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الفهرس





المقّدمة

الحم��دهلل رب الع�لمي��ن، و�سّلى اهلل على �س��ّيدن� محمدP وعلى اآل��ه الطيبين الط�هرين، 

وبعد.

التزكي��ة والتعليم هم� منهج الأنبي�ء في تربية الإن�س���ن وو�سول��ه اإلى المق�سد الأعلى للخلق 

وهو التوحيد، وقد بّين الأنبي�ء بتربيتهم اأّن اأحدًا لن ي�سل اإلى الحق بغير طريق اّتب�عهم؛ { ٱ 

. فطريقه��م دواء كّل داء، وراف��ع كّل ح�ج��ة، وع��الج كّل اأمرا���ض 
(1(

ٻ ٻ ٻ ٻ پپ}
النف�ض، وجواب كل �سوؤال، وهو را�سم طريق الحي�ة وال�سير الكم�لي لالإن�س�ن.

واإّن المرّبين والمعلِّمين العظ�م للنفو���ض الب�س��رية هم اأولئك الذين �س��لكوا م�س��ير التهذيب 

ب�تب�عه��م القوي��م لالأنبي���ء، وعرفوا في جه�د النف���ض مت�ه���ت هذا الطري��ق، واأدركوا مخ�طر 

ال�س��يط�ن والنف���ض وتهديداتهم��� وحيلهم��� وخططهم���، وخب��روا زواي��� ه��ذا الطري��ق الخفّي��ة 

والدقيقة. 

ولك��ي يط��وي طاّلب طريق المعرفة والتهذيب وال�س��ير وال�س��لوك هذا الطريق، هم في اأ�س��ّد 

الح�جة اإلى ال�ستمداد من هوؤلء الذين �سلكوا اإلى حريم ح�سرة الحّق.

وك��م ه��و مه��مٌّ العثور على هوؤلء ال�س���لكين بحيث ق�ل��وا: لو اأّنهم اأفنوا ن�س��ف اأعم�رهم في 

طلبهم ليم�سوا ن�سفه الث�ني تحت تعليمهم وتربيتهم فقد فعلوا عظيمً�؛ وكم هم ن�درون اأمث�ل 

هوؤلء الذين يتمّكن الإن�س�ن من الح�سور في مح�سرهم ويعهد اإليهم ب�طمئن�ن تربية نف�سه.

�سورة الن�س�ء، الآية 80.  (1(
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وفي زم�نن�، يت�أّلق الإم�م الخميني} من بين ال�س�لكين والمرّبين العظ�م جوهرًا ثمينً�، 

ونبعً� كوثرّي�ًّ يروي ظم�أ عط��سى طريق ال�سلوك الم�ء الزلل ويجيب ح�ج�تهم.

ولهذا فقد �س��عين� اأن نجمع ب�قة من تعليم�ت ذلك العظيم في التهذيب وال�س��لوك من اآث�ره 

الخ�لدة، لُنقّدمه� لطاّلب هذا الطريق م�سعاًل ُي�سيء دربهم.

 يتمّيز هذا الكت�ب، تهذيب النف�س ب�أّنه في تم�م مط�لبه - م� عدا المقّدمة - من ن�سو�ض 

وكلم�ت الإم�م الخميني }.

وقد تّم تخ�سي�سه بمب�حث تهذيب النف���ض، حيث تّم ال�س��عي عند جمع هذه الم�دة وتبويبه� 

اأن تت�سّمن اأغلب م� ورد عن الإم�م} في عنوان الكت�ب، بحيث يكون الجمع �س���ماًل لنك�ت 

واأ�س��ول روؤيت��ه. وم��� ُحذف من ن�سو���ض المو�سوع هو المف�هي��م والأفك�ر المك��ّررة. ولأّن بع�ض 

الن�سو���ض له��� عّدة وجوه وحيثي�ت، ا�سطررن� اإلى تكرار بع�ض المط�لب في الف�سول المختلفة 

وربطه� بعن�وين مختلفة. 

 في الخت�م ينبغي توجيه ال�س��كر اإلى كّل الذين �س���هموا في اإنج�ز هذا العمل جمعً� وتنظيمً� 

وفهر�سًة وترجمة.

والحمد هلل رب الع�لمين



 أهّمية تهذيب النفس وضرورته

 الفصل األول





ضرورة التربية لتحصيل الكمال

ه��ذا الإن�س���ن ل��و خّلي ونف�س��ه ولم ُيكَب��ح جم�حه، ُي�سبح اأكثر افترا�س��ً� و�سرا�س��ة من جميع 

الحيوان�ت.

اإّنك��م ت�س���هدون الجرائم التي ُترتكب الآن بحّق الب�س��ر من ِقَبل ه��ذه القوى العظمى، والتي 

تت�سّور اأّنه� قد تحّلت ب�لتربية. هذه الجرائم التي ترتكبه� هذه الحكوم�ت بحّق الب�سرية وبحّق 

اأبن�ء جن�س��هم على طول الت�ريخ لم ت�سدر من اأّي حيوان مفتر���ض. ف�لحيوان المفتر���ض ُيط�رد 

الفري�سة ف�إذا ن�ل منه� و�سبع ف�إّنه ل ُيفّكر بعده� ب��ستغالل عّدة من الحيوان�ت الأخرى وب�سط 

هيمنته عليه�.

عطي دولة ب�أكمله� ف�إّنه 
ُ
اأّم� هذا الإن�س�ن الذي ل يعرف ال�سبع ول حّد لأهوائه النف�سية فلو اأ

يبحث عن دولة اأخرى. واإذا ب�سط هيمنته عليه� ب�در اإلى البحث عن دولة اأخرى. لي�ض لتطّلع�ت 

الإن�س�ن حّدًا ول نه�ية. فم� اأن يح�سل على �سيء تجده ُيفّكر ب�لح�سول على م� لم يح�سل عليه. 

ف���إذا ُترك الإن�س���ن و�س���أنه ف�إّن اآم�له تكون في ال�س��هوات الالمتن�هية وف��ي الغ�سب الالمحدود 

وفي نوازع الهيمنة التي لي�ض له� نه�ية. 

عط��ي المنظوم��ة ال�سم�س��ية ب�أكمله��� �س��يقنع ويكتفي، ل ب��ل اإّنه 
ُ
ل تتوّهم��وا اأّن الإن�س���ن ل��و اأ

�س��يتطّلع اإل��ى منظوم��ة اأخ��رى. اأنتم ترون اأّنه��م الآن يتطّلع��ون اإلى من�طق اأخ��رى غير الأر�ض. 

يريدون ال�سيطرة على الكواكب الأخرى. ف�إذا م� �سيطروا على كوكب فلن يكّفوا عن التطّلع اإلى 

كوكب اآخر. لقد ُخلق الإن�س�ن على هذه ال�س�كلة، ل حّد لغ�سبه، ول حّد ل�سهوته، ل حّد لأن�نّيته.

ل �س��يء ُي�س��ِبع الإن�س���َن م� لم يترّب. فمن خالل هذه التربية ي�سل الإن�س�ن اإلى منتهى �سبع 

ين�ل فيه غ�ية كّل تلك الأ�سي�ء التي يريده�، وذلك هو الو�سول اإلى الكم�ل المطلق. ف�إذا و�سل 

اإلى الكم�ل المطلق يح�سل على هذه الطم�أنينة.
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فطم�أنين��ة القل��وب ه��ي في الو�سول اإل��ى اهلل. وبغيره ل تهداأ القلوب مطلقً�. هم اأنف�س��هم ل 

ينتبهون اإلى اأن هذه النف�ض تتطّلع اإلى الكم�ل المطلق، فيتيهون عن الكم�ل في نه�ية المط�ف. 

اإن نف���ض الإن�س���ن تريد الو�سول اإلى الكم�ل المطلق. والخط�أ يقع في ت�س��خي�ض م� اإذا ك�ن هذا 

اأو ذاك ه��و الكم���ل. ي��رى اأحده��م الكم���ل في العل��م فيقتفي اأث��ر العلم. ويرى اآخ��ر الكم�ل في 

ال�س��لطة فيله��ث خلفه���. وكّل هوؤلء ال�س���عين في الدني� اإّنم��� يطلبون الكم�ل المطل��ق؛ وبعب�رة 

 .
(1(

اأخرى الجميع ي�سعون للق�ء اهلل، ولكّنهم غير ملتفتين

أهّمية تهذيب النفس عند األولياء

م��ن غي��ر الممك��ن اأن تلّب��وا دع��وة اهلل اإل��ى ال�سي�فة وت��رّدوا ال�سي�ف��ة الإلهية م� لم تن�س��لخ 

قلوبك��م ع��ن هذه الدني���. اإن م� اهتّم به اأولي�ء اهلل هو تهذيب النف���ض وانتزاع القلب مّم� �س��وى 

اهلل والتوّجه اإليه �س��بح�نه. فكّل المف��س��د التي تحدث في الع�لم هي وليدة التوّجه اإلى النف���ض 

في مق�بل التوّجه اإلى اهلل. واإّن كّل الكم�لت التي تحّققت لأنبي�ء اهلل واأولي�ئه ك�نت نتيجة �سلخ 

 .
(2(

القلوب عّمن �سواه تع�لى والرتب�ط به. وتتجّلى عالم�ت هذه الأمور في اأعم�لن�

توصية شرائح المجتمع باالبتعاد عن حّب النفس

ل تجعل��وا النظ��رة نظرة مت�س���ئمة. ول يكون��ّن الحّب والبغ�ض في قلوبك��م بحيث تحكمون اأو 

تكتبون اأو تقولون م� ُيخ�لف الواقع. قولوا الوق�ئع.

ب�لطبع اأن� ل اأعني اأن توؤّيدوا وترّوجوا الفح�س���ء. لأن هذا العمل خالف ال�س��رع ومن الذنوب 

ظِهروا نق���ط ال�سعف ولكن بهدوء، ل اأن 
َ
الكبي��رة. ولك��ن من ب���ب الموعظة ومن اأجل التنبيه، اأ

 � ي�س��ّوه ال�س��خ�ض الذي ي�س��مع بم� كتبتموه الأمور اأكثر. اإذا قلتم �سيئً� �سّيًئ� اأزعج اأحًدا وهو اأي�سً

لم يكن مهّذبً� لدرجة كبيرة بحيث يغم�ض عينه عنه. هو اأي�سً� يقوم في المق�بل برّد فعل م�س�به 

ومغر���ض. ب��ل ويزيد عليه ومن يواجه��ه يزيد عليه اأي�سً� وهكذا. نح��ن اإذا اأردن� اأن يكون وطنن� 

لن� ول ي�س��تطيع الآخرون الت�س��ّلط عليه، من الآن يجب على جميع الطبق�ت الموجودة التع��سد 

)1)  �سحيفة الإم�م، موؤ�ّس�سة تنظيم ون�سر اآث�ر الإم�م الخميني، ج 12، �ض 504 - 505.
)2)  م.ن، ج 17، �ض 493.
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والتع�ون. والتخّلي عن هذا الحّب والبغ�ض المبني على اأ�س��ض حّب النف�ض. واأن ي�سيطروا قلياًل 

عل��ى ح��ّب النف���ض، اإن لم يتمّكنوا من اقتالعه ب�س��كل ك�م��ل فليقّللوا منه اإل��ى اأن يتّم النت�س�ر. 

واأن ي�سبط��وا الأق��الم موؤّقتً� واإذا م� اأرادوا الن�سيح��ة فلتكن ن�سيحة، ن�سيحة ُيمكن اأو يتقبّله� 

الم��رء، ولك��ن الحّدة ل ُيمكن اأن يتحّمله� ذلك المرء نف�س��ه مهم��� ك�ن. نحن يجب اأن نتعّلم من 

العظم���ء. لقد �س��معتم ق�سة م�لك الأ�س��تر حين �س��تمه �س��خ�ض وبع��د اأن علم اأّن��ه م�لك ذهب 

خلف��ه. وك�ن م�ل��ك قد دخل الم�س��جد وان�س��غل ب�ل�سالة فج�ءه واعتذر منه. فق���ل: اأن� لم اآت- 

هكذا يروون- اإلى الم�سجد اإل لأ�ستغفر لك.

انظ��روا كي��ف ُيرّب��ي وكيف يوؤّدي هك��ذا اأمر اإلى التربي��ة. كتب اأحدهم اإل��ى الخواجه ن�سير 

الدين الطو�سي} مكتوبً� فيه بع�ض الم�س�ئل. وك�ن من �سمن م� كتب له اأن تجّراأ عليه ونعته  

ب��س��م »الكلب«. فعندم� اأج�به الطو�س��ي - ح�س��ب الرواية- رّد على كّل اإ�س��ك�لته بحكمة اإلى اأن 

و�س��ل اإل��ى قوله )اأن��ت كلب( فكتب ل��ه: كال، اإّن اأو�س�في وخوا�سي واآث���ري تختلف عن اأو�س�ف 

الكل��ب وخوا�س��ه واآث�ره. الكلب عنده ال�سفة الفالنية وهي لي�س��ت موج��ودة عندي، واأن� ات�سف 

ب�ل�سف��ة الفالني��ة وه��ي لي�س��ت موجودة في الكل��ب. لقد ح��ّل الق�سية بمنته��ى الحكمة في هذا 

ال�سكل. ح�سنً�، لو اأّن الخواجة كتب له في جوابه اأّنك اأنت الكلب واأبوك الكلب فلقد ك�ن �سيتلّقى 

في اليوم الّت�لي كت�بً� اآخر يحمل �س��ت�ئم اأكثر. عندم� ن�س��تطيع ب�لل�س���ن اللّين ومن خالل القول 

ال�س��ليم الخ�ل��ي م��ن الطعن وغير المغر�ض اأن ُن�سلح الن����ض واأن نزيد من ع��دد اأ�سدق�ئن� واأن 

يكون هذا هلل فم� الداعي لأن يكتب الإن�س�ن بقلمه �سّد نف�سه. الكثيرون يتخّيلون فيظّن الواحد 

منهم اأّن هذا الذي اأقوله �سّد فالن �سيقمع فالنً�. لكّنه �سيقمعه هو نف�سه اأّوًل. هوؤلء ل ينتبهون 

اإل��ى ه��ذا الأمر. فعندم��� يح�سل مثل هذا الأمر ويقروؤون اأن هذا القلم قلم ملّوث ف�إّنهم �س��وف 

ي�سعرون ب�لنفور منه.

م� هي دعوى الإن�س���ن الذي ُيمكنه اأن يهدي اإن�س���نً� اآخر اإلى الخير بل�س���ن طّيب وقلم ح�سن 

.
(1(

وب�لن�سيحة والم�س�دقة كم� ك�ن يفعل الأنبي�ء!

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 18 - 20.
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انهض ألجل بناء النفس

اأّيه� العزيز؛ ا�س��تيقظ من نومك، وتنّبه من غفلتك، وا�س��دد حي�زيم الهّمة، واغتنم الفر�سة 

م� دام هن�ك وقت، وم� دام في العمر بقية، وم� دامت قواك تحت ت�سّرفك، و�سب�بك موجودًا، 

ل فيك الملك�ت الرذيلة، ف�بحث عن العالج،  ولم تتغّلب عليك الأخالق الف��سدة بعد، ولم تت�أ�سّ

واعثر على الدواء لإزالة تلك الأخالق الف��س��دة القبيحة، وتلّم���ض �س��بياًل لإطف�ء ث�ئرة ال�س��هوة 

.
(1(

والغ�سب

فون بالتزكية
ّ
الجميع مكل

جميعن� مكّلفون بتزكية اأنف�سن�، فقد ج�ءت البعثة من اأجل التزكية. واإذا لم تح�سل التزكية 

ف���إّن كّل م��� يق��ع في النف���ض، وكّل م��� يجري معه�، فه��و حج�ب لالإن�س���ن. كّلن� مكّلف��ون بتزكية 

.
(2(

اأنف�سن� حتى ن�ستطيع اأن ن�ستفيد من النور الإلهي ومن نور القراآن

التقّدم بالقوى اإللهية

ريد اأن اأطرح فالن��ً� اأر�سً� 
ُ
هّذب��وا اأنف�س��كم وزّكوه���. ل ترّك��زوا الهتم�م عل��ى اأّنني بقّوت��ي اأ

واأغلبه مثاًل. لين�سب اهتم�مكم على اأن تتقّدموا بقّوة اإلهية. اأي اجعلوا يدكم وعينكم ونف�سكم 

وكّل م� لكم، بّدلوا كّل هذه من قوى �س��يط�نية اإلى قوى اإلهية. اإذا غفل الإن�س���ن ك�نت قواه قوى 

�س��يط�نية؛ عينه �س��يط�نية، ويده �س��يط�نية. اأّم� اإذا هّذب نف�س��ه فت�سير كّله� اإلهية. تتحّول كّل 

.
(3(

قواكم قّوًة اإلهية، والقّوة الإلهية �ستنت�سر

السعي ألجل تقوية الروحانية

علين��� اأن ن�س��عى اإلى تقوية الروح�نية و�س��حق النف�س���نية بكل م� ن�س��تطيع. ف���إذا تحّقق هذا 

الأمر ف�سُتَحّل كّل الأمور لأّن الختالف�ت تدور حول هذا الأمر. ل يقع اأّي اختالف في الع�لم اإل 

)1)  الإم�م روح اهلل المو�سوي الخميني، الأربعون حديثً�، �ض 53، تعريب محمد الغروي، دار التع�رف - بيروت، ط 6، 1998، ح1.
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 394.

)3)  م.ن، ج 12، �ض 242 - 243.
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 ،
(1(

ويكون �س��ببه هو هذا. وال�س��يط�ن اأي�س��ً� ق�ل منذ الي��وم الأول {ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ }

اأن� اأف�سل منه فع�سى اهلل تع�لى. الح��سل اأّنه ق�ل اأن� اأف�سل وهذا اإرث �سيط�ني ورثن�ه جميعً�. 

ال��كّل ي��رون م� عندهم اأف�سل مّم� ل��دى الآخرين، واإذا م� راأوه عند الآخرين ي�س��ت�سغرونه، اأّم� 

.
(2(

فيهم فيرونه عظيمً�. يتج�هلون عيوبهم ويرون العيب ال�سغير لدى الآخرين كبيرًا

 المجاهدات لجهاد النفس
ّ

تبعية كل

على من ُيريد الخروج من هذه الأن�نّية اأْن ُيه�جَر ب�لمج�هدة، ُيج�هد وُيه�جر هذه الهجرة، 

. اإّن جه�د 
(3(

فطب��ق الحدي��ث ال�س��ريف؛ جئتم من الجه���د الأ�سغر وبقي عليك��م الجه�د الأكب��ر

النف���ض هو الجه�د الأكبر، و�س���ئر اأ�س��ك�ل الجه�د في الدني� َتَبٌع لهذا الجه�د، فلو انت�سرن� فيه 

ل��ك�ن ُكلُّ جه���د نق��وم ب��ه هو جه���د اإله��ي، واإذا لم ننجح ف��ي هذا الجه�د لك�نت �س���ئُر اأ�س��ك�ل 

خرى �سيط�نّيًة.
ُ
جه�دن� الأ

 ف�أجره ه��و هذا، اأّم� ذلك 
ٍ
ورد اأّن م��ن خ��رج للجه���د من اأجل الح�سول عل��ى ج�ريٍة اأو طع�م

. ف�سنخّية الأفع�ل تختلف، وهن�ك َفْرٌق بين الأفع�ل 
(4(

الذي يكون جه�ده اإلى اهلل ف�أجره على اهلل

.
(5(

� لأنَّ الم�سدَر مختلٌف ال�س�درِة عن اأولي�ء اهلل وبين تلك ال�س�درة عنَّ

االنتصار في ميدان النفس والروح

ا�س��عوا اإلى اأن تفوزوا في تلك ال�س���حة، �س�حة الجه�د بين اهلل وال�سيط�ن، الجه�د بين نف�ض 

.
(6(

الإن�س�ن وروحه. فلو حّققتم هذا الفوز، فال تخ�فوا اأّية هزيمة فتلك لي�ست هزيمة

)1)    �سورة �ض، الآية 76.
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 17، �ض 531.

اإ�س���رة اإلى حديث الر�س��ولP في ا�س��تقب�ل المج�هدين حيث ق�ل: »مرحباً بقوم ق�صوا الجهاد الأ�صغر وبقي عليهم الجهاد   (3(
الأكب��ر«. فقي��ل: ي� ر�س��ول اهلل م� الجه�د الأكبر؟ ق�ل: »جهاد النف���س«. ال�س��يخ الكليني، الك�في،ج5،���ض12، ت�سحيح وتعليق علي 

اأكبر الغف�ري، ن�سر دار الكتب الإ�سالمية، طهران، مطبعة الحيدري، ط3، 1367�ض، كت�ب الجه�د، ب�ب وجوه الجه�د، ح3.

اإ�س�رة اإلى الآية {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   (4(
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ}، �سورة الن�س�ء، الآية 100.

)5)  الإم�م الخميني، تف�سير �سورة الحمد، �ض 122 - 123.
)6)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 351.
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أولوية البناء الروحي

اإّن البن���ء الروح��ي يحت��ّل الأولوية بين جمي��ع عملي�ت البن�ء. جه�د البن���ء يجب اأن يبداأ من 

الأفراد اأنف�سهم فيبنوا اأنف�سهم، ويج�هدوا �سيط�نهم الداخلي، لأّن هذا الجه�د هو من�س�أ جميع 

اأن��واع الجه�د التي تح�سل فيم� بعد. وم� لم يبِن الإن�س���ن نف�س��ه فل��ن يتمّكن من بن�ء الآخرين، 

وم��� ل��م يبِن الآخرون اأنف�س��هم ف�إّنهم ل ي�س��تطيعون بن�ء بلدهم. جه�د البن���ء يجب اأن يبداأ من 

نف�ض الإن�س�ن.

جه�د النف���ض هو الجه�د الأكبر. ولهذا ف�لنت�س�ر في كّل اأنواع الجه�د الأخرى والغلبة فيه� 

رهين ب�نت�س�ر الإن�س�ن في جه�د النف�ض.

ف�إذا ان�سّب اهتم�م اأفراد الن��ض على اأنف�سهم، ولم يج�هدوا �سيط�نهم، ف�إّنهم عالوة على 

اأّنهم لن يتمّكنوا من اإ�سالح المجتمع، �سيف�س��دون فيه. فجميع المف��س��د التي تحدث في الع�لم 

مرّده��� اإل��ى انع��دام ذل��ك الجه�د، وه��و الجه�د الأكب��ر. جميع الم�س��كالت التي ُيع�نيه� الب�س��ر 

هي من اأنف�س��هم. الب�س��ر هم الذين يرتكبون الجرائم بحّق الب�س��ر. و�س���ئر الموجودات و�س���ئر 

الحيوان�ت حتى ال�سب�ع ل تقوم بمقدار م� يرتكبه الب�سر من جرائم. فهذا الب�سر، الذي لم يتّم 

اإ�سالحه ولم يقم ببن�ء نف�س��ه هو اأكثر �س��بعية من كّل الحيوان�ت، فلي���ض هن�ك �سبع ك�لإن�س�ن. 

.
(1(

ول ي�سل حيوان اآخر اإلى م�ستوى هذا الحيوان اأي�سً�

وجوب تطهير القلب

وم��ن المهّم���ت الت��ي ل ب��ّد لالإن�س���ن اأن يق��وم به��� بكّل ع��ّدة وُعّدة وب��كّل ري��س��ة ومج�هدة 

وُيخّل���ض نف�س��ه م��ن قبحه� وع�ره�، تطهير القل��وب من القذارات المعنوية والأو�س���خ الخلقية، 

ف�إّن��ه اإن ق���م ف��ي المح�سر الربوبي ب��دون ذاك التطهير المعنوي فال ين�ل غي��ر �سورة ال�سالة 

.
(2(

وق�سره� وتعبه� وم�سّقته�

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 11، �ض 379.
)2)  الإم�م روح اهلل المو�سوي الخميني، �سّر ال�سالة، �ض 37.
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دعوة الفئات المختلفة للتهذيب

. فكّل 
(1(

هّذب��وا نفو�س��كم، واأخرج��وا ح��ّب الدني��� من قلوبك��م، )اأخرجوا( راأ���ض كّل خطيئ��ة

الخط�ي� هي من حّب الدني� وحّب ال�سهرة. اخرجوا هذا الحّب من قلوبكم واأميتوه واحيوا بحي�ة 

 .
(2(

الإ�سالم، ب�لحي�ة الإلهية. كونوا اإلهّيين، اتحدوا، وكونوا �سّفً� واحدًا

ر في كيفية عيشنا
ُّ

التفك

يج��ب اأن ُنفّك��ر كيف جئن� من هن�ك وكيف نحي� هن� وكيف �س��نرجع اإلى هن�ك. هل اأّنن� هن� 

ف��ي خدم��ة الحق تع�لى وخدمة الخلق؟ هل ُنج�هد في �س��بيل اهلل ونم�س��ي على �سراط الربوبية 

الم�س��تقيم اأم اأّنن��� عن��ه منحرفون؟ ف�إذا م� كّن� منحرفين �س��واء لل�س��م�ل اأو اليمين، ف�ل�س��م�ل 

ُيعّبر عنه ب� {المغ�سوب عليهم}، واليمين ُيعّبر عنه ب� {ال�س�ّلين}، فهذا في مق�بل ال�سراط 

الم�ستقيم. اإّنن� اإذا انطلقن� من على ال�سراط الم�ستقيم فلُنح�فظ على حركتن� الم�ستقيمة، فال 

ننحرف ول نكون �س��رقيين ول غربيين، بل م�س��تقيمين، ل اإلى اليمين ول اإلى ال�س��م�ل. نتحّرك 

بنحو م�ستقيم من هن� حتى الالنه�ية، فنكون �سعداء وقد اأ�سعدن� �سعبن�. واإذا انحرفن�- ل قّدر 

اهلل- اإل��ى ال�س��م�ل اأو اليمي��ن على حدٍّ �س��واء نكون منحرفي��ن. واإذا ك�ن لن� مق�م م��� بين اأبن�ء 

.
(3(

ال�سعب، فعنده� �سوف نت�سّبب ب�نحراف �سعب

التوصية بتقوية الروح والقلب 

ر والت�أّمل في اأطرافه. فلو ك�ن في روحن�  اإّن كّل عمل يبداأ من الفكر. كّل عمل يبداأ من التفكُّ

.
(4(

�سعف لن ن�ستطيع عمل �سيء. قّووا روحكم، قّووا قلوبكم وانقطعوا اإلى اهلل

اإ�س���رة اإل��ى حدي��ث الإم�م ال�س���دق Q »حّب الدنيا راأ���س كّل خطيئة«؛ ال�س��يخ الكليني، الك�في،ج2، ���ض131، كت�ب الإيم�ن   (1(
والكفر، ب�ب حّب الدني� والحر�ض عليه�،ح1.

)2)  �سحيفة الإم�م، ج 6، �ض 284.
)3)  م.ن، ج 9، �ض 513 - 514.

)4)  �سحيفة الإم�م، ج 18، �ض 426.
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حاجة العموم للتربية والتزكية

تحت�ج الجمهورية الإ�سالمية اإلى التربية والتزكية. جميع فئ�ت �سعبن� وجميع ال�سعوب تحت�ج 

اإل��ى التربي��ة والتزكية، وتحت�ج اإلى تع�ليم الأنبي�ء. اإن مج��ّرد الّدع�ء ب�أّن جمهورّيتن� جمهورية 

اإ�سالمية ل يكفي، واإّنم� تكون كذلك وت�سل اإلى كم�له� المطلوب عندم� يكون اهلل تب�رك وتع�لى 

ه��و الح�كم على هذا ال�س��عب وعلى ه��ذا البلد؛ يعني عندم� تكون الحكومة م��ن األفه� اإلى ي�ئه� 

حكومة اإلهية. ويكون كّل الزعم�ء ورج�ل الدولة والم�س��وؤولين، اأ�سخ��سً� اإلهّيين، قد خرجوا من 

النف�س���نية، وتج�وزوا الأن�نية والذاتية، وحيث ل وجود للنف�س��ي وال�سخ�سي عندهم، فيكون كّل 

.
(1(

م� لديهم من اهلل

الجّدية في تطهير الباطن

..اإذا اأح�ّض ب�أّن الغلبة في ب�طن ذاته ومملكة روحه لجنود الجهل وحزب ال�سيط�ن ، فعليه اأن 

يب�در بكل جّدية وب�أية ري��سة ومج�هدة لطرد الجنود ال�س��يط�نية من مملكته الب�طنية ، ويمنع 

.
(2(

اإبلي�ض الخبيث من الت�سّرف فيه�

م العلوم المعنوية
ّ
ضرورة تعل

اإن م��ن اأ�س��مى واأرف��ع المج�لت التي ينبغ��ي وبنحو عموم��ي اأن تن�سّب عليه� جه��ود التعليم 

والتعّلم هي العلوم المعنوية الإ�سالمية؛ كعلم الأخالق وتهذيب النف�ض وال�سير وال�سلوك اإلى اهلل 

.
(3(

رزقن� اهلل ذلك واإّي�كم ف�إّنه الجه�د الأكبر

استثمار الفرص

ي� اأّيه� العزيز، ي� من تقراأ هذه الوريق�ت، خذ العبرة من ح�ل هذا الك�تب الذي يرزح الآن 

تح��ت الث��رى، وهو في الع�لم الآخ��ر مبتلى ب�أعم�له الب�س��عة واأخالقه القبيحة. وط�لم� �س��نحت 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 13، �ض 508 - 509.
)2)  الإم�م روح اهلل المو�سوي الخميني، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 52.

)3)  �سحيفة الإم�م، ج 21، �ض 426.
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ل��ه الفر�س��ة فقد �سّيع عم��ره الثمين ب�لبط�لة والهوى وال�س��هوة، ف�أتلف ذلك الراأ�س��م�ل الإلهي 

واأب�ده. ف�نتبه اإلى نف�س��ك لأّنك �س��تكون يومً� م� مثلي دون اأن تعلم متى يكون ذلك. فلعّلك الآن 

واأنت م�سغول ب�لقراءة، اإذا تب�ط�أت ذهبت الفر�سة من يدك. ي� اأخي، ل توؤّجل هذه الأمور لأّنه� 

 و�سحيح الج�س��م ف�ج�أه الموت في لحظة واأخرجه من 
ٍ
ل تحتمل الت�أجيل، فكم من اإن�س���ن �س��ليم

ه��ذه الدني��� ول نعلم عن م�سيره �س��يئً�. اإذًا، ل ُت�سّيع الفر�س��ة، بل اغتنم اللحظة الواحدة، لأّن 

ر الإن�س���ن ف��ي هذه الدني� التي  الق�سي��ة عظيم��ة الأهمية، والرحلة �س��ديدة الخطورة. ف�إذا ق�سّ

هي مزرعة الآخرة، يكون ال�سيف قد �سبق العذل، ولن ت�ستطيع اإ�سالح مف��سد النف�ض، ول يكون 

ن�سيبك �سوى الح�سرة والندم والذل. 

اإّن اأولي���ء اهلل ل��م يخلدوا اإل��ى الراحة اآنً�، وك�نوا دائمي الخوف من ه��ذه الرحلة المحفوفة 

.
(1(

ب�لمخ�طر

االستفادة من الرحمات اإللهية

اإّن رحمة اهلل قد اأح�طت بك الآن، رحمة ال�سّحة وال�سالمة والحي�ة والأمن والهداية والعقل 

والفر�سة والإر�س���د اإلى اإ�سالح النف���ض. اأنت مغمور ب�آلف الرحم�ت الإلهية المختلفة ولكّنك ل 

تنتفع به�، بل ُتطيع اأوامر ال�س��يط�ن. ف�إذا لم ت�س��تفد من هذه الرحم�ت في هذا الع�لم، ف�علم 

اأّنك في الع�لم الآخر �ستكون محرومً� من رحم�ت اهلل الالمتن�هية، و�سُتحرم كذلك من �سف�عة 

ال�س���فعين. اإّن مظهر �س��ف�عة ال�س���فعين في هذه الدني� هو الهتداء بهداهم، وفي ذلك الع�لم 

يكون ب�طن الهداية هو ال�س��ف�عة. ف�إذا حرمت الهداية، حرمت ال�س��ف�عة، وعلى قدر اهتدائك 

تن��ل ال�س��ف�عة. اإّن �س��ف�عة الر�س��ول الأك��رم P مثل رحمة الح��ق المطلقة تن�ل م��ن هو جدير 

به���. ف���إذا انت��زع ال�س��يط�ن � ل �س��مح اهلل � بهذه الأ�س��ب�ب الإيم���ن من يدك، فلن تك��ون جديرًا 

ب�لرحم��ة وال�س��ف�عة. نع��م، رحم��ة اهلل وافرة في الدارين. ف���إذا كنت ط�لبً� للرحم��ة، فلم�ذا ل 

ت�س��تفيد م��ن فيو�س���ت الرحمة المتت�لية في هذه الدني�، وهي ب��ذور الرحم�ت الأخرى؟ اإّن هذا 

العدد الكبير من الأنبي�ء والأولي�ء دعوك اإلى م�ئدة �سي�فة اهلل ونعمته، واأنت رف�ست وهجرت 

كّل ذلك بو�سو�س��ة من الخّن��ض، وب�إلق�ء �س��يط�ني، و�سّحيت بمحكم�ت كت�ب اهلل، والمتواترات 

)1)  الإم�م الخميني، الأربعون حديًث�، �ض 188.
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م��ن اأح�دي��ث الأنبي�ء والأولي�ء، وب�سروري�ت عقول العقالء، وببراهين الحكم�ء القطعية، لأجل 

.
(1(

نزغ�ت ال�سيط�ن والأهواء النف�سية. الويل لي ولك من هذه الغفلة والعمى وال�سمم والجهل!

تطبيق قوانين اإلسالم في أنفسنا

واجبن��� الآن ه��و اأّن يج��د كل مّن�، في اأّي م��ك�ن كّن� وفي اأّي زم�ن، في الب��دء بتطبيق اأحك�م 

الإ�سالم من اأنف�سن�، ف�إذا لم ُن�سلح اأنف�سن� ب�أنف�سن�، ولم ُنجِر عليه� اأحك�م الإ�سالم ل ن�ستطيع 

ت�أ�سي�ض حكومة اإ�سالمية. اإذا لم ي�سلح من هو على راأ�ض الحكومة كرئي�ض الجمهورية اأو رئي�ض 

الوزراء مثاًل نف�َس��ه، ولم يتبع قوانين الإ�س��الم، وُيطّبقه� في مملكة وجوده ل ي�س��تطيع اأن يقيم 

.
(2(

حكومة اإ�سالمية، ول اأن يكون ح�كمً� اإ�سالميً�

ضرورة ثورة النفوس

يج��ب اأن نث��ور داخلي��ً�. يج��ب اأن تنقل��ب نفو�س��ن� اأي�س��ً�، ف�إذا ك�ن��ت اإلى الآن تحت �س��يطرة 

ال�س��يط�ن والط�غ��وت يجب اأن نتبّدل ونخرج من ربقة ال�س��يط�ن اإلى ظ��ّل الرحمن، وذلك يكون 

 .
(3(

ب�أن نعمل وفق الق�نون الإ�سالمي

النهوض في وجه جنود إبليس

ه��� اأنتم الآن في �س��ركة واح��دة يجب اأن تعملوا فيه� ب�أم�نة وِدي�ن��ة، ومثلم� تقّدمتم في هذه 

م��وا اأي�سً� في ثورتكم �سّد جنود اإبلي���ض، هوؤلء الجنود الذين يريدون اأن يجّرون� اإلى  الث��ورة تقدَّ

الف�س���د والظل��م والظ��الم، فيجب القي�م عليهم والوقوف في وجهه��م. وكّل فرد مكّلف ب�إ�سالح 

نف�س��ه قب��ل اأن ي�سل��ح الآخرين. كّلن� مكّلفون اأن ُن�سلح اأنف�س��ن�. اإيران الي��وم بح�جة اإلى رج�ل 

�س�لحين ُيت�بعون �س��وؤونه�، وحيثم� كنتم عليكم اأن تعملوا وفق اأ�س���ض ال�سالح وال�سداد والأم�نة 

.
(4(

والدي�نة. اأّيدكم اهلل جميعً�، وجعل بالدكم م�ستقّلة، وحفظه� من �سّر ال�سي�طين

)1)  الإم�م الخميني، الأربعون حديًث�، �ض 188 - 189.
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 8، �ض 283 - 284.

)3)  م.ن، ج 11، �ض 504.
)4)  م.ن، ج 8، �ض 289 - 290.
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التحّرر من أسر الشيطان

اأّيه� الإخوة والأخوات الإ�س��المّيون! اإذا اأردتم ال�س��تقالل والحرية والجمهورية الإ�سالمية، 

وقد �سّحيتم من اأجل تح�سيله� ب�سب�بكم الأعّزاء وتحّملتم �سغوط الحرب المفرو�سة، ف��سعوا 

.
(1(

في هذه ال�سنة الجديدة اأن تخرجوا من قيد �سيط�ن النف�ض

إصالح النفس بالتالزم مع تقوية البدن

لقد ك�نت قّوة الروح وقّوة الإيم�ن هي التي ن�سرتكم على الجنود ال�سيط�نية وعلى الط�غوت، 

ُة الب�طن تلك الغلبة على الجنود ال�سيط�نية في ب�طن الإن�س�ن  ُة الإيم�ن وُقوَّ ويجب اأن تمنحكم ُقوَّ

.
(2(

زون من قّوة اأبدانكم والتي تريد اإغواءه. اأ�سلحوا اأحوالكم على نحو م� ُتعزِّ

الحاجة إلى اإلصالح حتى آخر العمر

الأه��ّم ه��و اأن ُي�سلح الإن�س���ن نف�س��ه في �س��هر رم�س���ن، فنحن بح�ج��ة اإلى الإ�س��الح واإلى 

تهذيب النف�ض، اإّنن� محت�جون اإلى ذلك حتى اآخر نف�ض. والأنبي�ء كذلك محت�جون )اإلى تهذيب 

النف���ض( ولكّنهم اأدركوا احتي�جهم وعملوا بمقت�س�ه، ونحن لوجود الحج�ب لم نتمّكن من فهم 

.
(3(

ذلك ولم نعمل بواجبن�

الفرعونية كامنة في باطن اإلنسان

ل تت�س��ّوروا اأّن الذي��ن يمتلك��ون نف�س��ً� فرعوني��ة ك�ن��وا �س��خ�سً� اأو ع��ّدة اأ�س��خ��ض. فم� دام 

الإن�س���ن لم يتلق التربية الإ�س��المية اأو تربية المدار���ض التوحيدية ف�إّن هذه الفرعونية تبقى في 

.
(4(

ب�طنه، وكذلك تبقى ال�سيطنة والأن�نية

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 216 - 217.
)2)  م.ن، ج 8، �ض 374.

)3)  م.ن، ج 18، �ض 480.

)4)  م.ن، ج 12، �ض 508.
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أهّمية هزيمة الطاغوت الداخلي

وكم� تحّققت تلك الفتوح�ت والنت�س�رات في �سدر الإ�سالم على يد عّدة قليلة، ا�ستط�عت 

اأن ته��زم الفر���ض وال��روم، اأنتم اأي�سً� هزمتم بحمد اهلل هذا الط�غ��وت ب�لعتم�د على الروحية 

القوية والإيم�ن ب�هلل، وكذلك اهزموا الط�غوت الك�من في نفو�سكم، ف�لمهّم هو اأن تتغّلبوا على 

.
(1(

ذلك الط�غوت

استثمار شهر رمضان ألجل إصالح النفس

اأقول لل�س���دة مّرة اأخرى اإّنن� في �س��هر رم�س�ن المب�رك واإّن اأبواب رحمة اهلل تب�رك وتع�لى 

مفتوحة اأم�م جميع المذنبين، ف�أ�سلحوا نفو�س��كم في هذا ال�س��هر قبل فوات الأوان. اإّنن� جميعً� 

.
(2(

محت�جون لإ�سالح نفو�سن�،...  يجب اأن نعوذ ب�هلل ون�سلح اأنف�سن�

التوصية بإزالة األهواء النفسية

واإّنن� ن�أمل اأن يعمل �سعبن� في هذه ال�سنة الجديدة، ب�لنحو الذي هي عليه �سيرة الأنبي�ء، ويعمل 

ب�لنحو الذي هي عليه �سيرة الأولي�ء. والأ�سل في ذلك اإزالة الأهواء النف�سية. ف�لإن�س�ن مبتلى بهوى 

النف���ض عل��ى م��دى عم��ره وهو لذلك محت�ج اإل��ى الري��سة. واأن��� المتحّدث اإليكم لم اأوّف��ق اإلى ذلك. 

واإّنني اآمل اأن ي�سهد �سعب اإيران وك�فة الم�سلمين في الع�لم، تحّوًل في ال�سنة الجديدة هذه، فيعملون 

لأجل اهلل تع�لى، ول يكون عملهم من اأجل هيمنة نفو�سهم ول من اأجل انت�س�ره� ول من اأجل الأهواء 

.
(3(

النف�سية. واإن �س�ء اهلل ين�ل الجميع توفيق الب�ري للمج�هدة في �سبيله تب�رك وتع�لى

ضرورة التهذيب للمسؤولين

اإّنه �سيط�ن هذا الذي يوجد في كّل اإن�س�ن ويمكن اأن يحرف كّل �سخ�ض ويجب على الإن�س�ن 

اأن ُيهّذب نف�سه.

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 9، �ض 221.
)2)  م.ن، ج 15، �ض 31.

)3)  م.ن، ج 21، �ض 324.
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اأنت��م الذي��ن تري��دون خدمة هذا ال�س��عب، والحكومة التي تريد خدمة هذا ال�س��عب، ورئي���ض 

الجمهوري��ة واأمث�ل��ه مّم��ن يري��دون خدمة ه��ذا ال�س��عب، فلينتبهوا اإل��ى اأنهم خّدام، وق��د اآمنوا 

.
(1(

بقلوبهم ب�أّنهم يريدون اأن يخدموا هذا ال�سعب

ضرورة ابتعاد المسؤولين عن الجاه والمقام

الأم��ور ب�أيديك��م وعليك��م اأن تخدم��وا هذا ال�س��عب واأن تعتبروا اأنف�س��كم خّدام��ه. اإذا خطر 

بب�لكم ب�أّنني وزير ويجب اأن ي�س��مع الن����ض كالمي ف�علموا ب�أن الإ�سالح لم ي�س��ملكم، حتى ولو 

ك�ن خ�طرًا ذهنيً�. لو خطر بب�ل رئي�ض الجمهورية ب�أّنني اأكبر م�سوؤول في البالد وم� �س�به ذلك 

فمعنى ذلك اأنه لم ُي�سلح نف�س��ه. وخواطر كهذه هي من ال�س��يط�ن حتى ولو لم يعمل وفقه� لكن 

.
(2(

لمجّرد خطوره� فهي من ال�سيط�ن

تهذيب النفس بالتالزم مع خدمة الشعب

اأتمّنى اأن تعملوا حيثم� كنتم بح�سن نية لالإ�سالم ولأجل رفعة الإ�سالم، واأن تن�سغلوا بتهذيب 

اأنف�س��كم اأي�س��ً� مثلم��� اأنت��م م�س��غولون بعم��ل قّيم، حتى ي�س��ري منكم الخلق الح�س��ن والنف�س��ية 

.
(3(

الح�سنة والأعم�ل الح�سنة وينتقل اإلى الأ�سخ��ض الذين يراجعونكم

أولوية بناء الروح على بناء الجسم

كم� وّظفتم جميع ط�ق�تكم الم�ّدية والمعنوية في �سبيل بن�ء البلد، اآمل اأن ل تغفلوا عن بن�ء 

اأنف�س��كم والآخري��ن، واأن ُتقّدم��وا كم� ذكرتكم م��رارًا بن�ء الروح على بن�ء الج�س��م، كي تم�سي 

الأم��ور اإل��ى الأم���م بق��ّوة الإيم�ن على اأف�سل واأ�س��رع وجه، بم�س��يئة اهلل تع�ل��ى، واأن نو�سل هذا 

البل��د بع��ون اهلل، وب�لتع���ون م��ع بع�سن� البع�ض، اإلى الكتف���ء الذاتي والإعم�ر الك�مل، اإن �س���ء 

.
(4(

اهلل تع�لى

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 16، �ض 23.
)2)  م.ن، ج 15، �ض 124.
)3)  م.ن، ج 12، �ض 103.

)4)  م.ن، ج 16، �ض 338 - 339.
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جهاد النفس بالتالزم مع جهاد البناء

اأطلب منكم اأن ُتج�هدوا اأنف�سكم اأي�سً� اأثن�ء جه�د البن�ء. اإذا ك�ن م� تقومون به خ�ل�سً� هلل 

.
(1(

فقد حّققتم جه�د النف�ض اأي�سً�

مجاهدة ميول النفس

الأ�سخ��ض الذين ُي�سّحون لأجل الإ�سالم ب�أرواحهم التي هي راأ�ض م�ل كّل �سيء اآخر ب�لن�سبة 

لالإن�س�ن، ونحن ل نمتلك هذا التوفيق، ول ن�ستطيعه؛ ق�س�رى م� ن�ستطيع فعله هو الدع�ء لكم. 

عندم� تقّرر اأن تهدوا مثل هذه التحفة لديكم لالإ�سالم، فعنده� اإذا طراأ- على �سبيل الفر�ض - 

م� ُيع�ر�ض رغبتكم ف�إّن عليكم اأن ُتح�ربوه خالفً� لميل اأنف�سكم. وهذا هو الجه�د الب�طني الذي 

.
(2(

يجب اأن يخو�سه الإن�س�ن دومً� واأن ينتبه اإليه اأبدًا

حة
ّ
ضرورة التهذيب في القّوات المسل

عليكم اأوًل، اأن ُت�سلحوا اأنف�س��كم. ل تتخّيلوا اأّنن� الآن اأحرار، ولدين� بن�دق اأي�سً�، فيجب اأن 

نوؤذي الن��ض. اأنتم الآن مكّلفون، وتحت النظر، تحت نظر اهلل، ونظر اإم�م الزم�ن Q وهم 

.
(3(

ُيراِقبونكم. اإّن �سحيفة اأعم�لكم ُتعَر�ض على اإم�م الزم�ن

احرسوا أنفسكم

)اآمل كم� اأّنكم حّرا�ض الإ�سالم( اأن تكونوا حّرا�سً� على اأنف�سكم، احر�سوا اأنف�سكم. ل تدعوا 

النف�ض تجمح، وتفعل م� ت�س�ء. األجموا اأنف�سكم حتى ت�سير ت�بعة لالإ�سالم. اعملوا كّل م� ُيريده 

.
(4(

اهلل

�سحيفة الإم�م، ج 12، �ض 449.  (1(
م.ن، ج 16، �ض 287.  (2(

م.ن، ج 8، �ض 284.  (3(
)4)  م.ن، ج 8، �ض 122. 



25 يذ سفنلا بيذهت  لا لسف   بيهرو بو سف لا ب

توصية الحرس بحراسة النفس

اأّيه� الحر���ض الأعّزاء وي� جنود الإ�س��الم، احر�س��وا اأنف�س��كم اأي�سً� اأينم� كنتم، حتى ُتحّققوا 

.
(1(

الن�سر على اأنف�سكم والن�سر على كّل ال�سي�طين

حراسة اإلسالم على ضوء حراسة النفس

اأنتم اأّيه� ال�س���دة الذين اأنتم حر���ض الثورة، اأعني الثورة الإ�س��المية مثلم� تحر�سون الثورة، 

تكليفكم الأعلى هو اأن تحر�س��وا الإ�س��الم، وذلك بحرا�س��ة اأنف�س��كم، من اأهوائكم النف�سية، من 

�س��هواتكم ومن الميول الموجودة في كّل اإن�س���ن وهي ميول �س��يط�نية. حتى اإذا م� راآكم الن����ض 

اأنتم الحر���ض اأو �س���هدتكم تلك العيون التي تتربَّ�ض بكم يرونكم اأن��سً� اأ�سوي�ء في الوقت الذي 

.
(2(

تتمّتعون فيه ب�لُقدرة، وتع�ملون الف��سدين ب�سّدة، ولكّنكم رحم�ُء ب�لن��ض ُرَفق�ء بهم

مهّمة إصالح اآلخرين

.
(3(

مثلم� اأّن كّل �سخ�ض وكّل فرد مكّلف ب�إ�سالح نف�سه، كذلك هو مكّلف ب�إ�سالح الآخرين

ضرورة كبح جماح النفس

ترّيث��وا قلي��اًل وانتبهوا لم� ي��دور حولكم. كّلم� تكّلم اأحدكم عن اآخر فال يكونّن ذلك ب�ل�س��وء 

فهذا مخ�لف لآداب الإ�سالم ولآداب الم�سلمين ولالإن�س�نية، ومن�ق�ض ل�سلوك الأنبي�ء والأولي�ء. 

امتنعوا عن ذلك. تمّهلوا قلياًل واتركوا هوى النف���ض ج�نبً�، ودعوا ال�س��هرة، فكّل م�س�كلن� تنبثق 

من هوى النف���ض هذا. اإّن اأعدى اأعداء الإن�س���ن هو نف�س��ه هذه التي بين جنبيه. األجموه� قلياًل 

.
(4(

واكبحوا جم�حه� قدرًا م�

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 12، �ض 358.
)2)  م.ن، ج 8 �ض 380.

)3)  م.ن، ج 10، �ض 268.
)4)  م.ن، ج 13، �ض 80.
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م باألقالم 
ّ

ضرورة التحك

تحّكم��وا ب�أقالمك��م ق��درًا م���. واحفظ��وا اأنف�س��كم قدرًا م���. ل تّتبع��وا هوى النف���ض اإلى هذه 

الدرجة. ل تّتبعوا ال�سيط�ن اإلى هذه الدرجة. وفي طرحكم للق�س�ي� اطرحوا الق�س�ي� ال�سحيحة 

.
(1(

ول تطرحوا الق�س�ي� الف��سدة

التربية اإللهية منذ الطفولة

لو ا�ستطعتم اأن ترّبوا هوؤلء الأطف�ل بحيث يكونون منذ البداية يريدون اهلل ومتوّجهين نحو 

اهلل، ول��و تمّكنت��م م��ن حقن عبودي��ة اهلل والرتب�ط ب�هلل في ه��وؤلء الأطف���ل، والأطف�ل يقبلون 

ب�س��رعة، اإذا األقيت��م اإليه��م التربي��ة الإلهي��ة وعبودية اهلل وحقيقة اأن كّل �س��يء من��ه، وهم قبلوا 

.
(2(

ذلك، فقد خدمتم هذا المجتمع

م بتهذيب األطفال
ِّ
توصية األم والمعل

ب��وا اأي�س��ً�، قّدموا  ب�أمومتك��م يج��ب اأن ُتهّذب��وا الأطف���ل، م��ن خ��الل تعليمك��م يج��ب اأن ُتهذِّ

.
(3(

للمجتمع اأفرادًا �س�لمين، اأ�سلحوا مجتمعً�

التوصية بتهذيب األطفال

اأّيته� ال�سّيدات المحترم�ت! هّذبن اأنف�سكّن، وهّذبن اأولدكّن. رّبيَن اأولدكّن تربية اإ�سالمية، 

ففي الإ�سالم كّل �سيء، تخَلْقن ب�لأخالق الإ�سالمّية والتجئن اإلى الإ�سالم ففيه كّل �سيء .. اأّيه� 

.
(4(

ال�س�دة المحترمون! اأيته� ال�سيدات المحترم�ت. اأجيبوا نداء الإ�سالم بلّبيك

توصية أبناء الشهداء بالتهذيب

�سوف يلتفت قّرة اأعينن� الأعّزاء الآن حيث يحملون على عواتقهم الر�س�لة العظيمة لآب�ئهم 

العظم���ء اإل��ى ل��زوم العم��ل الدوؤوب ف��ي طريق تهذيب النف���ض والدرا�س��ة، م�س��تلهمين ذلك من 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 373.
)2)  م.ن، ج 14، �ض 40.
)3)  م.ن، ج 7، �ض 286.

)4)  م.ن، �ض 533.
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الأرواح ال�س��عيدة لجنود اإم�م الزم�ن- اأرواحن� فداه-، كي يم�س��كوا بزم�م الأمور في مجتمعهم 

.
(1(

من خالل اكت�س�بهم العلوم والمع�رف والمعنوي�ت الإ�سالمية

توصية الرياضيين بالتهذيب

اأتمّن��ى اأن يك��ون اأبط�لن� الأعّزاء مرفوعي الراأ���ض اأينم� ك�نوا، واأن يعملوا في كّل مك�ن بروح 

اإن�س���نية، وبروح اإ�س��المية، وبنف���ض مهّذبة، حتى اإذا م� ذهبوا اإلى اأّي مك�ن، يثبتون عالوة اإلى 

.
(2(

تفّوقهم البطولي، التفّوق في الأخالق والآداب والإن�س�نّية

التقّدم في اإلنسانية

اعتمدوا على اأنف�س��كم وكونوا مع اهلل بعزم وثب�ت وا�س��عوا لأن تتقّدموا في الإن�س�نية قبل اأّي 

.
(3(

تقّدم اآخر

تربية الإن�س�ن اأ�س��ض الع�لم.	 

 	.
(4(

اأ�س��ض الع�لم ق�ئم على تربية الإن�س�ن

اإ�سالح الع�لم ق�ئم على تربية الإن�س�ن.	 

 	.
(5(

اإذا م� �سلح الإن�س�ن �سلح كّل م� في الع�لم

تربية الإن�س�ن اأ�سل ف�س�د و�سالح الع�لم.	 

اإن�س�ن واحد �س�لح ُيمكن اأن ُيرّبي ع�َلمً�، واإن�س�ن غير مترّب اأو اإن�س�ن ف��سد يجّر الع�لم 	 

.
(6(

معه اإلى الف�س�د

تأثير اإلنسان على صالح المجتمع وفساده

اإذا بّدل الإن�س���ن نف�س��ه اإلى اإن�س���ن تحت تربية الأنبي�ء فال بّد اأن ي�سير اإن�س���نً�، والمجتمع 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 20، �ض 29.
)2)  م.ن، ج 12، �ض 104.
)3)  م.ن، ج 15، �ض 340.
)4)  م.ن، ج 14، �ض 153.

)5)  م.ن، ج 10، �ض 68.

)6)  م.ن، ج 9، �ض 292.



سفنلا بيذهت28

اأي�س��ً� يرتق��ي تبع��ً� له. قد ي��وؤّدي فرد واحد اإلى ف�س���د مجتمع وفي بع�ض الأحي���ن قد يوؤّدي فرد 

.
(1(

واحد كذلك اإلى اإ�سالح مجتمع

ضرر اإلنسان غير المترّبي

اإن �سرر الإن�س���ن غير المترّبي على المجتمع�ت ل يفوقه �سرر اأّي �س��يط�ن واأّي حيوان واأّي 

.
(2(

موجود

السعي للوصول بالجهاد األكبر إلى الكمال

ا�س��عوا اأنتم اإلى اأن تخدموا ال�س��عب والإ�سالم. وابذلوا م� في و�سعكم لتبلغوا ب�لجه�د الأكبر 

غ�يته اإن �س���ء اهلل، وتكونوا اإن�س���نً� ك�ماًل، اإن�س���نً� اإ�سالميً�، اإن�س���نً� ملتزمً�، مفيدين لأنف�سكم 

.
(3(

وبالدكم و�سعبكم

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 3، �ض 394.
)2)  م.ن، ج 14، �ض 153.

)3)  م.ن، ج 8، �ض 301.



