �صاكًتا، وعندما كان يم�صي، وحين 

يكون في ميدان القتال، في كّل تلك الأو�صاع والأحوال، كان وجود الر�صول 

)1) �صورة الأحزاب، الآيتان 45 و 46.
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ًرا ومنيًرا في الوقت نف�صه؛ وذلك لأّن تمام حركات الر�صول  ينير؛ كان ُمَنوِّ

.
(1(

و�صكناته واأقواله واأعماله، كانت كّلها في خدمة اهلل وفي �صبيل اهلل

البشارة بالرسالة في أخبار األديان السابقة

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  {ڄ  تعالى:  قال 

.P الر�صول 
(4(

 كال هذين الكتابين بمجيء
(3(

؛ حيث ب�ّصر
(2(

ڇ  ڇ}

)1) خطاب في لقاء الأخوة في الحماية ال�صخ�صّية )9/8/1365))31/10/1986(.
الإمام الخميني، الأربعون حديًثا، �س 551:  *

اأّن لأهل بيت الع�صمة والطهارةRمقاًما روحانيًّا �صامًخا، في ال�صير المعنوّي اإلى اهلل،  اإعلم 

يفوق قدرة ا�صتيعاب الإن�صان حّتى من الناحية العلمّية، واأ�صمى من عقول ذوي العقول واأعظم من 

اأّنهم �صلوات اهلل عليهم ي�صاركون  �صهود اأ�صحاب العرفان. كما ُي�صتفاد من الأحاديث ال�صريفة، 

الر�صول الأكرم P في مقام الروحانّية، واّن اأنوارهم المطّهرة كانت ت�صّبح وتقّد�س للذات المتعالية 

قبل خلق العالم. اإّن الأحاديث الماأثورة في طينة اأبدانهم، وخلق اأرواحهم ونفو�صهم، وفيما ُمِنحوا 

مّما ل  اأعظم  وّمما هو  والمالئكة،  الأنبياء  الإلهّية من علوم  الغيبّية  والعلوم  الأعظم،  ال�صم  من 

يخطر على بال اأحد، وهكذا الأخبار المنقولة في ف�صائلهم في مختلف الأبواب من الكتب المعتبرة 

ة كتاب اأ�صول الكافي، اإّن مثل هذه الأخبار كثيرة اإلى الحّد الذي تبعث على تحّير العقول،  وخا�صّ

ولم يقف اأحد على حقائقهم واأ�صرارهم عليهم ال�صلوات اإّل اأنف�صهم.

)2)  �صورة الأعراف، الآية 157.
 10 ياأتي الرب مع  14 و15من كتاب يهودا الذي يقول: »الآن  ... من جملة هذه الب�صارات الآيات   (3(
اآلف من المقّد�صين ليحكم الجميع ويدين كّل من لدين له و... )نقل من الن�س(«، حيث ينطبق 

ة فتح مّكة.)مخت�صر  الع�صرة اآلف مقّد�س فقط على اأ�صحاب الر�صول P الذين كانوا معه في ق�صّ

اإنجيل يوحّنا  الرابع من  الف�صل  ال�صيد ها�صم ر�صول محاّلتي، �س7( وقد ورد في  حياة محّمد، 

)16 و17 و25 و26: اإذا كنتم تحّبونني، فاحفظوا اأحكامي، و�صوف اأطلب من اأبي و... �صيكون معكم 

دائًما.»الخال�صة؛ الحقيقة التي ل يمكن تقّبلها؛ لأّنه ل يراها ول يعرفها. اأنتم تعرفونها، ذلك اأّنها 

القد�س الذي  الروح  تبقى معكم و�صوف تكون فيكم. لقد قلت لكم ما دمت فيكم؛ لكّن فارقليط 

للتحقيق،  بكّل ما قلته لكم«. طبًقا  يعّلمكم كّل �صيء، و�صوف يذكركم  با�صمي، �صوف  ير�صله اهلل 

الفارقليط التي ُترجمت بالعربّية »بركليتو�س« بمعنى »اأحمد«، وقد ترجمه مترجمو الأناجيل عمًدا 

اأو خًطا بـ »الم�صّلي«! ) اآية اهلل جعفر �صبحاني، نور الأبدّية، �س89(

)4) �صل�صلة اأبحاث اأ�صول العقائد.



P السيرة الشخصّية للرسول

النسب الشريف

الذين  اأنف�صهم  وهم  موؤمنون...؛  مّكة  في  كان   P الر�صول  بعثة  قبل 

.
(2(

 موؤمنين
(1(

كانوا على دين الحنفّية. وقد كان اآباء الر�صول P واأجداده

)1) يعود ن�صب الر�صول الأكرم P اإلى النبّي اإ�صماعيل ـ بن النبّي اإبراهيم ـ ولهذين ال�صخ�صين وبع�س 
اأ�صالف نبّي الإ�صالم العظماء �صهم مهّم في تاريخ العرب والإ�صالم... )اآية اهلل جعفر �صبحاني، 

نور البدّية، �س89(.

اأجداد نبّي الإ�صالم بالترتيب هم عبارة عن : عبد اهلل، عبد المّطلب، ها�صم، عبد مناف، ق�صّي، 

كالب، مّرة، كعب، لوؤي، غالب، فهر، مالك، ن�صر، كنانة، خذيمة، مدركة، اليا�س، م�صر، نذار، 

�س115(  حائري،  �صفايي  عّبا�س  ال�صيخ  الحاّج  اهلل  اآية  الإ�صالم،  نبّي  )تاريخ  عدنان.  �صعد، 
 

ُق�ّصم اأهالي �صبه الجزيرة العربّية خالل قرون ما قبل الإ�صالم، اإلى ق�صمين... قاطني المنطقة 

الجنوبّية للحجاز، طبًقا ل�صجرة الأن�صاب التي و�صعوها، يرجعون ن�صبهم اإلى يعرب بن قحطان، 

�صبه  من  ال�صمالي  والق�صم  الو�صط  �صاكنو  يعّرف  حين  في  يعّرفونه،  كما  لنوح  الخام�س  البن 

)ال�صيرة  اإ�صماعيل.  اأحفاد  اأحد  عدنان  اإلى  الن�صب  في  يعودون  باأّنهم  اأنف�َصهم  العربّية  الجزيرة 

�س300«( ج1،  الذهب،  مروج  عن  »نقاًل  �س3  �صهيدي،  جعفر  ال�صّيد  لالإ�صالم،   التحليلّية 

اإبراهيم )عليه ال�صالم(،  اإ�صماعيل هو بن  ُي�صّمون بالإ�صماعيلّيين.  اآخر من �صكن الحجاز كانوا 

وقد �صكن بالقرب من الكعبة، وعّمر اأبناوؤه الحجاز، وفي الحقيقة، كانوا ال�صبب في عظمة وتطّور 

اإ�صماعيل هو الذي بنى الكعبة. )اأمير علي، المترجم: محمد تقي فخر داعي  اأّن  ُيقال  الحجاز. 

الكيالني، تاريخ العرب والإ�صالم، �س5، من�صورات كنجينه(.

)2) من كلمٍة له في لقاء المجل�س التن�صيقي لالإعالم الإ�صالمي)3/10/1360( )24/12/1981(.
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من نسل أفضل العائالت

بجذورها  معروفة  عائلة  كبيرة،  عائلة  في   P الأكرم  الر�صول  ُولد 

العظيمة. بالطبع، عا�س الر�صول نف�صه - وللم�صادفة - في فترة الولدة 

ا؛ واإّل، فقد  ومرحلة الطفولة والحداثة حياَة الفقر، وكان هذا اأمًرا عار�صً

 ُتعّد من الفروع الهاّمة ومن �صادة قري�س، ومن 
(1(

كانت ع�صيرة بني ها�صم

العائالت ال�صريفة فيها. هل تعرفون من هم اأعمام الر�صول واأّي احترام 

من  ُيعّدون  الآخرون  اأو  لهب  اأبو  اأو  نف�ُصه  حمزة  كان  فقد  يلقون؟!  كانوا 

.
(2(P العائالت العريقة. في مثل هكذا عائلة ولد ر�صول اهلل

)1) على الرغم من كثرة القبائل، كان العرب خا�صعين لقري�س ومنقادين لها، وكانوا يعتبرونها اأ�صرف 
منهم. وقد قال اأبو طالب في خطبته المعروفة عند خطبة الر�صول الأكرم P لخديجة: »الحمد 

ْنَزَلنا حرًما اآمًنا وجعلنا الحّكام على النا�س«. 
َ
هلل الذي جعلنا من زرع اإبراهيم وذرّية اإ�صماعيل اأ

هذه  من  يتبّين  الأخيرة.  الجملة  في  فلندّقق  �س14(.  ج16،  الأنوار:  بحار  المجل�صي،  )العاّلمة 

اليوم الأّول من ذي  اأّن قري�ًصا كان لها الحكم والأمر على العرب. وقد خطب ها�صم في  الجملة 

الحّجة خطبة في قري�س جاء فيها: »يا مع�صر قري�س! األ�صتم �صادة العرب واأح�صنها وجوًها واأعظمها 

اأحالًما واأو�صطها اأن�صاًبا«. )�صرح نهج البالغة لبن اأبي الحديد، ج15، �س211( يظهر من هذه 

العبارات اأّن قري�ًصا كانوا �صادات العرب من جهة العقل، ح�صن المظهر، الجمال و�صرافة الن�صب، 

وكانت لهم الأف�صلّية والإمرة على جميع العرب. )�صيرة نبّي الإ�صالم، اآية اهلل الحاّج ال�صيخ عّبا�س 

�صفايي حائري، �س115(.   

)2) من كلمة له في القيادة المركزّية للحر�س)17/7/1367( )9/9/1988( .



أرضّية تثبيت اإلسالم

P بيئة الرسول

و�صجرة  P؛ ومن عائلة  الأكرم  الر�صول  الظروف ظهر  في مثل هذه 

لي�س من ال�صهل لأحد مواجهتها. فلو كان الر�صول P قد اختير من بين 

له  الت�صّدي  لكان  ال�صفلّي،  المجتمع  عائالت  من  اأو  ال�صعيفة  العائالت 

اأ�صهل بالن�صبة للمتنّفذين، ولقّل احتمال تجّذر هذه ال�صجرة.

وكانت اأخالق هذا الإن�صان وت�صّرفاته و�صخ�صّيته، على امتداد حياته 

بداأ  ال�صنوات،  هذه  في  الجميع.  على  بظاللها  تلقي  �صنًة،  الأربعين  اإلى 

.
(1(

دعوته، وكّل هذه كانت ظروًفا ومقّدمات لأن تبقى غر�صة الإ�صالم

P عائلة الرسول

ُتوفي والده P قبل ولدته؛ وعلى رواية اأخرى، بعد ولدته بعّدة اأ�صهر.

طبًقا لعادات العائالت ال�صريفة والأ�صيلة في الحجاز، حينذاك، كانت 

القبائل  بين  ليرّبينهم  والنجيبات  العفيفات  الن�صاء  لدى  اأولدها  ُتوِدع 

)1) من كلمة له في القيادة المركزّية للحر�س)17/7/1367( )9/9/1988(.
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اأ�صيلة  امراأٍة  لدى  عائلته،  عين  نور  العزيز،  الطفل  هذا  وِدع 
ُ
اأ العربّية، 

ونجيبة ـ من بني �صعد ـ ُتدعى حليمة ال�صعدّية. فحملته معها اإلى قبيلتها، 

وبقي ذلك الدّر النفي�س عندها �صّت �صنوات، اأر�صعته ورّبته؛ لذا، ترعرع 

النبّي في ال�صحراء  ]بين القبائل العربّية[.

لتراه  ـ  اآمنة  ال�صّيدة  ـ  لأّمه  الطفل  ر هذا  ُتح�صِ كانْت  لآخر،  وقت  ومن 

الناحية  من  الطفل  هذا  تلّقى  حيث  �صنوات  �صّت  بعد  ُترجعه.  ثّم  ومن 

الج�صدّية  الناحية  من  اأ�صبح  حيث  ممتازة؛  تربيًة  والروحّية  الج�صمّية 

كان  الروحّية  الناحية  ومن  ]مقتدًرا[؛  ومجّرًبا  ون�صيًطا  وجمياًل،  قويًّا، 

هي  والتي   - النظر  وبعيد  والم�صلك،  الأخالق  وح�صن  و�صبوًرا،  قويًّا، 

الأّم  حملت  وعائلته.  اأّمه  اإلى  عيد 
ُ
اأ  - الظروف  تلك  في  للحياة  لزمة 

هناك  ُتوّفي  الذي  ـ  اأبيه  قبر  لزيارة  يثرب  اإلى  معها  واأخذته  الطفل  هذا 

ا من هناك  المدينة وكان مارًّ  P الر�صول  وُدفن. فيما بعد، حين ق�صد 

لزيارته.  هنا  اإلى  والدتي  مع  جئت  اأّنني  واأذكر  والدي  ُدفن  هنا  قال: 

لي�صبح  الأّم،  ُتوّفيت  بالأبواء،  ُت�صّمى  منطقٍة  وفي  العودة،  طريق  وفي 

اإلى المدينة واأودعته عند جّده.    
(1(

اأّم اأيمن  الطفل يتيم الأبوين. فحملته 

ومهجته.  روحه  كاحت�صانه  واحت�صنه  الطفل  بهذا  المّطلب  عبد  اعتنى 

اهتّم هذا  اإليه.  بالن�صبة  كاأّم  اإّنني  المّطلب:  عبد  يقول  اأ�صعاره  اأحد  وفي 

ال�صيخ الذي قارب المئة �صنة ـ وكان رئي�س قري�س وعزيًزا في قومه، وفائق 

عتقت فيما بعد، وتزّوجت من » الحارث 
ُ
)1) كانت اأّم اأيمن جارية لعبد اهلل اأو لآمنة بنت وهب، حيث اأ

الخزرجي«. بعد موت الحارث  تزّوجت من زيد بن حارثة، وكانت ثمرة هذا الزواج »اأ�صامة بن زيد«. 



21اأر�صّية تثبي� الإ�صالم

الحترامـ  اهتماًما بالًغا بهذا الطفل، حّتى ل تظهر عقدة النق�س العاطفي 

هذا  يتحّمل  اأن  مده�س  لأمٌر  واإّنه  تظهر؛  لم  وبالفعل  الإطالق؛  على  فيه 

ويقوى  قابلّيته  تزداد  لكي  وذلك  واأّم،  اأٍب  دون  العي�ِس من  ق�صاوَة  الَحَدث 

التي   ،
(1(

اإبرة من الدونية ا�صتعداده؛ لكن لم يحدث له حّتى مقدار راأ�س 

يمكن اأن ت�صيب اأطفاًل في مثل �صّنه. فقد كّرمه عبد المّطلب واأعّزه، بنحٍو 

مثير للده�صة.

ورد في كتب التاريخ والحديث اأّن ب�صاًطا وم�صنًدا كان ُيفر�س لعبد المطلب 

بني  و�صباُب  اأبناوؤه  يجتمع حوله  وكان  عليه  يجل�س  فكان  الكعبة،  اإلى جانب 

ها�صم بعّزة واحترام. عندما كان يغيب عبد المّطلب اأو يكون داخل الكعبة، 

كان هذا الطفل ياأتي ويجل�س مكانه. وحين كان عبد المّطلب يعود، كان �صباب 

بني ها�صم يطلبون من هذا الطفل القيام قائلين: اإّن هذا المكان مكان اأبينا؛ 

اأن يجل�س هنا. حينذاك، كان  المّطلب: ل، هذا مكانه، وينبغي  فيقول عبد 

]عبد المطلب[ يجل�س جانًبا ويترك ذلك الطفل العزيز وال�صريف والمكّرم 
جال�ًصا في مكانه. كان عمره ثماني �صنوات حين مات جّده.

اأبو  ا�صتدعى  الوفاة،  المطلب  عبَد  ح�صرت  عندما  اأّنه  الرواية  وفي 

طالب ابنه ال�صريف والنجيب، واأخذ منه عهًدا واأودعه هذا الطفل؛ وطلب 

منه الهتمام به كما كان يفعل هو. وافق اأبو طالب وا�صطحب الطفل معه 

العربّية  اأبو طالب وزوجته المراأة  اإلى منزله واحتفى به كعزيٍز له. حمى 

)1) اأو بمعنى عقدة النق�س.
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ال�صجاعة، اأي فاطمة بنت اأ�صد والدة اأمير الموؤمنين Q هذا الإن�صان 

كانت  الظروف  في هذه  و�صاعداه.  عاًما  اأربعين  من  تقرب  لمّدة  العظيم 

طفولة و�صباب ر�صول اهلل P. تجّذرت في هذا الطفل الخ�صال الأخالقّية 

الكبيران،  والتحّمل  وال�صبر  العزيزة،  الإن�صانّية  وال�صخ�صّية  المتعالية، 

الطفولة،  اأثناء  لالإن�صان  التي قد تح�صل  والعذابات  الآلم  والتعّرف على 

مّهدت الأر�صّية لن�صج �صخ�صّية هذا الطفل العظيمة والعميقة. وفي هذه 

المرحلة، رافق اأبو طالب في �صفر بق�صد التجارة.

تكّررت اأ�صفار التجارة، حّتى و�صل اإلى مرحلة ال�صباب ومرحلة الزواج 

.
(1(

من خديجة وبالتالي مرحلة الأربعين التي هي مرحلة النبّوة

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )23/2/1379()12/5/2000(.



P الخصائص المعنويّة للرسول

التربية اإللهّية

الأحدّية  -باعتبارهم تالمذة ح�صرة   Rالأنبياء وتاأديب  تعليم  اإّن 

ين- اأمٌر موجود؛ اإّل اأّن البعثَة، اأمٌر اإ�صافي على  ]الواحد الأحد[ الخا�صّ
ا؛ وفيها الإتيان  التعليم. في البعثة، هناك التعليم والتهذيب والتزكية اأي�صً

بالكتاب والحكمة؛ اإّل اأّن هذه الأمور لي�صت كّل �صيء؛ بل هناك �صيء ُي�صاف 

.
(1(

على ذلك وهو البعث

لقد رّبى اهلل تعالى ال�صخ�صّية الروحّية والأخالقّية لذاك العظيم في 

ظروٍف وهّياأها لتتمّكن من حمل الأمانة العظيمة.

وكلت 
ُ
وعلى هذا الأ�صا�س، كانت تزداد القابلّية الروحّية لهذا الطفل الذي اأ

اإليه مهّمة تربية عاَلٍم، بناًء على �صعته الوجودّية والأخالقّية. وتجّذرت في 

هذا الطفل الخ�صال الأخالقّية المتعالية، ال�صخ�صّية الإن�صانّية العزيزة، 

ال�صبر والتحّمل الكبيران، التعّرف على الآلم والعذابات التي قد تواجه 

.
(2(

الإن�صان اأثناء الطفولة

)1) من كالم الإمام الخامنئي في لقاء م�صوؤولي النظام )19/9/1375()9/12/1996(.
)2) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )23/2/1379(.
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من  اإلى  والعظيمة  الخطيرة  الم�صوؤولّية  هذه  اأمر  تعالى  اهلل  يوكل  لن 

تعالى  اهلل  خاطب  لذلك  الأخالق؛  مكارم  م�صتويات  باأعلى  يحَظ   لم 

.
(1(

الر�صول P في اأوائل البعثة:{ڱ ڱ   ڱ ں}

للوحي  منا�صًبا  محالًّ  لي�صبح   P الر�صول  �صخ�صّية  و�صقل  بناء  اإّن 

الإلهي، هي م�صاألة تعود اإلى مرحلة ما قبل البعثة؛ لذلك جاء اأّن الر�صول 

الأكرم P الذي ا�صتغل في �صبابه بالتجارة، حيث كان يح�صل على اأمواٍل 

كثيرة من هذا الطريق، كان يت�صّدق بجميع هذه الأموال على الفقراء. في 

هذه المرحلة التي هي المرحلة الأخيرة للتكامل النبوي وقبل نزول الوحي- 

المرحلة ال�صابقة على النبّوة - كان الر�صول يق�صد جبل حراء وينظر اإلى 

الآيات الإلهّية: اإلى ال�صماء، والنجوم، والأر�س، والخالئق التي تعي�س على 

متعّددة.  اأ�صاليب  طبق  متنّوعة  واأحا�صي�س  عواطف  تحمل  والتي  الأر�س 

كان يرى اآيات اهلل تعالى في كّل ذلك وكان يزداد خ�صوعه يوًما بعد يوم 

والإرادة  الإلهّيين  والنهي  الأمر  مقابل  قلبه  خ�صوع  ويزداد  الحّق،  مقابل 

اأعقل  »كان  اأّنه:  الرواية  وفي  الح�صنة.  الأخالق  بذور  فيه  وتنمو  الإلهّية 

]كماًل[ غًنى  يزداد  البعثة  قبل   P الر�صول  وكان   .
(2(

واأكرمهم« النا�� 

يوًما بعد يوم حّتى و�صل اإلى الأربعين. »فلّما ا�صتكمل اأربعين �صنة ونظر 

الل عّز وجل اإلى قلبه، وجده اأف�صل القلوب واأجّلها واأطوعها واأخ�صعها 

)1) �صورة القلم، الآية  4.
)2) العالمة المجل�صي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 17، �س 307، الطبعة الثانية الم�صححة، 1403 ـ 

1983م، موؤ�ص�صة الوفاء، بيروت ـ لبنان.
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ًرا وخا�صًعا واأكثر القلوب  ؛ في عمر الأربعين اأ�صبح قلبه منوَّ
(1(

واأخ�صعها«

ا�صتعداًدا لتلّقي النداء الإلهي.

. عندما و�صل 
(2(

اإليها« ِذَن لأبواب ال�صماء، فُفتح�، ومحّمد ينظر 
َ
»اأ

اإلى هذه المرحلة من المعنوّية والروحانّية والنورانّية واأوّج الكمال، فتح اهلل 

تعالى اأمامه اأبواب ال�صماء واأبواب عوالم الغيب؛ وفتح عينيه على العوالم 

؛ كان 
(3(

ِذن للمالئكة فنزلوا ومحمد ينظر اإليهم«
َ
المعنوّية والغيبّية . »واأ

الأمين  جبرائيل  اإليه  نزل  حّتى  كالمهم  وي�صمع  ويكّلمهم،  المالئكة  يرى 

.
(5(

 وكانت بداية البعثة
(4(

وقال:{چ}

االرتباط بعالم الغيب

الأكرم  النبّي  قلب  في  وجرت  فا�صت  التي  البعثة  ينبوع   اإّن 

المقّد�س P، كان له م�صار مهّم؛ فالم�صاألة ل تنتهي عند حدود اأن ي�صيء 

اهلل حقيقًة ونوًرا في قلب اإن�صان ممّيز وبارز وا�صتثنائي؛ هذه هي الخطوة 

الأولى وهي بداية العمل. طبًعا، هنا الجزء الأهّم في الق�صّية. اإّن اإ�صعاع 

هذا النور في قلب الر�صول المقّد�س والمبارك وتحّمله م�صوؤولّية الوحي، 

الخلق  عالم   - �صريح  وب�صكٍل   - ]يربط[  ي�صل  الذي  الجزء  ذاك  هو 

وعالم الوجود الإن�صاني والماّدي بمعدن الغيب. هنا تكمن حلقة الو�صل. 

)1) العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 17، �س 307.
)2) م. ن.

)3)  م. ن.
)4) �صورة العلق، الآية 1.

)5) من كالمه في لقاء م�صوؤولي النظام و�صيوف موؤتمر الوحدة الإ�صالمّية )31/5/1385(. 
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وعلى الرغم من اأّن البركات الإلهّية كانت حا�صرة دائًما، طيلة الم�صيرة 

التي �صن�صير اإليها - فيما يتعّلق بالب�صر وفيما يتعّلق بهذا الطريق - فاإّن 

ان�صابت وجرت من عالم  التي  البعثة  الو�صل قد تجّلت في لحظة  حلقة 

اإلى  الكلمة كافية -  البعثة - وهذه  الإلهّية ومنبع  الغيب، منبع الحقائق 

هي  الأولى،  فالخطوة   .P قلبه  على  وفا�صت  المقّد�صة  الر�صول  روح 

.
(1(

ح�صول هذه البعثة

العصمة

المحفوظ  ال�صخ�س  هو  والمع�صوم  الحفظ.  حالة  تعني  الع�صمة 

الذي ل يهّدده خطر. اأّما اأنه ل يهّدده خطر؛ فلي�س لأّنه و�صل اإلى نقطة 

ل وجود فيها للخطر اأ�صاًل وذاًتا؟، بل معنى ذلك اأّنه و�صل اإلى نقطة 

ل  بحيث  م�صتوًى  والتقوى  ]اليقظة[  النتباه  وقّوة  المراقبة  بلغت  قد 

�صيء فيه يقبل الف�صاد. ولو لم يح�صل للر�صول الأكرم P تلك الحالة 

ا  معّر�صً لكان  الب�صر،  عند  المت�صّورة  مراتبها  اأعلى  في  التقوى  من 

للخطر.

اإّن طبيعة الإن�صان وذاته قابلة للف�صاد ]والنق�س[؛ ولكن عندما ي�صل 

تلك  في  الموجوَدين  والتقوى  النتباه  من  الم�صتوى  ذاك  اإلى  الإن�صان 

ال�صخ�صّيات العظيمة، عند ذلك تح�صل الع�صمة. ماذا يعني ذلك؟ يعني 

كانت  من  وكّل  المراقبة.  من  المقدار  هذا  مع  يهّدده  خطر  وجود  عدم 

)1) من كالمه في لقاء م�صوؤولي النظام )19/9/1375(.
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.
(1(

مراقبته اأدنى من ذلك، فهو دائًما في معر�س الخطر

وجوده  في  يكن  ولم  �صخ�صّية،  وطهارة  قناعة  يمتلك   P النبّي  كان 

المبارك اأّي نقطة �صعف. كان مع�صوًما طاهًرا وهذا بحّد ذاته عامل مهّم 

.
(2(

في التاأثير

الرسالة

اأرى من المنا�صب هنا، الإ�صارة اإلى اأهمّية دعاء الندبة، الذي هو في 

الإمامّية  الفرقة  وتاألُّق  والآمال  العتقادات  ح  تو�صّ َغّراء  خطبًة  الحقيقة 

وال�صيعة طوال التاريخ. لِحظوا، اإّن هذا الّنهج الوا�صح موجوٌد في بداية 

. وقد 
(3(

دعاء الندبة؛ »الحمد لل على ما جرى به ق�صاوؤك في اأوليائك«

ا�صتمّر هذ النهج منذ بداية تاريخ الر�صالت اإلى ع�صر ر�صالة النبّي الخاتم. 

