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  مقدمة 
  لرحيمبسم اهللا الرحمن ا 

عن بقية الكائنات الحية بفطرته و  آائن امتاز.. دًاي أآثر المخلوقات حيرة و تعقاإلنسان آائن من

إنه آائن . الغرائز الطبيعية و الحيوانية و األحاسيس و المشاعر فضًال عن، شخصيته المعنوية

قه من أجل طري تعترض الت التيضجهده للبحث عن حلول للمع يسّخر عقله و، رادةإو ذو  مفّكر

يشيد تاريخه و يثري معارفه التي ورثها ، الطريق و بموازاة بحثه و سعيه في هذا. حياة أفضل

الطبيعة بنحو أفضل  د الطريق لألجيال القادمة الآتشاف المجهوالت و تسخيرمهو ي ،عمن سبقوه

  . و أوسع

آثيرًا ما ،  الطبيعةیللسيطرة عل و في ظل سعي اإلنسان لتحقيق ميوله و رغباته و آفاحه المرير

 و بتعبير آخر ذات، هي جوهر الشخصية اإلنسانية للغاية أال و يتم ـ لألسف ـ اهمال حقيقة قّيمة

قد  و. الوجود بأشرف المخلوقات اإلنسان الذي نعته بارئ.. و تجاهل تزآيتها و تهذيبها، اإلنسان

عرف  من عرف نفسه فقد« :ن في معرفة اإلنسان ذاته قولهميالحقيقي الوحي ورد عن مفسري

  . »رّبه

دراته في طي مسير مواهبه و ق و إهمال، ناهية لروح اإلنسانتإن تجاهل األبعاد غير الم، أجل 

و قد . عات البشريةمت بها معظم المجتياألمراض التي ابتل من؛ ضائل األخالقيةالكماالت و الف

ير من هذا ب حّيز آیعل يين و عبدة الدنيادة التكنو لوجيا و الحياة اآللية و سيطرة الماداسي ضاعفت

 و المدارس الفكرية عن تقديم نهج واضح و تفسير مطمئن عن  المذاهبزالعالم ـ من جهة ـ و عج

التقهقر هذه و االبتعاد عن الذات و   ـ ضاعفت من مسيرةیحقيقة اإلنسان و غايته ـ من جهة أخر

  . االغتراب عنها

وحدهم الذين جعلوا ، المبادئ و القيم  دعاة التوحيد و حماة حريمو في هذا الشأن آان األنبياء و

سجم ني و أخذوا بناصية المجتمع اإلنساني ـ بما، تواصلملجهادهم الطويل ال من تربية اإلنسان هدفًا

و إن ما خّلده تاريخ اإلنسان . المتعالية  طريق الكماالت و القيمیمع نور العقل و نداء الفطرة ـ عل

و  هو في الحقيقة آان ثمرة من ثمار هذه المجاهدات، ةيو حضارات حقيق و قيم ساميةمن مفاخر 

  . تياحالتض

أمام حيرة و ، رجل من رجاالت اهللا و لم تكن الثورة اإلسالمية التي فّجرها في عصرنا الحاضر

بر متج مجرد حرآة سياسية أو انتفاضة شعبية انطلقت إلسقاط نظام لم تكن.. دهشة أنظار العالم

 فطرته یط للعثور علحَبماإلنسان المعاصر ال بل مّثلت قبل ذلك انبعاثًا ثقافيًا و أخالقيًا دعا؛ ظالم

  . هيةلاإل

: ماهية الثورة العظيمة التي فّجرها عن، يقول مؤسس الجمهورية اإلسالمية في وصيته الخالدة

و   مع مقدار عظمة الهدفات و الفداء و الحرمان يتناسبيو التضح إن تحمل األتعاب و المشاق«
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يكمنان في ، تباعهو أفكاره في نفوس أ إن عظمة إنجاز اإلمام الخميني و سّر سحر تأثير آالمه

 أن يحاول البعض من خالل تحليالتهم المادية البحث عن العوامل إنه لمن العبث. هذه الحقيقة

و ، » السيفیانتصار الدم عل«  السّر الكامن وراء شعاریللتعرف عل، االقتصادية و السياسية

و  لعميلة ألميرآا تسلحًابايٍد عزالء بواحد من أآثر األنظمة ا نجاح أنصار اإلمام في إلحاق الهزيمة

اإلسالمية أولئك الذين لم يطلعوا و لم  يعجز عن إدراك ماهية الثورةکذلک . تكديسًا للسالح

 »الجهاد األآبر«في تجربة أساليب الجهاد مع النفس و مضمار   نجاحات اإلمامیرفوا علعيت

  . الشاق و المضني

 عمرًا في السير و السلوك یلعارٍف أمض قيم عنوان هذا األثر ال»الجهاد األآبر أو جهاد النفس«

 و من قبل أن، فاإلمام الخميني الراحل. المسير المحفوف بالمخاطر و العبادة و خوض غمار هذا

آان يوّجه ، ذروة جهاده و آذلك خالل مراحل نضاله و في، يرفع لواء النضال السياسي علنًا

به يختلف عما اعتادت عليه أن نهجه و در یاالبحاث ـ إل أنظار أتباعه ـ من خالل أمثال هذه

و العسكري لن  و أن النضال السياسي و االقتصادي؛ السياسية و الساسة المحترفون الحرآات

  . جهاد النفس اد األآبر أوهيكلل بالنصر الحقيقي بمعزل عن الج

 ٤



دينة ألقاها سماحة اإلمام الخميني في م  لدروس∗اتريو موضوعات الكتاب هي في الحقيقة تقر

و نشرها  ينها و طبعهادوقام محبو اإلمام بت، ة العلوم الدينيةلب طیعل ،النجف األشرف بالعراق

  . و خارجها مرارًا قبل انتصار الثورة اإلسالمية داخل إيران

آانت تصدر عن سماحة اإلمام الخميني  ذيرات الواعية و اإلرشادات األخالقية القيمة التيحإن الت

الدينية  آانت تؤجج جذوة اإليمان و الدوافع الربانية في نفوس طلبة العلوم ،ةبصيفي تلك األيام الع

و افتراقها عن مسيرة أولئك الذين لم   بلورة معالم النهضةیو تعمل عل، ين المتدينينيو الجامع

 و الصدق و اإلخالص في قلوباإليمان بذور بث و من ثم ؛ النفس  تزآيةیيكونوا يدرآون معن

و شاهد العالم بأسره صورًا  ،و قد أثمرت في النهاية بفضل العناية اإللهية، ن الحقيقةالباحثين ع

 الجمهورية یو خالل الحرب العراقية التي فرضت عل ،١٩٧٨من بطوالتها و مالحمها عام 

دفاعًا عن اإلسالم و   جبهات القتالیدفق علتو آيف آانت حشود الشباب المؤمن ت ،اإلسالمية

تال بمواقف و صور خالدة ال قحفلت جبهات ال و في هذا المجال.  بالفوز بالشهادةالثورة و أمًال

  . لها يذآر التاريخ نظيرًا

إعادة طباعة هذا األثر  هس سّرقّد هذا و قد ارتأت مؤسسة تنظيم و نشر تراث اإلمام الخميني

و تقديمه ، »ل مختارةاأقو«جديد إليه حمل عنوان  الخالد مع هوامش توضيحية و إضافة فصل

هذا العبد   السنوية الثامنة لرحيلیو ذلك بمناسبة الذآر، نهج اإلمام الرباني یللسائرين عل

  . الصالح

   هس سّرقّد مؤسسة تنظيم و نشر تراث اإلمام الخميني

                                                 
سماحة اإلمام الخميني، آانت قد  ة من إرشادات و توجيهاتاقذآر أن بحوث آتاب الجهاد األآبر مستُي ∗

بتدوينها سماحة ف بالعراق، و قام تلفة أثناء وجوده في النجف األشرصدرت عن سماحته في فترات مخ
  . اإلسالم و المسلمين السيد حميد روحاني حجة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
نحن و ، نحو الهرم و الشيخوخة أنتم الشباب تسيرون..  من أعمارنایها قد انقضت سنة أخر

 ي الذي أحرزتموه و حجم المعارفم التقدم العلی علم بمدیعل فأنتم. الشيوخ نقترب من الموت

بالنسبة لتهذيب األخالق و تزآية  و لكن ما الذي فعلتموه. م الدراسيالتي اآتسبتموها في هذا العا

 آان لديكمف اإللهية؟ أية خطوة إيجابية خطوتم؟ و هل ارو المع النفس و تحصيل اآلداب الشرعية

و لم تقطعوا شوطًا ، يستحق الذآر لألسف ال بدلي من القول بأنكم لم تنجزوا عمًال. برنامج لذلك؟

  . نفوسكم و تهذيبها  طريق إصالحیذآر علُي

  

  ميةلالحوزات الع
 جنب یاألخالقية و العلوم المعنوية جنبًا إل  تعليم و تعّلم المسائلیإن الحوزات العلمية بحاجة إل

الروحية و اإليمانية و  یشادات األخالقية و تربية القورفاإل. الموضوعات العلمية يسمع تدر

و دروس ، ينبغي أن تكون البرامج األخالقية و التربوية .مجالس الوعظ و اإلرشاد أمر ضروري

بعثة األنبياء ـ عليهم   الهدف األساس منتو تعليم المعارف اإللهية التي مّثل، و التهذيب التربية

  . العلمية لسالم ـ رائجة و شائعة في الحوزاتا

و الضرورية قّلما يتم األهتمام بها في  وث المهمةبحو لكن ما يؤسف له أن هذا النوع من ال

الحوزات   أن ال تتمكنیخشو بات ُي، المعنوية و األخالقية بدأت تتضاءل فالعلوم. المراآز العلمية

 بِقإذ لم ُي، مهذبين و متقين و رجال ربانيين ق و مربينية في المستقبل من تربية علماء أخالمالعل