األنبياء وتهذيب النفس

 الفصل الثاني





Rصناعة اإلنسان هدف األنبياء

م��� م��ن موج��ود يفتن ويعي��ث في الأر���ض ف�س���دًا بقدر م��� يفعل الإن�س���ن، ه��ذا الحيوان ذو 

القدمي��ن، وم��� م��ن حيوان محت�ج اإلى التربي��ة بقدر م� يحت�ج اإليه� ه��ذا الحيوان ذو القدمين. 

 Pلق��د ُبع��ث جمي��ع الأنبي�ء منذ البدء واإل��ى الآن، حتى الخ�تم، من اآدم حتى الر�س��ول الأكرم

نزلت 
ُ
لغر���ض واحد وهو تبديل هذه الحيوان�ت اإلى اإن�س���ن، اله��دف هو هذا. جميع الكتب التي اأ

من ال�سم�ء اإلى الأنبي�ء، والتي اأعظمه� القراآن، تهدف اإلى هذه الغ�ية نف�سه�، وهي اإنق�ذ اأفراد 

ه��ذا الإن�س���ن الذين وقعوا ف��ي الظلم�ت، وغرقوا ف��ي الدني�، ول يفّكرون اإّل ب�أنف�س��هم، وكّل م� 

ُيريدونه هو لأنف�س��هم، ل ُيفّكرون اأ�ساًل ب�أن �س��يئً� اآخر غيرهم موجود، اإّنهم)الأنبي�ء( يريدون 

نج���ة ه��وؤلء من هذه الظلم���ت، واإي�س�لهم اإلى ع�لم النور؛ ظلم�ت كثي��رة فوقه� ظلم�ت، الآية 

ال�س��ريفة ت�س��ير اإل��ى اأّن��ه يوجد ف��ي هذه الجه��ة الظلم�ت )اهلل  ول��ي الذين اآمن��وا يخرجهم من 

.
(1(

الظلم�ت اإلى النور( وفي تلك الجهة النور

Rصناعة اإلنسان طريق األنبياء

وتل��ك الطريق الت��ي اتخذه� الأنبي�ء ك�نت طريق التربية والتهذي��ب. لقد ج�ء الأنبي�ء لأجل 

الإن�س���ن، ج���وؤوا لأج��ل بن�ء الإن�س���ن ولم يك��ن لديهم عمل اآخر. لق��د ج�وؤوا لكي يهدوا الن����ض 

الذين هم على �س���كلة الإن�س���ن ولكّنهم ي�س��يرون في الطريق الخ�طئ، ليهدوهم اإلى ال�سراط 

.
(2(

الم�ستقيم

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 11، �ض 80.
)2)  م.ن، ج 15، �ض 494 - 495.
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طريق األنبياءR هي طريق التربية والتعليم

الع�ل��م مدر�س��ة، ومعّلم��و هذه المدر�س��ة ه��م الأنبي�ء والأولي���ء. ومرّبي ه��وؤلء المعّلمين هو 

اهلل تب���رك وتع�ل��ى. ف�هلل �س��بح�نه وتع�لى قد رّبى وعّلم الأنبي�ء واأر�س��لهم لتربية ك�ّفة الن����ض 

وتعليمهم. ُبِعث الأنبي�ء اأولو العزم لكّل الب�سر وهم معّلمو الب�سر ومرّبوهم جميعً�، ومعّلم هوؤلء 

ِمروا بتربية الب�سر وتعليمهم.
ُ
ومرّبيهم هو الحّق تع�لى. فبعد اأن تعّلموا الأحك�م الإلهية وترّبوا اأ

لق��د ج���ء في القراآن الكري��م عن ر�س��ول اهلل P: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

، فيذك��ر الداف��ع م��ن وراء البع��ث في ه��ذه الآية؛ 
(1(

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ }

وهو اأّن اهلل �سبح�نه وتع�لى قد اأر�سل ر�سوًل من بين هوؤلء الأمّيين والجهلة والذين ل عهد لهم 

ب�لتربية والتعليم الإلهي، حتى يتلو اآي�ت اهلل عليهم، وبتالوة اآي�ت القراآن وب�لتربية التي تلّق�ه� 

نف�س��ه ف��ي ظ��ّل التع�ليم الإلهي��ة، يق��وم بتربيتهم ويزّكيه��م وُيعّلمه��م الكت�ب والحكمة. ت�س��تمل 

ه��ذه الآي��ة على ن��ك�ت كثيرة حول اأهّمية تربي��ة المعلِّم واأهّمية التعلي��م والتعّلم. ففي قوله {ٺ 

ٺ  } دلل��ة وا�سح��ة عل��ى مدى اأهّمية هذا المو�سوع وعظمته حتى ن�س��به اإلى نف�س��ه اإذ يقول: 

{ٺ ٺ ٺ } ر�سوًل من بين الن��ض، وجميع الع�لم اأمّيون، حتى الذين تعّلموا ح�سب الظ�هر 

علوم��ً� وعرف��وا �سن�ع�ت واّطلعوا على م�س���ئل، لكن في الحقيقة جميعه��م اأمّيون وجميعهم في 

�سالل مبين في قب�ل تلك التربية الإلهية التي تتحّقق لهم على اأيدي الأنبي�ء. 

الطريق الوحيد للتربية والتعليم هو ذلك الطريق الذي اأوحى به اهلل رّب الع�لمين، اإّنه فقط 

ذل��ك الطري��ق الذي بّينه الحّق، وذل��ك التهذيب المقترن ب�لتربية الإلهي��ة، والتي يرّبي الأنبي�ء 

الن��ض عليه�. اإّنه ذلك العلم الذي عر�سه الأنبي�ء على الب�سر، ذلك العلم الذي يو�سل الإن�س�ن 

اإلى كم�له المطلوب. كم� تبّين الآية الكريمة: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ 

، ف�لن����ض ق�س��م�ن: ق�سم 
(2(

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ }
موؤم��ن؛ وه��م الذين ترّبوا على يد الأنبي�ء، وبوا�س��طة تربية الأنبي���ء خرجوا من جميع الظلم�ت 

والم�س���كل ودخلوا في النور والكم�ل المطلق. فهذه الآية تو�سح ميزان الموؤمن ومالك الإيم�ن، 

)1) �سورة الجمعة، الآية 2.
)2) �سورة البقرة، الآية 257.
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وتف�س��ل مّدع��ي الإيم�ن ع��ن الموؤمنين، ف�لموؤمن��ون هم الذين خرجوا من جمي��ع الظلم�ت اإلى 

الن��ور وم��ن جمي��ع النق�ئ�ض وتج���وزوا جميع الموان��ع التي تقف ف��ي طريق الإن�س���ن وذلك من 

خالل التربية الإلهية التي تلّقوه� بوا�سطة الأنبي�ء الذين رّب�هم اهلل. فميزان الموؤمن هو هذا. 

كّل �س��خ�ض ق��د خ��رج من جميع الظلم�ت بوا�س��طة تعليم الأنبي���ء وو�سل اإلى الن��ور المطلق هو 

الموؤمن.

اإّن مّدعي الإيم�ن كثيرون، لكن الموؤمنين قليلون، واأولئك الذين في الجهة المق�بلة للموؤمنين 

{ڀ ڀ } فولّيهم لي���ض اهلل بل الط�غوت، والط�غوت ُيخرج الكّف�ر من النور ويو�سلهم 

اإلى الظلم�ت. فمالك الموؤمن وغير الموؤمن ح�سب هذه الآية ال�سريفة هو هذا. الموؤمن الحقيقي 

قد اتبع الأنبي�ء وترّبى على اأيديهم بحيث خرج من جميع الظلم�ت والنق�ئ�ض وو�سل اإلى النور، 

فمعلِّمه وولّيه هو اهلل �سبح�نه وتع�لى وب�لوا�سطة هم الأنبي�ء. ف�هلل خ�ّض الأنبي�ء بتربيته وهم 

ج�وؤوا لتربيتن� وتربية جميع الب�سر. ف�إذا م� ترّبين� على اأيديهم وا�ستفدن� من العلوم التي ج�وؤوا 

به� للب�س��ر ونهلن� من تع�ليمهم، ن�سير على ال�سراط الم�س��تقيم ونهتدي اإلى النور،ونهتدي اإلى 

.
(1(

اهلل تب�رك وتع�لى الذي هو النور المطلق

هدف األنبياءR معرفة النفس والله تعالى

فكّل م�س���كلن� ن��س��ئة عن كونن� محجوبين عن م�س�هدة الحقيقة كم� هي ونظ�م الوجود كم� 

ه��و. اإّنن��� نتوّه��م اأنَّ الحي�ة هن� �س��يء والعدم هن� نق�ض، في حي��ن اأنَّ الحي�ة هن� هي تنّزل تلك 

الحقيقة الآتية من ع�لم الغيب، واأنَّ الموت- اإن ك�ن موتً� اإن�س�نيً�- هو الرجوع اإلى تلك المرتبة 

التي ك�نت اأوًل، والمراتب وال�سوؤون مختلفة ب�لطبع.

اإّن كلَّ م��� ج���ء ب��ه الأنبي�ء ل��م يكن مق�سودًا بذاته، فت�س��كيل الحكومة لي���ض هدفً� مق�سودًا 

بذات��ه لالأنبي���ء، والدع��وات مهم� تك��ن ف�إّنم� هي لإيق�ظ الإن�س���ن، ولتفهيم��ه واإراءته كيف ك�ن 

قب��اًل وم��� هو الآن؟ وكيف �س��يكون فيم� بع��د؟ وكيف هو الع�لم ب�لن�س��بة للذات المقّد�س��ة للحّق 

تع�ل��ى؟ واإن اأيدين��� لتق�سر عن الو�سول اإلى هذه الم�س���ئل، ون�أم��ل ببركة اأولي�ء اهلل اأن نح�سل 

نح��ن اأي�س��ً� عل��ى معرفة قليلة وتن��زاح عن اأعينن� بع���ض الحجب لُندرك ق��ول اهلل تع�لى: {ہ 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 13، �ض 503 - 505.



سفنلا بيذهت34

 بقلبن��� ووجودن��� ل ب���لإدراك 
(2(

، و {ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ}
(1(

ھ ھ ھھ}
العلمي، بل ب�لم�س���هدة، لأنَّ اإدراكه العلمي اأمر �س��هل، لكن الو�سول اإلى حيث ي�س��هد الإن�س���ن 

ه��ذه الأم��ور اأمر �سعب ويحت���ج اإلى المج�هدة، وقد و�س��ل الأنبي�ء والأولي���ء بمج�هداتهم اإلى 

.
(3(

هذه الأمور

دافع البعثة تزكية النفوس

اأولئك الذين يعتبرون اأّن البعثة هي بعثة اإلهية واأّن دافعه� هو هداية جميع الخلق، عليهم اأن 

يتوّجهوا اإلى غ�ية البعثة، واأن ينتبهوا اإلى الدافع وراءه� والذي بّينه اهلل تع�لى في قوله: {وئ 

 انتبهوا لم�ذا ك�نت البعثة، وم� 
(4(

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ..}
هو دافع البعثة وم� الذي يح�سل لو اأّن �سخ�سً� خ�لف هذا الدافع؟

لقد ك�ن الدافع وراء البعثة تزكية النفو�ض وتزكية النفو�ض اإّنم� تكون ب�نتف�ء الأن�نية، وانته�ء 

الإّنّية وروؤية النف���ض، والق�س�ء على طلب الرئ��س��ة، وزوال حّب الدني�، ليحّل اهلل تب�رك وتع�لى 

وحّبه محّل الجميع. اإّن غ�ية البعثة هي اأن تحكم حكومة اهلل في قلوب الب�سر حتى تحكم ب�لّت�لي 

.
(5(

في المجتمع�ت الب�سرية

تزكية النفوس ألجل إدراك الكتاب والحكمة

بع��ث فيك��م ر�س��وًل يتل��و عليك��م الق��راآن والآي���ت الإلهي��ة، {ۇئ ۆئ ۆئ 

، ولع��ّل ه��ذا هو غ�ية التالوة؛ يتلو من اأجل »التزكية« ومن اأجل »التعليم« ومن 
(6(

ۈئ }
اأجل التعليم العمومي، تعليم هذا الكت�ب نف�س��ه وتعليم الحكمة التي هي من هذا الكت�ب نف�س��ه. 

اإذًا غ�ي��ة البعث��ة ه��ي نزول الوحي ونزول القراآن وغ�ية تالوة القراآن على الب�س��ر هي اأن تح�سل 

لهم التزكية وُت�سّفى النفو�ض من هذه الظلم�ت الموجودة فيهم حتى تكون اأرواحهم واأذه�نهم 

)1)  �سورة النور، الآية 35.
)2)  �سورة الحديد، الآية 3.

)3)  �سحيفة الإم�م، ج 19، �ض 285 - 286.
)4)  �سورة الجمعة، الآية 2.

�سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 393.  (5(
)6)   �سورة الجمعة، الآية 2.
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بع��د اأن ُت�سّف��ى نفو�س��هم ق�درة عل��ى فهم الكت�ب والحكم��ة. ف�لغ�ية هي التزكي��ة من اأجل فهم 

الكت�ب والحكمة.

ف��ال ت�س��تطيع كّل نف���ض اأن ُت��درك ه��ذا الن��ور المتجّل��ي والمتن��ّزل م��ن الغيب والوا�س��ل اإلى 

ال�سه�دة. اإّن تعليم الكت�ب والحكمة غير مي�ّسر ط�لم� اأّنه ل توجد تزكية، فيجب تزكية النفو�ض 

من كّل التلّوث�ت، والتي اأكبره� عب�رة عن تلّوث نف�ض الإن�س�ن ب�أهوائه� النف�س�نية.

وم� دام الإن�س�ن في حج�ب نف�سه، ل ي�ستطيع اأن ُيدرك هذا القراآن الذي هو نور وطبقً� لم� 

ورد ف��ي الق��راآن فهو نور، ول ي�س��تطيع الغ�رقون في الحج�ب وخلف الحج��ب الكثيرة اأن يدركوا 

ه��ذا الن��ور، ه��م يظّن��ون اأّنهم ي�س��تطيعون، ولكّنهم ل ي�س��تطيعون. فال يكون الإن�س���ن اأهاًل لكي 

ينعك�ض هذا النور الإلهي في قلبه م� دام غير ق�در اأن يخرج من حج�ب نف�سه ال�سديد الظلمة، 

م��� دام اأ�س��يرًا لالأه��واء النف�س���نية، م��� دام اأ�س��يرًا لالأن�ني�ت، وم� دام اأ�س��يرًا لالأم��ور التي قد 

.
(7(

اأوجده� في ب�طن نف�سه من ظلم�ت { ې ى ى }

اإّن الذي��ن يري��دون اأن يفهموا القراآن ومحتواه، ولي���ض �سورته الن�زل��ة ال�سغيرة، بل يريدون 

اأن يفهم��وا محت��وى القراآن بحيث اإّنهم كّلم� قروؤوا اأكثر كّلم� ارتفعوا اأكثر وكّلم� قروؤوا اأكثر كّلم� 

اقتربوا من مبداأ النور ومن المبداأ الأعلى، فهذا ل يمكن اإل برفع الحجب و»اأنت حج�ب نف�سك« 

فيجب رفع هذا الحج�ب حتى ت�ستطيع اأن ُتدرك هذا النور كم� هو، والإن�س�ن لئق هذا الإدراك. 

اإذًا ف�إحدى الغ�ي�ت هي تعّلم الكت�ب بعد التزكية وتعّلم الحكمة بعد التزكية.

اإّن اأول اآية نزلت على الر�سول الأكرمP كم� ورد في الرواي�ت والتواريخ هي اآية: { چ چ 

. فهذه الآية هي اأول اآية، بح�سب م� ُنقل، قراأه� جبرائيل على الر�سول الأكرم وقد ُدعي 
(8(

چ }
 وفي نف�ض هذه ال�سورة {گ 

(9(
فيه� منذ البداية اإلى »القراءة« والتعّلم. { چ چ چ ڇ ڇ }

. فهذه ال�سورة هي اأول م� نزل من الوحي وفي اأول نزول للوحي 
(10(

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ }
وردت هذه الآية في هذه ال�سورة {گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ }. فُيعلم من ذلك اأّن الطغي�ن 

ووجود الط�غوت من الأمور الأخطر والتي تقع على راأ�ض الأمور، ومن اأجل �سحق الط�غوت يجب 

)7) �سورة الزخرف، الآية 32.
)8) �سورة العلق، الآية 1.
)9) �سورة العلق، الآية 1.

)10) �سورة العلق، الآيت�ن 6 و7.
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تعليم »الكت�ب« و»الحكمة« وتعّلم »الكت�ب« و»الحكمة« و»التزكية«. ف�لإن�س���ن هو هكذا، والو�سع 

الروحي لكّل الن��ض هو بهذا النحو، فبمجّرد اأن ي�ستغني اأحد م� يطغى. فلو ا�ستغنى م�ليً� يطغى 

بنف�ض المقدار، ولو ا�ستغنى علميً� يطغى بنف�ض المقدار، ولو ح�سل على مق�م ف�إّنه يطغى بنف�ض 

مق��دار ذل��ك المق�م. ففرعون الذي ُي�س��ّميه اهلل تب�رك وتع�لى ط�غية هو ط���غ لأّنه ح�سل على 

المق�م ولم يكن فيه دافع اإلهي فجّره هذا المق�م اإلى الطغي�ن. الأ�سخ��ض الذين يح�سلون على 

لون منه� ف�إّن طغي�نهم �س��وف يزداد، واإّن  الأمور الدنيوية بدون تزكية النف���ض، فبقدر م� يح�سّ

وب���ل ه��ذا الم�ل وهذا المن�ل وهذا المق�م وه��ذا الج�ه وهذا المن�سب هو من الأمور التي توقع 

الإن�س���ن ف��ي ال�سعوب�ت والمحن ف��ي الدني�، وفي الآخرة اأكثر. اإّن غ�ي��ة البعثة هي اأن ُتخّل�سن� 

من اأنواع الطغي�ن، واأن ُنزّكي اأنف�س��ن�، ُون�سّفي نفو�س��ن� وننقذه� من هذه الظلم�ت. فلو ح�سل 

.
(1(

هذا التوفيق للجميع، �سُت�سبح الدني� نورًا واحدًا كنور القراآن وتجليً� لنور الحّق

تقّدم التزكية على تعليم الكتاب والحكمة

اهلل تب���رك وتع�ل��ى ي�س��تخدم تعبير المّنة على الن����ض في م��وارد التزكي��ة والتعليم والتربية 

والتعلي��م. لق��د م��ّن اهلل، وبعث الر�س��ول من اأج��ل التربية والتعلي��م، وذكر التربية قب��ل التعليم، 

 ف�لتزكي��ة اأوًل. ب�لطب��ع اإذا م� اأردن� الدخول 
(2(

{  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ}
ف��ي تف��سي��ل هذه الآية ال�س��ريفة ف�إّن ذلك �سي�س��تغرق وقتً� طوي��اًل. ولكّنني اأق��ول كلمة وهي اأّن 

هذه الآية ال�س��ريفة ُتبّين لن� موقع التعليم والتربية وهي تحت�ج اإلى �س��رح وتف�سيل. فمن خالل 

تعبي��ر { ې ې ې ې} نفه��م اأّن اأ�س����ض بعث��ة النبي هو م��ن اأجل التربي��ة والتعليم. يتلو 

الآي�ت، والآي�ت هي العلوم التي به� ينظر اإلى كّل �سيء على اأّنه اآية، يتلو الآي�ت عليهم ويزّكيهم 

وُيطّهره��م وُيطّهر نفو�س��هم، وبعد اأن ُيطّهره��م { ۆئ ۆئ ۈئ }. التربية 

ت�سبق التعليم. ف�إن لم ت�سبقه ينبغي اأن ُتالزمه واأن تكون الأولوية له�. اإذا لم ُتزكَّ الأنف�ض واإذا 

.
(3(

لم ُتطّهر ولم تتخّل�ض من تلك الأو�س�ف الف��سدة ف�إّن العلم �سيترك الأثر ال�سّيئ عليه�

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 388 - 390.
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  {ۉ   (2(

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ } �سورة اآل عمران، الآية 164.
)3)  م.ن، ج 12، �ض 492.
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القرآن كتاب الدعوة واإلصالح

اهتّم القراآن وهو الكت�ب الإلهي الحّي بتهذيب الن��ض كم� لم يهتّم ب�أّي �سيء اآخر، بل ُيمكن 

القول ب�أّن القراآن نزل بهذا الهدف لأّن الب�سر ك�نوا محت�جين اإلى هذا الأمر اأكثر من اأّي �سيء 

غي��ره. اإّن الق��راآن كت�ب لبن�ء الإن�س���ن في تم���م المراحل التي يطويه� الإن�س���ن، فللقراآن دعوة 

وطري��ق في جميع المراحل. وجمي��ع الق�س�ض الواردة في القراآن- والتي تكّررت اأحي�نً� لأهمية 

الم�س���ألة- ك�نت لإر�س���د الن����ض ولأجل التهذيب. لي���ض الق��راآن كت�ب الأح��ك�م )الفقهية( فقد 

ذك��ر كّلي���ت واأ�سول الأحك�م ولي���ض بنحوه� الك�مل اأي�سً�. القراآن كت���ب الدعوة وكت�ب اإ�سالح 

المجتمع حيث اإّنه بعد اإ�سالح المجتمع يجب العمل ب�س��ّنة النبي والأخب�ر الواردة عن الر�س��ول 

الأك��رم واأئم��ة الهدى ورواتهم. وعليه فه�ت�ن النكتت�ن توؤّدي�ن اإلى اأن نهتّم ب�أمر تهذيب نفو�س��ن� 

.
(1(

لأّنه اأهم الأمور عند الإ�سالم

تقوية األبعاد المعنوية وإقامة العدل

لقد دع� القراآن اإلى المعنوي�ت ب�لقدر الذي ي�س��تطيع الإن�س���ن الو�سول اإليه، ومن ثم اإق�مة 

العدل. وك�ن النبي P و�س���ئر الذين ك�نوا ل�س���ن الوحي، مهتّمين بكال الأمرين. وك�نت �سيرة 

الر�سول تدل على ذلك اأي�سً�، حيث بقي يعمل على تقوية المعنوي�ت اإلى م� قبل ت�سكيل الحكومة. 

وم��� اأن تمّك��ن من ت�س��كيل الحكوم��ة حتى عمل ع��الوة اإلى المعنوي���ت، على اإق�م��ة العدل. فقد 

�س��ّكل الحكوم��ة واأنقذ ه��وؤلء المحرومين من ني��ر الظ�لمين ب�لقدر الذي ت�س��ّنى له من الوقت. 

وهذه ال�سيرة المتوا�سلة لالأنبي�ء، ينبغي اأن يحر�ض عليه� ويبقيه� الذين يعتبرون اأنف�سهم اأتب�ع 

الأنبي�ء، �سواء في الجوانب المعنوية حيث يجب على اأهل المعنوي�ت العمل على تقوية الجوانب 

المعنوية لديهم ولدى الن����ض اأي�سً�، وعلى الن����ض الهتم�م بهذه الجوانب كذلك، اأم فيم� يتعّلق 

ب�إق�م��ة الع��دل. ف�لحكومة الإ�س��المية مط�لبة ب�إق�مة العدل في نف���ض الوقت ال��ذي ُت�سّحح فيه 

المعنوي���ت وت��رّوج له���. ونح��ن اإذا كّن� اأتب�ع الإ�س��الم واأتب���ع الأنبي�ء، فهذه هي �س��يرة الأنبي�ء 

المتوا�سل��ة. واإذا افتر�سن��� ا�س��تمرار بعثة الأنبي���ء اإلى الأبد فلن تحيد �س��يرتهم عن ذلك؛ من 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 15، �ض 504.
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تقوي��ة الجوان��ب المعنوية في الب�س��ر ب�لق��در الذي يليق بهم، وال�س��تمرار في اإق�م��ة العدل بين 

الن��ض وقطع دابر الظ�لمين. ونحن علين� اأن نعمل على تقوية هذين الأمرين. 

علين��� جميع��ً�، نحن وكّل ال�س��عب وكّل الن����ض، اأن نعمل عل��ى تقوية الحكومة الإ�س��المية كي 

يت�س��ّنى له��� اإق�م��ة الع��دل، وعل��ى الحكومة الهتم���م ب�لجوان��ب المعنوي��ة اأي�سً�، فالأنه��� ت�بعة 

لالإ�س��الم، يج��ب اأن تكون على نهج الإ�س��الم. وعلى نهج الإ�س��الم يعني هذي��ن الأمرين وهذين 

الطريقين اللذين في الإ�س��الم، حفظ المعنوي�ت وتقوية معنوي�ت الن����ض، واإق�مة العدل بينهم 

.
(1(

واإنق�ذ المظلومين من اأيدي الظ�لمين

ابتعاد اإلنسان عن المفاسد والرذائل

لقد ُبعث الأنبي�ء لأجل هذا الهدف، وهو تربية الإن�س���ن؛ �سن�عة الإن�س���ن؛ وتجنيب الب�س��ر 

اأنواع القب�ئح وال�س��رور والمف��س��د والرذائل الأخالقية، وتعريفهم ب�لف�س�ئل والآداب الح�س��نة 

.
(2(

»بعثت لأتمم مك�رم الأخالق«

الدعوة إلى الصراط المستقيم والكمال اإلنساني

اإن �س��عي الأنبي���ء وفك��رة البعث��ة في جميع القرون ه��و تربية هذا الموج��ود {ٻ}، ه�� 

الموج��ود ال��ذي ُيمّث��ل ع�س�رة جميع المخلوق���ت وب�إ�سالحه يت��ّم اإ�سالح الع�لم وبف�س���ده ينجّر 

الع�لم اإلى الف�س�د. ك�ن �سعي الأنبي�ء من البداية اإلى النه�ية هو دعوة هذا الموجود اإلى ال�سراط 

الم�ستقيم و�سّده اإليه، لي�ض مجّرد الهداية والكالم فقط بل ب�لدللة على الطريق وبكونهم القدوة 

.
(3(

في الأعم�ل والأفع�ل والأقوال من اأجل اإي�س�ل هذا الموجود اإلى كم�له الالئق به

عالج النفوس، مقصد الشرائع اإللهية

كّل ال�س��رائع الإلهي��ة مق�سده��� الأ�س��س��ي ه��و ن�س��ر المع���رف، وذل��ك ل يح�س��ل اإل بعالج 

.
(4(

النفو�ض واإبع�ده� عن ظلمة ع�لم الطبيعة وخال�سه� اإلى ع�لم النورانية

)1) �سحيفة الإم�م، ج 17، �ض 528.
)2) الإم�م روح اهلل المو�سوي الخميني، الجه�د الأكبر، �ض 12.

)3) �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 7 - 8.
)4) الإم�م الخميني، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 271.
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أدعية األئمةR من جهة تهذيب النفس

اإن هذه الأدعية ُتهّيئ النفو���ض للتخّل�ض من العالئق التي ُتكّبل الإن�س���ن، والتحّرر من اأ�س��ر 

تعّلق���ت ع�ل��م الطبيعة التي ق�دت الإن�س���ن اإلى ال�سي�ع والحيرة، و�س��لوك طريق الإن�س���نية. اإن 

الطرق الأخرى لي�ست طريق الإن�س�ن، فطريق الإن�س�نية هو ال�سراط الم�ستقيم الذي اأ�س�ر اإليه 

الأئمة في اأدعيتهم ومن�ج�تهم بطريقة وا�سحة بعد ق�سر اليد عن الدعوة العلنية.

لم يكن هدف الأنبي�ء ال�سيطرة وال�ستيالء، ولم يكن هدفهم ك�سب الدني� وعم�رته� بل ك�ن 

هدفه��م هداية اأهل الدني� واإر�س���د هذا الإن�س���ن الظل��وم والجهول، الج�هل ج��دًا، اإلى الطريق 

القويم لي�سلك منه. اإن ذلك الطريق الذي يو�سلكم اإلى اهلل تب�رك وتع�لى هو هذا: {چ چ چ 

، م��ن الدني��� اإلى النه�ية حي��ث كّل الع�لم، من الدني� اإلى م� وراءه� حيث النور 
(1(

ڇ ڇ }
المطل��ق. لقد ج�ء الأنبي�ء لإي�س�لن� اإل��ى ذلك النور {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

. والط�غ��وت ه��و 
(2(

پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ }
.

(3(
في قب�ل الأنبي�ء وفي قب�ل اهلل

الخروج من الظلمات ودخول عالم النور

ج���ء الأنبي���ء لإنق�ذن��� نحن الذين لم نحَظ ب�لنور وقد اأح�ط��ت بن� الظلم�ت من كّل ج�نب، 

ليخرجون��� م��ن ه��ذه الظلم�ت المتنّوع��ة ويو�سلون� اإل��ى ع�لم النور حي��ث اإّنك��م اإذا و�سلتم اإلى 

ع�لم النور، �ستكونون نورانيين من قمة روؤو�سكم حتى اأخم�ض اأقدامكم، ت�سبحون نورًا. ي�سير 

ال��كالم ال��ذي تنطقون به نورانيً�، الكالم الذي ت�س��معونه نورانيً�. الأذن وال�س��مع والب�سر يكون 

نورانيً�. لقد تركت كّل �سمعك ووجدت اأذنً� نورانية. اأعر�ست عن ب�سرك الظلم�ني ولقيت عينً� 

.
(4(

نورانية. العين التي تتوّجه به� اإلى اهلل، والأذن التي تتوّجه به� اإلى اهلل

)1)  �سورة هود، الآية 56.
)2)  �سورة البقرة، الآية 257.

)3)  �سحيفة الإم�م، ج 13، �ض 34 - 35.
)4)  م.ن، ج 11، �ض 384.
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ر اإلنسان من العالئق الدنيوية تحرُّ

الأنبي���ء بذل��وا كّل جهودهم م��ن اأجل تحرير ه��وؤلء الكّف�ر والمن�فقين وه��وؤلء المنحرفين 

واأ�س���رى اأغ��الل اأنف�س��هم واأغ��الل تعّلق���ت الدني��� - وجمي��ع المف��س��د ن�جم��ة عن ذل��ك - ك�ن 

الأنبي���ء يري��دون تحري��ر ه��وؤلء وك�نت هذه المهّم��ة �سعبة ج��ّدًا. وهذه المهّمة ل��م تتحّقق على 

�سعي��د العم��وم )في ال�س���بق( حتى يمكن تحّققه� )فيم��� بعد(. ومن الآن ف�س�ع��دًا لن يتحّقق 

هذا المعنى كذلك. هذا الإن�س�ن لن ي�سير اآدميً� حتى نه�ية المط�ف. هن�ك مثل معروف يقول 

ك��م م��ن ال�س��هل اأن ُت�سبح ع�لم��ً� )ع�لم دين( ولك��ن كم من ال�سع��ب اأن ُت�سبح اإن�س���ًن�. وك�ن 

.
(2(

  M يقول: م� اأ�سعب اأن ُت�سبح ع�لمً� ومن المح�ل اأن ُت�سبح اإن�س�نً�
(1(

�سيخن�

علماء الدين ومسؤولية تبليغ دعوة األنبياء

جمي��ع الأنبي���ء ه��م معج��زة، والجمي��ع ج���ءوا ل�سن�ع��ة الب�س��ر. يري��دون اأن ي�س��ير الب�س��ر 

على ال�سراط الم�س��تقيم الإلهي، واأن يعي���ض الب�س��ر في �س��الم و�سف�ء واأخّوة. هذه هي وظيفة 

المر�س��لين الإلهيين الذين ج�وؤوا لالأر�ض كي يرتقوا ب�لب�س��ر من هذا الع�لم اإلى الع�لم الأعلى. 

وعلم���ء الدي��ن والروح�ني��ون )في مختل��ف الأمم( لديه��م وظيفة، علم���ء الدين الم�س��يحيون، 

وعلم�ء الدين الم�س��لمون، وعلم�ء الدين اليهود، جميع علم�ء الدين. وهذه الوظيفة هي التبعية 

الت�مة لالأنبي�ء وللذين ج�ءوا لتربية الب�س��ر واإر�س���ء اأ�س���ض ال�سالم وال�سف�ء بين اأفراد الب�سر. 

يحت��ل علم���ء الدي��ن المرتبة الأولى في مج���ل تحقيق تطّلع�ت الأنبي�ء والت��ي هي الوحي الإلهي 

نف�س��ه. فعل��ى علم���ء الدين تكليف اإله��ي، وهو تكليف اأعظ��م واأكبر من تك�ليف وواجب�ت �س���ئر 

الن����ض. عليه��م م�س��وؤولية اإلهي��ة. اإّن علم�ء الدين م�س��وؤولون اإزاء الأنبي�ء وبي��ن يدي اهلل تب�رك 

وتع�ل��ى. اإّنه��م م�س��وؤولون عن تبلي��غ تع�ليم الأنبي���ء اإلى الن����ض والأخذ ب�أيديه��م واإنق�ذهم من 

.
(3(

م�س�كلهم

ح�س��رة اآية اهلل العظمى الح�ج ال�س��يخ عبد الكريم الح�ئري الي��زدي )1276-1355ه�.ق.( من الفقه�ء العظ�م ومراجع التقليد   (1(
عند ال�سيعة في القرن الرابع ع�سر الهجري، يعتبر موؤ�س�ض الحوزة العلمية في قم �سنة 1340 ه�.ق.

)2)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 12.
)3)  م.ن، ج 11، �ض 406 - 407.
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الرشد وتربية أبعاد الوجود اإلنساني

ارتق��وا ببن���ء اأنف�س��كم في جمي��ع الأبع�د التي ج���ء الأنبي���ء لتربيته� وتكميله���، في الج�نب 

العلم��ي ب��كّل اأبع�د العلم، والج�نب الأخالق��ي بكّل اأبع�د الأخالق؛ تهذيب النف���ض وانعت�قه� من 

زخ���رف الدني���، فمن�س���أ كّل الكم�لت هو تخلي�ض النف���ض من التعّلق�ت، و�س��ق�ء كّل اإن�س���ن في 

تعّلقه ب�لم�ّدي�ت. اإن تعّلق النف���ض ب�لم�ّدي�ت ُيخرج الإن�س���ن من ركب الإن�س���نية، والخروج من 

التعّلق�ت الم�ّدية والتوّجه اإلى اهلل تب�رك وتع�لى يو�سالن الإن�س���ن اإلى مق�م الإن�س���نية. ولأجل 

.
(1(

ه�تين الجهتين كذلك قد ج�ء الأنبي�ء: اإخراج الن��ض من التعّلق�ت، والت�سّبث بمق�م الربوبية

التعريف بمبدأ الوحي

 الأ اإنَّ جمي��ع الق�س�ي��� هي من اأجل المعنوي�ت. والأنبي�ءالذين ج�وؤوا ون�س��روا الأحك�م اإنم� 

. الجميع ج�وؤوا من اأجل 
(2(

فعلوا ذلك من اأجل تزكية الن��ض { ۇئ ۆئ ۆئ }

.
(3(

تعريف الن��ض بمبداأ الوحي وب�ل�سير اإلى اهلل وهدايتهم اإلى ال�سراط الم�ستقيم

دعوة موسىQ ورسول اللهP إلى تهذيب النفس

راعٍ  ينه�ض بع�س�ه ويتوّجه اإلى فرعون ويطلب منه اأن ُي�سِلم وُي�سبح اإن�س�نً�. ويتيم �سغير... 

ينه�ض من الحج�ز ويدعو جميع الأمم وال�س��عوب اأن ت�سل اإلى الإن�س���نية كّله�. الهدف هو هذا؛ 

اأن ن�سير اإن�س�نً� ولكن الأمر مع الأ�سف �سعب.

هن�ك مثل يقول: »من ال�س��هل اأن ُت�سبح ع�لمً� ولكن من ال�سعوبة اأن ُت�سبح اإن�س���نً�«. وك�ن 

يقول المرحوم ال�سيخ عبدالكريم )الح�ئري اليزدي(: »م� اأ�سعب اأن ُت�سبح ع�لمً� ومن المح�ل 

.
(4(

اأن ُت�سبح اإن�س�نً�، ك�أّنه مح�ل. والأنبي�ء قد بعثوا ليجعلوا هذا المح�ل ممكنً�

�سحيفة الإم�م، ج 8، �ض 267.  (1(
)2)  �سورة الجمعة، الآية 2.

�سحيفة الإم�م، ج 19، �ض 51.  (3(
م.ن، ج 13، �ض 35 - 36.  (4(
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اإلسالم وبناء اإلنسان

ج�ء الإ�س��الم اأ�س��س��ً� للبن�ء، ونظره اإلى بن�ء الإن�س���ن، الجه�د من اأجل البن�ء، وبن�ء الإن�س���ن 

م على كّل اأنواع الجه�د. هذا م� �سّم�ه الر�سول الأكرمP »الجه�د الأكبر«. فهو اإذًا جه�د  لنف�سه مقدَّ

.
(1(

عظيم و�سعب، وكّل الف�س�ئل ت�أتي بتبعه. الجه�د الأكبر هو جه�د الإن�س�ن مع نف�سه الط�غوتية

ب الواعي
َّ
تربية اإلنسان المهذ

اإّن نظ�م الإ�سالم لي�ض نظ�مً� م�ّديً�. اإّنه نظ�م م�ّدي- معنوي. والم�ّدية التي يقبله� الإ�سالم 

ه��ي الت��ي تك��ون في ظّل المعنوي��ة، اأي المعنوي�ت والأخالق وتهذيب النف���ض. لقد ج�ء الإ�س��الم 

لتهذي��ب الإن�س���ن ول�سن�عت��ه. كل المدار���ض التوحيدية ج���ءت ل�سن�عة الإن�س���ن وبن�ئ��ه. اإّنن� 

مكّلفون ب�سن�عة الإن�س���ن. اأنتّن اأّيته� ال�س��ّيدات الالتي تحملّتن الم�س��ّقة وجئتّن اإلى هن�، اإّنكّن 

مكّلف�ت ب�سن�عة الإن�س�ن، مكّلف�ت ب�إعداد الإن�س�ن المهّذب في اأح�س�نكّن.

اإّن هدف الإ�س��الم وهدف جميع الأنبي�ء هو تربية الن����ض، وجعل ال�سورة الب�س��رية اإن�س���نً� 

معنوي��ً� وحقيقي��ً�. المهم في نظر الأنبي�ء هو اأن ي�سير الإن�س���ن �س��ليمً�، واإذا م� ترّبى الإن�س���ن 

فكّل الأمور تحّل. البلد الذي فيه اإن�س�ن مهّذب ل ُيع�ني من م�س�كل، لأّن الإن�س�ن المهّذب الواعي 

يقوم بت�أمين جميع اأبع�د ال�سع�دة للبلد. الإن�س�ن الموؤمن ب�هلل تب�رك وتع�لى، الإن�س�ن الملتزم، 

.
(2(

الإن�س�ن المهّذب، يقطع يد الظ�لم

األنبياء والنهي عن تمّرد اإلنسان

لأج��ل ه��ذا ن��زل القراآن، ولأجل هذا ج�ء الإ�س��الم، من اأجل اأن يترّبى الن����ض، فلول التربية 

لك�ن��وا اأ�س��ّد افترا�س��ً� واإيذاًء م��ن كّل الحيوان�ت. الإن�س���ن موج��ود اإذا لم يخ�س��ع للتربية، فلن 

ُي�س�هي��ه حي��وان ول موج��ود في الع�ل��م خطورًة واإي��ذاًء. كّل الأنبي���ء الذين ُبعثوا ج���وؤوا لتربية 

هذا الموجود الذي لو اأطلق عن�نه لأف�سد الع�َلم. ولالأ�سف ف�إّن الأنبي�ء بدورهم لم ينجحوا في 

.
(3(

تحقيق مهّمتهم

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 8، �ض 300.
)2)  م.ن، ج 7، �ض 531.

)3)  م.ن، ج 12، �ض 423.
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توفير شرائط التهذيب

لالإ�س��الم اأح��ك�م وقوانين لكّل ه��ذه المراحل، لترّبي الإن�س���ن فردًا ك�ماًل ف��ساًل، ُيج�ّس��د 

الق�ن��ون ويعم��ل على تطبيق��ه تلق�ئيً�. ويت�سح اإل��ى اأّي حدٍّ يهتم الإ�س��الم ب�لحكومة والعالق�ت 

ال�سي��س��ية والقت�س�دي��ة للمجتم��ع، لك��ي يوّف��ر كّل الظ��روف لأج��ل تربي��ة الإن�س���ن المه��ّذب 

.
(1(

الف��سل

ب
ّ
النظام االجتماعي العادل ألجل تربية اإلنسان المهذ

ّن��ه يعتب��ره اآل��ة وو�س��يلة لتحّقق  ينظ��ر الإ�س��الم اإل��ى الق�ن��ون بنظ��رة »اآلي��ة«، بمعن��ى اأ

العدال��ة ف��ي المجتم��ع، ووا�س��طة لالإ�س��الح العتق���دي والأخالق��ي وتهذي��ب الإن�س���ن. 

ف�لق�ن��ون اإّنم��� يك��ون لأج��ل التنفي��ذ واإحالل النظ���م الجتم�ع��ي الع�دل من اأج��ل تربية 

.
(2(

المهّذب الإن�س�ن 

التهذيب في رأس برنامج القرآن 

جميع الم�س�ئل الواردة في الإ�سالم، وحتى م�س�ئله ال�سي��سية، ف�إّنه� جميعً� م�س�ئل تهذيبية، 

لأجل �سن�عة الإن�س���ن. يجب األ ُن�سّي���ض اليوم جميع الم�س���ئل، بل يجب اأن ن�سعه� كّله� ب�تج�ه 

الم�س�ئل الإ�سالمية وبخ��سة التهذيب. اأنتم تالحظون ب�أن لحن القراآن في هذا الب�ب هو اأكثر 

واآك��د م��ن كّل الأبواب الأخرى؛ بعد عّدة اآي�ت فيه� الق�س��م ي�أتي { ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

، وهذا يجعلن� ُندرك اأّن اأ�س����ض الم�س���ئل، والذي به ت�سلح الأمور، هو التهذيب، 
(3(

ڃ ڃ }
واأّن اأ�س����ض جمي��ع النحراف���ت هو عدم التهذيب والد���ّض في نف���ض الإن�س���ن، الد���ّض �س��يط�ن، 

.
(4(

ولذلك علين� اأن ن�سع هذا في راأ�ض اأولوي�تن�

)1)  الإم�م روح اهلل المو�سوي الخميني، ولية الفقيه، �ض 29.
)2)  م.ن، �ض 73.

)3)  �سورة ال�سم�ض، الآيت�ن 9 و10.
�سحيفة الإم�م، ج 15، �ض 513 - 514.  (4(
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حروب النبي P ألجل التهذيب

تل��ك الح��روب التي خ��سه� الر�س��ول الأكرم P، �س��واء ك�ن��ت دف�عً� اأو ابت��داءًا، ك�نت هي 

الأخ��رى اآث���ر الرحم��ة الإلهية؛ لأجل تهذيب ال�س��عوب. ف�أولئ��ك الذين ُيمك��ن تهذيبهم يجب اأن 

.
(1(

ُيهّذبوا واأولئك الذين ُي�سّكلون م�نعً� من تهذيب الأمم يجب اأن ُيزالوا عن الطريق

أهداف الحروب اإلسالمية

عندم��� ُي�سب��ُح الإن�س���ُن اإن�س���نً� َيق��وُم بجميع تلك الأعم���ل، يزرع ولك��ن هلل، وُيق�تل هلل. 

اأولئ��ك الذي��ن ق�م��وا ب�أعب�ء ُكلِّ تلك الح��روب �سّد الكّف�ر والظ�لمين ك�ن��وا من اأهل التوحيد 

وُقّراء الأدعية، اأكثُر اأولئك الذين ك�نوا في رك�ب ر�س��ول اهللP، وفي رك�ب اأمير الموؤمنين 

Q ك�ن��وا م��ن اأهل العب���دات الكثي��رة. وح�سرة اأمي��ر الموؤمنينQ ك�ن َنْف�ُس��ُه يقوُم 

لل�سالة في خ�سم ا�س��تداد حمى القت�ل، المعركة دائرة ويوؤّدي �سالته، ُيق�تُل وُي�سّلي، وفي 

َحُدُهم عن التوحيد، وعندم� 
َ
َلُه اأ

َ
ا�س��تداد القت�ل ق�م خطيبً� ُمتحّدثً� عن التوحيد عندم� �َس���أ

، فحربن� 
(2(

� لأجل هذا ُنق�تل اعتر�ض اآخر ب�أنَّ الوقت َغْير ُمن��سٍب لمثل هذا اأج�ب Q: اإنَّ

 Q والإم�م P لي�ست للدني�، لم ُنح�رب مع�وية لكي نت�سلَّط على ال�س�م. الر�سول الأكرم

ل��م يك��ن هدفه��م )اأه��ل( العراَق وال�س���َم بل ك�ن��وا يريدون اأن ي�سنعوا الإن�س���ن م��ن هوؤلء، 

ك�نوا يريدون اأْن ُينقذوا اأرواح الن����ض من �ُس��لَطِة الم�س��تكبرين. هوؤلء هم اأنف�س��هم اأ�سح�ُب 

الأدعي��ة. الإم���م عليQ نف�س��ه الذي َوَرَد عنه ُدع�ء كميل ك�ن يق��راأ دع�ء كميل وك�ن هو 

.
(3(

نف�ُسُه المق�تل

�سحيفة الإم�م، ج 15، �ض 493.  (1(
نق��ل �س��ريح ب��ن ه�ني يوم وقعة الجمل، ق�ل: اإن اأعرابيً� ق�م يوم الجم��ل اإلى اأمير الموؤمنينQ فق�ل: ي� اأمير الموؤمنين اأتقول:   (2(
اإن اهلل واح��د؟ ق���ل: فحمل الن����ض عليه. ق�لوا: ي��� اأعرابي اأم� ترى م� فيه اأمير الموؤمنين من تق�ّس��م القلب؟ فق�ل اأمير الموؤمنين 

Q: »دعوه فاإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم«؛ ال�سيخ ال�سدوق؛ التوحيد، �ض83، ت�سحيح وتعليق ال�سيد 

ه��سم الح�سيني الطهراني، ن�سر موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة المدر�سين بقم الم�سرفة، ب�ب معنى الواحد والتوحيد 

والموحد، �ض83، ح3.

)3)  الإم�م الخميني، تف�سير �سورة الحمد، �ض 147 - 148.
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سعي النبيP وأهل البيتR في تربية البشر

اإّن النب��ي الأك��رم واأه��ل بيت��ه المكّرمي��ن P، قد �سرفوا تم���م اأعم�رهم في ن�س��ر الأحك�م 

والأخالق والعق�ئد، وهم اأرادوا في ذلك بلوغ مق�سدهم الوحيد وهو اإبالغ اأحك�م اهلل واإ�سالح 

الب�سر وتهذيبهم، ولقد ا�ست�س�غوا في �سبيل هذا المق�سد ال�سريف اأنواع القتل وال�سلب والإذلل 

.
(1(

والإه�نة، ولم يتوانوا في ذلك

تزكية النفوس لتحقيق التوحيد

ق المق�سد الأعلى،  اإّن هدف القراآن والأح�ديث هو ت�سفية العقول وتزكية النفو�ض لأجل تحقُّ

.
(2(

التوحيد

)1)  الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، �ض 631.
)2)  م.ن، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 11.





العلم وتهذيب النفس

 الفصل الثالث





تقّدم التزكية على التعليم

اإّن م�س���ألة التربي��ة اأول��ى من م�س���ألة التعلي��م، وفي الآي��ة الكريمة ُذكرت تالوة اآي���ت القراآن 

؛ بمعن��ى اإي�س���ل تل��ك التعليم���ت الالزمة على طري��ق التربية 
(1(

كذل��ك { وئ وئ ۇئ }

والتعلي��م، وبعده��� ذكر {  ۇئ}. ويمكن ال�س��تف�دة من هذا الترتيب ب�أن م�س���ألة تزكية 

النف���ض اأكث��ر اأهّمي��ة من م�س���ألة تعليم الكت�ب والحكم��ة، وهي مقّدمة لأن يق��ع الكت�ب والحكمة 

في نف���ض الإن�س���ن. فلو ق�م الإن�س���ن بتزكية نف�س��ه وبتربيته� وفق تو�سي�ت الأنبي�ء R التي 

اأهدوه� للب�س��ر، ف�إّنه بعد التزكية �سيرت�س��م في نف���ض الإن�س���ن الكت�ب وكذلك الحكمة بمع�نيه� 

الحقيقية، وي�سل الإن�س�ن اإلى الكم�ل المطلوب. ولذلك يقول في اآية اأخرى: {ژ ژ ڑ 

. ُتبّي��ن الآي��ة ب���أّن العلم وحده لي���ض له ف�ئدة. 
(2(

ڑ ک ک ک ک گ گ گگ }

العل��م ال��ذي ل تربي��ة في��ه ول تزكية لي���ض له ف�ئدة، فكم� اأّن الحم�ر ل ي�س��تفيد م��ن الكتب التي 

ف��ي خرج��ه، �س��واء ك�نت كتب التوحي��د اأو الفقه اأو كتب معرفة الإن�س���ن، ومهم��� ك�نت لن تكون 

ذات ف�ئ��دة للحم���ر، كذل��ك ح�ل الذين يخزنون �س��ّتى اأنواع العلوم والمع���رف في ب�طنهم دون 

اأن يقوم��وا بتربي��ة نفو�س��هم وتزكيته���، فهوؤلء علومهم لي�س��ت له��� اأّية ف�ئدة، ب��ل اإّنه� في اأغلب 

الأحي���ن م�س��ّرة. وف��ي كثير م��ن الأحي�ن ف�إّن ذلك ال�س��خ�ض الع�لم الذي يعرف كّل �س��يء غير 

اأّنه لم يقم بتزكية نف�س��ه وت�سفيته� وتربيته� بح�س��ب التربية الإلهية، يكون علمه و�س��يلة لهالك 

الب�س��ر. وم��� اأكث��ر العلم�ء الذين يجلبون الف�س���د للب�س��رية، اأولئك اأ�س��واأ من الجّه���ل. وم� اأكثر 

اأ�سح���ب الخت�س��س���ت الذي��ن جلب��وا الهالك والدم�ر للب�س��ر، اأولئك اأ�س��واأ من ع�مة الن����ض 

و�سرره��م اأكب��ر، وكم��� ُيبّين الق��راآن { ک گ } بل هم اأ�س��واأ منه لأّن علمه��م يوؤّدي اإلى 

تدمير الآخرين.

)1) �سورة الجمعة، الآية 2.
)2) م.ن، الآية 5.
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فعل��ى الع�ملي��ن في مج���ل اإعداد المعّلمين وكّل م��ن يعمل في هذا المج���ل اأن يعلم اأوًل ب�أّن 

ه��ذا العم��ل هو عمل اإلهي. ف�هلل �س��بح�نه وتع�لى هو مرّبي المعّلمين الذين ه��م الأنبي�ء. ف�إذًا، 

اأّوًل العمل عمل اإلهي، وث�نيً� اإن التربية والتزكية متقّدمة على التعليم.

لو ك�ن في مدار�س��ن� وكّلي�تن� وج�مع�تن� وجميع المدار���ض التعليمية �سواًء التي ُتدّر�ض العلوم 

الإ�س��المية اأو غير الإ�س��المية، )لو ك�ن فيه�( التربية والتزكية، ل�ستط�عت اأن ُتقّدم الخدم�ت 

وتهدي للب�س��رية ال�س��ع�دة، فكّل �س��ع�دات الب�س��ر هي من العلم والإيم�ن والتزكية: { ٻ ٻ 

، ف�لإن�س���ن، اأ�سله هذا الحيوان الذي يدعى ب�لإن�س���ن، وهو في خ�سران و�سرر، اإّل 
(1(

ٻ پ}
ط�ئفة واحدة، وهم اأولئك الذين اآمنوا ب�هلل �س��بح�نه وتع�لى وبم� اأمر به، وعملوا ال�س�لح�ت. 

وك�ن م��ن اآث���ر ذلك الإيم�ن اأن {  ڀ ٺ}؛ يو�س��ون ب�لحق وب�ل�سبر، واإّل اإذا خرج من 

ه��ذا ال�س��تثن�ء { پ پ ڀ } فه��و { ٻ پ }، ف��ي خ�س��ران و�سرر. ا�س��عوا اإل��ى تربية 

وتزكية اأنف�س��كم قبل التعليم والتعّلم، ا�س��عوا اأن تكون التربية جنبً� اإلى جنب الدرا�سة والتعليم، 

واأن تك��ون كم� هي بح�س��ب الرتبة، متقّدمة على التعليم وتالوة الق��راآن وتعّلم الكت�ب والحكمة. 

فوظيفتكم تربية المعّلمين، المعّلمين الملّمين بك�فة العلوم التي يحت�جه� الإن�س�ن والب�سر �سواًء 

في الدني� اأو في الآخرة، ب�لإ�س�فة اإلى ذلك وقبل كّل ذلك يجب اأن يكون في �سلب عملكم تزكية 

النف���ض. واإذا ل��م يك��ن ذلك، ف�إّن تربيتك��م وتعليمكم اإذا لم يجلب ال�سرر للب�س��ر ف�إنه لن يجلب 

النفع لهم بل اإّنه م�سر.

اإّن جميع هذه الأ�سرار التي لحقت ب�لب�سر وكّل هذا الخ�سران الذي يواجهه الب�سر على هذه 

�ض لكن لي�ض لديهم اأية تربية. الكرة الأر�سية هو ب�سبب العلم�ء الذين لديهم تخ�سّ

نح��ن اإذا قمن��� بتزكي��ة اأنف�س��ن� وف��ق التربي��ة الإ�س��المية وك�ن اهلل ع��ّز وج��ل ولّين��� ولي���ض 

الط�غ��وت، ف�إّن ه��ذه النق�ئ�ض الموجودة في نق�ط مختلفة من بلدن� وفي مختلف اأنح�ء الع�لم 

�س��تزول وتنع��دم. فجمي��ع الختالف�ت التي تظه��ر- م� عدا الختالف بين الح��ق والب�طل- هي 

ب�سبب اأنن� لم ُنرّب اأنف�سن� ولم ُنزّكه�.

اإّن اأكبر عدو لن� هو نحن، اأعدى عدّوك نف�س��ك التي بين جنبيك. فنف���ض الإن�س���ن هي العدو 

)1) �سورة الع�سر، الآية 2.
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الأكب��ر ل��ه، ف�إذا لم يعمل على تربيته� وتزكيته� ف�إّنه� �ست�س��وقه اإلى هالكه وتدخله في الظلم�ت 

الت��ي اآخره��� الظ��الم الأكبر الذي هو جهّنم. اإّنن� اإذا قمن� بتربية اأنف�س��ن�، ف�إّن جميع م�س���كلن� 

�س��وف ُتحل، اإذ اإّن جميع م�س���كلن� �س��ببه� ع��دم تزكية اأنف�س��ن� وعدم خ�سوعن��� للتربية الإلهية 

والن�سواء تحت لواء الإ�س��الم. وح�س��ب الواقع ف�إّن جميع هذه الأزم�ت التي ُت�س���هدونه� وجميع 

الموانع التي تواجه �س��عبن�، �س��ببه� عدم وجود تربية في البين، وعدم وجود تزكية، لي���ض هن�ك 

اإل الجهل اأو العلم الذي هو اأكثر �سررًا من الجهل على الإن�س���ن. لقد ذكر اهلل عّز وجّل ميزان 

العلم بوا�س��طة الأنبي�ء، وواقع الأمر هو اأّن »العلم نور«، يقذفه اهلل في قلوب الن����ض، ف�إذا اأوجد 

النوراني��ة فه��و العل��م واإذا اأ�سبح حج�بً� لالإن�س���ن فذلك لي���ض العلم بل هو الحج���ب »العلم هو 

الحج�ب الأكبر«.