)1) من كالمه في لقاء موظفي دائرة التدقيق والمحا�صبة في مكتب الإمام القائد )20/7/1372(.
الإمام الخميني، الجهاد الأكبر، �س 44:  *

اإلى ما ينبغي  باأيديهم وير�صدهم  ياأخذ  اأّن جبرائيل - مثاًل-  اإّن ع�صمة الأنبياء والأولياء ل تعني 

ارتكب  لما  النحو  هذا  على  الجو�صن  ذي  بن  �صمر  بيد  اأخذ  اأّن جبرائيل  لو  الحال  فعله.)وبطبيعة 

محّرًما اأبًدا(؛ بل الع�صمة وليدة الإيمان؛ فاإذا اآمن الإن�صان باهلل تعالى وراآه بعين القلب كما يرى 

ال�صم�س بناظريه، فمن غير الممكن اأن يرتكب ذنًبا اأو مع�صية . فاإذا كنت على مراأى وم�صمع من 

اأّنه على  رجل قوّي م�صّلح، فاإنك تجتنب القيام بما ي�صووؤه، وهكذا الإن�صان الذي يعتقد ويتيقن من 

على  يتجراأ  لن  فاإّنه  �صبحانه،  يديه  بين  حا�صر  دائًما،  واأّنه  وتعالى  تبارك  اهلل  من  وم�صمع  مراأى 

ارتكاب ما ل ير�صاه اهلل. فالمع�صومون R وبعد اأن ُخلقوا من طينة طاهرة ونتيجة للريا�صات 

واكت�صاب الملكات الخلقية الفا�صلة اأ�صبحوا يرون اأنف�َصهم دائما في مح�صر اهلل �صبحانه الذي يعلم 

ويحيط بكل �صيء، ويوؤمنون بمعنى » ل اله اإل اهلل« واأنهم على يقين من اأّن كّل �صيء زائل اإل اهلل واأّنه 

لي�س بمقدور اأحد التاأثير على م�صائرهم : { ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ } )�صورة العنكبوت، الآية 88(. 

)2) خطبتي �صالة الجمعة في طهران)28/2/1380(.

)3) ال�صيخ عبا�س القمي، مفاتيح الجنان، دعاء الندبة.
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اأّما م�صمون الر�صالة التي هي عبارة عن دين اهلل، فهو في الحقيقة تاأ�صي�س 

اإذا  الحياة.  يعني �صراط  الدين  الإن�صانّية.  الجهود  لكاّفة  وقولبة  وتوجيه 

الّنا�س في هذا  اأّن  اإن�صاني واإلى بلٍد ما، ف�صت�صاهدون  اإلى مجتمٍع  نظرتم 

المجتمع يبذلون جهوًدا متنّوعة في �صبيل م�صائلهم ال�صخ�صّية والعاطفّية 

الن�صاطات، ويهديها  ليوّجه كاّفة هذه  الدين  وياأتي  والعمومّية،  والحياتّية 

وي�صاعد العقل الإن�صاني ليتمّكن - وب�صرعة - من تنظيم هذه الن�صاطات، 

.
(1(

بما يوؤّدي اإلى �صعادة الإن�صان في الدنيا والآخرة

المعجزات

القراآن: 

 وا�صتثنائي؛ هو مجموعة محدودة- 
ٍ
القراآن، كتاٌب عظيم، ذو �صاأٍن �صام

للذهن في  ال�صرورّية  المعارف  اأّن كاّفة  اإّل  اأربعمئة �صفحة -  اأو  ثالثمئة 

معرفة حقيقة العالم، قد و�صعها اهلل فيه ب�صكل عميق، وهو لي�س لم�صتوى 

ويخو�َس  يغو�َس  اأن  فكري،  �صاأٍن  من  بلغ  مهما  لالإن�صان  يمكن  بل  معين، 

ويتعّلَم من هذا المحيط العميق، وهذا بحّد ذاته معجزة كبيرة. ُخذوا كتاًبا 

علميًّا عميًقا على �صبيل المثال؛ فالإن�صان العامّي ل يفهمه، واإذا ما ارتقت 

معلومات الإن�صان قلياًل، يفهم اأ�صياء منه؛ واإذا ما ارتقت معلوماته اأكثر، 

تمّكن من ال�صتفادة العليا منه؛ واإذا ارتقى اأكثر من ذلك فقد يكون الكتاب 

ًرا مفيًدا عند الرجوع اإليه، ولكن اإذا ارتقى الإن�صان اأكثر  بالن�صبة اإليه مذكِّ

)1) من كالم الإمام القائد في جمع زائري الحرم الر�صوي)1/12/1381(.
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من ذلك، ي�صل اإلى مكان ي�صبح الكتاب بالن�صبة اإليه غير مهّم؛ فالإن�صان 

�س كتاًبا ما مئة مرة، وتعلَّم ونَقَد الكثيَر  المتبّحر والعارف بعلٍم ما والذي َدرَّ

من الأمور فيه، فلن يعد في هذا الكتاب اأّي جديد بالن�صبة اإليه. اأّما القراآن 

الذي نزلت هذه  للر�صول  القراآن يحمل كالًما جديًدا حّتى  فلي�س كذلك. 

تعّمق  كّلما  اأواخر لحظات حياته.  المعارف على قلبه و�صمعه وذلك حّتى 

.
(1(

الإن�صان في القراآن، تمّكن من اإدراك المزيد من الأمور والأ�صياء

عظمة القراآن: 

ن�صّجع  ثّم  الن�صخ،  من  اآلف  عّدة  منه  نطبع  ا  عادًيّ كتاًبا  لي�س  القراآن 

ا  �صخ�صً اأخيًرا  نجد  التي  العادية  كالكتب  لمطالعته؛  وندفعهم  الآخرين 

يقراأها من البداية اإلى النهاية، واإذا ا�صت�صاغ هذا ال�صخ�س الكتاب، قراأه 

في  ثالثة  اأو  مّرتين  الإن�صان  يقراأها  الكتب  اأجمل  اإّن  ثالثة؛  اأو  ثانية  مرة 

اأح�صن الأحوال، وبعد ذلك ينتهي منه. القراآن لي�س كذلك؛ القراآن لي�س 

اأن تكوَن مفاهيمه جزًءا من  للقراءة والنتهاء منه؛ هو كتاٌب يجب  كتاًبا 

الحقيقي  التكامل  من  وجزًءا  الإن�صان؛  ذهن  من  وجزًءا  الإن�صان؛  وجود 

والمعنوي لروح الإن�صان؛ لذلك ل يمكن الحديث في القراآن حول المطالعة 

تفهم  اأن  يجب  التي  هي  الإن�صان  روح  مّرات؛  ع�صر  اأو  مّرتين  اأو  مّرة، 

الإن�صان  على  يجب  حيث  والذهن  الفكر  م�صاألة  الم�صاألة،  لي�صت  القراآن. 

)1) من كالمه في لقاء الطالب الم�صاركين في م�صابقات القراآن)22/2/1378(.
* الإمام الخميني، اآداب ال�صالة، �س182:

اإلى عظمة هذا الكتاب  اإجمالية  اإ�صارة  اأّن  اإّل  اإّن فهم عظمة القراآن، خارٌج عن دائرة الإدراك؛ 

المتنّزل الموجود بين اأيدي كاّفة الب�صر، توؤّدي اإلى فوائد كثيرة.
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الدّقة والفكر ليفهم �صيًئا منه؛ بل يجب على روح الإن�صان اأن تفهم القراآن. 

ت�صتبطن الآيات الكريمة في القراآن ذلك القدر الوا�صع من المفاهيم، التي 

 .
(1(

اإذا ما تدبّر فيها الإن�صان با�صتمرار، وجد اأ�صياء جديدة

كيفّية النزول: 

الم�صّلم به وجود اختالٍف في كيفّية نزول هذه الآيات على قلب الر�صول 

المبارك وكيفّية نزولها على �صمعه المبارك. اأن تتنّزل هذه المعارف من 

لإن�صاٍن  يمكن  الذي  الحّد  اإلى   - الربوبّية  الح�صرة  من   - الأعلى  المقام 

ولقلب اإن�صان اأن يفهمه ويدركه، هو »الّنزول« )التنّزل( نف�صه. وقد ح�صل 

لهم قلبه المبارك؛ اأي اأّن هذه المعارف 
ُ
هذا الأمر مع الر�صول P، حيث اأ

قد اّت�صحت بالن�صبة اإلى ذاك القلب النوراني؛ وبعد ذلك نزلت على �صمعه 

المبارك على �صورة كلمات، ف�صمع وحّدث النا�س بما �صمع. لكن باإمكاننا 

)1) من كالمه في المرا�صم الختامية لم�صابقات قراءة القراآن الطالبية )12/12/1366(.
*    النبوة من وجهة نظر الإمام الخميني} )تبيان 41(، �س 494:

اعلم اأيها العزيز اأّن عظمة كّل كالم وكّل كتاب، اإّما بعظمة المتكلم والكاتب، واإّما بعظمة المر�َصل 

اإليه وحامله، واإّما بعظمة الحافظ والحار�س له، واإّما بعظمة �صارحه ومو�صحه، واإّما بعظمة وقت 

اإر�صاله وكيفية ذلك. بع�س هذه الأمور دخيلة بالذات والجوهر في العظمة وبع�صها دخيل بالعر�س 

والوا�صطة والبع�س كا�صف عن العظمة. وجميع هذه الأمور موجودة في ال�صحيفة النورانية ب�صكل 

اأّنها غير  اأو  اأ�صاًل  اأّنها غير �صريكة فيه  اإّما  الأخرى  اته فالكتب  واأوفى؛ بل هي من مخت�صّ اأعلى 

�صريكة في كافة المراتب. اأّما عظمة المتكّلم به و�صاحبه، فهو، العظيم المطلق الذي تكون كاّفة 

ر�صحة من  وال�صهادة،  الغيب  النازلة من  والقوى  والملكوت  الملك  في  المت�صّورة  العظمة  اأ�صكال 

تجّليات عظمة فعل تلك الذات المقد�صة، والحق تعالى ل يتجّلى لأحد بعظمته اإّل من خالل اآلف 

الحجب وال�صرادقات، حيث ل خبر عن البحر والبّر ول اأثر للرطب والياب�س. وفي الحديث: »اإّن هلل 

�صبعين األف حجاب من نور وظلمة لو ُك�صفت لأحرقت �صبحات وجهه دونه«. اإّن هذا الكتاب عند 

اأهل المعرفة، �صادٌر من الحّق بمبدئّية كاّفة ال�صوؤون الذاتّية وال�صفاتّية والفعلّية وبجميع التجلّيات 

الجمالّية والجاللّية، حيث ل يكون لأّي كتاب �صماوّي هذه المرتبة والمنزلة.
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ل اأي �صيء من معارفها وحقائقها واأن  اأن ن�صمع هذه الكلمات واأن ل ُنح�صّ

 ل نتدّبر فيها، فماذا �صتكون النتيجة؟ النتيجة هي اأّنه لن يح�صل بعد ذلك

اأّن هذه الآيات لو نزلت  ؛ مع العلم 
(1(

{ڃ ڃ ڃ      ڃ چ چ}

الجبل  على  نزولها  بين  اختالف  وجود  البديهي  ومن  َلت�صّدع،  جبل  على 

ونزولها علينا. مّما ل �صّك فيه، اإّن كيفّية نزولها على الجماد �صيكون ب�صكل 

اآخر، نحن ولأّننا ل نتدّبر ول نتوا�صع لهذه المعارف ولهذه المعاني، يكون 

اأثرها �صعيًفا؛ واإّل فلو تمّكنا من فهم معاني هذه المعارف وهذه الكلمات: 

 ،
(2(

{ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ     ۈ ۈٴۇ}

ف�صترتجف قلوبنا؛ و�صُت�صاب بالحالة الذي ُي�صاب بها الجبل عند نزولها 

الحال.  بتلك  �صُي�صاب  الجبل  الجبل.  اإح�صا�ًصا من  اأقّل  ل�صنا  عليه. نحن 

اإلى هذه  تنطلُق  التفكير  �صاحة  اإّن  اأي  التفكير؛  ببركة  الأمر  يح�صل هذا 

.
(3(

الم�صتويات

)1) �صورة الزمر، الآية  23.
)2) �صورة الح�صر، الآية  23.

)3) من كالمه في لقاء اأئمة الجمعة في اأنجاء البالد )20/2/1378()10/5/1999(.
*  �صحيفة الإمام، ج 17، �س 433:

اأن يفهمها غير ر�صول اهلل ومن كانوا معه  اأحد  بو�صع  لي�س  التي  الأمور  الوحي هي من  اإّن كيفية 

في خلواته، اأو الذين ا�صتلهموا منه كيفية نزول الوحي. وبهذا فكلما اأرادوا اأن يعرفوا ذلك قاموا 

بتعريفه على قدر فهمنا نحن العوام. مثلما يعرف اهلل تبارك وتعالى نف�صه للنا�س على قدر فهمهم 

من خالل ذكره لالإبل وال�صماء والأر�س والخلق اإلى غير ذلك. وكل هذا لأن البيان قا�صر عن اأداء 

المو�صوع حقه، وقد تطرق القراآن اإلى ذلك بالقدر الذي بو�صع البيان اأداوؤه.

*  �صحيفة الإمام، ج 18، �س 498:
رم�صان  �صهر  في  فورد  النور  عبر حجب  اأن  بعد  نزل  القراآن  اإّن  رم�صان،  �صهر  في  القراآن  نزل 

المبارك على قلب ر�صول اهلل المبارك وتنّزل من هناك حّتى بلغ مرحلة يذكر فيها بالل�صان.
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مراتب النزول: 

تعالى  اهلل  اأنزلها  ا.  جًدّ عالية  مفاهيٌم  الكريم،  القراآن  مفاهيَم  اإّن 

على قدر قلب الر�صول؛ ثّم يدركها ]اأدركها[ قلب الر�صول الذي هو ج�صم 

ال�صيء  ذلك  اإّن  الإن�صانّي.  الفهم  بمقدار  يدركها  اإّنه  نقول  اأن  اأو  ب�صرّي؛ 

اإلى  ياأتي  الذي  ال�صيء  ذاك  غير  والاّلهوت،  الجبروت  عالَمي  في  الذي 

عالمنا الماّدي ويلقى اإلى ذهن الإن�صان؛ حيث يتنّزل هذا. ونحن باإمكاننا 

.
(1(

ا تنزيل الم�صائل بهذه الن�صبة واإي�صالها اإلى الأذهان اأي�صً

لم  بالتدريج؛  نزلت  قد  الأحكام،  على  ت�صتمل  التي  القراآن  اآيات  اإّن 

تنزل دفعة واحدة. واإذا كان النبّي P قد اّطلع على الآيات بنف�صه دفعة 

واحدة، اإّل اأّنها نزلت بالتدريج ونزلت من جديد لأجل التب�صير والإنذار، 

.
(2(

اأي للحديث بها مع النا�س وعر�صها في المجتمع

؛ لقد نزل القراآن بتمامه، على 
(3(

قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}

 ل تعني 
(4(

الر�صول، في ليلة القدر. من المنا�صب هنا اأن نعلم اأّن {ې  }

)1) من كالمه في لقاء عائلة ال�صهيد اآية اهلل مطهري )13/2/1379()2/5/2000(.
الإمام الخميني، تف�صير �صورة الحمد:  *

، و�صر ال�صّر، و�صر م�صتتر ب�صّر، و�صر مقنع  القراآن حقيقة، وهي حقيقة تدخل القلب. القراآن �صرُّ

ب�صّر، ويجب اأن يتنزل وينزل اإلى الأ�صفل ويتنزل حّتى ي�صل اإلى هذه المراتب النازلة، وحّتى وروده 

ا اإلى اأن ي�صل  على قلب ر�صول اهلل كان تنزًل، تنزل حّتى دخل القلب ومن هناك يجب اأن يتنّزل اأي�صً

ا. اإلى حيث يفهمه الآخرون اأي�صً

)2) من كالم له في �صرح مبادئ الحزب الجمهوري الإ�صالمّي )29/3/1359()19/6/1980(.
)3) �صورة القدر، الآية  1.

)4) �صورة الن�صاء، الآية 105. 
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الإنزال فقط، بل ت�صتمل الإنزال دفعة واحدة. لقد اأنزلنا اإليك القراآن في 

ليلة القدر؛ اأي اإّنا اأنزلنا كاّفة القراآن دفعة. وخالًفا لكلمة {ٻ}، فاإّن 

. والر�صول كان يقراأ 
(2(

 تعني اأنزلنا بالتدريج؛ {ٿ ٿ}
(1(

{خب}

الآيات للنا�س على امتداد فترة زمنّية بنحٍو متنا�صب. طبًعا كان الوحي هو 

ث به النا�س  الذي يحّدد له هذا التنا�صب، وي�صّخ�س له ما ينبغي اأن ُيَحدَّ

.
(3(

الآن؛ و هذا هو الوحي الذي كان ينزل على امتداد الزمان

لوازم اإدراك القراآن: 

اأّنها  اإّل  القراآن؛  وظواهر  األفاظ  على  التعّرف  الأولى،  الخطوة  طبًعا، 

خطوة لزمة. واإذا لم يخُط الباحثون الدينّيون والقراآنّيون هذه الخطوة، 

بع�س  اليوم  ت�صاهدون  ممكنة.  وغير  �صعبة  الالحقة  الخطوات  اأ�صبحت 

عالقة  ل  اأموًرا  ويّدعون  الإ�صالم،  حول  وهناك  هنا  يتحّدثون  الأ�صخا�س 

لها بالإ�صالم؛ لماذا؟ لأّنهم غير عارفين بمعارف ن�صو�س القراآن وال�صنة.

-اأي  وال�صّنة  القراآن  ن�صو�س  على  يتعّرف  اأن  الإن�صان  على  ينبغي 

المعارف  فهم  من  ليتمّكن   -R الأئمة  وحديث   P النبوي  الحديث 

)1) �صورة البقرة، الآية 23.
)2) �صورة الإ�صراء، الآية  106.

)3) �صل�صلة مباحث نهج البالغة )5/6/1359(.
)�صورة  ں...}  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  {ڳ   :139 �س  الحمد،  �صورة  تف�صير  الخميني،  الإمام   *
اأّن ما كان يرد على  ا بيد الروح الأمين... يعني  اأي�صً 193 و194(، فهو قد نزل  ال�صعراء، الآيتان 

قلبه يجب اأن يتنزل مراتب من هذا البطن اإلى ذاك البطن ومن هذا الحد اإلى ذاك حّتى ي�صل 

اإلى الحد الذي يظهر على �صورة األفاظ. القراآن لي�س األفاًظا، لي�س من مقولة ال�صمع والب�صر ول 

من مقولة الألفاظ ول الإعرا�س.
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ًة اإذا اأراد الغور في اأعماقه. اإًذا، هذه الخطوة، هي الخطوة  الدينّية؛ وخا�صّ

الأولى وال�صرورّية في الوقت عينه.

طبًعا ينبغي بعد ذلك، التفكير، جمع معطيات وا�صعة، وال�صتفادة من 

تلك المعلومات لإدراك معارف القراآن والحديث. فكّلما ازدادت معلومات 

فكّلما  ا.  اأي�صً هكذا  والتجارب  والحديث.  للقراآن  فهمه  اّت�صح  الإن�صان، 

وت�صبح  بالقراآن  معرفته  ازدادت  اأكبر،  الحياة  في  الإن�صان  تجربة  كانت 

.
(1(

م�صائل القراآن اأكثر و�صوًحا بالن�صبة اإليه

للقراآن  عذوبته.  تذّوق  يتّم  المجتمع،  اإلى  القراآن  يدخل  عندما 

وهذا  القراآن؛  ن�ّس  تعّلم  الأولى،  الخطوة  بلدنا،  في  �صيادة  اليوم]نحو[ 

يجب اأن يزداد يوًما بعد يوم. اإذا اأردنا جميعنا تعّلَم القراآن، يجب اأن يكون 

ـ وهكذا اإذا  هناك مجموعة في ال�صدارة - كما في باقي الأمور الأخرى 

اأردتم اأن ت�صبح الريا�صة عاّمة، يجب اأن يكون هناك مجموعة من الأبطال 

ماثلة اأمام اأعين النا�س.

اإذا اأردتم اأن يرّوج القراآن في البيوت، وبين الأطفال، والكبار والن�صاء 

والرجال، يجب اأن تحترموا الأبطال القراآنّيين. لهذا نحن نحترمهم ]اأي 

قارئي القراآن[. هوؤلء حاملو القراآن، هوؤلء اأعّزاء، ل�صانهم عزيز، قلوبهم 

.
(2(

واأفئدتهم عزيزة؛ لأّنهم ا�صتاأن�صوا بالقراآن. اأرواحنا فداًء للقراآن!

)1) من كالم له في لقاء قارئي القراآن )28/6/1380(.
)2) من كالم له في المرا�صم الختامية للدورة الخام�صة ع�صر لم�صابقات القراآن )1/9/1977(.
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كاّفة  يت�صّمن  اأن  الممكن  غير  فمن  فنّي،  غير  القراآن  بياُن  كان  لو 

اأو  تف�صير  اأيِّ  باإمكان  يكون  لن  وعليه،  العالية.  والمفاهيم  الحقائق  هذه 

الإن�صان  يكون  اأن  القراآنّية. يجب  الحقائق  ]تعليم[  اإفهام  قراآنّية  ترجمة 

الف�صاء  في  العي�س  من  يتمّكن  واأن  الفنّية،  الدقائق  وبكاّفة  باللغة  عارًفا 

نف�صه: الكريم  القراآن  ي�صير  لذلك  يقول.  ماذا  ليفهم  للقراآن   المعنوي 

القراآن فيهتدي؛  البع�س  . يقراأ 
(1(

 {وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ}

والفهم  الإدراك  عدم  ب�صبب  قراءته،  خالل  من  لُّ  َي�صِ الأخر  والبع�س 

ال�صحيَحين. فهوؤلء- لأّنهم لم ي�صتطيعوا اإحكام عالقة ورابطة بالقراآن- 

لم يّت�صلوا به حّتى ي�صبَح لديهم القدرة على اإدراك المفاهيم. طبًعا بيان 

الإن�صان مخاَطًبا من  ليكوَن  ة  �صروًطا خا�صّ يتطّلب  اأّنه  اإّل  واٍف؛  القراآن، 

القراآن بالمعنى الحقيقي للكلمة. والغر�س اأّن �ِصعة البيان الفنّي وقابلّيته 

هي فقط القادرة على بيان الكثير من المفاهيم، ومنها المفاهيم الدينّية 

.
(2(

المتعالية. وبوا�صطة الفّن فقط يمكن درك هذه المفاهيم

واإّن التدّبر، في الأ�صا�س، لي�س لأجل التف�صير؛ بل هو لأجل فهم المراد. 

لأّي كالم حكيم:  والتلّقي  الفهم  من  نوعين  يمتلك  اأن  لالإن�صان  ويمكن 

الأّول �صطحي وب�صيط، والثاني دقيق وعميق. هذا ل ي�صل في الأ�صا�س 

اإلى مرحلة التف�صير والتعبير. التدّبر المطلوب في القراآن، هو البتعاد 

عن الروؤية ال�صطحية فيه؛ وهذا يعني اأّنه عندما تقروؤون كّل اآية قراآنّية، 

)1) �صورة النحل، الآية  93.
)2) من كالم له في لقاء الفناّنين وال�صينمائيين )3/11/1373()23/1/1995(.
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فيجب اأن يكون بتاأّمل وتعّمق وتتّبع للفهم. هذا هو التدّبر، و�صترون اأّنه 

ومن دون حاجة لأن ]يعر�س[ الإن�صان �صالئقه على القراآن -اأي التف�صير 

بالراأي- اأّنه �صيفتح اأبواًبا من المعرفة ح�صب م�صمون الآية، مهما كان 

م�صمونها.

. القراآن �صادر من المقام 
(1(

يقول القراآن الكريم: {ٿ ٿ  ٿ}

الأعلى؛ من قمة معرفة عالم الوجود. لهذا، يجب على الإن�صان اأن يتاأّمل؛ 

وحيث اإّن عمق هذه الآيات والمفاهيم كبير جًدا، فكّل من يتاأّمل، �صي�صتفيد 

منه؛ ومن جملتهم الر�صول. واإذا تاأّمل النبّي - طبًعا الر�صول والأئّمة كانوا 

.
(2(

يقروؤون القراآن دائًما بتاأّمل وتدّبر- ف�صي�صتفيد من القراآن

لم  اأّنها  اإّما  متمادية،  قرون  وطوال  الكريمة  الإلهّية  الآيات  بع�س  كاأّن 

ُتَف�ّصر بالمعنى الواقعي اأو اأّنها لم تفهم من ِقَبلنا ومن ِقَبل الأجيال الب�صرّية 

العادّية. لقد اأ�صبح لهذه الآيات معنًى في مرحلة ثورتنا وطوال ع�صرة اأو 

)1) �صورة المزمل، الآية  4.
)2) في حوار مع مجموعة من الن�صاء النخبة )18/7/1377(.

