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ةمّدقملا

المقّدمة
اّلتي   Rالأنبي�ء ر�س�لة  تخت�سر  عب�رة  هي  المجتمع  اإ�سالح 

اأر�سلهم اهلل �سبح�نه وتع�لى به�، فتحّملوا م� تحّملوه من عذاب وجه�د 

اإلى المجتمع ال�س�لح. ومواجهة طواغيت واإر�س�د للعب�د، لي�سلوا 

واإ�سالح المجتمع هو الأمل اّلذي يدغدغ قلب كّل موؤمن ع��س يتطّلع 

اإلى الّلحظة اّلتي يغمر فيه� العدل الإلهّي هذه المعمورة.

ولكّن الأمل دون عمل نوع من اأنواع غبن النف�س، فعلى الإن�س�ن اأن 

ي�سعى لتحقيق هذا الهدف. وقد ر�سم اهلل �سبح�نه وتع�لى لن� الطريق 

اّلذي تخت�سره كلمة »الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«.

به  التزم  اإذا  اإلهّي  لطٌف  المنكر هو  والنهي عن  ب�لمعروف  ف�لأمر 

اهلل  وعب�د  والأول��ي���ء   Rالأنبي�ء اأم��ل  يحّقق  اأن  ا�ستط�ع  الإن�س�ن 

�سع�دة  تكفل  اّلتي  الإن�س�نّية  القيم  تملوؤه  �س�لح  بمجتمع  ال�س�لحين 

الإن�س�ن في الدني� والآخرة.

اّلذي  الكت�ب  هذا  ُيقّدم  اأن  والترجمة  للت�أليف  نون  مركز  وي�سّر 

هذا  المهم،  المو�سوع  هذا  في   { الخمينّي  الإم���م  فكر  عن  ُيعّبر 

الإم�م العظيم اّلذي ا�ستط�ع اأن يح�كي الع�سر ويك�سف مع�قل الف�س�د 
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ب�ل�سكل  لمواجهته�  ويوّجههم  منه�  الن��س  ليحّذر  وو�س�ئله  ومفرداته 

المن��سب، عّلن� اإذا التزمن� بهذه الكلم�ت ا�ستطعن� اأن نحّقق دورن� في 

هذا المجتمع...



الفصل األّول

ة األمر بالمعروف  ـّ ي ـّ  أهم
والنهي عن المنكر

خير الأمم ❖ 

�سبب الغ�سب الإلهّي ❖ 

�سرط الفوز ب�لجّنة والنج�ة من الن�ر ❖ 

الموؤمن القوّي ❖ 

اإ�صالح المجتمع ❖ 
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ا��م������ ا���� ��لم���� �ال��� �� الم��� 

خير األمم
ٹ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  {ٺ 

.
(1(

ٹ  ٹ ٹڤ }
اإّن الأّمة الإ�سالمّية � كم� ي�سّرح القراآن الكريم في هذه الآية الكريمة 

اأّي  اأو  الب�سرّية،  توالت على  اّلتي  الأمم  كّل  الأمم، خير من  � هي خير 

اأّمة يمكن اأن توجد وتخرج للن��س. ثم يعّدد بعد ذلك �سف�ت ومميزات 

{ٿ ٿ     ٿ ٹ  تع�لى:  يقول  حيث  الأّم���ة  ه��ذه 

ٹ  }، ف�لأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر هو من المميزات 
الأ�س��س اّلتي جعلت هذه الأّمة خير اأّمة اأخرجت للن��س.

ولئن ك�نت التقوى هي ميزان التف��سل بين الأفراد {ڇ   ڍ 

 ف�لأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر هو من موازين 
(2(

ڍ ڌ ڌڎ }
التف��سل بين الأمم كم� يتبّين من الآية ال�س�بقة.

سبب الغضب اإللهّي

الدني�.  في  ولي�س  الآخرة  في  ع�دة  يكون  الإن�س�ن  اأعم�ل  اإّن جزاء 

ولكن هن�ك نوع من المع��سي عّجل اهلل تع�لى العذاب لمرتكبيه� في 

)1)  �سورة اآل عمران، الآية: 110.

)2)  �سورة الحجرات، الآية: 13.
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الآخرة،  في  والعق�ب  الدني�  في  الإلهّي  الغ�سب  ف�سملهم  اأي�سً�  الدني� 

القراآن  عنه�  ُيحّدثن�  اّلتي  ال�س�بقة  الأمم  من  للكثير  ح�سل  م�  وهذا 

الكريم. فم� هي المرحلة اّلتي اإذا و�سلت اإليه� الأّمة ا�ستحقت العذاب 

الدنيوّي والغ�سب الإلهّي بهذا ال�سكل؟

اإّن الغ�سب الإلهّي اّلذي نزل على الأمم ال�س�بقة ك�ن ال�سبب الأ�س��س 

 :Q فيه تركه� فري�سة النهي عن المنكر. وقد ورد عن اأمير الموؤمنين

»فاإّن اهلل �شبحانه لم يلعن القرون الما�شية بين اأيديكم اإّل لتركهم 

لركوب  ال�شفهاء  اهلل  فلعن  المنكر،  ع��ن  والنهي  بالمعروف  الأم���ر 

.
(1(

المعا�شي، والحلماء لترك التناهي«

فعندم� تركوا النهي عن المنكر نزل العذاب على الأّمة كّله� بم� فيه� 

من �سفه�ء وحلم�ء، ف��سقين ومتدينين � بح�سب الظ�هر �، ف��ستحق اأهل 

اأي�سً�  الآخرون  وا�ستحق  اأيديهم،  ارتكبت  م�  ب�سبب  العذاب  المع�سّية 

العذاب لأّنهم روؤوا المنكرات ولم يحّركوا �س�كنً� لالإ�سالح.

{ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  الكريم:  كت�به  ف��ي  تع�لى  يقول 

ڃ         ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
.

(2(

ڃ  }
ف�لعذاب �سي�أخذ الجميع ولن ُي�ستثنى منه اإّل فئة واحدة، فمن هي 

هذه الفئة؟ هل هم المتدّينون اّلذين يوؤّدون ال�سالة وال�سي�م ويعي�سون 

بدورهم  للقي�م  �س�كنً�  يحّركوا  اأن  دون  يعنيهم«  »م��ا  دائ��رة  �سمن 

)1) نهج البالغة، ج 2، �س 156.

)2) �سورة الأعراف، الآية: 165.
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الإيج�بي الم�سلح في المجتمع؟

المتدّينون  فقط  هم  ينجون  اّلذين  اأّن  توؤّكد  الكريمة  الآية  كاّل، 

{ڤ ڦ ڦ ڦ    }. ف�ّلذي التزم بفري�سة النهي عن المنكر هو 

اّلذي �سينجو، وكّل الآخرين �سي�سملهم العذاب �سواء ك�نوا ممن تلّوثت 

اأيديهم ب�لمع��سي، اأم من اّلذين لم تتلّوث اأيديهم ولكّنهم راأوا المع��سي 

ف�سكنوا اإليه� ور�سوا به�، لأّن اإ�سالح الآخرين هو اأي�سً� تكليف، وتركه 

مع�سية، واإلى ذلك اأ�س�ر الإم�م الخمينّي } في كلم�ته حيث يقول: 

»كما اأّن كّل فرد مطالب باإ�شالح نف�شه، فاإّنه مطالب اأي�شاً باإ�شالح 

.
(1(

الآخرين«

فري�سة  الم�سلمون  ترك  فلو  ذلك،  م�ستثن�ة من  لي�ست  الأّمة  وهذه 

فقد  الإلهّي،  العذاب  ا�ستحقوا  المنكر  عن  والنهي  ب�لمعروف  الأم��ر 

ورد عن النبّي الأكرم P: »ل تزال اأمتي بخير ما اأمروا بالمعروف 

ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البّر، فاإذا لم يفعلوا ذلك ُنزعت منهم 

البركات، و�ُشّلط بع�شهم على بع�ص، ولم يكن لهم نا�شر في الأر�ص 

.
(2(

ول في ال�شماء«

اإّن هذه الرواّية ت�سير اإلى الرتب�ط الغيبّي بين المع��سي والم�س�كل 

الدنيوّية »ُنزعت منهم البركات و�ُشّلط بع�شهم على بع�ص«. ف�لم�س�كل 

القت�س�دّية والفتن بين الن��س ب�لإ�س�فة اإلى اأ�سب�به� الطبيعّية له� ارتب�ط 

ب�لنهي عن المنكر، وهي نوع من العق�ب الإلهّي لترك هذه الفري�سة. 

)1) الكلم�ت الق�س�ر، الإم�م الخمينّي  }، �س 245.

)2) و�س�ئل ال�سيعة، الحّر الع�ملّي، ج11، �س 399.
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وعن النبّي الأكرم P: »لتاأمرّن بالمعروف ولتنهّن عن المنكر، 

.
(1(

اأو ليعمّنكم عذاب اهلل«

شرط الفوز بالجنّة والنجاة من النار

اأهل  من  ليكون  الإن�س�ن  تحديد م�سير  في  تعتبر مف�سلّية  اأمور  هن�ك 

والذل  الن�ر  اأه��ل  من  الخ��سرين  من  يكون  اأو  الإلهّية،  والكرامة  الجّنة 

الأبدّي. وقد حّددت �سورة الع�سر هذه الأمور الأ�س��س، حيث اأق�سم تع�لى 

ب�لع�سر اأّن الإن�س�ن لفي خ�سر اإّل من ك�نت فيه �سف�ت اأ�س��س ذكره� في 

ب�لمعروف  الأم��ر  بفري�سة  التزامه  ال�سف�ت  هذه  ومن  الكريمة،  ال�سورة 

والنهي عن المنكر، يقول تع�لى: { ٱٻٻٻٻپپ 

 
(2 (

ٺ} ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
يو�سون  ك�نوا  اّلذين  اإّل  الرابحين  في  ليدخل  الخ��سرين  من  يخرج  فلن 

بع�سهم بع�سً� ب�تب�ع الحّق، وهو فعل المعروف وترك المنكر. يقول الإم�م 

عن  والنهي  بالمعروف  الأم��ر  هي  الحّق  اإل��ى  »الدعوة   :{ الخمينّي 

.
(3(

المنكر، وهي واجب على جميع الم�شلمين«

المؤمن القوّي
اأداء هذه الفري�سة ي�سّكل اأ�س��سً� في �سنع �سخ�سّية الإن�س�ن الم�سلم 

الموؤمن القوّي في ط�عة اهلل تع�لى، حيث يقول الإم�م علّي Q في 

)1)  و�س�ئل ال�سيعة، الحّر الع�ملّي، ج 16، �س 135.