ف�أنت��م الذي��ن تري��دون اأن ترّبوا اأنف�س��كم اأو ترّبوا المعّلمي��ن، عليكم اأن تجعل��وا التربية على 

راأ���ض كّل الأم��ور وف��ي مقّدمته���، فنفو���ض ال�س��ب�ب م�س��تعّدة لتقّب��ل اأّي �س��يء ُيلق��ى فيه���، فهي 

كم��راآة م�سقول��ة ل��م تنف�س��ل عن فطرته�، وهذه المراآة تعك���ض كّل م� يرت�س��م عليه���. ف�إّن ك�ن 

المعلِّم معلِّمً� يدعو اإلى النور ويدعو اإلى ال�سالح واإلى الإ�س��الم واإلى الأخالق الحميدة والقيم 

الإ�سالمية والإن�س�نية، تلك القيم التي ير�س�ه� اهلل، ف�إن فعل ذلك، كم� ك�ن الأنبي�ء يخرجون 

الن����ض م��ن الظلم���ت اإلى النور، ف�إنه اأي�سً� يخرج ال�س��ب�ب م��ن الظلم�ت اإلى الن��ور، وعمله هو 

عمل الأنبي�ء R، ولو اأن المعّلمين - ل قّدر اهلل- �س�روا على خالف طريق الحق وال�سراط 

الم�س��تقيم ولم يقوموا بتربية وتزكية اأنف�س��هم ف�إّن اآراءهم واأفك�رهم المنحرفة �سترت�س��م على 

.
(1(

مراي� نفو�ض �سب�بن� وتحرفهم عن الطريق الم�ستقيم اإّم� �سرقً� اأو غربً�

العلوم مقّدمة للتوحيد القلبي

 ،
(2(

كم��� اأّن ر�س��ول اهلل P ف��ي الحدي��ث ال�س��ريف لكت���ب الك�ف��ي ح�س��ر العل��م ف��ي ثالثة

عّبر P عن الق�س��م الأّول الذي هو علم العق�ئد ب�لآية والعالمة المحكمة، والنكتة في هذا اأّن 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 13، �ض 505 - 508.
اإ�س�رة اإلى الحديث النبوي ال�سريف: »اإنما العلم ثالثة: اآية محكمة، اأو فري�صة عادلة، اأو �صّنة قائمة، وما خالهّن فهو ف�صل«؛   (2(

ال�سيخ الكليني، الك�في؛ج1،�ض32، كت�ب العلم، ب�ب �سفة العلم،ح1.
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� ل بّد اأن تكون اآي��ة اإلهّية ويكون المنظور والمق�سود منه� هو طلب الحّق  العل��وم العق�ئدي��ة اأي�سً

والبح��ث ع��ن المحب��وب المطلق، بحيث لو فر���ض اأّن متكّلًم� اأو حكيمً� �سرف عمره في ال�س��عب 

المت�س��ّتتة والفن��ون المتكّث��رة لعلم ال��كالم والحكمة بينم� لم يك��ن العلم غ�ية اإلهي��ة واآلة لطلب 

الحّق وحّبه ف�إّن هذا العلم �سيكون حج�بً� بل حج�بً� اأكبر، ول يكون علمه اإلهيً� ول حكمته اإلهّية 

ب��ل يك��ون القلب اأكث��ر اعتن�ء، بعد البحث الكثير والقيل والق�ل الطوي��ل، بع�لم الطبيعة والكثرة 

وتكون الروح اأ�سّد تعّلقً� ب�أغ�س�ن ال�سجرة الخبيثة. 

ول��و ُفر���ض اأّن ع�لمً� بحث عن التوحيد والتجريد ولكن ل��م يكن ب�عث هذا العلم طلب الحّق 

وحّب اهلل تب�رك وتع�لى بل ك�ن الداعي له هو نف�ض العلم وفنونه البديعة، بل النف�ض و�سوؤون�ته� 

فال يكون علمه اآية وعالمة ول حكمته حكمة اإلهّية بل نف�س�نية وطبيعية.

فم��� ا�س��تهر عن��د العلم���ء اأّن ق�س��مً� م��ن العل��وم مطل��وب في نف�س��ه -وال��ذي تق�بل��ه العلوم 

- لي���ض �سحيحً� في نظري الق��سر، بل لجميع العلوم المعتبرة �س��مة المقدمّية؛ غ�ية 
(1(

العملية

الأم��ر اأّن كّل واح��د مقّدم��ة ل�س��يء وعل��ى نح��و خ��ض، فعل��م التوحي��د والتوحيد العلم��ي مقّدمة 

لح�سول التوحيد القلبي الذي هو توحيد عملي، ويح�سل ب�لتعّمل والتذّكر والرتي��ض القلبي.

وم��� اأكث��ر الأ�س��خ��ض الذي��ن �سرف��وا العمر ف��ي التوحي��د العلمي و�سرف��وا الوق��ت ب�لمط�لعة 

والبحث والتعليم والتعلُّم ولكن لم يهتدوا اإلى �سبغة التوحيد ولم ي�سبحوا علم�ء اإلهّيين اأو حكم�ء 

رب�نيين، بل تزلزلت قلوبهم اأكثر من غيرهم وهذا لأّن علومهم لم تكن مّت�سمة ب�سمة الآيتية، ولم 

يكن لهم �سغل ب�لري��س�ت القلبية، وزعموا اأّن هذا الطريق يطوى ب�لمدار�سة فح�سب.

ي��� اأّيه��� العزي��ز، اإّن جمي��ع العل��وم ال�س��رعية مقّدم��ة لمعرفة اهلل تب���رك وتع�ل��ى ولح�سول 

، غ�ية الأمر اأّن 
(2(

حقيقة التوحيد في القلب التي هي �سبغة اهلل { ڱ ں ں ڻ ڻڻ }

بع�سه� مقّدمة قريبة وبع�سه� مقّدمة بعيدة وبع�سه� بال وا�س��طة وبع�سه� الآخر مع الوا�س��طة. 

فعل��م الفقه مقّدمة للعمل، والأعم�ل العب�دية هي بنف�س��ه� مقّدم��ة لح�سول المع�رف وتح�سيل 

ّديت ب�آدابه� ال�سرعية القلبية والق�لبية والظ�هرية والب�طنية. ول يمكن 
ُ
التوحيد والتجريد، اإن اأ

نقل مثيل هذا الراأي عن ال�س��يخ الرئي���ض اأبو علي �س��ين� في منطق ال�س��ف�ء حيث يقول: »والفل�س��فة النظرية اإّنم� الغ�ية فيه� تكميل   (1(
النف�ض ب�أن تعلم فقط«؛ ال�سف�ء؛ج1،�ض12،ق�سم المنطق، المق�لة الأولى، الف�سل 2. 

)2)  �سورة البقرة، الآية 138.
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من�ق�س��ة ذل��ك ب�لق��ول اإّنه ل��م يح�سل م��ن عب�داتن� طوال اأربعين اأو خم�س��ين �س��نة اأي مع�رف 

وحق�ئق وال�س��بب اأّنه لم يح�سل من علومن� كيفية حتى ول ح�ل. ولم يكن ولي���ض لن� اأي ارتب�ط 

ب�لتوحيد والتجريد وهم� قّرة عين الأولي�ء. وتلك ال�س��عبة من علم الفقه والتي تتكّفل ب�سي��س��ة 

.
(1(

المدن وتدبير المنزل وتعمير البالد وتنظيم العب�د هي اأي�سً� مقّدمة لتلك الأعم�ل

الوقوع في الغفلة والغرور جّراء تحصيل العلم

ب اأنف�س��ن� بحيث ل تكون  ول اأدري اإل��ى مت��ى نبق��ى على هذه الح�لة، يجب َكَحدٍّ اأدنى اأْن ُنهذِّ

ه��ذه العل��وم الر�س��مّية م�نعًة لن� ع��ن اهلل وذكر اهلل، وهذه م�س���ألٌة ُمهّمٌة اأْن ل ُي�سبح ال�س��تغ�ُل 

َل اإلى ع�مٍل لبعث الغرور فين� فُيبعدن� عن مبداأ الكم�ل. ب�لعلم �سببً� للغفلة عن اهلل، واأن ل َيَتَحوَّ

هذا الغرور َموُجوٌد لدى العلم�ء بمختلف الخت�س��س�ت، �سواء العلوم الم�دّية والطبيعّية اأم 

دُّ الإن�س���َن  العل��وم ال�س��رعّية اأم العلوم العقلّي��ة، فم� لم يكن القلُب ُمَهّذبً� َظَهَر الُغروُر الذي َي�سُ

ب�س��ورٍة ك�مل��ٍة ع��ن اهلل. عندم��� َيْنَهِمُك ب�لمط�لع��ة يغرق فيه�، وعندم��� َيُقوُم لل�س��الة ُيوؤّديه� 

بدون ح�سور. ك�ن اأحد اأ�سدق�ئي M يقول: ل اأتذّكر الآن، اتركني اإلى اأْن اأقوم لل�سالة لكي 

اأتذّكر!!، ك�أنَّ الإن�س�ن عندم� يوؤّدي ال�سالة فهو لي�ض في ال�سالة اأ�ساًل، ل يتوّجه اإلى اهلل وقلبه 

لي���ض م��ع ال�س��الة بل في مك�ٍن اآخر. قد ُيفّك��ُر اأي�سً� بكيفية َحلِّ م�س���ألٍة علمّيٍة، هذا العلم الذي 

دُّ الإن�س���َن عن الغ�ية والمق�سود. هذا الأمر َي�سُدُق  مة للو�سول للغ�ية والمق�سود، َي�سُ هو ُمَقدِّ

ُل  بً� َيَتَحوَّ على العلوم ال�س��رعّية، علم التف�س��ير وعلم التوحيد، ف�لقلُب اإذا لم يكن ُم�ْس��َتِعّدًا ُمَهذَّ

دُّ الإن�س�َن. فيه حتى علُم التوحيد اإلى ِغلٍّ َوَقيٍد َي�سُ

العلوم ال�س��رعّية جميعه� و�س���ئل، الم�س���ئل ال�س��رعّية جميعه� و�س���ئل للعمل، والعمُل اأي�سً� 

و�س��يلٌة، جميعه� و�س���ئل الو�سول للمق�سد والغ�ية، و�س���ئل لإيق�ظ النف�ض، ولكي تخرج من هذه 

الحج��ب الظلم�نّي��ة، ه��ذه الحجب التي تجعلن� في ظلم�ت، تخرج من ه��ذه الظلم�ت لت�سل اإلى 

 ،»
الُحُج��ِب النورانّي��ة، كم��� ورد في و�سفه� ب���أن »هلل �َص��ْبِعيَن اأْلَف ِحج��اٍب ِمْن ُن��وٍر )وُظْلَم��ٍة()2)

)1) الإم�م الخميني، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 8 - 10.
)2)  ق���ل النب��ي P: »اإن هلل �ص��بعين األ��ف حج��اب من نور وظلمة«؛ مر�س���د العب�د؛�ض171؛ العالمة المجل�س��ي، بح�ر الأنوار؛ ج55، 
���ض45، تحقي��ق ال�س��يد ابراهي��م المي�نج��ي، محم��د ب�ق��ر اليه��ودي، ن�س��ر موؤ�س�س��ة الوف���ء - بي��روت، ط2، 1983م، ف��ي تجديد 

الم�س�فحة، ح25.
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وحت��ى تل��ك النورّي��ة فهي ُحُجٌب اأي�سً�، َوَنْحُن بعد لم نخرج حتى م��ن الُحُجِب الظلم�نّية، ل زلن� 

نتقلقل في اأطب�قه� ول ندري م�ذا �ستكون الع�قبة.

العلُم لم ُيوؤّثر في نفو�س��ن� �س��وى ب�لت�أثير ال�س��ّيء، هذه العلوم وتلك، ال�س��رعّية والعقلّية 

التي �سّم�ه� الم�س�كيُن ب� الذهنّي�ت، اأي التي ل عينّية له�، هي و�س�ئل للو�سول اإلى المق�سد 

ن� ع��ن المق�سد، فال يعود علمً� بل حج�بً� ظلم�نّيً�، وهذا هو  والغ�ي��ة، ولك��ن ُكاّلً منه� ي�سدُّ

 يحجز الإن�س���َن عن الو�سول اإلى المق�سد، وعن تحقيق م��� ُبِعَث الأنبي�ء من 
ٍ
واق��ُع ُكلِّ عل��م

اأجله.

فبعثُة الأنبي�ء هي من اأجل اإخراج الن��ض من هذه الدني� ومن هذه الظلم�ت، واإي�س�لهم اإلى 

مب��داأ الن��ور ل الأن��وار، ب��ل النور المطلق. الأنبي�ء ج���وؤوا من اأجل اإي�س�ل الن����ض اإلى الفن�ء في 

.
(1(

النور المطلق، واأْن تفنى هذه القطرة في البحر )وب�لطبع المث�ُل لي�ض ُمنَطِبَقً�(

حصول العلم بالتأويل على أثر التزكية

ه��ذه الحقيق��ة واللطيف��ة الإلهي��ة - اأي العل��م ب�لت�أوي��ل - تح�س��ل ب�لمج�ه��دات العلمي��ة 

والري��س���ت العقلي��ة؛ مقرونة ب�لري��س�ت العملية، وتطهير النفو���ض، وتنزيه القلوب، وتقدي���ض 

، و {  پ 
(2(

الأرواح، كم��� ي�س��ير اإلى ذلك قوله تع�ل��ى: { ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ }

، واإن ك�ن الرا�س��خون ف��ي العل��م والمطّه��رون عل��ى نح��و الإط��الق ه��م 
(3(

ڀ ڀ ڀ }

ً� بهم، ولكن  ، ولذل��ك ك�ن علم الت�أويل بجميع مراتب��ه مخت�سّ
(4(

الأنبي���ء والأولي���ء المع�سومون

لعلم���ء الأّم��ة اأي�س��ً� حّظ وافر من ذلك العلم يتن��س��ب مع مرتبتهم في العل��م والطه�رة ، ولهذا 

.
(5(

نقل عن ابن عب��ض - ر�سي اهلل عنه- قوله: »اأن� من الرا�سخين في العلم«

الإم�م الخميني، تف�سير �سورة الحمد، �ض 139 - 140.  (1(
)2) �سورة اآل عمران، الآية 7.
)3) �سورة الواقعة، الآية 79.

)4) ال�سيخ الكليني، الك�في؛ج1،�ض213 »كت�ب الحجة«، »ب�ب اأن الرا�سخين في العلم هم الأئمة  R«؛ البحراني، تف�سير البره�ن؛ 
ج1، �ض370.

الإم�م الخميني، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 61.  (5(
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حصول اإلدراك القلبي على أثر التزكية

م��� ُتذك��ر التزكي��ة اأّوًل وُيذكر التعليم بعده� لأنَّ النفو���ض اإذا لم ُت��َزكَّ ف�إنَّه� لن تتمّكن من  اإنَّ

الو�سول، ف�أذن الإن�س���ن قد ت�س��مع �سيئً�، وعقله قد ُيدرك اأحي�نً� وُيقيم البره�ن، وقد ي�سّم اإلى 

ج�نبه م�س�ئل عرف�نية، لكن م� ينبغي على القلب اأْن يجده اأمر �سعب، اإذ كيف نجد الطموح�ت 

التوحيدية والطموح�ت العرف�نية التي بعث به� الأنبي�ء R كيف نجده� وندخله� قلوبن�، ثم 

تدخل بعد ذلك في �سهودن�. هذه الم�س�ألة التي تحت�ج اإلى ري��س�ت بعد التعليم والتعّلم، تحت�ج 

اإلى التزكية، واإلى ج�نب التزكية ي�أتي التعّلم والحكمة، وتتبعه� الم�س�ئل التي تطراأ على النفو�ض 

الم�ستعّدة، وهذا يوجد تحّوًل في النفو�ض بحيث لو و�سلت اإلى ذلك المق�م لأدركت الأ�سي�ء كم� 

.
(2(

، وهذا م� اأراده العظم�ء والأنبي�ء
(1(

هي »اللهّم اأرني الأ�صياء كما هي«

العلم والتهذيب أساسا تحصيل مقام اإلنسانية

اإّنن��ي اأ�س���أل اهلل تب���رك وتع�ل��ى توفيقكّن اأّيته� الن�س���ء واأّيته� الأخوات ال�س���عي�ت في العلم 

وكذلك في العمل وفي تهذيب الأخالق. فكم� اأّن العلم لوحده ل ينفع ف�إّن التهذيب الأعمى لوحده 

ل ينفع هو الآخر، اإّن العلم مع تهذيب النف�ض هو الذي يو�سل الإن�س�ن اإلى مق�م الإن�س�نية. واإّنني 

اأ�س���أل اهلل تب���رك وتع�ل��ى اأن يوفقكّن و�س���ئر الأخوات في اأرج�ء اإي��ران واأن يوّفق الإخوة كذلك 

لل�س��ير بجن�حي العلم والعمل مع الأخالق الإ�س��المية اإلى الأم�م واأن ُيطّبق الإ�س��الم في اإيران 

.
(3(

كم� يريده اهلل تب�رك وتع�لى

ي اإلنسان
ّ

العلم والعمل جناحا ترق

�سّر، والعمل ب��ال علم ل نتيجة له، ف�لعل��م والعمل جن�ح�ن 
َ
العل��م وح��ده ل اأث��ر له، ب��ل رّبم� اأ

ي�سل بهم� الإن�س�ن اإلى الإن�س�نية. العلم بكّل ال�سوؤون والعمل -النف�س�ني والج�سم�ني والعقالني- 

يو�س��الن الإن�س���ن اإلى مراتب الإن�س���نية. والأم��ل اأْن تلتفتوا اأنتم اأّيه� ال�س���دة اإلى هذا المطلب 

ف��ي عوال��ي اللئ�لي، لالإح�س���ئي، ج4،���ض132، ذكر الحديث: »الله��م اأرنا الحقائق كم��ا هي«. وفي التعليق عليه نقل عن التف�س��ير   (1(
الكبير للفخر الرازي؛ج6،�ض24 ومر�س�د العب�د؛�ض309،ك�لت�لي: »اأرنا الأ�صياء كما هي«.

)2)  �سحيفة الإم�م، ج 19، �ض 225.
)3)  م.ن، ج 18، �ض 405.
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خالل الدرا�سة، وُتنّزهوا اأنف�سكم في المدار�ض عن تعّلق�ت الدني�، فكّل بالءات الب�سر من هذه 

.
(1(

التعّلق�ت

تحصيل السعادة على أساس العلم والتهذيب

لقد اأّكد الأنبي�ء كثيرًا على التربية وك�نوا ي�س��وقون الن����ض ب�تج�ه تهذيب اأنف�س��هم اأكثر مّم� 

�سعوا في تعليمهم، وذلك لأّن ف�ئدة التربية اأكثر، وب�لطبع لقد ك�ن العلم مو�سع اهتم�م الأنبي�ء 

جميع��ً�، لكّنهم��� يجب اأن يكون� مع��ً� ف�لتهذيب والتعليم جن�ح�ن، ف�إذا اأراد �س��عب اأن يطير نحو 

.
(2(

ال�سع�دة، عليه اأن يطير بكال الجن�حين

العلم والمعنويات يجلبان السعادة

لي�ست ب�لحّرية وحده� �سع�دة الأمة، ولي�ست ب�ل�ستقالل وحده �سع�دة الأمة، ولي�ست ب�لم�ّدي�ت 

وحده� �سع�دة الأمة، فهذه جميعه� في ظّل المعنوي�ت ُتحّقق ال�سع�دة. المعنوي�ت هي الأهّم. ا�سعوا 

اإلى ك�سب المعنوي�ت. العلم وحده ل ف�ئدة فيه. اإّن العلم مع المعنوي�ت يكون علمً�؛ والأدب وحده ل 

ف�ئدة فيه، واإّنم� الأدب مع المعنوي�ت. المعنوي�ت هي التي ت�سمن ال�س��ع�دة الت�مة للب�س��ر؛ ف��سعوا 

لوا المعنوي�ت. لتكن ف��ي الج�مع�ت معنوي�ت، لتكن  لك�س��ب المعنوي�ت. اأثن���ء تح�سيل العلم، ح�سِّ

.
(3(

في المدار�ض معنوي�ت، لتكن في اأم�كن التعليم معنوي�ت، حتى ت�سيروا اإن �س�ء اهلل �سعداء

تقوية توأما العلم واألخالق

، ولعّل  المهّم هو اأن يكون جن�ح� العلم والعمل معً�، ف�لعلم بدون عمل غير مفيد بل هو م�سرٌّ

اأكث��ر الم�س�ئ��ب التي حّلت ب�لب�س��ر ن��س��ئة عن العلم، وكّل ه��ذا الخراب الذي ح��ّل ب�لدني� اإّنم� 

نت��ج ع��ن ع��دم اقتران العلم ب�لتهذيب، اإن لديه��م علمً� ولكّنهم غير مهّذبي��ن، فلو اأردتم خدمة 

الإ�س��الم وخدم��ة وطنكم وحفظ ا�س��تقاللكم واأن ل ترتهن��وا لأية جهة، عليك��م اأن تقّووا اأوا�سر 

 .
(4(

العلم وكذلك تجتهدوا في تهذيب الأخالق وتح�سين العمل اأي�سً�

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 8، �ض 267 - 268.
)2)  م.ن، ج 16، �ض 501.

)3)  م.ن، ج 7، �ض 534.
)4)  م.ن، ج 19، �ض 325.
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االنتصار على أساس التحصيل والتهذيب

اإذا كنت��م تمتلك��ون في المراكز التي اأنتم فيه� هدف��ً� �سحيحً� وغ�ية �سحيحة وتعملون لأجل 

بلوغ تلك الغ�ية ولأجل الو�سول اإلى م� ُيريده اهلل تب�رك وتع�لى وهو تهذيب النف���ض وعب�دة اهلل 

واإبع�د كّل اأنواع ال�س��رك والإلح�د عن اأنف�س��كم وعن مراكزكم، اإذا كنتم كذلك ف�س��تنت�سرون. 

فجمي��ع اأن��واع الف�س���د والم�س���كل التي تواجه اأي بلد، هي ب�س��بب اأّن مراكز التعلي��م والتعّلم فيه 

لي�س��ت مراك��ز للتهذي��ب. ل يوجد فرق بين المدار���ض التعليمية القديمة والحديث��ة. اإذا لم يكن 

تهذي��ب والت��زام وم� لم يعرف الإن�س���ن طريقه و�سراطه الم�س��تقيم واإذا ل��م يكن هدفه وغ�يته 

نف�ض الغ�ية الإ�سالمية للتعليم فهذا نف�سه ب�عث على النحراف وهذا الذي ي�أخذن� نحن والدول 

.
(1(

الإ�سالمية اإّم� يمينً� واإّم� �سم�ًل

ب
ّ
ي نورانية العلم في القلب المهذ

ّ
تجل

هّذبوا اأنف�سكم؛ تهّذبوا ب�آداب اهلل، ب�سنن اهلل، ف�إن لم يكن ذلك لن يكون للعلم اأثر فيكم. 

اإّنك��م اإن ل��م تكون��وا مهّذبي��ن ل��ن تح�سلوا على ذل��ك النور ال��ذي »يقذفه اهلل ف��ي قلب من 

. ذلك العلم الذي ي�ستتبع النورانية، ذلك العلم الذي هو نور، واهلل يهبه تب�رك وتع�لى، 
(2(

ي�صاء«

ل ي�سمل كّل القلوب، اإذ ل يليق به كّل قلب. فم� لم ُيهّذب ذلك القلب، وم� لم ُيفّرغ من الأخالق 

القبيحة ومن الأعم�ل ال�س��يئة، وم� لم يتوّجه اإلى اهلل وي�س��لم اإلى اهلل �س��بح�نه وتع�لى ب�لك�مل، 

ف�إن��ه ج��ّل وع��ال لن يق��ذف ذلك النور فيه، فه��ذا الأمر ل يت��ّم عبثً�، ول يح�س��ل ب�لحر�ض على 

المعرف��ة بدق�ئ��ق العل��وم، ف�لغزال��ي ك�ن ع�لمً� جيدًا ج��ّدًا بدق�ئق العلوم، وك��ذا ك�ن اأبو حنيفة 

والكثي��ر غيره��م، هن���ك الكثي��ر مّمن يحيط��ون بدق�ئ��ق العلوم بنح��و اأف�سل م��ن الجميع، لكن 

الب���ري تب���رك وتع�لى لم يتلّط��ف عليهم بذلك النور. فهذا يحت�ج اإلى التهذيب. وهذا ي�س��لتزم 

بذل الجهد والري��سة. واأنتم اأيه� ال�س���دة م� دمتم قد دخلتم في هوؤلء القوم فعليكم ب�لترّي�ض 

.
(3(

وبذل الجهد، وعليكم ب�لمراقبة

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 3 - 4.
اإ�س���رة اإل��ى حدي��ث عن��وان الب�س��ري عن الإم�م ال�س�دق Q: »لي���س العل��م بالتعّلم، اإنما ه��و نور يقع في قل��ب من يريد اهلل   (2(

تبارك وتعالى اأن يهديه«. العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار؛ج1،�ض225، كت�ب العلم، ب�ب اآداب طلب العلم، ...، ح17.

)3)  �سحيفة الإم�م، ج 2، �ض 38 - 39.
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طلب العلم لله

انتبهوا اأعّزائي لتدخلوا في جند اهلل، ف�لدر���ض وحده ل ُيدخل الإن�س���ن في جند اهلل. العلم 

ة- ل يو�سل الإن�س���ن اإلى مراتب الإن�س���نية. يجب اأن يكون، لكن  وح��ده- العل��وم الق�نونية خ��سّ

يج��ب اأن يقترن به التوّجه اإلى الغيب. ادر�س��وا هلل. لق��د بداأتم من ال�سفر، واآمل اأن تم�سوا اإلى 

.
(1(

الالمتن�هي، ام�سوا اإلى حيث ل ترون غير اهلل، وترون كّل �سيء منه، وكل اأحد مظهرًا له

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 8، �ض 269.



 الحوزة العلمية  

وتهذيب النفس

 الفصل الرابع





الحوزة وتهذيب النفس

اأنتم اأّيه� ال�س���دة ال�س���لكون �س��بيل الإ�س��الم والِعلم، المتلّب�س��ون بلب����ض الإ�س��الم والأنبي�ء 

وح�ني��ة، ل تظّن��وا اأّن الدر���ض مفي��د لكم من دون اأن تكون القراءة ب��س��م ال��رّب. فهو م�سّر  والرُّ

حينً�، وب�عث على الغرور حينً�، ومبعد لالإن�س���ن عن ال�سراط الم�س��تقيم حينً�. اأ�سح�ب البدع 

ك�ن اأكثره��م م��ن اأه��ل العل��م، واأولئك الذين دعوا بخ��الف الواقع ك�ن اأكثرهم م��ن اأهل العلم، 

ف��الأّن علمهم لم يكن قراءة ب��س��م الرّب، ك�ن ذا انح��راف منذ البدء. وهذا الطريق المنحرف 

كّلم� امتّد اإلى الأم�م ازداد انحرافً� وبعدًا عن الإن�س���نية. فكم من امرئ راآه الن����ض الفيل�س��وف 

الأعظ��م، والفقي��ه الأك��رم، يعلم كّل �س��يء، خّزان العلوم، لك��ن لأّن قراءته لم تكن ب��س��م الرّب 

ازداد بع��ده عن ال�سراط الم�س��تقيم وع��ن الجميع. وكّلم� ازداد التخزي��ن زاد الِوزر، وكّلم� كبر 

، يكون العل��م ُظْلمة حينً� 
(1(

الخ��ّزان ا�س��تّد ال��ِوزر وازدادت ظلم�ت��ه: { ڱ ڱ ں ں}

ل ن��ورًا. ذل��ك العلم الذي ي�س��رع ب��س��م الربِّ يكون في��ه نور الهداية. وذل��ك العلم الذي يح�سل 

ري��د من�سبً�، اأو 
ُ
ابتغ���ء التعّل��م، فح�س��نه ه��و اأن �س�حب��ه يريد اأن يتعّل��م، واإل فمن يق��ول ب�أّنني اأ

اأن اأك��ون اإم���م جم�ع��ة، اأو اأن اأكون خطيبً�، اأو اأن اأكون مقبوًل لدى الع�ّمة محبوبً� لدى الن����ض، 

ف اأدّق  فه��ذا انح��راف. هذه كّله� انحراف�ت، وكلُّه� دقيقة! ال�سراط الم�س��تقيم بح�س��ب م� ُو�سِ

��عرة، اإّنه في غ�ية الدّقة.  فكم من اإن�س���ن اأفنى عمرًا في الري�ء وهو لم يدِر؟ ك�ن كل م�  من ال�سَّ

عمله ري�ء طوال عمر ب�أكمله ولم يفهم اأنه ك�ن ري�ًء؛ اإّنه دقيق لدرجة اأّن الإن�س�ن نف�سه ل يدري! 

يوجد موازين لذلك؛ اأولئك الذين هم اأهل العمل لم يعينوا الموازين حتى نفهم نحن من وم�ذا 

.
(2(

ون�سّخ�ض اأنف�سن�. في علم الأنبي�ء الذي هو علم �سن�عة الإن�س�ن توجد الموازين

)1) �سورة النور، الآية 40.
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 8، �ض 328 - 329.
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ب باألخالق واألعمال الحسنة التأدُّ

يتحّت��م عل��ى اأهل العلم � زادهم اهلل �س��رفً� وعظم��ة � اأن يتبّروؤوا من المف��س��د الأخالقية 

والعملي��ة، واأن يزّين��وا اأنف�س��هم بحلي��ة الأعم�ل الح�س��نة والأخ��الق الكريم��ة، واأن ل يخلعوا 

اأنف�سهم عن المك�نة ال�سريفة الذي اأنعم اهلل تع�لى به� عليهم، اإذ اإّن خ�سران ذلك ل يعلمه 

.
(1(

اإل اهلل

تهذيب الظاهر والباطن بواسطة العلوم الدينية

ق�سم بروح الحبيب، اأّن العلوم الإلهية والدينية اإذا لم تهدن� اإلى طريق ال�سالح وال�ستق�مة، 
ُ
اأ

ول��م ُته��ّذب بواطنن��� وظواهرن���؛ ف�إّن اأحق��ر الِح��رف الدنيوية اأف�س��ل منه���؛ لأن نت�ئج الحرف 

الدنيوي��ة ع�جلة ومف��س��ده� اأق��ّل، في حين اأّن العل��وم الدينية اإذا اتخذت و�س��يلة لإعم�ر الدني� 

.
(2(

ك�نت بيعً� للدين، ووزر بيع الدين ووب�له اأ�سدُّ واأفظُع من كّل �سيء

وجوب التهذيب بالتالزم مع طلب العلوم الدينية

اإّن اكت�س�ب الف�س�ئل والمك�رم الإن�س�نية وتحقيق المع�يير الآدمية هو من التك�ليف ال�سعبة 

والعظيمة جّدًا الملق�ة على ع�تقكم. فال تت�سّوروا اأّنكم ب�ن�سغ�لكم الآن بطلب العلوم ال�سرعية 

ودرا�س��ة الفقه الذي هو اأ�س��رف العلوم، قد ارتحتم وعملتم بواجبكم وتكليفكم. ف�إذا لم يتوافر 

الإخال�ض وق�سد القربى، ف�إّن هذه العلوم ل تنفع �سيئً�.

اإذا ك�ن تح�سيلك��م العلم��ي لغي��ر اهلل والعي���ذ ب���هلل، وبدافع الأهواء النف�س��ية وال�س��تحواذ 

عل��ى المراك��ز الجتم�عي��ة والوج�ه��ة الدنيوي��ة، ف�إّنكم لن تجنوا غي��ر الوزر والوب���ل.. اإّن هذه 

الم�سطلح���ت اإن ل��م تكن لوج��ه اهلل تع�لى، ف�س��تكون وزرًا ووب�ًل. اإّن ه��ذه الم�سطلح�ت مهم� 

كث��رت وعظم��ت، اإذا ل��م تكن مقرونة ب�لتهذيب والتقوى ف�إّنه� �س��وف تنته��ي ب�سرر دني� مجتمع 

الم�سلمين واآخرتهم.

)1)  الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، �ض 190.
)2)  م.ن، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 342.
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اإّن مجّرد تعلُّم هذه الم�سطلح�ت ل ُيجدي نفعً�. كم� اأّن علم التوحيد اإذا لم يقترن ب�سف�ء 

النف���ض �س��يكون وب���ًل. فم��� اأكثر الأ�س��خ��ض الذين ك�نوا علم���ء في علم التوحي��د ولكّنهم ك�نوا 

�س��ببً� ف��ي انح��راف جموع غفيرة من الن����ض.. وكم من الأ�س��خ��ض ك�نوا يتقنون هذه الدرو���ض 

الت��ي تدر�س��ونه� بنح��و اأف�س��ل منكم، ولكن نظ��رًا لأّنهم ك�ن��وا منحرفين ولم ي�سلحوا اأنف�س��هم 

وُيهّذبوه�، ف�إّنهم عندم� نزلوا اإلى المجتمع اأ�سّلوا الن��ض واأف�سدوا كثيرين.

ف�إذا تجّردت هذه الم�سطلح�ت الج�ّفة من التقوى وتهذيب النف�ض، ف�إّنه� كّلم� تكّد�ست في 

الذهن اأكثر، تع�ظم التكّبر والغرور في دائرة النف�ض اأكثر ف�أكثر. واإّن ع�ِلم ال�سوء الذي �سيطر 

علي��ه الغ��رور والتكّب��ر، ل يتمّكن من اإ�سالح نف�س��ه والمجتم��ع، ول يجلب غير ال�سرر لالإ�س��الم 

والم�سلمين. و�سوف ُي�سبح بعد �سنين من طلب العلم واإنف�ق الحقوق ال�سرعية والتمّتع ب�لحقوق 

م الإ�س��الم والم�س��لمين، وو�س��يلة في ت�سليل ال�س��عوب  والمزاي� الإ�س��المية، عقبة في طريق تقدُّ

وانحرافه�؛ وُت�سبح ثمرة كّل هذه الدرو�ض والبحوث والن�سغ�ل في الحوزات، اأن يحول دون ن�سر 

ف المجتمع  الإ�س��الم واإط��الع الع�ل��م على حق�ئق الق��راآن. بل قد ُي�سبح وجوده ح�ئ��اًل دون تعرُّ

على الإ�سالم وعلم�ء الدين.

اأن� ل اأقول: ل تدر�س��وا، ل تكت�س��بوا العلم؛ بل ينبغي اأن تلتفتوا اإلى اأّنكم اإذا اأردتم اأن تكونوا 

اأبن���ء مفيدي��ن وف�علي��ن لالإ�س��الم والمجتمع، واأن تتوّلوا قي���دة الأمة وتوعيته� ب�لإ�س��الم، واإذا 

اأردتم اأن تدافعوا عن حمى الإ�سالم وتذودوا عن حي��سه؛ ينبغي لكم اأن تعّززوا قواعد الفق�هة 

واأن ُت�سبحوا من اأ�سح�ب الراأي فيه�. ف�إذا لم تدر�سوا ف�إنه يحرم عليكم البق�ء في المدر�سة، 

�سة لدار�س��ي العلوم الإ�سالمية. طبعً� اإّن  ول ُيمكنكم ال�س��تف�دة من الحقوق ال�س��رعية المخ�سّ

ك�س��ب العل��م واج��ب، ولك��ن مثلم� تجّدون وتجته��دون في الم�س���ئل الفقهي��ة والأ�سولية يجب اأن 

ت�سعوا في طريق اإ�سالح اأنف�سكم اأي�سً�. ف�أّي خطوة تخطونه� على طريق تح�سيل العلم، ينبغي 

اأن ُتق�بله� خطوة اأخرى على طريق ا�س��تئ�س�ل الأهواء النف�س��ية الخبيثة وتعزيز القوى الروحية 

.
(1(

واكت�س�ب مك�رم الأخالق وتح�سيل المعنوي�ت والتقوى

)1)  الإم�م الخميني، الجه�د الأكبر، �ض 8 - 9.
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تهذيب النفس أوجب األعمال لطالب العلم

يج��ب على طاّلب العلوم الدينية، وال�س���لكين لهذا ال�س��بيل المحف��وف ب�لمخ�طر، اأن يكون 

اأول م� ي�سعونه بعين العتب�ر، اإ�سالح اأنف�س��هم اأثن�ء الدرا�س��ة واأن ُيقّدموه مهم� اأمكن على كّل 

.
(1(

�سيء، لأّنه اأوجب كّل الواجب�ت العقلية والفرائ�ض ال�سرعية واأ�سعبه�

ضرورة التهذيب مع التحصيل

ريده منكم هو اأن تن�س��غلوا بجّدية ب�لدرا�س��ة والبحث، ول تغفلوا ب�أّي وجه، واأن تجتهدوا 
ُ
م� اأ

.
(2(

ين المقّد�ض اأثن�ء الدرا�سة بتهذيب الأخالق وتحكيم مب�ني الدِّ

السعي في تحصيل الفضائل

ي��ن في تهذي��ب الأخالق  ي��ن ف��ي تح�سي��ل العل��م اأن يكون��وا كذلك مجدِّ عل��ى ال�س���دة المجدِّ

والأعم���ل والعق�ئ��د والف�س�ئ��ل الأخالقية، ف�لعلم بال عم��ل ول تقوى م�سّر ف��ي اأغلب الأوق�ت. 

ي  ف�لع�لم يجب اأن يكون متقيً� وذاِكرًا هلل تب�رك وتع�لى لي�ستطيع تربية المجتمع. ويجب اأن ُيربِّ

.
(3(

نف�سه ليقدر على تربية المجتمع

م
ّ
ضرورة وجود معل

يج��ب اأن تتيّقظ��وا. عليكم اأن ت�سعوا برن�مجً� لتهذيب النفو���ض وتزكيته� واإ�سالح الأخالق. 

لوا مج�ل�ض الوعظ والخط�بة والن�سح والإر�س�د.  ر�سً� لالأخالق، و�سكِّ وليتخذ كّل واحد منكم مدِّ

ف�لإن�س�ن وحده يعجز عن تهذيب نف�سه. 

واإذا م��� بقي��ت الحوزات العلمية هكذا خ�لية من مرّبي الأخالق ومج�ل���ض الوعظ والإر�س���د 

ف�ستكون محكومة ب�لفن�ء.

)1)  الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، �ض 420.
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 2، �ض 317.

)3)  م.ن، ج 8، �ض 303.
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فكيف يحت�ج علم الفقه والأ�سول اإلى اأ�س��ت�ذ ودر���ض وبحث؛ وكل علم و�سن�عة في الدني� ل 

�ض ف��ي مج�ل ول ُي�سبح  ���ض؛ -ال�س��خ�ض المتعّنت والفرداني ل يتخ�سّ ب��ّد له� من اأ�س��ت�ذ ومدرِّ

فقيه��ً� اأو ع�لم��ً�!- ول يك��ون الأم��ر كذلك ف��ي العلوم المعنوي��ة والأخالقية التي ه��ي هدف بعثة 

الأنبي���ء وم��ن األطف العلوم واأدّقه�؟! كيف ل تحت�ج اإلى تعليم وتعلُّم واأّنى ُيمكن تح�سيله� بدون 

معلِّم؟! لقد �سمعت مرارًا اأن �سّيدًا جلياًل ك�ن معلِّم الأخالق والمعنوي�ت لأ�ست�ذ الفقه والأ�سول 

.
(2(((1(

المرحوم ال�سيخ الأن�س�رى 

ضرورة التوّجه إلى األخالق والعلوم المعنوية

ه��� قد انق�ست �س��نة اأخ��رى من اأعم�رن�.. اأنتم ال�س��ب�ب ت�س��يرون نحو الهرم وال�س��يخوخة، 

ونح��ن ال�س��يوخ نقترب من الموت. ف�أنتم على علم بم��دى التقّدم العلمي الذي اأحرزتموه وحجم 

المع���رف الت��ي اكت�س��بتموه� في هذا الع�م الدرا�س��ي. ولكن م��� الذي فعلتموه ب�لن�س��بة لتهذيب 

الأخ��الق وتح�سي��ل الآداب ال�س��رعية والمع�رف الإلهية؟ اأّية خط��وة اإيج�بية خطوتم؟ هل كنتم 

في �سدد تهذيب اأنف�س��كم واإ�سالحه�؟ وهل ك�ن لديكم برن�مج في هذا المج�ل؟ لالأ�س��ف ل بّد 

لي من القول ب�أّنكم لم تنجزوا عماًل ي�ستحّق الذكر، ولم تقطعوا �سوطً� ُيذكر على طريق اإ�سالح 

نفو�سكم وتهذيبه�.

اإّن الحوزات العلمية بح�جة اإلى تعليم وتعّلم الم�س���ئل الأخالقية والعلوم المعنوية جنبً� اإلى 

جنب مع تدري���ض المو�سوع�ت العلمية. ف�لإر�س���دات الأخالقية وتربية القوى الروحية ومج�ل�ض 

الوعظ والإر�س���د اأمور �سرورية له�. ينبغي اأن تك��ون البرامج الأخالقية والإ�سالحية، و�سفوف 

 R التربي��ة والتهذي��ب، وتعلي��م المع�رف الإلهية التي هي الهدف الأ�س����ض من بعثة الأنبي�ء

رائجة و�س�ئعة في الحوزات العلمية.

)1)  ال�س��يد علي ال�سو�س��تري؛ هو ال�س��يد علي بن ال�س��يد محمد )المتوفى ع�م 1283ه�( من كب�ر زّه�د وعرف�ء ع�سره. وقد اأج�زه كلٌّ 
من ال�س��يخ الأن�س�ري وال�س��يد الح�س��ين اإم�م جمعة �سو�س��تر. ا�س��تغل فترة في الق�س�ء والإفت�ء في مدينة �سو�س��تر، ثم ه�جر اإلى 

النجف الأ�س��رف ليح�سر درو���ض ال�س��يخ الأن�س�ري في الفقه. وك�ن ال�س��يخ بدوره يح�سر درو�ض ال�س��يد في الأخالق. وك�ن ال�سيد 

و�سّي ال�س��يخ الأن�س�ري، وبعد وف�ة ال�س��يخ حّل محّله في التدري���ض. كذلك ك�ن المرحوم ال�س��يد علي اأ�س��ت�ذ ومربي الآخوند مال 

ح�سين قلي الهمداني الذي ك�ن لديه تالمذة كثيرون وك�ن يتوّلى اإر�س�دهم، واإن اأ�س�تذة كب�رًا نظير الميرزا جواد ملكي التبريزي، 

وال�سيد اأحمد الكربالئي، وال�سيخ محمد البه�ري، وال�سيد علي ق��سي التبريزي، والعالمة الطب�طب�ئي، هم من خّريجي مدر�سته.

)2)  الإم�م الخميني، الجه�د الأكبر، �ض 11 - 12.
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ولك��ن م��� يوؤ�س��ف له اأّن هذا النوع من الم�س���ئل المهّم��ة وال�سرورية قّلم� يت��ّم الهتم�م به� 

ف��ي المراك��ز العلمي��ة. ف�لعلوم المعنوي��ة والروح�نية بداأت تت�س�ءل، وب�ت يخ�س��ى اأن ل تتمّكن 

الح��وزات العلمي��ة ف��ي الم�س��تقبل م��ن تربية علم���ء اأخ��الق ومرّبين مهّذبي��ن ومّتقي��ن ورج�ًل 

اإلّهيي��ن، اإذ ل��م يب��ق البح��ث والتحقي��ق ف��ي الم�س���ئل المقدم�تية مج���ًل لالهتم�م ب�لم�س���ئل 

الأ�سلي��ة والأ�س��س��ية الت��ي رّكز عليه� الق��راآن الكريم واهتّم به� الر�س��ول الأعظم P و�س���ئر 

.R الأنبي�ء والأولي�ء

م��ن المفيد اأن يهتّم الفقه�ء العظ�م والمدّر�س��ون الأعالم مّم��ن هم محّط اهتم�م المج�مع 

العلمي��ة، بتربي��ة الأفراد وتهذيبهم خالل تدري�س��هم واأبح�ثهم، واأن يرّك��زوا اأكثر على الق�س�ي� 

المعنوية والأخالقية. كم� ينبغي لطلبة العلوم الدينية اأن ل يتوانوا في اكت�س�ب الملك�ت الف��سلة 

وتهذيب النف�ض، واأن يهتّموا ب�لواجب�ت المهّمة والم�سوؤولي�ت الخطيرة الملق�ة على ع�تقهم.

اأنت��م الذين تدر�س��ون اليوم ف��ي هذه المراكز العلمي��ة وتتطّلعون لأن تت�س��ّلموا في الغد زم�م 

قي�دة المجتمع وهدايته، ل تت�سّوروا اأّن واجبكم هو اأن تحفظوا حفنة من الم�سطلح�ت وح�سب، 

ب��ل تق��ع عل��ى ع�تقكم م�س��وؤولي�ت اأخ��رى اأي�سً�. ينبغ��ي لكم اأن تبن��وا اأنف�س��كم وترّبوه� في هذه 

الح��وزات بحي��ث اإذا م� ذهبت��م اإلى مدينة اأو قري��ة وّفقتم اإلى هداية اأه�ليه��� وتهذيبهم. يوؤمل 

منكم عند مغ�درتكم الحوزات العلمية اأن تكونوا قد هّذبتم اأنف�سكم وبنيتموه� حتى تتمّكنوا من 

بن�ء الإن�س���ن وتربيته وفقً� لأحك�م الإ�س��الم وتع�ليمه وقيمه الأخالقية. ولكن اإذا م� عجزتم � ل 

�سمح اهلل � عن اإ�سالح اأنف�سكم خالل مراحل الدرا�سة، ولم تكت�سبوا الكم�لت المعنوية، ف�إّنكم 

اأينم� ذهبتم �ست�سّلون الن��ض � والعي�ذ ب�هلل � وت�سيوؤون اإلى الإ�سالم واإلى علم�ء الدين. 

ضرورة وجود حوزات أخالق جنًبا إلى جنب علم الفقه والفلسفة

م��� ل��م يكن التهذيب ف��ي البين فحتى علم التوحي��د ل جدوى منه، »الِعلُم ه��و الحج�ب الأكبر«. 

ومهم��� اخت��زن الإن�س���ن ف��ي ذهن��ه وقلبه من العل��م، حت��ى واإن ك�ن عل��م التوحيد الذي هو اأ�س��رف 

العلوم، فم� لم يكن الإن�س���ن مهّذبً�، ف�إّن هذا العلم �س��يزيده بعدًا على بعد عن اهلل تب�رك وتع�لى. 

فيجب العمل في هذه الحوزات العلمية على الهتم�م بم�س�ألة التهذيب �سواًء الآن اأو فيم� بعد، فلتكن 

اإلى ج�نب علم الفقه والفل�سفة واأمث�له� حوزات الأخالق، حوزات التهذيب وال�سلوك اإلى اهلل تع�لى. 
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، اإّن الذي ح�كمه 
(2(

؟ اإنه اأح��د المعّممين الزنج�نيي��ن
(1(

اأتعلم��ون من ح�كم ال�س��يخ ف�س��ل اهلل نوري

واأ�سدر الحكم بقتله هو ع�لم دين زنج�ني، فعندم� ل يكون ع�لم الدين مهّذبً� �س��يكون ف�س���ده اأكبر 

من اأّي �سخ�ض اآخر. وقد ورد في بع�ض الرواي�ت اأّن اأهل جهّنم يتعّذبون من الرائحة العفنة لبع�ض 

علم�ء الدين، وكذلك الأمر في الدني� فهن�ك من يتعّذبون جّراء نت�نة وتعّفن بع�ض علم�ء الدين.

 فم��� ل��م ُت�سلحوا اأنف�س��كم وتبدوؤوا من اأنف�س��كم وتهّذبوه���، لن ت�س��تطيعوا اإ�سالح وتهذيب 

الآخرين، ف�لإن�س���ن غير ال�س��وي ل ُيمكنه اأن ُي�سلح الآخرين، ومهم� ب�لغ في الوعظ والإر�س���د 

ل��ن يك��ون ذا نف��ع. فليجتهد العلم���ء المتواجدون في الح��وزات العلمية الآن حت��ى ل يخرج منه� 

ال�س��ب�ب بع��د ع�س��ر �س��نوات اأو ع�س��رين �س��نة م��ن الدرا�س��ة بفطرة م�س��ّوهة وق��د دخلوه� حين 

دخلوه��� بفط��رة �س��ليمة؛ ف�لتهذي��ب �سروري للجمي��ع على حدٍّ �س��واء، يجب عل��ى كّل الأّمة وكّل 

الن����ض اأن يكونوا مهّذبين. ولكن الت�جر اإذا لم يكن مهّذبً� فف�س���ده يكون في التالعب ب�لأ�سع�ر 

اأو الغ�ض في الب�س�عة وغيره� من المخ�لف�ت التي لو جمعت لك�نت مف��سده� كثيرة لكن ت�جرًا 

ف��س��دًا واح��دًا لي���ض له الأث��ر الكبير، في المق�بل ف�إّن الع�لم اإذا ف�س��د، يف�س��د مدين��ة ب�أكمله�، 

ب��ل يف�س��د دول��ة ب�أ�س��ره� �س��واًء ك�ن ه��ذا الع�لم، م��ن علم���ء الج�مع��ة اأم من علم�ء المدر�س��ة 

.
(3(

الفي�سية)الحوزة( ف�إّن الأمر �سّي�ن

ب
ّ

اهتمام األساتذة بتهذيب الطال

الق�س��د م��ن ه��ذا الكالم الطوي��ل اأنَّ ال�س��عب العزيز عموم��ً� والمعنيي��ن وذوي الخت�س��ض 

خ�سو�سً� والم�س��وؤولين ب�س��كل اأخ�ّض عليه��م اأن يولوا هذه الأر�سدة القّيم��ة والأجهزة ال�س�نعة 

لالإن�س���ن اأهمّية خ��سة وي�س��عوا في تقويته� وتهذيبه� بكل م� اأوتوا من قوة، واأن توّجه الحوزات 

العلمي��ة المعّظمة والأ�س���تذة المحترم��ون العن�ية خ��سة لتهذيب الأخالق والمع�رف الإن�س���نية 

.
(4(

لَح الع�َلُم واإذا ف�َسَد ف�َسد لَح الع�ِلُم �سَ اإلى ج�نب تعليم القراآن والفقه ومقّدم�ته، ف�إذا �سَ

ال�س��يخ ف�س��ل اهلل ن��وري، م��ن علم���ء طه��ران ومجتهديه��� الكب���ر، وم��ن علم���ء الدي��ن الق���دة ف��ي مرحل��ة الحكوم��ة الد�س��تورية   (1(
»الم�س��روطة«. ك�ن يدافع عن الحكومة الد�س��تورية ال�س��رعية، وقد اتهمه خ�سومه بمع�ر�سة الحكومة الد�س��تورية واأ�سدروا حكم 

الإعدام ب�س�أنه واأعدموه �سنقً�.

ال�سيخ اإبراهيم الزنج�ني من اأع�س�ء الم��سونية وقد توّلى رئ��سة المحكمة التي ق��ست ال�سيخ ف�سل اهلل نوري.  (2(
)3)  �سحيفة الإم�م، ج 13، �ض 420.

)4)  م.ن، ج 19، �ض 152.
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ة
ّ
موافقة األعمال للكتاب والسن

ل��وا التق��وى خ��الل تح�سيلك��م العل��م، واأن ُتهّذب��وا اأنف�س��كم واأخالقك��م  ف�نتبه��وا اأن ُتح�سّ

واأعم�لك��م. يج��ب اأن تك��ون على وفق الكت�ب وال�س��ّنة لتكونوا اأنتم اأنف�س��كم الكت�ب وال�س��نة، اأي 

تكونوا الكت�ب العملي وال�سّنة العملية. يجب اأن يكون ع�لم الدين على نحو اإذا راآه الن��ض تذّكروا 

ر�س��ول اهلل. واأنت��م ق��د حملتم على ع�تقكم هذا الحم��ل، فعليكم اأن تنه�سوا به وتو�سلوه �س���لمً� 

ف��ي النه�ي��ة وتهدوا الن����ض. �س��ّلمكم اهلل اأنتم واأ�سدق�ءكم ورف�قكم في تلك المدر�س��ة و�س���ئر 

.
(1(

المدار�ض واأ�سعدكم، وجعلكم اهلل جميعً� من العلم�ء الأعالم المهّذبين حيث قمتم هلل

إصالح النفس مقّدم على التحصيل الدراسي

اإّن تح�سي��ل ه��ذه العلوم ه��و في الواقع مقّدمة لتهذيب النف���ض واكت�س���ب الف�س�ئل والآداب 

والمع�رف الإلهية. وح�ذروا اأن تبقوا اإلى اآخر العمر تراوحون في هذه المقدمة دون اأن ُتحّققوا 

النتيجة المرجوة.

اإّنك��م تبغ��ون من وراء ك�س��ب هذه العلوم هدفً� �س���ميً� ومقّد�س��ً� يتمثّل ف��ي معرفة اهلل تع�لى 

وتهذيب النف���ض وتزكيته�. ول بد لكم اأن تكونوا في �سدد اجتن�ء ثمرة عملكم ونتيجة جهدكم. 

ف�بذلوا كّل م� بو�سعكم لتحقيق هدفكم الأ�سلي والأ�س��ض.

عندم��� تلتحق��ون ب�لح��وزة ينبغ��ي لكم اأن تهتّموا ب�إ�سالح اأنف�س��كم قبل كّل �س��يء. وم� دمتم 

في الحوزة واأثن�ء الدرا�س��ة يجب اأن تكونوا ب�سدد تهذيب اأنف�س��كم، حتى اإذا م� تركتم الحوزة 

واأخذتم على ع�تقكم هداية اأبن�ء مدينة اأو محّلة م�، يت�س��ّنى للن����ض اأن ي�س��تفيدوا من اأعم�لكم 

و�سلوكي�تكم ويّتعظوا من الف�س�ئل الأخالقية التي تتحّلون به� وي�سلحوا اأنف�سهم ب�لت�أ�ّسي به�.

اجتهدوا في اأن ُت�سلحوا اأنف�سكم وُتهّذبوه� قبل النزول اإلى �س�حة المجتمع. ف�إذا لم تهتّموا 

الآن، حي��ث تمتلك��ون مّت�س��عً� من الوقت والط�قة، بتهذيب اأنف�س��كم، فل��ن تتمّكنوا من اإ�سالحه� 

فيم� بعد عندم� يلتّف الن��ض حولكم.

فثّم��ة اأ�س��ي�ء كثي��رة ُيبتلى به� الإن�س���ن وتحول دون التهذيب واكت�س���ب العل��م. واإن اأحد هذه 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 8، �ض 262.
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الموان��ع ب�لن�س��بة للبع���ض هي نف���ض هذه اللحي��ة والعم�مة! ف���إذا كبرت عم�م��ة اأحدكم وط�لت 

لحيته، ي�سعب عليه اإذا لم يكن قد هّذب نف�سه اأن يوا�سل تح�سيل العلوم الدينية ويكون مقيدًا. 