* الإمام الخميني، �صرح حديث جنود العقل والجهل، �س 105:
ال�صورة  ال�صريف في  القراآن  ـ كما في  الحقيقة  اإلى  التطرق  اإجماًل يمكن  الإخال�س  وبعد تح�صيل 

المباركة »ال�صافات« في الآيتين 159 و 160 حيث يقول تعالى: »�صبحان اهلل عما ي�صفون اإّل عباد 

اهلل المخل�صين« فاإّل العباد المخل�صين الذين خل�صوا من مراتب ال�صرك وازدواج الروؤية، وخل�صوا 

من قذارات الطبيعة. فاهلل منّزه عما ي�صفه به �صائر النا�س، واإن كان المخَل�صون )بفتح الالم( اأرفع 

مقاًما من المخِل�س )بك�صر الالم( و�صنبّينه اإن �صاء اهلل في محله... فاإذا اأخلى قلبه من القذارات 

له  تتي�صر  فلن  قلبه  في  الطبيعة  عالم  واأو�صاخ  القذارات  دامت  وما  كتابه،  وقراءة  لذكر اهلل  يتهياأ 

ال�صتفادة من الذكر والقراآن ال�صريف، كما اأ�صير اإلى ذلك في الكتاب الإلهي في ال�صورة المباركة 

الواقعة الآيات 77 ـ 79،{ ٱ   ٻ ٻ ٻ ٻ پ     پ پ پ ڀ ڀ      ڀ }.
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فالأحداث  الحّق.  هو  وهذا  والوقائع؛  بالأحداث  مليئة  �صنة  ع�صرة  اإحدى 

ة هي التي يمكنها اأن تقّدم معنًى �صحيًحا للحقائق الإلهّية  والظروف الخا�صّ

التي هي في قالب الألفاظ. فعلى �صبيل المثال، ل يمكن فهم الآيات التي 

حد، ب�صكل �صحيح، في ظّل حياة مرّفهة ملوؤها الراحة. 
ُ
نزلت في حرب اأ

العظيم  ذاك  واأ�صحاب   P الأكرم  النبّي  غربة  في  نزلت  التي  والآيات 

في �ُصَعب اأبي طالب اأو في طريق مكة، ل يمكن اإدراكها في ظّل الظروف 

الحياتّية الحالّية، في المنزل وال�صوق وفي البيئة العائلّية التي يبرز فيها 

ة بحيث  يلزم وجود ظروف خا�صّ اآخر.  �صيء  اإلى  يحتاج ذلك  بل  ن�س؛ 
ُ
الأ

اأردنا تقديم روؤية �صحيحة،  يمكنها تقديم معنًى للكثير من الآيات؛ واإذا 

الأئّمة  )روايات(  تفا�صير  مع  الإلهّية  الآيات  مجموعة  اإّن  نقول  اأن  يجب 

اأجواء الثورة ومرحلة البعثة والهجرة  R التي نزلت في  المع�صومين 

والجهاد وال�صهادة؛ التي هي مرحلة العمل وال�صعي والحركة، حيث يمكن 

.
(1(

فهمها اأكثر من اأّي مرحلة تاريخّية، اأو اأّنها قابلة للفهم

)1) من كالم له في لقاء المحررين )26/6/1399(.
* الإمام الخميني، طريق الع�صق، �س 27:

اإّل  اآثار مقبولة،  ـ له  ـ الذي هو ر�صالة المحبوب اإلى الم�صتمع المحجوب  اإّن مجّرد قراءة القراآن 

اأّن التوّجه فيه، يهدي الإن�صان اإلى المقامات، الأعلى والأرقى. فما لم يفتح هذا القفل ولم يجري 

تحطيمه، فلن يكون هناك من نتيجة حّتى من التدّبر.
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ال�سيانة من التحريف: 

من المتيازات الكبيرة لدين الإ�صالم المقّد�س، اأّن الوحي الإلهي موجود اإلى 

اليوم والى الأبد بين اأيدي الراغبين بالتعّلم والهداية، و�صيكون كذلك بالحروف 

والكلمات نف�صها التي نزلت على القلب المقّد�س للر�صول العظيم ال�صاأن؛ وهذا 

ڱ  ڱ  ڱ     ڳ  ڳ  {ڳ  فيه:  جاء  الذي  الإلهي  الوعد  اإنجاز  هو 

.
(1(

ڱ}
المعراج: 

في �صورة »النجم« بحٌث دقيق وظريف وجميل... {ٱ     ٻ ٻ ٻ* 

بم�صاألة  له عالقة  . هذا 
(2(

ٱ ٻ    ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ}
التحّول  اإلى  ت�صير  ال�صورة  اأّن  �صحيح  التفا�صير.  اأكثر  في  كما  المعراج؛ 

اأّن منا�صبة �صورة النجم هي ما  اإّل  الداخلي للر�صول وحالة تلّقي الوحي، 

ل  كانوا  اإذ  الليلي،  المعراجي  �صفره  ة  الر�صولP حول ق�صّ حه  يو�صّ كان 

ي�صتمعون اإليه. الآية في مقام بيان {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ 

)1) �صورة الحجر، الآية  9. مدّونة لقائد الثورة الإ�صالمّية حول عدم تحريف القراآن )1/2/1371(
.)21/4/1992(

* �صحيفة الإمام، ج 18، �س 423:
فمنذ البداية قاموا بتاأويل غير �صحيح لكّل ما ورد في القراآن الكريم مّما يخالف م�صالحهم لأّنهم 

ل ي�صتطيعون حذفه من القراآن فقد كانوا يجبرون رجال الدين التابعين لهم بتاأويله تاأوياًل غير 

واإّل  ي�صتطيعون ذلك  يتمّكنوا من تحريفه فهم ل  الم�صلمين ولم  القراآن بقي عند  �صحيح. ولكّن 

اإّننا نرّد عليك  اأراد اأحدهم حذف ن�س من القراآن �صّل اأحد العرب �صيفه قائاًل  لفعلوا. وعندما 

.P بال�صيف. فقد منعوا تحريف القراآن الكريم وهو اليوم مثلما كان في عهد ر�صول اهلل

)2) �صورة النجم، الآيتان 1 و 2.



39 P  الخ�صائ�� المعنوّية للر�صول

... {چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   
(1(

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ}
القلبية؛ لقد �صاهد  الر�صول في م�صاهداته  . لم يخطئ 

(2(
ڌ  ڌ ڎ}

 .
(3(

ا ولم يخطئ؛{ڈ ڈ ژ ژ} حًقّ

التصّدي للحكومة اإللهّية والوالية المطلقة

مما ل �صّك فيه، اإّن ذلك اليوم الذي ا�صتنار فيه الكون المظلم في زمان 

ولدة الر�صول P، من خالل الّنور الإلهي، يجب اأن يكون بداية تاريخ جديد 

للب�صرّية. وقد اأو�صح الإمام اأمير الموؤمنينQ في اأحاديثه اأّن نوَر ال�صعادة 

قد ُفِقد من المجتمعات الب�صرّية على اأثر حاكمّية القوانين وال�صلطات الظالمة؛ 

)1) �صورة النجم، الآيات 3 و5.
)2) �صورة النجم، الآيتان 10 و 11.

)3) �صورة النجم، الآية  12.
*  الإمام الخميني، تقريرات الأ�صفار:

واأّما فيما يتعّلق بمعراج ح�صرة الخاتم والذي كان معراًجا ج�صمانيًّا... فاإّن المق�صود من ج�صمانّية 

المعراج اأّن الروح المجّردة التاّمة لح�صرة الخاتم طلبت ال�صير في كاّفة العوالم وقد هّياأ اهلل لها 

لوازم ال�صفر. كان ج�صم ح�صرته مجذوًبا لروحه )لنف�صه(  ال�صريفة، وبتبعّية ذلك ]الج�صم للروح[ 

وبالنجذاب لها ]الروح[ ح�صل المعراج الج�صماني. طبًعا، لي�س المق�صود من المعراج اأن ي�صاهد 

الج�صمانّيات. كما هو الحال في ق�صّية روؤية ح�صرة اإبراهيم ملكوت ال�صموات والأر�س؛ لأّن عالم 

هي  والمعراج  الروؤية  بل  للمعراج؛  تدعو  التي  الأهمّية  بتلك  لي�صت  الج�صمانّية  والكرات  الأج�صام 

لأجل روؤية عالم المجردات والعقول. مثلما قد يظّن البع�س اأّن البراق هو خيل اأعرج كالخيول التي 

نمتطيها وقد ركب عليه الر�صول P  واأّن جبرائيل قد اأخذ بر�صنه؛ ل ]لي�س كذلك[، البراق موجود 

ا واأّما هذه الت�صّورات الج�صمانّية والمادّية حول المعراج وتفا�صيله فلي�صت ب�صحيحة. مجّرد اأي�صً

*  الإمام الخميني، اآداب ال�صالة، �س 139:
اإّن ال�صالة التي هي حقيقة معراج الموؤمنين ومنبع معارف اأ�صحاب العرفان واأرباب الإيقان هي نتيجة 

الإلهّية  والجذبات  الروحاني  ب�صلوكه  اآله  وعلى  عليه  اهلل  �صلوات  وهو   ،P المحمدي  التاّم  الك�صف 

والجذوات الرحمانّية قد و�صل اإلى مقام قاب قو�صين اأو اأدنى وتبًعا للتجّليات الذاتّية والأ�صمائّية وال�صفاتّية 

والإلهامات الأن�صّية ك�صف حقيقة هذه ال�صالة في الح�صرة الغيبّية الأحدّية، وفي الحقيقة هي هدّية لأّمته 

خير الأمم جاء بها من هذا ال�صفر المعنوي الروحاني ومّن عليهم بها واأغرقهم في بحر النعمة.
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. لقد اأظهر نور وجود الر�صول ومنذ 
(1(

»والدنيا كا�صفة النور، ظاهرة الغرور«

.
(2(

البداية، عالمات حاكمّية الحّق واأدّلة ح�صور البراهين الإلهّية بين النا�س

المظلومّية

الإ�صالمّي   الن�صاط  ذاك  وفعل  مّكة،  من  الإ�صالم  حركة  بداأت  عندما 

يثرب في   - المدينة  كانت  الموؤمنين،  وثبات  المترافق مع مظلومّية  فعله 

 P ذاك الوقت - المكان الأّول الذي و�صل ال�صعاع اإليه. اإّن جهاد النبّي

ا�صم  يذكرون  كانوا  كبير.  وب�صكل  المظلوم  جهاد  هو  مّكة،  في  واأ�صحابه 

اهلل ويدعون اإلى التوحيد والتعّقل، ويواَجهون بال�صرب والتعذيب والقتل. 

تعّر�صوا لأنواع واأ�صكال من ال�صغوطات. وفي النهاية ح�صلت ق�صّية �صعب 

والم�صلمين؛  الر�صول  ال�صغوطات على  اأ�صعب  كانت من  التي  اأبي طالب، 

هذه اأمور لي�صت خافية. طبًعا، لم يكن في تلك الأيام اإمكانّيات اإعالمّية 

على  العربّية  القبائل  اإليه  تتوافد  الذي  المكان  كانت  مّكة  اأّن  اإّل  كاليوم؛ 

يثرب  ومن  الطائف  من  ة  خا�صّ  
ٍ
اأّيام في  مّكة  اإلى  ياأتون  كانوا  اختالفها. 

ومن البالد الأخرى؛ وكانوا َيّطلعون على اأحوال مّكة ويتعّرفون على حقيقة 

المظلومّية؛  مع  ترافق  اإذا  ًة  فعله خا�صّ يفعل  الحّق  الكالم  كان  الإ�صالم. 

)1) ال�صيد الر�صي، محمد بن الح�صن المو�صوي، نهج البالغة، تحقيق �صبحي ال�صالح، الطبعة الأولى، 
1387هـ ـ 1967م، بيروت، الخطبة 89، �س122.

)2) من كالم له في لقاء م�صوؤولي النظام )20/3/1380()10/6/2001(.
�صحيفة الإمام، ج 20، �س 452:

الأّولّية  الأحكام  اإحدى  هي   P اهلل  لر�صول  المطلقة  الولية  من  فرًعا  ُتعتبر  التي  الحكومة  اإّن 

لالإ�صالم، ومقّدمة على كاّفة الأحكام الفرعّية حّتى ال�صالة وال�صوم والحج.
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ًة عندما كان  حيث �صيكون له وقعه في القلوب الم�صتعّدة في النهاية؛ خا�صّ

م�صادًرا ومّتبًعا من قبل اأهل الحق، وهذا ما حدث. كان الر�صول كالعمود 

كان  عليه.  يّتكئون  الم�صلمون  كان  والذي  الو�صط  في  يقف  الذي  المحَكم 

الم�صلمون يتعّر�صون لل�صرب والتعذيب، والخوف وال�صطراب والحرمان 

الأعيان  اأبناء  ل�صالح  الإرث  من  الحرمان  وكان  المنزل؛  من  والإخراج 

تعّر�س  كّلما  ولكن  الأرباب؛  باأيدي  لل�صرب  يتعّر�صون  والإماء  والغلمان 

اأحدهم لل�صغط، كانوا يلوذون بالنبّي الذي كان وبتلك ال�صتقامة المعنوّية 

اأن  ا�صتطاع  الذي  الفّيا�س  النبع  ذاك  من  بالقّوة  يمّدهم  الإلهّية  والروح 

يفي�س على كاّفة الخلق بالقّوة؛ كان هوؤلء الأ�صخا�س القليلون - الم�صلمون 

الذين اّتبعوا الر�صول- ي�صتعينون بذلك، لذلك كانوا �صامدين.

لقد فعل هذا ال�صمود فعله، وكان اأّول ظهوٍر لهذا الأَثر في ]اأهل[ يثرب 

اإلى مدينتنا يثرب،  اأقِدم  ]للقدوم[. قالوا  الر�صول  وانتهى الأمر بدعوتهم 

وقال  عهًدا  معهم  وّقع  طبًعا،  الر�صول.  وافق  وقد  رف�صوكم؛  مّكة  اأهل  لأّن 

حيث اإّنني قدمُت اإليكم، ينبغي عليكم الدفاع عّني، وموؤازرتي -اإذ كان يتوّقع 

الحرب - فاأعلنوا عن ا�صتعدادهم لذلك. اإذا اأتيَت يثرًبا، ف�صتكون اأرواحنا 

الغالب  في  كانوا  لك.  فداء  واأموالنا  لك،  فداًء  وعائالتنا  لروحك؛  فداًء 

�صباًبا. لقد اأظهر جمٌع من �صباب يثرب، اإيماًنا عميًقا ورا�صًخا؛ وكذلك فعل 

بع�س كبارهم - اأمثال �صعد بن عبادة و�صعد بن معاذ – حيث دعوا الر�صول 

واأخذوه اإلى المدينة، وغّيروا ا�صَم يثرب وحّولوه اإلى »مدينة النبّي«.
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النّيرة  والوجوه  الجديد،  والكالم  المظلومّية،  هذه  اإّن  جيًدا،  انتبهوا 

بع�س  اإّن  حّتى  وعلى حركتهم  الجميع  على  اأّثرت  قد  الجديدة،  والحادثة 

اأ�صبحوا  اليهود  اأّن  العلم  مع  بذلك  تاأّثروا  المدينة  في  كان  ومن  اليهود 

فيما بعد من اأ�صّد المعاندين- في البداية تاأّثروا به يعني اأّن مجّرد مجيء 

الر�صول P بتلك الحالة- حّتى اإّن قري�س لم تترك الم�صلمين عند الرحيل 

بل كانت توّجه ال�صربات اإليهم وتتعّقبهم وتحا�صر البع�س منهم و... وقد 

.
(1(

�صاعد ذلك غالًبا في مقبولّية دخول الر�صول اإلى المدينة

استجماع الصفات العالية

بلحاظ  ]ا�صتثنائي[  الماألوف  فوق  اإن�صاٌن  م،  المكرَّ الإ�صالم  نبّي  اإّن 

له؛  الذي ل نظير  الأّول  الطراز  والب�صرّية، وهو من  الإن�صانّية  ال�صخ�صّية 

مظهًرا  عزيزة،  اإن�صانّية  �صخ�صّية  في  الرفيعة  الأخالقّية  الخ�صال  َجَمَع 

فيه  اجتمعت  لقد  والم�صاعب؛  الآلم  وتقّبل  والتحّمل  ال�صبر  من  الكثير 

.
(2(

كاّفة الخ�صو�صّيات الإيجابّية لالإن�صان العظيم

خاتمّية النبّوة

اإّن يوم المبعث هو عيٌد للجميع ولي�س للم�صلمين فقط. اإّن ولدة كّل نبّي 

وظهور كّل بعثة، عيٌد لجميع الب�صرّية. عندما كان ياأتي اأنبياء اهلل تعالى، 

والأخالق  والعلم  الكمال  نحو  الب�صرّية  قوافل  ي�صوق  منهم  واحٍد  كّل  كان 

)1) من كالم له في اجتماع تعبئة اللواء 10 �صيد ال�صهداء )26/7/1377()18/10/1998(.
)2) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )23/2/1379()12/5/2000(.
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كاّفة  اإن ّ الإن�صاني.  الكمال  مراحل  نحو  خطوة  يقّربونهم  وكانوا  والعدل 

اأ�صكال التعّقل الب�صري طوال التاريخ، يعود اإلى تعاليم الأنبياء. اإّن الخلق 

الإن�صاني ]الأخالق الإن�صانّية[ الذي يوؤّمن القدرة على ال�صتمرار بالحياة 

للب�صر والف�صائل الأخالقّية، جميعها من تعاليم الأنبياء. لقد هّياأ الأنبياء 

الإ�صالم  نبّي  واإّن  والتكامل؛  التطّور  �صاحة  نحو  وقادوهم  الحياة  للب�صر 

ل  الذي  النهائّي  بالكالم  للب�صرّية  جاء  الذي  الأنبياء  خاتم  هو  المكّرم، 

.
(1(

ينتهي

)1) من كالم له في لقاء م�صوؤولي النظام )11/6/1384()2/9/2005(.
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P آثار وبركات الرسول

تزلزل أعالم الشرك وعبادة األصنام

]قباب[  بالط  �صرفات  ت�صّدع  حول  والتواريخ  الآثار  في  جاء  ما  اإّن 

اأنحاء  كاّفة  في  وال�صرك  الأ�صنام  عبادة  اأعالم  وتزلزل   ك�صرى 

للقدرة  ظهوًرا  يكون  لعّله   - قطعية  الآثار  هذه  كانت  اإذا  فيما   - الدنيا 

الإلهّية، لالإعالن الرمزي عن ح�صور هذه القّوة التي �صتق�صي على جذور 

 .
(1(

الظلم والف�صاد وتطّهر العلم من الخرافة وتخّل�س الح�صارة من الف�صاد

لقد اأر�صل اهلل تعالى اإلى عالم الوجود الذخيرة الإلهّية الكبرى اأي الوجود 

بداية  ح�ّصا�صة  مرحلة  اإلى  منطلًقا  فكان   ،P الأكرم  للر�صول  المقّد�س 

مرحلة اأ�صا�صّية في م�صير الب�صرّية. ولقد جاء في �صاأن اآيات )عالمات( 

ولدة الر�صول اأّنه عندما ولد ذاك العظيم، تهّدمت �صرفات اإيوان ك�صرى، 

وَجّفت  قرون  مدة  م�صتعاًل  بقي  الذي  اآذرك�ص�صب  معبد  نيران  وانطفاأت 

مقّد�صة،  الزمان  ذاك  في  النا�س  بع�س  يعتبرها  كان  التي  �صاوة  بحيرة 

.
(2(

مت الأ�صنام التي كانت معّلقة حول الكعبة وُهدِّ

)1) من كالم له في لقاء مختلف اأبناء ال�صعب )14/6/1372()5/9/1993(.
)2) من كالم له في لقاء م�صوؤولي النظام )9/3/1381()30/5/2002(.
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اإّن هذه الإ�صارات الرمزّية والظاهرّية بالكامل، ت�صير اإلى اّتجاه الإرادة 

وال�صّنة الإلهّيتين في اإ�صباغ خلعة الوجود على هذا الموجود العظيم، وهذه 

ال�صخ�صّية الرفيعة والفريدة. معنى هذه الأحداث الرمزّية هو اأّنه مع هذا 

القدوم المبارك، هو حتمّية طّي ب�صاط الذّل عن الب�صرّية، �صواء كان ذلك 

]الذّل[ من خالل حاكمّية الجّبارين والحّكام الم�صتبّدين - من قبيل ما 
كان يجري اآنذاك في اإيران وروما القديمة - اأو كان وليد عبادة غير اهلل. 

وعلى يدي هذا المولود المبارك، ل بّد اأن تتحّرر الب�صرّية من قيود الظلم 

الذي فر�صه حّكام الجور على المظلومين من الب�صر طوال التاريخ؛ ومن 

خا�صًعا  الإن�صان  جعلت  التي  والمذّلة  الباطلة  والعقائد  الخرافات  قيود 

الآخرين.  الب�صر  اأفراد  مقابل  في  اأو  منه  الأدنى  الموجودات  اأمام  ذلياًل 

لذلك جاء في الآية القراآنّية في باب بعثة النبّي الأكرم؛ قوله تعالى:{ۇئ 

ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
.
(1(

ی}
]لتحديد[  لحّد  خا�صعة  لي�صت  ىئ}  ىئ  ېئ  ېئ      } عبارة  اإّن 

زماني؛ بل ت�صير اإلى الُوجهة. يجب اأن تتحّرك الب�صرّية بعد هذه الحادثة 

هذا  بداأ  لقد  والعقالنّية.  والحقيقّية  والجتماعّية  المعنوية  الحرّية  نحو 

العمل، واإّن ا�صتمراره يكون باأيدينا نحن الب�صر. وهذه �ُصّنة اأخرى في عالم 

.
(2(

الخلق

)1) �صورة الفتح، الآية  28.
)2) من كالم له في لقاء م�صوؤولي النظام )9/3/1381()30/5/2002(.
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نزول الرحمة اإللهّية على البشر

اإّن هذه الولدة العظيمة، هي ولدة اأرقى نماذج الرحمة الإلهّية للب�صرّية؛ 

لأّن وجود ذاك العظيم واإر�صال هذا النبّي الكبير، هو رحمة الحّق تعالى 

على العباد. وينبغي على الب�صرّية اإدراك اأّن هذه الرحمة، هي رحمة غير 

.
(1(

منقطعة؛ بل هي رحمة م�صتمّرة

حركة المسلمين نحو التكامل

بنحو   P الأكرم  النبّي  �صخ�صّية  اأبعاد  بيان  اإن�صان  اأّي  بمقدور  لي�س 

اإّن  العظيم...  ذاك  �صخ�صّية  عن  الواقع  من  قريبة  �صورة  وتقديم  ٍكامل 

ما نعرفه ونعلمه عن من اختاره وا�صطفاه اإلُه العالم وطليعة الأنبياء على 

امتداد التاريخ، هو ظلٌّ و�صبٌح للوجود المعنوي والباطني والحقيقي لذاك 

العظيم؛ اإّل اأّن هذا المقدار من المعرفة يكفي الم�صلمين ل�صمان ا�صتمرار 

الب�صري  التكامل  واأوّج  الإن�صانّية  قّمة  ول�صيرورة  الكمال  نحو  حركتهم 

والجتماع حول  الإ�صالمّية  الوحدة  نحو  التحّرك  على  وي�صّجعهم  اأمامهم 

ذاك المحور. بناًء على ما تقّدم، نو�صي كاّفة الم�صلمين في العالم، بزيادة 

والتعاليم  واأخالقه  و�صيرته  وحياته  الر�صول  �صخ�صّية  اأبعاد  حول  العمل 

.
(2(

الماأثورة والمن�صو�صة عن ذاك العظيم

)13/5/1375( الإ�صالمّية  الوحدة  موؤتمر  في  الم�صاركين  ال�صيوف  لقاء  في  له  كالم  من   (1(
.)3/8/1996(

)24/7/1368( الإ�صالمّية  الوحدة  موؤتمر  في  الم�صاركين  ال�صيوف  لقاء  في  له  كالم  من   (2(
.)16/10/1989(

P  اآثار وبركات الر�صول



48Pال�صخ�صية القيادية للنبّي محّمد

الميل إلى اإلسالم

ر�صول  عرفوا  ما  اإذا  مّمن  العالم،  في  الب�صر  من  الكثير  هناك   ...

اإذا  اأي   - ذلك  من  اأقّل  حّتى  اأو  الم�صلمون،  عرفه  الذي  بالقدر  الإ�صالم 

ما تجّلى من تلك ال�صخ�صّية النورانّية في قلوبهم - ف�صيكون ذلك �صامًنا 

.
(1(

لعقيدتهم والتزامهم بالإ�صالم. يجب اأن نعمل على هذه الم�صاألة

وحدة المسلمين

في  للوحدة  عامل  اأكبر   ،P الأكرم  الإ�صالم  نبّي  وجود  كان  لقد 

اآحاد  لأّن عقيدة  يكون كذلك؛  اأن  يمكنه  واليوم  الإ�صالمّية  الع�صور  كاّفة 

لذلك  والع�صق،  للعاطفة  تواأم  العظيم،  الأقد�س  الوجود  بذاك  الم�صلمين 

كان ذاك العظيم، مركز ومحور العواطف والعقائد عند كاّفة الم�صلمين. 

وتقريب  الم�صلمين  قلوب  ا�صتئنا�س  موجبات  اإحدى  من  المحورّية،  وهذه 

.
(2(

الفرق الإ�صالمّية بع�صها من بع�س

)24/7/1368( الإ�صالمّية  الوحدة  موؤتمر  في  الم�صاركين  ال�صيوف  لقاء  في  له  كالم  من   (1(
.)16/10/1989(

)2) م.ن.



أخالق الرسول P وسيرته

ال�صخ�صّية«  »الأخالق  اإلى  الر�صول  اأخالق  تق�صيم  باخت�صار  يمكننا 

وخ�صو�صّياته  اإن�صاًنا  باعتباره  اأخالقه  اأي  الحكومّية«:  و»الأخالق 

واأخالقه و�صلوكه باعتباره حاكًما. طبًعا، هذه الأمور هي جزٌء ي�صير مّما 

هو موجود في �صخ�صّية ذاك العظيم؛ حيث اإّن وجوده ي�صّم اأ�صعاف هذه 

الخ�صو�صّيات البارزة والجميلة التي �صاأ�صير اإلى بع�صها. كان ذاك العظيم 

في  المظلومين  ومدافًعا عن  و�صهًما  ومتوا�صًعا  و�صبوًرا،  و�صادًقا،  اأميًنا، 

كاّفة الحالت. كان �صلوكه �صليًما. وكان تعامله مع الّنا�س يقوم على اأ�صا�س 

موؤذًيا.  حديثه  يكن  ولم  الكالم،  َح�َصَن  كان  وال�صّحة.  وال�صفاء  ال�صدق 

بالعّفة والحياء والطهارة في  كان طاهًرا. كان في مرحلة �صبابه معروًفا 

وكان  الإ�صالم  قبل  العربّية  الجزيرة  في  اأخالقًيّا  الفا�صدة  البيئة  تلك 

الجميع يقبلونه ولم يكن متلّوًثا باأّي �صيء. كان من اأ�صحاب النظافة: كان 

بالنظافة.  ممزوًجا  �صلوًكا  �صلوكه  وكان  نظيًفا،  وجهه  كان  نظيًفا،  لبا�صه 

كان �صجاًعا ولم تتمّكن اأّي جبهة من الأعداء مهما كانت عظيمة اأن تفّت 

ح كالمه انطالًقا من ال�صراحة  من ع�صده اأو تخيفه. كان �صريًحا، يو�صّ
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وال�صدق. كان في حياته حكيًما وزاهًدا كما كان روؤوًفا مت�صامًحا كريًما. 