التي رّآز  المسائل المقدماتية مجاًال لالهتمام بالمسائل األصلية و األساسية البحث و التحقيق في

و سائر األنبياء و   صّلی اهللا عليه و اله و سّلمعظماألعليها القرآن الكريم واهتم بها الرسول 

  . م عليهم الّسالاألولياء

هم محط اهتمام الجامعة ـ الحوزة ـ   الفقهاء العظام و المدرسون األعالم ممن يهتممن المفيد أن

القضايا  یو أن يرآزوا أآثر عل، و تهذيبهم خالل تدريسهم و أبحاثهم تربية األفرادب، العلمية

اآتساب الملكات يتوانوا في سبيل  آما ينبغي لطلبة العلوم الدينية أن ال. المعنوية و األخالقية

 یو المسؤوليات الخطيرة الملقاة عل يهتموا بالواجبات المهمة أن و، الفاضلة و تهذيب النفس

  . عاتقهم

  
   طلبة العلوم الدينيةینصيحة إل

 زمام قيادة ألن تتسلموا في الغد أنتم الذين تدرسون اليوم في هذه المراآز العلمية و تتطلعون

 یبل تقع عل، آل واجبكم أن تحفظوا حفنة من المصطلحات  أنال تتصوروا؛ المجتمع و هدايته

ا ما زات بحيث إذهذه الحو  ينبغي لكم أن تبنوا أنفسكم و تربوها في. أيضًایمسؤوليات أخر عاتقكم
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بمسؤولياتكم في الحوزات العلمية و لم  فإذا لم تعملوا. مةي عاتقكم مسؤولية ثقيلة و جسیتقع عل

الفقهية و   تعّلم عدد من المصطلحات و بعض المسائلیو اقتصر هّمكم عل ،تفكروا بتهذيب أنفسكم

ـ ال سمح اهللا ـ لإلسالم و المجتمع  كم ستكونون في المستقبل عناصر مضرةفإن، األصولية

انحرف  فإذا ما. تتسببوا ـ و العياذ باهللا ـ في إضالل الناس و انحرافهم و من الممكن أن، اإلسالمي

و من الصعب أن ، كبون بذلك أعظم الكبائرتتر فإنكم، إنسان و ضّل بسبب سلوآكم و سوء عملكم

  فيآما ورد ، بكم فإن ذلك خير لكم مما طلعت عليه الشمسیأن شخصًا اهتد آما لو. تقبل توبتكم

  . ١الحديث الشريف

فكم من األمور مباحة لعامة . عامة الناس و واجباتكم غير واجبات.. ن مسؤوليتكم جسيمة للغايةإ

من  أداء الكثيرفالناس ال تتوقع منكم . و ربما تكون محّرمة عليكم، لكم الناس إّلا أنها التجوز

فإنها ، األعمال القبيحة غير المشروعة ت عنكم ـ ال سمح اهللا ـرفكيف إذا ما صد، األمور المباحة

أو  فإذا شاهد الناس عمًال. ن الداءمو هنا يك. اإلسالم و فئة علماء الدين ستعطي صورة سيئة عن

و ،  و يبتعدون عن علماء الدينالدين فإنهم سينحرفون عن، سلوآًا من أحدآم خالفًا لما يتوقع منكم

  . ن به فحسبظوا الالشخص و أساءابتعدوا عن هذا  و ليتهم. ليس عن ذلك الشخص

 ذلك یفإنهم ال ينظرون إل، المعممين  الناس تصرفًا منحرفًا أو سلوآًا ال يليق من أحدیإذا ما رأ

و  بين الكسبةمثلما يوجد ، المعممين أشخاص غير صالحين بأنه من الممكن أن يوجد بين

فإنهم يقولون إن البقال ، مخالفة لذا فإذا ما ارتكب بقاٌل. الموظفين أفراد منحرفون و فاسدون

إن العطار الفالني شخص : فإنهم يقولون، عمًال قبيحًا و لو ارتكب عطار .الفالني منحرف

عمم الفالني الم إن: فإنهم ال يقولون، و لكن إذا ما قام أحد المعممين بعمل ال يليق .منحرف

  . بل يقولون إن المعممين سيئون، فمنحر

ما  فإذا. أعظم من مسؤوليات سائر الناس و إن مسؤولياتهم، مة للغايةيإن واجبات علماء الدين جس

بواجبات علماء  و تصفحنا األبواب المتعلقة، ١ )الوسائل ( و آتاب٢) الكافي أصول (یرجعنا إل

                                                 
يا :  اليمن قالیإل صّلی اهللا عليه و اله و سّلم لما وجهني رسول اهللا«:  الّسالم  عليهقال أمير المؤمنين . ١
 لك مما يديك رجًال خيٌر ی اإلسالم، و أيم اهللا ألن يهدي اهللا عّزوجل علی تدعوه إلیال تقاتل أحدًا حت يعل

 ی الدعاء إلباب«، »آتاب الجهاد «،٣٦ص ، ٥ ج الكافي،. »طلعت عليه الشمس و غربت و لك و الؤه
  . ٢حديث  ،»اإلسالم قبل القتال

النهي عن القول بغير علم، استعمال  صفة العلماء، بذل العلم،: ، أبواب»آتاب فضل العلم«أصول الكافي، . ٢
  . »باب النوادر« العالم، و یلزوم الحجة عل ه،العلم، المستأآل بعلمه و المباهي ب
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، مي و الجاهل معصيةارتكب العا فإذا. معصية العالم تسيء آثيرًا لإلسالم و المجتمع اإلسالمي 

  و ارتكب عمًال قبيحًا فإنهو لكن إذا ما انحرف العالم. و يضرها  نفسه فحسبیفإنه يسيء إل

في الحديث من أن أهل النار  و ان ما ورد، ٤إلی اإلسالم و علماء الدين و أسيء ، مًاسيحرف عاَل

 آبير في الدنيا بين العالم و الجاهل هو ألنه يوجد فرق، ٥لعلمه  ليتأذون من ريح العالم التارك

  . بالنسبة لنفعهم و ضرر هم لإلسالم و المجتمع اإلسالمي

و إذا آان العالم . لهاويةاو يجرها إلي  فإذا ما انحرف العالم فمن الممكن أن يضل أّمة بأسرها

  .  هداية المجتمع و تهذيبهیفإنه يعمل عل، اإلسالمية مهذبًا يراعي األخالق و اآلداب

أهالي تلك المدن ملتزمين ، الصيف  في بعض المدن التي آنت أذهب إليها في فصلفقد آنت أری

و  ديهم عالم صالحهو أنه کان ل، ي ذلک کما اتضح ليو السبب ف . حد آبيریآداب الشرع إلب

ه يبعث دفإن وجو، أو إقليم ما فإذا آان العالم الورع و الصالح يعيش في مجتمع أو مدينة. متقٍّ

  . ٦ًاظو إن لم يكن يمارس الوعظ و اإلرشاد لف، و هدايتهم  تهذيب أهالي تلك المدينةیعل

إن مجرد النظر إليهم آان يبعث .. و العبرة  الموعظةیرأينا أشخاصًا آان وجودهم يبعث عللقد 

فالمنطقة  .أن مناطق طهران تختلف عن بعضهاإجماًال و أنا أعلم اآلن  . االتعاظ و االعتباریعل

 حيث أصبح أحد یو في محلة أخر. صالحين يكون أهاليها مؤمنين، التي يقطنها عالم ورع و متق

و يلّوثهم و  تراه يخدع الناس، مًا للجماعة و فتح دآانًا لهمعممًا و أصبح إما منحرفين الفاسدينال

  . يحرفهم

                                                                                                                                               
، ٤، باب » صفات القاضيبأبوا «،»آتاب القضاء«، ١٢٩ ـ ٩٨، و ص ١٧ ـ ٩، ص ١٨ة، ج عيوسائل الش. ١

١٢، ١١ .  
  . ٣، الحديث »..  العالمیعل باب لزوم الحجة«، »آتاب فضل العلم«، ٥٩ص ، ١ج أصول الكافي، . ٢
  . ٢ ح،»..  العالمیعل  الحجة لزومباب«، »آتاب فضل العلم«، ٥٩، ص ١ج أصول الكافي، . ٣
 سدْتسدا َفَف ّمتي و إذا ُألحْتمتي إذا صلحا َصصنفان من ُأ«:  صّلی اهللا عليه و الهقال رسول اهللا،. ٤

و  .٣٧، ص »باب االثنين«، لالخصا آتاب »العلماء و األمراء:  صّلی اهللا عليه و الهم؟ قال ُهْنو َم: قيل. أمتي
  . ٥٠آذلك انظر تحف العقول، ص 

 صّلی اهللا عليه و النبي ث عنحّد ُي الّسالم عليه سمعت أمير المؤمنين: عن سليم بن قيس الهاللي قال. ٥
مه، فهذا لو عالم تارك لع. فهذا ناٍج  بعلمه،ٌذ آخٌمرجل عاِل: العلماء رجالن«: أنه قال في آالم لهاله و سّلم 

 آتاب فضل«، ٥٥ص ، ١ج  ،آتاب أصول الكافي» رك لعلمهاالعالم الت يتأذون من ريحو إن أهل النار ل. هالك
  .١ الحديث ،»باب استعمال العلم« ،»العلم

ألسنتكم ليروا منكم االجتهاد و  آونوا دعاة للناس بالخير بغير«:  قوله عليه الّسالمورد عن اإلمام الصادق. ٦
، »باب الصدق و أداء األمانة«، »يمان و الكفرآتاب اإل« ،١٦٤ ، ص٣ج آتاب الكافي، » الصدق و الورع

   .١٠الحديث
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هذا التعفن و األعمال السيئة التي  إن..  من رائحة تعفنه أهل جهنمیث هو الذي يتأذإن هذا التلو