.
(1(

وي�سعب عليه كبح جم�ح النف�ض الأم�رة وح�سور در�ض اأحد

ق المواقع
ّ

المبادرة للتهذيب قبل تحق

ل قّدر اهلل اأن ُت�سبح لحية ط�لب العلوم الدينية بي�س�ء بع�ض ال�سيء وتكبر عم�مته، قبل اأن 

يتمّكن من اكت�س�ب الملك�ت الف��سلة وتنمية قواه الروحية؛ لأّنه والح�ل هذه �سوف يبقى محرومً� 

من ال�س��تف�دات العلمية والمعنوية ومن جميع البرك�ت. اغتنموا الفر�سة وجّدوا واجتهدوا قبل 

الم�سيب، وط�لم� اأّنكم لم تحظوا ب�هتم�م الن��ض وتوّجههم، فقد تتوافر لكم الفر�سة لأن تفعلوا 

�س��يئً� لأنف�س��كم. فال قّدر اهلل تع�لى اأن يهتّم المجتمع ب�سخ�ضٍ م� قبل اأن يتمّكن ذلك ال�سخ�ض 

من تربية نف�س��ه، وُي�سبح ذا نفوذ ومنزلة بين الن����ض؛ فعنده� �س��وف ُي�سّيع نف�س��ه ويخ�س��ره�. 

ف�بنوا اأنف�سكم واأ�سلحوه� قبل اأن يفلت الزم�م من اأيديكم. تحّلوا ب�لأخالق الف��سلة وتخّل�سوا 

من الأخالق الذميمة. وليكن الإخال�ض رائدكم في در�سكم وبحثكم لكي ُيقّربكم من اهلل تع�لى. 

ف�إذا لم تتوافر النية الخ�ل�سة في الأعم�ل، ف�س��وف يبتعد الإن�س���ن عن عر�ض الربوبية. ح�ذروا 

م��ن اأن تكون��وا بنحو اإذا م� فتحت �سحيفة اأعم�لكم بعد عمر �س��بعين �س��نة، يرى فيه�- والعي�ذ 

.
(2(

ب�هلل- اأّنكم اأ�سحيتم �سبعين �سنة بعيدين عن اهلل عّز وجّل

البعد عن طلب الدنيا

اإّن علم��ً� اهت��ّم ب��ه اهلل تع�لى كّل ه��ذا الهتم�م وبعث م��ن اأجله الأنبي�ء، اأ�سب��ح الآن مهماًل 

ف��ي حوزاتن��� ول نج��د اأح��دًا يهتّم ب��ه الهتم�م الذي ي�س��تحّقه. وق��د و�سل الأمر ب�س��بب فقدان 

العل��وم المعنوي��ة والمع���رف في الح��وزات، اإلى اأن تنف��ذ الأم��ور الم�ّدية والدنيوية اإلى اأو�س���ط 

علم���ء الدي��ن وُتبعد الكثيرين عن المعنوي���ت والروح�ني�ت بحيث اإّنهم ب�ت��وا يجهلون م� معنى 

ع�لم الدين اأ�ساًل؟ وم� هو واجبه؟ وم� هي المه�م التي ينبغي له ال�سطالع به�؟ 

)1)  الإم�م الخميني، الجه�د الأكبر، �ض 9 - 10.
)2)   م.ن، الجه�د الأكبر، �ض 10 - 11.
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فبع�ض لي���ض لهم غير تعّلم عّدة كلم�ت ثم الرجوع اإلى من�طقهم اأو اأّي مك�ن اآخر للح�سول 

على الج�ه والمن�سب والمق�م والتمّلق لالآخرين؛ مثلم� ك�ن اأحدهم يقول: دعني اأدر�ض »اللمعة« 

وحينه� �سوف اأفهم كيف اأت�سّرف مع مخت�ر القرية.

يجب اأن ل يكون الأمر بنحو تتلّخ�ض نظرتكم وغ�يتكم من الدرا�سة منذ البداية في الح�سول 

على المن�سب الفالني وك�سب المق�م الكذائي، اأو اأن ُت�سبحوا روؤ�س�ء المدينة الفالنية اأو �سيوخ 

القرية الفالنية.. فمن الممكن اأن ُتحّققوا هذه الأهواء النف�س��ية والأم�ني ال�س��يط�نية، ولكن لن 

���ض اأي�سً� مّدة 
ّ
تجلبوا لأنف�س��كم ولمجتمعكم الإ�س��المي غير التع��س��ة وال�س��ق�ء. فمع�وية قد تراأ

مديدة اإل اأّنه م� جنى لنف�سه �سوى اللعن والذم وعذاب الآخرة.

ل ب��ّد لك��م م��ن تهذيب اأنف�س��كم، حت��ى اإذا م� اأ�سب��ح اأحدكم رئي���ض قوم اأو فئة، ا�س��تغل في 

تهذيب نفو�سهم اأي�سً�. اخطوا في طريق اإ�سالح المجتمع وبن�ئه. ليكن هدفكم خدمة الإ�سالم 

والم�س��لمين. ف���إذا خطوته��م م��ن اأجل اهلل تع�لى، ف���إّن اهلل مقّل��ب القلوب، يجع��ل القلوب تهفو 

.
(1(

اإليكم: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ}

اإّنكم اإذا م� ج�هدتم في �س��بيل اهلل و�سّحيتم من اأجله تع�لى، ف�إّنه �س��بح�نه ل يترككم دون 

اأج��ر وث��واب. واإن ل��م يك��ن ذلك في هذه الدني� ف�س��تح�سلون عليه في الآخرة. وم� اأح�س��ن اأن ل 

تن�لوا اأجركم وثوابكم في هذا الع�لم؛ لأّن الدني� لي�ست ذات قيمة. فكّل هذا ال�سخب وال�سجيج 

وهذه العتب�رات تنتهي خالل اأي�م معدودات وتمّر من اأم�م عين الإن�س�ن ك�لحلم؛ بيد اأّن الأجر 

.
(2(

الأخروي خ�لد لي�ض له نه�ية اأو حّد

ثقل مسؤوليات علماء الدين

تقع على ع�تقكم م�سوؤولية ثقيلة وج�سيمة. ف�إذا لم تعملوا بم�سوؤولّي�تكم في الحوزات العلمية 

ول��م تكون��وا ب�س��دد تهذيب اأنف�س��كم، واقت�سر هّمكم عل��ى تعّلم عدد م��ن الم�سطلح�ت وبع�ض 

الم�س���ئل الفقهي��ة والأ�سولي��ة، ف�إّنكم �س��تكونون في الم�س��تقبل ل �س��مح اهلل م�سّرين ب�لإ�س��الم 

والمجتمع الإ�س��المي، ومن الممكن اأن تت�س��ّببوا � والعي�ذ ب�هلل � في اإ�سالل الن����ض وانحرافهم. 

)1)  �سورة طه، الآية 96.
)2) الإم�م الخميني، الجه�د الأكبر، �ض 12 - 13.
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ف�إذا م� انحرف اإن�س���ن و�سّل عن الإ�س��الم ب�س��بب �سلوككم و�سوء عملكم، ف�إّنكم ترتكبون بذلك 

اأعظم الكب�ئر، ومن ال�سعب اأن ُتقبل توبتكم. كم� لو اأّن �سخ�سً� اهتدى بكم ف�إّن ذلك خير لكم 

مّم� طلعت عليه ال�سم�ض، كم� ورد في الحديث ال�سريف.

اإّن م�س��وؤولّيتكم ج�س��يمة للغ�ي��ة. وواجب�تكم هي غير واجب�ت ع�مة الن����ض. فم��� اأكثر الأمور 

المب�حة لع�ّمة الن����ض اإل اأّنه� ل تجوز لكم، وربم� تكون محّرمة عليكم. الن����ض ل يتوّقعون منكم 

القي�م ب�لكثير من الأمور المب�حة، فكيف اإذا م� �سدرت عنكم ل �سمح اهلل الأعم�ل القبيحة غير 

الم�س��روعة، ف�إّنه� �س��ُتعطي �سورة �س��ّيئة عن الإ�س��الم ومجتمع علم�ء الدين. وهن� يكمن الداء. 

اإذا م� �س���هد الن����ض عماًل اأو �س��لوكً� من اأحدكم خالفً� لم� يتوّقع منكم، ف�إّنهم �س��ينحرفون عن 

الدين ويبتعدون عن علم�ء الدين، ولي���ض عن ذلك ال�س��خ�ض. وليتهم ابتعدوا عن هذا ال�سخ�ض 

واأ�س�وؤوا الظّن به فح�سب، لكن اإذا م� راأى الن��ض ت�سّرفً� منحرفً� اأو �سلوكً� ل يليق من اأحد علم�ء 

لونه ب�أّنه من الممكن اأن يوجد بين المعّممين اأ�س��خ��ض غير  الدين، ف�إّنهم ل ُيحّللون ذلك وُيف�سّ

�س�لحين، مثلم� اأنه يوجد بين التّج�ر والموّظفين اأفراد منحرفون وف��سدون. لذا ف�إذا م� ارتكب 

بّق���ل مخ�لف��ة، ف�إّنهم يقولون اإّن البّق�ل الفالن��ي منحرف. ولو ارتكب عّط�ر عماًل قبيحً�، ف�إّنهم 

يقول��ون: اإّن العّط���ر الفالن��ي �س��خ�ض منح��رف. ولكن اإذا م� ق���م اأحد المعّممي��ن بعمل ل يليق، 

ف�إّنهم ل يقولون اإّن المعّمم الفالني منحرف، بل يقولون اإّن المعّممين �سيوؤون.

اإّن واجب���ت علم���ء الدي��ن ج�س��يمة للغ�ي��ة، واإّن م�س��وؤولّي�تهم اأعظ��م من م�س��وؤولّي�ت �س���ئر 

.
(1(

الن��ض

تأثير اختالف علماء الدين على الناس

ة اأكثر من ال�س�بق،  يجب اأن يكون اإعالمن� اأقوى من ال�س�بق، يجب اأن تكون �سرائحن� مترا�سّ

يجب اأن تكون �سفوفن� مترا�سة اأكثر من ال�س���بق، ويجب اأن تكون اختالف�تن� اأقل. اإّنني اأ�س��عر 

ب�لأ�س��ف حينم��� اأ�س��مع عن وقوع خالف���ت في بع�ض من�ط��ق البالد، على م���ذا نختلف؟ ولم�ذا 

نختل��ف؟ معل��وم اأّن ه��وؤلء الذين يبّثون الفرقة والختالف ل حّظ لهم من الإ�س��الم اإطالقً�، اإّن 

الختالف يعني هزيمة الإ�سالم.

)1)  الإم�م الخميني، الجه�د الأكبر، �ض 2 - 4.
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اإذا اختلفن��� م��ع بع�سن� ف�إّن الإ�س��الم �س��ُيمنى بهزيمة، ولو اختلف علم���ء الدين فيم� بينهم 

ل �س��مح اهلل- ف���إّن الن����ض �سي�س��عرون ب�أّن ه��ذه الختالف�ت هي م��ن اأجل الدني�، فلي���ض هن�ك 

م��ن اخت��الف م��ن اأجل الدين، جميعن��� نعتنق دين��ً� واحدًا، ونتم�ّس��ك بقراآن واحد ف���إذا م� وقع 

الختالف فهذا يعني اأّن دافعه الدني�، وال�سيط�ن هو الذي يحّث على الختالف.

اإذا �س��عر الن����ض ب�أّن علم�ء الدين مختلفون فيم� بينهم نتيجة الأهواء النف�س���نية، لو اأح�ّسوا 

ب���أّن طلب��ة العل��وم الديني��ة مختلفون فيم��� بينهم نتيج��ة الأهواء النف�س���نية، ف�إّنهم �سي�س��يحون 

بوجهه��م عنك��م، ول��و فعلوا ذل��ك فهذا يعن��ي هزيمتك��م، وهزيمتكم تعن��ي هزيمة الإ�س��الم.اإّن 

م�سوؤولّيتكم ج�سيمة، وينبغي لكم اأن تكونوا دع�ة للن��ض ب�أخالقكم وب�أعم�لكم. 

اأنتم هداة الن����ض، وينبغي اأن تكونوا من�رة ونورًا. هّذبوا نفو�س��كم واأخرجوا حّب الدني� من 

اأنف�سكم، فحّب الدني� راأ�ض كّل خطيئة. كّل الخط�ي� من حّب الدني� وحّب ال�سهرة، اأخرجوا هذا 

الحّب من قلوبكم واأميتوه واأحيوا قلوبكم بحي�ة الإ�سالم، ب�لحي�ة الإلهية كونوا اإلهيين، توّحدوا، 

.
(1(

وكونوا �سّفً� واحدًا

سوء الظن ثمرة االختالف وطلب الدنيا

عندم��� يفق��د رج���ل الح��وزات وطاّلبه��� المب�ن��ي الأخالقي��ة والآداب الإ�س��المية، وُي�سبح 

�س��غلهم ال�س���غل التع�رك وال�س��ج�ر، ويتحّولون اإل��ى جم�ع�ت متن�فرة ومتن�ح��رة وغير مهّذبة، 

ل تت��وّرع ع��ن الأعم���ل الالاأخالقي��ة والقبيح��ة، فمن الطبيعي اأن ت�س��وء نظرة الأمة الإ�س��المية 

اإل��ى الح��وزات الدينية وعلم�ء الدين، وت�س��حب دعمه� وت�أييده� له�، وف��ي النه�ية يفتح الطريق 

اأم�م الأعداء لتحكيم �سلطتهم وت�سديد �سرب�تهم. واإذا م� كنتم ترون الحكوم�ت تخ�سى علم�ء 

الدين والمراجع وتح�س��ب لهم ح�س���بً�، فهو لأّنهم يتمّتعون بدعم وت�أييد ال�سعوب، وفي الحقيقة 

اإّن الحكوم�ت تخ�س��ى ال�س��عوب، ولهذا فهي تحتمل اإذا م� اأه�نت وتج��س��رت وتعّر�ست اإلى اأحد 

علم�ء الدين، اأّن ذلك �س��وف ُيثير �س��خط الأمة وُيفّجر غ�سبه� �سّده�.. ولكن اإذا م� ك�ن علم�ء 

الدين مختلفين فيم� بينهم وُي�سيء بع�سهم لبع�ض، ولم يكونوا مت�أّدبين ب�آداب الإ�سالم، ف�إّنهم 

�س��يفقدون اعتب�ره��م ويخ�س��رون ثق��ة الأم��ة به��م. اإّن الأم��ة تتوّقع منك��م اأن تكون��وا علم�ء دين 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 6، �ض 284.
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ومت�أّدبي��ن ب���آداب الإ�س��الم، اأن تكونوا ح��زب اهلل، اأن تنبذوا به�رج الدني��� وزخ�رفه� ول تهتّموا 

به���؛ واأن ل ت�أل��وا جهدًا في �س��بيل تحّقق الأهداف الإ�س��المية وخدمة الأمة الإ�س��المية.. تتوّقع 

منكم اأن تخطوا على طريق اهلل تع�لى، واأن ل يكون توّجهكم اإل هلل وطلبً� لمر�س�ته.

ولك��ن اإذا راأت الأم��ة منكم خالف ذل��ك، وك�ن كّل هّمكم الدني� والم�س�لح ال�س��خ�سية كم� 

ه��و ح���ل الآخرين، بدًل م��ن التوّجه اإلى م� وراء الطبيعة؛ وراآكم الن����ض تتن�زعون وتتخ��سمون 

على حط�م الدني�، وجعلتم من الإ�س��الم والقراآن األعوبة ب�أيديكم والعي�ذ ب�هلل، واتخذتم الدين 

دّك�ن��ً� ومتج��رًا للو�س��ول اإلى مط�معك��م واأغرا�سكم الدنيوي��ة الدنيئة.. اإذا م��� راأت الأمة ذلك 

منك��م ف�س��وف تبتعد عنكم وُت�س��يء الظّن بكم، و�س��تكونون اأنتم الم�س��وؤولين ع��ن كّل ذلك. ف�إذا 

ك�ن بع���ض المعّممي��ن الع�ل��ة عل��ى الح��وزات، يتك�لب��ون فيم��� بينهم بدواف��ع �س��خ�سية ومن�فع 

دنيوي��ة، ويهت��ك بع�سه��م حرمة بع�سهم الآخر، وُيف�ّس��ق هذا منهم ذاك، وُيثي��رون �سّجة وجدًل 

ت�فهً�، ويتن�ف�س��ون على بع�ض الأمور الحقيرة؛ ف�إّنهم بذلك يكونون قد خ�نوا الإ�س��الم والقراآن، 

وخ�ن��وا الأم�ن��ة الإلهية. ف�هلل تب�رك وتع�لى و�سع الدين الإ�س��المي المقّد���ض بمث�بة اأم�نة بين 

اأيدين�. هذا القراآن الكريم اأم�نة اهلل الكبرى، والعلم�ء والروح�نيون هم الموؤتمنون عليه�، واإن 

واجبهم الحف�ظ على هذه الأم�نة الكبرى وعدم خي�نته�. وم� الت�سّتت والختالف�ت ال�سخ�سية 

.
(1(

والدنيوية اإل خي�نة لالإ�سالم وللنبي الأعظم

اتباع سيرة اإلمام علي Q وسلوكه

اأن��� ل اأدري ل��م ه��ذه الختالف�ت والتحّزب�ت؟! ف���إن ك�نت من اأجل الدني���، ف�أنتم ل تملكون 

الدني�! واإن كنتم تتمّتعون ب�للذائذ والمن�فع الدنيوية، ف�إّن ذلك ل ي�ستدعي الختالف اإل اإذا لم 

تكونوا علم�ء دين، ولم ترثوا من الروح�نية غير العم�مة والعب�ءة؟! اإّن ع�لم الدين الذي يرتبط 

بم� وراء الطبيعة.. ع�لم الدين الذي يتحّلى بتع�ليم الإ�سالم الحّية وقيمه البن�ءة.. ع�لم الدين 

الذي يعتبر نف�سه من �سيعة علي بن اأبي ط�لب Q.. اإّن ع�لم الدين هذا من غير الممكن اأن 

يهتّم ب�سهوات الدني�، ن�هيك عن اأن ُيثير الخالف ب�سببه�.

)1)  الإم�م الخميني، الجه�د الأكبر، �ض 14 - 15.
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اأنت��م الذي��ن ُتدعون اأتب�ع الإم���م اأمير الموؤمنين Q، تمّعنوا � عل��ى الأقل � في حي�ة هذا 

الرجل العظيم لتروا هل تقتدون حّقً� ب�سيرته و�سلوكه؟ هل تعلمون �سيئً� عن زهده وتقواه وحي�ته 

الب�س��يطة والمتوا�سع��ة، وه��ل تلتزم��ون ب�س��يء من ذلك في حي�تك��م؟ هل تعون �س��يئً� عن جه�د 

ه��ذا الق�ئد العظيم �سّد الظلم وال�س��تبداد والتف���وت الطبقي، ودف�عه الح�زم عن المظلومين 

والم�ست�سعفين، واإغ�ثته ودعمه لطبق�ت المجتمع المحرومة والمعّذبة؟ وهل تعملون وفق ذلك؟ 

ه��ل اإّن معن��ى »ال�س��يعة« هو مجّرد التحّلي ب�لزي الظ�هري لالإ�س��الم. وبن���ًء على ذلك، فم� هو 

فرقك��م عن �س���ئر الم�س��لمين الذين هم اأكثر تقّدم��ً� واإف�دة في هذه الأمور من ال�س��يعة بكثير؟ 

(1(
وبم�ذا تمت�زون عنهم؟

خطط الشيطان االستدراجية

اإّن اأخوف م� اأخ�فه عليَّ وعليكم اأن يذهب الن����ض اإلى الجّنة ب�س��بب دعوان� نحن واأنتم لهم 

اإلى الخير وال�سالح، و�سم�عهم لكالمن� الذي يرون فيه م� ُيقّربهم من اهلل، وندخل نحن جهّنم 

لأّنن� لم نكن اأنف�س��ن� مهّذبين. واأكثر م� اأخ�س���ه اأن اأتواجه واإّي�هم هن�ك، نحن نكون في جهّنم، 

وهم في الجّنة يطّلون علين�. اإلى اأين يذهب الإن�س�ن بهذا الخزي حيث و�سل هوؤلء ب�سببن� اإلى 

تلك المق�م�ت ونحن ب�أهوائن� النف�س�نية ترّدين� في الدرك الأ�سفل. اإّنه خوف كثيرًا م� ُي�س�ورني 

وُيراودن��ي. وق��د نقل��وا لي ق�سة عن ت�جر َذَهَب اإلى اأحد العلم�ء الكب�ر- ل اأعلم من ك�ن- وق�ل 

ل��ه: اأّيه� ال�س��يد! اإن ك�ن خلف المكت��وب م� تخفونه عّن� ف�أطلعون� علي��ه، المكتوب معلوم لكن اإن 

ك�ن لديك��م اط��الع على �س��يء خلفه ف�أعلمون��� لأّنن� نراكم تدعونن� اإلى الخي��ر وال�سالح، واأنتم 

بعيدون عن ذلك، فم� هي الق�سة؟ ف�أجه�ض ال�سيد ب�لبك�ء ِلم� �سمع وق�ل: اأيه� الح�ج لي�ض ثمة 

�س��يء اآخر، كل الأمر اأّنن� نحن الف��س��دون. ف�لم�س���ألة لي�س��ت كم� يتخّيل الإن�س���ن ب�أن ال�سيط�ن 

ي�أت��ي اإل��ى اب��ن اآدم ويطل��ب منه اأن ُي�سب��ح ط�غوتيً�، ل لي���ض الأمر كذلك. بل اإّنه يج��ّر ابن اآدم 

اإلى ذلك خطوًة خطوة، و�س��برًا �س��برًا. ف�إن و�سعت له حّدًا منذ البداية انقطع طمعه فيك، واأّم� 

اإذا ته�ونت وت�س���هلت جّرك في اليوم الّت�لي خطوًة اأخرى، وفي حين تجد هذا الط�لب الزاهد 

الع�بد الذي يعي�ض في الحوزة، قد تحّول اإلى اإن�س�ٍن ط�غوتي على قدره، وان�سلخ عن جّو الطلبة 

)1)  الإم�م الخميني، الجه�د الأكبر، �ض 16.
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ال��ذي ك�ن علي��ه م�س���يخن� العظ���م وتحّول اإل��ى اإن�س���ن هّمه الدني� فق��ط، فهكذا اأم��ور تح�سل 

ب�لتدريج. وعلى الإن�س���ن اأن يح�س��م اأمره� منذ الخطوة الأولى. لأّنه اإذا م� ابُتلي، ف�سيجّره هذا 

البالء اإلى بالء اآخر وهكذا. ولي���ض من المعلوم اأن ي�س��تطيع الإن�س���ن قلع جذور الدني� من قلبه 

اإذا م� تر�ّسخت فيه وا�ستفحلت.

من مك�يد ال�سيط�ن واأح�بيله التي ي�سط�د به� ع�دًة الإن�س�ن، اأن ي�سّول له بتبريرات ك�لقول 

اإن��ك ل ت��زال �س���ّبً�، وه��ذه اأّي�مك ع�س��ه�، واإن �س���ء اهلل عندم� ُت�سبح �س��يخً� تعّو���ض م� ف�تك؛ 

وه��ذا م� لن يح�سل اأبدًا. ف�إن هّذب الإن�س���ن نف�س��ه اأي�م ال�س��ب�ب، تهّذب، ولك��ن اإن انتظر اإلى 

ال�س��يخوخة فلن يقدر على �س��يء لأن قواه تكون قد �سعفت، وتلك ال�سجرة التي زرعه� ال�سيط�ن 

ف��ي قلب��ه قد قوي��ت، ول يمكن لالإن�س���ن اأن يقتلع تلك ال�س��جرة القوية ب���إرادة �سعيفة. هذه من 

الأمور التي ُتقلقني، كم� يجب اأن ُتقِلَق ال�س�دة اأي�سً� وتدعوهم اأينم� ك�نوا اإلى تو�سية اأهل العلم 

.
(1(

به� وتحذيرهم لهم من الدني�

مواجهة خطط األعداء على ضوء تهذيب النفس

اإّن م�س��تقبلكم مظل��م؛ ُيحيط بكم اأعداء كثيرون م��ن كّل حدب و�سوب، وقد و�سعوا الخطط 

الجهّنمي��ة الفّت�ك��ة للق�س���ء عليكم وعل��ى الحوزات العلمي��ة.. لقد و�سعت الأي�دي ال�س��تعم�رية 

خطط��ً� محكم��ة لالإح�ط��ة بكم.. خططً� جهّنمية ت�س��تهدف الإ�س��الم والم�س��لمين. اإّنهم وتحت 

�س��ت�ر الإ�س��الم و�سعوا لكم خططً� خطيرة، واإّنكم لن ت�ستطيعوا اأن تتخّل�سوا من هذه المف��سد 

وال�سعوب�ت اإل في ظّل التهذيب والإعداد والنظم والترتيب ال�سليم. فبهذا وحده ت�ستطيعون اأن 

ُتحبطوا خططهم ال�ستعم�رية.

ف�رقكم ع�جاًل اأم اآجاًل، ولكّني اأتوّقع لكم م�س��تقباًل 
ُ
اإّنني اأق�سي الآن اآخر اأّي�م حي�تي، و�س���أ

مظلمً� واأي�مً� �س��وداء. ف�إذا لم ُت�سلحوا اأنف�س��كم وتتجّهزوا وتجعلوا النظ�م والن�سب�ط ح�كمً� 

عل��ى درا�س��تكم وحي�تك��م، ف�إّنك��م محكوم��ون ب�لفن���ء والندث���ر ل �س��مح اهلل. ففّك��روا قب��ل اأن 

ت�سيع الفر�سة، وقبل اأن ي�س��تولي الأعداء على جميع �س��وؤونكم الدينية والعلمية. فّكروا وانتبهوا 

وتحّرك��وا.. فف��ي المرحلة الأولى اهتّموا بتهذيب النف���ض وتزكيته�، واإ�سالح ذات بينكم. نّظموا 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 18، �ض 13 - 14.
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اأموركم، واب�سطوا النظ�م والن�سب�ط على كّل �سوؤون الحوزات العلمية. ل تدعوا الآخرين ي�أتون 

لتنظيم هذه الحوزات. ل ت�سمحوا لالأعداء اأن يت�سّلطوا عليه� بذريعة اأّن العلم�ء لي�سوا اأهاًل ول 

يقدرون اأن يفعلوا �س��يئً�، اأو اأّنهم زمرة ع�طلة عن العمل. الأعداء يريدون اإف�س���د هذه الحوزات 

بذريع��ة اإ�سالحه��� وتنظيمه���. يريدون اأن يت�س��ّلطوا عليكم، فال تدعوا لهم ع��ذرًا. ف�إذا نّظمتم 

اأموركم وهّذبتم اأنف�سكم و�سبطتم كّل اأو�س�عكم فلن يطمع الآخرون بكم، ولن يعود بمقدورهم 

النفوذ اإلى حوزاتن� العلمية وموؤ�ّس�س�تن� العلم�ئية. هّذبوا اأنف�سكم، وتجّهزوا وا�ستعّدوا للحيلولة 

نوا الحوزات العلمي��ة واجعلوه� ق�درة على  دون وق��وع المف��س��د الت��ي ُيمكن اأن تعتر�سك��م. ح�سّ

الت�سّدي للم�س�كل التي �ستواجهه�.

 اإّن اأّي�م��ً� �س��وداء ب�نتظ�رك��م ل �س��مح اهلل، ويب��دو اأّن اأي�م��ً� عج�فً� �س��تواجهكم.. اإّن عمالء 

ال�س��تعم�ر يتطّلعون للق�س�ء على الإ�س��الم ومحو كّل حيثية له. ول بّد لكم من الوقوف في وجه 

ذلك بثب�ت. ولن يت�سّنى لكم ذلك مع وجود حّب النف�ض والج�ه والغرور والتكّبر. اإّن ع�ِلم ال�سوء، 

الع�ِل��م المتوّج��ه اإلى الدني�، الع�ِلم الذي ل ُيفّكر بغير البق�ء في مركزه والحف�ظ على زع�مته؛ 

اإّن مث��ل ه��ذا الع�ِل��م ل ي�س��تطيع مج�ه��دة اأع��داء الإ�س��الم، واإّن �س��رره اأكثر من غي��ره. فلتكن 

خطواتك��م رّب�ني��ة. اأخرجوا ح��ّب الدني� من قلوبكم، واآنذاك ُيمكنك��م اأن ُتج�هدوا. فليح�ول كّل 

واحد منكم اأن ُيلّقن نف�س��ه من الآن ب�أّن علّي اأن اأكون جنديً� م�س��ّلحً� اإ�س��الميً� ُي�سّحي من اأجل 

الإ�س��الم.. علّي اأن اأخدم الإ�س��الم حتى اآخر قطرة دم في عروقي. ل تت�سّبثوا ب�لذرائع وتخلقوا 

لأنف�س��كم الأعذار ب�أّن المرحلة ل تقت�سي ذلك.. جّدوا واجتهدوا لتكونوا في الم�س��تقبل ن�فعين 

لالإ�سالم، وب�خت�س�ر اأن يكون كّل واحد منكم اإن�س�نً�.

اإّن عمالء ال�ستعم�ر يخ�سون الإن�س�ن.. الم�ستعمرون الذين ل ُيفّكرون بغير نهب ثرواتن�، ل 

ي�س��محون اأن يترّبى في ج�مع�تن� »اإن�س���ن«. اإّنهم يخ�سون الإن�س�ن. ف�إذا م� وجد اإن�س�ن في دولة 

م� ف�إّنه �سوف ُيهّدد م�س�لحهم.

اإّنكم تتحّملون م�س��وؤولية بن�ء اأنف�س��كم لُي�سبح كّل واحد منكم اإن�س���نً� ك�ماًل، يقف في وجه 

مخّطط�ت اأعداء الإ�سالم الم�سوؤومة. ف�إذا لم ُتنّظموا اأنف�سكم وتعّدوا العّدة للت�سّدي لل�سرب�ت 

التي ُتك�ل كل يوم لالإ�سالم، ف�سوف تق�سون على اأنف�سكم وكذلك على اأحك�م الإ�سالم، و�ستكونون 

م�س��وؤولين ع��ن ذلك كّله. اأنت��م اأّيه� العلم�ء، واأنتم ي� اأهل العلم، اأّيه� الطاّلب، اأّيه� الم�س��لمون، 
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كّلك��م م�س��وؤول. م�س��وؤولّيتكم اأّيه� العلم�ء وطلب��ة العلوم الدينية ت�أتي في الدرج��ة الأولى، ثم من 

. اأنتم اأّيه� ال�س��ب�ب، 
(1(

بعدكم م�س��وؤولية بقية الم�س��لمين: »كّلكم راع وكّلكم م�ص��وؤول عن رعيته«

ينبغي لكم اأن تقّووا من اإرادتكم لكي يت�سّنى لكم مج�بهة كّل اأنواع الظلم وال�ستبداد، ول �سبيل 

لك��م غير ذل��ك.. اإّن كرامتكم وكرامة الإ�س��الم وكرامة الدول الإ�س��المية منوطة بمدى ثب�تكم 

 .
(2(

و�سمودكم ومق�ومتكم

حذار من الخروج عن زّي طلبة العلوم

عل��ى الإن�س���ن اأن ينتب��ه دائمً� اإلى اأّنه راحل، واأّنه لم ُيكتب عل��ى جبينه كم ُيعّمر. قليلون هم 

الذين ي�سلون اإلى �سّن ال�سيخوخة.

وله��ذا علي��ه اأن يتنّب��ه اإلى هذا الأم��ر، وخ�سو�سً� هذه الطبقة التي ت�أخ��ذ على ع�تقه� مهّمة 

هداي��ة الن����ض، فه��وؤلء يج��ب اأن توافق اأعم�له��م اأقوالهم، اأي اأنت��م الذين ُتحّذرون الن����ض من 

الدني���، اإن كنت��م، ل �س��مح اهلل، من المن�س��غلين به��� والحري�سين عليه�، ف���إّن م�سداقّيتكم في 

اأعين الن��ض �ستتزلزل، و�سيدّب النحراف في �سفوفهم. اإّن تلك الكلمة التي ق�له� ذلك الح�ج؛ 

خفي، هذه الكلمة تهّز الإن�س�ن.
ُ
ب�أّنه لعّل خلف المكتوب �سيء قد اأ

فلو ل �سمح اهلل ت�سّرب الوهن اإلى عق�ئد بع�ض الأ�سخ��ض ال�سعف�ء جّراء ت�سّرف�ت واأعم�ل 

رج�ل الدين فعنده� اأّية م�سيبة علين� اأن نتحّمل وزره� نحن. اإّن هذا ب�ب وا�س��ع ولذا يجب اأن 

يتوّلى تربية الطلبة في الحوزات العلم�ء الأتقي�ء والع�رفون بحق�ئق الإ�سالم على امتداد البالد 

وخ�رجه�، ول �سيم� ال�سب�ب وهدايتهم لئاّل ي�أتي يوم واإذا بهم ل قّدر اهلل قد ان�سلخوا عن زّيهم 

وهوّيتهم العلم�ئية، ويكون هذا الن�سالخ �سببً� لتزلزل عق�ئد الن��ض. 

ف�أنتم ي� من جّندتم اأنف�س��كم لهداية الن����ض، واأوردتم اأنف�س��كم هذا ال�س��لك، حذار اأن توؤّدي 

اأعم���ل بع�سك��م وت�سّرف�ته اإلى عك���ض م� كنتم ترغب��ون اأن يتحّقق، اإّنه� م�س���ألة تعلمون كم هي 

.
(3(

خطيرة وتحت�ج اإلى تنّبه ويقظة من الجميع

الإح�س�ئي، عوالي اللئ�لي، ج1، �ض129، الف�سل8، الحديث3. كذلك انظر الج�مع ال�سغير، ج2، �ض45، و95.  (1(
)2)  الإم�م الخميني، الجه�د الأكبر، �ض 45.

)3)  �سحيفة الإم�م، ج 18، �ض 14 - 15.
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إصالح الناس من خالل السلوك والعمل

نح��ن اأي�س��ً� عندن��� م�س��وؤولّي�ت وتك�لي��ف �سعب��ة. يج��ب اأن نكّمل اأنف�س��ن� اأكثر م��ن الن�حية 

الروحية، ومن ن�حية نمط المعي�سة. يجب اأن نترّقى في ال�سالح والتقى اأكثر ف�أكثر، واأن ُنعر�ض 

عن حط�م الدني�. اأنتم اأّيه� ال�س�دة عليكم اأن ُتجّهزوا اأنف�سكم لحفظ الأم�نة الإلهية. اأن تكونوا 

اأمن�ء، واأن ُتحّقروا الدني�. �سحيح اأّنكم ل ت�س��تطيعون اأن تكونوا مثل اأمير الموؤمنين الذي يقول 

اإّن الدني� عنده ك�»عفطة عنز« لكن اأعر�سوا عن حط�م الدني� وزّكوا اأنف�س��كم وتوّجهوا اإلى اهلل 

تع�لى وكونوا اأتقي�ء. اإذا كنتم ل �س��مح اهلل تدر�س��ون لأجل نيل الوج�هة فلن ت�سبحوا فقه�ء ول 

اأمن�ء لالإ�س��الم. جّهزوا اأنف�س��كم لتكونوا مفيدين لالإ�س��الم. كونوا جنود اإم�م الزم�ن لتتمّكنوا 

من ت�أدية الخدم�ت ون�سر العدالة. الأ�سخ��ض ال�س�لحون هم الذين يكون وجودهم في المجتمع 

م�سلحً�. ولقد راأين� مثل هوؤلء الأ�سخ��ض الذين بمجّرد مع��سرتهم ومرافقتهم ي�سير الإن�س�ن 

نزيه��ً�. اعملوا بحيث ي�سلح الن����ض جّراء �س��لوككم واأخالقكم وعملك��م واإعرا�سكم عن الدني�، 

.
(1(

بحيث يقتدون بكم، كونوا مقتدى الأن�م

تهذيب الحوزات الدينية

عل��ى الح��وزات العلمي��ة اأن تكون متيّقظة، اجعل��وا التقوى، التقوى، التق��وى؛ ن�سب اأعينكم. 

اأ�سح�ب الف�سيلة وطاّلب العلوم الدينية! �سعوا ن�سب اأعينكم التقوى، التقوى، تنزيه النف���ض، 

وجه���د النف���ض. اإّن �س��خ�سً� واح��دًا ُيج�ه��د نف�س��ه ي�س��تطيع اأن يحكم اأم��ة. ج�هدوا اأنف�س��كم، 

.
(2(

هّذبوه�... وكذا حوزاتكم

هزيمة اإلسالم رهن بسلوك علماء الدين

ف��ي ال�س���بق عندم��� ك�ن يقوم اأحد ط��اّلب العلوم الديني��ة بعمل م� ك�نوا يقول��ون كّل الطلبة 

هك��ذا، واإذا ل �س��مح اهلل اقت��رف اأح��د رج���ل الدي��ن ذنب��ً� م���، ك�ن��وا يقول��ون اإّن رج���ل الدين 

كّله��م هك��ذا. اأّم� الي��وم ف�إذا م� ارتك��ب ع�لم الدين مخ�لف��ة، ف�إّنهم �س��يوّجهون اأ�س�بع الته�م 

)1)  الإم�م الخميني، ولية الفقيه، �ض 149.
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 6، �ض 278.
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اإلى الإ�س��الم، و�س��تكون هزيمة الإ�س��الم عل��ى اأيدين�. ولك��ن اإذا م� اأ�سلحتم اأنف�س��كم لن ُيهزم 

الإ�سالم. ب�سالحكم ي�سلح ح�ل ال�سعب، وبتهذيبكم اأنف�سكم يتهّذب الن��ض. ف�إذا تحّدثتم على 

من�بركم عن اأمر لم تلتزموا اأنتم به، واإذا ذكرتم في الم�س��جد �س��يئً� تعملون اأنتم خالفه، ف�إّن 

قلوب الن����ض �س��تن�سرف عنكم، ويوؤّدي ذلك ب�لتدريج اإلى هزيمة الإ�س��الم، واإّن م�سوؤولية ذلك 

 .
(1(

 تقع على ع�تقن� جميعً�

تهذيب النفس في شهر شعبان

هّذب��وا اأنف�س��كم، اأنت��م الذين تري��دون هداية المجتمع واإر�س���ده. ف�لذي ل ي�س��تطيع اإ�سالح 

نف�س��ه، كيف يت�س��ّنى له هداية الآخرين واإر�س���دهم واإدارتهم؟ ه� هو �س��هر �س��عب�ن �س�رف على 

النته���ء، ف��س��عوا ف��ي ه��ذا الأي���م المع��دودة لع��ّل اهلل تع�ل��ى يوّفقكم للتوب��ة واإ�سالح النف���ض، 

.
(2(

ولت�ستقبلوا �سهر رم�س�ن بنفو�ض �س�لحة �سليمة

الوعظ واإلرشاد من مسؤولّيات علماء الدين

من الممكن اأن تح�ول بع�ض الأي�دي الخبيثة من خالل بّث ال�سموم ودع�ي�ت ال�سوء، التقليل 

م��ن اأهمي��ة البرام��ج التربوي��ة والأخالقي��ة، وت�سوير ارتق���ء المنبر للوع��ظ والإر�س���د على اأّنه 

يتن�ف��ى م��ع المك�ن��ة العلمية؛ وتح�ول من خالل ن�س��بته� �سف��ة »المنبرية« لل�س��خ�سي�ت العلمية 

المرموق��ة الت��ي تم�ر���ض دوره� ف��ي اإ�سالح الح��وزات وتنظيمه���، اأن تحول دون ت�أدي��ة واجبه�. 

فقد تجد اليوم في بع�ض الحوزات من يعتبر ارتق�ء المنبر عماًل م�سينً�، غ�فلين عن اأّن الإم�م 

اأمير الموؤمنين Q ك�ن منبريً�، وك�ن يعظ الن��ض وُير�سدهم من على المن�بر. ك�ن يوّعيهم 

وُير�سدهم ويوّجههم. كم� اأّن �س�ئر الأئمة R ك�نوا يفعلون ذلك اأي�سً�. 

لع��ّل عن��س��ر خفّي��ة ُت�س��يع ه��ذه الأفك�ر الخبيث��ة ف��ي حوزاتن� لك��ي ُتجّرده� م��ن المعنوي�ت 

والأخالقي���ت، فتم�س��ي حوزاتن��� و�سيع��ة ومنحّط��ة ينت�س��ر فيه� النف�ق وُت�س��يطر عل��ى اأفراده� 

الأن�نية وتّت�س��ع رقعة الختالف، وين�س��غل اأفراده��� بمح�ربة بع�سهم بع�سً�، وينق�س��مون اأحزابً� 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 17، �ض 494.
)2)  الإم�م الخميني، الجه�د الأكبر، �ض 23.
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ب كلٌّ منهم الآخر ويوّجه اإليه التهم والإه�ن�ت، وُي�س��قط بع�سهم بع�سً�، لكي يتمّكن  و�س��يعً� ُيكذِّ

الأج�ن��ب واأع��داء الإ�س��الم م��ن التط���ول على الحوزات وُي�س��ّددوا �سرب��ة ق��سمة له��� والق�س�ء 

عليه�.

ف�سع�ة ال�سوء يعلمون اأّن الحوزات تتمّتع بدعم وت�أييد ال�سعوب. وم� دام هذا الدعم والت�أييد 

.
(1(

ق�ئمين فمن غير الممكن �سحق الحوزات والق�س�ء عليه�

)1)  الإم�م الخميني، الجه�د الأكبر، �ض 47.



الجامعة وتهذيب النفس

 الفصل الخامس





بة أساس سعادة البلد
ّ
الجامعة المهذ

اإذا ك�ن��ت الج�مع��ة ج�مع��ة حّق��ً�؛ ج�مع��ة اإ�س��المية ب�لفع��ل؛ اأي اإّنه��� اإلى ج�ن��ب التح�سيل 

الدرا�س��ي ك�نت تزّود طاّلبه� ب�لتهذيب واللتزام، ف�إّن ب�إمك�ن الج�مع�ت حينئذ اأن تو�سل بلدًا 

اإل��ى ال�س��ع�دة. وكذلك الأم��ر لو ك�نت الحوزات العلمية �سروحً� مهّذب��ة وملتزمة ف�إّن بمقدوره� 

اإنق���ذ بل��د ب�أكمل��ه. العلم وحده اإن لم يكن �س�ّرًا فهو غير ذي ف�ئ��دة. اإّنن� حين ُنلقي نظرة على 

الع�َل��م وم��� في��ه م��ن ج�مع���ت نجد اأّن ج��ذور كّل الم�س�ئ��ب التي ع�ن��ت منه� الب�س��رية جمع�ء 

اإّنم��� ه��ي م��ن الج�مع�ت ومن هذه الخت�س��س���ت الج�معي��ة. اإّن كّل اأدوات القمع والدم�ر هذه 

وكّل ه��ذا ال��ذي يعّدونه تطّورًا في مج���ل الآلت الحربية اإّنم� هو نت�ج علم�ء خّرجتهم الج�معة، 

الج�معة التي اأغفلت الأخالق واأهملت التهذيب. كم� اأّن كّل المف��س��د التي ا�ست�س��رت في الأمم، 

ك�ن��ت ج��ّراء عدم التزام الح��وزات العلمية ب�لتع�ليم الإ�س��المية، كّل هذه الأدي�ن التي �س��ّيده� 

العلم�ء والمفّكرون هي اأ�سل ال�سق�ء. 

لقد جّرت الج�معة الع�َلم اإلى الف�س�د ب�لعلم الذي لم يكن التهذيب ول الأخالق ول اللتزام 

الإ�سالمي اإلى ج�نبه، وب�إمك�ن الج�معة اأن ت�سوق الع�لم اإلى ال�سالح. فلو ُقّدر لج�مع�ت الع�َلم 

اأن ُتعنى اإلى ج�نب التعليم والتعلُّم ب�لموازين الإن�س�نية وب�لأخالق الإن�س�نية وبم� ُتمليه الفطرة 

�س�ت والعلوم هذه الجوانب وابتعدت  ل�ستح�ل الع�َلم اإلى ع�َلم نور. ولكن اإذا م� اأهملت التخ�سّ

عنه� ف�إّنه� �ستكون وب�ًل على الب�سرية والع�َلم.

وله��ذا ف�إّن هذي��ن المركزين العلميين- الحوزة والج�مع��ة- ُيمكنهم� اأن يكون� مركزي ك�فة 

الم�س�ئ��ب والب��الءات عل��ى الب�س��رية وُيمكنهم��� اأن يكون��� مركزي ك�م��ل التط��ّورات والترقي�ت 

المعنوي��ة والم�ّدي��ة. ف�لعل��م والعمل، العل��م واللتزام بمث�ب��ة جن�حين ُيمكن الو�س��ول بهم� اإلى 

اأعلى درج�ت ال�سمو والرقي.
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ف��ي ه��ذه الخم�س��ين �س��نة الم��سي��ة من حك��م الط�غوت، ك�ن��ت هن�ك ج�مع���ت وك�ن 

هن���ك اأ�س���تذة ج�معي��ون، ولكن هوؤلء الأ�س���تذة اأنف�س��هم وه��ذه الج�مع���ت عينه� جّرت 

الب��الد لتق��ع فري�س��ة الق��وى الكبرى. لق��د ك�نت ال�س��يطرة على و�س���ئل العل��م والعمل من 

ِقَب��ل اأ�س��خ��ض غير ملتزمين ل يعرف��ون م�س�لحهم ك�رثية ومدّم��رة لالأمة والبالد. العلم 

ل��و ك�ن قري��ن اللت��زام والتهذي��ب ف��ال فرق بي��ن الج�مع��ة والح��وزات العلمي��ة فبجن�حي 

العل��م والأخ��الق والعم��ل هذي��ن ُيحلِّق���ن ب�لأمة اإل��ى ذرى المج��د، وُينقذانه� م��ن اأن تقع 

فري�س��ة لأولئك الط�معين بنهب خيراته� وثرواته�. واأّم� اإذا اكتفت الج�مع�ت والمدار���ض 

والح��وزات العلمي��ة بتقدي��م العلم مجّردًا عّم� ذكرن�، ف�إّن هكذا علم �س��يجر الإن�س���ن اإلى 

الفن�ء واإلى اله�وية.

اإّن الج�معة والحوزة هم� من�س���أ جميع المف��س��د وال�س��ق�وات في اأّي بلد، وكذلك هم� من�س���أ 

جميع ال�سع�دات الم�ّدية والمعنوية. واإّن المخّطط�ت الكبرى التي ُتر�سم لأجل اختراق الج�مع�ت 

والنفوذ اإليه� لُترّبي �سب�بن� بخالف م�سلحة بلدهم ن��سئة من هذا العتق�د، وهو اأّنه لو ف�سدت 

.
(1(

الج�معة يف�سد البلد

سعادة الشعب على عاتق الجامعة والحوزة

اجته��دوا اأنت��م الج�معيين اأن ت�سنعوا الإن�س���ن، ف�إذا �سنعتم الإن�س���ن اأنقذت��م بالدكم.اإذا 

�سنعتم الإن�س���ن الملتزم، الإن�س���ن الأمين، الإن�س���ن المعتقِد ب�لع�َلم الآخر، الإن�س���ن المعتقد 

ب�هلل والموؤمن به، واإذا تربَّى هذا الإن�س���ن في ج�مع�تكم وج�مع�تن�، اأنقذ بالدكم. وعليه فهذا 

ًا، والم�سوؤولية عظيمة جّدًا، وهذه الم�سوؤولية الآن على ع�تقن� وع�تقكم، وهذه  العمل �سريف جدَّ

ن اأنتم ونحن �سع�دة ال�سعب. عليكم اأنتم رج�ل الدين والج�معيون  الم�سوؤولية الكبرى هي اأْن نوؤمِّ

روا �سع�دة ال�سعب التي اأِنيطْت بكم، ف�أنتم م� اخترتم الفالحة، ولو كنتم فاّلحين، لكنتم  اأن توفِّ

م�س��وؤولين، لكن لي���ض هذه الم�س��وؤولية. ولو كنتم ك�س��بة، لكنتم م�س��وؤولين اأي�سً�، لكن في نط�ق 

اأنف�سكم. اأّم� في ح�لكم، ف�لم�سوؤولية هي م�سوؤولية �سعب، وبلد، م�سوؤولية لأجل الإ�سالم، واأم�م 

اهلل. كّلن� الآن م�سوؤول، فيجب اأن ن�سعى جميعً�، يجب على الج�معة اأن تبذل الجهد، ويجب على 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 13، �ض 412 - 414.



85 بيهرو بييلجتف بيملجعذ  سفنلا بيذهت 

الج�مع�ت الدينية اأن تبذل الجهد، ويجب على ج�مع�تكم العلمية اأن تبذل الجهد وت�سعى ل�سنع 

.
(1(

الإن�س�ن

العلم والتخّصص في خدمة البلد

...اأن ي�س��ّدوا هّمته��م في اأن يجعل��وا من الج�مع�ت مراكز علم وتربي��ة وتهذيب بحيث تكون 

�س�ت اإلى  ���ض وتجّرن� بتل��ك التخ�سّ �س���ت ف��ي خدم��ة البلد والأم��ة ل اأن تتخ�سّ جمي��ع التخ�سّ

�س�ت،  �س�ت �سربة للبالد، بحيث كّلم� ازدادت التخ�سّ ح�سن اأمريك� اأو اأن توّجه بتلك التخ�سّ

ازدادت �سوءًا.

ب، وال�س��خ�ض الذي لم ي�س��عر يوم��ً� ب�لنتم�ء اإلى ه��ذا البلد واأنه  ف�ل�س��خ�ض ال��ذي ل��م ُيهذَّ

موج��وٌد م��ن اأجل��ه، واأّن��ه مدي��ن له بعلم��ه وعليه اأن ي��وؤّدي له هذا الدي��ن؛ هذا الإح�س����ض اإن لم 

يكن موجودًا، فعنده� �س��تكون الج�معة اأ�س��واأ المراكز لأّنه� �ستجّرن� نحو ال�سي�ع واله�وية. واأّم� 

اإذا وجد هكذا اإح�س����ض ووجد هوؤلء الأ�س���تذة الج�معيون، الملتزمون، الذين ك�نوا في ال�س�بق 

يتح�ّس��رون عل��ى واق��ع الب��الد، عليهم اأن يعّدوا اأنف�س��هم من اأجل تن�س��ئة اأجي���ل جديدة ملتزمة 

بدينه��� وموؤمن��ة بق�س�ي� اأّمته� وفي خدم��ة بلده�. ف�إن ك�نت الأمور كذلك، ف�س��يكون للج�مع�ت 

دور الري�دة في اإي�س�ل البالد اإلى ذرى المجد وال�سع�دة.

لي���ض اأم���م الج�مع��ة اإل طريق���ن: اإّم��� طريق جهّن��م واإّم� طريق ال�س��ع�دة، اإّم��� طريق الذّل 

والم�س��كنة والعبودي��ة واإّم��� طريق العّزة والعظم��ة والإب�ء. فط�لم� ك�ن��ت الج�مع�ت على م� هي 

عليه عندن�، فلن تكون مفيدة. منذ خم�س��ين �س��نة ونحن لدين� ج�مع�ت، ومن الج�معة ن�س���أ كّل 

م��� ف��ي بالدن� من ف�س���د، من هوؤلء الأ�س��خ��ض الذين در�س��وا في الج�معة وربم��� ح�سلوا على 

اخت�س��س���ت اأي�س��ً�. ف�أحم��دي ذاك ال��ذي ك�ن ف��ي عهد ر�س� خ���ن والذي ُقتل بحقنه ال�س���مة 

الكثي��ر م��ن رج���ل هذا البلد، ك�ن من ه��ذه الج�مع�ت و�س�حب اخت�س��ض اأي�سً�، اإّل اأنه �س��خر 

�سه في طريق قتل الأبري�ء من العب�د، فهل اأّنكم ترغبون بهكذا ج�مع�ت وبهكذا اأ�س�تذة  تخ�سّ

�سين؟! ومتخ�سّ

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 8، �ض 67 - 68.
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وم��ن جه��ة ث�نية ف�إّن الج�مع�ت ُتخّرج ال�س��رف�ء كذلك، وطموحن� اأن يك��ون جميع خّريجيه� 

.
(1(

�سرف�ء

تربية اإلنسان مسؤولية الجامعة والحوزة

اإّن مق��ّدرات كّل بلد في يد ج�مع�ته �س��واء ك�نت ج�مع���ت العلوم الحديثة اأو ج�مع�ت العلوم 

القديمة، والأ�س��ض اأن يتخّرج منه� بنوعيه�، اإن�س�نً�، ولي�ض دابة تحمل على ظهره� بع�ض الكتب. 

ل يك��ون التعّل��م بحيث تكونوا اأنتم في ط��رف العلوم الطبيعية، وط�ئفة في طرف العلوم الفقهية 

والإلهية. تبحثون في دق�ئق العلوم، ولكّنكم تغفلون عن جه�لت اأنف�سكم وعن طغي�نه. اإّنكم اإن 

غفلتم، فكّل خطوة تخطونه� في طريق العلم �س��ُتبعدكم عن الإن�س���نية اأكثر ف�أكثر، ف�لإن�س���نية 

طريق م�س��تقيم واإذا �س���ر اأحدكم من هذه الجهة اأو تلك �س��يكون معوجً� و�سيكون �سيره بخالف 

الإن�س���نية. كّل من انحرف ولم ي�س��ر على الطريق الم�س��تقيم ف�سيره م� دام م�ستمرًا ف�إّنه يزيده 

بعدًا عن الإن�س�نية. وكم� لو اأّنن� فر�سن� خطً� م�ستقيمً� وخّطين عن الجهتين، فكّلم� تقّدم ال�سير 

في اأحد الجهتين يزداد البعد عن الخط الم�ستقيم.

ومهم� در�ستم ودر�سن�، فم� لم نكن على الطريق الم�ستقيم وم� لم ن�سقل معلوم�تن� وعلمن� 

ونكبح جم�ح اأنف�سن� وم� لم ُنِمت اأنف�سن� في هذا الطريق الم�ستقيم، فكّلم� ازدادت المعلوم�ت، 

.
(2(

ازداد الإن�س�ن بعدًا عن الإن�س�نية، و�س�ر اإرج�ع النف�ض اإلى ال�ستق�مة اأ�سعب

مسؤولية الجامعة صناعة اإلنسان

يج��ب اأن تك��ون الج�معة م�سنع الإن�س���ن �س��واء في ذل��ك ج�معة علم�ء الدي��ن اأو ج�معتكم، 

ِمَر به الأنبي�ء R وج�ءت به الكتب ال�سم�وية كّله�.
ُ
وهذا- �سن�عة الإن�س�ن- م� اأ

ي�ت ت�سير معنوي�ت. نَع الإن�س�ن �س�ر كّل �سيء معنوّيً�، يعني حّتى الم�دِّ ف�إّنه اإذا �سُ

َج م��ن ج�معتن��� وج�معتك��م اأن����ض  وعل��ى العك���ض اإذا ك�ن��ت ه��ذه الفئ���ت �س��يط�نية، وَتخ��رَّ

.
(3(

ي�ت وفنت فيه� منحرفون، َغَدت المعنوّي�ت م�دِّ

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 13، �ض 419 - 420.
)2)  م.ن، ج 9، �ض 3 - 4.