ا. وكان يعطي المال ول ينتقم، كان �صموًحا وَعُفوَّ

العبادة.  اأ�صحاب  والتوا�صع وكان من  والت�صامح  الحنان  ... كان كثير 

وكانت هذه الخ�صو�صّيات موجودة في �صخ�صّيته العظيمة في كاّفة جوانب 

.
(1(

حياته، منذ مرحلة ال�صباب اإلى الوفاة طيلة ثالث و�صّتين �صنة

ه
ّ

في العالقة مع الل

العبودّية هلل: 

كان الر�صول وما تمّتع به من مقام و�صاأن وعظمة، غير غافل عن عبادته؛ 

اأّم  تفّقدت  الليالي  اإحدى  في  وي�صتغفر.  ويدعو  الليل  منت�صف  يبكي  كان 

�صلمة الر�صول فلم تجده؛ ذهبت تبحث عنه لتجده م�صغوًل بالدعاء حيث 

كانت الدموع تنهمر من عينيه وهو ي�صتغفر ويقول: »اللهم ول تكلني اإلى 

عن  و�صاألها  اإليها  الر�صول  فتوّجه  �صلمة  اأّم  بكت   .
(2(

عين« طرفة  نف�صي 

اهلل  عند  عزيٌز  اأنت  اهلل،  ر�صول  يا  قائلة:  اإليه  فتوّجهت  وجودها،  �صبب 

.  فلماذا تبكي 
(3(

وذنوبك مغفورة ـ { پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ}

َمن  ؛ 
(4(

يوؤمنني«؟ »وما  قال:  نف�صي؟  اإلى  تكلني  ول  اللهم  ترّدد:  ولماذا 

الذي يحفظني اإذا غفلت عن اهلل؟ هذا در�ٌس لنا. اإن ّالدر�س الكبير الذي 

)1) خطبة �صالة الجمعة في طهران )23/2/1379()12/5/2000(.
)2) العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 16، الباب 9، مكارم اأخالقه و�صيرته و�صّنته.

)3) �صورة الفتح، الآية  2.
)4) العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 16، الباب 9، مكارم اأخالقه و�صيرته و�صّنته.
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عّلمنا اإّياه الر�صول هو عدم ن�صيان اهلل، والعتماد على اهلل، والطلب منه 

وفي  الراحة  يوم  وفي  ال�صعب  اليوم  وفي  الذّلة،  يوم  وفي  العزة،  يوم  في 

اليوم الذي يحا�صر فيه العدّو الإن�صان، وفي اليوم الذي ُيْفَر�س فيه العدّو 

.
(1(

-بكّل عظمته- على الإن�صان وعلى وجوده

تتجّلى قيمة والد فاطمة عند اهلل في العبودّية مع الإ�صارة اإلى اأّن فاطمة 

الموؤمنين  واأمير  اإّنها  حيث  المع�صومين،  كاّفة  ف�صائل  ومنبع  مبداأ  هي 

ور�صوله«؛  عبده  محمًدا  اأّن  »اأ�صهد  الر�صول.  وجود  بحر  من  قطراٌت 

عطي مقام 
ُ
اأ ]اإّنما[  الأ�صا�س  وفي  ر�صالته؛  ثّم  كانت عبودّيته  البداية  في 

.
(2(

الر�صالة له - وهو مقاٌم �صامخ - ب�صبب العبودّية

العبادة وال�ستغفار: 

الل  ر�صول  كان  »الذي  المفاتيح:  في  المقّررة  ال�صلوات  حول  جاء 

P يداأب في �صيامه وقيامه في لياليه واأيامه بخوًعا لك في اإكرامه 

حّتى  �صعبان  �صهر  يعّظم  الر�صول  كان  ؛ 
(3(

ِحمامه« محّل  اإلى  واإعظامه 

اآخر حياته، ويخ�صع اأمامه وقد عّود نف�صه على ال�صيام والقيام في �صهر 

�صعبان. جاء في العبارات التي تلت المقدمة: »اللهم فاأِعنَّا على ال�صتنان 

.
(4(

ب�صّنته فيه«

)1) خطبتي �صالة الجمعة في طهران )5/7/1370()27/9/1991(.
)2) من كالم له في لقاء من�صدي اأهل البيت )5/5/1384()27/7/2005(.

البيتR لإحياء  اآل  ال�صيعة، تحقيق موؤ�ص�صة  ال�صيخ محمد بن الح�صن، و�صائل  العاملي،  الحر   (3(
ا�صتجابة  باب   ،492 10، �س  ج  اإيران،  ـ  ـ قم  المطبعة مهر  1414هـ.ق،  الثانية،  الطبعة  التراث، 

�صوم �صعبان.

)4) م.ن.
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الوقوف في المحراب. كان  م قدماه من  تتوَرّ كانت عبادته، عبادة َمن 

والبكاء  والت�صّرع  بالعبادة  الليل �صاحًيا وم�صغوًل  يق�صي جزًءا طوياًل من 

وال�صتغفار والدعاء. كان يناجي اهلل وي�صتغفره. وفي غير �صهر رم�صان كان 

ي�صوم يوًما من كّل يومين في �صهري �صعبان ورجب وفي باقي اأيام العام... 

هذا  كّل  لماذا  اإليه:  يتوّجهون  الأ�صحاب  وكان  الحار.  الطق�س  ذلك  رغم 

الدعاء والعبادة وال�صتغفار واأنَت ل ذنب لك؛ حيث جاء في �صورة الفتح: 

؟! وكان يجيب: »اأفال اأكوُن عبًدا 
(1(

{ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ}
(3(

عم؟ ؛ اأفال اأكون عبًدا �صكوًرا وقد اأنعم اهلل عليَّ كّل هذه النِّ
(2(

�صكوًرا«

ذكر اهلل دائًما: 

كان الر�صول الأكرم P مع تلك القّوة الملكوتّية، دائم الذكر والتوّجه 

.
(4(

والتو�ّصل اإلى اهلل تعالى

ُنِقل عن النبّي الأكرم P اأّنه قال: »األ اأدّلكم على �صالح ينجيكم من 

 .
(5(

الدعاء« الموؤمن  �صالح  فاإّن  والنهار  بالليل  رّبكم  تدعون  اأعدائكم، 

م يقوم بكاّفة الأعمال ال�صرورّية في �صاحة  لذلك كان ر�صول الإ�صالم المكرَّ

م الجنود وي�صع كّل منهم في مكانه ويقّدم لهم الإمكانّيات  الحرب؛ كان ينظِّ

)1) �صورة الفتح، الآية  2.
)2) الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 6، �س 191.

)3) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )23/2/1379()12/5/2000(.
)4) من كالم له في لقاء اأهالي قم )19/10/1371()9/1/1993(.

الغفاري،  اأكبر  علي  وتعليق  ت�صحيح   ،468 �س   ،2 ج  الكافي،  يعقوب،  بن  ال�صيخ محمد  الكليني،   (5(
طهران، دار الكتب الإ�صالمية، مطبعة حيدري، 1365هـ.�س.، ط2. 
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الالزمة ويو�صيهم بما يجب، وي�صرف عليهم اإ�صراف القائد على جنوده؛ 

ولكّنه كان في الوقت عينه، يركع على الأر�س ويرفع يديه للدعاء والت�صّرع 

.
(1(

ومناجاة اهلل تعالى ليطلَب منه ما يريد

العتماد على اهلل:

اهلل  اإلى  يت�صّرع  عندما  العتبار  بعين  ياأخذ  ل  الكريم...  ر�صولنا  كان 

في  اأثًرا  يترك  قد  ذلك  اأّن  ال�صعبة،  الأوقات  في  منه  العون  ويطلب  تعالى 

اأذهان المخاَطبين والناظرين ]والحاظرين[، فيفهموا عجزه. بل كان ي�صير 

ب�صراحة: اأنا عاجٌز ول يمكنني الإتيان بعمٍل دون م�صاعدة من اهلل تعالى. 

اأثناء معركة الأحزاب، عندما حا�صر الأعداء المدينة والر�صول والموؤمنين، 

من جهات عّدة، حيث كانوا يريدون الق�صاء بالكامل على الإ�صالم والقراآن 

والر�صالة الجديدة، كان الر�صول في تلك الحالة ينّظم الجنود ويّتخذ تدابير 

دقيقة، ويحّر�س النا�س على المقاومة، وكان بالإ�صافة اإلى ذلك يجثو على 

ال�صيرة، حيث كان يرفع يديه  ركبتيه، وقد تكّرر هذا الم�صهد وذكرته كتب 

.
(2(

يت�صّرع ويبكي ويناجي اهلل ويطلب العون والن�صر والتوفيق منه تعالى

عدم الخوف من اأحد غير اهلل: 

كان الر�صول P ذاكًرا هلل في كاّفة الحالت وكان يطلب المدد منه في 

ال�صّر  اأحًدا �صواه. ويكمن  جميع ال�صاحات، كان يطلب من اهلل ولم يَخف 

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )29/7/1384()21/10/2005(.
)2) من كالم له في لقاء ممثلي المجل�س )29/3/1379()18/6/2000(.
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الأ�صا�صي لعبودّية الر�صول اأمام اهلل تعالى في اأّنه لم يح�صب اأّي ح�صاب لأّي 

قّوة في مقابل اهلل، ولم تكن عالقته به عالقة واهم، ولم يقطع �صبيل اهلل 

ب�صبب اأهواء الآخرين. يجب اأن يتحّول مجتمعنا اإلى مجتمٍع اإ�صالمي من 

.
(1(

خالل الدر�س الذي يتعّلمه من الأخالق النبوّية

أخالقه في العالقة مع نفسه

الن�سباط والترتيب: 

كان الر�صول ومنذ مرحلة الطفولة موجوًدا نظيًفا. وخالًفا لما كان عليه 

مرحلة  في  كان  ومرتًبا.  نظيًفا  كان  العربّية،  القبائل  واأطفال  مّكة  اأطفال 

ي�صّرح[  ]�صار   
(2(

اأ�صبح رجال راأ�صه وبعد ذلك، عندما  ي�صّرح �صعر  �صباه 

بالنظافة  مقّيًدا  كان  ـ  وال�صّتين  الخم�صين  �صّن  في  ـ  ولحيته  راأ�صه  �صعر 

ب�صكٍل كامل. كانت ذوؤابتاه النظيفتان ت�صالن اإلى اأذنيه؛ وكذلك محا�صنه 

الجميلة، كانت نظيفة ومعّطرة. قراأت في رواية اأّنه كان في بيته دّن ]جرن[ 

ـ حيث لم تكن المراآة رائجة في ذاك الزمان.  ماء ينظر فيه ليرى وجهه 

، وكان يعّطر 
(3(

»كان ُي�صّوي عمامته ولحيته اإذا اأراد اأن يخرج اإلى اأ�صحابه«

نف�صه بالعطر. وكان في رحالته ي�صطحب معه الم�صط والعطر، على الرغم 

من حياة الزهد التي كان يعي�صها -و�صاأ�صير اإلى اأّن حياة الر�صول كانت حياًة 

زاهدة - وكان ي�صطحب معه الكحل، يكحل به عينيه حيث كان الرجال في 

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )5/7/1370()27/9/1991(.
)2)  اي عندما بلغ مرحلة عز ال�صباب والرجولة.

)3) هناك �صبيه لهذا المطلب في بحار الأنوار، ج76، �س 307؛ »فوقف ي�صوّي لحيته وينظر اإليها«.
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ذاك الع�صر يكّحلون اأعينهم. وكان ي�صتعمل الم�صواك عّدة مرات في اليوم 

.
(1(

وكان ياأمر الآخرين بالنظافة والم�صواك والظاهر المرّتب

اأولى الإ�صالم اأهمّية لم�صاألة الجمال. وقد �صمعنا كثيًرا: »اإن الل جميٌل 

. وقد ذكرت كتبنا الحديثة العديد من الروايات حول 
(2(

ويحّب الجمال«

حول  ل  مف�صّ بحٌث  »النكاح«  كتاب  وفي  وو�صعه.  براأ�صه  الر�صول  اهتمام 

ينبغي  اأّنه  البع�س  يت�صّور  بنف�صيهما.  والمراأة  الرجل  اهتمام  �صرورة 

على الرجال مثاًل تق�صير �صعر راأ�صهم، كال، في ال�صرع ُي�صتحّب لل�صباب 

»ال�صعر  الرواية:  في  جاء  المجتمع[.  عرف  الراأ�س]بح�صب  �صعر  ترك 

اأّن  . وفي الرواية على �صبيل المثال 
(3(

 الَح�َصن من كرامة الل فاأكرموه«

الر�صول P عندما كان يريد الخروج اإلى اأ�صحابه، كان ينظر اإلى وعاء 

فيه ماء يرّتب و�صعه وراأ�صه. لم يكن في ذاك الزمان مراآة بال�صكل الموجود 

المدينة مجتمًعا فقيًرا. كان  بكثرة؛ وكان مجتمع  تكن متوّفرة  ولم  اليوم 

ي�صتعمله كمراآة ينظر فيه عندما يريد  للر�صول وعاء فيه ماء، حيث كان 

اللبا�س  المرتب،  الو�صع  اأّن  اإلى  الأمر  وي�صير هذا  اأ�صحابه.  اإلى  الخروج 

الجّيد والميل نحو الجمال، كّل ذلك مطلوب في �صرع الإ�صالم. اأّما ال�صيء 

.
(4(

ال�صّيئ والم�صّر فهو اأن ت�صبح هذه الأمور و�صيلة للفتنة والف�صاد والتبّرج

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )23/2/1379()12/5/2000(.
)2) العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 62، �س 125.

)3) الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 2، �س 129، الباب 78، باب ا�صتحباب اإكرام ال�صعر )قريب من 
هذه الم�صامين(.

)4) حوار مع ال�صباب )7/2/1377()27/4/1998(.
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الوقار والهيبة: 

يرتبكون في  النا�س  وكان  اإلهّية وطبيعّية  الر�صول كان ذو هيبة  اأّن  مع 

.
(1(

ح�صوره، فاإّنه كان يالطف النا�س وكان َح�َصَن الأخالق معهم

النظافة والطهارة: 

 ي�صعونه اأمامه؛ لم يكن يطلب 
ٍ
كان لبا�صه ب�صيًطا. وكان يتناول اأّي طعام

كانت  مرغوب.  غير  باعتباره   
ٍ
طعام اأيَّ  يرف�س  يكن  ولم  ا؛  خا�صًّ طعاًما 

هذه الُخُلقّيات منقطعة النظير في تاريخ الب�صرّية. وكان حين تعامله مع 

الآخرين، في كمال النظافة والطهارة الظاهرّية والمعنوّية حّتى قال عبد 

: »ما راأي� اأحًدا اأجود ول اأنجد ول اأ�صجع ول اأو�صاأ من 
(2(

اهلل بن عمر

.
(4( 

،
(3(

ر�صول الل«

ب�ساطة اللبا�س: 

ُروي اأّنه كان في الغرفة القديمة والمظلمة للر�صول، مراآٌة طبيعّية ووعاٌء 

من ماء حيث: »كان ي�صوّي عمامته ولحيته اإذا اأراد اأن يخرج اإلى اأ�صحابه«؛ 

كان الر�صول يهتّم بترتيب عمامته وم�صط لحيته. لماذا كان الر�صول يرّتب 

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )5/7/1370()27/9/1991(.
)2) »عبد اهلل بن عمر« ال�صحابي المعروف ابن الخليفة الثاني. ولد في مّكة قبل الهجرة دخل الإ�صالم 
مع والده وهاجر قبله اإلى المدينة. في الخام�صة ع�صر من عمره كان من جملة الذين �صاركوا في 

ا تولي  غزوة الخندق. حاول البع�س بيعته للخالفة بعد مقتل عثمان، اإل اأنه رف�س ذلك ورف�س اأي�صً

من�صب الق�صاء. نقلت كتب ال�صحاح 2630 حديًثا عنه. توفي عام 73هـ.ق عن عمر 83 عاًما وهو 

اآخر �صخ�س من ال�صحابة الذين توفوا في مكة.

)3) العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 16، �س 231.
)4) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )5/7/1370()27/9/1991(.
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عمامته؟ ولماذا كان يرّتب لحيته؟ لماذا اأّكدت الروايات العديدة واأو�صت 

بترتيب �صعر الراأ�س واللحية وا�صتعمال الم�صط؟ ما هو ال�صبب في ذلك؟ ُروَي 

اأّن الر�صول كان يرّتب العمامة ويترك جزًءا منها يخرج اإلى ما تحت الحنك. 

ما هي اأهمّية ذلك؟ الأهمّية في ذلك اأّنه اأراد اأن يعّلمنا در�ًصا في الن�صباط 

لي�س  الأ�صا�س  في   - الفاخر  اللبا�س  تلب�صوا  ل  لكم  يقولوا  لم   .
(1(

والترتيب

من ال�صروري ارتداء اللبا�س الفاخر - بل العك�س من ذلك، الأف�صل ارتداء 

يكون  اأن  يجب  المتوا�صع  اللبا�س  هذا  اأّن  اإّل  والب�صيط؛  المتوا�صع  اللبا�س 

نظيًفا ل تملوؤه الأو�صاخ، يجب اأن يكون منّظًما ومرتًبا، اأزراره غير منتَزَعة 

.
(2(

وغير مفتوحة. هذا هو المق�صود من الن�صباط والترتيب الظاهري

يقع البع�س في الخطاأ عندما يت�صّور اأّن الظاهر المرّتب تواأٌم لل�صلوك 

ال�صتعالئي ]الأر�صتقراطي[ وتواأٌم لالإ�صراف؛ كال، ]اإذ[ يمكن لالإن�صان 

والمرّقع  القديم  اللبا�س  بهذا  ]حتى[  نظيًفا  مرّتًبا  ا  �صخ�صً يكون  اأن 

 قديًما ومو�صوًل ]متوا�صًعا[؛ اإّل 
(3(

]المتوا�صع[. فقد كان لبا�س الر�صول
اأّن لبا�صه ووجهه كانا نظيفين. هذه الأمور موؤّثرة وب�صكل كبير على م�صتوى 

اإّن  وال�صحي.  الخارجي  الو�صع  وفي  ال�صلوك  وفي  الآخرين،  مع  التعاطي 

.
(4(

هذه الأمور التي تبدو في الظاهر �صغيرة هي في الباطن كثيرة التاأثير

)1) من كالم له في لقاء م�صوؤولي التعبئة )4/2/1373()14/5/1994(.
)2) م.ن.

)3) عن الغزالي في الأحياء: كان P يلب�س من الثياب ما ُوجد، من اإزاٍر اأو رداء اأو قمي�س اأو ُجّبٍة اأو 
غير ذلك. وكانت تعجبه الثياب الخ�صر. وكان اأكثر ثيابه البيا�س. )العالمة الطباطبائي، محمد 

ح�صين، �صنن النبّي، كتاب فرو�صي اإ�صالميه، طهران، الطبعة الخام�صة 1370هـ.�س.،  �س 120(.

)4) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )23/2/1379()12/5/2000(.
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الثبات وال�ستقامة: 

في  �صلوكه  يختلف  لم  الوطنّية؛  الثروة  تغّيره  ولم  ال�صلطة،  تغّيره  لم 

.
(1(

مرحلة ال�صعوبات عنه في المرحلة التي زالت فيها ال�صعوبات

في العالقة مع الناس

الحياء والعفة: 

كان ذلك العظيم - في مرحلة �صبابه- في تلك البيئة الفا�صدة للجزيرة 

العربية قبل الإ�صالم، معروًفا بالحياء والعّفة، وكان الجميع يقّر بطهارته 

وعدم تلّوثه. كان كثير الأخالق، ولم يمدَّ رجليه في ح�صور اأحد، ولم يهن 

يلومه �صخ�س على �صيء  الحياء. عندما  الإطالق. كان �صديد  اأحًدا على 

كان يعتبره على حّق - وفي التاريخ نماذج من ذلك - كان ُيخف�س راأ�صه 

.
(2(

اإلى الأر�س من �صّدة الخجل والحياء

العفو والت�سامح: 

ل  والذين  ال�صحراء  في  العي�س  اعتادوا  الذين  الأعراب  اأحد  اأّن  ورد 

معرفة لديهم عن الح�صارة والمدنّية واآداب المعا�صرة والأخالق المتداولة 

في الحياة، َقِدَم المدينة مع ما يمتلك من خ�صونٍة وطبٍع �صحراوي ودخل 

على ر�صول اهلل. كان الر�صول في ذاك الوقت بين اأ�صحابه؛ اإّما في الم�صجد 

واأعطاه  ف�صاعده  �صيًئا،  الر�صول  من  الأعرابي  هذا  طلب  الطريق.  في  اأو 

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )5/7/1370()27/9/1991(.
)2) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )23/2/1379()12/5/2000(.
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بع�س المال والطعام واللبا�س على �صبيل المثال. وبعد هذا العطاء �صاأله: 

هل اأنت را�ٍس؟ وهل اأح�صنُت اإليك؟ وهل هذا مقبول؟ فاأجاب انطالًقا من 

الّلتين يمتاز بهما  تلك الخ�صونة ال�صحراوّية وال�صراحة وعدم المجاملة 

هوؤلء الأ�صخا�س واإح�صا�ًصا منه باأّن ما اأعطي له كان قلياًل وقال: اأنت لم 

تنجز لي اأّي عمل، ولم تظهر اأدنى محّبة، وما قّدمته لي�س �صيًئا ُيذكر.

... كان لهذا التعاطي الخ�صن مع الر�صول، وقٌع موؤلٌم وثقيٌل في قلوب 

الأ�صحاب. غ�صب الجميع. نه�س بع�س الأ�صحاب وهم في حالة غ�صب، 

ذلك  رف�س  الر�صول  اأّن  اإّل  فعل؛  برّدة  والقيام  الأعرابي  توبيخ  واأرادوا 

وطلب منهم الكّف عنه واأّنه يمكنه بنف�صه حّل الم�صاألة معه. ترك الر�صول 

الأ�صحاب وا�صطحب الأعرابّي اإلى منزله - والوا�صح اأّن الر�صول كان في 

اأكثر  له  اأن يقّدم  باإمكانه  واإّل  كان  الكثير؛  ال�صيء  الموقع ل يمتلك  ذاك 

له:  قال  ثّم  المال.  اأو  والطعام  كاللبا�س  اأخرى  اأموًرا  واأعطاه  من ذلك - 

هل ر�صيت الآن؟ قال: نعم، وقد ظهر على هذا الرجل الر�صا والخجل مّما 

�صاهده من اإح�صان وُحلٍم عند الر�صول.

اأمام  قليل  قبل   
ٍ
بكالم تحّدثَت  اأنت  قائاًل:  الر�صول  اإليه  توّجه   ...

نذهب  اأن  ترغب  هل  لك.  وكارهًة  عليك  حاقدًة  قلوبهم  جعل  اأ�صحابي، 

اإليهم وتحّدثهم بما قلته لي وتبّين ر�صاك؟. قال: نعم، اأنا جاهٌز لذلك. ثّم 

قام الر�صول با�صطحاب الأعرابي ليل ذاك اليوم اأو في اليوم التالي اإلى 

الأ�صحاب وخاطبهم مبّيًنا لهم اأّن هذا الأخ الأعرابي را�ٍس عّنا، و�صاأله: اإن 

كنَت را�ٍس، فتحّدث. وهنا تحّدث الأعرابي، مبّيًنا ر�صاه و�صروره و�صكره 
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للر�صول الأكرم؛ لما اأظهره من محّبة له. تحّدث بذلك وذهب.

... رحل الأعرابّي، فتوّجه الر�صول اإلى اأ�صحابه ميّبًنا لهم اأن َمَثل هذا 

الأعرابي، كالناقة التي انف�صلت عن القطيع واأخذت ترك�س في ال�صحراء؛ 

واأو�صح لهم اأّنكم اأّيها الأ�صحاب تهجمون على الناقة لتم�صكوها وتعيدوها 

اإلّي، وتتوّجهون اإليها من كل جانب، وهذا يوؤّدي اإلى زيادة خوفها وازدياد 

خوفه  بزيادة  لكم  اأ�صمح  لم  واأنا  �صعًبا.  بها  الإم�صاك  في�صبح  خ�صونتها 

وابتعاده عّنا. بل توّجهت اإليه بمحّبة وحنان واأعدته اإلى جمعنا. هذه هي 

.
(1(

طريقة الر�صول

الأمانة: 

ا�صم »الأمين«  اأّنه كان ُيطلق عليه في الجاهلّية  اإلى حّد  اأمانته  بلغت 

عنده  يودعونها  كانوا  جًدا،  المهّمة  باأماناتهم  اإليه  ياأتون  النا�س  وكان 

بداية  بعد  الأمر  هذا  ا�صتمّر  وقد  �صليمة.  اإليهم  �صتعود  اأّنها  ويطمئّنون 

الدعوة الإ�صالمّية وا�صتعال نيران العداء مع قري�س، في هذه الأجواء، كان 

الأعداء اإذا رغبوا و�صع �صيء اأمانًة عند �صخ�س، كانوا ياأتون اإلى الر�صول! 

ا ليعيد  لذلك �صمعتم اأّن الر�صول عندما هاجر اإلى المدينة، ترك فيها علًيّ

الأمانات  اأّن هناك بع�س  يّت�صح من خالل ذلك  اأ�صحابها.  اإلى  الأمانات 

كانت عنده في ذاك الوقت. ولم تكن اأماناٌت للم�صلمين، بل اأماناٌت للكّفار 

.
(2(

والأ�صخا�س الُمعادين له

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )28/7/1368()20/10/1989(.
)2) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )23/2/1379()12/5/2000(.
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المحّبة: 

همومه  تظهر  النا�س.  بين  ب�صو�ًصا  كان  َح�َصًنا،  النا�س  مع  �صلوكه  كان 

واأحزانه واآلمه عندما يكون وحيًدا، ول يبديها اأمام النا�س، بل كان بينهم 

اآذاه �صخ�س كان يظهر ذلك على  واإذا  الجميع.  ي�صّلم على  ب�صو�ًصا. كان 

وجهه اإل اأّن ل�صانه ل يف�صح عن ذلك. كان ل ي�صمح بالتعّر�س ل�صخ�س في 

ح�صوره اأو توجيه اإهانة اإليه. كان يالطف الأطفال؛ ويعطف على الن�صاء؛ 

وي�صاركهم  اأ�صحابه  مع  يمزح  كان  ال�صعفاء،  مع  الت�صّرف  َح�َصَن  وكان 

.
(1(

م�صابقة الفرو�صّية

ال�سدق وال�سالح: 

.
(2(

كان تعامله مع النا�س على اأ�صا�س ال�صدق وال�صفاء وال�صداقة

ما هو ال�صيء الذي كان يحكم الحركة العظيمة للر�صول؟ التوحيد؛ فاإلى 

جانب تلك العبادة والدعاء والبكاء و�صط الليل، كانت مثل هذه المظاهر: 

مظهر العلم؛ مظهر ال�صجاعة؛ مظهر الجهاد؛ مظهر ال�صيا�صة؛ فلو طالعتم 

حياة  من  الق�صير  الزمان  ذاك  في  ذلك،  من  نماذج  �صتجدون  التاريخ 

الر�صول. اإّن ال�صنوات الع�صر من حياة الر�صول، كانت حياًة عجيبة؛ وهي 

حقيقًة، مجموعة متراكمة ل يعلمها الكثيرون مع الأ�صف. اإّن ال�صدق، كان 

عالمة تلك الروؤية التوحيدّية؛ حافظوا دائًما على هذا ال�صدق في العمل 

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )23/2/1379()12/5/2000(.
)2) م.ن.
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واأّي مناورة  �صيا�صي  اأ�صلوب  واأّي  لأّي طريقة  يكون  اأن  يمكن  ل  والقول... 