 یهي التي تتحول إل، نياالعامل و العالم المنحرف في هذه الد رحها عالم السوء و العالم غيرتيج

فالذي . شيء في تلك الدنيا دون أن يضاف لها، آريهة تؤذي مشام أهل جهنم في اآلخرة روائح

 أعمالنا و إنما یفال يضاف شيء إل؛ آان في هذه الدنيا يحدث في عالم اآلخرة الشيء ذاته الذي

  . ذاتها تتحقق

غاية األمر أن  ؛ االنحطاط و التعفنیإل مجتمعفإذا ما اتصف العالم باإلفساد و الخبث فإنه سيجر ال

ليس  بيد أن الشخص العامي. شمت اآلخرة  فيو لكن،  تعفنهةتشم رائح  في هذه الدنيا ال الشمحاسة

الشخص العامي لن يسمح . اإلسالمي ه أن يوجد مثل هذا الفساد و التلوث في المجتمعتباستطاع

 یإل مالعالم الفاسد هو الذي يجر العاَل.  النبوة و األلوهيةو المهدوية و لنفسه أبدًا أن يدعي اإلمامة

  . ١مم فسد العاَلالعاِلإذا فسد : الفساد

  أهمية تهذيب النفس و تزآيتها
. العلم آانوا من أهل، آثيرين و إضاللهم إن غالبية الذين تظاهروا بالتدين و تسببوا في انحراف

مؤسس   إنیحت، ٢ ات النفسيةة و مارسوا الرياضينيالمراآز العلمية الد فبعض هؤالء درسوا في

و لكن نظرًا ألن دراسته لم تكن مقترنة  ، الفرق الضالة قد درس في حوزاتنا العلمية هذهیإحد

 ،الرذائل و لم يتمكن من إبعاد نفسه عن، صراط المستقيمال ی عليخُط لم، بتهذيب النفس و تزآيتها

فإن دراسته و تعلمه ال تجديه ، من الخبائث يتخلص اإلنسانفإذا لم . ه آل تلك الفضائحتفكانت عاقب

  . أضرارًا أيضًا نفعًا بل تلحق به

و آلما . يثًا و يصبح شجرة خبيثةبخ سوف ينبت نبتًا، فالعلم عندما يكون في أرضية غير صالحة 

لم في الع ذلك أن؛ دادت الحجب أآثر فأآثرزا، المهذب القلب المظلم غير تكدست هذه المفاهيم في

من هنا آان شر العالم  و. »الحجاب األآبر العلم هو«: النفس التي لم تتهذب يكون حجابًا مظلمًا

  . أخطر و أعظم من آل الشرور الفاسد بالنسبة لإلسالم

آما أن العلم يقّرب . أآثر عتمة يجعل الظلمة، إّلا أنه في القلب المظلم و القلب الفاسد، العلم نور

  االبتعاد ـ أآثر ـ عن محضر ذيیالنفس الطالبة للدنيا يبعث عل إّلا أنه في، یعالاإلنسان من اهللا ت

نه انشغال بما أل، حجب ظالم ی فإنه يتحول إل هللاو علم التوحيد أيضًا إذا لم يكن خالصًا. الجالل

،  و تالهایالقرآن بالقراءات األربع عشرة لغير ـ وجه ـ اهللا تعال و لو أن شخصًا حفظ.  اهللایسو

  . ی الحجاب و االبتعاد عن الحّق تعالیلن يجني سو فإنه

وا أن ثمة م و لكن ينبغي أن تعل،علماء فقد تصبحون، فلو درستم و تحملتم الصعاب في هذا السبيل

  . »المهذب« و» العالم«فرقًا آبيرًا بين 

                                                 
  . ٢٦٩ ص ،٧ج غرر الحكم، .  ١
أحمد اإلحسائي و السيد آاظم  من أمثال محمد بن عبد الوهاب ـ مؤسس الحرآة الوهابية ـ، و الشيخ. ٢

  . نيةو أحمد آسروي، و غالم أحمد ـ مؤسس القاديا الرشتي ـ مؤسسي الفرقة الشيخية ـ،
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ح معممًا ـ من السهل أن تصب :يقولون«:  يقولرحمه اهللا١ لحائرياآان أستاذنا المرحوم الشيخ 

 :إذ ينبغي القول، إّلا أن هذا القول غير صحيح. »تكون إنسانًا رجل دين ـ و لكن آم هو صعب أن

  . و من المستحيل أن تكون إنسانًا، الصعب أن تصبح عالمًا من

ثير من التكاليف بکأصعب و أشق  إن اآتساب الفضائل و المكارم اإلنسانية و المعايير اآلدمية

أنكم بانشغالكم اآلن بطلب العلوم الشرعية و دراسة الفقه الذي  فال تتصوروا. تقنا عایالملقاة عل

، یيتوافر اإلخالص و قصد القرب فإذا لم. قد ارتحتم و عملتم بواجبكم و تكليفكم، أشرف العلوم هو

  . فإن هذه العلوم ال تنفع شيئًا

 المراآز یذ علاالنفسية و االستحو ألهواءو بدافع ا، ي لغير اهللا و العياذ باهللامإذا آان تحصيلكم العل

إن هذه .. فإنكم لن تجنوا غير الوزر و الويل و الوبال ،االجتماعية و الوجاهة الدنيوية

المصطلحات مهما آثرت  إن هذه. فستكون وزرًا و وباًال، یإن لم تكن لوجه اهللا تعال المصطلحات

ا سوف تنتهي بضرر حياة المسلمين و  فإنهیو التقو إذا لم تكن مقرونة بالتهذيب، و عظمت

  .. آخرتهم

رن بصفاء النفس تالتوحيد إذا لم يق آما أن علم. إن مجرد تعلم هذه المصطلحات ال يجدي نفعًا

في  بًاباألشخاص الذين آانوا علماء في علم التوحيد و لكنهم آانوا س فما أآثر. سيكون و باًال

ن هذه الدروس التي تدرسونها يتقنو شخاص آانوافكم من األ.. انحراف جموع غفيرة من الناس

عندما  فإنهم،  منحرفين و لم يصلحوا أنفسهم و يهذبوها کانوانظرًا ألنهم و لكن،  أفضل منكمبنحو

  .  المجتمع أضلوا الناس و أفسدوا آثيرينینزلوا إل

 ي الذهنفإنها آلما تكدست ف، النفس  و تهذيبیة من التقوففإذا تجردت هذه المصطلحات الجا

 و إن عالم السوء الذي سيطر عليه. في دائرة النفس أآثر فأآثر تعاظم التكبر و الغرور، أآثر

غير الضرر لإلسالم و  و لن يجلب، لن يتمكن من إصالح نفسه و المجتمع، الغرور و التكبر

 ق وطلب العلم و إنفاق الحقوق الشرعية و التمتع بالحقو و سوف يصبح بعد سنين من. المسلمين

تضليل الشعوب و  و وسيلة في، اإلسالم و المسلمينتقدم عقبة في طريق ، اإلسالمية المزايا

أن يحول دون نشر ، و البحوث و االنشغال في الحوزات و تصبح ثمرة آل هذه الدروس؛ فهااانحر

 یتعّرف المجتمع عل ه حائًال دوندبل قد يصبح وجو.  حقائق القرآنیو إطالع العالم عل اإلسالم

  . حقيقة اإلسالم و واقع علماء الدين

                                                 
أحد الفقهاء العظام و مراجع  ،) هـ١٣٥٥ ـ ١٢٧٦( الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي یآية اهللا العظم. ١

حضر في مدينتي النجف و سامراء دروس أساتذة آبار أمثال . بع عشر الهجرياالتقليد الشيعة في القرن الر
و السيد آاظم اليزدي، و  ند الخراساني،الشيرازي الكبير و الميرزا محمد تقي الشيرازي، واآلخو الميرزا

 مدينة قم لإلقامة فيها و تأسيس حوزتها ی هـ إل١٣٤٠ انتقل عام. آيرصفهاني الفشاالسيد محمد اإل
  .  في الفقهثرياو المو درر الفوائد في األصول، و الصالة و النكاح و الرضاع: مصنفاته من. العلمية
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 أنكم إذا أردتم أن تكونوا أبناء یإل توافبل ينبغي أن تلت؛ ال تكسبوا العلم، ال تدرسوا: أنا ال أقول

أن  و إذا أردتم، إلسالمتها باو أن تتولوا قيادة األمة و توعي، و المجتمع مفيدين و فاعلين لإلسالم

تعززوا قواعد الفقاهة و أن  ينبغي لكم أن؛ وا عن حياضهدذو اإلسالم و تیتدافعوا عن حم

 و ال يمكنكم، لم تدرسوا فإنه يحرم عليكم البقاء في المدرسة فإذا. تصبحوا من أصحاب الرأي فيها

 ،طبعًا إن آسب العلم واجب. اإلسالمية سي العلومراالستفادة من الحقوق الشرعية المخصصة لدا

طريق إصالح   في المسائل الفقهية و األصولية يجب أن تسعوا فيدونتو تجه و لكن مثلما تجّدون

 ی علیينبغي أن تقابلها خطوة أخر، آسب العلم  طريقیفأي خطوة تخطونها عل. أنفسكم أيضًا

األخالق و   الروحية و اآتساب مكارمیاألهواء النفسية الخبيثة و تنمية القو طريق استئصال

  . یتحصيل التقو

 و و اآتساب الفضائل و اآلداب وم هو في الواقع مقّدمة لتهذيب النفسإن تحصيل هذه العل

تحققوا  حون في هذه المقّدمة دون أنو آخر العمر تراإلی و حاذروا أن تبقوا. اإللهية فارالمع

  . المرجوة النتيجة

يب  و تهذیيتمثل في معرفة اهللا تعال إنكم تبغون من وراء آسب هذه العلوم هدفًا ساميًا و مقدسًا