)2)  �سورة الع�سر.

)3)  الكلم�ت الق�س�ر،الإم�م الخمينّي }، �س 105.
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و�سيته لالإم�م الح�سن Q: »واأمر بالمعروف تكن من اأهله، واأنكر 

هذه  اأداء  ف�إّن   .
(1(

بجهدك« فعله  من  وباين  ول�شانك  بيدك  المنكر 

الفري�سة �سيوؤّثر في تعميق اللتزام ب�لحكم ال�سرعّي في نف�س الإن�س�ن 

الآمر ب�لمعروف الن�هي عن المنكر، و�سيجعله واقفً� بقّوة عند الحدود 

الفري�سة  هذه  ترك  من  واأّم���  الأه��واء.  ري���ح  تهّزه  ل  ث�بتً�  ال�سرعّية، 

ليبغ�ص  اهلل  »اإّن   :P النبّي  عن  الرواّية  عنه  اأخبرت  كم�  ف�سيكون 

الموؤمن ال�شعيف اّل��ذي ل دين له، فقيل له: وما الموؤمن اّل��ذي ل 

.
(2(

دين له؟ قال: اّلذي ل ينهى عن المنكر«

إصالح المجتمع

المنكر!  عن  والنهي  ب�لمعروف  الأم��ر  بفري�سة  الهتم�م  هذا  كّل 

لم�ذا ي� ترى؟

لعّل كلم�ت �سّيد ال�سهداء الإم�م الح�سين Q تو�سح ذلك عندم� 

واإّنما  ول مف�شداً،  ول ظالماً  بطراً  ول  اأ���ش��راً  اأخ��رج  لم  »اإّن��ي  يقول: 

خرجت لطلب الإ�شالح في اأّمة جّدي، اأريد اأن اآمر بالمعروف واأنهى 

.
(3(

عن المنكر واأ�شير ب�شيرة جّدي واأبي«

ف�لأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر �سيلقي بظالله على المجتمع 

كّله، ولن تتوّقف فوائده عند حدود الفرد، بل �ستتعّداه: فهو �سرط اأ�س��س 

لتحقيق المجتمع الإ�سالمّي ال�سليم، وبه قوام الدين في المجتمع، فعن 

)1)  م�ستدرك الو�س�ئل، الميرزا النوري، ج 12، �س 190.

)2)  الك�في، الكليني، ج 5، �س 59.

)3)  بح�ر الأنوار، المجل�سي، ج 44، �س 329.



16

اإ������ص�����������اح ال��م��ج��ت��م�����ع

اأمير الموؤمنين علي Q: »قوام ال�شريعة الأمر بالمعروف والنهي 

.
(1(

عن المنكر واإقامة الحدود«

وال��ن��ه��ي عن  ب��ال��م��ع��روف  الأم���ر  »اإّن   :Q الب�قر  الإم����م  وع��ن 

تقام  بها  عظيمة  فري�شة  ال�شلحاء،  ومنهاج  الأنبياء  �شبيل  المنكر 

وتعمر  المظالم  وت��رّد  المكا�شب  وتحّل  المذاهب  وتاأمن  الفرائ�ص 

.
(2(

الأر�ص وُينت�شف من الأعداء وي�شتقيم الأمر«

بالد  على  الف��سقين  ت�سّلط  اأّن  على  توؤّكد  الرواي�ت  نجد  اإّنن�  بل 

اأّن الن��س التزموا  اإّنم� ك�ن ب�سبب ترك هذه الفري�سة، فلو  الم�سلمين 

به� لم� و�سل اأمث�ل هوؤلء ليكونوا حّك�مً� على البالد الإ�سالمّية، فعن 

اأو  المنكر،  عن  ولتنهوّن  بالمعروف  »لتاأمرّن   :Q الر�س�  الإم�م 

.
(3(

لُي�شتعملنَّ عليكم �شراركم فيدعو خياركم فال ُي�شتجاب لهم«

على �سوء هذه الحق�ئق ال�سرعّية انطلق الإم�م الخمينّي } في 

العديد من كلم�ته ليوّجه الن��س ويوؤّكد عليهم اللتزام بهذه الفري�سة؛ 

ليتحّقق اإ�سالح المجتمع اّلذي يطمح اإليه كّل م�سلم ر�س�لّي يحمل في 

قلبه هّم هذه الأّمة، يقول }: »حاولوا اأن تطبقوا اأحكام الإ�شالم، واأن 

تدفعوا الآخرين اأي�شاً للعمل بها، فكما اأّن كّل اإن�شان مكّلف باإ�شالح 

نف�شه فاإّنه مكّلف باإ�شالح الآخرين، وهذا هو الهدف من مبداأ الأمر 

.
(4(

بالمعروف والنهي عن المنكر لكي يتّم اإ�شالح المجتمع«

)1)  ميزان الحكمة، الري�سهري، ج 3، �س 1940.

)2)  الك�في، الكليني، ج 5، �س 56.

)3)  و�س�ئل ال�سيعة، الحّر الع�ملي، ج 16، �س 118.

)4)  منهجّية الثورة الإ�سالمّية، �س 365.



الفصل الثاني

 ما هو األمر بالمعروف
 والنهي عن المنكر؟

عن  والنهي  ب�لمعروف  الأمر  يجب  متى  ❖ 

المنكر؟

هل ت�سترط العدالة؟ ❖ 

عدم الته�ون والبحث عن الأعذار. ❖ 

من اّلذي يقوم بهذه الوظيفة؟ ❖ 

مراتب ❖ الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر؟
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ما هو األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
يقول الإم�م الخمينّي}:

»الدعوة اإلى الحّق هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي 

.
(1(

واجب على جميع الم�شلمين«

لكن م� المق�سود من الدعوة للحّق ب�لتحديد؟

اإّن الدعوة للحّق هي الدعوة لاللتزام ب�لأحك�م ال�سرعّية اّلتي تنق�سم 

اإلى واجب ومحّرم وم�ستحّب ومكروه ومب�ح. 

الإن�س�ن  اأن يّت�سف عمل  ُبّد  اإلهّية �سرعّية ل  اأحك�م  فهن�ك خم�سة 

ب�أحده� وهي:

تع�لى  واّلذي ل ير�سى اهلل  المطلوب فعله  العمل  الواجب:- 1 وهو 

بتركه، وي�ستحّق الإن�س�ن العق�ب الأخروّي اإذا تركه.

تع�لى  اهلل  ي���أذن  ولكن  فعله  المطلوب  العمل  وهو  الم�شتحّب:- 2 

بتركه، ول ي�ستحّق الإن�س�ن العق�ب الأخروّي اإذا تركه.

اّلذي لم يطلب اهلل تع�لى من الإن�س�ن فعله  المباح:- 3 وهو العمل 

اأو تركه.

ارتك�به،  الإن�س�ن عن  تع�لى  نهى اهلل  اّلذي  العمل  وهو  الحرام:- 4 

ف�إذا ارتكبه الإن�س�ن ا�ستحّق الن�ر والعذاب الأخروّي.

)1)  الكلم�ت الق�س�ر، الإم�م الخمينّي }، �س 105.
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ارتك�به  الإن�س�ن عن  تع�لى  اّلذي نهى اهلل  العمل  المكروه:- 5 وهو 

الن�ر  الإن�س�ن  ي�ستحّق  ول  بفعله،  ي���أذن  الوقت  نف�س  في  ولكّنه 

والعذاب الأخروّي اإذا ارتكبه.

وُي�ستحّب  ال��ح��رام،  وت��رك  الواجب  فعل  اإل��ى  الن��س  دع��وة  فيجب 

دعوتهم لفعل الم�ستحّب�ت وترك المكروه�ت.

فحركة الدعوة اإلى اللتزام ب�لأحك�م ال�سرعّية، �سواء ك�نت واجبة 

)فعل الواجب وترك الحرام( اأم ك�نت م�ستحّبة )فعل الم�ستحب وترك 

المكروه( ت�سّمى اأمرًا بمعروف ونهيً� عن منكر.

متى يجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

المنك�ر،  عن  والنهي  ب�لمعروف  الأمر  فري�سة  عن  نتحّدث  عندم� 

قد ُيب�در الكثير من الن��س ليت�س�ءل عن وجوب اأداء هذه الفري�سة في 

قد  اأو  ال�س�رر،  خ�وف  اأو  �س�لبّي  لموقف  الإن�س�ن  تعّر�س  اإمك�نّية  ح�ل 

ُي�ب�در اآخرون لي�س�ألوا عن بع�س الح�لت اّلتي ل اأمل في اإمك�نّية الت�أثير 

اإلى  ن�سل  ولم  م�  منكر  للنهي عن  الطرق  كّل  ا�ستنفدن�  لو  كم�  فيه�، 

نتيجة، فهل يجب ال�ستمرار والنهي مّرة بعد اأخرى رغم علمن� بعدم 

ت�أثر الطرف المق�بل؟

اهلل �سبح�نه وتع�لى ل ُيريد لن� ال�سرر، ول ُيريد لن� اأن ن�سغل اأنف�سن� 

قيودًا  و�سع  لذلك  منه.  ف�ئدة  ل  معّين  م��ورد  في  اأوق�تن�  ون�ستنزف 

و�سرائط لوجوب هذه الفري�سة، ف�إن تحّققت هذه ال�سرائط يجب على 

الإن�س�ن اأن ُيب�در وي�أمر ب�لمعروف وينهى عن المنكر، واإذا لم تتحّقق 
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�سقط عنه التكليف. وب�لإ�س�فة اإلى ال�سروط الع�ّمة اّلتي ُت�سترط في كّل 

ة بهذا الب�ب يجب  تكليف ك�لبلوغ والعقل، وهن�ك �سرائط اأخرى خ��سّ

توفره� ويمكن تلخي�سه� بم� يلي:

1 ـ العلم والمعرفة

العلم والمعرفة هم� من ال�سرائط الأ�س��س لالأمر ب�لمعروف والنهي 

عن المنكر، وهذا ال�سرط يجب تحّققه في طرفين:

عل�م الآم�ر ال�ن�اه�ي: فيجب عليك اأن تتعّل�م اأّوًل م� ه�و الح�الل وم�  اأ. 