اإليها.  �صيا�صّية تلك الجاذبّية الموجودة في ال�صدق حيث تجذب القلوب 

.
(1(

في الحقيقة كان يمتلك هذه الخا�صّية

الإنفاق: 

الفقراء  اجتمع  فذبحها.  �صاًة  الأّيام،  تلك  في  الر�صول  اإلى  قّدموا 

ع  ُيَقطِّ الر�صول  وكان  اللحم.  من  ن�صيبهم  على  للح�صول  والم�صتحّقون 

الكتف  منها  فبقي  عليهم،  ويوّزعه  لنف�صه  ذبحها  التي  ال�صاة  من  اللحم 

فقط. وحيث اإّنه لم يبقى �صخ�س لم يح�صل على اللحم، اأخذ الكتف اإلى 

يا ر�صول اهلل،  الر�صول:  اإحدى زوجات  وُيَعّد لالأكل. قالت  ليطبخ  المنزل 

عت ال�صاة باأكملها ولم يبق �صوى هذا الكتف. عندها قال الر�صول، ل،  ُوزِّ

لقد بقيت باأكملها اإّل اأّن الكتف هو الذي �صنفقده؛ لأّننا �صنتناوله ولن يبقى 

.
(2(

منه �صيء، اأّما الذي اأنفقناه فهو الذي يبقى لنا

المعاملة الخالية من التكّبر: 

الح�صنة.  الإن�صانّية  المعاملة  النا�س؛  مع  الر�صول  �صلوك  هذا  كان 

الت�صّرف كالنا�س، من دون تكّبر ومن دون تجّبر. مع اأّنه P كان ذا هيبة 

اأّنه كان لطيًفا  اإّل  النا�س يرتبكون في ح�صوره  اإلهّية وطبيعّية بحيث كان 

.
(3(

وح�صن الأخالق معهم

)1) من كالم له في لقاء اأع�صاء التجمع الإ�صالمّي  للطالب )17/8/1379()8/10/2000(.
)2) من كالم له في لقاء المعوقين )28/4/1368()19/7/1989(.

)3) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )5/7/1370()27/9/1991(.
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ال�سجاعة: 

اإخافته  من  العظيمة  العدو  جبهات  من  اأّي  تتمّكن  ولم  �صجاًعا  كان 

العظيم  ذاك  حياة  طيلة  الخ�صو�صّيات  هذه  روؤية  يمكن  كان  وترهيبه... 

.
(1(

منذ مرحلة ال�صباب اإلى وفاته طيلة ثالث و�صّتون �صنة

التوا�سع: 

الآخرون  يتحّمل  ل  التي  الأ�صياء  �صماع  يتحّمل  كان  اأّنه  توا�صعه  بلغ 

اأبي  يجعل  باأ�صلوب  اأحياًنا  معه  يت�صّرفون  مّكة  في  اأعداوؤه  كان  �صماعها. 

طالب يغ�صب وي�صتّل �صيفه عندما ي�صمع �صيًئا من هذا القبيل، ل بل كان 

بقطع  ويهّددهم  الر�صول  على  تجّروؤوا  الذين  ويق�صد  غالمه  ي�صطحب 

في  بالغ.  بتوا�صع  الم�صهد  ذلك  يتحّمل  كان  فقد  الر�صول  اأّما  اأعناقهم، 

اإحدى المّرات جرى حوار مع اأبي جهل فوّجه اأبو جهل اإهانة اإلى الر�صول؛ 

الأ�صخا�س ليخبر  اأحد  التوا�صع. خرج  ال�صكوت وظهر عليه  اأّنه اختار  اإّل 

الحمزة بما فعله اأبو جهل مع ابن اأخيه. خرج الحمزة غا�صًبا حيث ق�صد 

اأبي جهل و�صربه بالقو�س على راأ�صه ف�صالت منه الدماء. ثّم بعد ذلك، جاء 

واأعلن اإ�صالمه تحت تاأثير هذه الحادثة. وكذلك الأمر، بعد دعوة الإ�صالم، 

كان بع�س الم�صلمين تارًة، نتيجة الغفلة اأو الجهل، يوّجه اإهانًة اإلى الر�صول 

حول ق�صّية ما. في اإحدى المّرات توّجهت اإحدى زوجات الر�صول -زينب 

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )23/2/1379()12/5/2000(.
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اأنت  له  وقالت  اإليه   - الموؤمنين  اأّمهات  من  واحدة  وهي   
(1(

جح�س بنت 

ر�صول، ولكّنك ل تعدل! تب�ّصم ]فابت�صم[ النبّي و�صكت؛ فقد كانت تنتظر 

منه اأمًرا في الحياة الزوجّية دون اأن يجيبها عليه. وفي بع�س الأوقات كان 

اأرجلهم  اإلى الم�صجد حيث كانوا يجل�صون ويمّدون  ياأتي بع�س الأ�صخا�س 

الأظافر-  تقليم  على  الحّث  جاء  حيث   - اأظافرهم!  تقليم  منه  ويطلبون 

.
(2(

وكان الر�صول يتحّمل كّل هذه الجراأة وقّلة الأدب بتوا�صع كامل

بل�سم اآلم الب�سرّية: 

لأّنه  �صحيح؛  للب�صرّية،  عيٌد  الأنبياء  خاتم  بعثة  اأّن  من  نّدعيه  ما  اإّن 

مداواة  الإ�صالم،  تعاليم  خالل  ومن  المرحلة  هذه  في  بالإمكان،  اأ�صبح 

كاّفة الآلم الب�صرّية باأف�صل العالجات وقد تحّدث الإمام اأمير  الموؤمنين

Q حول الر�صول قائاًل: »طبيب دّواٌر بطّبه قد اأحكم مراهمه واأحمى 

.
(4(

،
(3(

موا�صمه«

)1) اأّم الموؤمنين »زينب« بنت »جح�س بن رباب بن يعمد الأ�صدي« اأمها »اأميمة« ابنة عبد المطلب، عمة 
ر�صول اهلل وكنيتها »اأم الحكم«. اآمنت في الأيام الأولى لدعوة الر�صول وكانت من اأوائل المهاجرات. 

بمنا�صبة  الآية53(  الأحزاب،  )�صورة  الحجاب  اآيات  فيها  نزلت  التي  هي  »زينب«  الموؤمنين  واأم 

زواجها. رافقت الر�صول في غزوة خيبر. كانت امراأة �صالحة متوا�صعة كانت تهتم بال�صالة كثيًرا  

وكثيرة الت�صّدق على الفقراء. 

)2) خطبتا �صالة الجمعة )23/2/1379()12/5/2000(.
)3) ال�صيد الر�صي، نهج البالغة، الخطبة 108.

)4) من كالم له في لقاء م�صوؤولي النظام )24/11/1369()13/2/1991(.
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األخالق الحكومّية

العبودّية والطاعة المح�سة هلل: 

عندما تريدون ذكر ا�صم ر�صول اهلل اأثناء الت�صّهد في ال�صالة وعندما 

تذكرون  فاإّنكم  عبده«؛  محمًدا  اأّن  »واأ�صهد  تقولون  احترامه  تريدون 

العبودّية اأّوًل ثّم تقولون بعد ذلك »ور�صوله«. العبودّية اأعلى من الر�صالة، 

.
(1(

العبودّية اأ�صا�س وجوهر العمل

الأ�سا�س هو العبودّية هلل: 

تتجّلى قيمة والد فاطمة )�صلوات اهلل عليهم( عند اهلل في العبودّية، 

مع الإ�صارة اإلى اأّن فاطمة هي مبداأ ومنبع ف�صائل كاّفة المع�صومين، لكنها 

]بمثابة[ قطراٌت من بحر وجود الر�صول. »اأ�صهد   Lواأمير الموؤمنين

اأّن محمًدا عبده ور�صوله«؛ في البداية كانت عبودّيته ثم كانت ر�صالته وقد 

عطي مقام الر�صالة له - وهو مقاٌم عاٍل - ب�صبب العبودّية؛ فاهلل تعالى 
ُ
اأ

.
(2(

يعرف �صنيعة يديه ومخلوقه

الدعوة اإلى الحّق والحقيقة: 

اإّن العمل المهّم لر�صول اهلل، هو الدعوة اإلى الحّق والحقيقة والجهاد 

�ًصا في مواجهة العالم  في �صبيل هذه الدعوة. لم يكن الر�صول الأكرم م�صوَّ

المظلم في زمانه؛ �صواء عندما كان وحيًدا في مكة، اأو عندما كان يحيط 

به قّلة من الم�صلمين في مواجهة قادة العرب المتكّبرين و�صناديد قري�س 

 .)28/5/1382()19/8/2003(R1) من كالم له في لقاء من�صدي اأهل البيت(
.)5/5/1384( )27/7/2005(R 2) من كالم له في لقاء من�صدي اأهل البيت(
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وكبارهم مع ما امتازوا به من خلقّيات خ�صنة واأيٍد مقتدرة، اأو عندما كان 

فلم  المعرفة،  من  ن�صيب  لديهم  يكن  لم  الذين  النا�س  عامة  مقابلة  في 

ح ويتحّمل الإهانات ويتقّبل  يخف! كان يتحّدث بكالمه الحّق، ويكّرر، ويو�صّ

لم  كثير.  جمٍع  اإلى  الإ�صالم  اإدخال  من  تمّكن  حّتى  والآلم؛  ال�صعوبات 

ي�صعف الر�صول لحظة واحدة في �صاحة الدعوة والجهاد، وكان يتقّدم بقّوة 

.
(1(

بالمجتمع الإ�صالمّي  ليو�صله اإلى اأوّج العّزة والقّوة

الجهاد في �سبيل الدعوة اإلى الحّق: 

لقد بداأ هذا المخلوق الإلهي الفريد، وهذا الإن�صان الكامل الذي و�صل 

اللحظات  ومنذ  الإلهي،  الوحي  نزول  قبل  الكمال  من  المرحلة  هذه  اإلى 

ثالًثا  فيه  فاأم�صى  الجهات  كاّفة  من  و�صعًبا  مرّكًبا  للبعثة، جهاًدا  الأولى 

وع�صرين �صنة في غاية ال�صعوبة. كان جهاًدا في داخله، وجهاًدا مع النا�س 

الذين كانوا ل يمتلكون اأيَّ اإدراك للحقيقة وجهاًدا مع تلك الأجواء المظلمة 

بالمطلق... لقد مالأت �صفحة التاريخ المظلمة، جوانب الحياة الب�صرّية. 

المتوا�صل الذي  الر�صول مع تلك القدرة العظيمة وال�صعي  وقد بداأ جهاد 

ل توقف فيه منذ ال�صاعات الأولى للبعثة وتلّقي الوحي الإلهي فكان ينزل 

الأر�س  على  ينزل  الذي  الزلل  كالماء  المقّد�س  قلبه  على  الإلهي  الوحي 

الم�صتعّدة في�صفي عليه قّوًة؛ لي�صتعمل كاّفة قواه لإيجاد تحّول كبير في هذه 

.
(2(

الدنيا؛ وقد نجح في ذلك

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )5/7/1370()27/9/1991(.
)31/5/1385( الإ�صالمّية  الوحدة  موؤتمر  و�صيوف  النظام  م�صوؤولي  لقاء  في  له  كالم  من   (2(

.)22/8/2006(
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اإّن �صيرة الأنبياء منذ البداية، هي الحركة والإقدام، ومنذ البداية، كانت 

تتحّقق تلك ال�صعارات الموجودة على األ�صنتهم وفي اأعمالهم. هذا ما ح�صل 

بال�صبط في حياة النبّي الأكرمP. منذ اللحظة الأولى، بداأ ذاك التعليم 

والتزكية وتلك الحركة في �صبيل اإقامة الق�صط. لذلك بداأ ال�صدام والمعار�صة 

منذ اللحظة الأولى؛ منذ ذاك الزمان الذي بداأ فيه الر�صول ن�صر دعوته على 

الأمر  وا�صتمّر   ،
(1(

ڇ} ڇ  ڇ   } ل:  ا�صتجابًة  وا�صع  م�صتوى 

زمان  واإلى  علنّية،  وباتت  النا�س  كاّفة  الدعوة  فيه  �صملت  الذي  الوقت  اإلى 

.
(2(

التحّرك نحو النظام الجتماعي - الذي هو نظام العدل - واإقامته

الوفاء بالعهود:

من جملة اأخالقه الحكومّية اأّنه كان وفًيا للعهد. لم ينق�س عهًدا على 

الإطالق. لم توِف قري�س بعهودها معه اإّل اأّنه لم يقابلها بالِمثل. كذلك لم 

.
(3(

يوِف اليهود بعهودهم مراٍت عديدة؛ اأّما هو فلم يفعل ذلك

الأعداء  اإّن  حّتى  الق�صايا.  هذه  من  اأّي  في  العهد  الر�صول  ينق�س  لم 

كانوا  الذين  هُم  الق�صايا؛  العهد في هذه  ينق�س  لم  الر�صول  اأّن  يذعنون 

ينق�صون العهد.

كان  التي  والمجموعات  النا�س  مع  ومعاهداته  عهوده  عن  يتخّلف  لم 

يقيم معها عهًدا، حّتى مع اأعدائه وحّتى مع كّفار مكة. لم ينق�س الر�صول 

)1) �صورة ال�صعراء، الآية  214.
)2) من كالم له في لقاء م�صوؤولي النظام )29/9/1374()20/12/1995(.

)3) م.ن.
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يقّدم  فكان  الر�صول  اأّما  ينق�صون؛  كانوا  الذين  واّتفاقه معهم؛ هم  عهده 

جواًبا قاطًعا. لذلك كان يعلم الجميع اأّنهم عندما يعقدون اتفاًقا مع هذا 

.
(1(

ال�صخ�س، يمكن الوثوق به

تأسيس الحكومة اإلسالمّية

تعني  ماذا  الحكومة.  تاأ�صي�س  اإلى  المدينة،  قدومه  عند  الر�صول  بادر 

الحكومة؟ لم يذهب ويجل�س في زاوية، ثّم يقول للنا�س: بما اأّن اأذى كفار 

قري�س بات بعيًدا، فلهم الخيار في المجيء والح�صور اإليه اإذا ما واجهتهم 

م�صاألة ما - اأو اأن يقول لهم: اإذا اأردتم تعّلم ال�صالة، اذهبوا اإلى فالن اأو 

تعالوا اإلّي لأعّلمكم. في البداية اأ�ّص�س حكومة ورئا�صة؛ هذا هو العمل الأّول 

في الإ�صالم. ثّم مبا�صرًة، بداأت هذه الحكومة ممار�صة اأعمالها القادرة: 

الحرب، الجهاد، وبعد ذلك اإر�صال الر�صائل اإلى هذا الجانب وذاك، وحّل 

وف�صل الأمور الأخرى. في مقابل هذه الحقيقة، فمن ذا الذي كان باإمكانه 

.
(2(

تقديم مفهوم مغاير لمفهوم اتحاد الدين وال�صيا�صة في الإ�صالم

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )28/2/1380()18/5/2001(.
)2) من كالم له في لقاء م�صوؤولي اأمور الحج )13/12/1376()3/3/2001(.

�صحيفة الإمام، ج 8، �س 41:

لم يكن هدف الر�صول الأكرمP اأن يزيل م�صركي مّكة اأو م�صركي جزيرة العرب، بل كان ق�صده اأن 

ين�صر دين الإ�صالم، وتكون الحكومة حكومة القراآن، حكومة الإ�صالم. ولأّن اأولئك �صّكلوا مانًعا لتحّقق 

الحكومة  يعار�صون  كانوا  فالم�صركون  والمنازلة.  الحرب  حّد  اإلى  الأمر  و�صل  الإ�صالمّية  الحكومة 

الإ�صالمّية، والموؤمنون كانوا يواجهونهم. والحروب الكثيرة التي قادها الر�صول الأكرم كانت كّلها من 

اأجل هذا  المعنى، هو اأن ُيزيل الموانع عن طريق هذه الإرادة الإلهية. فقد كان هدفه الأعلى هو تحكيم 

الحكومة الإ�صالمّية، اأي: حكومة اهلل والقراآن على الجميع. ولو لم ُيعار�صوا قيام الحكومة الإ�صالمّية 

لما كان معلوًما اأن تقع الحرب. عار�صوا وما �صمحوا للحكومة الإ�صالمّية اأن تقوم، فوقعت الحرب.
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النبّي  . لقد جاء 
(1(

اأنبياء اهلل، { ہ     ہ ہ ہ} ياأِت  لم 

ليطيعه النا�س. لم ياأِت النبّي لي�صتمع اإلى �صاحب م�صاألة وليتحّدث بعدد من 

الم�صائل التي ي�صتمع اإليها البع�س ول ي�صتمع اآخرون. قد ت�صل الأمور اإلى 

الإلهي؛ {ھ ے ے ۓ ۓ    الفكر  تثبيت هذا  �صبيل  الحرب في 

ڭ  ۓ    ۓ   } الذين؛  الأنبياء  من  تعرفون  كم   .
(2(

ڭ} ڭ 
ولى 

ُ
ڭ}؟ كان هناك اأنبياء، اإل اأّننا ل نعرفهم ول خبر لدينا عنهم. من اأ

المطالب التي و�صعها الر�صول في برنامجه منذ دخوله المدينة وتاأ�صي�س 

الحكومة الإ�صالمّية، هو مطلب اإظهار قوة الحكومة؛ وهذا يعني اأّن النبّي 

عندما دخل، دخل حاكًما؛ مع اأّن النا�س لم يكونوا قد دعوه للحاكمّية؛ بل 

عبارة عن  الر�صول  اأرادها  التي  الحكومّية  الخلفّية  اإّن  دينه.  لقبول  دعوه 

المحّبة والعقيدة والإيمان. هكذا حكومة، هي اأكثر الحكومات قّوًة ورفعًة. 

المدينة بالعتماد على هوؤلء  اأمنيًّا حول  ]طوًقا[  الر�صول ح�صاًرا  اأوجد 

النا�س. اأنتم تعلمون اأّن القتل والإغارة من جملة الأمور التي كانت ب�صيطة 

و�صهلة عند القبائل العربية. بداأ الر�صول منذ العام الأول؛ في البداية كانت 

ال�صرايا، ثم الغزوات الفالنّية وكان يوّجه اللوم اإلى الأ�صخا�س الالمبالين 

ژ  ژ  ڈ  { ڈ  اإليهم،  يت�صّلل  الخوف  كان  الذين  اأو  الحركة  هذه  اتجاه 

 .
(3(

ڳ} ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک   ڑ  ڑ   

)1) �صورة الن�صاء، الآية  64.
)2) �صورة اآل عمران، الآية  146.

)3) �صورة الن�صاء، الآية  77.
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في يوم من الأيام قيل لهم ل تخطئوا. اأين؟ في مكة. كان ذاك اليوم، يوم 

واأ�ّص�صتم حكومة، هو  اليوم،  المدينة  اأيديكم«؛ ولكن عندما دخلتم  »كّفوا 

يوم يجب فيه اأن تعمل كّل قواكم ومن جملتها قواكم الج�صمّية ]الع�صالت[ 

وقّوة الحرب والت�صحيات لإ�صفاء طابع القدرة على حاكمّية الإ�صالم. اإّن 

.
(1(

حاكمّية الإ�صالم هي من المعارف الإ�صالمّية العالية

االهتمام الجدّي بتأمين مصالح المسلمين

و�صاو�س  مقابل  في  اليقظة  هي:  العظيم  لذاك  الحكومّية  الأخالق 

اأمام الموؤمنين والإطاعة المح�صة والعبودّية بالمعنى  الأعداء، والتوا�صع 

الحقيقي في مقابل اأوامر اهلل وال�صرعة في العمل والتحّرك نحو م�صالح 

.
(2(

الم�صلمين. هذه خال�صة عن �صخ�صّية ذاك العظيم

»ما من �صيء يقّربكم من الجّنة ويباعدكم عن النار اإّل وقد نهيتكم 

توؤّدي  التي  الأمور  كاّفة  الأكرم  الر�صول  اأو�صح  لقد   .
(3(

به« واأمرتكم  عنه 

ح ذلك فقط، بل عمل  بالإن�صان والمجتمع الإن�صاني اإلى ال�صعادة. لم يو�صّ

ا. في زمان الر�صول، جرى تاأ�صي�س الحكومة الإ�صالمّية، والمجتمع  به اأي�صً

الإ�صالمي،  الجهاد  واأقيم  الإ�صالمّي   القت�صاد  تطبيق  وتّم  الإ�صالمي، 

ا.  اإ�صالمًيّ والنظام  ا  اإ�صالمًيّ البلد  اأ�صبح  الإ�صالمّية؛  الزكاة  خذت 
ُ
واأ

)1) من كالم له في جمع من علماء ال�صيعة وال�صّنة في محافظة �صي�صتان وبلو�ص�صتان )4/12/1381(
.)23/2/2003(

)2) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )23/2/1379()12/5/2000(.
)3) العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 2، �س 171.
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النبّي  فهو  الخّط،  في هذا  القطار  وقائد هذا  النظام  مهند�س هذا   واأّما 

.
(1(

الأكرمP وال�صخ�س الذي كان يخلفه

ات وتحّملها
ّ

الصبر على المشق

هنا تحّمل الر�صول الأعظم مع اأ�صحابه المخل�صين، ثالثة ع�صر �صنة 

ح�صلت  وهنا  الإ�صالم.  غر�صة  تجّذرت  حّتى  والمرارات  الم�صّقات  من 

بيعة العقبة مع اأهل يثرب والهجرة المباركة اإلى مدينة الر�صول وتاأ�ّص�صت 

الحكومة الإ�صالمّية بعد �صنوات من المعاناة اليومّية في �ُصَعِب اأبي طالب، 

بن  اهلل  وعبد  و�صمية  ويا�صر  وعمار  بالل  اأمثال  الأ�صحاب  تعذيب  وبعد 

بين  للر�صول  النتائج  وعديمة  و�صاّقة  طويلة  رحلة  وبعد  والآخرين  م�صعود 

.
(2(

قبائل مّكة والطائف

الجوانب.  كاّفة  من  التهديدات  من  الكثير   P الر�صول  اأحاطت   ...

اآخرون  ولم  البع�س،  وا�صتكى  اآخرون  وانهار  النا�س  بع�ُس  فا�صطرب 

الر�صول ودعوه لل�صلح؛ اأّما الر�صول فلم ي�صعف للحظة واحدة في �صاحة 

الدعوة والجهاد وتقّدم بالمجتمع الإ�صالمّي  بقّوة لي�صل به اإلى قّمة العّزة 

والقّوة. حيث تمّكن هذا النظام والمجتمع في ال�صنوات الالحقة اأن ي�صبح 

القوة الأولى على م�صتوى العالم ببركة �صمود الر�صول في �صاحات الحرب 

.
(3(

والدعوة

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )19/3/1374()9/6/1995(.
)2) النداء اإلى حجاج بيت اهلل الحرام )26/3/1370()16/6/1991(.

)3) خطبتا  �صالة الجمعة في طهران )5/7/1370()27/9/1991(.
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إيجاد النظام في المجتمع

كانت اإدارته الجتماعّية والع�صكرّية في اأعلى م�صتوياتها، فكان يالحق 

ذلك  وبعد  واأطرافها،  المدينة  �صغيًرا؛  المجتمع  كان  طبًعا  الأمور.  كاّفة 

باأمور  ا  مهتًمّ كان  اأّنه  اإّل  اأخريان؛  مدينتان  اأو  ومدينة  مّكة  اإليه  اأ�صيف 

النا�س وكان منّظًما ومرّتًبا. وقد اأجرى في ذاك المجتمع البدوي، والإدارة 

الحياة  هي  هذه  النا�س.  بين  والتنبّيه  والتحفيز  والمحا�صبة  والح�صاب 

البلد  م�صوؤولي  من  بها جميًعا،  نقتدي  اأن  يجب  التي  للر�صول  الجتماعّية 

.
(1(

واأفراد ال�صعب

العمل لإيجاد العدل بين النا�س

بين  العدل  اإيجاد  عن  عبارة  الإ�صالمّية،  الدعوة  في  الأخرى  النقطة 

الظلم،  كان  ظالم.  نظاٌم  اأّنها  الجاهلّية،  خ�صو�صّيات  جملة  من  النا�س. 

چ   } بالعدل؛  جاء  المقابلة،  النقطة  على  الإ�صالم  فعمل  رائًجا...  عرًفا 

الإ�صالمّي  المجتمع  من خ�صو�صّيات  فهو   .
(2(

چ چ ڇ ڇ}
والعدل ولي�س مجرد �صعار، بل يجب على المجتمع الإ�صالمّي  اأن يتحّرك 

في  كان  ما  فاإذا  يوجده.  اأن  عليه  مفقوًدا  العدل  كان  واإذا  العدل،  نحو 

وكلتاهما  الظلم،  والأخرى  العدل  اإحداهما  متقابلتان  نقطتان  العالم 

لو  حّتى  تلك،  العدل  نقطة  على  موافقته  ُيظهر  فالإ�صالم  اإ�صالمّية،  غير 

اإلى  اأر�صل المهاجرين  الر�صول الأكرمP هو الذي  اإ�صالمّية.  كانت غير 

)1) خطبتا  �صالة الجمعة في طهران )5/7/1370()27/9/1991(.
)2) �صورة النحل، الآية  90.
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اإّنه هو الذي اأر�صلهم ليكونوا في حماية ملٍك ]غير م�صلم[،  الحب�صة، اأي 

وذلك ب�صبب العدل. بعبارٍة اأخرى اأبعد النا�س عن البيئة التي يعي�صون فيها 

.
(1(

وعن مكان حياتهم ب�صبب الظلم الذي كان يماَر�س عليهم

بيئٍة  في  النا�س  يعي�س  اأن   
(2(

ڀڀ} ڀ   {پ   معنى  خال�صة 

 عادل؛ لهذا الأمر جاء الر�صول؛ جاء لإيجاد 
ٍ
عادلة ومجتمٍع عادل ونظام

عاَلٍم عادل ومجتمع ونظام عادَلين. طبًعا في النظام العادل يجد الب�صر 

ويقول  ڀ}.  ڀ  پ   } والتعالي؛  التكامل  اإلى  للو�صول  الفر�صة 

واأن  والموعظة  الحديث  يكفي مجّرد  . هل 
(3(

بعد ذلك: {ڀ ٺ}

من  تمّكنوا  الّنا�س  اأّن  فر�صنا  لو  عادل؟   
ٍ
نظام لإقامة  تعالوا  للنا�س  نقول 

ببقاء  والمجرمون  وال�صارقون  الذئاب  �صي�صمح  فهل  عادل،  نظام  اإقامة 

اأنزلنا الحديد؟ عندما  اأنزلنا الحديد. لماذا  هذا النظام العادل؟ لذلك 

 نرجع اإلى كتب الحديث، نجد الإمام Q عندما َف�ّصر الآية، وو�صل اإلى 

ُت�صنع  التي  الأ�صلحة  ال�صهم،  ال�صيف،  »ال�صالح«؛  قال  { ڀ ٺ}، 
من الحديد . يتحّدث اهلل تعالى عن ال�صالح، اإلى جانب الحديث عن دعوة 

التي  الموعظة  جانب  اإلى  القاهرة،  والقوة  الأ�صلحة  عن  يتحّدث  النبوة؛ 

فر�صها على الأنبياء، واإلى جانب تاأ�صي�س النظام التوحيدي والإلهي.