)3)  م.ن، ج 8، �ض 61.
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وظيفة الجامعة تربية اإلنسان المؤمن

اأنت��م اعمل��وا عل��ى تخري��ج الموؤمن من الج�مع��ة، ونحن ُنخّرج الموؤمن من مدار�س��ن�؛ لي���ض 

الع�ِل��م، ف�لعل��م وح��ده ل جدوى منه. ول �س��ك في اأّن الإيم���ن وحده ل يوؤّثر كثي��رًا. ففي الفئ�ت 

الأخرى موؤمنون اأي�سً�. ولكن عندم� ُي�سبح الع�ِلم موؤمنً�، وعندم� ُي�سبح الع�ِلم مّتقيً�، �سيكون 

من�س���أ للخيرات والبرك�ت، و�س��ُيح�فظ على البالد، واإذا ك�ن خالف ذلك ل �سمح اهلل ف�سيجعل 

الب��الد ف��ي مهّب الريح. ولهذا يقع على ع�تقن� معً� عب ء ثقيل، ول بد من قي�من� نحن واأنتم بم� 

.
(1(

يقت�سيه عملن� ب�سكل �سحيح ونعمل على تقوية الإيم�ن اإلى ج�نب العلم 

أهّمية تربية اإلنسان في الجامعة

نح��ن نري��د اإن�س���نً� ج�معيً� ل مجّرد ط�ل��ب اأو معلِّم، يجب عل��ى الج�معة اأن ُتوِجد الإن�س���ن 

وُتخّرج الإن�س�ن منه�. ف�إذا خّرجت الج�معة الإن�س�ن منه� ف�إّن الإن�س�ن ل ير�سى بت�سليم بالده 

للغير، والإن�س�ن ل ير�سى اأن يعي�ض اأ�سيرًا وذلياًل. وهم )الطغ�ة( اأي�سً� يخ�فون من الإن�س�ن.

�س�بقً� ك�ن ر�س�خ�ن يخ�ف من )اآية اهلل( مدّر�ض لأن مدّر�ض ك�ن اإن�س�نً� )بحّق(، فقد ُنقل 

عنه اأّنه ق�ل في اأحد اجتم�ع�ت المجل�ض: »في مجل�سن� هذا م�سلم واحٌد، وهو ال�سيد كيخ�سرو« 

فر�س� خ�ن ك�ن يعتبر مدّر���ض من�ف�س��ه وخ�سمه ال�س��خ�سي ولم يكن يولي اأية اأهمية لالآخرين. 

ك�ن يعتبره من�ف�سه الذي اإذا وقف متكّلمً� زلزل الأر�ض تحت اأقدام الجميع. ك�ن مدّر�ض اإن�س�نً�، 

وك�نت حي�ته م� قد �سمعتم اأنتم وم� راأيت اأن�. عندم� اأ�سبح ن�ئبً�- لأّنه في البداية ُعّين ب�سفته 

فقيه��ً� حي��ث ك�ن ل ب��د م��ن تواج��د فقيه في المجل���ض- وح�س��ب م� ُينقل عن��ه ف�إّنه ا�س��ترى في 

اأ�سفه���ن عربة وح�س�نً� وركبهم� متوّجهً� اإلى طهران، وعندم� و�سله� ب�عهم� وا�س��ترى لنف�س��ه 

منزًل متوا�سعً� فيه�. ك�ن منزًل كبيرًا اإلى حدٍّ م� ولكّنه ك�ن و�سيعً� من حيث البن�ء، ع��ض فيه 

عي�س��ة م� دون الع�دّية، حتى اأّن لب����ض الخي���ض الذي ك�ن يرتديه �س�ر خبره على كّل ل�س�ن. ك�ن 

يلب�ض ذلك الخي�ض الإيراني ال�سنع. ف�أّي لب��ض من األب�سة مّدعي الوطنية هوؤلء اإيراني ال�سنع؟

عل��ى جمي��ع محّب��ي هذه الب��الد والمحّبين لالإ�س��الم ولهذه الأمة وهذا ال�س��عب اأن يح�س��دوا 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 7، �ض 473.
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ط�ق�تهم لإ�سالح الج�مع�ت، ف�إّن الج�معة الف��سدة خطره� اأعظم من خطر القنبلة العنقودية، 

ولأّن خطر الحوزات العلمية الف��سدة اأعظم من خطر الج�معة، فال بّد من اإ�سالحه� وتهذيبه� 

اأي�سً�. يجب على جميع الأ�سخ��ض الملتزمين- �سواء في الحوزات العلمية اأم في الج�مع�ت- اأن 

 .
(1(

ُي�سّمروا عن �س�عد الجّد والهّمة من اأجل الإ�سالح والتغيير

انحراف أساتذة الجامعة سبب انحراف المجتمع

اإذا انح��رف الج�مع��ي ف���إّن انحراف��ه يختلف ع��ن انحراف ب�ئ��ع اأو مزارع. وانح��راف ع�ِلم 

الدي��ن يختل��ف ع��ن انحراف الت�جر والع�م��ل. اإّن الع�م��ل والت�جر والمزارع واأمث�له��م فيم� اإذا 

انحرف��وا ف���إّن انحرافه��م يبقى انحرافً� �س��خ�سيً�، بينم� انح��راف اأ�س���تذة الج�معة ل يقت�سر 

عل��ى اأنف�س��هم فق��ط، ب��ل يقود اإلى انح��راف فئة كبي��رة، واأية فئة؟ الفئ��ة التي تتطّل��ع اإلى اإدارة 

البل��د، وال��ذي ي��وؤّدي انحرافه� اأحي�ن��ً� اإلى انحراف بلد بك�مل��ه. اإّن انحراف ع�ِلم الدين لي���ض 

انحراف��ً� �س��خ�سيً� فح�س��ب بل هو انحراف اأم��ة. ولهذا ف�إّن ه�تين الفئتين هم��� الق�درت�ن على 

خدم��ة الب��الد واإنق�ذه���، ومن الممكن اأن يك��ون طريقهم� غي��ر طريق الحّق فت�س��يران ب�لبالد 

نح��و اله��الك وال�سي�ع. لي���ض الأمر كم� لو ك�نت فئ��ة، مثاًل فئة التّج�ر، بحي��ث اإذا �سلحت ك�ن 

�سالحه� يخت�ّض به� دون غيره�، بل اإّنهم� فئت�ن ب�سالحهم� يتّم اإ�سالح المجتمع.. اإّن �سالح 

المجتم��ع وف�س���ده بي��د مرّبي ذل��ك المجتمع. واأولئ��ك المرّبون ه��م اأنتم وعلم���ء الدين. علم�ء 

.
(2(

الدين بنحو واأنتم بنحو اآخر

ب في فساد المجتمع
ّ
أثر الجامعي غير المهذ

لي���ض الأم��ر كم� لو ك�ن��ت فئة، مثاًل فئة التّج�ر، بحيث اإذا �سلح��ت ك�ن �سالحه� يخت�ّض به� 

دون غيره���، ب��ل اإنهم� فئت�ن ب�سالحهم� يتم اإ�سالح المجتمع.. فئت�ن ينطبق عليهم� »اإذا ف�س��د 

الع�ِلم ف�سد الع�َلم«. هذا »الع�ِلم« لي�ض اأن�، اإّنم� هو اأنتم اأي�سً�، جميعن�، اإّنكم جميعً� من العلم�ء، 

ف�إذا كنتم ل �سمح اهلل ف��سدين ف�سوف تجّرون الع�لم اإلى الف�س�د، واإذا كنتم �س�لحين �ستعملون 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 13، �ض 417 - 418.
)2)  م.ن، ج 7، �ض 468 - 471.
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عل��ى اإ�س��الح الع�لم. اإن �سالح المجتمع وف�س���ده بيد مرّبي ذل��ك المجتمع. واأولئك المرّبون هم 

اأنتم وعلم�ء الدين. علم�ء الدين بنحو واأنتم بنحو اآخر، ولكن كلت� الفئتين مرّبية للمجتمع.

واإذا ك�ن الفر���ض اأن تك��ون تل��ك التربي��ة العلمي��ة فقط فتكّر���ض الجهود لإع��داد طبيب دون 

الهتم�م بكيف �سيكون هذا الطبيب، ف�إّن هذا الطبيب �سُي�سبح غدًا ك��سبً�! �سوف يكون ك��سبً� 

يق��وم ب�لمم�طل��ة في عالج المري�ض ليت��رّدد عليه اأكثر وي�أخذ منه اأج��رة اأكثر! وقد يكون طبيبً� 

�ض ح�ذق من الن�حية الطبية ولكّنه افتق��ر اإلى الأخالق الف��سلة ولم يكن  م�ه��رًا، فه��و متخ�سّ

مهّذب��ً�، ل��م يك��ن مّتقيً�، ل��م يعرف اهلل، فلذل��ك يقوم ب�لمم�طل��ة في مع�لجة المري���ض، ُيعطيه 

الي��وم و�سف��ة طبي��ة ويكون متواطئً� م��ع �س�ح��ب ال�سيدلية ليوؤّم��ن الو�سفة ب�أغلى م��ن قيمته�، 

ويت��وّرط ه��ذا المري���ض به��ذا الو�سع؛ هذه الو�سف��ة لم تكن مفي��دة، غدًا ُيعطي��ه و�سفة اأخرى! 

وهك��ذا. ف�لطبي��ب طبيب جّيد م��ن الن�حية الطّبية. اإّنك��م تقومون ب�إعداد المهند�س��ين، فيكون 

�سً� ب�س��كل جّيد جدًا، ولكّن��ه عندم� يريد، فر�س��ً�، اأن ي�سع  المهند���ض ف��ي مج�ل علم��ه متخ�سّ

ت�سميمً� لم�س��روع ف�إّنه وب�س��بب مه�رته يح�ول ابتزاز الجهة الم�سوؤولة عن الم�سروع اإلى اأق�سى 

حدٍّ ممكن. وال�سيء نف�سه يمكن اأن يكون في المج�لت الأخرى. وكذلك ب�لن�سبة لمن �س�ر على 

دربن�، ف�إذا ك�ن الفر�ض اأن يكون ال�سخ�ض »�سيخً�« فقط، فقد يكون �سيخً� ممّيزًا وفهيمً� بحيث 

ة  ة ب�س��كل جّيد ج��ّدًا، ولكن اإذا لم يكن تقّي��ً� ف�إّن هذا الفهم للكت�ب وال�س��نَّ يفه��م الكت�ب وال�س��نَّ

.
(1(

�سيكون �سببً� لنحراف الن��ض

ضرر التحصيل العلمي بدون التهذيب النفسي

اإّن التعلي��م  لوح��ده يبقى دون ف�ئدة، يج��ب اأن تكون التربية مقرون��ة ب�لتعليم. يعني اإذا ك�ن 

ال�س��ب�ب الذي��ن يذهب��ون اإلى الج�مع�ت والمع�ه��د العلمية ل يتلّقون غير التعلي��م ، ف�إّن ذلك قد 

يك��ون م�س��ّرًا للب��الد في بع�ض الأحي���ن، واإّن الكثير من الأ�سرار التي لحق��ت ببالدن� ك�نت من 

ِقَب��ل ه��وؤلء المتعّلمين، كم� اأّن الكثير من الم�س���ريع المت�س�دة م��ع م�س�لح البالد ك�نت ت�سدر 

لوا العل��م ولكّنهم لم يتلّقوا التربية، وك�نوا  ف��ي معظ��م الأحي�ن عن هوؤلء المتعّلمين الذين ح�سّ

ل يعملون �سيئً� اإل لم�سلحتهم.

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 7، �ض 470 - 471.
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اإّن ال��ذي ل يخ�س��ع لتربي��ة �سحيح��ة حت��ى ول��و ك�ن تعليمه �سحيح��ً�، ولو افتر�سن��� اأّنه على 

م�س��توى ع�ل من التعليم، ف�إّن ال�سرر الذي ُي�س��ّببه لبالده �س��يكون اأكبر من ال�سرر الذي ُي�سّببه 

الن����ض الع�دّيون. ع�مة الن����ض ل ي�ستطيعون اإيذاء ب�لنحو الذي ُي�سّببه هوؤلء المتعّلمون للبالد، 

لأّن المتعّلمي��ن هم الذين يت�س��ّنى لهم تقديم الم�س���ريع لي�س��تفيد منه� الآخ��رون. ف�لذين ك�نوا 

ل��وا تعليمهم ف��ي اأوروب�   ك�ن��وا م��ن اأولئك المتعّلمي��ن الذين ح�سّ
(1(

يحيط��ون به��ذا الأب والب��ن

واأمري��ك�، لكّن��ه ك�ن تعليم��ً� فقط، ولم يكن لديهم تربية اإ�س��المية اأو تربية اإن�س���نية، ولهذا ف�إّن 

الأذى ال��ذي لح��ق ببالدن� من ِقَبل هوؤلء العلم�ء ل يوازيه اأي اأذى اآخر حتى جه�ز )ال�س���ف�ك( 

.
(2(

لم ُي�سّبب الأذى الذي �سّببوه، فهوؤلء دّمروا الأفك�ر واأف�سدوا �سب�بن�

ضرر التعليم بدون التربية

اإذا ك�ن ه��ّم اأ�س���تذة الج�مع��ة اإعط���ء الدرو���ض فق��ط- وب�لطبع ف��ي ج�مع�تن� ال�س���بقة لم 

يك��ن حت��ى اإعط�ء الدرو���ض �سحيحً�، ولو اأن��ه ك�ن �سحيحً� لم� كّن� مت�أّخري��ن بهذا المقدار عن 

)م�س��يرة( العل��م. الآن نح��ن نفتر���ض اأنن� بتن� بو�سع جّي��د اإن �س���ء اهلل- وك�ن اعتم�دهم على 

التعلي��م، ول��م يك��ن ال��ى ج�نبه التزكي��ة والتربي��ة المعنوية، ف���إّن الذين يتخّرجون م��ن الج�معة 

.
(3(

�سيف�سدون

التهذيب في رأس البرامج التعليمية

الأخوات والإخوة في هذه المدر�سة، نّظموا برن�مجكم بحيث يظهر من بينكم عدد من اأمث�ل 

مطّهري، اأو مطّهري اآخر، وليكن عزمكم ح��س��مً� في هذا الأمر، ولتكن اهتم�م�تكم واأعم�لكم 

خ�ل�سة هلل تب�رك وتع�لى. جّدوا في اأن تدر�سوا في المدر�سة التي اأنتم فيه�. 

والأهم من الدرا�سة هو تهذيب الأخالق. كونوا اإ�سالميين وكّملوا العلوم الإ�سالمية ب�لنفو�ض 

الإ�سالمية. واإلى ج�نب الدرا�سة الج�ّدة لالأحك�م الإ�سالمية والمع�رف الإ�سالمية ليكن لديكم 

تهذي��ب اإ�س��المي. يجب اأن يكون ف��ي الجمهورية الإ�س��المية في كّل المدار���ض العلمية والدينية 

يق�سد ال�س�ه الأب ر�س� بهلوي وابنه ال�س�ه محمد ر�س� بهلوي  (1(
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 9، �ض 74 - 75.

)3)  م.ن، ج 16، �ض 500.
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و�س��واء التي تدّر���ض العلوم الدينية اأو العلوم الأخرى، في راأ�ض ق�ئمة البرامج التعليمية اأن يكون 

لين )للعلم(.  الطاّلب مهّذبين قبل اأن يكونوا مح�سّ

يجب اأن يكون في جميع المدار���ض في ك�فة اأنح�ء البالد اأ�س��خ��ض مهّذبون وعلم�ء وخطب�ء 

�س�روا في طريق الحق قدر ا�ستط�عتهم، وعليهم اأن يذهبوا اإلى هذه المدار�ض ويوؤ�ّس�سوا حوزات 

اأخالقي��ة وح��وزات تهذي��ب وحوزات مع�رف اإ�س��المية بحيث يك��ون اإلى ج�نب الدرا�س��ة العلمية 

تهذيب اإ�سالمي واأخالق اإ�سالمية. يجب اأن يكون هن�ك تهذيب اإ�سالمي في المدار�ض �سواء في 

المدار���ض الدينية اأو في �س���ئر الج�مع�ت التي هي مدار���ض اإ�س��المية ودينية. يجب اأن ينتبهوا 

اإلى المعلِّمين في هذه المدار�ض والأ�سخ��ض الذين ُيبّلغون فيه� اأو يتحّدثون اأن يكونوا اأ�سخ��سً� 

اإ�س��الميين م�ئة ب�لم�ئة ومعتقدين ب�أحك�م الإ�س��الم والعق�ئد الإ�س��المية بحيث اإّن الأ�س��خ��ض 

.
(1(

الذين يترّبون على اأيديهم يترّبون تربية اإ�سالمية مع تهذيب اإ�سالمي

توصية الجامعّيين بالتهذيب

على طاّلبن� الج�معّيين اأن ُيج�ّسدوا هم اأنف�سهم الموازين الإ�سالمية والأخالقية قوًل وفعاًل 

و�س��لوكً� وعماًل، بحيث اإذا دعوتم الن����ض اإلى الإ�سالم، وينبغي عليكم اأن تفعلوا، ل يكون فعلكم 

مخ�لف��ً� لقولك��م. ل يكون��ّن ح�لكم بحي��ث اأّنكم حين تتكّلم��ون تتعّر�سون لال�س��تهزاء من ِقَبلهم 

.
(2(

فيقولون فيكم اأّن هوؤلء يدعونن� اإلى اأ�سي�ء هم اأنف�سهم ل يلتزمون به�

التربية وكبح جماح النفس بالتالزم مع طلب العلم

ا�سعوا في كّل خطوة تخطونه� في �سبيل العلم، في �سبيل العمل الظ�هري والأعم�ل الب�طنية 

اأن توِج��دوا ف��ي نفو�س��كم التقوى وال�س��تق�مة والأم�نة في نفو�س��كم، حتى تكون��وا بعد تخّرجكم 

من الج�معة اإن �س���ء اهلل اأ�س��خ��سً� لديكم  العلم والأم�نة، وتكونوا اأمينين على علمكم من جهة 

ومزّكين لنفو�سكم ومتحّكمين به� من جهة اأخرى، لأن النف�ض متمّردة وتمّرده� ُي�سقط الإن�س�ن 

اأر�سً� كم� لو اأّنه ك�ن يمتطي ح�س�نً� ج�محً� بدون لج�م ف�إّن هذا الح�س�ن يق�سي على ف�ر�سه. 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 168 - 169.
)2)  م.ن، ج 13، �ض 489.
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ونف�ض الإن�س�ن هي الأكثر جموحً�، وتمّرده� يق�سي على الإن�س�ن. فلتكن كّل خطوة تخطونه� في 

طريق العلم مترافقة مع خطوة اأخرى لكبح جم�ح اأنف�سكم ومنعه� من التمّرد، لأّنه عندم� يفلت 

.
(1(

عن�نه� تفقد ال�سيطرة عليه� اآنذاك. اكبحوا جم�ح اأنف�سكم ب�أنف�سكم 

م مع التهذيب
ّ
ضرورة تالزم التعل

عليكم وعلى جميع اأطف�لن� و�سب�بن� الطاّلب في جميع اأنح�ء البالد وفي اأّي مركز من مراكز 

التعلي��م ك�ن��وا، اأن ينتبه��وا اإل��ى اأّن التعّل��م ب�لترافق مع التهذي��ب واللتزام والأخالق الإن�س���نية 

.
(2(

الف��سلة ُيمكنه اأن يو�سلن� اإلى الحي�ة الإن�س�نية الحّقة وُيمكنه اأن ُينقذ بلدن� من األوان التبعية

ضرورة تحصيل المراتب العالية من العلم والتهذيب في الجامعة

�ض اإلى اأعلى المراتب في نف���ض الوقت الذي تو�سل  الج�مع��ة يج��ب اأن تو�سل العلم والتخ�سّ

في��ه اإل��ى اأعلى درج�ت اللتزام والأخالق والروحية الإ�س��المية. يجب اأن تكون الج�معة مهّذبة، 

.
(3(

والحوزات العلمية كذلك

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 9، �ض 3.
)2)  م.ن، ج 14، �ض 3.

)3)  م.ن، ج 13، �ض 417.



بين 
ّ
 تأثير العلماء المهذ

في إصالح المجتمع

 الفصل السادس





ب في إصالح المجتمع
ّ
تأثير العاِلم المهذ

مح��اّلت  ه��ي منطقة كنت اأذه��ب اإليه� في بع�ض ف�سول ال�سيف. ف��ي ال�سيف كنت هن�ك، 

وف��ي الوق��ت ال��ذي حللت فيه� �س��عرت ب�أّن اأه�ليه��� يختلفون عن اأه�لي كثير م��ن المن�طق. ك�ن 

اهتم�مه��م ب�لدي��ن اأكث��ر من بع���ض المن�طق الأخرى، بل م��ن معظم المن�ط��ق الأخرى، والذي 

اأدركته هو اأّنه� ك�نت بف�سل علم�ئه� تّت�س��م بهذه الميزة. العلم�ء الذين ك�نوا في محاّلت  ك�نوا 

علم���ء يتمّتع��ون ب�أخ��الق ف��سلة، ويقوم��ون بم�س��وؤولي�تهم العلم�ئية كم� ينبغي، ويح�س��نون اأداء 

واجب�تهم الدينية. والن��ض اأي�سً� بتبعيتهم لهم �س�روا �س�لحين. ك�نوا من اأهل الم�سجد، واأهل 

الدع���ء، واأه��ل العب���دة والعمل. اأن� منذ حوالي م� يق���رب الثالثين ع�مً� ل��م اأر كمّحالت مك�نً� 

اآخر. ول اأعرف اإن ك�نت الآن ل تزال على تلك الح�ل، اآمل اأن تكون. اإذا تحّول الإن�س���ن نف�س��ه 

اإل��ى اإن�س���ن يترّب��ى بتربية الأنبي�ء فال ب��د اأن ي�سير اإن�س���نً�، والمجتمع اأي�س��ً� يرتقي بتبعه. قد 

ي��وؤّدي ف��رد واحد اإلى ف�س���د مجتمع، وفي بع�ض الأحي�ن قد يوؤّدي ف��رد اإلى اإ�سالح مجتمع. هذا 

الفرد قد يكون من اأ�سح�ب ال�سلطة الذين يوليهم الن��ض اهتم�مهم، وقد يكون من علم�ء الدين 

الذين ي�سترعون انتب�ه الن��ض اأي�سً�.

قلي��اًل م��� ُيلحظ في اأهل ال�س��لطة اأ�س��خ��ض مترّبون، ل اأ�س��تح�سر الآن. لكّن��ه يح�سل قلياًل 

اأن نج��د اأمث���ل ه��وؤلء في علم�ء الدين. ف���إذا ك�ن ع�لم الدين في مك�ن م� ملتزم��ً�، ف�إّنه ُيزّكي 

ذل��ك الم��ك�ن، ولو ك�ن في كّل بلد عّدة علم�ء دين مثلم� يجب على الع�ِلم اأن يكون، ومثلم� يريد 

الإ�سالم، ف�إّن الن��ض ومن خالل تبعيتهم للعلم�ء �سي�سلحون، وب�إ�سالح الن��ض يت�سّكل المجتمع 

.
(1(

ال�سليم اأي�سً�

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 11، �ض 394 - 395.
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التسّبب بالضرر واالنحراف باإلسالم والمجتمع

، وت�سّفحن��� الأب��واب 
(2(

 وكت���ب الو�س���ئل
(1(

اإّنك��م اإذا م��� رجعت��م اإل��ى كت���ب اأ�س��ول الك�ف��ي

المتعّلق��ة بواجب�ت علم�ء الدين ف�س��وف تواجهون بواجب�ت عظيمة وم�س��وؤولي�ت خطيرة ُذكرت 

 Q لأه��ل العل��م. فف��ي الحدي��ث: »عن جميل ب��ن دّراج ق�ل: �س��معت اأب��� عب��د اهلل ال�س�دق

 يق��ول: »اإذا بلغ��ت النف���س ههن��ا )واأ�ص��ار بي��ده اإل��ى حلق��ه( ل��م يك��ن للعال��م توب��ة، ث��م ق��راأ: 

. وج���ء ف��ي حدي��ث اآخ��ر: ع��ن حف�ض بن 
(4(

»
(3(

{ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ }
قي����ض ع��ن اأب��ي عبد اهلل Q، ق���ل: »يا حف���س، ُيغفر للجاه��ل �ص��بعون ذنباً قب��ل اأن ُيغفر 

، لأّن مع�سي��ة الع�ِلم ُت�س��يء كثيرًا لالإ�س��الم والمجتمع الإ�س��المي. ف�إذا 
(5(

للعاِل��م ذن��ب واح��د«

ارتكب الع�ّمي والج�هل مع�سية، ف�إّنه ُي�س��يء اإلى نف�س��ه فح�س��ب وي�سّره�. ولكن اإذا م� انحرف 

 ،
(6(

الع�ِلم وارتكب عماًل قبيحً� ف�إّنه �سيحرف ع�َلمً�، ويكون قد اأ�س�ء اإلى الإ�سالم وعلم�ء الدين

، راجع لأّنه 
(7(

واإّن م��� ورد ف��ي الحدي��ث م��ن اأّن اأهل الن�ر ليت�أّذون م��ن ريح الع�ِلم الت�رك لعلم��ه

يوج��د ف��رق كبي��ر ف��ي الدني��� بي��ن الع�ِل��م والج�هل ب�لن�س��بة لنف��ع و�س��رر كلٍّ منهم� لالإ�س��الم 

والمجتمع الإ�سالمي.

ف���إذا م��� انح��رف الع�ِلم فمن الممكن اأن ُي�سّل اأّمة ب�أ�س��ره� ويجّره� اإل��ى اله�وية. واإذا ك�ن 

مهّذبً� يراعي الأخالق والآداب الإ�سالمية، ف�إّنه يعمل على هداية المجتمع وتهذيبه.

ولقد كنت اأرى في بع�ض المدن التي كنت اأذهب اإليه� في ف�سل ال�سيف، اأه�لي تلك المدن 

ملتزمين ب�آداب ال�س��رع اإلى حدٍّ كبير. وال�س��بب في ذلك كم� ات�سح لي، هو اأّنه ك�ن لديهم ع�لم 

�س�ل��ح ومّت��ق. ف���إذا ك�ن الع�ِلم الورع وال�س�لح يعي���ض في مجتمع اأو مدين��ة اأو مح�فظة م�، ف�إّن 

ال�س��يخ الكلين��ي، الك�ف��ي، »كت�ب ف�سل العل��م«، ج1، اأبواب: �سفة العلم�ء، بذل العلم، النهي عن القول بغير علم، ا�س��تعم�ل العلم،   (1(
الم�ست�أكل بعلمه والمب�هي به، لزوم الحّجة على الع�لم، و»ب�ب النوادر«.

الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج18، �ض9 ـ 17، و�ض98 ـ 129، »كت�ب الق�س�ء«، »اأبواب �سف�ت الق��سي«، ب�ب4، 11، 12.  (2(
)3)  �سورة الن�س�ء، الآية 17.

ال�سيخ الكليني، الك�في، ج1، �ض59، »كت�ب ف�سل العلم«، »ب�ب لزوم الحّجة على الع�لم..«، الحديث3.  (4(
م.ن، الحديث1.  (5(

ق���ل ر�س��ول اهلل، P: »�صنف��ان م��ن اأّمت��ي اإذا �صلح��ا �صلح��ت اأّمت��ي واإذا ف�ص��دا ف�ص��دت اأمتي. قي��ل: ومن هم؟ ق��ال P: العلماء   (6(
والأمراء«، كت�ب الخ�س�ل، »ب�ب الثنين«، �ض37. وكذلك انظر ابن �سيعة البحراني، تحف العقول، �ض50.

ع��ن �س��ليم ب��ن قي���ض الهاللي ق�ل: �س��معت اأمير الموؤمني��ن Q ُيحّدث عن النب��ي P اأنه ق�ل ف��ي كالم له: »العلم��اء رجالن:   (7(
رجل عاِلم اآخذ بعلمه، فهذا ناج. وعالم تارك لعلمه، فهذا هالك. واإّن اأهل النار ليتاأّذون من ريح العاِلم التارك لعلمه« ال�سيخ 

الكليني، الك�في، ج1، �ض55، »كت�ب ف�سل العلم«، »ب�ب ا�ستعم�ل العلم«، الحديث1.
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وجوده يبعث على تهذيب اأه�لي تلك المدينة وهدايتهم، واإن لم يكن ُيم�ر���ض الوعظ والإر�س���د 

. لقد راأين� اأ�سخ��سً� ك�ن وجودهم يبعث على الموعظة والعبرة؛ مجّرد النظر اإليهم ك�ن 
(1(

لفظً�

.
(2(

يبعث على التع�ظ والعتب�ر

م من العاِلم الفاسد
ّ
ي أهل جهن

ّ
تأذ

الآن من�طق طهران- واأن� لدّي اطالع اإجم�لي- تختلف عن بع�سه�. ف�لمنطقة التي يقطنه� 

ع�ِلم ورع ومّتق، يكون اأه�ليه� موؤمنين �س�لحين. وفي محّلة اأخرى حيث اأ�سبح اأحد المنحرفين 

الف��سدين معّممً� واأ�سبح اإم�مً� للجم�عة وفتح دّك�نً� له، تراه يخدع الن��ض ويلّوثهم ويحرفهم.

اإّن ه��ذا التل��ّوث ه��و الذي يت�أّذى من رائحة تعّفنه اأهل جهّن��م.. اإّنه تعّفن هذا الذي يجترحه 

ع�ِل��م ال�س��وء والع�ِلم غير الع�م��ل والع�ِلم المنحرف في هذه الدني�، وتوؤذي رائحته م�س���م اأهل 

جهّن��م ف��ي الآخ��رة، ل اأنه ي�س�ف له �س��يء في ذلك المك�ن. ف�لذي يحدث ف��ي ع�َلم الآخرة هو 

ال�سيء ذاته الذي تّم اإعداده في هذه الدني�؛ فال ُي�س�ف �سيء اإلى اأعم�لن� من خ�رجه�. 

ف���إذا م��� اّت�س��ف الع�ِلم ب�لإف�س���د والخبث ف�إّنه �س��يجّر المجتم��ع اإلى النحط���ط والتعّفن؛ 

غ�ية الأمر اأّن ح��ّس��ة ال�س��ّم في هذه الدني� ل ت�س��ّم رائحة تعّفنه، ولكن في الآخرة ت�س��ّم. بيد اأّن 

ال�س��خ�ض الع�ّمي لي���ض ب��ستط�عته اأن يوجد مثل هذا الف�س���د والتلّوث في المجتمع الإ�سالمي. 

ال�س��خ�ض الع�ّمي ل ي�س��مح لنف�س��ه اأبدًا اأن يّدع��ي الإم�مة والمهدوية والنب��ّوة والألوهية. الع�ِلم 

.
(3(

الف��سد هو الذي ق�د ع�َلمً� اإلى الف�س�د. »اإذا ف�صد العاِلم ف�صد العاَلم«

مبتدعو األديان المنحرفة

اإّن غ�لبي��ة الذي��ن ابتدعوا الأدي�ن وت�س��ّببوا في انحراف كثيرين واإ�سالله��م، ك�نوا من اأهل 

، حتى اإّن 
(4(

العلم. فبع�ض هوؤلء در�سوا في المراكز العلمية الدينية وم�ر�سوا الري��س�ت النف�سية

ورد عن الإم�م ال�س�دق Q قوله: »كونوا دعاة للنا���س بالخير بغير األ�ص��نتكم ليروا منكم الجتهاد وال�صدق والورع« ال�س��يخ   (1(
الكليني، الك�في، ج3، �ض164، »كت�ب الإيم�ن والكفر«، »ب�ب ال�سدق واأداء الأم�نة«، الحديث 10.

)2)  الإم�م الخميني، الجه�د الأكبر، �ض 4 - 6.
الآمدي، غرر الحكم، ج7، �ض269.  (3(

م��ن اأمث���ل محم��د بن عبد الوه�ب موؤ�ّس���ض الحركة الوّه�بية، وال�س��يخ اأحمد الأح�س���ئي وال�س��يد ك�ظم الر�س��تي موؤ�س�س��ي الفرقة   (4(
ال�سيخية، واأحمد ك�سروي، وغالم اأحمد موؤ�ّس�ض الق�دي�نية.
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موؤ�ّس�ض اإحدى الفرق ال�س�ّلة قد در�ض في حوزاتن� العلمية هذه، ولكن نظرًا لأّن درا�سته لم تكن 

مقترن��ة بتهذي��ب النف���ض وتزكيته�، لم يخط على �س��راط اهلل، ولم يتمّكن من اإبع�د نف�س��ه عن 

الرذائل، فك�نت ع�قبته كّل تلك الف�س�ئح. ف�إذا لم يتخّل�ض الإن�س�ن من الخب�ئث، ف�إّن درا�سته 

وتعّلمه مهم� بلغ لي�ض فقط لن يجديه نفعً� بل �سيلحق به الأ�سرار اأي�سً�.

ف�لعلم عندم� يكون في اأر�سية غير �س�لحة، �سوف ينبت نب�تً� خبيثً� وُي�سبح �سجرة خبيثة. 

وكّلم��� تكّد�س��ت ه��ذه المف�هيم ف��ي القلب المظلم غي��ر المه��ّذب، ازداد الحج�ب اأكث��ر ف�أكثر، 

»العلم هو الحج�ب الأكبر«. ومن هن� ك�ن �س��ّر الع�ِلم الف��س��د ب�لن�س��بة لالإ�سالم اأخطر واأعظم 

من كّل ال�سرور.

العلم نور، اإل اأّنه في القلب المظلم والقلب الف��س��د، يجعل الظلمة اأكثر عتمة. كم� اأّن العلم 

ُيق��ّرب الإن�س���ن م��ن اهلل تع�ل��ى، اإل اأّنه في النف���ض الط�لب��ة للدني� يبعث على البتع���د اأكثر عن 

مح�س��ر ذي الج��الل. وعل��م التوحيد اأي�س��ً� اإذا ك�ن لغير اهلل ف�إّنه يكون م��ن الحجب الظلم�نية 

لأّنه ان�س��غ�ل بم� �س��وى اهلل. ولو اأّن �سخ�سً� حفظ القراآن ب�لقراءات الأربع ع�سرة لم� �سوى اهلل 

تع�لى وتاله�، ف�إّنه لن يجني �سوى الحج�ب والبتع�د عن الحّق تع�لى.

اإّنك��م لو در�س��تم وتحّملتم ال�سع�ب في هذا ال�س��بيل، فقد ت�سبحون علم���ء، ولكن ينبغي اأن 

.
(1(

تعلموا اأن ثمة فرقً� كبيرًا بين »الع�ِلم« و »المهّذب«

بة
ّ
خطورة ورود العلم على النفس غير المهذ

اإذا لم ُتزّك الأنف���ض واذا لم ُتطّهر ولم تتحّرر من تلك ال�سف�ت الف��س��دة ف�إّن العلم �س��يترك 

اآث���رًا �س��ّيئة فيه���. فكّل المذاه��ب الب�طلة اختلقه� العلم���ء، وذلك اأّن العلم ك�ن قد حّل في نف���ض 

. فعندم� يحّل العلم في وع�ء لم يلَق تزكية ف�إن الع�ِلم الذي يحمل هذا العلم  ل��م تت��ربَّ ول��م تتزكَّ

ويفتقر للتزكية ُي�سبح خطرًا، وب�لن�سبة للمجتمع ل يوجد فرق بين علم�ء الدين وعلم�ء الج�مع�ت 

وغيره��م. ف���ذا افتقرت الح��وزات العلمية وكذلك الج�مع�ت اإلى التزكية ف���إّن العلوم التي يجري 

تكدي�سه� هن�ك وُت�سبح بمث�بة مخزن و�سفه� الب�ري  تع�لى في القراآن بقوله: {ژ ژ ڑ 

)1)  الإم�م الخميني، الجه�د الأكبر، �ض 6 - 7.
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. وحت��ى م��ن تلّق��ى عل��م التوحيد وعل��م الأدي�ن 
(1(

ڑ ک ک ک ک گ گ گگ }

وعلم الأخالق وحمل كّل هذه العلوم ولكّنه لم يعمل على تزكية نف�سه ف�إّنه يتحّول اإلى موجود خطر 

عل��ى المجتم��ع. والج�معة التي يرده� ال�س��ب�ب لينظروا في علمه�، فال تعليمه��� تعليم ول تربيته� 

تربية. وحتى لو ك�ن التعليم فيه� تعليمً� �سحيحً� فهو ل ينفع في ظّل غي�ب التزكية؛ لأّن الإن�س���ن 

يحت���ج اإل��ى التعلي��م بعد التزكية ف�إذا افتقر اإلى التزكية ودخ��ل العلم قلبً� لم ُيزّك ف�إّن ذلك يكون 

.
(2(

مدع�ة للف�س�د. ول قّدر اهلل اأن ي�سدر الف�س�د من ِقَبل ع�ِلم لم ُيزّك نف�سه

ب على البالد والشعب
ّ
ضرر العالم غير المهذ

من ك�ن له علم غير مقرون بتهذيب الأخالق وب�لتربية الروحية ك�ن �سرر علمه على ال�سعب 

والب��الد اأكث��ر م��ن �سرر اأولئ��ك الذين ل علم لهم، اإذ يجعل هذا العلم �س��يفً� في يده، ويمكن اأن 

.
(3(

يجتّث به جذور بالٍد، ويقطعه�

ضرر العالم الفاسد على العلم والدين

اأج��ل، ف�لأخ��الق ال�س��يئة وال�سف�ت الذميمة تذه��ب ب�لحق اأي�س��ً�، واإذا �س�ر الع�ِل��ُم جّب�رًا 

متكّب��رًا بطل��ت خ��سية علمه، وه��ذه اأعظم خي�نة للعلم والمع�رف، لأّنه� ُتبِعد الن����ض عن الحّق 

والحقيقة. ف�إذا لم يتع�مل الع�ِلم مع الن��ض بمقت�سى العلم اأي ب�لأخالق الح�سنة، ي�سقط الدين 

والعل��م م��ن اأعين الن����ض، وت�سعف عق�ئده��م، وتنفر قلوبهم م��ن علم�ء الحّق، وهذه من اأ�س��ّد 

ه للدين والحقيقة ب�أيدي العلم�ء غير الم�سوؤولين، وقّلم� تجد �سربة ُتم�ثله�  ال�سرب�ت التي ُتَوجَّ

في هذا الت�أثير.

اإن ُخُلق��ً� واحدًا ف��س��دًا من ع�ِلم اأو عماًل واحدًا مخ�لف��ً� لالأخالق من ط�لٍب للعلوم الدينية 

ُيوؤّثُر في اإف�س�د اأخالق الن��ض واأعم�لهم بمقداٍر َقّلم� نجد مثياًل له )في اآث�ر الأعم�ل الإف�س�دية 

َخ��ر ال�س���درة من غيرهم(. لذا يجب على علم�ء الدين وطلبة علومه اأن يت�س��ّددوا للغ�ية في 
ُ
الأ

)1) �سورة الجمعة، الآية 5.
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 12، �ض 492 - 493.

)3)  م.ن، ج 8، �ض 310.
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مراقبة اأنف�س��هم وت�سّرف�تهم، لكي ي�سمنوا �س��ع�دة الن����ض اإ�س�فة اإلى �سع�دتهم هم، ف�لف�س�د 

.
(1(

والقبح منهم اأ�سّد اإف�س�دًا وقبحً� بكثير مّم� ي�سدر من غيرهم، والحّجة عليهم اأتّم

بين
ّ
خسارة الدين من العلماء غير المهذ

اإّنني اأظّن اأّن م� وّجه اأكبر �سربة لالإ�سالم هو عدم التربية ال�سحيحة وعدم تحّقق التهذيب 

والأخ��الق الإ�س��المية. واإّنكم اإذا م� نظرتم اإلى ت�ريخ الإ�س��الم بل اإل��ى جميع الأنبي�ء، وب�لطبع 

اأنتم تفعلون، لوّجدتم اأن ال�سربة التي تلّق�ه� الإ�س��الم من المنحرفين وغير المهّذبين وكذلك 

جمي��ع الأدي���ن ل��م تتلقه� من اأّي �س��ي ٍء اآخر. والأ�سل الأ�س����ض الذي األحق الأ�سرار ب�لمدار���ض 

التوحيدي��ة ومنعه��� م��ن النمو هو عدم التهذي��ب، حينً� من العلم���ء غير المهّذبي��ن واأحي�نً� من 

الج�هلي��ن غي��ر المهّذبي��ن. ول يعرف هل اأّن مقدار ال�سرب�ت التي تلّق�ه� الإ�س��الم من العلم�ء 

غي��ر المهّذبي��ن قد تلّق�ه م��ن الجّه�ل غير المهّذبين رغم كثرة عددهم اأم ل. اإّن الذين اأن�س��وؤوا 

جمي��ع المدار���ض المنحرف��ة ه��م رج���ل عل��م ورج���ل دين، و�س��واء في ذل��ك �سن�ع��ة المذاهب 

.
(2(

المنحرفة اأو المدار�ض ال�سي��سية فقد و�سعت جميعه� على اأيدي العلم�ء

ً
هلك بلدا

ُ
األخالق االستكبارية ت

في التعليم والتربية لو ت�س��ّكلت �س��خ�سية طفل ف��س��د وتّمت تربية طفل ب�أخالق �س��يط�نية، 

اأخالق ا�س��تكب�رية، ف�إّن هذا الطفل ذا الأخالق ال�س��يط�نية والأخالق ال�س��تكب�رية من الممكن 

.
(3(

اأن ُيف�سد كثيرًا من الن��ض واأن ُيف�سد بلدًا بك�مله

تأثير فساد العاِلم والجاهل على المجتمع

عندم� يكون العلم في نف���ض غير �س��ليمة �س��يكون �س���أنه �س���أن المطر الذي يهطل على مك�ن 

متعّف��ن، �س��يوؤّدي اإل��ى زي���دة العفونة. نف���ض مط��ر الرحمة الذي ين�س��ر العطر الف��ّواح في مك�ن 

ين�س��ر رائحة القذارة في مك�ن اآخر. والع�ِلم الذي لم ُيهّذب نف�س��ه هو اأ�س��ّد خطرًا من الج�هل 

)1)  الإم�م الخميني، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 349 - 350.
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 13، �ض 503 - 504.

)3)  م.ن، ج 14، �ض 36.
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بكثير. ف�لج�هل حتى لو ك�ن ف��س��دًا ل يوؤّدي اإّل اإلى اإف�س���د نف�س��ه. بينم� الع�ِلم اإذا ف�س��د ف�إّنه 

�سُيف�س��د الع�َلم، ويجّر البالد اإلى الف�س���د. ف�لتزكية ت�س��بق التعليم والتعلم؛ { ٹ }. النبي 

. ف�ذا لم يكن 
(1(

ج���ء لُيزّكيهم، لُيرّبيهم، ليعّد النفو���ض، وبعد ذل��ك { ٹ ڤ ڤ }

الكت���ب والحكم��ة مقرونً� ب�لتربية ولم يكن م�س��فوعً� ب�لتزكية، ف�س��يكون الموج��ود الذي يخرج 

.
(2(

هو نف�ض الموجودات التي ك�نت في مجل�ض ال�سيوخ وفي مجل�ض ال�سورى قبل انت�س�ر الثورة

العلم من دون التهذيب منشأ جميع المصائب

اإّن جميع اأعم�ل التخريب التي تتعّر�ض له� البلدان من�سوؤه العلم�ء، علم�ء الج�مع�ت. هوؤلء 

الذين ي�سنعون ال�سواريخ والط�ئرات، هوؤلء الذين مهم� �سنعوا هم م�سدر كّل هذه الخرائب. 

.
(3(

وكّل م�س�ئب الب�سر �سببه� العلم غير المقرون ب�لتهذيب

الضربات المعنوية أشّد على الشعب

اعلم��وا اأّن الع�ِل��م اأّي ع�ِلم ك�ن، اإذا لم يتحلَّ بتهذيب اإ�س��المي واأخالق اإ�س��المية فهو �س�ّر 

لالإ�سالم ولي�ض ن�فعً�. ولقد اأ�س�ب بلدن� من ال�سرر جّراء األ�سنة واأقالم الأ�سخ��ض الذين لي�ض 

لديهم التزام ب�لإ�سالم وك�نوا منحرفين م� لم ي�سبه من �سرر المدافع والدّب�ب�ت ومن محمد 

ر�س��� واأبي��ه. �س��رر اأولئك �سرر روحي. وال�سرر الروحي اأ�س��ّد من الأ�سرار الج�س��دية. ف�إذا لم 

يك��ن الع�ِل��م مهّذبً�، حتى ولو ك�ن ع�ِلمً� ب�أحك�م الإ�س��الم، ولو ك�ن ع�ِلمً� ب�لتوحيد؛ ف�إّنه اإذا لم 

يكن مهّذبً� ف�إّنه م�سّر لنف�س��ه ولبلده ول�س��عبه ولالإ�س��الم �سررًا ل نفع معه. اإذا اأردتم اأن تكونوا 

خّدامً� لالإ�س��الم، وخّدامً� للمجتمع الإ�س��المي، واأن ل تكونوا اأ�س��رى القوى الكبرى وعمالئهم، 

يج��ب اأن يكون في راأ���ض اهتم�م�ت وبرامج الدرا�س��ة في الج�معة والفي�سي��ة )الحوزة( وجميع 

اأولئك المرتبطين ب�لج�معة وجميع المرتبطين ب�لفي�سية برن�مج اأخالقي وبرامج تهذيبية حتى 

يقّدم��وا للمجتم��ع اأمث���ل المرحوم مطّهري M. ول ق��ّدر اهلل لو ك�ن الأمر ب�لعك���ض لخّرجوا 

.
(4(

للمجتمع اأفرادًا على عك�ض اأولئك فيقومون بجّر المجتمع اإلى الف�س�د والن��ض اإلى الأ�سر

)1)  �سورة الجمعة، الآية 2.
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 12، �ض 493 - 494.

)3)  م.ن، ج 16، �ض 499.

)4)  م.ن، ج 14، �ض 169.
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صالح وفساد المجتمع رهين بخطاب العلماء

اإذا لم يهتد الإن�س���ن اإلى الطريق الم�س��تقيم الذي و�سعه اهلل تب�رك وتع�لى اأم�مه، واذا لم 

ي�س��لك ه��ذا الطريق ف�إّن بقية الط��رق جميعه� انحراف واعوج�ج. واإذا م� ا�س��تولى المنحرفون 

والمعوج��ون ف��ي بلد م� عل��ى مقّدراته ف�إّن ذلك البلد �س��يوؤول اإلى النحط���ط والنحراف. واذا 

م��� و�س��ل الأف��س��ل والعلم�ء ذوو الف�س�ئل الإن�س���نية اإلى ال�س��لطة ف�إّن الف�سيلة ف��ي ذلك البلد 

�س��تزداد لأّنه وبمقت�سى مق�مهم ف�إّن ال�س��عب يهتّم بهم، وكالمهم يوؤّثر في اأفك�ر ع�ّمة الن����ض. 

وكم من الممكن اأن توؤّدي كلمة من �س��خ�ض له مك�نته ونفوذه في المجتمع اإلى جّر مجتمع نحو 

الف�س���د. وب�لمق�ب��ل ف�إّن كلمة تخرج من فم �س��خ�ض له مك�نته في المجتم��ع، قد ت�أخذ بمجتمع 

.
(1(

نحو ال�سالح 

تأثير فساد العاِلم على المجتمع

يعل��م اهلل اأّن ه��ذه الم�سطلح���ت كّلم� كثرت دون اأن ُيرافقه� تهذيب للنف���ض، ف�إّنه� �س��توؤّدي 

اإلى �سي�ع دني� واآخرة مجتمع الم�سلمين ب�أ�سره. ال�سطالح�ت لي�ض له� اأثر ُيذكر. علم التوحيد 

بحّد ذاته اإذ لم يقترن ب�سف�ء النف���ض ف�إّنه �س��ُي�سبح وب�ًل على الإن�س�ن، وم� اأكثر اأولئك الذين 

ك�ن��وا علم���ء بعلم التوحي��د، ثم اأ�سّلوا خالئق! وحّرفوا اأن��س��ً�، في حين اإّنه��م ك�نوا علم�ء بعلم 

التوحي��د! م��� اأكثر اأولئك الذين ف�قوكم علمً�، لكّنهم بمجّرد انخراطهم في مجتمع م�، ت�س��ّببوا 

في انحرافه لم� ك�نوا يحملونه من النحراف في داخلهم.

م��ن الأم��ور التي ينبغي عدم الغفلة عنه�، ح�س��س��ية و�سع الع�ِلم ب�لن�س��بة لغيره، وال�س��ّر في 

ذل��ك ه��و اأّن الن����ض يحكمون هكذا، فهم يقولون عن البّق�ل لو ارتك��ب مع�سية م� اأو مخ�لفة م� 

اإّنه �سخ�ض �سّيئ، وهكذا ب�لن�سبة للعّط�ر والموّظف وغيرهم، لكّنهم اإذا راأوا مخ�لفة من معّمم 

ف�إّنه��م يقول��ون: المعّمم��ون هكذا! ل يقول��ون: ب�أّن ه��ذا المعّمم هو كذا، فهم في ه��ذه الح�لة ل 

ُيمّي��زون ول ُيفّرق��ون بي��ن المعّممين. ل يقولون مثاًل اإّن هوؤلء المعّممين هم ب�س��ر اأي�سً�، وفيهم 

فئت���ن، فيه��م ال�س�لح وفيهم الط�لح- والعي�ذ ب���هلل. اإّنهم ل ُيمّيزون في النظر اإلى المعّممين. 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 39.
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اإذا اقترفت اأن� عماًل �سّيئً� ق�لوا: اإّن المعّممين هكذا! وال�سرر في هذا يعود على الإ�سالم، وعلى 

الحوزات العلمية الدينية، وعلى اأحك�م الإ�سالم. اإذا قمتم بت�سقيط بع�سكم البع�ض هكذا، واإذا 

ا�س��تبكت المج�م��ع العلمية فيم� بينه�، وح�ولت اإحداه� ت�س��قيط الأخرى، وق���م البع�ض بقذف 

البع�ض الآخر ب�س���ئن الألف�ظ وف�ّس��قه وكّفره، ث�ر الهرج، وعّمت الفو�سى. اإذا حّطمن� اأنف�س��ن� 

ب�أنف�س��ن�، وق�سين� على اأنف�س��ن�، فال يبقى لكالمن� الف�علية في تر�س��يخ الإ�س��الم في المجتمع، 

.
(1(

ولن نتمّكن من ن�سر الإ�سالم

العمالة والنهب جّراء غياب التهذيب

لو اأّن الج�مع�ت ومراكز التربية والتعليم الأخرى ك�نت ت�س��ير وفق برامج اإ�س��المية ووطنية 

ت�س��ّب ف��ي م�سلحة البالد، في تعليمه� لالأطف�ل والن��س��ئة وال�س��ّب�ن وتهذيبه��م وتربيتهم، لم� 

اأ�سب��ح وطنن��� اأب��دًا لقم��ة �س���ئغة لالإنكلي��ز ث��م لالأمريك�ن والرو���ض، ولم��� اأمكن مطلق��ً� فر�ض 

التف�قي�ت الج�ئرة على �سعبن� المحروم المنكوب، ولم� ُفتحت اأبدًا الطريق اأم�م الم�ست�س�رين 

فرغت ثروات اإيران والذهب الأ�س��ود لل�س��عب الإيراني الم�سّطهد في 
ُ
الأج�نب اإلى اإيران، ولم� اأ

جي��وب القوى ال�س��يط�نية، ولم� اأمكن لالأ�س��رة البهلوية وعمالئه� نهب اأموال ال�س��عب وتحويله� 

اإلى منتّزه�ٍت وق�سور م�س���دٍة على اأج�س���د المظلومين في الداخل والخ�رج، اأو ملء الم�س�رف 

الخ�رجية بح��سل كّد المظلومين لُت�سرف بعد ذلك على المجون والف�س���د الذي ُيم�ر�س��ونه مع 

.
(2(

من لّف لّفهم

بين سبب المصائب
ّ
األساتذة غير المهذ

اإّن المقدار الذي حّث عليه الإ�سالم  لأجل تهذيب اأطف�لن� و�سب�بن� لم يحّث عليه في اأّي �سي ء 

اآخر. الإ�سالم ج�ء في الأ�س��ض لبن�ء الب�سر. وهذه المدار�ض المنحرفة هي التي ُتخِرج الإن�س�ن 

ع��ن اإن�س���نيته، وتو�س��ل بلدن� اإلى حيث يلج�أ اإلى ال�س��رق وال�س��يوعية اأو اإلى الغ��رب واأمريك�. اإّن 

من�س���أ جميع هذه ال�س��ق�وات هو هوؤلء الأ�س�تذة غير الملتزمين. ومن تحت اأيديهم تخّرج اأفراد 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 2، �ض 18 - 19.
)2)  م.ن، ج 21، �ض 428 - 430.
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اأو�سلوا مجتمعن� اإلى الهالك واألحقوا بلدن� وروؤ�س�ء بلدن� ب�ل�سرق اأو الغرب.

اإّن الأهّم لبلدن� هو اللتزام الإ�س��المي والتهذيب الإ�س��المي. ف�إذا �سلح هذا الخندق وك�ن 

خن��دق الج�مع��ة والفي�سي��ة )الح��وزة( خندق��ً� اإ�س��الميً� ف�إّن �س���ئر ال�س��عب لن يمي��ل اإلى هذا 

الج�نب اأو ذاك. و�س��وف ي�س��ير على ال�سراط الم�س��تقيم، طريق الإن�س���نية وطريق الإ�س��المية 

.
(1(

وطريق ال�ستقالل وطريق الحرية

بين
ّ
الفساد والعمالة من العلماء غير المهذ

اإذا ل��م يك��ن العل��م مقرونً� ب�لتربي��ة المعنوية ولم يكن هن���ك تربية روحية، فم��� اأكثر م� 

�س��يكون هذا العلم نف�س��ه- وقد ك�ن- �سببً� للف�س�د. وهذا الع�ِلم وهوؤلء الأ�س�تذة الج�معيون 

الذي��ن ل يتحّل��ون بتهذي��ب النف���ض ل يمنحون البلد �س��وى الف�س���د. اأنتم تعلمون اإن �س���ء اهلل 

وينبغ��ي اأن تعلم��وا اأن �س��عبن� قد تعّر���ض على مدى الت�ريخ للم�س�ئب وف��ي الحقب�ت الأخيرة 

ب�س��كل اأكث��ر، وو�سل��ت تبعيت��ه حّده��� الأعلى فق��ط لأّن العل��م لم يقت��رن ب�لتربي��ة الأخالقية 

.
(2(

والدينية والمعنوية

صالح المجتمع من صالح العِالم

اإّنن��� حينم� ُنن�دي ب�لجمهورية الإ�س��المية فالأن الإ�س��الم ي�سنع الف��رد المهّذب. اإّن القراآن  

ه��و كت���ب  بن�ء الإن�س���ن، والأنبي���ء ُبعثوا ل�سن�عة الب�س��ر، ولم يكن لديهم ط��وال حي�تهم مهّمة 

اأخرى. اإّن الأنبي�ء العظ�م والأئمة الأطه�ر R ك�نوا ي�سعون لتربية الن��ض .. لقد اأر�سل اهلل 

تب�رك وتع�لى الأنبي�ء لأجل تهذيب الن����ض، ولأجل اإ�سالحهم. ف�إذا �سلح اإن�س���ن يتوّلى رئ��س��ة 

المجتم��ع، )اأو( ُوِج��د ع�ِلٌم �س�لح في مجتمع، ف�إّن المجتمع �س��يكون �س�لحً�، وذلك لأّن الجميع 

.
(3(

يتوّجهون اإليه

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 170.
)2)  م.ن، ج 16، �ض 497 - 498.