هو الحرام وم� ه�و ال�واج�ب وم�� ه�و المب��ح، ف��إذا ا�س�تطعت اأن 

تمّيز بينه� ب�سكل وا�سح عنده� تت�سّدى لمهّمة الأمر ب�لمعروف 

في  وت��رددك  و�سّكك  علمك  عدم  مع  واأّم���  المنكر،  عن  والنهي 

اأم مب�ح، فال  اأو ل وذاك الآخر محّرم  اأّن هذا الأمر ه�و واجب 

ت�ستطيع اأن ت�أمر الن��س مع �سّكك به.

بالمعروف ول ينهى عن  ياأمر  P: »ل  فقد ورد عن ر�سول اهلل 

ياأمر به رفيق بما  اإّل من كان فيه ثالث خ�شال: رفيق بما  المنكر 

ينهى عنه، عدل فيما ياأمر به عدل فيما ينهى عنه، عالم بما ياأمر به 

.
(1(

عالم بما ينهى عنه«

وعن الإم�م ال�س�دق Q: »�شاحب الأمر بالمعروف يحتاج اإلى 

.
(2(

اأن يكون عالماً بالحالل والحرام«

)1)  بح�ر الأنوار، المجل�سي، ج 97، �س 87.

)2)  م�ستدرك الو�س�ئل، الميرزا النوري، ج 12، �س 214.
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علمه  ع��دم  مع  محّرمً�  فعاًل  فعل  ف���إذا  ال��ح��رام:  مرتكب  علم  ب. 

بحرمته، فعليك اأن تعّلمه اأّوًل اأّنه حرام.

ب�لمعروف  اأمره  يجب  علمه  بعد  المحّرم  فعل  على  اأ�سّر  اإذا  ولكن 

ونهيه عن المنكر.

مالحظة: لو ك�ن هن�ك م�س�ألة مختلف فيه� بين المراجع العظ�م 

الم�س�ألة  هذه  عن  ينهى  اأن  له  يجز  لم  ب�لحرمة  يقول  مرجعه  وك���ن 

ال�سخ�س اّلذي يقّلد المرجع الآخر الق�ئل ب�لجواز، واإذا لم يعرف من 

يقّلد  لم يجب عليه � بل لم يجز له � نهيه اأي�سً�.

2 ـ احتم�ل الت�أثير

ف�إذا ك�ن ي�ئ�سً� من اإمك�نّية الت�أثير ب�أّي اأ�سلوب ك�ن، �سقط الوجوب 

الي�أ�س من  اإلى ح�لة  ي�سل  لم  اإذا  الت�أثير  بعدم  الظّن  يكفي  ول  عنه، 

ذلك، فيجب عليه النهي عن المنكر حّتى لو ظّن بعدم الت�أثير. 

وهناك عّدة نقاط ينبغي اللتفات اإليها:

عّدة  المنكر  عن  النهي  تكرار  مع  اإّل  يح�سل  ل  الت�أثير  ك�ن  اإذا  اأ. 

مرات وجب النهي عن المنكر.

لو علم اأو احتمل ت�أثيره في تقليل المع�سَية ل قلعه�، يجب عليه  ب. 

ذلك.

اإذا ك�ن الت�أثير ل يح�سل اإّل اإذا نه�ه عن المنكر علنً� واأم�م الن��س،  ج. 

ف�إّن ك�ن الف�عل متج�هرًا بمع�سيته ج�ز نهيه اأم�م الن��س بل يجب 

ذلك، واأّم� اإن لم يكن متج�هرًا فُي�سكل �سرعً� نهيه اأم�م الن��س.
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اإذا ك�ن الت�أثير ل يح�سل اإّل من خالل ارتك�ب المحّرم في نهيه ل  د. 

يجوز، ذلك و�سقط وجوب النهي عن المنكر، اإّل اإذا ك�ن المنَكر 

مهمً� جّدًا ل ير�سى اهلل به كيفم� ك�ن كقتل النف�س المحترمة، 

ف�إذا توّقف نهيه عن القتل على الدخول في الدار المغ�سوبة مثاًل، 

وجب الدخول.

3 ـ الأمن من ال�ضرر

يجب اأن ل يكون هن�ك �سرر مترّتب على الأمر ب�لمعروف والنهي 

عليه  يترّتب  احتم�ًل   � ال�سرر  احتمل  حّتى  اأو  علم  ف���إذا  المنكر.  عن 

الخوف ع�دًة � لم يجب عليه ذلك.

المق�س�ود م�ن ال�س�رر ه�و ال�س�رر الم��دّي المتوج�ّه على النف��س اأو 

العر�س اأو الم�ل، �س�واء ك��ن �س�ي�سيب نف�س الآمر الن�هي اأم غيره من 

الموؤمنين.

ومثل احتم�ل ال�سرر الم�دّي احتم�ل الوقوع في الحرج وال�سّدة.

واحتم�ل ال�سرر يرفع التكليف اإذا لم نكن متيّقنين من ف�ئدة الأمر 

ب�لأمر  مخت�ّس  ال�سرط  هذا  اأّن  اأي  المنكر،  عن  والنهي  ب�لمعروف 

والنهي في �سورة احتم�ل الت�أثير.

المنكر  بتقييم  نقوم  اأن  فعلين�  الت�أثير  من  مت�أّكدين  كّن�  اإذا  اأّم��� 

عن  النهي  تقديم  الح�لت  بع�س  في  فيمكن  الأه��ّم.  ونقّدم  وال�سرر، 

المنكر حّتى لو كّن� مت�أّكدين من ت�سّررن� ب�سبب ذلك.

ع��ن الإم�����م ال�����س���دق Q: »اإّن����م����ا ه���و ع��ل��ى ال���ق���وّي المطاع 
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يهتدون  ل  اّل��ذي��ن  ال�شعفة  على  ل  المنكر،  م��ن  بالمعروف  العالم 

.
(1(

�شبياًل...«

ل  اّلتي  ج��ّدًا،  الخطيرة  الأم��ور  واأّم���  الع�دّية،  المنكرات  في  هذا 

ير�سى به� اهلل بح�ل من الأحوال فتهون النفو�س عنده� وتجب حّتى لو 

اأّدت لال�ست�سه�د، كحفظ نفو�س الم�سلمين واأعرا�سهم والمنع من محو 

الأمور يجب  الحرام، ففي مثل هذه  الإ�سالم و�سع�ئره كبيت اهلل  اآث�ر 

مراع�ة الأهّم ول يكون مجّرد ال�سرر رافعً� للتكليف.

4 ـ الإ�ضرار على ال�ضتمرار )ولو مّرة واحدة(

فيجب اأّن نعلم اأّنه ل زال م�ستمّرًا على هذه المع�سّية م�سّرًا عليه�، 

ال�سورة يجب  يبني على ذلك، ففي هذه  ب�أّنه ك�ن  نعلم  الأقّل  اأو على 

نهيه عن المنكر.

واأّم� اإذا علمن� اأّنه ترك هذه المع�سّية لم يجب نهيه عنه�. ويمكن 

معرفة ذلك من خالل اإظه�ره التوبة والندامة، اأو من خالل قي�م بّينة 

على ذلك )�سه�دة عدلين( اأو ح�سول العلم والطمئن�ن لدين� ب�سبب من 

الأ�سب�ب. بل يكفي مجّرد ظّنن� اأو حّتى ال�سّك ب�أّنه ترك هذه المع��سي 

)اإذا لم يظهر منه الإ�سرار عند ارتك�ب المع�سَية على ال�ستمرار به�( 

ففي هذه ال�سورة ي�سقط الوجوب اأي�سً�.

واإذا علمن� ق�سده ارتك�ب مع�سَية معينة ف�لظ�هر وجوب نهيه واإن 

لم يرتكبه� اإلى الآن.

)1) بح�ر الأنوار، المجل�سي، ج 97، �س 93.
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هل تُشترط العدالة؟

الن��س،  ين�سح  اأن  قبل  نف�سه  ين�سح  اأن  الإن�س�ن  يح�ول  اأن  بّد  ل 

واأن يهديه� قبل هداية الن��س، فنف�سه اأحّق بذلك من غيره� ب�لن�سبة 

اّلذي ل  اأّن  يعني  الرواي�ت على ذلك، ولكن هل هذا  اأّكدت  اإليه، وقد 

يقوم ب�لواجب�ت ويقع في المحّرم�ت ل يمكنه اأن ينهى غيره عن هذه 

المحّرم�ت وي�أمره ب�متث�ل الواجب�ت، وب�لت�لي فهل ي�سترط في الآمر 

ب�لمعروف العدالة؟ 

ينهى  اأن  الإن�س�ن  على  فيجب  �سرطً�،  لي�ست  العدالة  اأّن  الحقيقة 

الن��س عن المنكر، وهذا تكليف منف�سل تم�مً� كب�قي التك�ليف، ف�ّلذي 

ي�سّلي ول ي�سوم ل نقول له اترك ال�سالة لأّنك ل ت�سوم، بل نقول له 

يرتكب  اّلذي  كذلك  اأي�سً�،  ال�سي�م  بت�أدّية  واهتّم  في �سالتك  ا�ستمر 

المع��سي ل ن�سجعه على مع�سَية جديدة نتيجة ترك النهي عن المنكر، 

على  ن�سّجعه  الوقت  نف�س  في  ولكّنن�  الوظيفة  بهذه  يقوم  اأن  عليه  بل 

اللتزام ب�لمعروف وترك المنكر.

عدم التهاون والبحث عن األعذار

يجب اأن ل يبحث الإن�س�ن الموؤمن عن الأعذار ليترك فري�سة الأمر 

ب�لمعروف والنهي عن المنكر، فمّرة يتعلل ب�أّنه ل يحتمل الت�أثير واأُخرى 

ب�أّنه ل ي�أمن ال�سرر... وهو في الحقيقة يفّر من الأمر ب�لمعروف والنهي 

عن المنكر، ويبحث عن الأعذار! فال بّد من الدّقة في هذه الأمور وتوّخي 

الرواية  عينيك  ن�سب  دائمً�  و�سع  ع�دة.  متحّققة  ف�ل�سرائط  الحذر، 
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اأّنه ق�ل: »يكون في  Q حيث روي عنه  المروّية عن الإم�م الب�قر 

اآخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراوؤون يتقّراأون ويتن�ّشكون حدثاء 

اأمنوا  اإذا  اإّل  منكر  عن  نهياً  ول  بمعروف  اأم��راً  يوجبون  ل  �شفهاء، 

تكون  اأن  واحذر   .
(1(

والمعاذير« الرخ�ص  لأنف�شهم  يطلبون  ال�شرر، 

اأنت مّمن يق�سده الإم�م Q في هذه الرواية.