)1) من كالم له في لقاء م�صوؤولي النظام )10/10/1370()31/12/1991(.
)2) �صورة الحديد، الآية  25.
)3) �صورة الحديد، الآية  25.
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المداراة

وزارهم  منزله  اإلى  ذهبوا  نهار؛  ليل  �صنوات  ع�صر  معه  النا�س  عا�س 

وناموا  مًعا  و�صافروا  الطريق،  وفي  الم�صجد  مًعا في  وكانوا  في منازلهم، 

وجاعوا وفرحوا... اإّن هوؤلء النا�س الذين عا�صوا معه ع�صر �صنوات، كانت 

اأبو  تخّفى  عندما  يوم.  بعد  يوًما  به  والعتقاد  محّبته  قلوبهم  في  تتعّمق 

�صفيان، اأثناء فتح مكة، ودخل مع�صكر النبّي بحماية وت�صجيع من العبا�س 

اأ �صباًحا، والنا�س  - عم النبّي - ليح�صل على الأمان، �صاهد النبّي يتو�صّ

قال  ويديه!  وجهه  من  تنزل  التي  الماء  قطرات  للتقاط  حوله  مجتمعون 

حينها: اإّنه راأى ك�صرى وقي�صر - الملكين الكبيرين والقوّيين في العالم- 

.
(1(

اإّل اأّنه لم ي�صاهد فيهما هذه العّزة

الم�صهد الآخر من حياة الر�صول، �صلوكه وت�صّرفه مع النا�س. لم ين�س 

على الإطالق الُخلق والطبع ال�صعبي والمحّبة والرفق بالنا�س وال�صعي اإلى 

وينه�س  يجل�س  كان  وبينهم،  النا�س  كما  يعي�س  كان  بينهم.  العدل  اإر�صاء 

معهم، كان �صديًقا ورفيًقا للغلمان وطبقات المجتمع المتدّنية، كان يتناول 

الطعام معهم ويجال�صهم، وُيظهر لهم المحبة والمداراة. لم تغّيره ال�صلطة 

ول الثروة الوطنية. لم يختلف �صلوكه في المرحلة ال�صعبة عنه في مرحلة 

انتهاء ال�صعوبات. كان مع النا�س ومن النا�س في كاّفة الأحوال! كان يرفق 

.
(2(

بهم ويريد لهم العدل

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )28/2/1380()18/5/2001(.
)2) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )7/5/1370()29/7/1991(.
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الدعوة إلى الوالية

]عيد الغدير[؛  اإّن ال�صخ�س الذي يجري الحديث عنه في هذا اليوم 

قدوة  كان   ،Q المّتقين  مولى  الموؤمنين،  لأمير  المقّد�س  الوجود  اأي 

و�صخ�صّية ممتازة في ق�صَمي الولية؛ الولية على نف�صه واإخ�صاعها وهذا هو 

الجزء الأ�صا�س، وفي القدوة التي قّدمها فيما يتعّلق بالحكومة الإ�صالمّية 

والولية الإلهية. و اإّن النموذج الأتّم والأ�صوة ]ال�صاطعة[ في التاريخ لكّل 

من اأراد معرفة الولية الإلهّية، يكمن هنا. اإّن الذي يجب اأن ُيطرح كدر�ٍس 

الق�صَمين  واأن نجاهَد في هذين  نبذل جهوًدا حقيقّية  اأن  اليوم... هو  لنا 

 Qاأبي طالب بن  علّي  ومحبوبنا  مولنا  فيهما  لمع  الّلذين  الولية  من 

حيث يمكن اأن تكون كّل كلمة من كالمه وكّل حركة من حركاته در�ًصا لكّل 

اإن�صان... وفي باب الولية �صاحتان اأ�صا�صّيتان: 

الأولى: �صاحة النف�س الإن�صانّية، حيث يمكن لالإن�صان اأن يجعل لالإرادة 

الإلهّية ولية على نف�صه فُيدخل نف�صه في ولية اهلل، هذه هي الخطوة الأولى 

والأ�صا�صّية وما لم يتحّقق ذلك لن تتحّقق الخطوة الثانية.

الثانية: هي اإدخال بيئة الحياة في ولية اهلل اأي اأن يتحّرك المجتمع 

القوم  وولية  المال،  ولية  ولية -من  لأّي  يمكن  ل  الإلهّية بحيث  بالولية 

والقبيلة، وولية القّوة، وولية ال�صنن والآداب والعادات الخاطئة- اأن ت�صّكل 

.
(1(

مانًعا عن ولية اهلل اأو اأن تقّدم نف�صها في مقابل ولية اهلل

)1) من كالم الإمام القائد في لقاء م�صوؤولي النظام )19/3/1372()9/6/1993(.
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اهلل  لأمر  اّتباًعا  الواجبات  اأهّم  اإحدى  الأكرم  الإ�صالم  نبّي  اأّدى  لقد 

اإّن  ؛ 
(1(

ڈ} ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   {ڍ  ال�صريحة؛  القراآن  باآيات  وعماًل 

درجة  على  هي  والخالفة  بالولية   Qالموؤمنين اأمير  تن�صيب  م�صاألة 

فاإّما  ر�صالته!  تبّلغ  فلم  ذلك،  تفعل  لم  اإن  اإّنك  بحيث  الأهمية  من  كبيرة 

الق�صية على وجه  الر�صالة في هذه  تبّلغ  لم  اأّنك  المق�صود هنا  يكون  اأن 

الخ�صو�س؛ لأّن اهلل تعالى قد اأمر { چ} واإّما اأن تكون الم�صاألة اأكبر من 

القيام  الر�صول من خالل عدم  اأ�صل ر�صالة  اإيجاد خد�ٍس في  ذلك. وهي 

بهذا العمل حيث ت�صبح القواعد متزلزلة - هذا الحتمال موجود - وكاأّنه 

هذا  وفي  المعنى،  هو  هذا  يكون  اأن  والمحتَمل  الر�صالة.  اأ�صل  يبّلغ  لم 

الحال تكون الق�صّية �صديدة الأهمّية. هذا يعني اأن ي�صبح مو�صوع تاأ�صي�س 

الحكومة، واأمر الولية واإدارة البلد جزًءا من الن�صو�س الأ�صا�صّية للدين 

اأعين  اأمام  الر�صالة  باإبالغ  امتثل - مع كّل عظمته - واهتّم  الر�صول  واأّن 

النا�س، باأ�صلوٍب و�صكٍل وكاأّنه لم ُيبّلغ اأّي اأمٍر واجب بهذا النحو؛ ل ال�صالة، 

.
(2(

ول الزكاة، ول ال�صيام، ول الحج

باع القانون اإللهي
ّ

ات

باأن  لأحد  ي�صمح  ولم  للقانون  والرعاية  المحافظة  �صديد   P كان 

فكان  الآخرين-  جانب  من  اأو  جانبه  من  كان  �صواء   - القانون  ينق�س 

ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  {چ   67 الآية  المائدة،  �صورة   (1(
ژ  ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ }.

)2) من كالم له في لقاء م�صوؤولي النظام )18/2/1375()7/5/1996(.
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محكوًما للقوانين. والآيات القراآنية تنطق بهذه الم�صاألة. كان يعمل ب�صكل 

دقيق بالقوانين التي يجب على النا�س العمل بها ولم ي�صمح بالتخّلف على 

الخائنين  فقتلوا  قريظة،  بني  حرب  في  الرجال  جلبوا  عندما  الإطالق. 

واأ�صروا الباقين واأح�صروا اأموال وثروات بني قريظة تحّدثت بع�س ن�صاء 

الموؤمنين  اأّم  الموؤمنين زينب بنت جح�س،  اأّم  اإليه - ومن جملتهن  النبّي 

عائ�صة، اأّم الموؤمنين حف�صة - وقلن: اأعطنا مقداًرا من هذا الذهب وهذه 

الثروة التي ُجمعت من اليهود لكّن الر�صول لم يلِب طلبهّن على رغم محّبته 

تلك  من  ن�صاءه  يعطي  اأن  النبّي  اأراد  ولو  معهّن.  الَح�َصِن  وت�صّرفه  لهّن 

اأ�صّرت  لذلك.  ا  م�صتعدًّ يكن  لم  اأّنه  بيد  الم�صلمون  اعتر�س  لما  الثروات، 

ن�صاءه على ذلك، فابتعد الر�صول عنهّن مّدة �صهر. بعد ذلك نزلت الآيات 

،
(1(

ٹ} ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ   } الأحزاب:  �صورة  في   ال�صريفة 

{ھ ھ ھ ے ے ۓ          ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ              ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ ې 
. اأو�صح الر�صول لهن: اأّنكّن اإذا اأردتّن 

(2(
ې ې   ې ى ى}

.
(3(

الحياة معي، فالحياة، حياة زهد، ل مجال فيها لتجاوز القانون

)1) �صورة الأحزاب، الآية  32.
)2) �صورة الأحزاب، الآيتان 28 و 29.

)3) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )23/2/1379()12/5/2000(.
�صحيفة الإمام، ج 8، �س 281:

 اإّن حكومة ر�صول اهلل وحكومة اأمير الموؤمنين هي حكومة القانون؛ اأي اإّن القانون جاء بها اإلى العمل

{ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی } هذا هو حكم اهلل، وهوؤلء واجبوا الإطاعة بحكم القانون. 

فالحكم اإًذا للقانون، وهو الذي يجب اأن يحكم في البالد الإ�صالمّية ول حكومة لغيره.
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معرفة العدّو

بين  ي�صاوي  ل  كان  اأّنه  الر�صول،  حياة  في  المهّمة  الّنقاط  جملة  من 

ل  اأّنهم  الر�صول  وجد  واإذا  عميًقا؛  عداوؤهم  كان  الأعداء،  بع�س  الأعداء. 

من  الآخر  والبع�س  معهم.  ويت�صاهل  يتركهم  كان  اأ�صا�صًيّا،  خطًرا  ي�صّكلون 

فقد  اأبي.  بن  اأمثال عبد اهلل  يراقبهم  فكان  ي�صّكلون خطًرا،  كانوا  الأعداء 

تاآمر عبد اهلل بن اأبي  -وهو منافٌق من الطراز الأّول- على الر�صول؛ غير اأّن 

اأعماله وقد بقي حًيّا حّتى نهاية  الر�صول كان يراقبه فقط، ولم يتدّخل في 

الر�صول،  وفاة  من  ق�صير  وقت  قبل  اأبي  بن  اهلل  عبد  توّفي  الر�صول.  عمر 

اأّنه تحّمله حّتى النهاية. كانت تلك مجموعة من الأعداء الذين كانوا ل  اإّل 

ا للحكومة والنظام الإ�صالمّيين وللمجتمع الإ�صالمّي؛  ي�صّكلون تهديًدا حقيقيًّ

واأّما الأعداء الذين كانوا ي�صّكلون خطًرا، فكان الر�صول �صديًدا عليهم. فقد 

اأمر هذا الإن�صان العطوف الرحيم المت�صامح، بقتل الخائنين من بني قريظة 

 واحد واأخرج بني الن�صير وبني قينقاع 
ٍ
- عّدة مئات من الأ�صخا�س - في يوم

الر�صول عندما دخل  اأعداًء خطرين. تعامل معهم  وفتح خيبر؛ لأّنهم كانوا 

اأّنهم قابلوه بالخيانة وطعنوه من  اإّل  المدينة - بادئ الأمر- برفٍق وعطف؛ 

يهود  وتحّمل  اأبي؛  بن  اهلل  عبد  النبّي  تحّمل  وهّددوه.  عليه  وتاآمروا  الخلف 

المدينة؛ وتحّمل القر�صي الذي اآوى اإليه اأو الذي ل ي�صّكل خطًرا. وعندما فتح 

مكة، كان عطوًفا مع بع�س الكبار ومن جملتهم اأبي �صفيان حيث زال خطرهم 

.
(1(

في حين اأّنه قمع ب�صّدة هذا العدو الغّدار الخطير الذي ل يمكن الوثوق به

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )23/2/1379()12/5/2000(.
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عن  والعفو  والتغا�صي،  واللطف،  والمداراة،  بالمحّبة،  الإ�صالم  اأمرنا 

العدو، - ولي�س فقط ال�صديق- ف�صديقنا هو مّنا؛ فاإذا اأحببنا الأ�صدقاء 

ا بل اإّن القيمة في الروؤية الإ�صالمّية والأخالقّية  فنحن ل نوؤّدي عماًل مهًمّ

.
(1(

تبرز عند محّبة العدو؛ ونحن نرغب في اإحياء هذه القيمة

ومكّملها.  ومتّممها  المعارف  تلك  كاّفة  العدّو، هي خال�صة  معرفة  اإّن 

ن، وغير م�صان اأمام  وبدونها يكون قلب وذهن الم�صلم مخزًنا غير مح�صّ

اعتداء الخائنين والمغيرين. وفي اأعمال الحج نف�صها ُيعّد رمي الجمرات 

رمًزا لمعرفة العدّو ومحاربته؛ وقد تال ر�صول الإ�صالم الأكرم اآذان البراءة 

، في تلك المرا�صم. 
(2(

في الحّج ورّددت حنجرة اأمير الموؤمنين اآيات البراءة

 من الأّيام من وجود العدو 
ٍ
واإذا تخّل�س الإ�صالم والأّمة الإ�صالمّية في يوم

الجّرار واأ�صبح هذا ال�صيء ممكًنا، فحينها �صينتفي م�صّوغ البراءة حينئٍذ 

الغفلة  فاإّن  الحالي،  الأعداء وعدائهم  ولكن مع وجود  ]الم�صركين[،  من 

.
(3(

والالمبالة بالبراءة هي من جملة الأخطاء الكبيرة

العمل السياسي الدقيق في مواجهة العدّو

 يحمل وجهين. طبًعا عندما 
ٍ
كان قاطًعا و�صريًحا. لم يتحّدث الر�صول بكالم

كان يواجه عدًوا، يوؤّدي العمل ال�صيا�صي ب�صكل دقيق فُيوقع العدّو في الخطاأ. 

وفي العديد من الموارد، غاَفَل الر�صول العدو -�صواء من الناحية الع�صكرّية، اأو 

)1) من كالم له في لقاء قادة وم�صوؤولي مع�صكر الأ�صرى العراقيين )22/10/1362()12/1/1984(.
)2) �صورة التوبة، الآية  1، { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ }.

)3) النداء اإلى حجاج بيت اهلل الحرام )12/1/1377()1/4/1998(.
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من الناحية ال�صيا�صّية- غير اأّنه كان مع الموؤمنين ومع �صعبه، �صريًحا و�صفاًفا 

الأماكن  في  لّيًنا  كان  بل  �صيا�صي،  بنحٍو  يت�صّرف  ولم  وا�صح  ب�صكٍل  ويتحّدث 

.
(1(

لة ة مف�صّ ال�صرورّية؛ مثال ذلك ق�صّية عبد اهلل بن اأبي الذي له ق�صّ

تحّرك الر�صول نحو مّكة قا�صًدا العمرة. �صاهدوا اأّنه يتحّرك نحو مّكة 

ال�صهر  يحترمون  كانوا  حيث  حرب  �صهر  لي�س  وهو   - الحرام  ال�صهر  في 

بالمجيء؟  له  وي�صمحون  الطريق  يفتحون  هل  يفعلون؟  فماذا   - الحرام 

مواجهته؟  يمكنهم  وكيف  اأ�صابه،  الذي  النجاح  هذا  اإزاء  �صيفعلون  ماذا 

النهاية  في  �صيحاربون؟  كيف  لحربه؟  الحرام  ال�صهر  في  يتحّركون  هل 

قّرروا وقالوا نذهب ول ندعه ياأتي اإلى مّكة واإذا وجدنا مبّرًرا ]اأو �صنحت 

عالية  بدرجة  الر�صول  ت�صّرف  باأجمعهم.  الم�صلمين  ف�صنقتل  الفر�صة[، 

اأن  على  الرجوع؛  على  معه  معاهدة  لتوقيع  للجلو�س  والتدبير  الحنكة  من 

ياأتي في العام القادم لأداء العمرة؛ وبالتالي فتح كاّفة الأجواء في المنطقة 

القراآن:  يقول في  تعالى  لكّن اهلل  ا�صم ذلك �صلًحا؛  الر�صالة. كان   لتبليغ 

التاريخّية  الم�صادر  يراجعون  الذين  اإّن   .
(2(

ٻ} ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

في  عجيبة.  الحديبّية  ة  ق�صّ كانت  كم  �صي�صاهدون  والدقيقة،  ال�صحيحة 

العام التالي ذهب الر�صول لأداء العمرة وكانت �صوكة ذاك العظيم تزداد 

يوًما بعد يوم. بعد عام من ذلك - اأي في ال�صنة الثامنة- وعندما نق�س 

الكفار العهد، ذهب الر�صول وفتح مكة، حيث كان فتًحا عظيًما ينبئ عن 

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )28/2/1380()18/5/2001(.
)2) �صورة الفتح، الآية  1.
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مع  الر�صول  تعامل  اّت�صم  ذلك،  على  بناًء  وقّوته.  وتمّكنه  الر�صول  اقتدار 

العدّو بالتدبير والحنكة والقتدار مع ما امتاز به من �صبٍر وتحّمل من دون 

يتحّرك  فكان  واحدة  التراجع حّتى خطوة  اأو  ال�صطراب  اإليه  يتطّرق  اأن 

.
(1(

نحو الأمام يوًما بعد يوم ولحظة بعد لحظة

ّ
إيجاد أجواء الوفاء ومعرفة الحق

قراأت في حديث اأّن وفًدا جاء اإلى الر�صول الأكرم في المدينة، موَفًدا 

من النجا�صّي - ملك الحب�صة - لإي�صال ر�صالة! وهو ما كان متَداوًل بين 

ال�صالطين  من  كالكثير  وكان  الحب�صة،  على  ملًكا  النجا�صّي  كان  الدول. 

من  الوفد  قّدم  وعندما  م�صلم؛  غير  م�صيحًيّا  الزمان،  ذاك  في  والأمراء 

الحب�صة، نه�س الر�صول من مكانه ل�صتقبالهم. تكّلم الأ�صحاب وقالوا: »يا 

فاأجابهم  �صيافتهم«.  و�صاأن  ا�صتقبالهم  باأمر  نقوم  نحن  دعنا  اهلل  ر�صول 

لقاه  الذي  والتكريم  الحترام  عن  التعوي�س  يريد  اإّنه  قائاًل  الر�صول 

الم�صلمون عندما هاجروا اإلى الحب�صة. وهذه اإ�صارة اإلى معرفة الحّق.

... لذلك ت�صاهدون اأّن الر�صول الأكرمP، لم يوّجه جي�ًصا اإلى الحب�صة 

ولم يذهب اإليها، على الرغم من دخوله حروًبا عديدة في حياته مع كفار 

ال�صرقّية -حيث كانت  الروم  اإمبراطورية  قري�س وخو�صه عّدة حروب مع 

منطقة ال�صام وفل�صطين خا�صعة لها اآنذاك - وتحّركه لي�صارك في معارك 

اليرموك وموؤتة وتبوك، ويخو�س الجهاد والفتوحات في تلك النقاط!

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )28/2/1380()18/5/2001(.
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الإيمان  يقبل  ل  ملك  كّل  يحارب  كان  الر�صول  اأّن  �صحيًحا  لي�س   ...

الإ�صالمي؛ ل، فقد اأبقى الر�صول على معرفة العهد والحّق ]عرفان الجميل[ 

الحكومة  مرحلة  في  الأمر  هذا  وا�صتمّر  محّبته،  على  النجا�صي  و�صكر 

الإ�صالمّية والعهد الذي كان الر�صول فيه على راأ�س النظام الإ�صالمي. 

في عهد الحكومة الإ�صالمّية، جاءت امراأة اإلى المدينة لروؤية الر�صول. 

اأّن الر�صول، قد اأظهر الكثير من المحّبة لها، �صاأل عن  �صاهد الأ�صحاب 

وبعد  واللطف.  الحترام  بمنتهى  معها  وتعاطى  عائلتها  واأحوال  اأحوالها 

ًحا  مو�صّ تعّجبهم،  رفع  محاوًل  الأ�صحاب،  اإلى  الر�صول  توّجه  رحلت،  اأن 

اإلى منزله في زمان خديجة )مرحلة ال�صغط  تاأتي  اأّن هذه المراأة كانت 

والح�صار وال�صّدة في مكة(. ل بّد اأّن ذلك كان في وقت حا�صر فيه الجميع 

الر�صول  زوجة   - خديجة  ال�صّيدة  يزورون  ل  وكانوا  الر�صول،  اأ�صحاب 

الأكرم - فكانت هذه المراأة تترّدد اإليها. لم تذكر الرواية اأّن هذه المراأة 

قد اأ�صبحت م�صلمة؛ ل. من المحتَمل اأّنها لم تكن م�صلمة، اإّل اأّن الر�صول 

راعى هذا الحّق لمجّرد وجود هذه الخ�صو�صّية، فاأظهر المحّبة واللطف 

.
(1(

بعد �صنواٍت طويلة على ذلك

م
ّ

الترويج للتعل

الآن، هنا - مّكة والمدينة - مركز الوحي ومحّل نزول البركات الإلهّية 

على جماعة موؤمنة ومقاومة تمّكنت ببركة الإيمان والعمل بالآيات الإلهّية، 

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )28/7/1368()20/10/1989(.
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العتبار  بعين  لتاأخذ  عليها؛  رقد  الذي  الذّل  غبار  بين  من  النهو�س  من 

من  الإن�صان  ونجاة  للب�صرّية  الحرّية  لواء  وترّفع  لالإن�صان،  الالئقة  الحرّية 

خالل  من  ولتوؤ�ّص�س  الزمان،  ذاك  في  والظلم  القّوة  اإمبراطورّيات  �صلطة 

الب�صرّية  للمعرفة  عظيًما  مركًزا  القراآن،  من  ينبع  الذي  المعرفي  النور 

ولتترّبع لقروٍن على منبر العلم والمعرفة الب�صرّية؛ ولتكون �صخّيًة في تعليم 

الب�صرّية، فتقّدم اأف�صل الآثار العلمّية طيلة قرون متمادية وتر�صم ]تحّدد[ 

م�صير عالم الب�صرّية بعلمها و�صيا�صتها وثقافتها؛ كّل ذلك من بركات تعاليم 

الإ�صالم والحكومة الإ�صالمّية الخال�صة في عهد الر�صول وفترة من �صدر 

ونمّو  ت�صّلط  رغم  على  ذلك  ثمار  يتذّوقون  الم�صلمون  بقي  حيث  الإ�صالم 

.
(1(

ال�صجرة الخبيثة لحكومات ال�صلطنة والرتداد عن المرحلة التوحيدّية

تهيئة األجواء للعمل والسعي في المجتمع 

�صة  المخ�صّ الأّيام  في  عنه  والحديث   Pالأكرم الر�صول  تذّكر  يجب 

معّلم  هو  العظيم  ذاك  لأّن  والعمل؛  والإنتاج  والتربية  التعليم  ل�صتذكار 

.
(2(

الب�صر ورافع لواء التعليم والتربية واحترام العمل وال�صعي

االهتمام بالمادّيات للوصول إلى المعنوّيات

لي�س الهدف العالي لالإن�صان اأن يمالأ بطنه باأّي �صكل كان؛ فهذا اأدنى ما 

يمكن لأّي حيواٍن اأن يختاره كهدف. يتمّثل الهدف العالي لالإن�صان في الو�صول 

)1) النداء اإلى حجاج بيت اهلل الحرام )26/3/1370()16/6/1991(.
)2) من كالمه في لقاء المعلمين والعمال )10/2/1382()30/4/2003(.
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اإلى الحّق والو�صول اإلى قرب الباري تعالى والتخّلق بالأخالق الإلهّية. ويلزم 

الإن�صان لتحقيق هكذا اأهداف، مجموعة من الأدوات المادّية والمعنوّية فهو 

اإلى الطعام ليتمّكن من التحّرك نحو الهدف. الحياة المريحة لزمة  يحتاج 

و�صرورّية للب�صر والإ�صالم يقود النا�س من خالل قوانينه و�صوابطه نحو الرفاه 

.
(1(

والحياة المريحة اإّل اأّن هذه الحياة المريحة لي�صت هدًفا بحّد ذاتها

نشر أجواء األخّوة والتعاون

من جملة الأعمال التي قام بها الر�صول P في الأ�صهر الأولى لدخوله 

المدينة هو اإبرام عقد الأخوة بين الم�صلمين؛ اأي الموؤاخاة بين الم�صلمين. 