)3)  م.ن، ج 7، �ض 285.
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ب
ّ
إيجاد التحّول من خالل العاِلم المهذ

يجب اأن يقوم التعليم على اأ�س���ض �سحيحة. ف�لتعليم ل يكون مفيدًا م� لم يكن هن�ك تزكية 

تعن��ى ب�لتربي��ة الروحي��ة والأخالقية. فينبغ��ي للج�مع�ت و�س���ئر مراكز العلم �س��واء في ميدان 

علم�ء الدين اأو غيره من مي�دين �س���ئر العلم�ء، ينبغي اأن يعملوا على التربية الأخالقية لهوؤلء 

الأ�س��خ��ض ولطلب��ة العل��وم الديني��ة هن���ك والج�معيي��ن هن���، واأن يعمل��وا على تزكية اأنف�س��هم 

ب�لتزامن مع قي�مهم ب�لتعّلم والدرا�سة.

اإّن وج��ود ع�ل��م مزّك��ى ب��كّل م��� للكلمة من معنى ف��ي المجتمع، قد ُي�س��هم اأحي�ن��ً� في اإيج�د 

نقلة نوعية في هذا المجتمع. كنت في اأي�م ال�سب�ب اأزور اأحي�نً� بع�ض هذه المدن وكنت األحظ 

اأّن اأه�ل��ي بع���ض المدن متحّلون ب�لأخ��الق الدينية. فح�ولت اأن اأعرف �س��ّر ذلك، لم�ذا الح�لة 

ف��ي ه��ذه المدينة بهذا ال�س��كل بينم� ل ُن�س���هد هذه الظ�هرة في ب�قي الم��دن، فوجدت اأّن هذه 

المدينة حظيت بع�لم قد زّكى نف�سه، ع�لم تمّكن من اإ�سالح نف�سه ف�أ�سلح الن��ض.

عندم��� ينخ��رط الع�ِل��م ف��ي مجتم��ع، اأو يق�س��د قري��ة اأو مدينة، علي��ه اأن يعمل عل��ى تزكية 

الأنف���ض قبل اأن ي�س��رع في تعليمه�. فينبغي اأن يكون اإلى ج�نب اأ�س���تذة الج�معة الذين يريدون 

اأن ُيم�ر�س��وا ن�س���طهم ف��ي تربي��ة وتعليم الج�معيين، ع�ل��م دين يعمل على تزكية ال�س��ب�ب، واأن 

ُيعَمل على تطهير ج�مع�تن� من الذين يح�ولون جّر �سب�بن� اإلى النحراف.

ينبغ��ي العم��ل عل��ى تطهير دوائرن� من ه��ذه الأمور التي تجّر �س��ب�بن� اإلى الف�س���د وال�سي�ع، 

.
(1(

لُنمّهد الأر�سية لتزكية الأفراد

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 12، �ض 496.
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سهولة تحصيل السعادة واستحكامها في الشباب

اإّن الح�سول على ال�س��ع�دة اأي�س��ر واأ�س��هل، وا�س��تحك�مه� اأوكد، كّلم� ك�ن العهد اأقرب من اأّي�م 

الحداثة وال�سب�ب، لأّن �سفحة الّنف�ض تكون فيه� اأكثر خلّوًا من النقو�ض واأقرب اإلى الب�س�طة وعدم 

التعقيد، بل اإذا ك�ن الإن�س�ن قد اكت�سب اإلى حينه� اأخالقً� �سّيئة اأو ع�دات واأعم�ًل قبيحة ف�إّنه� لم 

تتر�ّسخ في نف�سه بعد، فيمكن التخّلي عنه� وا�ستئ�س�ل جذوره� ب�سيء من المراقبة والنتب�ه، مثلم� 

اأّن النبت��ة الفتّي��ة الت��ي لم تتر�ّس��خ جذوره� في اأعم�ق الأر���ض بعد، يمكن قلعه��� بقليل من الجهد؛ 

ولكن اإذا ته�ون الإن�س�ن مّدة ولم ُيب�در اإلى الإ�سالح وقلع جذور الف�س�د من نف�سه؛ تر�ّسخت جذور 

�سجرة الف�س�د في نف�سه، وا�ستقوت ونمت في اأعم�ق قلبه، ونفذت فيه بقّوة فُي�سبح قلعه� وت�سفية 

القلب منه� اأمر قّل من يوّفق اإليه حتى مع الري��س�ت والمج�هدات الكثيرة وعلى مدى مّدة مديدة، 

بل ولعّل العمر ل يّت�سع لذلك، والأجل ل ُيمهل الإن�س�ن ول ُيتيح له الفر�سة الالزمة للقي�م ب�إ�سالح 

نف�س��ه.اأجل اإّن ال�س��جرة الكبيرة التي تر�ّس��خت جذوره� في الأر�ض ل يتي�ّس��ر قلعه� حّتى مع تحّمل 

الم�س�ق الم�سنية والمت�عب الكثيرة.»اإّن النبتة التي ُغر�ست حديثً� ُيمكن ل�سخ�ض واحد اأن يقلعه� 

.
(1(

ف�إذا تر�ّسخت جذوره� على مّر الأي�م عجزت عن قلعه� الأفالك«

وم��� اأكث��ر م� يحدث اأّن ُخُلقً� �س��ّيئً� � مثل البخل اأو الح�س��د � يظهر مبكرًا في ال�س���ب، فيكون 

ب�لإمك�ن اإ�سالحه بقليل من المراقبة وال�س��عي، بل وا�س��تبداله ب�لخلق ال�س�لح المق�بل له، لأّنه 

م� يزال �سعيفً� لم يتر�ّسخ بعد، ولكن اإذا غفل عنه �س�حبه مّدة وته�ون في اأمره احت�ج الإ�سالح 

اإلى ري��س�ت �س��ديدة، ومج�هدات �س���ّقة طويلة، قد ل يمهل الأجل المحتوم الإن�س���ن المج�هد 

لإكم�له���، فيرح��ل اإل��ى الع�ل��م الآخ��ر بتلك الأخ��الق المظلمة، والأرج����ض المعنوّي��ة، وهي عّلة 

ومن�س�أ ال�سغط�ت والظلم�ت في القبر والبرزخ والقي�مة.

)1)  م�سمون بيتين �سعر من »ب�ست�ن �سعدي«.
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اإذًا، فمن الواجب وال�سروري لل�سب�ب اأن ُيب�دروا لت�سفية نفو�سهم وتزكيته� م� دامت فر�سة 

ال�س��ب�ب بي��ن اأيديه��م، وم� دام ال�سف�ء الب�طن��ي ب�قيً� فيهم، والفطرة الأ�سلي��ة لم تتلّوث بعد، 

فعليهم اأن يجتهدوا في قلع جذور الأخالق الف��سدة وال�سف�ت الظلم�نّية من قلوبهم، لأّن �سع�دة 

.
(1(

الإن�س�ن يتهّدده� خطٌر عظيم م� دامت في قلبه الأخالق القبيحة

أهّمية التربية وضرورتها منذ الطفولة

طِلق له العن�ن لين�س���أ على َر�ْسله، وُترك ك�لأع�س�ب ال�س�ّرة 
ُ
الإن�س���ن موجود اإذا لم ُي�سبط واأ

المهمل��ة ول��م يخ�سع للتربي��ة، ف�إّنه كّلم� كُبر في ال�س��ن وزاد مق�مه في المن�س��ب ف�إّن الجوانب 

الروحية فيه �سين�له� ال�سعف وت�سير المعنوي�ت تحت �سلطة ال�سيط�ن، ال�سيط�ن الكبير- وهو 

�س��يط�ن النف���ض. اإّن ال�سب�ب حديثو عهد بملكوت الع�لم ونفو�سهم اأنقى. ومهم� تقّدموا؛ ف�إّنهم، 

اإذا ل��م يج�ه��دوا ولم يخ�سعوا للتربية، كّلم� خطوا خطوة اإلى الأعلى وكّلم� م�سى من اأعم�رهم 

مق��دار، يبتعدون عن الملك��وت الأعلى وتزداد كدورة اأذه�نهم اأكثر. ولهذا ف�إّن التربية يجب اأن 

تك��ون من البداية. يجب اأن يترّبى الإن�س���ن من الطفولة. ث��م في المراحل الت�لية يجب اأن يكون 

.
(2(

الإن�س�ن تحت  اإ�سراف مرّبين اأينم� ك�ن. الإن�س�ن محت�ج اإلى التربية اإلى اآخر عمره

سهولة التهذيب في عمر الشباب وصعوبته في الشيخوخة

اأنت��م اأيُّه� ال�س��ب�ب ت�س��تطيعون اأن ت�س��لكوا عل��ى هذا الطريق بنح��و اأف�سل، لق��د ف�تن� الأمر 

وذهب��ت قوان��� اإل��ى ُعقب�ه�. اأنتم اأيُّه� ال�س��ب�ب ت�س��تطيعون ب�س��ورة اأف�سل اأن ُتهّذبوا اأنف�س��كم، 

��اًل فيكم، لم تمت��ّد كثيرًا بعد،  ف�أنت��م اأق��رب للملك��وت من كب�ر ال�س��ن، وجذور الف�س���د اأقّل ت�أ�سّ

ه��� تتج��ّذر وتتك�ث��ر ف��ي كّل يوم م��� دامت ب�قي��ة، وي�سعب الأم��ر كّل يوم م��ع كّل ت�أخير )في  لكنَّ

اقتالعه�(. فع�س��يٌر جدًا على ال�س��يخ العجوز اإ�سالح ح�له فيم� لو اأراد، ولكّن ال�س���ب ي�س��تطيع 

تحقي��ق ذل��ك اأ�س��رع. يتحّق��ق اإ�سالح اآلف ال�س��ب�ب ول يتحّق��ق اإ�سالح عجوز واح��د. ل تتركوا 

اأمر الإ�سالح لأي�م ال�س��يخوخة؛ ابدوؤوا الآن �َس��يركم م� دمتم �س��ب�بً�. اجعلوا الآن اأنف�سكم ت�بعة 

 الم�س��يرة ومنه يج��ب النط��الق. ف�لأنبي�ُء اأو�سح��وا الطريق 
ُ
لتع�لي��م الأنبي���ء، وه��ذا ه��و مبداأ

)1)  الإم�م الخميني، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 156 - 157.
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 152 - 153.
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واأر�س��دوا اإلي��ه. نح��ن ل نعرف الطريق، ه��م يعرفونه.َفُهم اأطب�ء يعرفون �س��بيل ال�س��المة،وقد 

اأو�سحوه واأر�س��دوا اإليه، ف�إن اأردتم ال�س��المة فعليكم اأْن َت�ْس��لكوه. عليكم اأن ُتقّللوا �س��يئً� ف�س��يئً� 

م��ن التوّج��ه اإلى النف���ض والهتم�م به���. وب�لطبع فمثل ه��ذه المهّمة ل يمكن اإنج�زه� ب�س��رعة، 

لكن عليكم التحّرر �سيئً� ف�سيئً�. جميع اآم�لن� هذه �سُتدفُن وتنتهي، كّل اأ�سك�ل الهتم�م ب�لنف�ض 

.
(2(

،
(1(

�ستنتهي وفي غير �س�لحن�. والذي يبقى هو المتعّلق ب�هلل { ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇڇ }

توصية الشّبان بالتهذيب في عمر الشباب

عليك��م اأّيه��� ال�س��ّب�ن اأن ت�س��رعوا م��ن الآن بهذا الجه���د، ل تدعوا قوى �س��ب�بكم تتب��ّدد، فكّلم� 

ذهبت قوى ال�سب�ب من الإن�س�ن زادت جذور الأخالق الف��سدة فيه وتعّقدت، و�س�ر الجه�د اأ�سعب. 

ال�س���ب ي�س��تطيع اأن ينت�سر في هذا الجه�د �س��ريعً�، ول ي�س��تطيع ال�س��يخ ذلك بنف���ض ال�س��رعة. ل 

تدع��وا اأم��ر اإ�س��الح اأحوالك��م ينزلق من عمر ال�س��ب�ب اإل��ى ال�س��يخوخة، فمن مك�ئد النف���ض التي 

تكيده� ل�س�حبه� ويحّث عليه� ال�سيط�ن هي الت�سويل ب�أن َدع اإ�سالح نف�سك اإلى اآخر العمر، وتمّتع 

ب�سب�بك الآن، وُتْب في اآخر العمر. هذا مخّطط �سيط�ني ُتِعّده النف�ض بتعليم ال�سيط�ن الكبير.

ف�لإن�س���ن ي�س��تطيع اإ�سالح نف�س��ه م� دامت قوى ال�س��ب�ب موجودة، وم� دامت روح ال�س��ب�ب 

اللطيف��ة فّع�ل��ة، وم��� دام��ت جذور الف�س���د فيه قليل��ة. اأّم� اإذا �سربت جذور الف�س���د في نف�س��ه 

وا�س��تحكمت، ف��ال اإم��ك�ن لالإ�س��الح في ذل��ك الوقت. اأنت��م الآن مهّي��وؤون اأّيه� ال�س��ب�ب  للجه�د 

ف��ي طري��ق بن���ء النف���ض، وهذا الجه���د هو الجه���د الأكب��ر، لأّنه مبذول ف��ي بن�ء اأنف�س��كم وهو 

مفي��د لبالدك��م، فكونوا َخَدمه�، ويجب اأن تبدوؤوا من هذه ال�س��نين ب�سن�ع��ة اأفراد ُيمكنهم في 

رتم الف�س�ئل الإن�س�نية فيه�، ف�إّنكم  الم�ستقبل اإنق�ذ بلد ب�أكمله. ف�إذا بنيتم اأنف�سكم هكذا، وجذَّ

منت�سرون حينذاك في كّل المراحل، وت�ستطيعون اأن ُتنقذوا بالدكم. اأولئك الذين ق�دوا بالدن� 

اإلى الَبوار ارتكبوا ذلك لأّن بن�ء اأنف�س��هم ك�ن ُمتداعيً�، فقد ك�نوا ذوي اأخالق ف��س��دة وعق�ئد 

.
(3(

ف��سدة واأعم�ل ف��سدة. ولو ك�نوا قد طّهروا اأنف�سهم، َلم� خ�نوا ال�سعب ولم� خ�نوا الإ�سالم

�سورة النحل، الآية 96.  (1(
)2)  الإم�م الخميني، تف�سير �سورة الحمد، �ض 126 - 127.

)3)  �سحيفة الإم�م، ج 8، �ض 300 - 301.
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صعوبات التهذيب في الشيخوخة

حيث اإّنكم الآن في ريع�ن ال�سب�ب ف�أنتم ق�درون على التحّكم بقواكم ولم يدّب ال�سعف بعد اإلى 

اأبدانكم؛ ف�إذا لم تفّكروا الآن بتزكية اأنف�سكم وبن�ء ذواتكم، فكيف �ستتمّكنون من ذلك غدًا عند 

الِكَبر حين يتغّلب ال�سعف عليكم وي�س��يطر الوهن وتفقدون العزم وت�سمحل فيكم الإرادة وتنتهي 

المق�وم��ة، ويك��ون ثق��ل الذن��وب ق��د زاد في ظلمة القل��ب، عنده� كيف يت�س��ّنى لكم بن�ء اأنف�س��كم 

وتهذيبه�؟ اإّن كّل نف���ض تتنّف�س��ونه، وكّل خطوة تخطونه�، وكّل لحظة تت�سّرم من اأعم�ركم، تزيد 

م��ن �سعوب��ة اإ�سالحكم اأنف�س��كم، وربم� تزيد في الظلمة والف�س���د. فكّلم� يتقّدم العمر ب�لإن�س���ن 

ت��زداد هذه الأمور التي تتع�ر�ض مع �س��ع�دة الإن�س���ن، وت�سعف القدرة عل��ى الإ�سالح. ف�إذا بلغتم 

مرحلة ال�سيخوخة فمن ال�سعب اأن توّفقوا لكت�س�ب الف�سيلة والتقوى. لي�ض بمقدوركم اأن تتوبوا، 

لأّن التوبة ل تتحّقق بمجّرد لفظ »اأتوب اإلى اهلل«، بل تتوّقف على الندم والعزم على ترك الذنوب. 

ت  واإّن الن��دم والعزم عل��ى ترك الذنوب لن يح�سال للذين اأم�سوا عمرًا في الغيبة والكذب وابي�سّ

لح�هم على المع�سية والذنوب، فمثل هوؤلء يظّلون اأ�س�رى ذنوبهم اإلى اآخر اأعم�رهم.

فليتحّرك ال�سب�ب قبل اأن يداهمهم الم�سيب. � لقد بلغن� هذه المرحلة ونحن اأعلم بمع�ن�ته� 

وم�س�ئبه� �. اإنكم م� دمتم في عمر ال�س��ب�ب ت�س��تطيعون اأن تفعلوا كّل �س��يء. فم� دمتم تملكون 

عزيم��ة ال�س��ب�ب واإرادة ال�س��ب�ب، ب��س��تط�عتكم اأن تتخّل�س��وا م��ن اأه��واء النف���ض وم�س��تهي�ته� 

الدنيوي��ة ورغب�ته��� الحيواني��ة. ولك��ن اإذا ل��م تب���دروا اإلى ذلك، ول��م ُتفّكروا ب�إ�سالح اأنف�س��كم 

وبن�ئه�، ف�سوف يكون ذلك �سربً� من المح�ل عندم� تبلغون مرحلة الهرم.. فّكروا ب�أنف�سكم م� 

دمتم �سب�بً� ول تنتظروا اإلى اأن ُت�سبحوا �سيبة �سع�فً� ع�جزين.

اإّن قل��ب ال�س���ب قل��ب رقي��ق وملكوت��ي، ودواف��ع الف�س���د فيه �سعيف��ة. ولك��ن كّلم� كبر الإن�س���ن 

ا�ستحكمت في قلبه جذور المع�سية اإلى اأن ُي�سبح ا�ستئ�س�له� من القلب اأمرًا غير ممكن. كم� ورد 

في الحديث ال�سريف عن الإم�م الب�قرQ  اأّنه ق�ل: »ما من عبد اإل وفي قلبه نكتة بي�صاء، 

ف��اإذا اأذن��ب ذنب��اً خ��رج في النكتة نكتة �ص��وداء فاإن تاب ذهب ذلك ال�ص��واد، واإن تمادى في الذنوب 

.
(1(

زاد ذلك ال�صواد حتى ُيغّطي البيا�س، فاإذا تغّطى البيا�س لم يرجع �صاحبه اإلى خير اأبداً«

ال�سيخ الكليني، الك�في، ج3، �ض274، كت�ب الإيم�ن والكفر، ب�ب الذنوب، الحديث20.  (1(
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اإّن اإن�س���نً� ق��د �س��ّود قلب��ه بهذا النحو قد ل يمّر علي��ه يوم اأو ليل��ة دون اأن يع�سي اهلل تع�لى، 

وحي��ث اإّن��ه يك��ون ق��د و�سل اإلى �س��ّن ال�س��يخوخة ي�سير م��ن ال�سع��ب اأن يرجع قلبه اإل��ى ح�لته 

.
(1(

الأولى

القضاء على االنحراف بقّوة الشباب

ت�س��تطيع بقّوة ال�س��ب�ب التي اأعط�ك الحّق اأن تبتر اأول خطوة انحراف ول تدعه� تنجّر اإلى 

خط��وات اأخ��رى.. فل��كّل خطوة خطوة تتبعه���، وكّل ذنب حتى اإذا ك�ن �سغيرًا يجّر الإن�س���ن اإلى 

ذنوب كبيرة واأكبر بحيث ُت�سبح الذنوب الكبيرة في نظر الإن�س�ن لي�ست �سيئً� ُيذكر، بل اأحي�نً� 

يفتخر الأ�س��خ��ض على بع�سهم ب�رتك�ب بع�ض الكب�ئر واأحي�نً� ب�س��بب �س��ّدة الظلم�ت والحجب 

.
(2(

الدنيوية ُي�سبح المنكر معروفً� والمعروف منكرًا

اغتنام الشباب لتحصيل العبادة

م��� دمت��م قد هّي�أتم اأنف�س��كم اأّيه� الإخوة للتح�سي��ل العلمي، فعليكم حيث اإّن نعمة ال�س��ب�ب 

ب�أيديك��م اأن ُتنّظم��وا اأوق�تكم، وتجعلوا الق�س��م الأ�س��س��ي منه��� للمب�حثة والمط�لعة والدرا�س��ة 

والبح��ث والتدري���ض، ول تتوّهم��وا اأّنك��م ت�س��تطيعون اإذا �س�ع��ت منك��م اأي���م ال�س��ب�ب اأن توؤّدوا 

لوا العلوم في اآخر العمر، ف�لإن�س���ن ل قدرة لديه اآخر عمره على العب�دة ول  عب�داتكم اأو تح�سّ

.
(3(

على التعّلم، ول تكون ط�قته الذهنية قوية م�ستقيمة ليتمّكن من اإدراك المط�لب العلمية

قرب الشباب من أفق الملكوت

اأنِت اأي�سً� ل تي�أ�س��ي، لأّن الي�أ���ض من الأقف�ل الكبرى، ا�س��عي قدر المي�س��ور في رفع الحجب 

وك�سر الأقف�ل للو�سول اإلى الم�ء الزلل ومنبع النور. م� دام ال�سب�ب في يدك فجّدي في العمل 

وف��ي تهذي��ب القلب وك�س��ر الأقف�ل ورفع الحجب، ف�إّن اآلف ال�س��ب�ب الذين ه��م اأقرب اإلى اأفق 

الملكوت يوّفقون لذلك ول يوّفق هرم واحد. القيود والأغالل والأقف�ل ال�سيط�نية اإذا غفل عنه� 

)1)  الإم�م الخميني، الجه�د الأكبر، �ض 57 - 59.
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 18، �ض 520 - 521.

)3)  م.ن، ج 3، �ض 217.
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في مرحلة ال�سب�ب ت�سرب جذوره� في كّل يوم يم�سي مع العمر وُت�سبح اأقوى.

»اإّن النبتة التي ُغر�ست حديثً� يمكن ل�سخ�ض واحد اأن يقلعه� ف�إذا تر�ّسخت جذوره� على مّر 

الأي�م عجزت عن قلعه� الأفالك«

من مك�ئد ال�س��يط�ن الكبرى والنف���ض الأخطر منه اأّنهم� يعدان الإن�س���ن ب�لإ�سالح في اآخر 

العمر وزم�ن ال�سيخوخة، ويوؤّخران التهذيب والتوبة اإلى اهلل اإلى الزم�ن الذي ُت�سبح فيه �سجرة 

.
(1(

الف�س�د و�سجرة الزقوم قوية والإرادة والقدرة على التهذيب �سعيفتين بل ميتتين

مّيزات مرحلة الشباب بالنسبة للتهذيب

األم يحن الوقت للتوّجه نحو اإ�سالح نفو�سن� وال�سعي لعالج اأمرا�سه�؟ لقد �سّيعن� دون مق�بل 

راأ�سم�ل �سنّي ال�سب�ب الذي ك�ن ينبغي اأن نّعد به لأنف�سن� �سع�دة الدارين، �سّيعن�ه بغرور النف�ض 

وتغري��ر ال�س��يط�ن، وم��� نزال غ�فلين عن الإ�سالح وعن الحيلول��ة دون �سي�ع فر�سة الحي�ة، ثّم 

الرحيل عن الدني� بخ�سران ت�ّم و�سق�ء ك�مل.

اإّن اأي���م ال�س��ب�ب اأن�س��ب لإ�س��الح النف���ض، ف���لإرادة تك��ون في هذه الأي���م اأق��وى، والكدورة 

والظلم��ة، ونك��ون نح��ن اأقرب فيه��� اإلى الفطرة ال�س��ليمة، وثقل المع��سي لم ي��زدد اإلى الدرجة 

التي ي�سعب معه� تالفي الأمر.

ليع��رف ال�س��ب�ب ق��در هذه الأي���م، فهي نعمة عظيم��ة ل ينبغي له��م ت�سييعه� ب�لغفل��ة، ف�إّن 

اإ�سالح النف���ض اأّي�م ال�س��يخوخة �سعٌب للغ�ية، حيث ُتحيط ب�لإن�س�ن في اأّي�م �سيخوخته م�س�كل 

كثي��رة ل اأث��ر له��� في اأي�م ال�س��ب�ب. لكن ال�س��يط�ن والنف���ض الأم�رة ب�ل�س��وء ُيغّرران ب�لإن�س���ن 

انه عن ال�س��عي في الإ�سالح في �س��ب�به اإلى اأن ي�س��تولي عليه �سعف ال�س��يخوخة ووهنه�،  وي�سدَّ

رانه اأي�سً� ب�لت�سويف والت�أجيل، حتى ينق�سي  وتزداد المع��سي والكدورات النف�سية، وحينئٍذ ُيغرِّ

اأ�سل راأ�س��م�له )وهو عمره( وينتقل اإلى دار النتق�م وهو حليف الخذلن والخ�س��ران: {ٱ 

.
(2(

ٻ ٻ ٻ ٻ پ }

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 18، �ض 446 - 447.
)2) �سورة الع�سر، الآيت�ن 1 و2.
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واأيُّ خ�س��ران اأعظم من �سرف الإن�س���ن راأ�سم�ل ال�سع�دة ال�س��رمدية في ا�ستجالب ال�سق�ء 

الأبدي، وا�س��تخدامه و�س��يلة الحي�ة والنج�ة في التهلكة والفن�ء دون اأن ي�س��تيقظ من الغفلة اإلى 

.
(1(

نه�ية عمره!

االستدراج من حيل الشيطان

ُبنّي؛ ا�س��َع في اإ�سالح نف�س��ك م� دمت تحظى بنعمة ال�س��ب�ب، ف�إّنك �ستخ�س��ر كّل �س��يء في 

ال�س��يخوخة. فِمْن مك�ئد ال�س��يط�ن ولعّله� اأخطر مك�ئده التي �سقط فيه� اأبوك وم� زال- اإل اإذا 

تداركته رحمة الحق تع�لى- »ال�س��تدراج«. ففي اأوائل ال�س��ب�ب ي�س��عى �س��يط�ن الب�طن- اأ�س��ّد 

اأعداء ال�س���ب- في ثنيه عن اإ�سالح نف�س��ه ويمّنيه ب�سعة الوقت، واأّن الآن هو اآن التمّتع ب�ل�سب�ب 

وي�ستمّر في خداعه ب�لوعود الف�رغة لي�سّده عن فكرة الإ�سالح تم�مً�.

و�س���عة بعد �س���عة، ويومً� بعد يوم يت�سّرم ال�س��ب�ب ويرى الإن�س���ن نف�س��ه فج�أة في مواجهة 

الهرم الذي ك�ن يوؤمل فيه اإ�سالح نف�س��ه، واإذا به لي���ض بمن�أى عن و�س�و���ض ال�س��يط�ن اأي�سً�، اإذ 

ُيمّنيه اآنذاك ب�لتوبة في اآخر العمر. لكّنه حينم� يح�ّض ب�لموت في اآخر العمر، ي�سبح اهلل تع�لى 

ل منه. اأبغ�ض موجود اإليه، لأنه يريد انتزاع الدني� التي هي محبوبه المف�سّ

.
(2(

وهذه هي ح�ل اأولئك الذين لم ينطفئ نور الفطرة فيهم تم�مً�

تيئيس الشباب وتأميليهم

م��� اأكث��ر م� يخدعن� �س��يط�ن النف���ض- نحن ال�س��ّيب واأنتم ال�س��ّب�ن- بو�س���ئل مختلف��ة. فنحن 

ال�سيوخ يواجهن� ب�سالح الي�أ�ض من الح�سور وذكر الح��سر فين�دي: لقد ف�تكم العمر وت�سّرم وقت 

الإ�س��الح وم�ست اأي�م ال�س��ب�ب التي ك�ن ممكنً� فيه� ال�س��تعداد والإ�س��الح، ول قدرة لكم في اأي�م 

�سعف ال�س��يخوخة هذه على الإ�سالح، فقد ا�س��تحكمت جذور �س��جرة الأهواء والمع��سي في جميع 

اأرك�ن وجودكم وت�س��ّعبت فروعه�، ف�أبعدتكم عن اللي�قة لمح�سره جّل وعال، و�س�ع كّل �س��يء! فم� 

اأحرى اأن ت�ستفيدوا من هذه الأي�م الب�قية من اأعم�ركم اأق�سى م� يمكن ال�ستف�دة من الدني�.

)1)  الإم�م الخميني، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 345 - 346.
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 20، �ض 437 - 438.
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 بنف���ض الطريقة التي يت�سّرف به��� معكم اأّيه� ال�س��ّب�ن، فهو يقول لكم 
ً
وق��د يت�س��ّرف معن��� اأحي�ن�

»اأنتم �سّب�ن وهذا هو وقت التمّتع والح�سول على اللّذات، ف��سعوا الآن لإ�سب�ع �سهواتكم واإن �س�ء اهلل 

تتوبون في اآخر اأعم�ركم، ف�إّن ب�ب رحمة اهلل مفتوح واهلل اأرحم الراحمين، وكّلم� زادت ذنوبكم ف�إّن 

الن��دم والرغب��ة ف��ي الرجوع اإلى الحق �س��يزداد في اآخر العمر، و�س��يكون التوّجه اإل��ى اهلل تع�لى اأكبر 

والت�س�ل به جّل وعال اأ�سّد، فم� اأكثر اأولئك الذين تمّتعوا في �سب�بهم ثم اأم�سوا اآخر اأّي�مهم ب�لعب�دة 

.
(1(

والذكر والدع�ء وزي�رة الأئمة R والتو�سل ب�سف�عتهم، فرحلوا عن هذه الدني� وهم �سعداء!«

تذكير الشباب بشأن التهذيب

ل ينبغي لل�سيوخ اأن يغفلوا عن ال�سعي لإ�سالح نفو�سهم وتزكيته�، ول ينبغي لهم اأن يي�أ�سوا، 

لأّن الإن�س�ن � رغم كّل ذلك � ي�ستطيع اأن ُي�سلح نف�سه م� دام في هذا الع�َلم � الذي هو دار التبّدل 

.
(2(

والتغّير، ومنزل الهيولى وال�ستعداد، وُيمكنه ب�لجهد والجته�د الك�مل لديه اأن ي�سلح نف�سه

نور الفطرة وصفاء النفس في عمر الشباب

م� دام الإن�س���ن في ع�لم الطبيعة ف�إّنه ق�دٌر على اأن ُيعّدل قواه الج�محة واأن ُيخ�سع الّنف���ض 

المتمّردة الع��سية ل�س��يطرة العقل وال�س��رع، وهذا الأمر هو في غ�ية الي�س��ر وال�س��هولة في اأّول 

ال�س��ب�ب، لأّن ن��ور الفط��رة ل يكون قد ُغلب بعد، و�سف�ء الّنف���ض لم يذهب، والأخالق الف��س��دة 

.
(3(

وال�سف�ت القبيحة لم تتر�ّسخ في الّنف�ض

سهولة اإلصالح في عمر الشباب

اإّن عزم الإن�س���ن واإرادته في �س��ني �س��ب�به تكون �س���ّبة وقوّية، ولذلك يكون الإ�سالح اأي�س��ر 

عليه حينه�.اأّم� في مرحلة ال�س��يخوخة ف�لإرادة ت�سعف، والعزم ي�سيخ، لذا تكون ال�سيطرة على 

.
(4(

القوى اأ�سعب

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 16، �ض 221.
)2)  �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 157.

)3)  الإم�م الخميني، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 153 - 154.
)4)  م.ن، �ض 157.
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مرونة أرواح الشباب

ُبنّي؛ اأتحّدث اإليك الآن واأنت م� زلت �س�ّبً�. عليك اأن تنتبه اإلى اأّن التوبة اأ�سهل على ال�سب�ب، 

كم� اأّن اإ�سالح النف���ض وتربية الب�طن يتّم ب�س��رعة اأكبر عندهم. في حين اأّن الأهواء النف�س�نية 

وال�س��عي للج���ه وح��ّب الم���ل والغ��رور اأكثر واأ�س��ّد بكثير لدى ال�س��يوخ منه ل��دى ال�س��ّب�ن. اأرواح 

ال�سّب�ن رقيقة �سّف�فة �سهلة القي�د، ولي�ض لدى ال�سّب�ن من حّب النف�ض وحّب الدني� بقدر م� لدى 

ال�سيوخ. ف�ل�س�ب ي�ستطيع ب�سهولة ن�سبيً� اأن يتخّل�ض من �سّر النف�ض الأّم�رة ب�ل�سوء ويتوّجه نحو 

المعنوي�ت. وفي جل�س���ت الوعظ والتربية الأخالقية يت�أّثر ال�س��ّب�ن بدرجة كبيرة ل تح�سل لدى 

.
(1(

ال�سيوخ

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 16، �ض 222.
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ة والعبودية لآلخرين
ّ
الذل

ه وعبودّيته  اعلم اأّن الإن�س���ن اإذا اأ�سبح مقهورًا لهيمنة ال�س��هوة والأهواء النف�س���نية، ك�ن رقُّ

وذّلته بقدر مقهورّيته لتلك ال�سلط�ت الح�كمة عليه، ومعنى العبودية ل�سخ�ض هو الخ�سوع الّت�م 

له واإط�عته. والإن�س���ن المطيع لل�س��هوات المقهور للنف���ض الأّم�رة يكون عبدًا منق�دًا له�. وكّلم� 

اأمرت هذه ال�س��لط�ت ب�س��يء اأط�عه� الإن�س���ن في منتهى الخ�سوع، ويغدو عبدًا خ��سعً� ومطيعً� 

��ل ط�عته� عل��ى ط�عة خ�لق ال�س��م�وات  لتل��ك الق��وى الح�كم��ة، ويبل��غ الأمر اإل��ى م�س��توًى ُيف�سّ

والأر���ض، وعبودّيته��� على عبودية م�لك الملوك الحقيقي، وفي هذا الح�ل تزول عن قلبه العّزة 

والكرام��ة والحّري��ة ويح��ّل محّله� ال��ذّل والهوان والعبودي��ة، ويخ�سع لأهل الدني���، وينحني قلبه 

اأم�مهم واأم�م ذوي الج�ه وال�سلطة، ويتحّمل لأجل بلوغ �سهواته النف�سية الذّل والمّنة، وي�ست�سيغ 

لأجل الترفيه عن البطن والفرج الهوان، ول يت�س�يق من اقتراف م� فيه خالف ال�سرف والفتّوة 

والحّرية عندم� يكون اأ�سيرًا لهوى النف�ض وال�سهوة. وينقلب اإلى اأداة طّيعة اأم�م كّل �س�رد ووارد، 

ويقبل مّنة كّل و�سيع عنده لمجّرد احتم�ل نيل م� يبتغيه، حتى لو ك�ن ذلك ال�سخ�ض اأحّط واأتفه 

اإن�س���ن، وك�ن ذل��ك الحتم���ل موهوم��ً�، حيث يزعم��ون اأّن الوهم ف��ي دائرة الأطم���ع حّجة. اإّن 

عبيد الدني� وعبيد الرغب�ت الّذاتية، والذين و�سعوا ر�س��ن عبودية الميول النف�س��ية في رق�بهم، 

يعب��دون كّل م��ن يعلم��ون اأن لدي��ه الدني� اأو يحتملون اأّن��ه من اأهله�، ويخ�سعون ل��ه، واإذا تحّدثوا 

ع��ن التعّفف وكبر النف���ض ك�ن حديثهم تدلي�س��ً� مح�سً�، واإّن اأعم�له��م واأقوالهم ُتكّذب حديثهم 

عن عّفة النف���ض ومن�عته�. وهذا الأ�س��ر والرّق من الأمور التي تجعل الإن�س���ن دائمً� في المذّلة 

ب. فيجب على الإن�س���ن ال�س��ريف والعزيز اأن يلج�أ اإلى كّل و�سيلة وي�سعى بجّدية  والعذاب والنَّ�سَ

لتطهير نف�سه منه�.

... واأم� العلم فيتّم بتلقين النف�ض واإبالغ القلب ب�أّن المخلوق�ت الأخرى ي�س�هونه في الفقر 



سفنلا بيذهت122

وال�سع��ف والح�ج��ة والعجز، واأّنهم ي�س��بهونه اأي�سً� في الحتي�ج اإلى الغن��ّي المطلق الق�در على 

جمي��ع الأم��ور الجزئي��ة والكّلي��ة، واأّنهم غير ق�درين من اأنف�س��هم عل��ى اإنج�ز ح�ج��ة اأحد اأبدًا، 

واأّنهم اأتفه من اأن تنعطف النف�ض اإليهم، ويخ�سع القلب اأم�مهم، واأّن الق�در الذي منحهم العّزة 

.
(1(

وال�سرف والم�ل والوج�هة، ق�در على المنح لكّل اأحد

ازدياد القلق وعدم االطمئنان القلبي

اعملوا على اإزالة القلق وال�سطراب، ول تزيدوا منه. اإّنكم كّلم� �سرتم لالأم�م ازداد القلق.

اعملوا على اإزالة هذه الحجب الح�ئلة بينكم وبين اهلل تب�رك وتع�لى. اأنتم حج�ب اأنف�سكم 

ال�س��ميك. الإن�س�ن بنف�س��ه حج�ب. اأنت نف�سك حج�ب نف�سك. فّكروا في اأّنكم تريدون تح�سيل 

الطمئن�ن القلبي، تريدون الراحة ولي�ض ال�سطراب والقلق. الإن�س�ن وهو في هذه الدني� يجعله 

القل��ُق ف��ي جهّن��م. هذا القلق هو لالإن�س���ن ب�ب من اأب��واب جهّنم. اعملوا عل��ى اإزالة هذا القلق 

ورفع هذه المخ�وف. ولي�ض ذلك ب�أن يكون عندكم من�سب واحد في�سير اثنين، ل، فهذا زي�دة 

ف��ي القل��ق. اعمل��وا بحيث يرتف��ع هذا الخوف النف�س��ي الموجود في الإن�س���ن، ه��ذا القلق وهذه 

الأمور التي تتبع الأن�نية. ارفعوه�. اأزيلوا اأنف�س��كم. اأنف�س��كم هي الحج�ب. ف�إذا اأزلتم اأنف�س��كم 

م��ن البي��ن ف�إّن القلق �س��يزول كّله. يظن الإن�س���ن في نف�س��ه اأنه ي�س��عى ويريد الو�س��ول اإلى هذا 

المن�سب في �س��بيل اهلل. هذه اأوه�م يتوّهمه� الإن�س���ن. اإّنه وب�س��بب حّبه ال�س��ديد لنف�سه يتخّيل 

اأّن اأّي عمل يقوم به فهو ح�سن وكّل م� يقوم به فهو هلل. لكّنه لو عر�ض نف�سه على �سخ�ض ع�رف 

ب�هلل، لأفهمه اأن ل، لقد ك�ن عملك لنف�س��ك. جميع الأعم�ل هي لنف�س��ك. ف�إذا و�سلت اإلى حيث 

ت�س��ع نف�س��ك ج�نب��ً� وتعمل، ف�إّن ذلك العمل لي���ض للنف���ض. وبنحو قهري عندم� ل تكون النف���ض 

موجودة فلن يكون هن�ك نزاع ول خالف. الأنبي�ء لم يكن بينهم نزاع. جميع الأنبي�ء لو اجتمعوا 

ف��ي م��ك�ن م��� فلن يح�سل بينهم اأّي خالف، لأّن لديهم وجهة واحدة وقد تنّحت اأنف�س��هم ج�نبً� 

. هذه الرواية تقول جزن� هذا ال�سراط- ال�سراط 
(2(

فلم يعد هن�ك نف�ض. »جزنا وهي خامدة«

ال��ذي ف��ي قلب جهّنم ولي���ض عليه� ك�لج�س��ر والم�ء يجري من تحته. اإنه في الو�س��ط. ك�لج�س��ر 

)1)  الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، �ض 301.
الفي�ض الك��س�ني، علم اليقين، ج2، �ض971.  (2(
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ال��ذي غرق في و�س��ط الم���ء ف�إّن جهّنم محيطة ب�ل�سراط. ويجب عليك��م اأن تعبروا من هن�ك. 

لي�ض اأنه فوق ونحن نقع فيه�. ل، هو و�سطه�. الموؤمن عندم� يريد اأن يعبر ويجب اأن يعبر، ف�إّن 

جهّن��م اأي�س��ً� له. ولك��ن جهّنم ت�سيح اإّنك تك�د تق�سي على نوري، جز ب�س��رعة. ف��ي رواي�تن� اأّن 

الأنبي���ء- والأئم��ة R ذك��روا اأن هذا يع��ّم جميع الأولي���ء- )يقولون( اإّنن��� عبرن� ال�سراط 

وجهّن��م خ�م��دة؛ جزن��� وهي خ�م��دة، لأن هذا الخمود ي�س��رع من النف���ض. عندم� تك��ون جهّنم 

خ�م��دة ف��ي ذات الإن�س���ن ف���إن جهّنم تل��ك اأي�سً� �س��تكون خ�مدة. جهّن��م تلك التي ت�س��ل اإلين� 

ه��ي الت��ي �سنعن�ه��� من اأنف�س��ن�. ل نرى اأّي �س��ي ء زائدًا عل��ى م� فعلن�ه ب�أنف�س��ن� { حئ مئ 

. نح��ن ب�أنف�س��ن� �سنعن��� جهّنم. في الرواية اأّن النب��ي P عندم� ذهب اإلى المعراج 
(1(

ىئ  }
راأى في الجّنة مجموعة ت�ستغل: تعمل �س�عة وتقف اأخرى ف�س�أل جبرائيل عن ذلك فق�ل له: هذه 

اأعم�ل الن��ض، وهي كمواد البن�ء، فعندم� ت�سل اإليهم يعملون، وعندم� يتوّقف الن��ض عن العمل 

يت��رك ه��وؤلء العم��ل اأي�سً�. ل �س��ي ء ي�أتيكم من الخ���رج. كّل م� هن�لك هو منكم. �س��عى الأنبي�ء 

واأر�س��ل اهلل تب���رك وتع�ل��ى جمي��ع الأنبي���ء من اأج��ل اإنق�ذكم من ه��ذه الورطة، مّم��� ت�سنعونه 

اأنف�س��كم، مّم��� تهيوؤونه ب�أنف�س��كم لذلك الع�لم. جمي��ع الأنبي�ء ج�وؤوا من اأج��ل اإنق�ذن� من هذا 

.
(2(

ال�سي ء الذي �سنعن�ه ب�أنف�سن�. وقّلم� نجحوا في ذلك، لأّن اأهواءن� النف�سية غلبت دعواتهم 

إيجاد مرض رؤية النفس

من��ذ م��ّدة لي�س��ت ب�لق�سيرة، ج�ءن��ي اأحد ال�س���دة المحترمين فوج��دت اأّن اأكثر كالمه عن 

الجمهورية الإ�س��المية هو اأّنهم ل يعبوؤون ب�أحك�مه ول ي�س��تمعون اإلى فت�واه، وكّل م� ك�ن ُي�س��غله 

هو نف�س��ه وميزان حكم نف�س��ه ولي���ض اهلل. وهذا مر�ٌض  موجود لدى الجميع اإل من حفظه اهلل. 

واهلل ل يحفظ اإن�س�نً� م� لم ُيهيّ ء الإن�س�ن نف�سه مقّدم�ت ذلك، فال يجوز اأن نجل�ض ون�س�أل اهلل 

اأن ُيرّبين��� وُيهّذبن���. فق��د و�سع اهلل بين اأيدين� و�س���ئل التربية والتهذي��ب، والتهذيب عمٌل علين� 

.
(3(

نحن القي�م به، ولي�ض موكاًل به �سخ�ٌض اآخر غيرن�

)1)  �سورة ال�سورى، الآية 30.
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 211 - 212.

)3)  م.ن، ج 18 ، �ض 18.



سفنلا بيذهت124

ب
ّ
خطر العلم والمقام لغير المهذ

اإّن التزكي��ة ه��ي م��ن اأج��ل اأن يقع ن��ور الهداية في الإن�س���ن، ف�إذا ل��م تزّكوا اأنف�س��كم ف�إّنكم 

�ستطغون. اإذا لم تتزّكوا ف�إّن العلم ُي�سّكل خطرًا عليكم، اأخطر من كّل �سي ء. اإذا لم تتزّكوا ف�إّن 

.
(1(

المن�سب خطير عليكم ويجّركم اإلى الهالك الدنيوي والأخروي

األهواء النفسانية مانعة من فهم القرآن

الهدف من التزكية اإّنم� هو من اأجل فهم الكت�ب والحكمة.

ل ت�س��تطيع كّل نف���ض اأن ُت��درك ه��ذا الن��ور المتجّل��ي والمتن��ّزل م��ن الغيب وال��ذي و�سل اإلى 

ال�سه�دة. ف�إّن تعليم الكت�ب والحكمة غير مي�ّسر ط�لم� ل توجد تزكية. يجب تزكية النفو�ض من 

كّل التلّوث�ت والتي اأكبره� عب�رة عن تلّوث النف�ض واأهوائه� النف�س�نية.

وم� دام الإن�س�ن في حج�ب نف�سه، ل ي�ستطيع اأن ُيدرك هذا القراآن الذي هو نور وطبقً� لم� 

ورد ف��ي الق��راآن فهو نور، ول ي�س��تطيع الغ�رقون ف��ي الحج�ب والمت�س��ّترون ب�لحجب الكثيفة اأن 

ُيدركوا هذا النور. يظّنون اأّنهم ي�س��تطيعون، ولكّنهم ل ي�س��تطيعون. فال يكون الإن�س�ن اأهاًل لكي 

ينعك���ض هذا النور الإلهي في قلبه م� دام لم يخرج من حج�به ال�س��ديد الظلمة، وم� دام اأ�س��يرًا 

لأهوائه النف�سية، وم� دام اأ�سيرًا لأن�نّيته، وم� دام اأ�سيرًا لأ�سي�ء قد اأوجده� في ب�طن نف�سه من 

ظلم�ت بع�سه� فوق بع�ض . اإّن الذين يريدون اأن يفهموا القراآن ومحتواه، ولي���ض �سورته الن�زلة 

ال�سغي��رة، ويري��دون اأن يفهم��وا محتوى الق��راآن بحيث اإّنهم كّلم� قروؤوا اأكث��ر كّلم� ارتفعوا اأكثر 

وكّلم��� ق��روؤوا اأكث��ر كّلم� اقتربوا من مب��داأ النور والمبداأ الأعلى، فه��ذا ل يمكن اإل برفع الحجب 

واأنت حج�ب نف�س��ك فيجب رفع حج�ب النف���ض حتى ت�س��تطيع اأن ُتدرك هذا النور كم� هو وكم� 

يلي��ق ب�لإن�س���ن اأن ُيدرك��ه. اإذًا فم��ن الأهداف ه��و اأن ي�سير تعلي��م الكت�ب بعد التزكي��ة، وُتعلَّم 

.
(2(

الحكمة بعد التزكية

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 393.
)2)  م.ن، ج 14، �ض 388 - 389.
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العمى عن إدراك المعارف

اإذا ُوّجه��ت م��راآة النف���ض ال�س�فية �س��طر الك��دورة والظلمة ودار الطبيعة - التي هي اأ�س��فل 

�س���فلين- اأّث��رت فيه��� كدورة الطبيع��ة ب�سورة تدريجي��ة وجعلته� ظلم�نية كدرة، حتى ي�س��تولي 

غب���ُر و�س��داأ الطبيع��ة عل��ى وج��ه مراآة ذات النف���ض، بحك��م اأّن ع�ل��م الطبيعة �س��ّد ع�لم النور 

ال��ذي ي�س��در من��ه جوه��ر ذات النف���ض. وحينئ��ٍذ تعم��ى النف���ض ع��ن فه��م الأم��ور الروح�ني��ة، 

ين«: -  ينية« م��ن �س��نخ »�س��جِّ  وي�س��تدُّ فيه��� ه��ذا الحتج���ب والحم��ق حت��ى ت�سي��ر نف�س��ً� »�س��جِّ

؛ { ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
(1(

{ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ }

.
(4(((3(

، { ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ }
(2(

ٿ ٿٿ }

تفسير اآليات اإللهية على حسب هوى النفس

اإّن القلوب المعوجة المنحرفة التي اختلطت ب�لأهواء النف�س�نية وحّب النف�ض والدني�، تعمد 

 وفقً� لم� 
(6(

، ل بل الآي�ت التكوينية
(5(

اإلى ت�أويل الكت�ب الإلهي ال�س��ريف وت�أويل الآي�ت التدوينية

تريده اأهواوؤه� النف�س���نية، وهذا هو التف�س��ير ب�لراأي المت�أّثر بت�سّرف ال�س��يط�ن والنف���ض، وهو 

.
(7(

ب�طل وحرام

االنقطاع عن عالم النور والروحانية

ولك��ن ه��ذه الفط��رة نف�س��ه� اإذا احتجبت ع��ن روح�نّيته�، و�س���رت مظلمة لن�س��غ�له� بع�لم 

الطبيعة، وغلب عليه� �س��لط�ن ال�س��هوة والجهل والغ�سب وال�س��يطنة، واأن�ست ب�لملّذات الدنيوية 

وبكث��رات ع�ل��م الملك، حينئٍذ تعر�ض �سفحته� الب�طنية عن ع�لم الروح�نية والملكوت، ويزول 

تن��س��به� وان�س��ج�مه� م��ع تلك العوال��م النورانية فت�سير من�س��جمة مع ع�لم الجّن وال�س��يط�ن، 

�سورة البقرة، الآية 10.  (1(
�سورة البقرة، الآية 257.  (2(
�سورة الإ�سراء، الآية 46.  (3(

)4)  الإم�م الخميني، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 270 - 271.
المراد من الي�ت التدوينية الآي�ت التي اأنزلت في الكتب ال�سم�وية وب�لخ�سو�ض اآي�ت القراآن الكريم.  (5(

المراد من الآي�ت التكوينية موجودات ع�لم الوجود التي ُتمّثل كل منه� اآية وعالمة على اهلل تع�لى.  (6(
)7)  الإم�م الخميني، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 311.
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وي�س��يطر عليه� �س��لط�ن الوهم ودع�ب�ت القوة المتخّيلة - وهي �س��يط�ن الإن�س�ن ال�سغير - فال 

ت�ست�س��يغ بع��د ذل��ك الحق�ئق والمع�رف الإلهي��ة وم� ينزل من ع�لم النور والطه�رة والقد���ض بل 

.
(1(

ُي�سبح مّرًا على ذائقته� ثقياًل على �سمعه�

ط النفس موجب لهالك اإلنسان
ّ
تسل

واعلم اأّنه م� دام الإن�س���ن يرزح تحت قيود النف���ض و�س��هواته�، وم� دامت �سال�س��ل ال�س��هوة 

والغ�سب الطويلة على رقبته ل ي�ستطيع اأن يبلغ اأّيً� من المق�م�ت المعنوية والروح�نية، ول تظهر 

فيه ال�س��لطة الب�طنية للنف���ض واإرادته� الث�قبة، ول يح�سل له مق�م ا�س��تقالل النف���ض وعّزته�، 

ال��ذي ه��و م��ن اأرق��ى مق�م�ت الكم���ل الروح�ني، ب��ل اإّن هذا الأ�س��ر وال��رّق ُيقّيده ول ي�س��مح له 

ب�لتمّرد على النف�ض في اأّي ح�ل. 

ولّم��� قويت هيمنة النف���ض الأم�رة وال�س��يط�ن في الب�طن، وانق�دت الق��وى جميعه� لهم� في 

العبودي��ة والط�ع��ة واأب��دت لهم��� الخ�س��وع والت�س��ليم الت�ّمين، م��� اقت�سرت� عل��ى المع��سي بل 

دفعت��� ب�لإن�س���ن من المع��سي ال�سغي��رة رويدًا رويدًا اإلى المع��سي الكبي��رة، ومنه� اإلى �سعف 

العق�ئد ومنه� اإلى الأفك�ر المظلمة ومنه� اإلى الطريق الم�سدود للجحود ومنه اإلى بغ�ض الأنبي�ء 

والأولي�ء وعداوتهم.والنف���ض الخ��سعة ل�س��لطتهم� )النف���ض الأم�رة وال�س��يط�ن( وتعي���ض ح�لة 

الرّق لهم�، ل ت�ستطيع اأن تخرج على رغب�تهم�. وعليه تكون ع�قبة اأمر الط�عة والتقّيد � للنف�ض 

الأم�رة � وخيمة جّدًا، و�ستدفع ب�لإن�س�ن اإلى اأم�كن خطيرة ومخيفة. اإّن الإن�س�ن الع�قل الرووؤف 

بنف�سه ل بّد له من ال�سعي واللجوء اإلى كّل �سبيل لإنق�ذ نف�سه من الأ�سر، والنهو�ض اأم�م النف�ض 

الأّم�رة وال�سيط�ن الب�طني، م� دامت الفر�سة �س�نحة، وقواه الج�سدية �س�لمة وم� دام اأّنه على 

قيد الحي�ة وفي �سحة موفورة وفتّوة موجودة، واأّن قواه لم تت�س��ّخر بنحو كّلي، ثّم ُيراقب حي�ته 

م��ّدة م��ن الزمن، ويت�أّمل في اأحوال نف�س��ه واأح��وال الم��سين، ويتمّعن في �س��وء ع�قبة بع�سهم. 