 و ابذلوا آل ما بوسعكم. التفكير بثمرة عملكم و نتيجة جهدآم و ال بد لكم من. النفس و تزآيتها

  . لتحقيق هدفكم األصلي و األساس

و .  بإصالح أنفسكم قبل آل شيءواتفكر  الحوزات العلمية ينبغي لكم أنیفأنتم عندما تنتسبون إل

  لكم إذا مای لكي يتسن،نفسكم و إصالحهاأن تكونوا بصدد تهذيب أ ما دمتم في الحوزة فيجب

 للناس أن يستفيدوا من ینسيت ،أبناء مدينة أو محلة ما  عاتقكم هدايةیترآتم الحوزة و أخذتم عل

  . وا أنفسهم بالتأسي بهاحو يتعظوا و يصل الفضائل األخالقية التي تتحلون بها

ون كتمتل فإذا لم تهتموا اآلن ـ حيث. المجتمع یصلحوا أنفسكم و تهذبوها قبل النزول إلتحاولوا أن 

عندما يلتف   إصالح أنفسكمیفسوف ال تقدرون عل، و الطاقة ـ بتهذيب أنفسكم متسعًا من الوقت

  . مةيالناس حولكم و تصبح مسؤولياتكم جس

و إن أحد هذه الموانع ـ . تساب العلمو اک  بها اإلنسان و تحول دون التهذيبیفثمة أشياء آثيرة يبتل

عليه ـ  يصعب، آم و طالت لحيتهدفإذا آبرت عمامة أح! امةماللحية و الع  الناس ـ هي هذهلبعض

و يكون من الصعب ، و يكون مفيدًا إذا لم يكن قد هّذب نفسه ـ أن يواصل تحصيل العلوم الدينية

 یآان يذهب إل رحمه اهللا١ فالشيخ الطوسي. و حضور دروس أحد ،ّمارةعليه آبح جماح النفس األ

ين سن بصّنف بعض مؤلفاته ما  في حين آان قد، س آتلميذ و هو في سن الثانية و الخمسيندرال

                                                 
. الطائفة، من فحول علماء اإلمامية ، و يلقب بشيخ) هـ٤٦٠ ـ ٣٨٥(أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي . ١

 و من.  في األدب و علم الرجال و التفسير و الحديث أيضًاو آان بارعًا آان رئيس فقهاء و متكلمي عصره،
ي الشيخ هو صاحب آتاَبو .  و ابن غضائري و ابن عبدونیتذته الشيخ المفيد و السيد المرتضاأس

يخ الطوسي قد جعل و آان الش. يعدان من آتب اإلمامية األربعة هذيب في الحديث، اللذيناالستبصار و الت
  . ف مرآزًا علميًا للشيعةمن النجف األشر
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قبل أن ، الشيء و تكبر عمامته  لحية طالب العلوم الدينية بيضاء بعضحال قّدر اهللا أن تصبف

 یيبق ألنه و الحال هذه سوف؛ الفاضلة و تنمية قواه الروحية الكلمات الخلقية يتمكن من اآتساب

  . البرآات محرومًا من االستفادات العلمية و المعنوية و جميع

 فقد ،باهتمام الناس و توجههمتحظوا  فإذا لم، جتهدوا قبل المشيبا اغتنموا الفرصة و جّدوا و

ما قبل أن   أن يهتم المجتمع بشخصیر اهللا تعالفال قّد. شيئًا ألنفسكم تفعلوا تتوافر لکم الفرصة ألن

ع  يضيِّفعندها سوف؛ و منزلة بين الناس و يصبح ذا نفوذ، يتمكن ذلك الشخص من تربية نفسه

باألخالق  تحّلوا. كميأنفسكم و أصلحواها قبل أن يفلت الزمام من أيد بنوافا. سرهاخنفسه و ي

اإلخالص رائدآم في درسكم و بحثكم لكي يقّربكم  و ليكن. لصوا من األخالق الذميمةخالفاضلة و ت

  . عن عرشه الربوبية فسوف يبتعد اإلنسان،  النية الخالصة في األعمالفرفإذا لم تتوا .یمن اهللا تعال

 فيها ـ و یرُي، عين سنة من العمربس صحيفة أعمالكم بعد ا أن تكونوا بنحو إذا ما فتحتحاذرو

  . جل و عيدين عن اهللا عّزبسبعين سنة   باهللا ـ أنكم أضحيتمذالعيا

و قد . و سمع صداه بعد سبعين سنة  الذي ألقي في جهنم»الحجر«الشك أنكم سمعتم حكاية ذلك 

و ، إنه رجل هرم آان في السبعين من عمره : قولهيه و اله و سّلم صّلی اهللا علنقل عن رسول اهللا

يقضي خمسين   أن تكون عاقبة أحدآم أنافحاذرو. ٣ عامًا آان يسير نحو جهنم خالل هذه السبعين

.. اليمين و عرق الجبين و ال يجني غير جهنم قل ـ في الحوزات العلمية مع آدعامًا ـ أو أآثر أو أ

و ليتخذ . أخالقكم مجًا لتهذيب نفوسكم و إصالح الفاسد منم أن تضعوا برناعليك .يجب أن تتعظوا

فاإلنسان وحده . مجالس الوعظ و النصح و اإلرشاد و شّكلوا، سًا لألخالقآل واحد منكم مدّر

مدرسي األخالق و مجالس  فإذا ما بقيت الحوزات العلمية هكذا خالية من. تهذيب نفسه يعجز عن

  . بالفناء تكون محكومةالوعظ و اإلرشاد فس

و آل علم و صناعة في الدنيا البد لها  ، أستاذ و درس و بحثیفكما يحتاج علم الفقه و األصول إل

يصبح  لنفسه مرشدًا و موجهًا الاليتخذ و الشخص المغرور و العنيد الذي  ـ. من أستاذ و مدرس

هدف بعثة األنبياء و من ألطف العلوم و  خالقية التي هيفكذلك العلوم المعنوية و األ؛ فقيهًا و عالمًا

الشيخ  لقد سمعت مرارًا أن. إن بناء اإلنسان ال يتحقق بدون معلم. و تعّلم  تعليمی بحاجة إل،أدقها

                                                 
للشيخ المفيد، في حياة  بدأ الشيخ الطوسي بتأليف آتاب التهذيب، الذي هو شرح لكتاب المقنعة.  ١

راجع مقّدمة تفسير .  عامًا٢٦له من العمر و قتئذ نحو  ، و آان)هـ٤١٣ عام یالشيخ المفيد المتوف(أستاذه 
  .  الطهرانيکآقا بزر التبيان بقلم الشيخ

من عظام علماء . ) هـ٤٣٦ ـ ٣٥٥( ی أو علم الهدیعلي بن الحسين بن موسي المعروف بالسيد المرتض. ٢
: من تصانيفه. وسيمن آبار علماء اإلمامية بما فيهم الشيخ الط حضر درسه العديد. اإلسالم و الشيعة

  . ة، و الناصريات، و االنتصار، و الشافيعی أصول الشریو الذريعة إل مالي،األ
  . ١٢٣الكلمات المكنونة للفيض الكاشاني، ص .  ٣

 ١٢



أصبح اآلن مهمًال في ، نبياءاأل لهج هذا االهتمام و بعث من أی کلن علمًا اهتم به اهللا تعالإ

 و قد وصل األمر بسبب ضعف العلوم. مام الذي يستحقهاألهت تم بههحوزاتنا و ال نجد أحدًا ي

 أوساط علماء الدين و یو الدنيوية إل  أن تنفذ األمور الماديةیإل، زاتالمعنوية و المعارف في الحو

أصًال؟  المعنوية و الروحية بدرجة باتوا يجهلون ماذا يعني عالم الدين أبعدت الكثيرين عن األجواء

  . بها؟ المهام التي ينبغي له االضطالعو ما هو واجبه؟ و ما هي 

 یمناطقهم أو أي مكان آخر للحصول عل ی ليس لهم غير تعّلم بضع آلمات ثم الرجوع إلفبعٌض

و  »اللمعة«دعني أدرس : مثلما آان أحدهم يقول؛ و التملق لآلخرين الجاه و المنصب و المقام

  . حينها سوف أفهم آيف أتصرف مع مختار القرية

 یالدراسة منذ البداية في الحصول عل  يكون األمر بنحو تتلخص نظرتكم و غايتكم منيبجب أن ال

القرية  أو أن تصبحوا رؤساء المدينة الفالنية أو شيوخ، المقام الكذائي المنصب الفالني و آسب

بوا سو لكن لن تك، و األماني الشيطانية فمن الممكن أن تحققوا هذه األهواء النفسية.. الفالنية

و تأّمر لفترة طويلة  فمعاوية ترأس. و لمجتمعكم اإلسالمي غير التعاسة و الشقاء نفسكم و ألمتكمأل

  . اآلخرة  اللعن و الذم و عذابی لنفسه سویإّلا أّنه ما جن

اشتغل في تهذيب نفوسهم ، قوم أو فئة  إذا ما أصبح أحدآم رئيسیحت، بد لكم من تهذيب أنفسكمال

و  ليكن هدفكم خدمة اإلسالم.  طريق إصالح المجتمع و بنائهیعل حاولوا أن تخطوا. أيضًا

الذين « :يجعل القلوب تهفو إليكم ،لب القلوبقفإن اهللا م، یفإذا خطوتم من أجل اهللا تعال. المسلمين

  . ٤»سيجعل لهم الرحمن ودًا آمنوا و عملوا الصالحات

                                                 
، و هو من أحفاد »و المجتهدين خاتم الفقهاء«ب بـلقّّالم)  هـ١٢٨١ ـ ١٢١٤( األنصاري یالشيخ مرتض. ١