حقيقًة  الم�صلمين  اإّن  بل  مجاملة؛  لي�س  فهذا  اأخّوة،  نحن  نقول  عندما 

اأّن  كما  ا  بع�صً بع�صهم  يطالبون  وهم  بينهم  فيما  الأخّوة  بحّق  يتمّتعون 

المتقابلة  الحقوق  مراعاة  عليهم  ويجب  لبع�س؛  بع�صهم  مدينون  الأْخَوة 

.
(2(

ا بينهم وهذا ما فعله الر�صول عملًيّ

جعل حياة الناس ممزوجة بالقيم اإلسالمّية

لتتكّر�س  الإ�صالمّية  بالقيم  الحياتّية  البيئة  الإ�صالم  ر�صول  مزج  لقد 

روح  مع  ولتختلط  المجتمع،  في  كامل  ب�صكٍل  الإ�صالمّية  والأخالق  القيم 

.
(3(

وعقائد وحياة النا�س

)1) من كالم له في جمع زوار الحرم الر�صوي )29/1/1370()18/4/1991(.
)2) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )28/7/1368()20/10/1989(.
)3) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )28/7/1368()20/10/1989(.
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جعل البيئة المحيطة سليمة

الترويج للتفاوؤل ودفع �سوء الظن: 

]اأحٍد من[  اأحٌد منكم عن  P يقول للّنا�س: »ل يبّلغني  كان ر�صول اهلل 

اأن  اأي   .
(1(

ال�صدر« �صليم  واأنا  اإليكم  اأخرج  اأن  اأحّب  فاإّني  �صيًئا  اأ�صحابي 

اأخرج اإلى الم�صلمين ب�صدٍر �صاٍف وطاهر من دون اأّي نظرة �صّيئة. هذا كالم 

الأكرم  الر�صول  ال�صلوك  �صاعد هذا  الم�صلمين. لحظوا كم  به  واأمر  الر�صول 

دون  من  الإ�صالمّية  والبيئة  المجتمع  مع  التعاطي  ب�صرورة  الم�صلمون  لي�صعر 

، وعالوًة على ذلك، لزوم التعاطي بتفاوؤل. وفي الروايات اأّنه عندما  �صوء ظنٍّ

تكون الحاكمّية مع ال�صّر والف�صاد، عليكم اإ�صاءة الظن بكّل �صيء؛ ولكن عندما 

بل  الظّن،  �صوء  ترك  عليكم  المجتمع،  في  وال�صالح  بالخير  الحاكمّية  تكون 

اإلى كالم بع�س  الإ�صغاء بع�صكم  ببع�س؛ عليكم  الظّن بع�صكم  عليكم ح�صن 

وقبوله والتغا�صي بع�صكم عن �صّيئات بع�س وتوجيه النظر اإلى الأمور الجميلة.

كانت عادة الم�صلمين الح�صور اإلى الر�صول والهم�س في اأذنه، ومناجاته 

الّنجوى في  التي نهت عن  ال�صريفة  الآية  بحديٍث خفي و�صري وقد نزلت 

.
(2(

اأذنه، لأّن ذلك �صيوؤّدي اإلى اإيجاد �صوء الظن عند الم�صلمين الآخرين

مواجهة ن�سر ال�سائعات: 

اإّن حادثة »الإفك« في هذا الإطار، هي حادثة هاّمة للغاية فكرُت فيها 

مراًرا ورجعُت اإلى الآيات المتعّلقة بها حيث جاء في �صورة النور عدد من 

)1) العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج16، �س230.
)2) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )22/7/1368()14/10/1989(.
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زوجات  اإحدى  اأّن  »الإفك«  حادثة  خال�صة  الحادثة.  ح  تو�صّ التي  الآيات 

الر�صول تخّلفت عن القافلة في اإحدى الحروب. كان الر�صول قد ا�صطحب 

زوجته تلك اإلى �صاحة المعركة، وعند العودة تفّقدها فلم يجدها. تخّلفت 

لأ�صباٍب معّينة؛ اإّما لأّن النعا�س قد غلبها اأو اأّنها ذهبت لق�صاء حاجة. تجّمع 

الم�صلمون فوجدوا اأّن زوجة الر�صول لي�صت بينهم. وكان اأحد الم�صلمين قد 

جاء وا�صطحب زوجة الر�صول اإلى المدينة.

رة، زوجة الر�صول ويجب احترامها بل  ... لي�صت الم�صاألة اأّن تلك المخدَّ

اأّن الم�صاألة في اآيات القراآن �صيء اآخر. اأظهرت اآيات �صورة النور الح�صا�صّية 

له  ج  روَّ الذي  الكاذب  الكالم  هذا  -اأي  »الإفك«  م�صاألة  حول  ال�صديدة 

المنافقون والفا�صدون والأ�صخا�س المر�صى في المجتمع- فجاءت مجموعة 

الم�صلمين  اإلى  تتوّجه  والتي  ا  حادًّ لحًنا  تحمل  التي  المتالحقة  الآيات  من 

وتلومهم وُتنكر عليهم اأّنهم لم يواجهوا  �صاحب ال�صائعة ب�صّدة عندما �صمعوا 

بها ولماذا لم يرّدوها ب�صكل قاطع-هذا هو الم�صتفاد من الآيات. 

اأهل  ح  ويو�صّ »لول« في مكانين.  بعبارة  الآية  الجملة في هذه  بداأ   ...

اأن  الإن�صان  يريد  عندما  ُت�صتخدم  التحذيرّية  »لول«  اأّن  العربي   الأدب 

يتوّجه اإلى المخاطب في كمال ال�صّدة والتوبيخ والقول له: لماذا لم تفعل 

العمل؟ { ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   هذا 

اآخر: {ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ  . ويقول في مكاٍن 
(1(

چ}

)1) �صورة النور، الآية  12.
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. اأعتقد اأّن هذه الحادثة العظيمة في تاريخ 
(1(

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ}
الإ�صالم وزمان الر�صول اأّدت اإلى الق�صاء بالكامل على جذور الإ�صاعات في 

الم�صائل ال�صخ�صّية لأفراد المجتمع الإ�صالمي، حيث كانت توؤّدي اإلى �صوء 

.
(2(

الظن بين الم�صلمين وجعل الأجواء غير �صليمة

اإزالة الُبغ�س والحقد والعداء: 

كان الر�صول الأكرم ل يريد اأن ي�صوب حياة المجتمع الإ�صالمّي ولو القليل 

من الحقد والبغ�صاء والعداء. كان يعمل جاهًدا لإيجاد المحبة والوّد بين 

النا�س حّتى اإّنه عفى عن اأهالي مّكة عندما اّت�صعت دائرة الإ�صالم واأم�صك 

بزمامها. اإّن اأهالي مّكة هم هوؤلء الأ�صخا�س الذين اأخرجوا الر�صول من 

مدينتهم وقد تحّمل الر�صول منهم ثالثة ع�صر �صنة من الأذى والألم وكان 

قد  والم�صلمون   - الم�صلمين  من  الكثير  ُقتل  حيث  معهم  حروب  عّدة  له 

ا - فلو اأن هوؤلء - مع هذه الحلة ذاتها- ا�صت�صافوا جي�س  َقَتلوا منهم اأي�صً

، لما اأمكن ل�صنواٍت طويلة اإقامة ال�صلح معهم. لذلك 
(3(

ر�صول اهلل الفاتح

، اأي اإّنني 
(4(

وبمجّرد دخول الر�صول مكة، اأعلن على المالأ: »اأنتم الطلقاء«

.
(5(

عفوُت عنكم جميًعا. لقد عفى عن قري�س وانتهى الأمر

)1) �صورة النور، الآية  16.
)2) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )28/7/1368()20/10/1989(.

)3)  يظهر اأن المق�صود هنا من كالم القائد: اأنهم  لو تواجهوا مع جي�س النبي الفاتح دون اأن يعفو عنهم 
لّما ح�صل ال�صلح وحقنت الدماء ول�صتمّرت الحروب والثارات.

)4) بحار الأنوار، العالمة المجل�صي، ج97، �س59.
)5) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )28/7/1368( )20/10/1989(.
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اإيجاد اأجواء من المحّبة: 

التعاون  من  حالٍة  اإيجاد  الأكرم،  للر�صول  المهّمة  الأعمال  جملة  من 

الر�صول  دام  ما  الم�صلمين.  بين  المتبادلة  والمحّبة  والموا�صاة  والتعا�صد 

حا�صًرا في المجتمع الإ�صالمّي كان بمقدار �صعته الوجودّية، ل ي�صمح للم�صلمين 

ا وحقًدا وعداًء لأحد. لقد تمّكن الر�صول حقيقًة ومن خالل  اأن يحملوا بغ�صً

حكمته وحلمه، من اإيجاد اأجواء عذبة و�صالمة ومحيٍط مليٍء بالمحّبة.

بيئة  المجتمع،  بيئة  جعل  اأّنه   ،P الأكرم  الر�صول  اأعمال  جملة  ومن 

ولينظر  ا  بع�صً بع�صهم  الأ�صخا�س  كاّفة  ليحّب  والحنان  بالمحّبة  مليئة 

.
(1(

بع�صهم اإلى بع�س نظرة ُح�صِن ظن

الر�صول: { پ پ پ     ڀ  اأ�صحاب  الكريم حول  القراآن  جاء في 

ا�صطّفوا  الذين  الأعداء  اأي  الكّفار،  مقابل  في  اأ�صّداء  هوؤلء  ؛ 
(2(

{

كان  الذي  الم�صيحي  اأو  اليهودي  الكفار،  من  المق�صود  يكن  ولم  للحرب 

الكثير من  الزمان كان  المدينة، تحت ظّل ر�صول اهلل. ففي ذاك  يعي�س في 

عالقات  واأ�صحابه  للر�صول  وكان  المدينة  في  يعي�صون  واليهود  الم�صيحّيين 

ح�صنة معهم وهو لم يق�صدهم بعبارة { پ پ پ}. بل اأطلق  { پ 

الحراك  دائمة  كانت  التي  قري�س  اأمثال  اإّما  الكّفار  بع�س  على  پ پ}     
قريظة  بني  يهود  اأمثال  واإّما  الإ�صالمّية،  والمدينة  الإ�صالم  �صّد  الع�صكري 

)1) م.�س.
)2) �صورة الفتح، الآية  29.
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وخيبر وباقي المناطق الذين كانوا ل يوفون بالعهود - الذين كانوا يتحّركون 

في كاّفة الّتجاهات؛ ليجمعوا ويجّهزوا جي�ًصا �صّد الإ�صالم يتحّركون ويبّثون 

ال�صائعات- واإّما اأمثال الم�صلمين في الظاهر، الذين كانت قلوبهم وبواطنهم 

على  كانوا  هوؤلء  المدينة،  داخل  يعي�صون  كانوا  والذين  كفرهم  عن  تحكي 

پ  پ  الثانية.{  الدرجة  اأو  الأولى  الدرجة  من  الكفار  مع  م�صتمّرة  عالقة 

اأّنهم {ڀ ڀ}.  اأّي اأ�صداء على هذه المجموعات الثالث غير  پ} 
هذا هو النهج الإ�صالمي. هذا لأجل اأن ل يتمّكن العدّو من النفوذ باأّي نحو 

اأي الثبات المطلق. يقول  اأ�صّداء؟  كان في مقابل هوؤلء الأ�صداء. ماذا يعني 

من  المراد  لي�س  المحَكم.  اأي  ال�صديد   .
(1(

ٺ} ٺ  ٺ      } الحديد:  حول 

ال�صّدة هنا، الظلم، ولي�س المراد منها اإراقة الدماء، بل المراد الإحكام؛ اأي 

.
(2(

اإّن هذا ال�صاتر يجب اأن ل يلين وهذا الحائط يجب اأن ل يتزلزل

محاربة الالمبالة: 

العطف  من  انطالًقا  بع�س  مع  بع�صهم  الم�صلمون  يتعاطى  اأن  يجب 

اإذا  �صحيًحا  لي�س  الالمبالة.  من  مقدار  اأدنى  وجود  دون  ومن  والمحّبة 

�صاهدتم م�صلًما مبتلًى بحادثة ما تمرون عليه لمبالين. من جملة الأعمال 

المهّمة للر�صول الأكرم هو اإيجاد التعاون والتعا�صد والمحّبة المتقابلة بين 

.
(3(

الم�صلمين

)1) �صورة الحديد، الآية  25؛{ ڀ ٺ ٺ    ٺ ٺ ٿ ٿ}.
)2) من كالم له في لقاء جمع من الحر�س الثوري والطالب )11/8/1379()1/11/2000(.

)3) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )28/7/1368( )20/10/1989(.
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محاربة البدع الجاهلية: 

اأن يتمّتع النا�س على  اأو يو�صي  قد ياأمر �صخ�س في وقت من الأوقات 

�صبيل المثال بُح�صن الخلق والت�صامح وال�صبر وال�صتقامة في �صبيل اهلل 

واأن ل يظلموا وي�صعوا نحو اإقامة العدل؛ اأي اأن يكون المطروح هنا الو�صّية 

والأمر والتعليم - وهي اأموٌر لزمة- فالر�صول كان ُيعّلم ويعطي النا�س در�ًصا 

في المعرفة والحياة، اإّل اأّن الأمر قد يكون تارًة اأعلى من التعليم؛ اأي اأن 

يت�صّرف المعلم ويّتخذ �صلوًكا من �صاأنه اأن يجعل هذه الأخالق والم�صوؤولّية 

الإ�صالمّية ثابتة، واأن ينه�س لمواجهة عقائد النا�س الخاطئة، واأن يحارب 

العواطف الجاهلّية وتر�ّصبات الأخالق غير الإ�صالمّية، واأن يوجد �صدمة 

في المجتمع والنا�س واأن يعمل في الأوقات المنا�صبة وبالأ�صاليب المالئمة، 

للنا�س،  الحياتّية  والبيئة  المجتمع  لأجواء  الكامل  المتزاج  اإلى  يوؤّدي  ما 

.
(1(

بهذه ال�صفة والأخالق وال�صلوك الَح�َصن

الليونة مع الموؤمنين وال�سّدة مع الكافرين: 

يتحّدث الإ�صالم حول التعامل والأخالق الفردّية للر�صول ويقول: { پ 

 .
(2(

ٹ} ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
يمدح اهلل تعالى الر�صول ب�صبب ليونته في التعاطي مع النا�س ويقول له اإّنك 

ل�صت غليًظا خ�صًنا. ويتحّدث القراآن الكريم في مكاٍن اآخر حول الر�صول 

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )28/7/1368( )20/10/1989(.
)2) �صورة اآل عمران، الآية  159.
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اإّن   .
(1(

پ} پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ويقول:{ٱ 

الآية، غير  ال�صابقة، موجودة في هذه  الآية  مادة »غ ل ظ« الموجودة في 

اأّنها في ال�صابقة لها عالقة بالموؤمنين، في ما له عالقة بالتعاطي وال�صلوك 

الفردي؛ ولكن في هذه الآية، لها عالقة بتطبيق القانون واإدارة المجتمع 

واإيجاد النظم. الغلظة هناك قبيحة، وهنا ح�صنة؛ الخ�صونة هناك قبيحة، 

.
(2(

وهنا ح�صنة

التعامل مع الأجانب: 

وّقع الر�صول الأكرم في الحديبّية �صلًحا مع كفار قري�س. وكان له مع 

بع�س الكفار معاهدات �صلح طويلة الأمد؛ اأي لم يكن هناك اأي دافع عدائي؛ 

وهذا اأمر وا�صح من خالل القراآن: {ڃ چ    چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

اإقامة  فيمكنكم  ؛ 
(3(

ڈ} ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ      ڍ   ڇ 
عالقات ح�صنة مع الكفار الذين ل يعادونكم والذين ل يمتلكون �صابقة �صوء 

.
(4(

والذين لم يظلمونكم ولم يخرجوكم

الهتمام بال�سباب: 

تتطابق روؤية الإ�صالم لل�صباب بالدّقة، مع الأمور التي تعتبر اليوم من 

جملة اقتراحاتنا ومبتغياتنا من الجيل ال�صاّب ولأجل الجيل ال�صاّب. قّدم 

)1) �صورة التوبة، الآية  73.
)2) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )26/1/1379()14/4/2000(.

)3) �صورة الممتحنة، الآية  8.
)4) من كالم له في لقاء م�صوؤولي النظام )9/11/1368()29/1/1990(.
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ي�صتفيد  وكان  بهم  ي�صتاأن�س  كان  ال�صباب،  حول  و�صايا  الأكرم  الر�صول 

اأمير  اإلى  تنظروا  الكبيرة... ل  ال�صباب لالأعمال  الكامنة في  الطاقة  من 

من  �صنة  وال�صتين  والخم�صين  الأربعين  مرحلة  في  ك�صخ�صية  الموؤمنين 

عمره فح�صب. بل اإّنه �صخ�صّية متالألئة ومتاأّلقة في �صبابه ويمّثل نموذًجا 

خالًدا يجدر بال�صباب اأن يقتدوا به. ا�صتفاد الر�صول في مّدة ع�صر �صنوات 

وعّدة اأ�صهر من عمر الحكومة من عن�صر ال�صباب وفي اأعلى الم�صتويات، 

.
(1(

ولي�س من �صخ�س الإمام علي Q وح�صب

كبيرة  م�صوؤولّية  الكبيرة  الم�صوؤولّيات  اإحدى  الأكرم  الر�صول  اأوكل  لقد 

اأكثر لحظات حياته  اإحدى  الثامنة ع�صرة من عمره وذلك في  ل�صاّب في 

الأ�صابيع  في  ولكّنه  القيادة؛  يتوّلى  الحروب  في  الر�صول  كان  ح�صا�صّية. 

يكن  ولم  العالم  هذا  عن  رحيله  بقرب  �صعر  وعندما  حياته  من  الأخيرة 

الروم -لأّنه كان عماًل �صعًبا  اإمبراطورّية  الجي�س نحو  با�صتطاعته قيادة 

اأوكل  وكبيًرا؛ وهو بحاجة لختيار قادة ل تثني عزيمتها العقبات- لذلك 

الر�صول  باإمكان  كان  عمره.  من  ع�صرة  الثامنة  في  �صابٍّ  اإلى  الم�صوؤولّية 

اإ�صناد هذه الم�صوؤولّية اإلى اأحد الأ�صحاب مّمن هم في الخم�صين وال�صّتين 

ا في  من العمر واأ�صحاب التجارب في الحرب والجبهة؛ بيد اأّنه اختار �صاًبّ

الثامنة ع�صرة من عمره وهو »اأ�صامة بن زيد«. ا�صتفاد الر�صول من اإيمانه 

ومن كونه ابن �صهيد. اأر�صل زيًدا اإلى مكاٍن كان قد اأر�صل اإليه والده -اأي 

)1) من كالم له في جمع من ال�صباب )1/2/1379()10/5/2000(.
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زيد بن حارثة- قبل �صنتين حيث ا�صت�صهد هناك. لقد اأوكل الر�صول قيادة 

اأ�صحاب  من  والقادة  وال�صيوخ  ال�صحابة  كبار  ي�صّم  وعظيم  كبير  جي�س 

�صاأر�صلك  الر�صول  له  قال  العمر.  من  ع�صرة  الثامنة  في  ل�صاب  التجربة، 

اإلى المكان الذي ا�صت�صهد فيه والدك - اأي اإلى »موؤتة« التي كانت تابعة 

لإمبراطورّية الروم اآنذاك وهي اليوم في ال�صام - لتع�صكر هناك، ثّم اأ�صدر 

اإليه اأوامر القتال والإذن بالحرب. لقد كانت طاقة ال�صباب من وجهة نظر 

.
(1(

الر�صول مهّمة اإلى هذا الم�صتوى

خاذ القرارات
ّ

المشورة في ات

راج تاأ�صي�س المجال�س الت�صريعّية بال�صكل الحالي في الدول الإ�صالمّية 

في القرن الأخير ولكّن الإ�صالم في الأ�صا�س هو المنادي والرائد في م�صاألة 

تاأ�صي�س الحكومات ال�صعبّية القائمة على ال�صورى في اإطار الوحي وال�صريعة 

ڦ  ڤ   } الإلهي  الأمر  وطبق  الأكرم  الإ�صالم  ر�صول  كان  الإلهّية. 

في  وكان  الإ�صالم  في  الحكومّية  بالمهام  يتعّلق  فيما  ي�صت�صير   
(2(

ڦڦ}
بع�س الحالت يعمل براأي الأ�صحاب. قد ي�صّح القول باأّن هذا الأمر من 

.
(3(

اأ�صرار التقّدم ال�صريع والفريد للم�صلمين في بداية تاريخ الإ�صالم

)1) من كالم له في جمع من ال�صباب )1/2/1379()10/5/2000(.
)2) �صورة اآل عمران، الآية  159.

)3) من نداءه اإلى موؤتمر المجال�س الإ�صالمّية )25/3/1378()15/6/1999(.

 اأخالق الر�صول P و�صيرته





Pتعاليم الرسول

درس المعرفة

لقد اأوجد الر�صول الأكرمP نظاًما ت�صتمل فيه خطوطه الأ�صلّية على 

اأ�صا�صّية  اأموٍر  اأربعة  الأ�صلّية،  الخطوط  هذه  بين  من  وجدُت  اأمور.  عّدة 

هي: المعرفة ال�صفافة وغير المبهمة؛ المعرفة بالدين، المعرفة بالأحكام، 

المعرفة بالمجتمع، المعرفة بالتكليف، المعرفة باهلل، المعرفة بالر�صول، 

المعرفة بالطبيعة وهي المعرفة التي اأف�صت اإلى العلم والتعّلم واإلى اإي�صال 

المجتمع الإ�صالمّي  نهاية القرن الرابع الهجري اإلى اأوج الح�صارة العلمّية؛ 

فالر�صول لم ي�صمح بالإبهام. وفي هذا المجال، اآيات قراآنّية عجيبة... كّلما 

.
(1(

وجد اإبهام نزلت اآية ترفعه

درس األخالق والحياة

ال�سلوك والتعامل مع العائلة:

العواطف  اأ�صحاب  الب�صر  بين  الإن�صان  اأمثال هذا  ت�صاهدون  ما  قلياًل 

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )18/2/1377()8/5/1998(.



96Pال�صخ�صية القيادية للنبّي محّمد

 وباعتباره والًدا، لقد كان هذا الإن�صان 
(1(

فيما له عالقة بالحياة العائلّية

عظيًما ومجاهًدا وم�صحًيّا في �صاحات الن�صال، وحنوًنا عطوًفا رحيًما. قد 

�صمعتم كيف كان يتعامل الر�صول الأكرم مع الح�صنين - حفيديه- وهكذا 

كان يت�صّرف مع الأطفال الآخرين، حّتى مع الأطفال الأجانب. كان الر�صول 

ي�صير نحو الم�صجد وكان الأطفال يلعبون في الطريق. وهناك خاطبه اأحد 

تاأخذ الح�صن والح�صين على كتفيك، فخذنا  يا ر�صول اهلل  اإّنك  الأطفال: 

ا. لم يمانع الر�صول فقام برفع طفٍل اإلى هذا الكتف واآخر اإلى  نحن اأي�صً

ذاك، ثم اأنزلهما بعد اأن م�صى قلياًل ثّم طلب منه طفالن اآخران اأن ي�صعدا 

ياأخذ  ال�صالة  وقت  وكان  الأطفال.  يحمل  اأن  يرغب  كان  كتفيه.  على 

بالقتراب. وفي هذه الحالة جاء بع�س الأ�صحاب الذين اإّما كانوا يعبرون 

من المكان اأو جاوؤوا من الم�صجد لتفّقد الر�صول، فوجدوه يحمل الأطفال 

اإلى الم�صجد. هذا،  واأنزلوهم عن كتفيه وتابع الر�صول م�صيره  فعاتبوهم 

العاطفة  مظهر  عائلته  في  كان  الأطفال.  مع  الر�صول  �صلوك  عن  نموذج 

)1) كان اإذا اآوى اإلى منزله جّزاأ دخوله ثالثة اأجزاء: جزٌء هلل عّز وجّل، وجزٌء لأهله وجزٌء لنف�صه، ثم 
جزاأ جزاأه بينه وبين النا�س، فيرد ذلك على العامة والخا�صة ول يدخر منه �صيًئا. فكان من �صيرته 

الحاجة  ذو  فمنهم  الدين،  في  ف�صلهم  قدر  على  وق�صمه  باإذنه  الف�صل  اأهل  اإيثار  الأمة  في جزء 

الأمة.  واأ�صلح  اأ�صلحهم  فيما  وي�صغلهم  بهم  فيت�صاغل  الحوائج  ذو  ومنهم  الحاجتين،  ذو  ومنهم 

الباب  ويفتح  الثوب  ويرقع  النعل  يخ�صف  وكان   .)13 �س  الأخالق،  مكارم  الطبر�صي،  )ال�صيخ 

بحار  المجل�صي،  )العالمة  اأعيا...  اإذا  الخادم  مع  ويطحن  فيحلبها  البعير  ويعقل  ال�صاة  ويحلب 

الأنوار، ج 16، �س 227(.

كان ر�صول اهلل P ياأكل كل الأ�صناف من الطعام وكان ياأكل ما اأحل اهلل له مع اأهله وخدمه اإذا 

اأكلوا ومع من يدعوه من الم�صلمين على الأر�س وعلى ما اأكلوا عليه، ومما اأكلوا اإل اأن ينزل بهم 

مكارم  الطبر�صي،  )ال�صيخ  على �صفف.  كان  ما  اإليه  الطعام  اأحب  وكان  �صيفه  مع  فياأكل  �صيف 

الأخالق، �س 26(.
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اأّنه اإذا كّنا من اأ�صحاب الجهاد والعمل  اإذ لي�س �صحيًحا  باعتباره والًدا؛ 

والحركة في �صاحة الحرب وتحّمل الم�صائب فعلينا اأن نعفي اأنف�صنا من 

الإن�صان؛  في  الطبيعّية  الإن�صانّية  والمظاهر  والليونة  والمحبة  العاطفة 

المرهف.  والإح�صا�س  والمحّبة  العاطفة  المنزل، مظهر  في  الر�صول  كان 

قراأت في روايٍة اأّنه عندما نزلت اآية {چ چ ڇ ڇ    ڇ ڇ 

، اأ�صبحوا ينادونه يا ر�صول اهلل ول ينادونه با�صمه. دخل 
(1(

ڍ ڍ}
الر�صول المنزل. بمجّرد اأن �صاهدته فاطمة الزهراءOقالت: يا ر�صول 

اهلل  ر�صول  يا  بعبارة  الر�صول  تنادي  ا  اأي�صً هي  كانت  عليكم  ال�صالم  اهلل 

احت�صن الر�صول ابنته ولطفها وقال لها: يا ابنتي ناديني يا اأبتي، ول تقولي 

يا ر�صول اهلل! هذا اأعذب عندي. عندما كان يريد ال�صفر، كان اآخر �صخ�س 

فاطمة  يزور  من  اأّول  كان  يرجع،  كان  وعندما  الزهراء.  فاطمة  هو  يراه 

الزهراء.