الأمر  فري�سة  و�سقوط  ال�سروط  تحّقق  عدم  مع  حّتى  ب�أّنه  واعلم 

ب�لمعروف والنهي عن المنكر، ف�إّن الر�س� ب�لمنكر في القلب محّرم �سرعً�، 

 :Q بل ل يبعد وجوب كراهة ذلك قلبّيً�، وقد ورد عن الإم�م ال�س�دق 

اأهلها،  اأه��ل مدينة ليقلباها على  اإل��ى  »اإّن اهلل عّز وج��ّل بعث ملكين 

فلما انتهيا اإلى المدينة وجدا رجاًل يدعو اهلل ويت�شّرع... فعاد )اأحد 

المدينة فوجدت  اإل��ى  انتهيت  اإّن��ي   ! يا ربِّ اإل��ى اهلل فقال:  الملكين( 

عبدك فالناً يدعوك ويت�شّرع اإليك، فقال: ام�ِص لما اأمرتك به، فاإّن 

.
(3(

 وجهه غيظاً لي قّط«
)((

ذا رجل لم يتمّعر

من الّذي يقوم بهذه الوظيفة؟

ق�م  ف���إذا  كف�ئّي،  المنكر  عن  والنهي  ب�لمعروف  الأم��ر  وجوب  اإّن 

به بع�س الأ�سخ��س ب�سكل ك�ٍف �سقط عن الآخرين، واإّل ك�ن الجميع 

مط�لبين وم�أثومين لتركهم هذه الفري�سة. فيجب على الإن�س�ن القي�م 

به اإذا لم يقطع اأو يطمئّن بقي�م غيره به ب�سكل ك�ٍف.

)1) الك�في، الكليني، ج 5، �س 55.

)2) يتمّعر: اأي لم يتغّير من الت�ألم والغ�سب.

)3) م. ن، ج 5، �س 58.
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عل�ى  الت�أث�ير  عل�ى  الق��در  الوحي�د  ال�سخ�س  هو  اأّن��ه  فر�س  ول��و 

مرتكب الحرام دون غيره وجب عليه القي�م بهذه الفري�سة، ول يكفي 

الكبيرة  المع��سي  بين  الإنك�ر  وجوب  في  فرق  ول  له�.  غيره  ت�سّدي 

وال�سغيرة.

العمل  خالل  من  اإّل  عنه�  النهي  يمكن  ل  المنكرات  بع�س  وهن�ك 

الجم�عّي، فلو توّقف النهي عن المنكر على اجتم�ع الموؤمنين والقي�م 

ڳ  {ڳ  تع�لى:  اهلل  يقول  ذل��ك،  عليهم  وج��ب  جم�عّي  بعمل 

ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
.

(1(

ۀ}
مراتب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

هناك ثالث مراتب لهذه الفري�شة وهي:

الأولى: النزج�ر القلبّي

اأن ُيظهر انزج�ره القلبّي لف�عل المنكر ب�سكٍل يظهر معه طلب ترك 

المنكر، وله درج�ت كغم�س العين والعبو�س والإعرا�س بوجهه اأو بدنه 

وهجره وترك مراودته ونحو ذلك...

يجب القت�س�ر على هذه المرتبة اإذا ك�نت ك�فية، ويجب القت�س�ر 

فيه� على الدرجة الدانية ف�لدانية، والأي�سر ف�لأي�سر، ل �سّيم� اإذا ك�ن 

يلزم الهتك.

)1) �سورة اآل عمران، الآية: 104.
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الث�نّية: الإنك�ر ب�لل�ض�ن

ويجب مراع�ة الأي�سر؛ ف�لأي�سر فلو احتمل ح�سول المطلوب ب�لوعظ 

والإر�س�د والقول اللين يجب ذلك ول يجوز الغلظة في القول والت�سديد، 

ف�إذا لم يمكن رفع المنكر اإّل من خالل غلظة القول والت�سديد في الأمر 

والتهديد يجوز بل يجب ذلك. 

ك�ن  اإذا  اإّل  والإه�نة،  والكذب  ال�سب�ب  اأ�سلوب  يّتخذ  اأن  يجوز  ول 

كقتل  مطلقً�،  بح�سوله  تع�لى  اهلل  ير�سى  ل  اّل��ذي  النوع  من  المنكر 

النف�س المحترمة وارتك�ب القب�ئح والكب�ئر والموبق�ت.

ف�إن ك�ن المنكر من هذا النوع وجب النهي ولو بهذه الأ�س�ليب مع 

عدم اإمك�ن غيره�.

واإذا ك�نت بع�س مراتب القول اأقل اإيذاًء من المرتبة الأولى، كم� لو 

فر�س اأن الوعظ والإر�س�د بقول لّين ووجه منب�سط موؤّثر واأقّل اإيذاًء من 

الهجر، وهذا يختلف بح�سب  ولم يجز  القول  والإعرا�س وجب  الهجر 

الأ�سخ��س، والت�سخي�س بيد المكّلف.

الث�لثة: الإنك�ر ب�ليد

من  ذلك  اأمكن  ولو  والعمل،  القدرة  خالل  من  الإنك�ر  والمق�سود 

خالل الحيلولة بينه وبين المنكر لم يجز التعّدي اإلى الأكثر اإذا ك�نت 

اأقّل محذورًا من غيره�. ويجب حّتى لو ا�ستلزم ت�سّرفً� به اأو ب�آلة فعله 

� مع عدم كف�ّية الأقّل �، ك�أخذ يده اأو طرده اأو الت�سّرف في ك�أ�سه اّلتي 

فيه� الخمر اأو �سّكينه ونحو ذلك ج�ز بل  وجب. 
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وينبغي هنا اللتفات اإلى عّدة نقاط:

لو توّقفت الحيلولة على حب�سه في محّل اأو منعه عن الخروج من  اأ. 

اإيذاوؤه  يجوز  ول  ف�لأي�سر  الأي�سر  مراعيً�  وجب  بل  ج�ز،  منزله 

والت�سييق عليه.

الحرج  في  واإيق�عه  عليه  ب�لت�سييق  اإّل  المطلوب  يح�سل  لم  لو  ب. 

فيجب ذلك.

ُي�سّكل  اأم���الك���ه،  وا���س��ت��ع��م���ل  بيته  دخ���ول  منعه  ا���س��ت��ل��زم  اإذا  ج. 

النف�س  كقتل  ج��ّدًا  مهّمً�  المنكر  ك���ن  اإذا  اإّل   ،
(1(

اإج��م���ًل ذل��ك 

المحترمة.

اإذا توّقف دفعه عن المنكر على ك�سر ق�رورة الخمر اأو ال�سندوق  د. 

الك�سر  يكن  لم  اإذا  واأّم���  َي�سمن،  لم  القم�ر  اآلت  فيه  اّل��ذي 

م�أثومً�  وك���ن  الك�سر  يجوز  ل  دون��ه  من  دفعه  واأمكن  �سرورّيً� 

و�س�منً� اإذا فعل.

لو لم يح�سل المطلوب اإّل ب�ل�سرب والإيالم ف�لظ�هر جوازهم�  ه. 

مراعيً� الأي�سر ف�لأي�سر.

القتل لم يجز  اأو  اإّل من خالل الجرح  النهي غير ممكن  لو ك�ن  و. 

اإّل ب�إذن الإم�م Q، وفي غيبة الإم�م ُي�ست�أذن الفقيه الج�مع 

لل�سرائط.

)1) ل يجوز في بع�س مراتب الت�سّرف في بع�س المنكرات.
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اإذا ك�ن المنكر مّم� ل ير�سى ال�س�رع بوجوده مطلقً�، كقتل النف�س  ز. 

المحترمة فيجوز الجرح اأو حّتى القتل، بل يجب من غير ح�جة 

.
(1(

اإلى الإذن. ومع كف�ّية الجرح ل يجوز التعّدي اإلى القتل

)1)  تحرير الو�سيلة، الإم�م الخمينّي }، ج 1، �س 480.
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تمهيد
ومع�قله  واأبوابه  الف�س�د  لمف�تيح  نلتفت  اأن  البداّية  في  المهّم  من 

اّلتي ُيلج�أ اإليه�، لأّنن� من خالل هذه المعرفة �سنتمّكن من و�سع عالج 

من��سب ن�سّد من خالله هذه الأبواب.

نذكر  كلم�ته،  في  منه�  للعديد   { الخمينّي  الإم���م  اأ�س�ر  وقد 

منه�:

النفس اإلنسانيّة واألنانيّة

يقول الإم�م الخمينّي }:

»اإّن كّل ما ي�شيب الإن�شان والمجتمع من الباليا، اإّنما هو ب�شبب 

.
(1(

الم�شتكبرين، اّلذين يدفعهم اإلى ذلك هوى النف�ص والأنانّية«

ويقول اأي�سً�:

منذ  الب�شرّية،  في  اّلتي ظهرت  المفا�شد  كّل  من�شاأ  النف�ص  »حبُّ 

اآخر  اإل��ى  �شُي�شيبها  المن�شاأ فيما  واإّنها  بل  ه��ذا،  يومنا  واإل��ى  ن�شاأتها 

.
(2(

وجودها«

يبداأ الف�س�د في داخل النف�س الإن�س�نّية حيث اإّنه� اأر�س يمكنه� اأن 

)1)  الكلم�ت الق�س�ر، الإم�م الخمينّي }، �س 95.

)2)  م. ن.
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تكون مهّي�أة لتقّبل الف�س�د، بل وتكون اأر�سً� خ�سبة له ينمو في اأح�س�نه�. 

ف�لنف�س الإن�س�نّية هي الدني� اّلتي تو�سف ب�لف�س�د وغيره ومنه� تنطلق 

ب�قي الأمور، لذلك اهتّم الإ�سالم بهذه النف�س واعتبره� معي�رًا لتمييز 

»اإّنما الأعمال بالنّيات«، وقد اهتّم بهذه النف�س  ال�س�لح من الف��سد، 

ف�أر�سل اهلل تع�لى الر�سل لتزكيته� وحّملهم الكتب ال�سم�وّية، ومن هن� 

عن  نغفل  ل  اأن  فعلين�  ال�سالح،  عوامل  اأه��ّم  من  هي  النف�س  فتربية 

الج�نب التربوّي ونحن نتكّلم عن ال�سالح والف�س�د. 