وُيفِه��م نف�س��ه اأّن ه��ذه الأّي���م القليلة تبلى، ويوق��ظ قلبه ويفهم��ه الحقيقة الت�لي��ة المنقولة عن 

 فلو اأنن� لم نزرع في هذه 
ْنَي��ا َمْزَرَعُة الآِخ��َرِة«)2) الر�س��ول الأك��رم P حي��ث خ�طبن� ق�ئاًل: »الدُّ

)1)  الإم�م الخميني،�سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 115.
العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج67، �ض 225، فيمن عمل عماًل اأ�سرك في غير اهلل.  (2(
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الأّي���م المع��دودة، ول��م نعمل عماًل �س�لح��ً�، لف�تتن� الفر�سة، واإذا غ�س��ين� الم��وت، وحّل الع�لم 

الأخر، لنقطعت اأعم�لن� جميعً� وذهبت اآم�لن� نه�ئيً�. واإذا ج�ء ملك الموت ونحن ل نزال عبيد 

ال�س��هوات واأ�س���رى قيود اأهواء النف���ض المت�س��ّعبة � والعي�ذ ب�هلل � لك�ن من الممكن لل�سيط�ن اأن 

ي�س��رق اإيم�نن��� الذي ه��و غ�يته الق�سوى واأن يحت���ل ويتراءى اأم�م قلبن� ب�س��ورة نخرج به� من 

الدني��� ونح��ن اأعداء الحّق المتع�لي والأنبي���ء والأولي�ءR. واهلل �س��بح�نه يعرف م�ذا وراء 

هذا الحج�ب من ال�سق�وات والظلم�ت والوح�سة؟

في� اأّيته� النف���ض الدنيئة وي� اأّيه� القلب ال�س���هي ا�س��تيقظ� وانه�س� في وجه هذا العدو الذي 

األجمكم��� منذ �س��نين وربطكم� ب�أغالل الأ�س��ر وهو يجّركم� اإلى حيث يري��د، ويدفع بكم� اإلى كّل 

��را هذه ال�سال�سل، وكن اأّيه�  عمل قبيح و�س��لوك ب�س��ع ويجبركم� عليه. وحّطم� هذه القيود، وك�سِّ

الإن�س�ن حّرًا، وادفع عن نف�سك الذّل والهوان، و�سع في رقبتك طوق العبودية للحّق � جّل جالله 

 .
(1(

� حتى تتحّرر من كّل عبودية وترقى اإلى ال�سلطة الإلهية المطلقة في الع�لمين

جّر اإلنسان إلى الكفر

علين� جميعً� نحن واأنتم اأن نعلم اأّن �س��يط�ن  الخ�رج والداخل والنف���ض الأّم�رة َيُجرُّ الإن�س���ن 

ب�لتدري��ج م��ن الذنوب ال�سغي��رة اإلى الكبيرة والأكبر حت��ى ي�سل اإلى الكفر اأخي��رًا. فعليكم اأن 

تعتبروا ونعتبر اأّي ذنٍب �سغيٍر كبيرًا واأن نجتّث الف�س���د من جذوره، اأ�س���أل اهلل تع�لى العون في 

.
(2(

اأن يحفظن� جميعً� خ��سة من �سيط�ن النف�ض التي هي اأمُّ الأ�سن�م 

انطفاء نور الفطرة

اإذا غف��ل ع��ن نف�س��ه ، ول��م ي�س��ع ف��ي اإ�سالحه��� وتزكيته���، ورّب�ه��� على اتب���ع هواه���، ف�إّن 

حجبه��� ت��زداد كّل يوم، بل كّل �س���عة، ويظه��ر له خلف كّل حج�ب حج�ب اآخ��ر بل حجب اأخرى 

حت��ى ينطف��ئ ن��ور الفط��رة ب�لك�مل ول يبق��ى فيه� اأثر من المحّب��ة الإلهية، ب��ل وُت�سبح مبغ�سة 

للح��ّق تع�ل��ى، ول��كّل م� يرتبط ب��ه من القراآن ال�س��ريف ومالئك��ة اهلل واأنبي�ئه العظ���م واأولي�ئه 

)1)  الإم�م الخميني، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 258 - 259.
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 19، �ض 371.
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الكرام R والدين الحّق وجملة الف�س�ئل.وتقوى جذور العداوة للحّق - جّل وعال - ومقّربي 

ح�سرت��ه المقّد�س��ة ق��ي قلبه حتى ُتغل��ق اأم�مه اأبواب ال�س��ع�دة ب�لك�مل وي�س��ّد طريق ال�سلح مع 

الح��ّق تع�ل��ى وال�س��فع�ء  R، فيخلد اإل��ى اأر�ض الطبيع��ة الذي يظهر ب�طن��ه )الإخالد( في 

.
(1(

الع�لم الآخر ب�لخلود في عذاب جهّنم

ة
ّ

مخالفة النواميس اإللهية والشرائع الحق

.فلو اأطلق الإن�س���ن العن�ن لقوة  هذه القوى الثالث )ال�س��هوة والغ�سب والوهم( ل ُتحّد بحدٍّ

ال�س��يطنة لم��� وقفت عند اأّي ح��دٍّ ولم� قنعت ب�أّية مرتبة، ول�س�رت م�س��تعّدة من اأجل تحقيق م� 

تريد لأن ُتخ�لف وُتع�دي جميع النوامي���ض الإلهية وال�س��رائع الحّقة؛ ولأن تقتل الأنبي�ء والأولي�ء 

ال�س�لحين والعلم�ء ب�هلل اأفواجً� اأفواجً� من اأجل الو�سول اإلى رئ��سة محدودة؛ وق�ض على ذلك 

.
(2(

ح�ل القّوتين الأخريين اإذا اأطلق لهم� العن�ن وتركت� و�س�أنهم�

العداوة مع الله عند الموت

 � اأدام اهلل ظّله 
(3(

 ك�ن �س��يخن� الجليل ح�سرة الع�رف ب�هلل ال�س��يخ محّمد علي ال�س���ه اآب�دي

على روؤو�ض مريديه � يقول: »اإّن الحب ال�سديد للدني� يوؤّدي ب�لإن�س�ن عند خروجه منه�، وعندم� 

يرى عي�نً� اأّن الحق تع�لى ومالئكته و�سدنته ينتزعونه من الدني� ويف�سلونه عن محبوبته، اإلى اأن 

يغ�سب ب�لجبّلة والفطرة وي�سخط عليهم، فيرحل عن الدني� وهو في ح�ل من العداء للحّق تع�لى 

ومالئكته المقّد�سين«. وقريب من هذا المعنى م� ورد في الحديث ال�سريف المروي في الك�في 

وقد جعلن�ه الحديث ال�س�بع والع�سرين من اأح�ديث كت�ب »الأربعون حديثً�« التي �سرحن�ه�.

)1)  الإم�م الخميني، �سرح حديث جنود العقل والجهل �ض 83.
)2)  م.ن، �ض 84.

المي��رزا محم��د عل��ي ب��ن محم��د ج��واد الأ�سفه�ني ال�س���ه اآب�دي )ولد ع���م 1292 وتوف��ي ع���م 1369 هجري قمري( ه��و الفقيه   (3(
الأ�سولي والفيل�سوف الع�رف الذي ذاع �سيته في القرن الرابع ع�سر هجري. اأنهى درا�س�ته في حوزات اأ�سفه�ن وطهران والنجف، 

ودّر���ض بداية في �س���مراء ثم في قم وطهران. ح�سر الإم�م الخميني في الفترة الممتدة من 1347 و 1354 هجري قمري درو�س��ه 

ف��ي العرف���ن والأخالق في مدينة قم المقد�س��ة. مدفون اإلى جوار ح�سرة عبد العظيم الح�س��ني في منطق��ة الري. من اأهم اآث�ره: 

�سذرات المع�رف، ر�سح�ت البح�ر، الإن�س�ن والفطرة، القراآن والعترة، الإيم�ن والرجعة، من�زل ال�س�لكين.
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وخال�س��ة الكالم اأّن ال�س��خط والغ�سب عل��ى الحّق تع�لى واأفع�له، من جنود اإبلي���ض والجهل 

.
(1(

ولوازم الفطرة المحجوبة، اأع�ذن� اهلل منه

العجز عن النطق بكلمة التوحيد

اإذا لم يخ�سع الإن�س���ن لتربية الحّق تع�لى في هذا الع�لم، ولم ُي�س��ّلم نف�س��ه لمق�م ربوبيته، 

ولم ُي�س��ّخر قلبه و�س�ئر اأع�س�ئه لل�س��لطنة الإلهّية؛ ولم ُيطّهر نف�سه من الت�سّرف�ت ال�سيط�نّية، 

.
(2(

فمن غير المعلوم اأّنه �سيكون ق�درًا في ع�لم القبر والبرزخ على اأن يقول: اهلل جّل جالله رّبي

صعوبة االنسالخ عن الدنيا

اإّن الخطر العظيم محدٌق ب�لإن�س�ن حين يكون حّب الدني� في قلبه؛ من الممكن اأن يرى عند 

مع�ين��ة ع�ل��م الغيب )حين الحت�س�ر( حي��ث تكون فيه بق�ي� من الحي�ة المّكي��ة الدنيوية اأي�سً� 

عّد له في 
ُ
لأن م��� ُيك�س��ف ل��ه وهو ف��ي تلك الح�ل هو بع���ضُ حج�ب الملك��وت، فيرى عندئٍذ م��� اأ

ذلك الع�َلم، واأّن الحّق تع�لى وجنوده الموكلين )بقب�ض الروح( يف�سلونه عن محبوبه )الدني�( 

وينقلون��ه اإل��ى درك�ت ذل��ك الع�ل��م وظلم�ته. فيخرج م��ن الدني� وهو مبغ�ض ومع���ٍد للحّق تع�لى 

.
(3(

ومالئكته، ول يخفى م�ذا �سيكون م�سيُر من يغ�در الدني� وهو على هذه الح�ل

بقاء األمراض الروحية بعد الموت

اعل��م اأّيه��� العزي��ز اأّنه مثلم� يكون لهذا الج�س��د �سح��ة ومر�ض، وعالج ومع�لج، ف�إّن للنف���ض 

الإن�س�نية اأي�سً� �سحة ومر�سً�، و�سقمً� و�سالمة، وعالجً� ومع�لجً�. اإّن �سحة النف�ض و�سالمته� هي 

العتدال في طريق الإن�س�نية، ومر�سه� و�سقمه� هو العوج�ج والنحراف عن طريق الإن�س�نية، 

واإّن الأمرا�ض النف�س��ية اأ�س��ّد فتكً� وخطرًا اآلف المّرات من الأمرا�ض الج�س��مية. وذلك لأّن هذه 

الأمرا���ض اإّنم��� ت�سل اإلى نه�يته� بحلول الموت. فم� اأن يح��ّل الموت، وُتف�رق الروح البدن، حتى 

تزول جميع الأمرا�ض الج�سمية والختاللت الم�ّدية، ول يبقى اأثر لالآلم اأو الأ�سق�م في الج�سد. 

)1)  �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 165 - 166.
)2)  م.ن، �ض 167.

)3)  الإم�م الخميني، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 273.
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ولكن اإذا ك�ن ذا اأمرا�ض روحية واأ�س��ق�م نف�س��ية � ل �س��مح اهلل � ف�إّنه م� اأن ُتف�رق الروح البدن، 

وتتوّجه اإلى ملكوته� الخ��ض، حتى تظهر اآلمه� واأ�سق�مه�.اإّن َمَثل التوّجه اإلى الدني� والتعّلق به�، 

ر الذي ي�سلب الإن�س�ن �سعوره بنف�سه. فعندم� يزول ارتب�ط الروح بدني� البدن، يرجع  كمثل المخدِّ

اإليه� ال�سعور بذاته�، ومن َثّم الإح�س��ض ب�لآلم والأ�سق�م التي ك�نت في ب�طنه�، و�س�رت مه�جمة 

له��� بع��د اأن ك�ن��ت مختفية ك�لن�ر تح��ت الرم�د. وتلك الآلم والأ�س��ق�م اإم� اأن تك��ون مالزمة له� 

)للروح( ول تزول عنه� اأبدًا، واإم� اأن تكون ق�بلة للزوال لكن زواله� ي�ستلزم البق�ء اآلف ال�سنين 

تحت ال�سغط والعن�ء والن�ر والحتراق قبل اأن تزول، اإذ اإّن اآخر الدواء الكّي. ق�ل تع�لى: { ک 

.
(2(((1(

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ }

شدائد وضغوطات عالم القبر

اإذا رح��ل الإن�س���ن ع��ن ه��ذا الع�َل��م، وانتقل اإل��ى الع�َلم الآخر وه��و على الملك�ت الف��س��دة 

والأو�س�ف الخبيثة � ل �سمح اهلل � ف�إّنه ُي�سلب قدرة الختي�ر لالإ�سالح وتزكية النف�ض وت�سفيته�؛ 

حّت��ى ل��و ك�ن ن��ور الفطرة والإيم�ن م� ي��زال محفوظً� في ب�طنه.بل اإّن هذا الختي�ر ُي�س��لب منه 

قب��ل خ��روج الّروح من البدن، وت�س��تخدم طرق اأخ��رى لإ�سالحه مثل اإنزال ال�س��دائد و�سعوب�ت 

ح�ل الحت�س�ر وقب�ض الروح، واإيق�عه في اأ�سك�ل الوح�سة الح��سلة من روؤية المالئكة الموكلين 

بقب�ض الروح � وهم جند اهلل الغالظ ال�سداد � ومثل ظلم�ت القبر و�سغط�ته، بل واأ�سك�ل العذاب 

في القبر، وهو من العوالم الغيبّية، كم� ُي�سير اإلى ذلك الر�سول الأكرم P، في قوله: »والقبر 

.
(3(

رو�صة من ريا�س الجّنة اأو حفرة من حفر النيران«

وُي��روى ع��ن الإم���م ال�س�دقQاأّنه ق�ل: »ُي�ص��ّلط على الكافر في قبره ت�ص��عة وت�ص��عون 

.
(5(((4(

تّنيناً.. لو اأّن تّنيناً منها نفخ على الأر�س لم ُتنبت زرعاً«

�سورة التوبة، الآية 35.   (1(
)2)  الإم�م الخميني، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 207.

العالمةالمجل�سي، بح�ر الأنوار، ج6،�ض205، ب�ب اأحوال البرزخ.  (3(
ْر�ِس َفُتْنِبَت �َص��ْيئاً« العالمة المجل�س��ي، 

َ
»..وُي�َص��لَُّط َعلَى ُروِحِه ِت�ْص��َعٌة َوِت�ْص��ُعوَن ِتنِّيناً َتْنَه�ُص��ُه َلْي���َس ِفيَها ِتنِّيٌن َتْنُفُخ َعلَى َظْهِر اْلأ  (4(

بح�ر الأنوار، ج6، �ض218، ب�ب اأحوال البرزخ.

)5)  الإم�م الخميني، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 158.
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م الموجعة
ّ
عذابات القيامة وجهن

اإذا ل��م تنقط��ع ج��ذور الأخالق الف��س��دة والظلم�ت والك��دورات النف�س���نّية ب�لك�مل، ل 

 ،
(1(

�س��مح اهلل، ف�إّن الإن�س���ن �س��يعّر�ض لأهوال يوم القي�مة وعذاب�ته� ومواقفه� الخم�س��ين

وتن��زل به �س��دائد اأ�س��ّد وعذاب���ت اأم�سى، ع�س��ى اأن ل يحت���ج الأمر اإلى اإلق�ئ��ه في عذاب 

جهّن��م ال�سعب.ولك��ن اإذا ل��م يتغّلب ن��ور الفطرة حّتى بع��د المرور بهذه المواق��ف المهولة 

ف�إّن اأمره �سيوؤول اإلى جهّنم اإذ اإّن »اآخر الدواء الكّي«، كم� ق�لوا؛ فُيحب�ض في طبق�ت جهّنم 

وتن��زل ب��ه اأن��واع الع��ذاب حّتى يتخّل���ض ب�طن الّنف���ض من الغّل والغ���ض، وتتطّه��ر الفطرة، 

ويظه��ر الذه��ب الخ�ل���ض لفطرة اهلل؛ الت��ي به� تليق الإق�م��ة في دار كرام��ة الحّق تع�لى؛ 

 
(2(

بع��د نق�ئه��� من كّل غريب منه���: { ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى }

وكيفي��ة ه��ذا الّنزع لم� في ال�سدور تختلف في الأ�س��خ��ض ب�ختالف مراتب كم�ل الملك�ت 

.
(3(

ونق�سه�

الحشر على صورة الحيوان المنكوس

اإذا كّن��� كذل��ك م��ن غي��ر اأن نكون في �سدد اإ�سالح نفو�س��ن�، ف���إّن هذا الإخ��الد اإلى الأر�ض  

والتوّجه اإليه� والنظر اإلى المرتبة الدني� والإعرا�ض عن الروح�نية والمعنوي�ت �س��تكون نتيجته 

اأّن الإن�س�ن �سيتحّول في ذلك الع�َلم اإلى حيوان منكو�ض بهذا النحو. كّل م� ق�م به الإن�س�ن هن� 

 .
(4(

�ستكون �سورته موجودة هن�ك

 في اآلخرة
ً
نا

ّ
التوّجه إلى الدنيا يكون تعف

  وتعّفن ف�إّن الع�َلم ب�أ�س��ره �سيتعّفن واإّن اأهل 
ِ
»اإذا ف�ص��د العاِلم  ف�ص��د العاَلم «: اذا ف�س��د الع�لم

ْمِكَن��َة اْلِقَياَمِة َخْم�ُص��وَن َمْوِقفاً 
َ
ْن ُتَحا�َص��ُبوا َف��اإِنَّ اأ

َ
ْنُف�َص��ُكْم َقْبَل اأ

َ
َل َفَحا�ِص��ُبوا اأ

َ
��ُه َق�َل ِفي َحِدي��ٍث: »اأ نَّ

َ
َع��ْن الإم���م ال�س���دِق Q اأ  (1(

ْل��َف �َص��َنة«. الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س���ئل، 
َ
ْل��ِف �َص��َنٍة ُث��مَّ َت��اَل َه��ِذِه اْلآَي��َة ِف��ي َي��ْوٍم كاَن ِمْق��داُرُه َخْم�ِص��يَن اأ

َ
ُكلُّ َمْوِق��ٍف ُمَق��اُم اأ

ج12،�ض155 ، ب�ب وجوب مح��سبة النف�ض كل يوم. 

)2)   �سورة الحجر، الآية 47.
)3)  الإم�م الخميني، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 159 - 160.

)4)  �سحيفة الإم�م، ج 15، �ض 73.
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جهّن��م ليف��ّرون اإل��ى الن�ر م��ن عفونة الع�ِلم )الف��س��د(، اإّن ه��ذا التعّفن ن�جم ع��ن التوّجه اإلى 

.
(1(

الدني� والهتم�م ب�لمق�م والرئ��سة، لذا ف�جتنبوا مثل هذه الأمور

إهالك النفس ألجل إزالة المناِفس

روا من تلك ال�س��رور  خطب�وؤن��� وكّت�بن��� مهم� ك�نوا جّيدين وملتزمين فال يظّنوا اأنهم قد ُطهِّ

الب�طنية ومن �سيط�ن الب�طن. لينتبهوا اأّن ال�سيط�ن الب�طني لالإن�س�ن ُيرافق الإن�س�ن اإلى اآخر 

عمره. اأحي�نً� يقوم هذا ال�سيط�ن بعمل بحيث اإّن الإن�س�ن ُيهلك نف�سه من اأجل اأن ُيهِلك رفيقه. 

لق��د �س��معتم هذه الق�سة اأّن �س��خ�سً� ك�ن عن��ده عبٌد وك�ن ُيحّبه كثيرًا ويعتن��ي به كثيرًا ثم ق�ل 

ل��ه )يوم��ً�(: ف��ي مق�بل كّل هذه المحّب��ة التي اأكّنه� لك، ل��ي اإليك طلب وهو اأن ت�أتي اإلى �س��طح 

دار ج�رن� الذي ُين�ِف�س��ني وتقطع راأ�س��ي على �س��طحه! اإّن الإن�س���ن كمثل هذا الموجود الذي هو 

م�س��تعّد اأن يقطع راأ�س��ه ليهلك ج�ره. ا�سطالحن� القديم هو )حم�ر ديزه( وهو نوع من الحمير 

اله�ئجة التي ُتلقي بنف�سه� ب�لبئر من اأجل الإ�سرار ب�س�حبه�! الإن�س�ن موجود من هذا القبيل! 

الإن�س�ن موجود معّقد. موجود من هذا القبيل لم يتمّكن الأنبي�ء اأن يجعلوا منه اإن�س�نً� )بمعنى 

الكلمة( اإل القليل. في كّل مك�ن ُبعث الأنبي�ء فيه ك�ن هن�ك عدد قليل جّدًا قبلوا تربية الأنبي�ء 

ال�س���مية الت��ي تليق ب�لإن�س���ن ولم يتمّكن الأنبي�ء م��ن اإنج�ز م� يريدونه. ولك��ن نحن ُيمكنن� اأن 

ُنقّلل هذه ال�س��يطن�ت، ن�س��تطيع، ولي���ض اأّنن� مجبورون ولن ُنَع�قب من ب�ب اأّنن� مجبورون، كال! 

نحن مخت�رون. نوجد الف�س���د ب�ختي�رن�. ب�ختي�رن� ُنم�س��ك اأقالمن� ونطلق له� العن�ن من اأجل 

اإراق��ة م���ء وجه الآخري��ن. ُنعمل اأقالمن� واأل�س��نتن� من اأجل طرد من�ف�س��ين� م��ن الميدان. هذه 

جميعه� مك�ئد في نف���ض الإن�س���ن. الإن�س���ن يتخّيل في نف�سه اأّنه ُيح�سن �سنعً� في حين اأّنه يعمل 

عماًل �سّيئً�. يتخّيل اأّنه يعمل من اأجل اهلل في حين اأّنه يعمل لل�سيط�ن.

وّف��ق اهلل تب���رك وتع�ل��ى جميع ال�س��عوب الإ�س��المية واأّيدهم للنج�ة من �س��ّر الأج�نب  و�س��ّر 

ال�س��ي�طين  وخ�سو�سً� �سي�طين اأنف�س��هم. وليحفظ اهلل بلدن� من �سّر ال�سي�طين والأج�نب و�سّر 

.
(2(

الأقالم والأقدام والأل�سنة

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 6، �ض 285.
)2)  م.ن، ج 14، �ض 149 - 150.
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نفس اإلنسان مبدأ الخالفات 

لقد قلت تكرارًا: لو اجتمع ك�ّفة الأنبي�ء في طهران واأرادوا اأن يقوموا بعمل ويت�بعوا ال�سوؤون 

لم� وقع الختالف بينهم اأبدًا؛ ل ُيمكن ذلك. ولكن لم�ذا؟ لأّنهم قتلوا اأنف�سهم، ونف�ض الإن�س�ن 

.
(1(

هي مبداأ الختالف، اإّنه� مبداأ جميع الخالف�ت التي تح�سل

االعتداء على الضعفاء لضعف اإلنسانية

اإّن اأدعي���ء الق��ّوة تعتريه��م ح�لة جنونية في الأي�م الأخيرة م��ن اأعم�رهم. فهم عندم� تكون 

القدرة والقّوة ب�أيديهم يتبّجحون ويبرزون ع�سالتهم، لكّنهم ي�سبحون في غ�ية ال�سعف عندم� 

يتعّر�س��ون لأدن��ى هزيم��ة. اإّن��ه ال�سعف الروحي ه��ذا الذي يوؤّدي ب�لإن�س���ن اإلى مه�جمة اأن����ض 

اأبري�ء، اأن����ض ع�ديين ج�ل�س��ين في من�زلهم، طفل �سغير ل �س���أن له به، يوؤّدي �سعف  الإن�س�نية 

و�سعف القدرة بهذا ال�سخ�ض اإلى العتداء على هوؤلء الأبري�ء ل ل�سيء اإّل لأّنهم وّجهوا له �سفعة 

في جبه�ت القت�ل. لذا نرى اأّنه )�سّدام( ي�سّطر اإلى اإر�س�ل ذخيرة عمره )التي تتمّثل في فرق 

الحر���ض الجمهوري( التي ك�ن يحتفظ به� لحم�يته، اإر�س���له� اإلى جبه�ت الحرب عّله� ُتنقذه، 

لكّنه��� ُتمن��ى ب�لهزيم��ة اأي�سً�. ورغم تعّر�سه لهذه ال�سربة المهلك��ة، ومع�ن�ته من هذه ال�سدمة 

النف�س��ية، اإّل اأّنه ل يمتلك العقل الذي ُير�س��ده الى تقييم الواقع كم� هو، والتفكير بعمل م� ُيعيد 

ريق اأثر هزيمته ف��ي جبه�ت الحرب، حي��ث نراه يعمد ال��ى مه�جمة مدن 
ُ
ل��ه م���ء وجه��ه ال��ذي اأ

اآمنة مثل بهبه�ن وم�س��جد �س��ليم�ن  وغيره� للتعوي�ض عن هزائمه. وكّل هذه العتداءات �س��ببه� 

�سعف المعنوي�ت وانعدام الإيم�ن. ف�لذين يتحّلون ب�لإيم�ن ل ُي�سيبهم ال�سعف اأو النك�س���ر ل 

من هذا الج�نب ول من ذاك، ل يت�س��ّرب اإليهم ال�سعف الروحي فيوؤذون الن����ض حينم� يمتلكون 

الق��ّوة، ول ه��م ي�سعف��ون حين يمن��ون ب�لهزيمة فيعتدون عل��ى غيرهم كم� اعُت��دي عليهم. لكن 

ه��ذا ه��و ج��ّراء ال�سعف الذي فيهم، و�سعفهم اإّنم� هو ب�س��بب انعدام اإيم�نه��م، ل يعرفون اهلل، 

ل يهتّم��ون ب�لم�س���ئل الإلهي��ة، ل يعنيه��م المب��داأ ول المع���د. حي�ته��م اأقّل من حي���ة الحيوان�ت 

الأخرى، وجرائمهم اأكثر من جرائمه�. اإّنهم مثلم� نقل المرحوم المدّر���ض عن ال�س��يخ الرئي���ض 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 13، �ض 198.
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قول��ه ل��ه ق��رون ولي���ض له عق��ل. ن�س���أل اهلل تع�لى اأن يم��ّن ب�لعقل عل��ى اأ�سح�ب الق��رون هوؤلء، 

.
(1(

ويجعل هوؤلء الأقوي�ء يّت�سفون ب�لإن�س�نية اأو ي�سلب منهم القدرة

أداء اإلنسان الطاغوتي

ل فرق بين اأن يكون الط�غوت  محمد ر�س� اأو اأن� واأنتم، ات�س�ع دائرة الطغي�ن �ستكون مختلفة 

فق��ط، ف�أحده��م يكون ط�غوتً� على اأفراد اأ�س��رته واآخر يكون ط�غوتً� على نف�س��ه وجيرانه واآخر 

عل��ى منطقت��ه واآخر على مدينته واآخر على مح�فظته واآخر على كّل دولته. ل فرق في الطغي�ن، 

ال��كّل طواغي��ت ولك��ن تختلف ظروفهم واأم�ك��ن ت�س��ّلطهم. اإّن الط�غوت  على اأفراد اأ�س��رته، هو 

تيح له ذلك، ولو ا�س��تط�ع لأ�سبح ط�غوتً� عل��ى كّل البالد اأي�سً�، لأّنه 
ُ
ط�غ��وت ف��ي منطقت��ه اإذا اأ

عندم��� يك��ون ط�غوت��ً�، ل تهّم��ه المنطقة التي ُيم�ر���ض فيه� ه��ذا الجبروت، ف�إن ط�ل��ت يده كّل 

�س��ي ء اأو لم تطل ل يهم، ف�أعم�له �س��تكون نف���ض اأعم�ل محمد ر�س�)ال�س�ه ال�س�بق(. وط�لم� اأّن 

التربي��ة غير اإ�س��المية واإن�س���نية، والمرّبون لي�س��وا ه��م الأنبي�ء، ف�إّن الإن�س���ن يطغى بمجّرد اأن 

ُتت���ح ل��ه الفر�س��ة، والح�ل اأنه يتخّيل ب�أّنه ل��ن يقوم بهذا، ولكن الذي ُيم�ر���ض الظلم على اأفراد 

اأ�س��رته واأولده وَخَدمه فعندم� يزداد عدد خدمه، وعدد اأولده وعدد ت�بعيه ف�إّن ظلمه �س��يزداد 

بنف���ض المقدار، لأّنه اإن�س���ن ظ�لم. الظ�لم اإن ك�ن هن�ك ع�س��رة اأ�س��خ��ض تحت �س��يطرته ف�إّن 

ظلمه �س��يكون بمقدار ع�س��رة اأ�سخ��ض، واإذا ك�نوا خم���ض وثالثين مليونً� ف�سيكون ظلمه بحجم 

خم���ض وثالثين مليون نفر اأي�سً�. الإن�س���ن هو الإن�س�ن، فم� لم ُي�سبح اإن�س�نً� ف�إّنه يكون موجودًا 

ط�غوتيً� �س��يط�نيً�، واإذا لم يخ�سع هذا الك�ئن الط�غوتي ال�س��يط�ني ل�سيطرة الأنبي�ء، ويترّبى 

وف��ق تع�ليمه��م وتربيتهم، فال فرق بينه وبين ذلك ال�س��خ�ض الذي يعيث في الع�لم ف�س���دًا، ل 

الع�لم الروح�ني بل في مق�م العمل، لأّنه ل يد له في الروحي�ت واإّنم� في العمل. فلو افتر�سن� اأّن 

اأولئك الذين ك�نوا ي�سيطرون على اإيران، كمحمد ر�س� مثاًل و�سل نفوذه اإلى العراق، ف�إّن نف�ض 

الظلم الذي ك�ن ُيم�ر�س��ه هن� �سُيم�ر�س��ه هن�ك، ولو و�سلت �س��طوته اإلى كّل البالد الإ�س��المية 

ف�إّنه �س��يقوم بنف���ض الأعم�ل، ولو اأّنه بلغ ب�س��يطرته كّل الع�َلم ف�إّن اأعم�له �ستتكّرر في كّل مك�ن. 

واأنتم ترون اأّن القوى العظمى تمّد اأيديه� في كل مك�ن للنهب وال�سلب، وذلك الذي ي�سرق وينهب 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 18، �ض 212 - 213.
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في منطقة معّينة، ثّم ُي�سبح رئي���ض دولة، ف�إّن نفوذه �س��ُي�سبح اأكبر ومم�ر�س��ة ال�س��لب والنهب 

عن��ده �س��ُت�سبح اأكث��ر. ول تظّن��وا اأّنني اأن� واأنتم ل��ن نفعل مثل اأولئك عندم� تحي��ن لن� الفر�سة، 

.
(1(

فط�لم� اأّنن� لم ُن�سبح اإن�س�نً� ف�إن م� ذكرته ي�سدق علين� اأي�سً�

سراية فساد الوالدين إلى األبناء

اإّن الف�س�د العملي للوالدين ي�سري اأكثر من اأّي �سيء اآخر في الأطف�ل. وكم من طفٍل، ك�ن قد 

 .
(2(

ترّبى على يدي اأب واأمٍّ ف��سدين، ل ي�سلح حتى اآخر عمره رغم المج�هدة وزحم�ت المرّبين

الظلم وقبول الظلم

ل��و اأّن الم�س��لمين دخل��وا ف��ي �سي�فة اهلل ب�س��كل جم�عي في �س��هر رم�س�ن  المب���رك وهّذبوا 

اأنف�س��هم، لم��� ك�ن ممكن��ً� اأن يقبل��وا ب�لظل��م. ف�إّن القب��ول ب�لظلم ك�لظلم نف�س��ه ي�أتي عن عدم 

تهذيب النف���ض وتزكيته�. { ی جئ حئ مئ  }؛ ومن الم�س��تحّب تالوة هذه ال�س��ورة في �سالة العيد 

. التزكية، وذكر 
(3(

ففيه��� اأم��ر ب�لتزكي��ة وذك��ر ا�س��م اهلل: { ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب }

ا�س��م اهلل، وال�سالة، هذه مراتب، لو كّن� قد تحّققن� به� لم� وجدن� في اأنف�س��ن� اإح�س��ض الخزي 

ال��ذي يجعلن��� نقب��ل ب�لظلم ولم� ظلمن�. اإّن ذلك كّله ي�أتي من ع��دم التزكية. اإّن الحكوم�ت غير 

مهّذب��ة- ول��ن تتهّذب م��� لم تنله� عن�ية اهلل- وظ�لمة. كم� اأّن ال�س��عوب التي لم تتهّذب �س��تنوء 

.
(4(

بنير الظلم  ووزره

عدم األمن في المجتمع

ل��ن ي�سل��ح ه��ذا البل��د وكّل البالد اإذا ل��م تحدث التزكية والت�سفية للنف���ض في الم�س��توي�ت 

العلي���. واإّن اأولئ��ك الذي��ن يعتب��رون اأّن ه��ذه الث��ورة مفي��دة ويدعمونه��� ويعتبرونه� من ال�س��عب 

ويريدونه� اأن ت�سل اإلى نتيجة فيجب اأن يوجدوا الأمن وال�ستقرار بكّل نحو في هذا البلد وهذا 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 9، �ض 13 - 14.
)2)  الإم�م الخميني، �سرح حديث جنود العقل والجهل، �ض 155.

�سورة الأعلى، الآيت�ن 14 و 15.  (3(

)4)  �سحيفة الإم�م، 18، �ض 499.
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يجب اأن يبداأ من الم�ستوي�ت العلي�. فم� دام الأمن وال�ستقرار مفقودًا في الأعلى فلن ي�أمن من 

في الأ�سفل. وم� دامت التزكية والت�سفية وطلب اهلل والفرار من النف�ض مفقودة في الم�ستوي�ت 

العلي�، بل توجد روؤية الذات بدًل من التزكية وتوجد الأن�نية بدًل من الت�سفية فلن يكون هن�ك 

.
(1(

اأمن وا�ستقرار في الم�ستوي�ت الدني�؛ ومهم� �سرختم لكي توقفوا الن�ر فلن يكون هذا

مصائب البلد جّراء عدم التهذيب

مب���رٌك ذل��ك الوقت الذي ن�س��تطيع فيه اأن نبني اأنف�س��ن� وبعد ذلك نبن��ي بالدن�. اإّن منطلق 

اأّي اإ�سالح هو الإن�س���ن نف�س��ه. ف�إذا لم ُيربِّ الإن�س�ن نف�سه لن ي�ستطيع اأن ُيرّبي الآخرين. ولقد 

راأيت��م خ��الل حك��م الملوك منذ البداية وحتى ه��ذه الحكوم�ت الملكية الأخيرة التي ع�س��تم في 

الغ�ل��ب فيه��� والبع�ض الآخر منكم ع����ض بع�س��ً� منه�، ب�أّن الأمور ك�نت ب�أي��دي الذين لم يترّبوا 

تربية اإ�س��المية ولم يتّم اإ�سالح نفو�س��هم، ف�إّنهم جّروا بالدن� ب�سبب هذه النقي�سة الكبيرة اإلى 

حيث ُتالحظون، وجّروا �س��عبن� اإلى حيث نحت�ج اإلى �س��نوات طويلة حتى يتّم اإ�سالحه اإن �س���ء 

اهلل. لذل��ك ف���إّن م��� يجب علين� هو البدء ب�أنف�س��ن� وع��دم الكتف�ء ب�أن يكون ظ�هرن��� جّيدًا، بل 

يجب اأن نبداأ بقلوبن� وب�أفك�رن� واأن ُنح�ول اأن نجعل كّل يوم من اأّي�من� اأف�سل من �س�بقه. واأرجو 

.
(2(

اأن يتّم لن� جميعً� هذا الجه�د مع النف�ض لننطلق بعده في المج�هدة لبن�ء بلٍد ب�أكمله

مفاسد الحاكم غير الصالح

اإّن �س��خ�سً� واح��دًا غي��ر �س�لح دّمر الب��الد. لقد راأين� جميع��ً� ب�أّن هذا الف��رد غير ال�س�لح 

الم�س��ّمى محمد ر�س� بهلوي حينم� ك�ن ُيريد تعيين وزير في الحكومة ف�إّنه ك�ن يخت�ره من بين 

غير ال�س�لحين، ل بّد اأن يكون من نف���ض جن�س��ه!- ف�لطيور على اأ�سك�له� تقع؛ والل�سو�ض رف�ق 

الل�سو�ض! لي���ض بو�س��ع الل�سو�ض اأن يكونوا رف�قً� للمقّد�س��ين. وحينم� ك�ن يريد اأن ُيعّين ن�ئبً� 

ف�إّن��ه يبح��ث عّم��ن ين�س��جم معه، ف�لن�ئب ف��ي البرلم�ن لم يكن معّينً� من ِقَبل الن����ض، والن����ض 

لم يكونوا اأحرارًا خالل العقود الخم�س��ة الم��سية. لم يكن �س��يئً� مربوطً� ب�ل�س��عب؛ ل ن�ئبً� ول 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 393.
)2)  م.ن، ج 15، �ض 491.
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مجل�س��ً� ول حكومة، كّل �س��ي ء ك�ن ي�س��تمّد وجوده من الخ�رج. لقد ج�وؤوا بهذا الرجل الف��س��د 

وو�سع��وه ح�كم��ً� عل��ى بالدن�، فر�سوه عل��ى بالدن�، وبلغ الأمر ب���أن بّدد كّل �س��ي ء فيه� ولم يكن 

ل��ه من �س��غل �س��وى حّث الآخري��ن على مدح��ه والثن�ء عليه، وق��د اأجبر الإذاع���ت والمطبوع�ت 

.
(1(

واألزمهم بترديد الثن�ء وكيل المديح له، فهم جميعً� ملزمون بهذا الثن�ء!

طغيان نفس اإلنسان

اعلموا اأّن هذه الأ�سي�ء التي في اأنف�سكم وهذه الأو�س�ف  التي فيه� اإن لم تلجموه� ف�إّنه� من 

الممك��ن اأن تجع��ل منك��م طغ�ة. ل يك��ن راأيكم في اأنف�س��كم اأّن كّل م� تقولونه ه��و ال�سحيح، ول 

تعتّدوا ب�أنف�سكم لدرجة اأّنكم حتى لو فهمتم الخط�أ ت�سّرون على عدم العتراف.

الإن�س�ن الك�مل هو الذي اإن عرف اأّن كالمه �سحيح ف�إّنه ُيظهره ب�لبره�ن وُيفهمه لالآخرين 

 فالأّن��ه ل ُيمكن فر�ض 
(2(

ب�لبره���ن. وم��� ج���ء في الق��راآن الكريم م��ن اأن��ه: { ی جئ حئ مئىئ }

العق�ئ��د ب�لق��ّوة. ل ُيمكن اأن يفر�ض اإن�س���ن عق�ئده على الآخرين هك��ذا، بل يجب اأن يكون هذا 

بتمهيدات ي�سّور من خالله� ال�سي ء ب�أّنه ح�سن. واإل لو ك�ن اإن�س�نً� وقد ترّبى ب�سكل �سحيح ف�إّنه 

.
(3(

ُيفهم م� عنده لالآخرين من خالل البره�ن

ب ُيعادي العدل
ّ
غير المهذ

لو ك�نت هذه الحكومة الإ�سالمية بيد مجموعة اأخرى مثاًل، لق�لوا اإّنه� جّيدة جّدًا، وبم� 

اأّنه� لي�س��ت في اأيديهم الآن فهم يقولون اإّنه� �س��ّيئة جّدًا. ولو ك�نت هذه ال�س��لطة الق�س�ئية 

الت��ي قّدم��ت كّل هذه الخدم�ت، ب�أيدي جم�عة اأخ��رى لق�لوا لقد قّدمن� من الخدمة الكثير، 

اأم� اإّنه� اليوم ب�أيدي غيرهم فيقولون هذه لي�س��ت قّوة ق�س�ئية. هذا ظلم، ولي���ض عدًل. وكّل 

ه��ذا ن�ت��ج عن اأّن الإن�س���ن لم ُيه��ّذب ذاته حتى يطلب العدل  من اأجل العدل ولي���ض من اأجل 

نف�س��ه. ونحن اأي�سً� اإذا اأردن� العدل ف�إّنن� ُنن�س��ده من اأجل اأنف�سن�. نحن ُنريد كّل �سيء لأجل 

اأنف�س��ن�. نحن ل ُنحّب العدل من اأجل عدله، ف�إذا ُطّبق العدل علين� وك�ن ل يروق لن� �س��وف 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 6، �ض 46.
�سورة البقرة، الآية 256  (2(

)3)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 92 - 93.
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نرف�سه. واإذا ك�ن الظلم  ل�س�لحن� نقبل به. اإّن جذور كّل ذلك تكمن في ذات الإن�س�ن. ف�إذا 

ت��ّم اجتث���ث هذه الجذور اأو اإ�سع�فه� على الأقل، ف�س��وف تح��ّل كّل الق�س�ي� وُي�سبح الجميع 

اإخ��وة فيم��� بينه��م وُي�س���عد بع�سه��م البع�ض الآخ��ر. ولكن اإذا م� ا�س��تحكمت تل��ك الجذور 

الف��س��دة في قلب الإن�س���ن ف�إّنه يرف�ض العدل واإن ك�ن يعلم اأنه عدل خ�ل�ض. وهذه الجذور 

.
(1(

الف��سدة تحرف الإن�س�ن

وسوسة نفس أصحاب القدرة

بع�سن��� يّدع��ي اأن م��� ُينجزه من اأعم�ل ي�سّب في م�سلحة الم�س��لمين. ا�س���ألوا اأنف�س��كم 

عن��د الخل��وات، اأّن��ه ل��و ق�م �س��خ�ض اآخر بم� يخ��دم م�س�لح الم�س��لمين  ب�س��ورة اأف�سل هل 

�ستبقون على نف�ض الراأي؟ هل ت�سعون اأنف�سكم ج�نبً� وُتقّدمون ذلك الآخر؟ اأم اأّنكم توّدون 

اأن تتحّق��ق م�س�ل��ح الم�س��لمين - ب��سطالحكم- عل��ى اأيديكم فقط فتقول��ون »على يدي اأن� 

تتحّقق الم�س�لح«؟

اإّنه ال�سيط�ن نف�سه؛ ذاك الذي يغوي الإن�س�ن ويو�سو�ض له ب�أّنك الآن مقتدر ولديك كذا وكذا، 

فم� �سغل الآخرين ودخ�لتهم؟ اأنت الآن وزير، اأنت الآن ن�ئب، وط�عتك واجبة على الآخرين، بل 

يجب منهم لك الط�عة العمي�ء! اإّن ال�سبب في كّل هذا هو اأّن الإن�س�ن لم ُيهّذب نف�سه وُيرّو�سه� 

ولو ك�ن َفَعَل ذلك لم� ا�ست�ء من انتق�د الآخرين اأبدًا.

لو فر�سن� انتق�د �س��خ�سين، اأحدهم� اأنت، والث�ني �س��خ�ض اآخ��ر، والثن�ن يّت�سف�ن ب�سفة 

واح��دة، فل��و انتقد �س��خ�ض رفيقك عل��ى ال�سفة التي يحمله���، لنت�بك الفرح لأّن��ك تعتبره نّدًا 

ل��ك وهو الآخر �سي�س��ّر عندم� يرى الآخري��ن يوّجهون لك النتق�دات. ول��و وّجهت النتق�دات له 

�سخ�سيً� ل�ست�ء كثيرًا.

اإّن ه��ذا كّل��ه م��ن حيل ال�س��يط�ن الذي هو اأكبر من كّل ال�س��ي�طين- حتى من هذا ال�س��يط�ن 

.
(2(

الكبير المعروف- وهو �سيط�ن نف�ض الإن�س�ن الأم�رة

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 17، �ض531 - 532.
)2)  م.ن، ج 13، �ض 198 - 199.
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الفاسد يختار الفاسد

الف��س��د ل ي�س��تطيع اأن يخت���ر اإن�س���نً� �س�لح��ً� لرئ��س��ة ال��وزراء، ول اأن يوؤّي��د مجل�س��ً� ني�بيً� 

�س�لحً�، اإذ لو اأ�سبح المجل���ض الني�بي �س�لحً� لمنع المف��س��د؛ ح�س��نً� هذا نف�س��ه )الملك( هو 

م�سدر كّل المف��سد. ولو ك�ن رئي�ض الوزراء اأو مجل�ض الوزراء �س�لحين لم� اأ�سغي� لأقوال الملك 

الذي يريد التحّرك خالفً� للم�س�لح. ف�إذا ك�ن الراأ�ض ف��سدًا، ف�سي�سّكل حكومة ف��سدة ومجل�سً� 

ني�بيً� ف��س��دًا، وتبعً� له تف�س��د الثق�فة والجي���ض والقت�س�د، وكل هذا الف�س�د هو من ف�س�د ذلك 

الرج��ل ال��ذي يت�س��ّور اأّنه في القّمة. اأم��� اإذا ك�ن الذي ف��ي القّمة �س�لحً� جدي��رًا بمق�مه ُيفّكر 

ب�ل�س��عب ويعتب��ر التبعي��ة لالأج�ن��ب ع�رًا، وك�ن م�س��لمً� خ��سع��ً� لأمر اهلل الذي يح��رم الخ�سوع 

.
(1(

لالأج�نب والنقي�د لهم، ف�إّنه ُي�سلح كّل �سوؤون البالد التي يراأ�سه�

الفاسد يجلب الفاسد

ك�ن��ت الحكوم���ت التي حكمت ال�س��عب في النظ�م الط�غوتي حكوم���ت غير مزّك�ة، وعندم� 

تكون الحكومة كذلك، عندم� يكون ال�س��خ�ض الأول في حكومة غير مزّكى واأخالقه غير مزّك�ة 

وعق�ئده غير مزّك�ة واأعم�له غير مزّك�ة ف�إّن هذا ال�سخ�ض يجّر بلدًا ب�أكمله نحو الف�س�د والهالك. 

وقد راأيتم كيف اأّن تم�م المف��سد ك�نت تنبع من ر�س� خ�ن وجميع الذين التّفوا حوله ك�نوا على 

�س���كلته. وعندم� كّن� في ب�ري���ض ق�ل لي اأحد الأ�سخ��ض- ول اأتذّكر ا�سمه الآن- نقاًل عن اآخر، 

ب�أّن محمد ر�س� اإذا وجد خم���ض اأ�س��خ��ض ف��س��دين في اإيران لجلبهم واأعط�هم ال�سالحي�ت 

والم�سوؤولي�ت. ف�لذين لم يزّكوا اأنف�سهم ل يقتربون من الأفراد ال�س�لحين الأمن�ء. ف�ل�سخ�ض 

الف��س��د وغي��ر الأمي��ن يبحث عّمن هم على �س���كلته. وهك��ذا ال�س�لحون يخت�رون م��ن اأمث�لهم 

ليكون��وا �س��رك�ءهم في بن�ء الأمة. ولهذا نرى اأّن الف�س���د منبعه الحكوم��ة، ف�إذا ك�نت الحكومة 

ع�دل��ة ف�إّنه� تحر���ض بمقدار قدرته� على ت�أمين جميع م�س�لح البلد، والحكومة الظ�لمة تجلب 

 .
(2(

كل الم�س�وئ والم�س�كل لأبن�ء �سعبه�

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 5، �ض 319.
)2)  م.ن، ج 9، �ض 135.
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تأثير هوى النفس في اختيار األفراد

ن�أم��ل م��ن اهلل تب�رك وتع�لى، اأن تكونوا اأّيه� ال�س���دة الذين انتخبكم ال�س��عب لتطبيق هذه 

الم���ّدة ف��ي الد�س��تور، وهي انتخ�ب الق�ئد اأو مجل���ض القي���دة، ملتفتين ومتنبهي��ن جّيدًا عند 

قي�مكم بهذه المهّمة، فت�س���ألوا اأنف�س��كم، هل اأّن اختي�ري لهذا ال�س��خ�ض الذي في ذهني، هو 

م��ن اأج��ل اهلل اأم اأّن ال�سداق��ة بين��ي وبين��ه هي التي دفعتن��ي لذلك؟ وهل اأّن ق��ول فالن بعدم 

كف���ءة ف��الن ُيق���ل لأجل ر�س� اهلل اأم اأّن حمّية المن�ف�س��ة هي التي دفعته اإلى ذلك؟ ل ت�س��ّكوا 

ب�أّن��ه ل ينبغ��ي اأن نتع�م��ى على اأنف�س��ن�، ل ت�س��ّكوا ب�أّن اأ�سل ه��ذا التع�م��ي والتج�هل له جذور 

�س�رب��ة ف��ي اأعم�ق النف���ض الإن�س���نية، ولن يف�رق الن�س���ن حتى ف��ي اآخر �س���ع�ت حي�ته، بل 

ربم� في ذلك الحين برز وظهر اأكثر. فقد نقل لن� اأحد علم�ء قزوين اأنه وقف عند راأ�ض اأحد 

ال�س��خ��ض وه��و ف��ي ح�لة الحت�س�ر فنظ��ر اإليه المحت�سر وق���ل له: اإّن الظل��م الذي ظلمنيه 

اهلل ل��م يظلم��ه اأحد لأحد قط، فقد ربيت اأبن�ئي على ال��دلل والنعيم، والآن يريد اأن ي�أخذني 

منهم. اإّنه لخطر جّدي على الن�س�ن اأن يظّن اأّن ال�سيط�ن �سيتركه بح�له في اآخر العمر، فم� 

دامت الفر�سة بين اأيديكم ول زلتم تتمّتعون بقّوة ال�سب�ب- لأّن الإن�س�ن متى اأ�سبح ط�عنً� في 

ال�س��ن مثلي ل ي�س��تطيع اأن يفعل �س��يئً�- ث�بروا وجّدوا في تربية اأنف�سكم والتحّرر من اأهوائه�. 

ف�إّن جميع الم�س�ئب من�س�أه هوى النف�ض. وليكن  اختي�ركم للق�ئد والقي�دة، على اأ�س��ض الحّق 

ور�س� اهلل، ل على اأ�س����ض ال�سداق�ت والموّدات واأّن هذا اأن�س��جم معه اأكثر وذاك ل اأن�س��جم 

معه، اأو اإر�س�ء لأنف�س��ن� ال�س��يط�نية. اإّنه� م�س���ألة مهّمة للغ�ية، اإّنه� م�س���ألة م�سيرية تقع على 

ع�تقكم الآن، واأنتم قبلتم حمله�. فت�سّرعوا اإلى اهلل وا�ستغيثوا به حتى يثّبت اأقدامكم من اأن 

تزّل في هذا الطريق ذي الم�سوؤولي�ت الخطيرة، لأّن اأّي زلل اأو انحراف في ذلك من الممكن 

اأن يوؤّدي اإلى انحراف الجمهورية الإ�سالمية ب�أ�سره�، وعنده� وحدكم اأّيه� ال�س�دة من يتحّمل 

.
(1(

م�سوؤولية ذلك

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 18، �ض 19 - 20.
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تأثير هوى النفس على النقد 

لقد ا�س��تودعكم ال�س��عب الب��الد لتحفظوه� وت�س��ّخ�سوا م�س�لحه��� وتوؤّمنوه�، فه��ل تبدوؤون 

ب�لنزاع والقت�ل، ل لأجل اختالف في ت�سخي�ض م�سلحة البلد بل لأجل م�س�لحكم ال�سخ�سية؟! 

ال��كّل يريد نف�س��ه. فلو طلبت منكم مرًة القي�م بعمٍل م� في��ه الم�سلحة واعتر�ست عليكم اأخرى 

لأّنك��م تقوم��ون بنف���ض العمل، فهذا م��ن ظهورات النف���ض الأم���رة، عندم� يزن الإن�س���ن الأمور 

بميزانين فيعتر�ض ت�رة على عمل لأّن فالنً� ق�م به ويدعو اإليه طورًا لأن اآخر توّله، ويقبل بهذا 

مرة ويرف�سه اأخرى، وذلك وفق م�س�لحه هو. هذه الحيل النف�س���نية ال�س��يط�نية دقيقة للغ�ية 

وي�سع��ب جّدًا التعّرف عليه� بحيث نقدر على ك�س��فه�. لكن ح�س��نً� اإّنه��� ظهوراته� الأو�سح التي 

.
(1(

تمّكن الإن�س�ن من التفّطن له�

التنازع والطغيان بسبب طغيان النفس

كّل الخالف���ت الموج��ودة بي��ن الب�س��ر، الخالف���ت الموج��ودة بي��ن ال�س��الطين، الخالف���ت 

الموجودة بين الأقوي�ء، هي ب�سبب الطغي�ن الموجود في النف�ض.

ومرّد هذا اإلى اأن الإن�س�ن راأى لنف�سه مق�مً� م� فطغى. ولأّنه لم يقتنع بذلك المق�م، وب�سبب 

طغي�ن��ه اعت��دى. ولّم� اعتدى ح�سل التن�زع. ول يختلف هذا الطغي�ن في مرتبته الأدنى و�سعودًا 

حت��ى تل��ك المرتب��ة الع�لية من��ه. فمن المرتب��ة الأدنى حيث يح�س��ل التن�زع م� بي��ن الأفراد في 

قرية م�، اإلى المرتبة الأعلى والأعلى، المن�س�أ هو ذلك الطغي�ن نف�سه، وكّلم� علت المرتبة ازداد 

. وهذا الدافع موجود في الجميع ل 
(2(

الطغي�ن نف�سه اأكثر. اإّن فرعون طغى وق�ل: { ڃ چ چ }

في فرعون وحده. فلو و�سعوا الإن�س���ن فوق الروؤو���ض ف�سوف يقول: اأن� رّبكم الأعلى. وغ�ية البعثة 

هي التحّكم بهذه النفو�ض الج�محة وهذه النفو�ض الط�غية وهذه النفو�ض المتمّردة وتزكيته�.

. فغ�ية البعث��ة هي تزكية  اإّن كّل الخالف���ت الموج��ودة ف��ي الب�س��ر هي لأّن النفو���ض لم ت��زكَّ

الن����ض، لكي يتعّلموا بوا�س��طة التزكية الحكمة والقراآن والكت�ب اأي�سً�، واإذا تزّكت النفو���ض فلن 

يحدث الطغي�ن. ف�ل�سخ�ض الذي زّكى نف�سه، ل يعتبر نف�سه م�ستغنيً� اأبدًا. و { گ گ ڳ ڳ 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 3، �ض 201.
)2)  �سورة الن�زع�ت، الآية 24.
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 ، عندم� ينظر لنف�سه ويعتبر لنف�سه مق�مً� ويرى له� عظمة، ف�إّن هذه الروؤية 
(1(

ڳ ڳ ڱ ڱ }
لنف�سه تكون �سبب الطغي�ن.

اإّن اأ�س����ض الخالف�ت التي بين كّل الب�س��ر، الخالف�ت التي في �س���ئر اأنح�ء الدني� بين جميع 

الب�س��ر، ه��و الطغي���ن الموج��ود في النف���ض، وهذا ابت��الء لالإن�س���ن، ابت��الوؤه بنف�س��ه وب�لأهواء 

.
(2(

النف�س�نية. فلو تزّكى الإن�س�ن وترّبت نف�سه �سوف تنتهي هذه الخالف�ت 

رؤية النفس سبب طغيانها

. فغ�ية البعث��ة هي تزكية  اإّن كّل الخالف���ت الموج��ودة ف��ي الب�س��ر هي لأّن النفو���ض لم ُت��زكَّ

الن����ض، لكي يتعّلموا بوا�س��طة التزكية الحكمة والقراآن والكت�ب اأي�سً�، واإذا تزكت النفو���ض فلن 

يحدث الطغي�ن. ف�ل�سخ�ض الذي زّكى نف�سه، ل يعتبر نف�سه م�ستغنيً� اأبدًا . و { گ گ ڳ ڳ 

 ، عندم� ينظر لنف�سه ويعتبر لنف�سه مق�مً� ويرى له� عظمة، ف�إّن هذه الروؤية 
(3(

ڳ ڳ ڱ ڱ }
لنف�سه تكون �سبب الطغي�ن.

اإّن اأ�س��ض كّل الخالف�ت التي بين كّل الب�سر، الخالف�ت التي في كّل الدني� بين جميع الب�سر، 

هو الطغي�ن الموجود في النف�ض، وهذا ابتالء لالإن�س�ن، ابتالوؤه بنف�سه وب�لأهواء النف�س�نية. فلو 

.
(4(

تزّكى الإن�س�ن وترّبت نف�سه �سوف تنتهي هذه الخالف�ت 

االختالف على »األنا«

اإّن هذي��ن الأمري��ن ُيقلق�ن��ي، واإّني لأت�ألم عندم� اأ�س��مع اأّن في الم��ك�ن الفالني اختالفً� بين 

ف��الن وف��الن. واعلموا اأّن الختالف  لي���ض على الإ�س��الم واإّنم� على »الأن���«. كّل واحد يزعم اأّنه 

يدعم الإ�س��الم، لكن اأن� اأدعم الإ�س��الم الذي اأقبله ولي���ض الذي يدعمه رفيقي، فذاك ل يحظى 

بثقتي. اإّن هذا دفيٌن في اأعم�ق الإن�س���ن واإن لم يذكره، ول ي�س��لم منه اإل من يوّفقه اهلل تب�رك  

.
(5(

وتع�لى لتهذيب نف�سه

)1)  �سورة العلق، الآيت�ن 6 و 7.
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 390 - 391.

�سورة العلق، الآيت�ن 6 و 7.  (3(
)4)  �سحيفة الإم�م، ج 14، 390 - 391.