 و من. قد أوجد تحوًال آبيرًا في هذا العلم من نوابغ علم األصول، و آان. نصاريالصحابي جابر بن عبداهللا األ
و المال أحمد النراقي و السيد محمد   آاشف الغطاء، و الشيخ علي آاشف الغطاء،یالشيخ موس: أساتذته
 ميرزا محمدالشيرازي، و ال آبارًا؛ منهم اآلخوند الخراساني، و الميرزا  الشيخ األنصاري فقهاءیرّب .مجاهد

و المكاسب و هو من الكتب الحوزوية  ،)المعروف بالرسائل(فرائد األصول : من تصانيفه. حسن آشتياني
  . الشهيرة

و قد أجازه آل . و عرفاء عصره من آبار زّهاد)  هـ١٢٨٣ عام یالمتوف(هو السيد علي بن السيد محمد . ٢
تغل فترة في القضاء و اإلفتاء في مدينة اش. جمعة شوشتر من الشيخ األنصاري و السيد حسين إمام

و آان الشيخ بدوره يحضر  . النجف األشرف ليحضر دروس الشيخ األنصاري في الفقهیهاجر إل شوشتر، ثم
. الشيخ األنصاري، و بعد وفاة الشيخ حّل محله في التدريس و آان السيد وصي. دروس السيد في األخالق

آان لديه تالمذه  حسين قلي الهمداني الذي  مربي اآلخوند مالو المرحوم السيد علي أستاذ آذلك آان
الميرزا جواد ملكي التبريزي، و السيد أحمد  نظير تذة آباراسأ إرشادهم، و إن یآثيرون و آان يتول

خريجي  البهاري، و السيد علي قاضي التبريزي، و العّالمة الطباطبائي، هم من الكربالئي، و الشيخ محمد
  . مدرسته

  . »القلم«مجمع البيان، تفسير اآلية الرابعة من سورة .  ٣
  . ٩٦سورة مريم، اآلية .  ٤
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. سبحانه لن يترآكم دون أجر و ثواب فإنه، یفإذا ما جاهدتم في سبيل اهللا و ضحيتم من أجله تعال

في  و إذا لم تنالوا أجرآم و ثوابكم. الدنيا فستحصلون عليه في اآلخرة و إن لم يكن ذلك في هذه

 و جفكل هذا الصخب و الضجي .نيا ال تعني شيئًا و ال قيمة لهاألن الد، هذه الدنيا فذلك أفضل لكم

بيد أن ؛ و تمر من أمام عين اإلنسان آالحلمأيام معدودات  هذه االعتبارات سوف تنتهي خالل

  . حّد األخروي خالد ليس له نهاية أو األجر

  
  تحذير الحوزات

التقليل من ، السموم و دعايات السوء من الممكن أن تحاول بعض األيادي الخبيثة من خالل بث

 مع یيتناف  أنهیلو تصوير ارتقاء المنبر للوعظ و اإلرشاد ع، و األخالقية أهمية البرامج التربوية

للشخصيات العلمية المرموقة التي » المنبرية« و تحاول من خالل نسبتها صفة؛ المكانة العلمية

اليوم في  فقد تجد. أن تحول دون تأدية واجبها، إصالح الحوزات و تنظيمها تمارس دورها في

 عليه مير المؤمنينغافلين عن أن اإلمام أ ،بر ارتقاء المنبر عمًال مشينًاتبعض الحوزات من يع

 و آان يوعيهم و يرشدهم..  المنابریالناس و يرشدهم من عل و آان يعظ،  آان منبريًاالّسالم

  . آانوا يفعلون ذلك أيضًاعليهم الّسالم ة ئمآما أن سائر األ. يوجههم

تجردها من المعنويات و  لعّل عناصر خفّية تشيع هذه األفكار الخبيثة في حوزاتنا لكي

 أفرادها األنانية و یو منحطة ينتشر فيها النفاق و تسيطر عل ضيعة فتمسي حوزاتنا و، اتاألخالقي

نقسمون أحزابًا و شيعًا يكّذب يو  ،ل أفرادها بمحاربة بعضهم بعضًاغو ينش، رقعة االختالف تتسع

 لكي يتمكن األجانب و، ط بعضهم بعضًاّقو يس، و اإلهانات آل منهم اآلخر و يوّجه إليه التهم

  . و القضاء عليها اإلسالم من التطاول علي الحوزات و يسددوا ضربة قاصمة لها أعداء

 و مادام هذا الدعم و التأييد .الشعوب ون أن الحوزات تتمتع بدعم تأييدمفاألعداء و السيئون يعل

 الحوزات و  و لكن عندما يفقد رجال. أبدًاسحق الحوزات و القضاء عليها قائمين فمن غير الممكن

و ، شغلهم الشاغل تسقيط بعضهم بعضًا و يصبح، سالميةطالبها المباني األخالقية و اآلداب اإل

فمن  ،افرة و متناحرة ال تتورع عن األعمال الالأخالقية و القبيحةنمت  جماعاتیيتحولون إل

و و تسحب دعمها ، و علماء الدين  الحوزات الدينيةیالطبيعي أن تسوء نظرة األمة اإلسالمية إل

 و إذا ما. الطريق أمام األعداء لتحكيم سلطتهم و تسديد ضرباتهم و في النهاية يفتح. تأييدها لها

فهو ألنهم يتمتعون ، لهم حسابًا  علماء الدين و المراجع و يحسبونیآنتم ترون الحكومات تخش

 ا ماو لهذا فهي تحتمل إذ،  الشعوبیالحقيقة أن الحكومات تخش و في، بدعم و تأييد الشعوب

يثير سخط األمة و يفجر  أن ذلك سوف،  أحد علماء الدينیسرت و تعرضت إلأهانت و تجا
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تنبذوا بهارج الدنيا ، تكونوا حزب اهللا أن..  أن تكونوا متأدبين بآداب اإلسالم منکم تتوقع األّمةإّن

 و أن التألوا جهدًا في سبيل تحقق األهداف اإلسالمية و خدمة األمة ؛و زخارفها و ال تهتموا بها

 و طلبًا يكون توجهكم إّلا هللا و أن ال، ی طريق اهللا تعالیتتوقع منكم أن تخطوا عل.. اإلسالمية

  . لمرضاته

و المصالح الشخصية آما هو حال  و آان آل هّمكم الدنيا، و لكن إذا رأت األمة منكم خالف ذلك 

  حطامیورآآم الناس تتنازعون و تتخاصمون عل؛ وراء الطبيعة  مایبدًال من التوجه إل، اآلخرين

و اتخذتم الدين دآانًا و متجرًا  ،هللاو جعلتم من اإلسالم و القرآن ألعوبة بأيديكم و العياذ با، الدنيا

إذا ما رأت األمة ذلك منكم فسوف تبتعد .. الدنيوية الدنيئة  مطامعكم و أغراضكمیللوصول إل

  . و ستكونون أنتم المسؤولين عن آل ذلك، و تسيء الظن بكم عنكم

 منافع بينهم بدوافع شخصية و يتكالبون فيما،  الحوزاتیعض المعممين العالة علبفإذا آان 

 و يثيرون ضجة و جدًال ،و يفّسق هذا منهم ذلك، بعضهم اآلخر و يهتك بعضهم حرمة، دنيوية

و يخونون ، يخونون اإلسالم و القرآن فإنهم بذلك؛  بعض األمور الحقيرةیسون علفناتو ي، تافهًا

فالقرآن  . أيدينا وضع الدين اإلسالمي المقدس بمثابة أمانة بينیو تعال فاهللا تبارك. األمانة اإللهية

 هذه األمانة ین واجبهم الحفاظ علإو  .و العلماء هم المؤتمنون عليها، یالكريم أمانة اهللا الكبر

 إّلا، التشتت و االختالف و اللغط و الضجيح الذي ال طائل من ورائه و ما.  و عدم خيانتهایالكبر

   .األعظم صّلی اهللا عليه و اله و سّلمخيانة لإلسالم و لنبيه 

فأنتم ال تملكون شيئًا في ، أجل الدنيا فإن آانت من! ؟ي ِلم هذه االختالفات و التحّزباتأنا ال أدر

 ألستم. فإن ذلك ال يستحق االختالف، باللذائذ و المنافع الدنيوية و أن آنتم تتمتعون! الدنيا

دين الذي يؤمن بما  الإن عالم .أم إنكم لم ترثوا من الروحانية غير العمامة و العباءة، روحانيين

 عالم الدين الذي..  البناءةه بتعاليم اإلسالم الحّية و أحكامیيتحل عالم الدين الذي.. وراء الطبيعة

من غير الممكن أن يهتم  إن عالم الدين هذا.. . عليه الّسالمن أبي طالببيعتبر نفسه من شيعة علي 

  . بسببها ناهيك أن يثير الخالف، بشهوات الدنيا

 األقل ـ في حياة هذا یعل تمعنوا ـ،  عليه الّسالمدعون أتباع اإلمام أمير المؤمنينذين ُتأنتم ال

 بسيرته و سلوآه؟ هل تعلمون شيئًا عن زهده و تقواه و حياته الرجل العظيم لتروا هل تقتدون حقًا

ا هل تعون شيئًا عن جهاد هذ ؟ء من ذلك في حياتكمو هل تلتزمون بشي، البسيطة و المتواضعة

 ،و دفاعه الحازم عن المظلومين و المعذبين، و التفاوت الطبقي القائد العظيم ضد الظلم و االستبداد

                                                 
بحقه، ألحبهم اهللا و  لة العلم حملوُهَمَح لو أن«:  قوله عليه الّسالمورد عن اإلمام علي بن أبي طالب.  ١