يقول الإمام الخمينّي }:

»جميع الختالفات القائمة بين الب�شر هي ب�شبب عدم التزكية، 

التزكية  ب��وا���ش��ط��ة  يتعّلموا  ح��ّت��ى  ال��ن��ا���ص  ُت��زّك��ي  اأن  البعثة  وغ��اي��ة 

الحكمة، ويتعّلموا القراآن والكتاب، ول يحدث الطغيان فيما لو تّمت 

التزكّية. اإّن من ُي�شاب بالغرور ل يرى نف�شه فانياً اأبداً {گ   ڳ 

ويرى  نف�شه  الإن�����ش��ان  ي��رى  فعندما   ،
)((

{ ڱ   ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  
لنف�شه مقاماً ويرى لنف�شه عظمة، فاإّن هذه الأنانّية وروؤية النف�ص 

بين  الموجود  الختالف  هذا  كّل  اأ�شا�ص  واإّن  للطغيان.  �شبباً  تكون 

اإلى الطغيان  الدنيا يعود  الحا�شل بينهم حول  الب�شر، والختالف 

مبتلى  الإن�شان،  بها  مبتلى  م�شيبة  وه��ذه  النفو�ص،  في  الموجود 

.
(2(

بنف�شه وباأهوائه النف�شانّية«

اأكثر ف�س�دًا،  اأمرا�س الإن�س�ن النف�س�نّية �س�ر  وهكذا كّلم� ازدادت 

)1)  �سورة العلق، الآيت�ن: 7-6.

)2)  منهجّية الثورة الإ�سالمّية، �س 225.
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اأبوابً�  فتح  كّلم�  الم�سّلة  الأه���واء  واّتبع  الأم��را���س  لهذه  رك��ن  وكّلم� 

من  العديد  في   { الخمينّي  الإم���م  منه  حّذر  م�  وهذا  للمع��سي، 

كلم�ته:

.
(1(

»الِمالك في البتعاد عن الحّق هو اّتباع الهوى«

.
(2(

»لنحذر الأهواء النف�شانّية، فاإّنها ميراث ال�شيطان«

لم�ذا يّتبع الإن�س�ن اأهواء النف�س وكيف يتخّل�س منه�؟

الأ�س��س في هذه الأمور الأن�نّية، ف�لأن�نّية هي ال�سبب الرئي�س لكّل 

اآّف�ت النف�س، يقول الإم�م الخمينّي }:

.
(3(

»كّل المفا�شد الموجودة في العالم تعود اإلى الأنانّية«

ويقول اأي�سً�:

»ما دام الإن�شان ل يرى �شوى نف�شه فاإّنه لن يتمّكن من العثور 

.
(4(

على طريق الهداية«

ليغرق  اأن�نّيته  عن  الإن�س�ن  يبتعد  اأن  هو  الأ�س��س  الهداية  فطريق 

ويذوب في المجتمع وم�س�لحه وفي الإ�سالم واأحك�مه. 

توؤّكد  اإبلي�س  ة  ق�سّ في  الكريم  القراآن  لن�  ينقله�  اّلتي  والتجربة 

ذلك، ف�إّن اأ�س��س الف�س�د اّلذي وقع فيه بعد اأن ك�ن ط�وو�س المالئكة 

فيه هذه  فعندم� ظهرت  النف�س،  وحّب  والعجب  الغرور  في  وقوعه  هو 

واأغرى  فيه�  وقع  اّلتي  العظيمة،  الأخرى  المف��سد  كّل  تبعته�  الم�سكلة 

)1)  الكلم�ت الق�س�ر، الإم�م الخمينّي }، �س 95.

)2)  م. ن.

)3)  م. ن، �س 100.

)4)  م. ن.
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اأتب�عه به�. واإلى ذلك ي�سير الإم�م الخمينّي } في قوله:

.
(1(

»الغرور والعجب اإرث ال�شيطان«

تدمير اإلنسانيّة

»اإّن اأكبر �شربة اأ�شابت بالدنا هي تدمير القّوة الإن�شانّية فمنعوها 

ة  خا�شّ طهران  في  الف�شاد  مراكز  كثرت  وق��د  والتكامل.  النمّو  من 

المراكز،  هذه  اإل��ى  �شّباننا  لجّر  دعايتهم  وا�شتّدت  الأخ��رى  والمدن 

اإلى درجة كان  �شّباننا،  اأمام  العديدة  الف�شاد  واأكثروا من فتح طرق 

.
(2(

فيها هذا الدمار ُيعّد اأ�شواأ من كّل اأنواع الدمار الأخرى«

اإّن تدمير القوى الإن�س�نّية داخل النف�س هو من اأهّم اأبواب الف�س�د، 

ال�سيط�ن  اأن تكون ف��سدة، لذلك ك�ن  الإن�س�نّية ل يمكنه�  النف�س  لأّن 

وجنوده دائمً� يرّكزون على اإزالة هذه القوى واإ�سع�فه� داخل الإن�س�ن، 

لتحّل محّله� قوى حيوانّية و�سريعة الغ�ب، يقول الإم�م الخمينّي }:

هذه  في  الإن�شان  ي�شلح  ل  اأن   � لالأجانب  تبعاً   � الأنظمة  »اأرادت 

اأن  ي��ري��دون  اإّن��ه��م ل  اإّن��ه��م يخافون من الإن�����ش��ان.  ال��دول ال�شرقّية. 

اأي�شاًَ...  اإن�شان واح��د... يعمل هلل ويحيا هلل ويموت هلل  يظهر حّتى 

فلو اأُعطي �شيئاً ل�شاأل من اأين؟ وماذا هو؟ وهل �شحيح ا�شتخدامه؟ 

هل جاءت هذه ال�شيارة من طريق حالل اأم حرام؟ خيانة اأم اأمانة؟ 

.
(3(

فهذا الإن�شان اّلذي ُيفّكر بهذه الأمور، نحن نريد مثله«

)1)  الكلم�ت الق�س�ر، الإم�م الخمينّي }، م. �س، �س 100.

)2)  منهجّية الثورة الإ�سالمّية، �س 178.

)3)  م. ن، �س 182.
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الفساد الفكرّي

اإّن الفكر له الدور الأ�س��س في �سن�عة خلفّية الإن�س�ن، اّلتي يتحّرك 

من خالله� ليوؤّدي دور ال�سالح اأو دور الف�س�د، لذلك ك�نت جبهة الفكر 

من اأهّم الجبه�ت اّلتي يجري فيه� تزيين الف�س�د لإقن�ع الن��س ب�ّتب�عه 

من خالل رمي ال�سبه�ت والمف�هيم المغلوطة كمفهوم الحّرّية � مثاًل �، 

يقول الإم�م الخمينّي } م�سيرًا اإلى ذلك:

اأّن الحّرّية على الطراز الغربّي، توؤّدي اإلى تدمير  »لنعلم جميعاً 

اإّنهم  والعقل...  الإ���ش��الم  بنظر  مدانة  وه��ي  وفتية،  فتيات  ال�شّبان، 

يريدون من خالل كلمة الحّرّية اّلتي يلقونها في عقول ال�شباب اأن 

.
(1(

يفر�شوا �شلطتهم عليكم وي�شلبوا حّرّيتكم«

اإله�ئهم  خالل  من  الأ�سيل  الفكر  عن  الن��س  اإبع�د  الأق��ّل  على  اأو 

واإ�س�عة كّل م� ُيزيل العقل وُيمّيع المجتمع ويلهيه عن تحّمل م�سوؤولّي�ته، 

يقول الإم�م الخمينّي } م�سيرًا اإلى ذلك:

»كيف يق�شون على قّوة الفكر؟ من خالل الإدمان على الم�شروبات 

فكر  ت�ش�لب  اّلتي  المخ�ّدرات  من  ذل��ك  واأم��ث��ال  والهيروئين  الكحولّية 

الإن�ش�ان، وتجع�ل الإن�ش�ان فارغ�اً من ك�ّل �ش�يء. و�ش�اهمت مراكز الفح�شاء 

والف�شاد اّلتي كانت منت�شرة على ط�ول الب�الد وعر�شه�ا في اإلهاء ال�شّبان 

.
(2(

باأمور ال�شهوة والغريزة اّلتي ك�انت ت�ش�لب فكره�م ب�شكل كامل«

)1)  منهجّية الثورة الإ�سالمّية، م. �س، �س 359.

)2) م. ن، �س 178.
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أدوات الفساد ومفرداته

اإّن الف�س�د ل يعرف حدودًا يقف عنده�، فهو يح�ول ال�ستف�دة من 

كّل فر�سة مت�حة لينت�سر بين الن��س، وله الكثير من الأدوات والو�س�ئل 

والطرق. والحقيقة اأّنن� نحت�ج لجه�ز ير�سد مك�من فع�ليته لن�ستطيع 

اأن ن�سع البرامج المن��سبة لرفعه ب�ل�سكل ال�سحيح.

وقد اأ�س�ر الإم�م الخمينّي } للكثير من مفردات الف�س�د وو�س�ئله 

وحّذر منه�، فلنلِق نظرة على بع�سه� مّم� ذكره الإم�م }.

1 ـ الإعالم

من  الت�أثير،  على  وقدرته  ال�سعوب  على  وخطره  الإع��الم  اأهّمّية  اإّن 

�سواء  اثن�ن،  عليه�  يختلف  ل  واّلتي  الزم�ن  هذا  في  الوا�سحة  الأم��ور 

منه� الإعالم المكتوب اأم الم�سموع اأم المرئّي، فلكّل منه� اأثره الب�لغ في 

م�سلكّية الإن�س�ن ومنهجه وطريقته في الحي�ة، وب�لت�لي فله� اأثر كبير في 

ال�سالح والف�س�د. وهذه الو�س�ئل الإعالمّية ك�ن الكثير منه� على الدوام 

من اأهّم عوامل الف�س�د في المجتمع، يقول الإم�م الخمينّي }:

وال�شحف  الفا�شدة،  المجاّلت من خالل مقالتها و�شورها  »اإّن 

اإ�شالمّية  وغير  ثقافّية  غير  م��ق��الت  ن�شر  ف��ي  ت�شابقها  خ��الل  م��ن 

ة ال�شباب � نحو ال�شرق والغرب وتفتخر بذلك.  توّجه النا�ص � وخا�شّ

اإ�شافة اإلى ذلك الدعاية الوا�شعة في ترويج مراكز الف�شاد والفجور 

.
(1(

ولعب القمار«

)1)  منهجّية الثورة الإ�سالمّية، م. �س، �س 359.
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2 ـ الفّن المنحرف

اإّن للفّن اأثره الب�لغ اأي�سً� في النفو�س، فهو ق�در على مالم�سة القلوب 

المجتمع  يلتفت  اأن  ودون  و�س�كنة،  ه�دئة  بطريقة  الثق�ف�ت  وتغيير 

من  الكثير  ي�ستبطن  اّل��ذي  الأ�سلوب  هذا  من  تن�س�أ  وخطورته  لذلك. 