)5)  م.ن، ج 18، �ض 18 - 19.
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االختالف بسبب هوى النفس

ب�لطبع ثّمة اأمر مهّم اآخر من الممكن اأن يقود اإلى الختالف وعلين� جميعً� اأن نعوذ ب�هلل من 

�س��ّره ، األ وهو حّب النف���ض ، وهو ل ُيمّيز بين هذا التّي�ر وذاك .. ل ُيمّيز بين رئي���ض الجمهورية 

ورئي���ض المجل���ض ورئي���ض الوزراء، والن�ئب والوزير والق��سي ومجل���ض الق�س�ء الأعلى ومجل�ض 

�سي�نة الد�ستور ومنّظمة الإعالم ومكتب الإعالم، والع�سكري وغير الع�سكري، والروح�ني وغير 

الروح�ن��ي، والج�مع��ي وغي��ر الج�معي، والمراأة والرج��ل. ول يوجد لمح�ربته غير �س��بيل واحد 

.
(1(

وهو الري��سة )المعنوية( .. يكفي

االختالف والنزاع من باطن اإلنسان

وم��ن الواج��ب هن��� اأن اأن�سحكم  ب�أمر وهو اأن ُتح�فظوا على وحدتك��م وتالحمكم. عليكم اأن 

تعلم��وا اأّن م�س��در كّل اخت��الف ونزاع ين�س��ب�ن هو ب�طن الإن�س���ن نف�س��ه واأّن اهلل هو م�سدر كل 

.
(2(

تالحم ووحدة

بين
ّ
ط أصحاب القدرة غير المهذ

ّ
فساد وتسل

ال�سلطة عندم� تقع ب�أيدي اأن��ض غير مهّذبين ُت�سبح خطيرة. ف�ل�سلطة بحّد ذاته� ُتعّد اأحد 

الكم�لت. واهلل �س��بح�نه وتع�لى هو الق�در. لكن اإذا وقعت ال�س��لطة ب�أيدي اأ�س��خ��ض ف��س��دين 

ف�إّنه��م يحرف��ون ه��ذا الكم�ل ويجّرون��ه اإلى الف�س���د. والع�لم كّل��ه مبتلى اليوم به��ذه الآّفة وهي 

وق��وع ال�س��لطة بيد اأ�س��خ��ض ل يحمل��ون ذّرة من الإن�س���نية. ف�لقوى العظمى والدول ال�س��لطوية 

ل ُتفّك��ر اإل بزي���دة هيمنته��� وت�سييع حقوق المظلومي��ن. واأولئك الت�بعون له��� والمرتبطون به� 

ُيم�ر�س��ون نف���ض اأعم�له��� لأّنهم م��ن �سنفه� وجن�س��ه�. اإّن ال�س��لطة اإذا ك�نت بيد اإن�س���ن ك�مل، 

ف�إّن��ه ُيحّق��ق الكم���لت لل�س��عوب. واإذا ك�نت بي��د الأنبي�ء والأولي���ء ال�س�لحين ف���إّن ذلك يبعث 

عل��ى انت�س���ر الأمن وال�س��لم في الع�َلم، وتحّقق الكم���ل في الع�َلم اأجمع. لك��ن اإذا وقعت ب�أيدي 

المتجّبري��ن الذي��ن ل عقل لهم ول اأخالق ف�إّن ذلك �س��يجلب الم�س�ئ��ب والويالت. واليوم حيث 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 21، 179. 
)2)  م.ن، ج 16، �ض 247.
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ُت�س���هدون ه�تين القّوتين العظميين اأو هذه القوى الكبرى التي تفر�ض هيمنته� و�س��لطته� على 

بل��دان الع�َل��م، وتّدع��ي اأّن له� الحّق في اأن تكون الأمم والبلدان الأخ��رى خ��سعة له�، ف�إذا ك�ن 

ه��ذا التفكي��ر م�س�حبً� لل�س��لطة ف�إّنه �س��يجلب الم�س�ئب لل�س��عوب. ف�ل�س��لطة بي��د الظ�لم تجّر 

الع�َلم نحو الف�س���د. ف�لقوى الكبرى تجّر الع�َلم اإلى الف�س���د، وهي لي�س��ت �س��وى دولة واحدة اأو 

دولتي��ن. ولو نظرن� لمرتبة اأدنى، ف�إذا ك�نت ال�س��لطة بيد �س��خ�ض م� في اإح��دى المحاّلت ف�إّنه 

�س��يجلب الف�س���د لتلك المحّلة. وكذلك اإذا ك�نت بيد �س��خ�ض في اإحدى العوائل، ف�إّنه يجّر تلك 

الع�ئلة نحو الف�س���د. لكن ال�س��لطة حين تكون كم�ًل وُيمكنه� اإبراز كم�له� اإّنم� تكون بيد الع�ِلم 

وبيد الع�قل.

ُنقل لي ب�أّن المرحوم اآية اهلل المدّر���ض- رحمة اهلل عليه- ق�ل: اإّن ال�س��يخ الرئي�ض )اأبو علي 

�س��ين�( ق���ل يوم��ً�: اإّنن��ي اأخ�ف من البق��رة، لأّنه� تملك قرن��ً� ول عقل له�. وهذه نقطة ت�س��تحّق 

الهتم���م. فحت��ى لو افتر�سن� اأّن ال�س��يخ لم يقل ذلك، لكن الم�س���ألة ملفت��ة للنظر. ف�لبقرة له� 

قرون لكّنه� ل عقل له�، تمتلك القدرة لكّنه� ل تمتلك عقاًل. وهذه القوى المتجّبرة التي تن�س��ر 

الف�س���د ف��ي الع�َل��م ف��ي الوقت الح��س��ر هي من نف���ض ذاك ال�سنف الذي يمتل��ك قرونً� لكن ل 

عقل له، تمتلك القّوة لكّنه� بعيدة عن الإن�س���نية. واأنتم ُت�س���هدون ب�أعينكم م� تفعله اأمريك� في 

الع�َل��م، وم��� يفعله الإتح�د ال�س��وفيتي في الج�نب الآخر. و�س���ء اهلل اأن تتن�ف���ض ه�ت�ن القّوت�ن 

فيم� بينهم�، وت�س�رع اإحداهم� الأخرى، لأّنه لو تفّردت اإحداهم� ب�لع�َلم لك�نت ابتلعته ب�أ�سره. 

فكالهم��� مقتدرت���ن وتقف�ن اإحداهم��� في  مق�بل الأخرى، تلك القّوة تخ���ف من هذه وهذه من 

تلك. ولو لم يكن هن�ك خوف بينهم� ف�إّنهم� �سيلتهم�ن الع�لم برّمته. ولي�ض �سحيحً� م� ُيطلقون 

م��ن ادع���ءات م��ن اأّنهم يريدون فعل كذا وكذا من اأجل ن�س��ر ال�س��الم في الع�َلم. وقد �س���هدن� 

كيف ج�ء هوؤلء اإلى بيروت، بحّجة اأّنهم يريدون اأن يعّم ال�سالم والأمن في لبن�ن. )نقول لهم( 

اأنتم ل�س��تم دع�ة لل�س��الم، وحتى لو افتر�سن� كونكم كذلك، فم� الداعي لمجيئكم وتدّخلكم في 

دول اأخ��رى؟ اإّن الأنظم��ة الح�كمة في بع�ض بلدان المنطقة لي�س��ت وطنية، ول يوجد اأي ارتب�ط 

بينه� وبين �س��عوبه�. ف�ذا كنتم ب�س��رًا تحملون �سف�ت الإن�س���ن وك�ن فيكم �س��ي ء من الإن�س���نية 

والمع�يير الأخالقية، لكنتم راعيتم ح�لة المحت�جين وال�س��عوب ال�سعيفة. ولي���ض مقبوًل منكم 

ان تدخل��وا عن��وة بلدًا فر�ست عليه حكومة غير منبثقة من ال�س��عب بحّجة اأّنكم تريدون تع�سيد 
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وتدعيم رك�ئز هذه الحكومة. وكّل ذلك �س��ببه اأّن هوؤلء لي�س��وا مهّذبين، بعيدون عن الإن�س�نية، 

يمتلكون القّوة لكن ل عقل لهم.

وتالحظ��ون اأّنه حيثم� يت�س��ّلل ف�س���د في اأّي م��ك�ن من الع�َلم، فهذا لأّن ال��ذي يحكم هن�ك، 

يمتلك القوة وال�سلطة لكن ل عقل لديه، ُيم�سك بزم�م الأمور لكّنه عديم الإن�س�نية. والعقل الذي 

، واإّل ف�إّن هوؤلء يمتلكون الحيل ال�سيط�نية والتدبير. لكّنهم 
(1(

اأق�سده هو »ما ُعِبَد بِه الّرحمن «

ل يمتلكون العقل ال�س��ليم الذي ُيمكن اأن ي�سل ب�لإن�س���ن اإلى القيم الإن�س���نية ال�س�مية. فمجّرد 

العل��م ب�أح��د المع�ن��ي ل ينفع. فمن الممكن اأن يكون اأحد الأ�س��خ��ض ع�لمً� كبي��رًا اإّل اأّنه يفتقد 

.
(2(

العقل، لذلك نراه ي�ستخدم علمه في ن�سر الف�س�د واإف�س�د ال�سعوب وقتلهم تحت التعذيب 

فساد وخراب الدنيا بسبب طغيان النفس

ل��و اأّن النفو���ض ل��م ُت��زكَّ ول��م ُتربَّ ث��م دخلت اأّية �س���حة، �س���حة التوحيد، �س���حة المع�رف  

الإلهية، �س���حة الفل�س��فة، �س���حة الفقه، �س�حة ال�سي��سة، اأّية �س���حة دخلت، ف�لأ�سخ��ض الذين 

لم ُيزّكوا نفو�س��هم ولم ُي�سّفوه� ولم يتحّرروا من هذا ال�س��يط�ن الب�طني، يكون خطرهم على 

الب�س��ر خطرًا كبيرًا. فيجب على الأ�س��خ��ض الذين يريدون اأن يرّبوا اآخرين في هذا الع�َلم، اأن 

يكونوا قد زّكوا اأنف�س��هم �س���بقً� ورّبوه�. ويجب على الأ�س��خ��ض الذين ي�أخذون زم�م الأمور اإذا 

لم يريدوا اأن يطغوا واأن يفعلوا اأعم�ًل �س��يط�نية، اأن يزّكوا اأنف�س��هم، والبعثة ك�نت لأجل هذا ، 

لأجل تزكية الجميع.

اإّن ه��ذا التهذي��ب �س��رورة لرج���ل الدول��ة ولل�س��الطين ولروؤ�س���ء الجمهوري���ت ولل��دول 

وللم�س��وؤولين اأكث��ر منه��� للن����ض الع�ديي��ن. فل��و اأّن الأفراد الع�ديين ل��م ُيزّكوا اأنف�س��هم وطغوا 

ف�إّن الطغي�ن يكون محدودًا جّدًا. ولو اأّن �س��خ�سً� في ال�س��وق اأو �س��خ�سً� في القرية طغى فمن 

الممكن اأن ُي�س��ّبب ف�س���دًا في نقطة محّددة، لكن لو ك�ن الطغي�ن في يد �س��خ�ض َقِبَله الن����ض، 

ولو ح�سل في ع�ِلم قبله الن����ض، اأو في �س��لط�ن َقِبله الن����ض، اأو في روؤ�س���ء َقِبلهم الن��ض فهذا 

اأحي�ن��ً� ق��د يج��ّر بلدًا اإلى الف�س���د واأحي�نً� قد يج��ّر بلدانً�. فهذا الطغي�ن ي��وؤّدي اإلى جّر البالد 

»ما عبد به الرحمن واكت�صب به الجنان«؛ ال�سيخ الكليني، الك�في، ج1، �ض11، كت�ب العقل والجهل، ح3.  (1(
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 18، �ض 206 - 208.
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اإلى الف�س���د والخراب لأّن ال�س��خ�ض الذي ُيم�س��ك بزم�م الأمور لم ُيزّك نف�س��ه. فق�رنوا اأنتم 

بي��ن �س��ّدام و�س��خ�ض ع�دي، فمهم��� طغى ال�س��خ�ض الع�دي ومهم��� ك�ن فرعونيً� ل��ن يوؤّثر اإل 

عل��ى اأ�س��خ��ض محّددي��ن اأو على اأ�س��رته فيجّرهم اإلى الف�س���د والهالك، ول��ن ي�سدر منه غير 

ذل��ك، لك��ن �سّدام كم� ت��رون لقد طغى، وهو ط�غية، وهذا الطغي�ن يوجب ف�س���د بلد اأو بلدين 

وربم��� المنطق��ة برّمته�. واإذا ك�ن هذا الطغي�ن في روؤ�س���ء الدول الكبرى في الع�َلم، اإذا طغى 

رئي���ض جمهورية اأمريك� ف�إّن طغي�نه يوؤّدي اإلى ف�س���د الكثير من الدول. ف�لحروب الكبيرة التي 

ح�سل��ت ف��ي الدني�، ك�لحرب الع�لمية الأول��ى والث�نية، ك�نت لأّن الطغي�ن ك�ن في تلك الطبقة 

العلي���. تل��ك الطبق��ة العلي��� التي لم تكن مهّذب��ة طغت وج��ّرت دوًل كبيرة نحو الف�س���د. فلو اأّن 

رئي���ض الحزب ال�س��يوعي ال�س��وفي�تي يطغى ف�إّن طغي�نه غير محدود بهذه الحدود المعّينة، اإّن 

طغي�نه يجّر بلدانً� نحو الخراب والف�س�د.

والأ�سخ��ض المتواجدون في من�سب م�، �سواء من�سب ع�دي اأو من�سب رفيع الم�ستوى، اإذا 

اأرادوا اأن ي�سلح��وا البل��د، اإذا اأرادوا اأن يه��داأ هذا البلد، فيج��ب اأن يبدوؤوا ب�لهدوء من الأعلى، 

ول يمكن اأن  يح�سل الهدوء من الأ�س��فل. فيجب على الأ�س��خ��ض الذين يم�س��كون بزم�م الأمور 

في اأّي مق�م ك�نوا اأن يطلبوا الهدوء من هن�ك. فهدووؤهم يجّر البلد نحو الهدوء واإذا- ل �سمح 

. 
(1(

اهلل- طغوا، ف�إّن طغي�نهم يجّر البلد نحو الهالك

ب
ّ
ابتالء البشرية بالعلم غير المهذ

���ض ب��دون التهذيب والتربية، م�سيبة ُتع�ني منه� الب�س��رية الي��وم وتقود اإلى  العل��م  والتخ�سّ

تدمي��ر الع�َل��م، وه��ي تتجلَّ��ى في ال�س��ب�ق والتن�ف���ض بين القّوتي��ن العظميين لمتالك الأ�س��لحة 

الحديث��ة الذّري��ة والنووي��ة، وهذا ن��س��ئ م��ن الجذور ال�س��يط�نية والنف�س���نية، وُيهّدد الب�س��رية 

.
(2(

جمع�ء بكوارث جّمة م� لم تتدّخل اليد الغيبية وتنقذه�

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 14، �ض 391 - 392.
)2)  م.ن، ج 17، �ض 393.



147 بيهرو بيذلجرف بلفلل بي لنيبذ يعا  سفنلا بيذهت 

الحرب وسفك الدماء من هوى النفس

اإّن ه��ذه المف��س��د التي نراه�، وه��ذا النزاع الدائر في الع�َلم وتك�ل��ب البع�ض على البع�ض، 

اإّنم��� ه��و ولي��د الأن�ني��ة وغي�ب التوّج��ه اإل��ى اهلل تع�لى، لأّنه��م يفتقرون اإل��ى الأخ��الق الرّب�نية 

ويّت�سمون ب�لطب�ع الحيوانية والتي هي في تزايد م�ستمر يومً� بعد اآخر. واإذا م� �سّنوا حربً� �سّد 

اإيران فلي���ض ذلك من اأجل تقوية الإ�س��الم واإّنم� هو بدافع هوى النف�ض لأّنه ل يروق لهم اأن يروا 

بلدًا اآخر قوّيً�.

واإذا م��� احت��رق الع�ل��م بن�ر القّوتين العظميي��ن، فهو نتيجة الأهواء النف�س��ية المهيمنة على 

ه�تي��ن القّوتين واأي�ديهم�. واإذا م� احترقت الدول الإ�س��المية بنيران هذه المف��س��د، ف�ل�س��بب 

اأّن المت�سّدين لالأمور ُت�س��يطر عليهم الأهواء النف�س��ية ول يرون غير اأنف�سهم ويريدون اأن يكون 

.
(1(

الجميع في خدمتهم 

م
َ
االنحراف األخالقي ُيهّدد العال

اإّن م� ُيهّدد الدني� لي�ض الأ�سلحة والحراب وال�سواريخ واأمث�ل ذلك، بل اإّن م� يجعل كوكبن� 

هــ�� عل��ى طريق النحدار نحو النحط�ط هو النح��راف  الأخالقي ، ولول هذا النحراف  ف�إّن 

ه��ذه الأ�س��لحة الحربي��ة ل ت�س��ّر الإن�س���ن، بل اإّن الذي ي�س��وق الإن�س���ن والبل��دان اإلى الهالك 

والنحط�ط، هو النحط�ط الموجود في روؤ�س���ء الدول وفي اأعم�ل الحكوم�ت والن�جم اأ�ساًل 

ع��ن النحط�ط الأخالقي  الذي اأخذ ي�س��وق جميع اأفراد الب�س��رية اإل��ى النحدار النحط�طي، 

ول ن��دري م���ذا �س��تكون ع�قبة الب�س��ر وم�سيرهم. واأدعوك��م اإلى مالحظة الأ�س��لحة الحديثة 

المتط��ّورة الموج��ودة ل��دى الدول العظمى، وف��ي اأّي مج�ل يجري ا�س��تخدامه�؟ هل هي لخير 

الإن�س���ن؟ وه��ل ه��ي لإحالل ال�س��الم كم� يّدع��ون؟ اأم اأّنه� ُت�س��تخدم من اأجل تدمير الإن�س���ن 

.
(2(

ولأجل اأن�نية هوؤلء الروؤ�س�ء؟

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 17، �ض 494.
)2)  م.ن، ج 16، �ض 161 - 162.
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إشعال الحروب بسبب األهواء النفسية

اإذا ك�ن تهذي��ب النف���ض موج��ودًا فلن يخ�ف  الح��رَب اأحٌد، ولن ي�أبى  ال�س��الم، بل لن يخ�ف 

�سيئً�. ولكن عندم� ينعدم تهذيب النف�ض ف�إّنه �سيقول: اإذا لم ُنق�تل فقد ُيب�غتن� الطرف الث�ني. 

وني��ران الح��روب التي ت�س��تعل في المنطق��ة كّله� اإّنم� هي م��ن هذا المنطلق، من هوى النف���ض، 

ف�لأه��واء النف�س��ية ه��ي الت��ي تدف��ع البع���ض اإل��ى الهجوم على بل��د وهي التي ت��وؤّدي األ��ى اإحراق 

.
(1(

المنطقة ب�أكمله�. ف�لإن�س�ن يحترق بم� �سنعته اأهواوؤه، يحترق في هذا الع�َلم )قبل الآخرة(

شراسة البشر من عدم التهذيب

اإذا لم يهتّم الن��ض ب�أنف�سهم ولم ُيج�هدوا �سيط�نهم الذي بين جنبيهم، فلي�ض اأّنهم يعجزون 

عن اإ�سالح المجتمع فح�س��ب، بل يف�س��دون فيه. فجميع المف��سد التي تحدث في الع�َلم مرّده� 

اإل��ى انع��دام ه��ذا الجه���د، وهو الجه���د الأكبر. جميع الم�س��كالت الت��ي ُيع�نيه� الب�س��ر هي من 

ِقَبل الب�س��ر اأنف�س��هم. الب�س��ر هم الذين يرتكبون الجرائم بحّق الب�سر. ف�س�ئر الموجودات، وكّل 

الحيوان�ت حتى ال�س��ب�ع منه� ل ترتكب مقدار م� يرتكبه الب�س��ر من جرائم هذا الب�س��ري، لأّنه 

لم يتم اإ�سالحه ولم يقم ببن�ء ذاته، هو اأ�سر���ض من كّل الحيوان�ت، فال وح���ض مثله، ول ي�سل 

حيوان اآخر اإلى م�ستوى هذا الحيوان. 

م��� م��ن موج��ود يف�س��د ويعيث ف��ي الأر�ض ف�س���دًا بقدر م��� يفعل الإن�س���ن، ه��ذا الحيوان ذو 

.
(2(

القدمين

ح غير الصالحين
ّ
مفاسد تسل

�س��معت اأّن المرح��وم المدّر���ض  ق�ل لر�س� خ�ن- والد ال�س���ه محمد ر�س���- في زم�ن حكمه: 

�س��معت اأّن ال�س��يخ الرئي���ض  ق�ل: اإّنني اأخ�ف من البقرة لأّنه� تمتلك اأ�س��لحة، ول تمتلك عقاًل. 

ه��ذا الكالم واإن لم يكن ث�بتً� عن ال�س��يخ الرئي���ض مث��اًل، اإل اأّنه يبقى كالمً� حكيمً�. ف�لأ�س��لحة 

حين تقع في يد غير ال�س�لحين وغير الالئقين يكون له� مف��سد. منذ البدء ك�ن الإن�س�ن مبتلى 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 18، �ض 502.
)2)  م.ن، ج 11، �ض 379 - 380.



149 بيهرو بيذلجرف بلفلل بي لنيبذ يعا  سفنلا بيذهت 

بهذا، ف�لأ�س��لحة ك�نت في يد ن����ض غير �س�لحين منذ ن�س��وء الح�س�رة الب�س��رية - كم� يت�سّور 

الإن�س���ن- ك�نت الأ�س��لحة في اأيدي غير ال�س�لحين، وجميع م�س��كالت الإن�س���ن من هذا الأمر. 

وم��� لم ُينزع ال�س��الح من اأيدي غير الالئقين هوؤلء؛ ف�إّن الإن�س���ن ل��ن يتمّكن من تحقيق نتيجة 

ُتذك��ر. والأنبي���ء ج���وؤوا لن��زع ال�س��الح من اأيدي غي��ر الالئقين ب��ه، الذين ل عقل له��م، لكّنهم 

ل��م يتمّكن��وا، لأّن اأولئ��ك ك�نوا متجّبرين. وف��ي كل زم�ن لم يوّفق ال�س�لحون لنزع الأ�س��لحة من 

اأيدي غير الالئقين، وبقيت هذه الأ�س��لحة في يد غير الالئقين وغير ال�س�لحين الذين ل عقل 

له��م. جمي��ع هذه الم�س��كالت التي تالحظونه� هي نتيجة ه��ذا الأمر. منذ اأن ج�ء الإن�س���ن اإلى 

الدني���، ب��داأ التن�زع بين ال�س�لح وغير ال�س�لح، وفي جميع تلك الع�سور ك�نت الأ�س��لحة في يد 

غي��ر ال�س�لحي��ن، اإّل م� ندر. وي� للجرائم التي وقعت بهذه ال�س��لحة! ولن نحت�ج اإلى �س��بر غور 

الت�ري��خ البعي��د، فه��ذه الحروب الت��ي وقعت خالل الق��رن الأخير ف��ي الع�لم، الح��رب الع�لمية 

الأول��ى الح��رب الع�لمي��ة الث�نية، هذه الحروب التي وقعت موؤّخرًا في فيتن�م، هذا القتل للن����ض 

.
(1(

قد عمَّ لكون الأ�سلحة في يد غير ال�س�لحين

النفوس الخبيثة منشأ المفاسد

نحن نريد اأن نمّد يد الأخوة وال�سداقة اإلى الحكوم�ت الإ�سالمية ونريد اأن ن�سير مع ال�سعوب 

�سف��ً� واح��دًا، واإْن تحّق��ق الأمر على ه��ذا النحو فلن ين�ل البالد ال�س��المية ظلم القوى الكبرى، 

ولكن الحكوم�ت لم تتهّذب ولم تدخل ال�سي�م ولم ترد اإلى �سي�فة اهلل. اإّنه� تو�ّسع نط�ق الحرب 

وه��ي ل ت��دري ب���أّن تو�س��يع نط���ق الحرب يعني خ��راب بيته���. اإّن الذي يعي���ض حي�ة متو�ّس��طة ل 

يخ���ف الح��رب. اإّن حرا���ض الثورة الذين يعي�س��ون حي�ة اأقل م��ن الع�دية ل يخ�ف��ون الحرب. اإّن 

جندين� الذي يعي�ض حي�ة ع�دية ل يخ�ف الحرب، ف�لحرب ل ت�سّره. اأ�سح�ب الق�سور هم اأولى 

اأن يخ�ف��وا. ف�ل�س��رر ي�س��ل اإليهم. لقد اأعددن� اأنف�س��ن� للعم��ل على اإزالة الظلم، فنحن �س��نعمل 

ب�لن�سيح��ة وم��ّد ي��د الأخ��وة والمحّب��ة مع جيرانن��� من الب��الد الإ�س��المية. اإّن م�س��وؤولي النظ�م 

يتحّدثون دومً� عن الموّدة وال�سداقة ولكن اأولئك لكونهم لم يدخلوا في �سي�فة اهلل يق�سون على 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 3، �ض 297 - 298.
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. اإّن جميع المف��س��د 
(1(

اأنف�س��هم ب�أنف�س��هم، اإذ على قلوبهم حج�ب { ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ }

من الإن�س���ن، من النف���ض الإن�س���نية، فال ي�سلن� �س��يء من مك�ن اآخر، كّل م� نن�له هو مّن�؛ »اإّنما 

. اإّن اأّية مف��سد ُت�سيب الب�سر في الدني� هي من ف�س�د الإن�س�ن نف�سه، 
(2(

هي اأعمالكم ترّد اإليكم«

.
(3(

ومن ف�س�د الحكوم�ت والنفو�ض الخبيثة. وكّل م� ي�سلن� في ذلك الع�َلم فهو مّن� اأي�سً�

ً
مفاسد المنحرفين سياسيا

م� ج�ء في الرواية من اأّنه »اإذا ف�سد الع�ِلم  ف�سد الع�َلم« اإّنم� ينطبق ب�سكل اأو�سع على هوؤلء 

اأنف�سهم، علم�ء ال�سي��سة الف��سدين الذين اأف�سدوا الع�َلم. الع�َلم الآن يّتجه نحو الف�س�د ب�سبب 

العلم���ء، اأولئ��ك الذي��ن ي�سنعون اأ�س��لحة الدم���ر. واإّنهم رج�ل ال�سي��س��ة الذين ه��م منحرفون 

وي�س��تخدمون هذه الأ�س��لحة. اإّن الع�َلم الآن ي�س��هد الفو�سى وال�سطراب ب�سبب هوؤلء العلم�ء، 

.
(4(

ف�إذا حذفن�هم من الع�َلم ف�إن الن��ض �سيعي�سون في هدوء و�سالم

نشوء االختالف بسبب حّب النفس

اإذا ك�ن نهجن��� به��ذا النح��و، فكون��وا عل��ى ثقة م��ن اأّن �سررًا ل��ن ُي�سيبن���. اإّن ال�سرر يلحق 

بن� يوم نف�س��د من الداخل، يبداأ الف�س���د والتعّفن من داخل الأفراد ثم ي�س��ري هذا الف�س���د اإلى 

مجموع��ة، وي�سيبه��� ب�لف�س���د فتتعّف��ن. وهكذا ينتقل الف�س���د والتعّفن من ه��ذه المجموعة اإلى 

تل��ك، وم��ن تل��ك اإلى اأخرى ويدّب في الكّل. عند ذلك ينقل��ب ح�لكم وُيق�سى عليكم، فعند ذلك 

 .
(5(

تطمع القوى الكبرى بكم وتق�سون على اأنف�سكم ب�أنف�سكم

إفساد القلم غير الصالح

القلم �سالح من الأ�سلحة، وهو ينبغي اأن يكون في اأيدي ال�س�لحين والأف��سل. ف�إذا وقع في 

اأيدي الأراذل، ف�إّن المف��سد �ستزداد. وه� هو ب�أيديهم فعاًل، في مج�لت واأبع�د. وه� هم اأولء 

�سورة البقرة، الآية 171.  (1(
الفي�ض الك��س�ني، علم اليقين، ج2، �ض844.  (2(

)3)  �سحيفة الإم�م، ج 18، �ض 500 - 501.
)4)  م.ن، ج 18، �ض 238.

)5)  م.ن، ج 17، �ض 124 - 125.
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ُيظه��رون كّل م��� يق��وم به ذلك الرذي��ل الذي يقودهم، ب�س��ورة جميلة، ويعر�سون��ه ببي�ن بديع. 

اإّنهم يح�سنون التجميل. واإّنه� لجريمة اأن ُين�ل من هذا ال�سعب ب�لقلم.

المف��س��د الت��ي يق��وم به� ه��وؤلء، الجرائم التي يرتكبونه�، م� ي�س��فكونه من دم���ء، كّل ذلك 

ُي�سّوره اأ�سح�ُب القلم  غير ال�س�لحين ب�س��كل معكو���ض. اإّنهم يجل�س��ون في بيوتهم وي�ستخدمون 

اأقالمه��م المدّمرة لقلب كّل الوق�ئع وعك���ض المجري�ت. وهذا دلي��ل اآخر على اأّن القلم يجب اأن 

. 
(1(

يكون ب�أيدي ال�س�لحين

عدم االكتراث لمصير المسلمين

اأينبغ��ي اأن اأتح��ّدث اإليك��م الآن ع��ن الأخالق ؟ اإّنهم يق�سون على اأ�س����ض الإ�س��الم ويدّمرون 

الم�س��لمين ، واأقع��د اأن� الآن لأتحّدث اإليكم حول تهذيب النف���ض؟ ل�س��ت مهّذب��ً� اإن لم اأكترث لم� 

.
(2(

يجري؛ ولو كّن� مهّذبين لكترثن� بم� يح�سل

تأثير عمل الفرد على الكل

اإّن عمل الفرد الواحد له ت�أثيره على المجتمع  ككل، اإذ اإّن المجتمع  هو هوؤلء الأفراد، ولي�ض 

�س��يئً� اآخر. فعمل كل واحد منكم له ت�أثيره، فعندم� يقوم اأحدكم بعمل قبيح ف�إّنه �س��يوؤّثر في كّل 

 .
(3(

من يراه من الآخرين

ب
ّ
خسارة اإلنسان غير المهذ

اإّن مق��دار �سرر الإن�س���ن غير المترّب��ي على المجتمع�ت ل ُي�س�هيه �سرر اأّي �س��يط�ن اأو اأّي 

 .
(4(

حيوان اأو اأّي موجود

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 3، �ض 305 - 306.
)2)  م.ن، ج 2، �ض 368.

)3)  م.ن، ج 13، �ض 401 - 402.
)4)  م.ن، ج 14، �ض 153.





اآلثار الطّيبة لتهذيب النفس

 الفصل التاسع





ف الحق تعالى في نفس اإلنسان تصرُّ

اأنت اإذا اأخل�ست ال�سورة الملكية الإن�س�نية هلل، وجعلت الجيو�ض الظ�هرة الدنيوية للنف�ض التي 

هي عب�رة عن القوى المت�س��ّتتة في ملك البدن في مالذ الحّق وطّهرت الأق�ليم ال�س��بعة الأر�سية 

اأي الب�سر وال�س��مع والل�س���ن والبط��ن والفرج واليد والرجل من ق��ذارات المع��سي وجعلته� تحت 

ت�س��ّرف مالئكة اهلل التي هي الجيو���ض الإلهية فت�سير ه��ذه الأق�ليم ب�لتدريج حّق�نية وتت�سّرف 

بت�س��ّرف الح��ّق حتى يكون هو نف�س��ه اأي�سً� من مالئك��ة اهلل اأو مثل مالئكة اهلل: {ى ائ ائ ەئ 

. فتح�س��ل المرتبة الأولى من ال�س��تع�ذة ويرحل ال�س��يط�ن وجيو�س��ه 
(1(

ەئ وئ وئ ۇئ }
.

(2(
عن مملكة الظ�هر ويتوّجهون اإلى الب�طن ويهجمون على القوى الملكوتية النف�س�نية

ّ
تنّور القلب بنور جمال الحق

اإذا ق�م الإن�س���ن ب�لأمر وج�هد في �س��بيل اهلل، ف�لحّق تع�لى يوؤّيده وينّجيه ب�ليد الغيبية من 

ظلم���ت ع�َل��م الطبيعة، وين��ّور اأر�ض قلبه المظلمة ب�إ�س��راق ن��ور جم�له، ويبدله به� ال�س��م�وات 

.
(4(((3(

الروحية: { ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ }

تسهيل المشكالت

)اآمل اأن( ُيطّهروا قلوبهم من حّب الدني� واأهواء النف���ض التي ُتعّد راأ���ض  كّل الخط�ي�، وذلك 

ب�لمج�ه��دة وتحكي��م اأ�س���ض التقوى لت�س��هل عليهم مواجهة م�س���كل الحي�ة وتحلو ف��ي اأفواههم 

.
(5(

مرارات ال�سعي في خدمة الحّق تع�لى واأحك�م الإ�سالم المقّد�سة

�سورة التحريم، الآية 6.  (1(
)2)  الإم�م الخميني، اآداب ال�سالة، �ض 224.

)3)  �سورة ال�سورى، الآية 23.
)4)  الإم�م الخميني، اآداب ال�سالة، �ض 124 - 125.

)5)  �سحيفة الإم�م، ج 2، �ض 55.
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استلذاذ المرارات

ي��� اأعّزاء الإ�س��الم وراأ�س��م�ل ال�س��عب، ج�هدوا لك��ي ُتزيل��وا الأن�نية من قلوبك��م، وعليكم اأن 

ُتدركوا وعلين� اأن ُندرك ب�أّن كّل م� هو موجود فهو هو وتجلي�ت جم�له . اإّن الج�سم والنف�ض والروح 

كّله��� من��ه، ف��س��عوا اأن تزيلوا حج���ب الأن�نية لتروا جم�ل��ه الجميل، عند ذلك تنحّل كّل م�س��كلة 

.
(1(

وينتهي كّل األم وم�سّقة وي�سير الفداء في �سبيله اأحلى من الع�سل  بل اأ�سمى من كّل �سي ء

ب
ّ
عدم تأثير المقام على الشخص المهذ

م� اأكثر الذين يتغّيرون، لو اأ�سبح اأحدهم مخت�ر قرية، نتيجة �سعفهم النف�س��ي، �س��رع�ن م� 

يت�أّثرون ب�لمن�سب الذي ين�لونه. وثّمة اأ�سخ��ض يت�أّثر المن�سب والمق�م ذاته بقّوة �سخ�سّيتهم. 

وال�س��ّيدان رج�ئي  وب�هنر لم توؤّثر بهم� قّط رئ��س��ة الجمهورية لالأول ورئ��سة الوزراء للث�ني، بل 

هم� اللذان اأخ�سع� الرئ��سة لت�أثيرهم�، اأي جعال الرئ��سة في قب�ستهم�، ولم ت�سوهم� الرئ��سة 

تحت لوائه�. وهذا در�ض منهم� ل بّد لالإن�س�ن اأن يعتبره، والحمد هلل هن�لك الكثير من اأمث�لهم 

ف��ي ه��ذه الجمهورية لم يكترثوا ب�لج�ه والمق�م. لم تتغّي��ر اأحوالهم عندم� ن�لوا مركزًا مرموقً� 

عنه��� لّم� ك�نوا طلبة للعلوم الدينية اأو ب�عة في ال�س��وق، فل��م ُي�سبهم الغرور والتكبُّر ولم ُيثيروا 

.
(2(

�سّجة مفتَعلة في اأعق�ب ذلك ليبرزوا اأنف�سهم، وهذه ق�سية ف�ئقة الأهمية

عدم تأثير القّوة الماّدية على الروح

الأنبي���ء والأولي���ء مهم��� نزل به��م، ومهم� �سغط��ت عليهم الق��وى الع�لمية، ف��ال توؤّثر فيهم 

�س��يئً�. اإّن ذاك الذي اأخذ بزم�م بالد تمتّد من الحج�ز الى م�سر وجميع هذه المن�طق، اإيران  

و�س���ئر المن�طق ك�نت تحت �س��لطته، وك�نت قّوته البدنية والروحية بذاك النحو، نرى اأّنه اأكثر 

توا�سعً� من الم�س��حوقين والمتو�ّس��طي الح�ل. وهذه القوى ب�أجمعه� لم توؤّثر في روحه قّط، لأّن 

ال��روح كبي��رة ب�لق��در الذي ت�س��توعب فيه الع�َلم كّل��ه. اإّن روحً� مجّردة عن ه��ذه الكدورات لهي 

.
(3(

و�سيعة �سعة تجعل كّل الع�َلم كنقطة فيه� 

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 18، �ض 333 - 334.
)2)  م.ن، ج 20، �ض 124 - 125.

)3)  م.ن، ج 11، �ض 268.
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حّرية اإلنسان في انعتاقه من اتباع النفس

اإّن م�سدر جميع اأنواع التبعية يكمن في تبعية الإن�س�ن لنف�سه. كّل التبعي�ت تن�س�أ من الإن�س�ن 

نف�س��ه. فعندم��� يكون الإن�س���ن ت�بع��ً� نجد )في الحقيقة( اأّن نف�س��ه هي الت�بع��ة لبع�ض الجه�ت 

فيه���، ت�بع��ة لأهوائه، ت�بعة لو�سعه، كّل تبعية للخ�رج م�سدره� يكون من داخل نف�س��ه. وعندم� 

تك��ون ل��ه ه��ذه التبعية للنف���ض ف�إّنه �س��يتقّبل اأّي نوع م��ن التبعية ُتفر���ض عليه من الخ���رج، لأّنه 

عندم� يجد اأمرًا يتع�ر�ض مع الأهواء التي يحمله�، ف�إّنه �س��يعمل خالفه. واإذا م� تحّرر الإن�س���ن 

م��ن تبعيت��ه لذات��ه ونف�س��ه، ف�إّنه ل يكون تبع��ً� لغيره ول يخ�ف م��ن اأحد، حتى ل��و اجتمعت �سّده 

جمي��ع ق��وى الع�َل��م ف�إّن��ه لن يخ���ف، لأّن اأق�سى م� ُيمكن اأن يح�سل هو اأن يموت، ولي���ض �س��ي ء 

.
(1(

اأ�سمى من هذا

التقوى وعدم االهتمام بالجاه والمقام

لق��د �س���هدت البرلم���ن اآنذاك، ك�ن��وا ك�أّنم� ينتظرون مج��ي ء اآية اهلل مدّر���ض، ب�لرغم من 

عدائه��م ل��ه، لكّنهم ك�نوا ي�س��عرون ب�لنقي�سة اإذا لم يح�سر مدّر���ض. واذا م� ج�ء مدّر���ض ك�ن 

ال�س��عور ب���أن �س��يئً� جدي��دًا ح��دث. لم���ذا ك�ن الأمر هك��ذا؟ لأّن��ه ك�ن غير مهت��م ب�لمن�سب ول 

ب�لثروة وم� �س���به ذلك، لم يكن ينظر اإلى هذه الأمور، فال ي�س��ّده المن�سب ول الم�ل؛ ك�ن على 

تلك الح�لة. 

كنت ح��سرًا عندم� كتب اأحدهم �سيئً�، ك�ن في زمن رئ��سة ر�س� �س�ه للوزراء قبل اأن ُي�سبح 

مل��كً� وحينه��� ك�ن ر�س� �س���ه ط�غية ج�هلًا ُي�سّف��ي جميع مع�ر�سية، ج���ء اأحدهم وق�ل: كتبت 

�س��يئً� اإل��ى العدلية )الق�س���ء( اأرجو اأن ُتعطيه لي�أخذوه اإلى مع�لي رئي���ض ال��وزراء- اأو مثل هذا 

التعبي��ر- ليطل��ع علي��ه. فق�ل مدر���ض: ر�س� خ�ن ال��ذي ل يعرف م� اإذا ك�نت كلم��ة عدلية تكتب 

ب�لعي��ن او ب�لأل��ف، اأن��� اأو�سل��ه له ليطلع علي��ه؟! لم يكن يقول هذا في غي���ب ر�س� خ�ن، بل ك�ن 

يواجهه بمثل هذا الكالم. هكذا ك�ن مدّر�ض.

)1) �سحيفة الإم�م، ج 16، �ض 453.



سفنلا بيذهت158

 .
(1(

لم�ذا ك�ن مدّر�ض هكذا؟ لأّنه ك�ن مّتقيً�، لم يكن مّتبعً� لأهوائه، م� { ۇئ ۇئ ۆئ }

لقد ك�ن اإلهه اهلل عّز وجّل. لم يكن يعمل ويت�سّرف ليح�سل على الج�ه والمن�سب اأو م� �س���به 

ذلك، ك�ن  يعمل في �س��بيل اهلل. والذي يعمل من اأجل اهلل �س��تكون حي�ته بهذا ال�س��كل، فلم يكن 

يتوّقع اأن يواجه م� هو اأ�س��واأ من الو�سع الذي يعي���ض فيه. فلم�ذا ل يقوم بمثل هذه الأعم�ل؟ هو 

ل��م يك��ن يخ�ف اأح��دًا كذلك، وعندم� دخل ر�س� �س���ه البرلم�ن وراح جالوزت��ه ين�دون ويهتفون 

يعي���ض فالن ويعي���ض فالن، ق�م مدّر���ض ووقف اأم�مه وق�ل له: الموت لفالن واأعي���ض اأن�! ح�سنً�، 

اأنت��م ل ُتدرك��ون م�ذا يعني الوقوف اأم�م ذلك ال�س��خ�ض، لكّن��ه وقف. هذا لأّنه ك�ن متحّررًا من 

.
(2(

اأهواء النف�ض، ك�ن متقيً�، ولم يكن يدين لأحد

التزكية ترفع أسباب الخالف

ل��و اجتم��ع  كّل الأنبي���ء �لعظ�م في مدينة م��� وفي بلد م� لن يختلفوا م��ع بع�سهم اأبدًا، لأّنهم 

تزّك��وا، فهم ن�لوا العلم والحكمة بعد تزكية نفو�س��هم. م�س���كلن� جميعً� لأّنن��� لم ُنزّك، لم ُنرّب. 

اأ�سبح��وا علم���ء ولك��ن لم يترّبوا، تفّكره��م عميق ولكّنهم ل��م يترّبوا. واإّن الخطر الن��س��ي ء عن 

. 
(3(

الع�ِلم الذي لم ُيرّب ولم ُيزّك على الب�سر اأكبر من خطر المغول

 واجتناب الباطل
ّ

التزام الحق

الذين يريدون التحّدث يجب اأن ينظروا هل يريدون الحّق من اأجل الحّق؟ اإّن اأكبر �سي ء ُيعّد 

وجوده لدى الإن�س���ن كم�ًل عظيمً� هو اأن يطلب الحّق من اأجل الحّق واأن ي�س��ّر للحّق لكونه حّقً�، 

واأن يكره الب�طل لأّنه ب�طل، واإذا جرى الحّق بيد عدّوه اأن تكون عنده ال�سيطرة على نف�سه بحيث 

يم��دح ذل��ك الح��ّق، واإذا �س��در الب�ط��ل من اأبن�ئ��ه اأو اأ�سدق�ئ��ه اأن تكون لديه ال�س��يطرة بحيث 

ُيبغ�س��ه ويظه��ر كرهه له. الذين يريدون الحّق من اأجل الحّق قليل��ون؛ قليلون جّدًا. وقليلون هم 

.
(4(

الذين يكرهون الب�طل ويبغ�سونه لكونه ب�طاًل؛ هم قليلون جّدًا

)1)  �سورة الفرق�ن، الآية 43.
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 16، �ض 451 - 453.

)3)  م.ن، ج 14، �ض 391.
)4)  م.ن، ج 14، �ض 145.
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زيادة القّوة البدنية

)اإّنه�( الري��سة الروحية التي اإذا م�ر�سه� الإن�س�ن �س�عفت من قدرته البدنية. اأنتم عليكم 

الج��ّد والجته���د ف��ي تح�سيل تلك الق��ّوة والتي هي ق��درة اإلهية، ببركة الإ�س��الم  وببركة مولن� 

اأمي��ر الموؤمني��نQ الذي ك�ن رجاًل قويً� روحيً� وج�س��ديً�، لتغدوا اأقوي���ء في كال الج�نبين، 

. 
(1(

الج�نب  الروحي، والج�نب الج�سدي

االعتراف بالخطأ

العدل  من اأّي �سخ�ض �سدر فهو عدل. والجريمة والجور من اأّي �سخ�ض �سدر فهو جور. الإن�س�ن 

الك�مل هو من اإذا �سدر عنه عمل ب�طل ي�سعى لإ�سالحه، ول ي�أبى الإقرار به. ب�لطبع ل اأّنه يرتكب 

مع�سية في الخف�ء ثم ي�أتي ليتج�هر به� في العلن ، فهذا حرام. ولكن اإذا ح�سل الخط�أ؛ افتر�سوا 

- والإن�س���ن 
ٌ
�سحيفتكم التي �سدرت وانت�س��رت الن، اإذا راأيتم مق�لة، اأو افتت�حية وك�ن فيه� خط�أ

لي���ض م�سون��ً� عن الخط�أ- اأو خ��الٌف لم� يقت�سيه المي��زان، ف�إّن مقت�سى القّوة الروحية لالإن�س���ن 

ال�سليم هو اأن يكتب اأّنني اأخط�أت. الق�سية هي اأّن من ك�نت لديه هذه القّوة فهو م�لك لنف�سه. واإذا 

.
(2(

لم تكن هذه القّوة في الإن�س�ن فهو لي�ض م�لكً� لنف�سه وال�سيط�ن هو الذي يملكه�

عدم الخوف من الموت

ولو نّزهتم اأنف�سكم وطّهرتموه�، ولو جعلتم اأعم�لكم من�سجمة مع القراآن الكريم ومع اأحك�م 

الإ�س��الم، وجعلتم اأخالقكم قراآنية، وطّهرتم اأنف�س��كم فلن تخ�فوا �س��يئً�. اإّن الموت  اأمر ي�س��ير 

ولي���ض ذي ب�ل. وم� ك�ن عليه مولى الجميع اأمير الموؤمنين �س��الم اهلل عليه، حيث يقول: »واهلل 

  فالأّنه فهم حقيق��ة الدني� وحقيقة م� 
(3(

لب��ن اأب��ي طال��ب اآن���س بالم��وت م��ن الطفل بثدي اأّم��ه«

.
(4(

وراءه�. لقد فهم معنى الموت. اإّن الموت هو الحي�ة

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 10، �ض 252 - 253.
)2)  م.ن، ج 14، �ض 173.

)3)  ال�س��يد الر�س��ي، نه��ج البالغ��ة، خطب الإم���م علي، خطبة رقم 5، �ض52، تحقي��ق الدكتور �سبحي ال�س�ل��ح، ط1، 1967م، خلقه 
وعلمه. 

)4)  �سحيفة الإم�م، ج 6، �ض 311.
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قدرة مواجهة الطاغوت

 ال�س��ّب�ن اليرانّي��ون والن�س���ء والرج�ل الذي��ن ترّبوا في العهد الط�غوت��ي تربية ط�غوتية لم 

يتمّكن��وا م��ن مواجهة الط�غ��وت. ولكّنهم عندم��� تحّولوا بيد الق��درة الإلهية اإلى اأف��راد ثوريين 

.
(1(

بعيدين عن الرغب�ت ال�سيط�نية، ا�ستط�عوا دحر تلك القّوة العظيمة

إيجاد القّوة اإللهية

ف��ي انت�س�رك��م ك�ن الأم��ر معكو�س��ً�. لق��د تخّليتم عن اآم�لك��م، في ذلك الوق��ت عندم� ك�ن 

ي�س�ألكم اأحدهم عن ح�ل عملكم اأو و�سع دك�نكم لعّلكم كنتم ت�سخرون منه وتت�س�ءلون اأهو وقت 

هذه الأ�سئلة وهذا الهتم�م؟ لقد نبذتم اآم�لكم خلفكم، وتوّجهتم نحو اهلل. هذا الإقب�ل على اهلل 

والهجرة من النف�ض اإلى اهلل هو اأعظم الهجرات. الهجرة من النف�ض اإلى الحّق ومن الدني� اإلى 

ع�لم الغيب ك�نت ال�سبب في تعزيز قّوتكم. فلم يعد مهّمً� عندكم عدد الأي�م التي �ستعي�سونه�، 

هذه الق�س�ي� لم تكن مطروحة. ك�ن ال�س��ب�ب يرونهم يطلقون الر�س��ض، وي�س���هدون الّدب�ب�ت 

اآتية، والر�ّس��س�ت تعمل، ورغم ذلك يهجمون. هذه القّوة قّوة اإلهية. وتلك القّوة الإلهية هي التي 

ع��ّززت الإ�س��الم منذ الب��دء، وهي التي فّجرت فيك��م نبذ الدني� والتوّجه نح��و ع�لم الغيب، نبذ 

 .
(2(

الأن�نية والتوّجه نحو الرحمة الإلهية، هذه هي القّوة الإلهية. فح�فظوا عليه�

الغلبة على العدو

اإّن التوّج��ه اإل��ى اهلل تب���رك وتع�ل��ى وم�سدر القّوة ه��و الذي ين�سركم. اأنت��م وكّل الأ�سدق�ء 

الذين يريدون ال�س��تعداد لجي���ض الع�سرين مليون، واإن �س���ء اهلل ُيوّفقوا لذلك، اأو�سيكم جميعً� 

لوا الطمئن���ن القلبي، اأوج��دوا الق��ّوة الإلهية في  ب���أن ُتوج��دوا في اأنف�س��هم ق��ّوة الإيم���ن. ح�سّ

نفو�س��كم. ه��ذه الق��ّوة الإلهية والقدرة الإلهية ت��وؤّدي اإلى اأن ُيرِهب اهلل تب���رك وتع�لى اأعداءكم 

.
(3(

وُيرعبهم، وتنت�سروا عليهم مهم� كثر عددهم

)1)  �سحيفة الإم�م، ج 18، �ض 471.
)2)  م.ن، ج 11، �ض 369.
)3)  م.ن، ج 12، �ض 242.
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خشية المستعمرين

اإّن عمالء ال�ستعم�ر يخ�سون الإن�س�ن.. الم�ستعمرون الذين ل ُيفّكرون بغير نهب ثرواتن�، ل 

ي�سمحون اأن يترّبى في ج�مع�تن� الدينية والعلمية »اإن�س�ن«. اإّنهم يخ�سون الإن�س�ن. ف�إذا م� وجد 

.
(1(

اإن�س�ن في دولة م� ف�إّنه �سوف ُيهّدد م�س�لحهم

ر بالترغيب والترهيب
ّ
عدم التأث

اإّنن� بح�جة اإلى الإن�س���ن . اإّن دولتن� بح�جة اإلى تن�س��ئة الإن�س�ن  ال�سليم. اإّن الذي يتخّرج من 

موؤ�ّس�س��تكم اأو موؤ�ّس�س��تن� اإذا ك�ن موؤمنً� ف�إّنه لن ير�سخ لظلم الأج�نب ولن ي�س��تطيعوا اإخ�س�عه 

ب�لترغي��ب. اإّن الترغي��ب  والترهي��ب اإّنم��� يوؤّثران في الذي��ن ل اإيم�ن لهم. اأّم� الإن�س���ن الموؤمن 

التق��ي ف��ال الترغيب يوؤّثر فيه فيرتكب خي�نة في �س��بيل ك�س��ٍب م�، ول الترهي��ب، لأّنه يوازن بين 

.
(2(

التهديد ومخ�لفة التكليف )فيقول ل ينبغي اأن اأفعل( 

 إلى العدالة
ّ

ميل الكل

اإذا ك�ن ذلك ال�س��خ�ض الح�كم على ال�س��عب ع�دًل ومتبنّيً� للعدالة، �س��يكون جه�زه الح�كم 

متبنّيً� للعدالة في المجتمع. و�سوف تميل ك�فة الفئ�ت التي تتبعه اإلى العدالة قهرًا، بم� في ذلك 

دوائر الدولة التي لن تجد لنف�س��ه� مخرجً� اإل بتطبيق العدالة. وهكذا تنت�س��ر العدالة. هذا في 

ح�ل حكم ال�س��عب اإن�س���ن مزّكى، ف�إذا م� ُزّكيت اأنف���ض اأبن�ء ال�س��عب، ت�س��تحيل هذه الدني� لهم 

.
(3(

جنًة وتزول من اأم�مهم جميع العقب�ت

تأمين سعادة البلد

البلد الذي فيه اإن�س�ن مهّذب ل ُيع�ني من م�س�كل، لأّن الن�س�ن الواعي المهّذب يوؤّمن جميع 

اأبع�د ال�س��ع�دة للبلد. الإن�س���ن الموؤمن ب�هلل تب�رك وتع�لى، الإن�س�ن الملتزم ، الإن�س�ن المهّذب، 

.
(4(

يقطع يد الظ�لم 

)1)  الجه�د الأكبر، �ض 62.
)2)  �سحيفة الإم�م، ج 7، �ض 472.

)3)  م.ن، ج 9، �ض 135.
)4)  م.ن، ج 7، �ض 531 - 532.
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اإذا ك�ن �س��خ�ض، اأو �س��لط�ن، اأو رئي�ض دولة، مهّذبً� و�س�لحً�، ف�إّن المحيطين به �سي�سيرون 

ب�أجمعه��م �س�لحي��ن، ومنهم �سي�س��ري الأمر اإلى الأدن��ى. ولذلك تالحظون اأّن��ه اإذا توّلى ح�كم 

 .
(1(

ع�دل اأمور الن��ض على مدى ع�سرين ع�مً�، ف�إّنه �سيوؤّدي اإلى وجود دولة ع�دلة

إيجاد الوحدة بين الناس

يج��ب اأن نك��ون ي��دًا واحدة كم� اأمرن� الإ�س��الم، الم�س��لمون ي��د واحدة على من �س��واهم. يد 

واح��دة ل ي��دان. اأن نك��ون ي��دًا واحدة يعني اأن نقوم بعمل واحد، فلو قي��ل يدان فربم� توؤّدي هذه 

اليد عماًل ل توافقه اليد الأخرى. يجب اأن نكون يدًا واحدة، واليد الواحدة تعني �سحق اأنف�سكم، 

وتبدي��د الآم�ل التي تت�سّورون ب�أّنه� ُت�س��ّكل �س��يئً� .. ح�ولوا اأن تت�أّمل��وا فيمن نكون نحن وم� هي 

ه��ذه المنظوم��ة ال�سم�س��ية وهذه المجّرات ال�س��م�وية ف��ي مق�بل عظمة اهلل تع�ل��ى حتى ُتدركوا 

ب�أّنن� ُنع�ني من �س��يطنة خبيثة، ولي���ض اأّنه يوجد �سيطنة ويوجد اأمر اآخر. اإّنن� مبتلون ب�سيطن�ت 

ك�منة في نفو�س��ن� وهي �س��يطن�ت خبيثة وحقيرة. ول بّد لكم من العمل على اإنق�ذ اأنف�س��كم ول 

بّد لن� من العمل على اإنق�ذ اأنف�س��ن�. ف�إذا تحّررتم من هذا القيد فم� يلي ذلك �س��يكون �س��هاًل. 

�س��تكون الوحدة �س��هلة ي�س��يرة. ولكن يجب اأن نتخّل�ض من هذا القيد، من قيد الأن�نية حيث كّل 

.
(2(

م� هو موجود هو لي اأن� ل غير. ومثل هذا ُتع�ني منه كّل النفو�ض م� لم يتّم تهذيبه�

ب
ّ
صحة مسار اإلنسان المهذ

لو اأّن الع�َلم ب�أجمعه �س��لك الم�س��لك الخ�طئ، ف�إّن �سخ�سً� واحدًا ترّبى على تع�ليم الأنبي�ء 

.
(3(

ل ي�سلك الخط�أ

)1)  �سحيفة الإم�م،ج 7، �ض 285.
)2)  م.ن، ج 17، �ض 530.

)3)  م.ن، ج 9 �ض 14.
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