 ف تح» الناسی علوام اهللا و هاُنُهَتمَقالدنيا َف و لكنهم حملوه لطلب. مالئكته و أهل طاعته من خلقه
  .  عليه الّسالمأمير المؤمنين ، باب آلمات٢٠١العقول، ص 
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 إن أولئك الذين .تمتازون عنهم؟ كم عن سائر المسلمين و بماذافما هو فرق،  ذلكیبناء عل

 إنما يتسابقون، و يمهدون الطريق الرتكاب المجارز، العالم يؤججون النيران في أنحاء من

الدول الضعيفة و المختلفة  و إبقاء،  خيراتهاة الشعوب و نهب ثرواتها و مصادریللسيطرة عل

آل يوم باسم الحرية و البناء و اإلعمار و الدفاع عن  نو لذلك يفجرو؛ تحت أسرها و سلطتها

و يلقون  ،حربًا في آل منطقة من العالم، یو بذرائع خادعة أخر، و أراضيها استقالل البلدان

  . الشعوب المستضعفة  رؤوس أبناءیماليين األطنان من القنابل الحارقة عل

. أهل الدنيا مع تلك العقول الملوثة منطقل إن مثل هذه الصراعات و النزاعات تبدو و مبررة طبقًا

 نناإفإذا سئلوا لماذا تتنازعون؟ سيقولون .  بمنطق هؤالءیحت أما نزاعاتكم فإنها تفتقد للتبرير

. ثروات و موارد البلد العالني یبد من فرض سيطرتنا علو ال،  البلد الفالنيی لالستيالء علینسع

ن أجل أي شيء؟ ماذا ستجيبون؟ فما الذي تملكون من و م  تتنازعون؟َمِل: و لكن إذا سئل منكم

أقل مما ، من المراجع  إن مرتب أحدآم الشهري الذي يأخذه.و يستحق التنازع من دجله؟ الدنيا

 الصحف عن الميزانية التي یلقد قرأت في إحد. الواحد هم في الشهری سجائرينفقه اآلخرون عل

أآثر من جميع األموال  ما حسبت ذلك وجدت أنهفعند، لقسيس في واشنطن» الفاتيكان« يدفعها

فهل من المعقول مع هذه الحال التي عليه حياتكم من  ! الشيعةیها الحوزات العلمية لدلكالتي تمت

  . اآلخر؟  الدنيا و يعادي أحدآمیأن تختلفوا فيما بينكم و تتكالبوا عل، و زهد بساطة

و إذا ما .  حب الدنيای تعود إل،سو المقد محدد الهدف الذور آل االختالفات التي تفتقد إلین جإ

لمنافع  و نظرًا ألن، أوساطكم فهو ألنكم لم تخرجوا حب الدنيا من قلوبكم وجدت االختالفات في

أنت تريد المقام الفالني و . ذ عليهاالالستحو س مع اآلخرفن آل واحد يتناإف، الدنيوية محدودة

  .  التحاسد و االختالفی أن يقود ذلك إلفمن الطبيعي، أجله غيرك أيضًا يكافح من

لن ، یلهم هدف غير رضا اهللا تعال و ليس، بيد أن رجال اهللا الذين أخرجوا حب الدنيا من قلوبهم

بينهم أي  لما وقع،  في مدينة واحدةفلو اجتمع اليوم أنبياء اهللا. و المصائب يبتلوا بأمثال هذه المفاسد

و خالية من ، یة نحو اهللا تعالهمتوج و القلوب جميعها، حدألن هدف الجميع وا، اختالف مطلقًا

  . حب الدنيا

، بالصورة التي هي عليها اآلن و أوضاع معيشتكم و سلوآكم، فإذا بقيت أعمالكم و أفعالكم

احذروا أن ..  عليه الّسالمو أنتم لستم من شيعة علي بن أبي طالب فاحذروا أن تغادروا هذه الدنيا

األوان بطريقة  فّكروا قبل فوات..  عليه الّسالمتهو أن تحرموا من شفاع، النصوحللتوبة  ال توفقوا

                                                 
، ١٩٦ ـ ١٤٩و ص  ٩٥ ـ ٨٣ص  ،٦٥ج آذلك يراجع بحار األنوار، . صفات الشيعة تأليف الشيخ الصدوق.  ١
و  .» ... باب صفات الشيعة و أصنافهم«،  »...هم أهل دين اهللا باب أن الشيعة«، »آتاب اإليمان و الكفر«

  . ٢٩شرح األربعين حديثًا لإلمام الخميني، الحديث  يراجع أيضًا
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 الحوزات العلمية و ینها تسيء إلإ .إن هذه االختالفات خطيرة و تترتب عليها مفاسد ال تعوض

التحزبات و  إن هذه.. مكانتكم االجتماعية و تحقرآم في عيون المجتمع آما أنها تفقدآم، تدمرها

 سمعة المجتمع یبل تسيء إل؛ سمعتكم وحدآم یء إلو ال تسي، الفئويات ال تنتهي بضررآم فحسب

ذنوب التقبل العفو   اختالفاتكمیإن المفاسد التي تترتب عل..  اإلسالمیإلي األمة إل تسيء.. و آيانه

ألنها تفسد المجتمعات و ، آثير من المعاصي  أعظم منیو هي عند اهللا تبارك و تعال، و الغفران

  . عداء و بسط نفوذهمأمام تسلط األ تفتح الباب واسعًا

، و االختالف لتداعي أرآان الحوزات العلمية  إيجاد الفرقةی علةيف خدًا أن تعمل أياٍدبعفليس مست

مشوبًا   يصبح التكليف الشرعيیو تسميم األفكار و األذهان حت، و الشقاق زرع النفاق و

 بهذه الوسيلة يتم تسقيط و، الحوزات بذلك يوجدوا الفساد فيو ، اتبالنزاعات مثقًال باالختالف

و المجتمع  ال يكون بمقدورهم خدمة اإلسالملکي ، اإلسالم عليهم اآلمال قاألشخاص الذين يعلِّ

  . اإلسالمي في المستقبل

إّن تكليفي : آأن يقول أحدآم؛ الشيطان ال تجعلوا ألعوبة بيد. يجب أن تكونوا و اعين يقظين

 یيتول ففي بعض االحيان.  ذلكسليفي الشرعي عكن تكإ: و يقول اآلخر ،الشرعي يقتضي آذا

 تدفع یو في أحيان أخر. ةينواجبات مع الشيطان نسج التكاليف الشرعية لإلنسان و يملي عليه

الشرعي  فليس من الواجب.  أنها واجب شرعيیألداء بعض األعمال عل نساناألهواء النفسية اإل

إنه حب . نيدی أخيه في اليسيء المسلم إل نأليس من الواجب الشرعي . مًاأن يهين مسلم مسل

إن هذا . األسود اإليحاءات الشيطانية هي التي توصل اإلنسان إلي هذا اليوم ّنإ. الدنيا و حب النفس

ففي جهنم مكان للخصومات و . ١» أهل النارتخاصُم إن ذلك لحقٌّ«: التخاصم تخاصم أهل النار

 الدنيا یتنازعتم عل فإذا ما. يتكالبون فيما بينهمازعون و يتخاصمون و نأهل جهنم يت .النزاعات

  . نحوها فاعلموا أنكم تعدون جهنم ألنفسكم و تسيرون

 اآلخرة يعيشون مع بعضهم في سالم و فأهل. األمور األخروية ال صراع عليها و ال اختالف فيها

و . يؤمنون باهللا ين حب الذی يقود إلیذلك أن حب اهللا تعال،  اهللا و عبادهحبب ةقلوبهم مفعم. صفاء

  . یالل محبة اهللا تعالظإن محبة عبادة اهللا هي 

جهنم تتأجج بوحي من أعمال اإلنسان   نيرانإن. ال تضرموا نار جهنم.. أيديكمفال تؤججوا النار ب

إلنسان ما يحرك نار افإذا لم يفعل . ٢»نا و هي خامدٌةْزٌج« : عليه الّسالمقال. و أفعاله القبيحة

                                                 
  . ٦٤سورة ص، اآلية .  ١
: ، قال) من سورة مريم٧١آية ( و لهذا لما سئل بعض أئمتنا عن عموم اآلية المذآورة:  الحديثیإشارة إل. ٢
  . ٩١٧ ص ،٢ ج آتاب علم اليقين،. »ٌةَدناها و هي خاِمْزُج«
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و آأن حياتنا يتم تصويرها في فيلم  إن آل أعمال اإلنسان و أفعاله و أقواله تعرض عليه هناك

و  سوف تعرض علينا جميع أعمالنا. س بوسع أحد إنكارهو لي سوف يعرض في العالم اآلخر

قالوا أنطقنا اهللا الذي أنطق آل « : شهادة األعضاء و الجوارحیإضافة إل، آاتنا و سكناتنارح

  . ٤»شيء

فّكروا . أعمالنا القبيحة و إنكارها ال يمكن التنصل عن،  حيث جعل آل شيء ناطقًایأمام اهللا تعال

 .تذّآروا العقبات الخطيرة التي ستواجهونها.. عواقب األمور زنوا. لنظرقليًال و آونوا بعيدي ا

 یآمنوا عل. و ال تغفلوا عنها ،هتذآروا عذاب القبر و عالم البرزخ و الشدائد و األهوال التي تعقب

 فلو.  عن سلوآه المشينیفسوف يتخل ،بهذه العقبات الخطيرة نسان حقًافإذا آمن اإل. األقل بجهنم

و ؛ كم لطليقة تفعلون ما يحلو لما ترآتم حياتكم حرة، نون بهذه األمور و متيقنين منهاآنتم تؤم

  . و لسعيتم إلصالح أنفسكم و تهذيبها، تكماو خطو لصنتم أقالمكم و ألسنتكم

  
  العناية اإللهية

عث و ب.  تهذيب نفوسهم و تزآيتهایعل  بعباده أن وهبهم العقل و منحهم القدرةیمن عناية اهللا تعال