الأفك�ر ويعّلم الكثير من الم�سلكي�ت ب�سكل غير مب��سر، وفج�أة �سيجد 

المجتمع نف�سه قد وقع في بوؤرة الف�س�د والأفك�ر والمن�هج المنحرفة، 

الإم�م  وقد حّذر  وا�سح.  ب�سكٍل  الأفك�ر  اأطلق هذه  عدّوًا  يجد  اأن  دون 

الخمينّي } من ذلك، فق�ل:

»نحن �شّد ال�شينما اّلتي توؤّدي برامجها اإلى اإف�شاد اأخالق �شبابنا 

.
(1(

وتخريب ثقافتنا الإ�شالمّية«

3 ـ مراكز الف�ض�د

ُتعتبر م�سنع الف�س�د في المجتمع، واّلتي ت�سبغ  اإّن مراكز الف�س�د 

المجتمع بلونه� الف��سد وتدعو �سب�به لالنحالل وت�سّجعهم على الف�س�د 

والمع��سي، فكم� ك�ن هن�ك بيوت لط�عة اهلل �سبح�نه وتع�لى اأمر اهلل 

ة ب�لمع��سي،  تع�لى ب�إعم�ره�، ف�إّن الإن�س�ن ولالأ�سف عّمر بيوتً� خ��سّ

يتفّرغ فيه� الإن�س�ن للمع�سّية. وتوؤّذن في �سب�بن� ليل نه�ر تدعوهم اإلى 

اأح�س�ن الجحيم.

يقول الإم�م الخمينّي }:

»لقد فتحوا اأبواب الف�شاد اأمام �شّباننا وزادوا فيها. فنحن ن�شاهد 

)1)  الكلم�ت الق�س�ر، الإم�م الخمينّي }، �س 243.
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الف�شاد  اأّن مراكز  اإّننا ن�شاهد  اأي�شاً.  باأّن دولكم كذلك  بالدنا واأعلم 

في بالدنا واّلتي تجّر ال�شّبان نحو الف�شاد وتق�شي على اأ�شالتهم هي 

ّية اّلتي  كثيرة... فقد جّردونا من كّل �شيء و�شلبوا من �شّباننا الخا�شّ

يجب على ال�شّبان اأن يمتلكوها، واأرادوا اأن ياأخذوا قّوة ال�شّبان مّنا، 

.
(1(

ثّم ليقوموا بعد ذلك بنهب ذخائرنا لي�شبح �شّباننا ل مبالين«

4 ـ المراأة الف��ضدة

اإّن اهلل تع�لى قد مّيز المراأة بميزة الت�أثير المب��سر على المجتمع، 

للحّق  الن��س  تدعو  و�سالحه�  حج�به�  بمجّرد  ال�س�لحة  ف�لمراأة 

تذّكر  من��سبة  وا�ستحي�ئه�  بحج�به�  وروؤيته�  ل�س�نه�.  قبل  ب�أعم�له� 

الن��س ب�هلل �سبح�نه وتع�لى وتدعوهم اإليه، فهي داعية اإلى اهلل تع�لى 

بمجّرد �سالحه� والتزامه� ب�لحكم ال�سرعّي.

والمراأة الف��سدة ق�درة على الت�أثير اأي�سً� ب�سكٍل كبيٍر ووا�سع، فهي 

بف�س�ده� تدعو كّل من يراه� اإلى الف�س�د. فهي �سوت متحّرك لإبلي�س 

يطرق �سمع كّل من يراه�، وهي تدعو اإلى البعد عن اهلل تع�لى بهيئته� 

واأعم�له� �سواء تحّرك ل�س�نه� اأم لم يتحّرك.

وهذا م� نّبه عليه الإم�م الخمينّي } حيث يقول:

اإّن �شالح وف�شاد  العالم.  المراأة في  ة لدور  امتيازات خا�شّ »ثّمة 

.
(2(

المجتمع ُي�شتمّد من �شالح وف�شاد الن�شوة فيه«

)1)  منهجية الثورة الإ�سالمّية، �س 178.

)2)  م. ن، �س 334.
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5 ـ القتداء ب�لغرب

بنف�سه،  وثقته  �سخ�سّيته  الإن�س�ن  يفقد  اأن  الأم��ور  اأخطر  من  اإّن 

وهذه  وعي.  غير  عن  الخ�رج  من  ي�أتيه  م�  يقّلد  مقّلد  مجّرد  لُي�سبح 

الع�سر،  ه��ذا  في  الإ�سالمّي  بع�لمن�  األّمت  اّلتي  الأ�س��س  الم�سيبة 

للغرب،  مقّلد  مجّرد  لُي�سبح  �سخ�سّيته  وفقد  بنف�سه  ثقته  فقد  حيث 

مقّلد ب�متي�ز، وي� ليته قّلد الغرب في اكت�س�ف�ته واختراع�ته اّلتي ُتفيد 

اإّل  الغرب  يقّلد  لم  لكّنه  والثن�ء،  المدح  ي�ستحّق  الأمر  لك�ن  الب�سرّية، 

في الف�س�د والنحراف�ت والعيوب والثغرات اّلتي يعي�سه� الغرب، تقليدًا 

غير واٍع ول ينطلق من روؤية وا�سحة وعلمّية.

ح�ول  حيث  الج�مع�ت،  في  �سوره  ب�أخطر  يظهر  الأم��ر  هذا  ولعّل 

الغرب على الدوام و�سع يده الثق�فّية عليه�، ليح��سر الطالب وُي�س�در 

الإم�م  ح��ّذر  وق��د  ب�أنف�سهم.  وثقتهم  �سخ�سّي�تهم  ويفني  عقولهم 

الخمينّي } من هذا الأمر ونّبه اإلى خطورته في العديد من كلم�ته، 

حيث يقول }:

تدار من  كانت  والثانوّيات  الجامعات  اأّن  والموؤ�شف  الموؤلم  »من 

قبل المتغّربين والمت�شّرقين اّلذين ينّفذون ُخططاً مر�شومة لهم، 

يتلّقى  كان  ه��وؤلء  اأي��دي  وعلى  اأقلّية مظلومة ومحرومة.  با�شتثناء 

اأن  اأعزاوؤنا التعليم والتربية، فكان قدر �شّباننا الأعّزة والمظلومين 

.
(1(

يترّبوا في اأح�شان هذه الذئاب العميلة للقوى الكبرى«

)1) منهجّية الثورة الإ�سالمّية،  م. �س، �س 269.



42

اإ������ص�����������اح ال��م��ج��ت��م�����ع

وقد دع�هم الإم�م } اإلى الوثوق ب�أنف�سهم والوقوف على اأرجلهم 

من جديد:

التفرقة  لنبذ  تعالوا  والم�شوؤولون.  الملتزمون  المثّقفون  ها  »اأيُّ

ال�شيوعّية  �شّر  اأنف�شكم من  واأنقذوا  النا�ص،  والت�شّتت، وفّكروا بحال 

ال�شرقّية والراأ�شمالّية الغربّية لأجل نجاة هوؤلء الأبطال اّلذين قّدموا 

.
(1(

ال�شهداء. قفوا على اأقدامكم واإّياكم والّتكال على الأجانب«

ويقول اأي�سً�:

ها الجامعّيون الأعزاء هو الخروج من حالة الأ�شر  »ليكن هّمكم اأيُّ

.
(2(

للغرب، ولتبحثوا عّما اأ�شعتموه وهو هوّيتكم ال�شخ�شّية«

ويف�ّسر الإم�م } معنى ال�ستقالل وعدم التبعّية فيقول:

واأن  م�شتقّلة،  تكون  اأن  هو  اإ�شالمّية،  الجامعة  تكون  اأن  »معنى 

م�شتقّل  وطن  بذلك  لنا  فيكون  وال�شرق،  الغرب  عن  نف�شها  تف�شل 

.
(3(

وجامعة م�شتقّلة وثقافة م�شتقّلة«

مواجهة الفساد

اإّن الف�س�د لي�س م�س�ألة ع�برة تعر�س على مك�ن خ��ّس ثّم تزول، بل 

هو مر�س خبيث م�ست�سٍر في ج�سم الأّمة، وانتزاعه لي�س اأمرًا ي�سيرًا، بل 

هو ع�سير وغير ممكن من دون و�سع برامج متك�ملة لمواجهته، وبي�ن 

ال�سرعّية  البدائل  و�سع  مع  تركه  على  الن��س  وت�سجيع  الأ�سود  وجهه 

)1) منهجّية الثورة الإ�سالمّية،  م. �س، �س 278.

)2)  الكلم�ت الق�س�ر، الإم�م الخمينّي }، �س 269.

)3)  م. ن، �س 268.
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ف�ستجد  الحالل  في  ت�سرفهم�  لم  اإن  والوقت  الط�قة  لأّن  المن��سبة، 

الحرام قد مالأهم�، لأّن الحالل والحرام اأ�سبه ب�لنقي�سين اللذين اإذا 

ارتفع اأحدهم� ثبت الآخر مك�نه. 

وفي هذا الإط�ر علين� مالحظة عّدة اأمور نّبه عليه� الإم�م }:

1 ـ عمومّية المواجهة

كّل الن��س مكّلفون ب�لقي�م بهذه الوظيفة؛ فح�لة الف�س�د ل ي�ستطيع 

اأن يواجهه� اإّل ح�لة �سالح ودعوة لل�سالح تقف اأم�م اأمواجه� وت�سّد 

بظالله�  تلقي  ع�ّمة  ح�لة  اإل��ى  يتحّول  لم  اإذا  الفرد  فعمل  ري�حه�. 

اإلى  الف�س�د  من  المجتمع  وجهة  لتغيير  ك�فيً�  يكون  لن  المجتمع  على 

ال�صالح.

يقول الإم�م الخمينّي }:

اأبناء  ك��اّف��ة  على  واج���ب  المنكر  ع��ن  وال��ن��ه��ي  بالمعروف  »الأم����ر 

.
(1(

ال�شعب«

ب�ل�سكل  تثمر  حّتى  الوظيفة  بهذه  يقوم  اأن  عليه  كّله  ف�لمجتمع 

المطلوب.