... لكّنه مع تلك العاطفة ال�صديدة تجاه ابنته -فاطمة الزهراء -كان 

المنزل،  واأدخلتها  المال  بيت  و�صائل  ا�صتعارت  اأّنها  �صمع  اذا  اإّنه  يقول 

. كان 
(2(

غِن عنك من الل �صيًئا«
ُ
لجازاها كما يجازي الآخرين. »اإّنني ل اأ

مع كّل ما يحمل من محّبة �صديدة لبنته، على ا�صتعداٍد للوقوف بوجهها اإذا 

.
(3(

ا ناق�صت العدل بت�صّرٍف ما اأو اإذا تجاوزت حًقّ

)1) �صورة النور، الآية  63.
)2) م�صلم الني�صابوري، اأبو الح�صن م�صلم بن الحجاج، �صحيح م�صلم، دار الفكر، بيروت ـ لبنان، ج 1، 

�س 133.

)3) من كالمه في مركز التوحيد )10/8/1365()1/11/1986(.
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التعامل مع النا�س:

عندما نقول نحن اأخوة، فهذا لي�س مجاملة في الإ�صالم، اأي اإّن الم�صلمين 

حقيقًة يمتلكون حّق الأخوة فيما بينهم وهم يطالبون بع�صهم البع�س؛ كما 

اأّن الأخوة مدينون بع�صهم لبع�س ويجب عليهم مراعاة الحقوق المتبادلة 

.
(1(P بينهم. وهذا ما طّبقه الر�صول

�سلوك الم�سوؤولين مع النا�س:

قد  ا  �صخ�صً يرى  كان  الجميع. عندما  اأ�صعب من  هو  ما  الر�صول  فعل  لقد 

يعد  لم  اأّنه  وبدا  الخندق[،  معركة  ]اأثناء  الخندق  في حفر  التعب  عليه  ظهر 

با�صتطاعته التقّدم، كان يذهب وياأخذ المعَول منه ويبداأ العمل؛ اأي اإّنه لم يكن 

.
(2(

حا�صًرا من خالل اإ�صدار الأوامر فقط؛ بل كان حا�صًرا بج�صده بين الجموع

كانت اإدارته الجتماعّية والع�صكرّية في اأعلى م�صتوياتها، فكان يالحق كاّفة 

الأمور. طبًعا كان المجتمع �صغيًرا؛ المدينة واأطرافها، وبعد ذلك اأ�صيف اإليه 

ا باأمور النا�س وكان منّظًما  مّكة ومدينًة اأو مدينتين اأخريين؛ اإّل اأّنه كان مهتًمّ

ومرّتًبا. وقد اأجرى في ذاك المجتمع البدوي، الإدارة والح�صاب والمحا�صبة 

والتحفيز والتنبيه بين النا�س. هذه هي الحياة الجتماعّية للر�صول التي يجب 

.
(3(

اأن نقتدي بها جميعنا، من م�صوؤولي البلد واأفراد ال�صعب

حاولوا قدر الم�صتطاع اأن تكون اإدارتكم اإ�صالمّية. الإدارة الإ�صالمّية، 

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )28/7/1368( )20/10/1989(.
)2) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )28/2/1380()18/5/2001(.
)3)  خطبتا �صالة الجمعة في طهران )28/2/1380()18/5/2001(.
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�صاهدتم  هل  الإدارّية.  القدرة  اإلى  بالإ�صافة  الإن�صانّية  الأخالق   تعني 

يلتفت  اأن  الر�صول  من  تعالى  اهلل  يطلب  ؟ 
(1(

ڄ} ڄ  ڄ  ڄ  { ڦ 
حد �صعروا بالهزيمة والألم؛ لذلك 

ُ
اإلى هوؤلء النا�س ويهتّم بهم. بعد حرب اأ

 .
(2(

ڄ} ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   } ولكن  باإح�صان؛  معهم  تعامل  �صاورهم، 

الإدارة عبارة عن: الأخالق الح�صنة، القاطعّية، والقوة الإدارّية، والتوّكل 

.
(3(

على اهلل في كّل حال، وطلب الخير من خالق العالم والعتماد عليه

التعامل مع المعّلمين والتالميذ:

الإ�صالمّية  والتعاليم  الثقافة  اأولته  الذي  الكبير  الهتمام  تالحظون 

للمعّلم، وتوا�صع الطالب اأمامه. اإّن هذا الأمر مطلوب. مع العلم اأّن الإ�صالم 

ل يقبل لأّي اإن�صان اأن يعتبر نف�صه �صغيًرا وحقيًرا اأمام اإن�صان اآخر؛ اإّل اأّن 

هذا الأمر هنا من الحالت ال�صتثنائّية.

ما يوؤ�َصف له اأّن الموجود في ثقافة العالم الماّدي عك�س ذلك، حيث ل 

يرى هذا الأمر على الإطالق؛ اأي اإّن الثقافة التي اقتب�صناها من الأوروبّيين، 

ل وجود فيها لحترام المعّلم. ل نقول اإّنهم كتبوا في كتبهم اأن ل تحترموا 

والتربية  المعّلم  احترام  عادة  الغربّية  الثقافة  في  ُيلحظ  لم  بل  المعّلم، 

!
(4(

عليها

)1) �صورة اآل عمران، الآية  159.

)2) �صورة اآل عمران، الآية  159.
)3) من كالم له في لقاء قادة القوة البحرية في الحر�س )5/2/1377()25/4/1998(.

)4) من كالم له في لقاء وزير التربية والتعليم والمعلمين النموذجيين )12/2/1370()2/5/1991(.
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التعامل مع الجميع بمحّبة:

هذا  لي�س  اإ�صالمي؛  وتعليم  تكليف  هذا  الجميع؛  تحّبوا  اأن  حاولوا   ...

بالأمر ال�صّيئ. ل يجب اإيجاد المبّرر للعداء، واأن يقوم ال�صخ�س باإخراج 

اآخر من لئحة محّبته لمبّررات معّينة؛ ل! اإّن اأجواء المجتمع الإ�صالمي، 

.
(1(

هي اأجواء المحّبة حّتى لو كنتم ل تعرفون ال�صخ�س

التعامل مع العقائد والقيود الجتماعّية الخاطئة:

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  تعالى:{ڄ  قال 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

.
(2(

ڑ ڑ ک ک ک          ک}
من  واحدة  الب�صر  اأعناق  عن  والأغالل  الإ�صر  و�صع  تعالى  اهلل  جعل 

الإن�صان-  على  المفرو�صة  اللتزامات  تعني  -الإ�صر  الر�صول  خ�صو�صّيات 

المجتمع  و�صع  العتبار  بعين  اأخذنا  لو  وعجيب.  ا  جًدّ وا�صع  مفهوم  وهذا 

»الإ�صر« هذا  اأّن  �صتجدون  المرحلة،  تلك  في  الديني  وغير   الديني 

-اللتزامات والعقود المفرو�صة على الإن�صان- ي�صتمل على الكثير من العقائد 

الباطلة والخرافّية والكثير من القيود الجتماعّية الخاطئة التي فر�صتها على 

.
(3(

النا�س اأيدي ال�صتبداد اأو التحريف. »الأغالل« وا�صح وهو الغل وال�صال�صل

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )28/7/1368()20/10/1989(.
)2) �صورة الأعراف، الآية  157.

)3) من كالم له في جمع طالب جامعة تربيت مدر�س )12/6/1377()3/9/1998(.
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درس الحرب

الأهداف والدوافع:

اأّنه في كاّفة  اإّن كاّفة حروب النبّي كانت حروًبا دفاعّية. هذا ل يعني 

لي�س  المعنى  الدفاع بهذا  لياأتوا ويهجموا عليه! ل،  العملّيات كان يجل�س، 

ۆ  ۆ  ۇ   } لول  ي�صتعّد،  لم  لو  الر�صول،  يت�صّلح  لم  لو  �صحيًحا. 

، لتّم الق�صاء من الأّيام الأولى 
(1(

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}
على الإ�صالم والقراآن والر�صول والمجتمع الإ�صالمي؛ لذلك كان الر�صول 

.
(2(

مجَبًرا على الحرب

الأ�سول التي يجب مراعاتها في الحرب:

كانوا  الذين  لالأ�صخا�س  الحرب،  �صاحة  الر�صول في  و�صايا  من جملة 

مع  التعامل  في  وال�صهامة  والأطفال،  بالن�صاء  الرحمة  للحرب،  يذهبون 

وقبول  الطعام؛  من  منعهم  وعدم  عنهم،  الماء  قطع  وعدم  العدّو،  جنود 

اأوج  في  الأمر  كان  لو  حّتى  الإ�صالم  اّدعى  من  وقبول  البع�س؛  ا�صت�صالم 

الكّفار  كان  والخ�صونة.  النتقام  حالة  عن  بالكامل  البتعاد  اأي  المعركة؛ 

الذين ل ي�صعرون بخ�صومة وعداء مع الر�صول، ياأتون اإليه، فكان عطوًفا 

)1) �صورة الأنفال، الآية  60.
. )30/3/1363()19/6/1984(Q2) من كالم له في مع�صكر الإمام الح�صين(

�صحيفة الإمام، ج 10، �س 106:

اإذا نظرنا اإلى عهد الر�صول الأكرم P وخالفة الإمام اأمير الموؤمنين Q، نجد اأّن حروًبا كثيرة 

حدثت وكلها كانت تربية للمجتمع وتهذيبه. فلقد خا�س ر�صول الإ�صالم P حروًبا متعددة وخ�صر 

بع�صها لكن مبداأه لم ُيهزم وكان محفوًظا.
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.
(1(

رحيًما معهم اإلى م�صتوى اأّنهم كان يخَجُلون من ذلك

... لقد و�صل ر�صول اهلل هذه القلوب بع�صها ببع�س واأخرج منها مجموعة 

اأعداء الإ�صالم من الموؤّرخين الذين تبانوا على  اإّن  واحدة ُمحَكمة. حّتى 

اأو  العرب  �صواء   - الإ�صالم  فتوحات  في  المعنوّية  التاأثيرات  عن  الغفلة 

-لم  الإ�صالمّية  الح�صارة  وتاريخ  الإ�صالم  تاريخ  كتبوا  الذين  الأوروبيّين 

الواحدة  كانوا كاليد  الم�صلمين  اأّن  الم�صاألة، وهي  اإنكار هذه  يتمّكنوا من 

وعن�صر  واحدة  كقب�صة  ويعملون  يتحّركون  الأ�صابع  من  عدد  فيها  التي 

الآية  تتحّدث  كما  التفكيك  يقبل  ل  الذي  الواحد  كالعن�صر  كانوا  واحد؛ 

ۇ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  {ے  ال�صريفة: 

الر�صا�س  و�صعوا  قاعدة،  اإحكام  اأرادوا  اإذا  كاأّنهم   .
(2(

ۆ} ۇ  
على الأ�صا�س عند ذلك ل يمكن اأن تهتّز. كان يظهر هكذا بنيان في �صاحات 

.
(3(

الحرب ومواجهة العدّو؛ لذلك كان الن�صر حليفه من دون ا�صتثناء

كان P اإذا اأراد اأن يبعث �صرية بعثها اأول النهار وفي الكافي: باإ�صناده عن ال�صكوني عن اأبي عبد   (1(
اهلل Q: اأن النبّي P اإذا بعث ب�صرية دعا لها وفي قرب الإ�صناد: عن الريان بن ال�صلت قال: 

�صمعت الر�صا Q يقول: كان ر�صول اهلل P اإذا وجه جي�ًصا فاأّمهم اأمير بعث معه من ثقاته من 

يتج�ص�س له خبره. وفي الكافي: باإ�صناده عن م�صعدة بن �صدقة عن اأبي عبد اهلل Q قال: اإن 

النبّي P كان اإذا بعث اأميًرا له �صرية اأمره بتقوى اهلل عّز وجّل في خا�صة نف�صه، ثم في اأ�صحابه 

عامة، ثم يقول: »قاتلوا الكّفار ب�صم اهلل وفي �صبيل اهلل، ول تغدروا، ول تغلوا، ول تمثلوا، ول تقتلوا 

وليًدا، ول متبتاًل في �صاهق، ول تحرقوا النخل، ول تغرقوه بالماء، ول تقطعوا �صجرة مثمرة، ول 

تحرقوا زرًعا لأّنكم ل تدرون، لعلكم تحتاجون اإليه، ول تعقروا من البهائم مما يوؤكل لحمه اإّل ما 

ل بدا لكم من اأكله، واإذا لقيتم عدًوا للم�صلمين فادعوهم اإلى اإحدى ثالث، فاإن هم اأجابوكم اإليها 

فاقبلوا منهم وكفوا عنهم )العالمة الطباطبائي، �صنن النبّي، �س 84 ـ 86(.

)2) �صورة ال�صف، الآية  4.
)3) من كالم له في مركز التوحيد )10/8/1365()1/11/1986(.
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القديم  في  الع�صكري  التنظيم  وكان  ع�صكرًيا.  قائًدا  اهلل  ر�صول  كان 

ال�صبب في ذلك  الخطر.  بعيًدا عن  ليبقى  القائد في مكان  و�صع  يقت�صي 

وا�صح، وفيه وجه معقول ومنطقي، فلو كان القائد في المقدمة ثم ُقتل، عند 

ذلك ي�صطرب الجهاز الع�صكري باأكمله؛ واأّما اإذا كان في الخلف كان باإمكانه 

باإمكانه  الأقّل  وعلى  الجنود،  ن�صف  ُقتل  لو  حّتى  المعركة  في  ال�صتمرار 

الن�صحاب والنجاة؛ ولكن عندما ُيقتل القائد، ل تختلط الأمور فح�صب، بل 

اأّما ر�صول اهلل الذي كان يتمّتع بقوى غيبّية فوق  اأكبر.  قد تكون الخ�صائر 

المعتاد، فكان يتقّدم الجميع؛ ليحارب عندما ي�صبح الأمر �صعًبا وعندما 

يبداأ العدّو هجوًما كبيًرا، وعندما ل يبقى با�صتطاعة المقّربين اأمثال اأمير 

.
(1(

الموؤمنين والحمزة والآخرين التحّمل والمقاومة فيلجوؤون اإليه

كيفّية قبول ال�سلح:

في العام ال�صاد�س للهجرة توّجه الر�صول نحو مكة. لقد وعد اهلل تعالى 

ر�صوله بدخول مّكة وقام الر�صول بدوره باإخبار النا�س بذلك. جاء الم�صلمون 

على اأ�صا�س اأّنهم �صيدخلون مكة. تجّمع الأعداء في مكاٍن ُي�صّمى »الحديبّية« 

اأّن اهلل  اإّل  بالكامل؛  واإزالتهم  الم�صلمين  قتل  اأرادوا  الحركة.  ومنعوهم من 

ُعِرف  �صلح  بكتابة  الق�صّية  وانتهت  عباده  وحفظ  الم�صلمين  حفظ  تعالى 

بـ»�صلح الحديبية«. عندما كانوا يكتبون معاهدة ال�صلح، طلب الر�صول من 

اأمير الموؤمنين اأن يكتب بعد ا�صم محمد، كلمة »ر�صول الل«. اعتر�صوا وقالوا: 

نحن ل نعتقد باأّنك ر�صول اهلل. وافق الر�صول وطلب من اأمير الموؤمنين اإزالة 

)1) من كالم له في مركز التوحيد )10/8/1365()1/11/1986(.
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هذه الكلمة. تحّدث اأمير الموؤمنين اإلى الر�صول باأّن قلبه ل ي�صمح له باإزاله 

هذه الكلمة، فبادر بنف�صه اإلى ذلك، حيث بداأ الر�صول معاهدة ال�صلح هذه 

اعتر�س  ا.  اإ�صالمًيّ �صعاًرا  تمّثل  التي  الرحيم«،  الرحمن  الل  »ب�صم  بعبارة 

الكفار باأّنهم ل يعرفون الرحمن الذي يتحّدث عنه وطلبوا منه ال�صروع بعبارة 

قري�س.  وكّفار  الم�صركون  ي�صتخدمه  كان  الذي  ال�صعار  وهو  الّلهم«  »ب�صمك 

فوافق الر�صول على تدوين عبارة »ب�صم الل«. تعّجب الم�صلمون مّما اآلت اإليه 

الأمور وارتفع �صجيج بع�س الم�صلمين الذين خاطبوا الر�صول: ماذا تفعل؟ 

اأَل�صَنا على الحّق؟ األي�صوا هم على الباطل؟ وو�صلت الأمور عند اأحد الم�صلمين 

هل  الر�صول!  نبّوة  في  ال�صّك  اأخذه  اليوم  ذاك  في  باأّنه  ليقول  المعروفين 

تعرفون العبارات التي تحّدث بها القراآن الكريم حول هذه الحادثة؟ الآيات 

اإلى  ؛ ت�صير 
(1(

التي تقول: {ٱ    ٻ ٻ ٻ ٻ} الأولى في �صورة »الفتح« 

هذا ال�صلح. اإّن الفتح المبين الذي تحّدث عنه القراآن، هو �صلح الحديبّية، 

حد والأحزاب. في الحروب قبل �صلح الحديبية، 
ُ
ولي�س حروب بدر وحنين واأ

كان الر�صول في مكان فاتًحا مطلًقا -كبدر- وفي مكان اآخر تعّر�س لنتكا�صة 

-كاأحد-وفي مكان ثالث قد حو�صر - كالأحزاب - وانتهى الأمر في مكان 

، كما في بع�س الحروب الأخرى. اإّن �صلح الحديبّية لم 
(2(

اآخر اإلى الموادعة

حد« �صعاًرا خاطًئا على الإطالق اإذ اأّن الر�صول 
ُ
يجعل �صعار حرب »بدر« و»اأ

اإّل  موقفه،  يغّير  ولم  والم�صركين،  الكّفار  مع  الحرب  �صعار  عن  يتراجع  لم 

)1) �صورة الفتح، الآية  1.
)2)  اأو المتاركة.
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»بدر«  في  الم�صلحة  كانت  كما  ح�صل؛  ما  كانت  اليوم  ذاك  الم�صلحة  اأّن 

حد« و»الأحزاب«؛ هذه هي الجذور التاريخّية لهذا 
ُ
ما ح�صل، وكذلك في »اأ

 منطقي 
ٍ
العمل. تالحظون اأّن كل �صيء في تاريخ الإ�صالم، ينطبق على نظام

.
(1(

ووا�صح وفي مكانه

اأ�سلوب التعامل مع المنهزمين والأ�سرى:

كانوا ياأتون اإلى الر�صول P ببع�س الم�صيحّيين الذين يتّم اأ�صرهم في 

اأو غير العربّية - حيث كانوا  بع�س الحروب - �صواء من القبائل العربّية 

يتاأّثرون باأخالق الر�صول P ما يدفعهم اإلى دخول الإ�صالم، وقبول دين 

.
(2(

الر�صول؛ هذه هي ليونة وعطف النبّي

اأّن التجارب تبقى. الأحداث الكبيرة تحمل درو�ًصا  اإّل  تنتهي الحروب 

للب�صرّية و�صيبقى هذا الدر�س في �صدور واأذهان الب�صرّية وهو اأّن ح�صارة؛ 

رغم مع كّل ما فيها ومع كّل اّدعاءاتها؛ خرجت مهزومة من �صاحة المتحان 

من خالل الأعمال التي يمار�صها هوؤلء ]الأمريكيون[، من اإ�صعال الحروب 

والظلم وعدم العدالة والغرور وال�صلوكّيات غير العاقلة. ومن اأبرز تجارب 

�صرف  الأبرياء،  قتل  ال�صالم،  تهديد  الحروب،  اإ�صعال  الح�صارة،  هذه 

ر�صاميل طائلة على الحروب تحت مبّررات ل يمكن الوثوق بها. قارنوا بين 

الغربّية  المناطق  الم�صلمون  فتح  عندما  الإ�صالمّية  الح�صارة  وبين  هذه 

في العالم الإ�صالمي- اأي مناطق الروم و�صوريا اليوم -في زمان الخلفاء 

)1) خطبتا �صالة الجمعة في طهران )31/4/1367()22/7/1988(.
)2) من كالم له في مركز التوحيد )10/8/1365()1/11/1986(.



106Pال�صخ�صية القيادية للنبّي محّمد

الكثيرين  جعل  باأ�صلوب  والم�صحّيين  اليهود  مع  تعاملوا  حيث  الرا�صدين، 

منهم يتوّجهون نحو الإ�صالم. وفي بلدنا اإيران ا�صت�صلم الكثير من النا�س 

من دون مقاومة! لأّنهم �صاهدوا مروءة ورحمة ومداراة الم�صلمين لالأعداء؛ 

لذلك جاءوا باأنف�صهم اإلى الإ�صالم. يذكر التاريخ اأّنه عندما دخل الم�صلمون 

»روما«، كان اليهود يرّددون عبارة: »والتوراة«؛ ق�صًما بالتوراة اإّننا لم نرى 

.
(1(

يوًما جمياًل في حياتنا كهذا اليوم

ة
ّ
درس العز

الحكمة؛  مع  الحكومة  الأخالق؛  مع  مترافًقا  الر�صول  لدى  العلم  كان 

ع�صق  مع  اهلل  ع�صق  الرحمة؛  مع  الجهاد  الخلق؛  خدمة  مع  اهلل  عبادة 

ال�صداقة  الروؤية؛  ُبْعد  مع  اليومي  التدبير  التوا�صع؛  مع  العّزة  مخلوقاته؛ 

في  هو  بما  الهتمام  مع  اهلل  بذكر  الروح  ا�صتغراق  ال�صيا�صي؛  العمق  مع 

م�صلحة و�صالمة البدن. كانت الدنيا والآخرة مترافقتان والأهداف الإلهّية 

.
(2(

المتعالية مع الأهداف الب�صرّية الجّذابة كذلك

درس التعليم

اإّن  النبوّية.  التعاليم  من  ي�صتفيد  كان  من  وحدهم  الم�صلمون  لي�س 

المعرفة المعا�صرة في الدنيا، والح�صارة المعا�صرة، والمعرفة الموجودة 

اليوم في هذا العالم وتطّور القافلة الب�صرّية، كّل ذلك مرهوٌن لوجوده. اإّن 

)1) من كالم له في لقاء م�صوؤولي النظام )23/7/1380()15/10/2001(.
)2) من كالم له في جمع زوار الحرم الر�صوي )1/1/1385( )21/3/2006(.



107

هذا المعنى لي�س اّدعاوؤنا نحن الم�صلمون. اإّن كاّفة الموؤّرخين والمن�صفين 

في  العلمّية  ]النه�صة[  ال�صحوة  ظهور  اأّن  على  يوافقون  الأ�صخا�س  من 

طريق  عن  الأخرى  الأماكن  اإلى  انتقالها  في  �صاهمت  الإ�صالمي،  العالم 

.
(1(

التبادل وحّتى عن طريق الفتوحات والحروب

درس الرحمة والكرامة

عالم  كائنات  في  تالألوؤًا  النجوم  باأكثر  الأكرم  الر�صول  ت�صبيه  يمكن 

الوجود والإ�صارة اإلى ذاك الوجود العظيم والمقّد�س بهذا العنوان. لماذا 

نقول النجم المتالألئ ول نقول ال�صم�س؟ لأّن ال�صم�س ج�صم وجرم م�صّخ�س 

ومعّين، م�صيئة وذات عظمة؛ اإّل اأّنها جرم وكرة �صماوّية؛ في النجوم التي 

اآلف المّرات من المجّرات  اأكبر  ت�صاهدونها، هناك نجوم ت�صّكل مجّرة، 

التي نراها فوق روؤو�صنا في ال�صماء ليالي ال�صيف. المجّرة اأي المجموعة 

الر�صول  وجود  اإّن  ال�صمو�س.  من  والآلف  النجوم  اآلف  على  تحتوي  التي 

�صبيه بوجود المجّرة وفيه اآلف النقاط الم�صيئة بالف�صيلة.

درس الوحدة

با�صر الر�صول عمله بمجّرد دخوله المدينة؛ فبنى م�صجًدا؛ ثم خّطط لإدارة 

و�صيا�صة ذاك النظام؛ قد ل يتّم اللتفات لو نظر الإن�صان اإلى كّل واقعة على 

حدة؛ ]لذلك[ يجب اأن يدّقق وي�صاهد كيفّية تنظيم العمل؛ كيف جرى القيام 

بكاّفة هذه الأعمال، باأ�صلوٍب يدّل على التدبير والوعي والح�صاب ال�صحيح.

)1) من كالم له في جمع زوار الحرم الر�صوي )10/4/1378()1/7/1999(.
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اأ�صلموا  قد  المدينة  اأهل  يكن  لم  الوحدة.  اإر�صاء  تّم  البداية،  في 

باأجمعهم، اأكثرهم دخل الإ�صالم والبع�س القليل بقي غير م�صلم. فاأوجد 

ا. ا عاًمّ الر�صول الأكرم ميثاًقا جماعًيّ

... الحركة الأخرى التي قام بها الر�صول، هي اإيجاد الأخّوة. من اأهم 

ب والجاهلي في ذاك  المتع�صّ العربي  المجتمع  ابتلى بها  التي  الم�صائب 

الزمان، الأر�صتقراطّية، والع�صبّيات الخرافّية، والغرور القبلي، وانف�صال 

طبقات النا�س المختلفة بع�صها عن بع�س. عندما دعا الر�صول اإلى الوحدة، 

.
(1(

فقد دا�س على ذلك كّله

P أفضلّية الرسول

ال�صخ�صّية؛  ناحية  من  الخلق  عالم  اأوج  في  بنف�صه   P الر�صول  كان 

اأمثال المعايير الإن�صانّية  �صواء في تلك الأبعاد التي يمكن للب�صر فهمها، 

المتعالية: العقل، والتدبير، والوعي، والكرم، والرحمة، والعفو، والقاطعّية 

والأمور الأخرى من هذا القبيل؛ اأم في الأبعاد التي ل تحيط بها الأذهان 

الب�صرّية: الأبعاد التي تبّين تجّلي ال�صم الأعظم للحّق في وجود الر�صول 

ن�صمع  التي  الأمور  تعالى؛ وهي  الر�صول من اهلل  P ومقام قرب  الأكرم 

تعالى  اأّما حقيقتها فهي معلومة هلل  وال�صكل فقط؛  بال�صم  ونعلمها  عنها 

والأولياء العظام؛ كذلك ر�صالة ذاك العظيم التي هي اأ�صمى ر�صالة واأهّمها 

.
(2(

ل�صعادة الإن�صان؛ ر�صالة التوحيد، ر�صالة الرتقاء بالمرتبة الإن�صانّية

 له في لقاء م�صوؤولي النظام )31-2-1379( )20-5-2000(.
ٍ
)1)  من كالم

 له في لقاء م�صوؤولي النظام )31-2-1379( )20-5-2000(.
ٍ
)2)  من كالم