تكن  و إن لم.  هدايتهم و إصالحهم لئال يبتلوا بعذاب جهنم األليمیعل األنبياء و األوصياء ليعملوا

الرحمن ينبه بوسائل و طريق  جل و فاهللا عّز، هذه الوسائل نافعة في تنبيه اإلنسان و تهذيبه

، آالطبيب الحاذق؛ و المصائب و الفقر و المرض عن طريق مختلف االبتالءات: یأخر

  . الروحية الخطيرة  هذا اإلنسان من األمراضةالذي يحاول معالج، و الرؤوف آالممرض الماهر

 و ی خالقه تعالی يلتفت إلیاالبتالءات حت  بصنوفیفإنه يبتل، یمحل عناية اهللا تعال إذا آان العبد

ريق الط و لكن ينبغي لإلنسان أن يطوي هذا. الطريق و ال يوجد طريق آخر هذا هو. يهذب نفسه

النتيجة المرجوة عن هذا الطريق أيضًا و لم  یم يحصل عللو إن .  النتيجةیبنفسه لكي يحصل عل

حال النزع لعّله   يشدد عليه فيیفإن اهللا تعال، المريض و آان مستحقًا لنعمة الجنة  اإلنسانيشَف

                                                                                                                                               
  
  . ١٨٢اآلية : انسورة آل عمر.  ١
  . ٤٩اآلية : سورة الكهف.  ٢
  . ٨و  ٧اآليتان : سورة الزلزال.  ٣
  . ٢١اآلية : سورة فصلت.  ٤
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فكيف . اإلنسان عن جهنم و إنقاذه منها آل هذه المراحل اإليقاظية عنايات إلهية تستهدف إبعاد

آخر  ه؟ فال مفر منتو ماذا ستكون عاقب، آل هذه الموقظات و المنبهات فع معهنباإلنسان إذا ت

فال توجد ، معه هذه المعالجات فكم من إنسان لم يهتد و لم ينصلح و لم تنفع. الدواء و هو الكي

و  آالذهب الذي يعّرض للنار لتنقيته .اهللا الكريم الرحيم عبده  غير النار لكي يصلحیوسيلة أخر

  .  معدن خالصیتحويله إل

هل الهداية و  هي أل»الحقب«هذه  إن، ١»بثين فيها أحقابًاال«فقد ورد في تفسير اآلية الكريمة 

 ،و ما طول الحقبة؟ اهللا أعلم. إنها تنطبق علينا أنا و أنت. ٢ محفوظًا الذين يكون أصل إيمانهم

، لم تعد تنفع فيها هذه المعالجة  مرحلةیالمهم أن نعمل لئال يصل األمر بنا إل.. لعّلها آالف السنين

و يكون من الالزم ـ ال سمح . المقيمأجل استحقاق و لياقة النعيم   آخر الدواء منیفنكون بحاجة إل

خالقية و ألمن الرذائل ا في جهنم و أن يحترق بنارها لكي يتطهر ـ أن يذهب اإلنسان فترة اهللا

جنات تجري من «تعدًا للتنعم بـو يصبح الئقًا و مس، الخبيثة التلوثات الروحية و الصفات الشيطانية

دائرة معصيتهم و لم تبلغ  فئة من العباد الذين لم تتسععلمًا أن هذا يتعلق بتلك ال. ٣»األنهار تحتها

يزالون بل ال؛ و الحرمان من مغفرته و لطفه، من رحمة اهللا الدرجة التي يستحقون فيها الطرد

اإلنسان من باب رحمته نتيجة  فال قّدر اهللا أن يلفظ.. بعض االستحقاق الذاتي لدخول الجنة يمتلكون

  . نمإذا ال سبيل أمامه غير الخلود في نار جه؛ رحمة اإللهيةال و يحرم من، لكثرة المعاصي

                                                

فيحّل عليكم غضب اهللا و يحيط  ،احذروا أن تحرموا ـ ال سمح اهللا ـ من الرحمة و العناية اإللهية

 و لن يكون، یأعمالكم و أفعالكم بنحو تسلبكم توفيقات اهللا تعال احذروا من أن تكون. بكم عذابه

 محماة لمدة ی حصیيقبض عل إن أحدآم اآلن ال يستطيع أن.. ود في النارأمامكم سبيل غير الخل

 أبعدوا هذه النيران عن الحوزات العلمية و عن مجتمع علماء .جهنم فاتقوا نار، دقيقة واحدة

 و یسلوآكم مع عباد اهللا تعال نواحسِّ.. طهروا قلوبكم من هذه االختالفات و هذا النفاق.. الدين

و  هم بالمعروفوأؤمر. لكم موقف حازم من العصاة لعصيانهم ليكن.. ف و حنانانظروا إليهم بعط

و ، م منهم لعلمهفاحترموا العاِل ؛و أآرموا عباد اهللا الصالحين و الطيبين، انهوهم عن المنكر

و   الناسیتوددوا إل. ليكن سلوآكم مثاليًا. ألعماله الصالحة احترموا من هو في سبيل الهداية

أنتم الذين تريدون هداية المجتمع  ،نفسكم و تحّلوا بالصدق و اإلخالصهذبوا أ. وهمحادثوهم و آخ

و إدارتهم؟   له هداية اآلخرين و إرشادهمیآيف يتسن، إصالح نفسه فالذي ال يستطيع. و إرشاده

 
  . ٢٣، اآلية أسورة النب.  ١
البثين فيها «: اآلية  عن هذه عليه الّسالمسألت أبا جعفر«: أورد العياشي بأسناده عن حمران قال. ٢

 من ٢٣، في تفسير آية ٤٢٤، ص ١٠مجمع البيان، ج . » من النارجوَنُرْخهذه في الذين َي: فقال» أحقابًا
  . سورة النبأ

  .٢٢سورة المجادلة، اآلية .  ٣
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  لمحات عن المناجاة الشعبانية

التي نصت األحاديث ، ١»الشعبانية المناجاة«بــ  في شهر شعبان هذا، یهل ناجيتم اهللا تعال

 و الساميةها اإليمانية ذا الشهر؟ و هل انتفعتم من معانييوم من ه  قراءتها في آلشريفة علیال

هذا الشأن بأن اإلمام أمير الواردة ب اإلحاطة بمضامينها حول مقام الربوبية؟ فقد ذآرت األحاديث

. ٢  بهایآانوا يناجون اهللا تعال،  عليهم الّسالمئمة األطهارألا  و أبناءه و جميععليه الّسالمالمؤمنين 

جميعهم آانوا يقرأونها و  أن األئمةدعاًء و مناجاه نصت األحاديث الواردة بشأنها من  و قلما نجد

لقيام بأعمال لهي في الحقيقة مقّدمة تعد اإلنسان و تهيئه  إن هذه المناجاة.  بهایيناجون اهللا تعال

 دوافع الصيام و یلاللتفاوت إل و لعّله لهذا السبب تم تذآير اإلنسان الواعي. رمضان المبارك شهر

  . جني فوائده العظيمة

فهناك فرق . طريق األدعية  يوضحون آثيرًا من المسائل عن عليهم الّسالمألطهارئمة القد آان األ

؛  التي آان يستعين بها هؤالء العظام في بيان األحكامیاألخر دعية و األساليبآبير بين أسلوب األ

الطبيعة و المسائل اإللهية و تلك  غالبًا ما آانوا يوّضحون المسائل المعنوية و مسائل ماوراء إذ

بيد أننا نقرأ نحن هذه األدعية و نمر . يوضحونها بلغة الدعاء ، بمعرفة اهللا سبحانهطلتي ترتبا

 أساسًا ماذا آان يريد ائمة نعي بل ال.  معانيها مع األسفیقت إلتمرور الكرام دون أن نل عليها

  .  منهاعليهم الّسالم

ر أبصار قلوبنا بضياء أِن  و،إليك إلهي هب لي آمال االنقطاع«: جاةافنحن نقرأ في هذه المن

 حنااور معدن العظمة و تصير أیالقلوب حجب النور فتصل إل  تخرق أبصاریحت، إليكنظرها 

  . ٣معلقة بعّز قدسك

و هو أن الرجال ، یح هذا المعنتوض ربما تريد أن) إلهي هب لي آمال االنقطاع إليك (إن جملة

في  لصوم هو، و يهيئوها قبل حلول شهر رمضانعّدوا أنفسهم يأن  الربانيين الواعين ينبغي لهم

صورته الكاملة هو هذا االنقطاع  و هذا االجتناب في (الحقيقة انقطاع عن الدنيا و اجتناب لذائذها

  . ) اهللایإل

ترويض للنفس غير اعتيادي و يحتاج  یإنه بحاجة إل. إن آمال االنقطاع ال يتحقق بهذه البساطة

  اهللای عن آل ما سویلكي يمكن االنقطاع بكل القو، و ممارسة  جهد و رياضة و استقامةیإل

                                                 
بحار األنوار، ج . ٣٧٤المتعبد، ص  مصباح المتهجد و سالح.. ٦٨٥عمال، أعمال شهر شعبان، ص إقبال األ. ١

  . ١٢، الحديث ٣٢، الباب »و الدعاء آتاب الذآر«. ٩٩ ـ ٩٧، ص ٩١
  . المصدر نفسه.  ٢
  . جاةااألدعية و المن: بحار األنوار.  ٣
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 المنسوبة إليه  ـ حسبما ورد في الخطبة صّلی اهللا عليه و اله و سّلمطبقًا لقول الرسول األآرم

 یرمضان المبارك إل عباد اهللا آافة قد تمت دعوتهم في شهر ـ فإن صّلی اهللا عليه و اله و سّلم

أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر اهللا و «: و تعالي و إن مضيفهم هو اهللا تبارك، یلضيافة اهللا تعا