2 ـ مواجهة الف�ض�د من اأّول ظهوره

ُيمكن  حيث  ظ��ه��وره،  اأّول  من  لنواجهه  الف�س�د  نر�سد  اأن  علين� 

�س�عده.  ق��ّوة  قبل  قطعه  ويمكن  الأّم���ة  في  انت�س�ره  قبل  مح��سرته 

}: »اإذا لم تقفوا بوجه الف�شاد منذ بداية  يقول الإم�م الخمينّي 

)1)  الكلم�ت الق�س�ر، م. �س، �س 105.
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.
(1(

ظهوره، فلي�ص من الم�شتبعد اأن نعود اإلى ما كّنا عليه في ال�شابق«

3 ـ تحطيم مع�قل الف�ض�د

»اإّن من يعمل على اإف�شاد المجتمع ول يرعوي عن ذلك اإّنما هو 

.
(2(

غّدة �شرطانّية يجب ف�شلها عن المجتمع«

م�س�نع  يوقف  كيف  البداية  في  ُيفّكر  اأن  يجب  الحكيم  الإن�س�ن 

الف�س�د عن عمله�، لتقف عند حّد معّين يبداأ ب�لتن�ق�س ب�سكّل تدريجّي 

ليتّم الإ�سالح النه�ئّي بعد فترة. 

يقول الإم�م }: »كان مجيء النبّي P لتحطيم هذه المعاقل 

التوحيد،  ب�شط  الهدف   اآخ��ر ولأّن  الظلم، ومن جانب  وقلع ج��ذور 

الخالق ج��ّل وع��ال، ومراكز  ع��ب��ادة غير  P بهدم م��راك��ز  ق��ام  فقد 

.
(3(

عبادة النار واأطفاأ نيرانهم«

)1) الكلم�ت الق�س�ر، م. �س،  �س 27 .

)2) م. ن، �س 104.

)3) منهجّية الثورة الإ�سالمّية، �س 52.
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أُسس الصالح
اأ�س��س ال�سالح واأبوابه ورك�ئزه، ينبغي التركيز  ُتعتبر  اأمور  هن�ك 

عليه�، لأّنن� اإن نجحن� في فتح هذه الأبواب ب�ل�سكل ال�سحيح، �ستكون 

كّل مفردات ال�سالح �سهلة التن�ول، وممكنة التحّقق.

اأّم� اإن لم نوّفق لعالج هذه الأ�س��س�ت فلن يمكنن� اأن نبني بيتً� قوّيً� 

اأّول اختب�ر ق��ٍس. فم�  اأم�م  يواجه الري�ح، بل كّل م� نبنيه رّبم� ينه�ر 

هي هذه الأ�س��س�ت:

1 ـ بن�ء النف�س

يقول الإم�م الخمينّي }:

»لقد ُبعث الأنبياء من قبل اهلل تبارك وتعالى لتربية النا�ص وبناء 

� من  القراآن الكريم  ة  � وخا�شّ الإن�شان. وت�شعى جميع كتب الأنبياء 

.
(1(

اأجل تربية هذا الإن�شان، لأّنه بتربية الإن�شان يتّم اإ�شالح العالم«

يتربَّ  ل��م  فلو  الإن�����ش��ان،  م��ن  ي��ب��داأ  اإ���ش��الح  اأّي  »اإّن  اأي�سً�:  ويقول 

بيد  الأم��ور كانت  الآخ��ري��ن... ولأّن  الإن�شان فلن يتمّكن من تربية 

اأ�شخا�ص لم يترّبوا تربية اإ�شالمّية ولم يبنوا اأنف�شهم، وب�شبب هذا 

النق�ص الكبير، فاإّنهم جّروا بالدنا اإلى ما هي عليه الآن وجّرونا اإلى 

)1)  منهجّية الثورة الإ�سالمّية، �س 224.
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.
(1(

المو�شع اّلذي يتطّلب مّنا �شنوات طويلة لالإ�شالح اإن �شاء اهلل«

اأن نهتّم ببن�ء هذا الإن�س�ن ب�سكٍل �سحيح من البداية بتربيته  يجب 

وبن�ئه ب�ل�سكل ال�سحيح. فعملّية الإ�سالح تبداأ من الطفل ال�سغير لنوؤّمن 

له اأجواء ال�سالح ومفرداته، ون�سل به اإلى ح�لة ي�ستطيع عنده� اأن يقف 

ب�لمجتمع  فيوؤّثر  حوله  الموجود  الف�س�د  كّل  ليواجه  نف�سه  على  ويعتمد 

ب�إيج�بّي�ته ول يت�أثر ب�سلبّي�ت المجتمع، يقول الإم�م الخمينّي }:

»اإّن النظام الوحيد والمدر�شة الوحيدة اّللذان يهتّمان بالإن�شان 

من قبل انعقاد نطفته وحّتى النهاّية � وطبعاً ل نهاّية له � هما مدار�ص 

.
(2(

الأنبياء«

ويقول اأي�سً�: »اإن ما نادى به الأنبياء هو الإن�شان ول �شيء غيره. 

يجب اأن يكون كّل �شيء على �شكل اإن�شان. اإّنهم يريدون بناء الإن�شان، 

.
(3(

و�شوف ي�شلح كّل �شيء عندما يتّم اإ�شالح الإن�شان«

2 ـ اأهمّية الثق�فة

الثقافة  هو  ال�شعوب  ي�شنع  ما  »اإّن  الخمينّي}:  الإم���م  يقول 

.
(4(

ال�شحيحة«

.
(5(

ويقول كذلك: »اإذا �شّحت الثقافة �شّح �شبابنا«

ف�لثق�فة له� دور اأ�س��س في الإ�سالح. لي�س هذا فقط بل اإّن بداية 

)1)  منهجّية الثورة الإ�سالمّية، م. �س، �س 243.

)2)  م. ن، �س 223.

)3)  م. ن، �س 182.

)4)  الكلم�ت الق�س�ر، الإم�م الخمينّي }، �س 234.

)5)  م. ن، �س 63.
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الإ�سالح يجب اأن تكون من الثق�فة، يقول الإم�م الخمينّي }: »اإّن 

فالإ�شالح  ثقافته،  اإ�شالح  من  يبداأ  اإّنما  بلد  اأّي  لإ�شالح  ال�شبيل 

.
(1(

يجب اأن يبداأ من الثقافة«

فهي البداّية ال�سحيحة اّلتي تجعل كّل الجهود الأخرى مثمرة، يقول 

الإم�م }: »اإّن ثقافة اأّي مجتمع هي اّلتي تحّدد اأ�شا�شاً هوّية ذلك 

المجتمع ووجوده، فاإذا انحرفت الثقافة فاإّن المجتمع يكون اأجوَف 

وال�شيا�شّية  القت�شادّية  الجوانب  في  القّوة  من  حّقق  مهما  فارغاً 

.
(2(

وال�شناعّية«

3 ـ تقوية الج�نب الروحّي

يقول الإم�م الخمينّي }: »الإيمان يعني اأن تعي قلوبكم وت�شّدق 

تلك الأمور اّلتي اأدركتها عقولكم. وهذا يحتاج اإلى المجاهدة حّتى 

تفهم قلوبكم اأّن العالم كّله مح�شر هلل، فنحن الآن في مح�شر اهلل، 

هذا  وب��اأّن  اهلل،  الآن في مح�شر  باأّننا  المعنى  ه��ذا  قلبنا  اأدرك  ول��و 

المجل�ص مح�شر هلل، واإذا وجد قلب الإن�شان هذا الأمر، فاإّنه �شيبتعد 

عن جميع المعا�شي اإذ اإّن �شبب جميع المعا�شي اأّن الإن�شان لم يجد 

.
(3(

هذا ال�شيء«

مواجهة  على  ق�درة  غير  تبقى  ولكّنه�  �سرورّية  العقلّية  ف�لمعرفة 

المتح�ن�ت ال�سعبة م� لم تتعّمق وت�سل اإلى القلوب، ف�حتالله� القلوب 

)1)  الكلم�ت الق�س�ر، م. �س، �س 235.

)2)  م. ن، �س 234.

)3)  منهجّية الثورة الإ�سالمّية، �س 224.
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وتقوية هذا الج�نب المعنوّي والروحّي هو الح�جز اّلذي �سيمنع الإن�س�ن 

من النحراف و�سيدعوه لال�ستق�مة على الدوام.

أساليب اإلصالح ووسائله

1 ـ الجهد المتوا�ضل

اإّن عملّية الإ�سالح لي�ست عملّية اآنّية وبرن�مجً� مرحلّيً� يبداأ بزمن 

فعملّية  متوا�سل،  وجهد  م�ستمّرة  عملّية  هي  بل  معّين،  بزمن  وينتهي 

الإ�سالح هي جه�د م�ستمّر.

هو  »الإن�شان  »الأربعون حديثاً«:  في   { الخمينّي  الإم�م  يقول 

�شاحة �شراع ونزاع م�شتمّر بين مع�شكرين، ُيريد اأحدهما النحطاط 

بالنف�ص اإلى الظالم ال�شفلّي، وُيريد الآخر رفعها اإلى الأنوار العلوّية 

وال�شعادة الأبدّية«.

2 ـ الثقة ب�لنف�س

ذلك  لأّن  وبهوّيتن�،  وبط�ق�ت�ن�  وبدينن�  ب�أنف�سن�  الثقة  ن��زرع  اأن  يجب 

م��� هو  بكّل  الن��س  فيه  انبهر  اّل���ذي  ال��زم��ن  ه��ذا  ف��ي  الإ���س��الح  ب��داي��ة  ه��و 

نحمي  اأن  البداية  ف�ي  فعلي�ن�  وانح�راف.  ف�س�د  مجرد  ك�ن  لو  حّتى  غرّبي، 

المجتمع  يثق  لم  م�  يح�سل  ل  وه��ذا  العمي�ء.  التبعّية  هذه  من  مجتمع�تن� 

يقول  المن��سبة،  والم�سلكّية  ال�سحيحة  للمعرفة  بنف�سه  وُي��ب���در  بنف�سه 

اأقّل  ل�شنا  واأّن��ن��ا  ���ش��يء،  ك��ّل  اأّن��ن��ا  نعتقد  اأن  »علينا   :{ الخمينّي  الإم���م 
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.
(1(

اأ�شعناها« قد  اّلتي  هوّيتنا  على  بالعثور  مطالبون  فنحن  �شوانا،  من 

الغرب،  في  موجود  �شيء  ك��ّل  اأّن  �شبابنا  يظّنّن  »ل   :{ ويقول 

.
(2(

واأّنهم ل يملكون �شيئاً«

3 ـ الترغيب والترهيب

الع�س�  �سي��سة  عنه�:  يق�ل  كم�  )اأو  والترهيب  الترغيب  �سي��سة 

والجزرة( من ال�سي��س�ت المعروفة في هذا الزمن. ف�لترغيب لوحده 

درجة  اإلى  والمر�س  الف�س�د  فيهم  و�سل  الن��س  بع�س  لأّن  ك�ٍف؛  غير 

كبيرة حّتى �س�روا يف�سلونه على اأّي ترغيب يمكن اأن يقوم به الإن�س�ن، 

نه�ية  في  �ستوّلد  لأّنه�  ك�فية  لي�ست  والترهيب  الع�س�  �سي��سة  وكذلك 

الأمر انفج�رًا وانقالبً� على كّل �سيء عند اأدنى من��سبة. 

فال بّد من المح�فظة على التوازن بين هذين الأمرين، يقول الإم�م 

 P الأعظم  والر�شول  ال�شابقون  العظام  »الأنبياء   :{ الخمينّي 

في الوقت اّلذي يحملون فيه الكتب ال�شماوّية في يد من اأجل هداية 

النا�ص، كانوا يحملون ال�شالح في اليد الأخرى، فاإبراهيم Q كان 

يحمل ال�شحف في يد، والفاأ�ص في يد اأخرى للق�شاء على الأ�شنام، 

وكان كليم اهلل مو�شى يحمل التوراة في يد والع�شا في يد اأخرى، تلك 

الع�شا اّلتي اأذّلت الفراعنة، وتحّولت اإلى اأفعى وابتلعت الخائنين، وكان 

.
(3(

النبّي الأكرم P يحمل القراآن في يد وال�شيف في الأخرى«

)1)  الكلم�ت الق�س�ر، الإم�م الخمينّي }، �س 90.

)2)  م. ن، �س 294.

)3)  منهجّية الثورة الإ�سالمّية، �س 56.
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4 ـ الهتم�م بجيل ال�ضب�ب

الأطفال  تهذيب  يولي  الإ�شالم  »اإّن  الخمينّي}:  الإم�م  يقول 

.
(1(

وال�شّبان اأهمّية ل يوليها اأّي �شيء اآخر«

ة لأّنه  »من �شّب على �شيٍء �شاب عليه«. اإّن ل�سّن ال�سب�ب اأهمّية خ��سّ

في هذه ال�سن يحّدد الإن�س�ن مبتني�ته ومنهجّيته وم�سلكّيته، ف�إ�سالحه 

في هذا العمر اأ�سهل واأ�سلب من تركه لإ�سالحه بعد ذلك.

}: »اأّيام ال�شباب هي ربيع التوبة حيث  يقول الإم�م الخمينّي 

الذنوب اأقّل ثقاًل، وحيث كدورة القلب والظلمة الباطنّية اأقّل، وحيث 

.
(2(

ظروف التوبة اأ�شهل واأي�شر«

�ستكون  وب�أيديهم  الم�ستقبل،  وم�سوؤولو  علم�ء  هم  ال�سب�ب  فهوؤلء 

الأمور، ف�إن ك�نوا �س�لحين �سلح المجتمع، يقول الإم�م}: »اإّن هوؤلء 

البلد  هذا  على  الم�شتقبل  في  يحافظوا  اأن  ُيفتر�ص  اّلذين  ال�شّبان 

.
(3(

ويديروا �شوؤونه، يجب اأن ي�شلحوا ويترّبوا تربية �شحيحة«

5 ـ الإعالم

الأجواء  ت�أمين  وفي  الإ�سالح  في  ة  الخ��سّ اأهمّيته  له  الإع��الم  اإّن 

فهو  الف�س�د،  ترك  وعلى  عليه  وت�سجيعهم  الن��س  ودفع  له،  المن��سبة 

ق�در على مخ�طبة العقول والقلوب، وتعليم المم�ر�سة واإي�س�ل الر�س�لة 

ق�ل عنه  يعر�سه�، حّتى  اّلتي  الفنّية  النم�ذج  ب�سكل عملّي، من خالل 

)1)  الكلم�ت الق�س�ر، الإم�م الخمينّي }، �س  292.

)2)  م. ن، �س 80.

)3)  م. ن.
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اإلى  المهّمة  الأم��ور  الإع��الم من  }: »اإّن م�شاألة  الخمينّي  الإم�م 

اإّن الإع��الم قد احتّل المرتبة الأول��ى بين  درج��ة ُيمكن معها القول 

الق�شايا الأخرى في العالم، بل يمكن القول اإّن الدنيا اإّنما تقوم على 

.
(1(

عاتق الإعالم«

وقد اأو�سى الإم�م الخمينّي } واأّكد على ال�ستف�دة من الإعالم: 

الع�شر  ف��ي  وخ�شو�شاً   � الع�شور  ك��ّل  ف��ي  الإر���ش��اد  ل���وزارة  »و�شّيتي 

الحا�شر اّلذي يتحّلى بخ�شو�شّية معينة � ال�شعي لتقوّية اإعالم الحّق 

.
(2(

�شّد الباطل«

ويج���ب ال�ستف����دة م���ن كّل و�س�ئ���ل الإع���الم المت�ح���ة، المرئّي���ة 

والم�سموعة والمكتوبة. وعندم� يتح���ّدث الإم�م } عن المطبوع�ت 

يق���ول: »اإّن اأهمّي���ة المطبوع���ات مث���ل اأهمّي���ة الدم���اء اّلت���ي ت���راق في 

. »يجب اأن 
(3(

الجبه���ات، واإّن م���داد العلماء اأف�شل من دم���اء ال�شهداء«

.
(4(

تكون المطبوعات مراكز للهداية«

وعن الإذاعة والتلفزيون يقول: »اإّن دور الإذاعة والتلفزيون اليوم 

الإذاعة  تكون  اأن  الأخ�����رى...، يجب  الأج��ه��زة  دور جميع  م��ن  اأك��ب��ر 

.
(5(

والتلفزيون مرّبياً ل�شبابنا، ومرّبياً لل�شعب«

)1)  الكلم�ت الق�س�ر، م. �س، �س 237.

)2)  م. ن، �س 64.

)3)  منهجية الثورة الإ�سالمّية، �س 262.

)4)  الكلم�ت الق�س�ر، الإم�م الخمينّي}، �س 240.

)5)  م. ن، �س 239.
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االستفادة من المناسبات السنويّة

هن����ك محّط����ت ومن��سب����ت تم���ّر كّل �سن���ة يك���ون الن�����س فيه���� 

اأكث���ر ا�ستع���دادًا لتقّب���ل الح���ّق وال�س���الح وت���رك المنك���ر والب�طل. 

ه���ذه المحّط�ت هي نعم���ة اإلهّية يج���ب تفعيله� وال�ستف����دة منه� في 

الإ�س���الح عل���ى اأكمل وجه ممكن، ولعّل اأهّمه���� محّرم الحرام و �سهر 

رم�س����ن المب����رك.

يتحّدث الإم�م الخمينّي } عن محّرم ويوؤّكد على اأهمّية اإحي�ئه، 

حيث يقول في بع�س كلم�ته: »اأحيوا ذكر واقعة كربالء، واأحيوا ذكر 

.
(1(

ال�شم المبارك ل�شّيد ال�شهداء، فباإحيائهما يحيا الإ�شالم«

الم�شاجد  تكون  اأن  »ينبغي  المب�رك:  رم�س�ن  �سهر  عن  ويتحّدث 

محالَّ للتربية والتعليم � بالمعنى الحقيقّي وبجميع الأبعاد � في �شهر 

.
(2(

رم�شان المبارك«

الإن�س�ن:  على  واأث��ره���  القدر  لي�لي  اإحي�ء  خ�سو�س  اإل��ى  وُي�سير 

اإّنما  فاإّنهم  رّبهم،  ويناجون  القدر  ليالي  الم�شلمون  يحيي  »عندما 

يفّكون اأ�شرهم من قيد العبودّية لغير اهلل تعالى، ويتحّررون من قيد 

.
(3(

�شياطين الجّن والإن�ص ليدخلوا في العبودّية هلل وحده«

)1)  الكلم�ت الق�س�ر، م. �س، �س 71.

)2)  م. ن، �س 64.

)3)  م. ن، �س 62.
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الخاتمة
اآداب الآمر ب�لمعروف والن�هي عن المنكر 

يقول الإم�م الخمينّي } حول اآداب الآمر ب�لمعروف والن�هي عن 

المنكر:

»ينبغي اأن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في اأمره ونهيه 

المراعي  ال�شفيق  والأب  الم�شفق،  المعالج  كالطبيب  اإنكاره  ومراتب 

ة، وعلى  اإنكاره لطفاً ورحمة عليه خا�شّ م�شلحة المرتكب، واأن يكون 

الأّمة عاّمة، واأّن يجّرد ق�شده هلل تعالى ولمر�شاته، ويخل�ص عمله ذلك 

عن �شوائب الأهوية النف�شانّية واإظهار العلّو، واأن ل يرى نف�شه منّزهة، 

اأو رفعة على المرتكب، فرّبما كان للمرتكب ولو للكبائر  ول لها علّو 

اأبغ�ص عمله،  واإن  اأحّبه تعالى لها  �شفات نف�شانّية مر�شية هلل تعالى 

ورّبما كان الآمر والناهي بعك�ص ذلك واإن خفي على نف�شه.

واأ�شرفها  المنكر  ع��ن  والنهي  بالمعروف  الآم��ر  اأف���راد  اأع��ظ��م  م��ن 

واألطفها واأ�شّدها تاأثيراً واأوقعها في النفو�ص، ل �شّيما اإذا كان الآمر اأو 

الناهي من علماء وروؤ�شاء المذهب اأعلى اهلل كلمتهم واأن يكون لب�شاً 

رداء المعروف واجبه ومندوبه، ومتجّنباً عن المنكر بل المكروه، واأن 

ال�شفهاء  اأخ��الق  عن  ويتنّزه  والروحانيين،  الأنبياء  باأخالق  يتخّلق 

ويقتدي  وناهياً،  اآم��راً  واأخالقه  وزّيه  بفعله  يكون  حّتى  الدنيا،  واأهل 

.
)((

النا�ص« به 

)1) تحرير الو�سيلة، الإم�م الخمينّي } ، ج1، �س 481.
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وهذه الو�س�ي� هي موّجهة لكّل من يت�سّدى لمهّمة الأمر ب�لمعروف 

والنهي عن المنكر، فعلين� اأن نلتفت اإليه� جّيدًا حّتى نكون اأهاًل لأداء 

هذه الوظيفة ب�ل�سكل المطلوب وال�سحيح. 

الّلهم اجعلنا من اأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.