  . ١»ضيافة اهللا یقد دعيتم فيه إل

 أن تفكروا في إصالح أنفسكم ّلاإ، المبارك  تفصلنا عن شهريئل الت هذه األيام القالييکم ففما عل

 ال ـقد ارتکبتم  و إذا کنتم.  ال تليقيکم التلمن أفعالکم و أقوا اهللا ااستغفرو.. بارئكم یو التوجه إل

 ذآر یدوا ألسنتكم علعوِّ.. رمضان المبارك  اهللا قبل الدخول في شهریذنبًا فتوبوا إل - سمح اهللا

و أن  ،أن تصدر منكم غيبة أو تهمة أو نميمة أو أي ذنب في هذا الشهر إياآم.. اهللا و مناجاته

  . ضيوف اهللا سبحانه  الضيافة و أنتمبداأنفسكم بالمعاصي و تسيئوا آتدنسوا 

فهيئوا ، » ضيافة اهللایدعيتم فيه إل« :یلقد دعيتم في هذا الشهر الفضيل إلي ضيافة الحق تعال

. للصيام  األقل ـ باآلداب الصورية و الظاهريةیتحلوا ـ عل.. العظيمة أنفسكم لهذه الضيافة

فالصوم ال يعني . )جد و تعب هد وج یحيث هي بحاجة إل، الحقيقة موضوع آخر فاآلداب(

 إن هذا من اآلداب. بل ينبغي اجتناب المعاصي أيضًا؛ فحسب اإلمساك عن الطعام و الشراب

لرجال اهللا الذين يتطلعون لبلوغ معدن  سبةنأما آداب الصيام بال(. للصوم بالنسبة للمبتدئيناألولية 

عن  فكما تمسكون البطن. األولية للصيام األقل ـ باآلداب یعملوا ـ علاف .)لعظمة فهي شيء آخر

عاهدوا أنفسكم من اآلن . المعاصي اعكم و ألسنتكم عنمفامسكوا عيونكم و أس، الطعام و الشراب

و سائر  و أخرجوا من قلوبكم الحسد و الحقد. ءةاذب و اإلسکو التهمة و ال تكفوا اللسان عن الغيبة

و أن ، ی اهللا تعالی االنقطاع إلیتحققوا معن طاع أن المسترلوا قدوحا. الصفات الشيطانية القبيحة

  . و الجن و انقطعوا عن شياطين اإلنس، ی و خالصة لوجه اهللا تعال،الرياء تؤدوا أعمالكم بعيدة عن

لوا ـ وفحا. یو آسب هذه السعادة الكبر نا أهًال لتحقيق هذه الدرجة من اإليمان أننا لسلكن يبدو

  فرض أمنیو عل، و فيما عدا ذلك. كم مقرونًا باقتراف الذنوبصوم  األقل ـ أن ال يكونیعل

                                                 
  . ٢٠، الحديث ١٨، الباب »رمضان أبواب أحكام شهر«، »آتاب الصوم«، ٢٢٧ ص ،٧وسائل الشيعة، ج . ١
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و لم يختلف ، و سلوآكم أي تغيير  أعمالكمی عل شهر رمضان المبارك و لم يطرأیفإذا انقض

و ، لب منكم لم يتحققموا أن الصوم الذي ُطلفاع، شهر الصيام نهجكم و فعلكم عما آان عليه قبل

  . ما اديتموه لم يكن أآثر من صوم الحيوانات أن

أو لم ،  باهللاتحقق معرفتكمتفإذا لم  ی؛و تعال  ضيافة اهللا تباركیلقد دعيتم في هذا الشهر الشريف إل

  .  آما ينبغي و لم تؤدوا حّق الضيافةأنكم لم تلبوا دعوة اهللا موالفاع، يضف لها

هو شهر اهللا و تفتح فيه أبواب  الذي، إذا لم تتمكنوا في هذا الشهر المباركيجب أن تعلموا أنه 

ي األغالل و  ـ يرسفون ف١ و المردة ـ آما تفيد األحاديث الرحمة اإللهية لعباده و أن الشياطين

و إذا لم ، و التحكم بها ة النفس األمارةبلم تتمكنوا من إصالح نفوسكم و تهذيبها و مراق إذا، القيود

 یفإن من الصعب أن تقدروا عل؛ عالئقكم المادية بالدنيا كنوا من سحق االهواء النفسية و قطعمتت

  . شهر الصيامانتهاء ذلك بعد

إلصالح أمورآم و تزآية النفوس و  ، هذا الفيض األعظمفاغتنموا الفرصة و هبوا قبل انقضاء

 و ال تكونوا آمن عّبأه الشيطان ـ مثلما تعبأ. واجبات شهر الصيام و هيئوا أنفسكم ألداء، تطهيرها

 هذا الشهر حيث يرسف في الساعة ـ و شحنة قبل حلول شهر رمضان ألن يفعل بشكل تلقائي

  . صي و االنشغال باألعمال المنافية لتعاليم اإلسالمالمعا في ارتكاب، غاللألاالشياطين في 

و الجهل نتيجة لعبده عن الحّق و  لذنوب و المعاصي ينغمس في الظلمةلإن اإلنسان المرتكب 

سلوآه و  بل ينطبع، نا وسوسة الشيطیدرجة لم يعد معها بحاجة إل لیإ، آثرة الذنوب و المعاصي

 النفس یو أن الذي يساير هو. صبغه الشيطان  مقابل٢» صبغة اهللا«ألن ، ينصبغ بصبغة الشيطان

  . يكتسب صبغته بالتدريج و يتبع الشيطان

و تجنب األفعال و األقول التي ال   األقل في هذا الشهر ـ بمراقبة سلوآكمیعاهدوا أنفسكم ـ عل

ر  بأن تتجنبوا في شهیعاهدوا اهللا تعال، و في هذا المجلس اآلن. یترضي اهللا تبارك و تعال

بألسنتكم و عيونكم و أيديكم و  و أن تتحكموا. الغيبة و التهمة و اإلساءة لآلخرين. المبارك رمضان

  أن يكون ذلك سببًا فيیو راقبوا أقوالكم و أفعالكم عس. و الجوارح األعضاء أسماعكم و بقية

و تحرر انقضاء شهر الصيام  و تكونوا بعد،  و رحمته و توفيقهیاستحقاقكم عناية اهللا تعال

 ناطن الصالحين و لم يعد بمقدور الشيأصبحتم م أنفسكم و قد هذبتم، الشياطين من األغالل

  .و خداعكمإغواءآم 

                                                 
 بوجهه بُلْق ُي صّلی اهللا عليه و اله و سّلمآان رسول اهللا«: قالعليه الّسالم عن جابر عن أبي جعفر .  ١
تحت أبواب السماء و الشياطين و ُف ُةَدَر َمْتّلرمضان، ُغ معاشر الناس إذا طلع هالل شهر: لناس فيقولا یإل

 ،٢٢٤ ص ،٧آتاب وسائل الشيعة، ج » جيب الدعاءأبواب النار و اسُت لقتأبواب الرحمة، و ُغ أبواب الجنان و
   .١٤، الحديث ١٨، الباب »أبواب أحكام شهر رمضان«، »آتاب الصوم«
  . »صبغة و نحن له عابدون  من اهللاصبغة اهللا و من أحسُن«:  من سورة البقرة١٣٨ من اآلية یمستوح. ٢
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جوارحكم في هذه الثالثين يومًا من شهر  اتخذوا قرارآم و عاهدوا أنفسكم بمراقبة: أآرر أعود و

تنوون  عي لهذا العمل الذي الحكم الشریين إلتو آونوا حذرين دائمًا و ملتف .رمضان المبارك

  . و الموضوع الذي تستمعون إليه ،و القول الذي تريدون أن تنطقوا به، اإلقدام عليه

فإذا رأيتم شخصًا يريد أّن .. ألقلا یعل كوا بهذه اآلداب الظاهريةسفتم، هذه آداب الصوم األولية

 إذا لم و.  المحرمات في هذا الشهربتنلقد تعهدنا أن نج: و قولوا له حاولوا أن تردعوه، يغتاب

إذ يجب أن يأمن ؛ و تستمعوا إليه والسفال تج، تستطيعوا منعه من االغتياب اترآوا المجلس

 إنما. ١ه فهو في الحقيقة ليس بمسلمالمسلمون يده و لسانه و عين يأمن و من ال. المسلمون جانبكم

  . فحسب) اهللاال إله إّلا  (و ينطق بـ، هو مسلم في الظاهر و االسم

فاعلموا أنكم في ، و المساس بكرامته فإذا أردتم ـ السمح اهللا ـ إهانة أحد من المسلمين و اغتيابه

 و أن.  تسيئون األدب مع عبادههو أنكم بمحضر، یاهللا تبارك و تعال محضر الربوبية و في ضيافة

أهل العلم  سيما إذا آانوا منال اهللافهؤالء عباد . یهانة اهللا تبارك و تعالإإهانة عباد اهللا هي بمثابة 

 یيصل إل، نسان و نتيجة لهذه األفعال ترون أن اإلفأحيانًا . الصراط المستقيمی و علیو التقو

عاقبة الذين أساءوا  ثم آان(:  و ينكر آياتهی عند الموت بأن يكّذب اهللا تعالتهتكون عاقب مرحلة

  . ٢)زئونيسته  أن آّذبوا بآيات اهللا و آانوا بهایالسوأ

فاليوم نظرة غير سليمة . بل بالتدريج ،تحصل دفعة واحدةالمدمرة الالسيئة ن مثل هذه النتيجة إو 

القلب  هكذا شيئًا فشيئًا تتكدس هذه المعاصي في ... آخر إهانة مسلم و و في يوم، ًا آلمة غيبةدو غ

 مرحلة ينكر ی يصل إلی حتیاهللا تعال و إن القلب األسود المظلم يمنع اإلنسان من معرفة. فيسوّد

  . یبآيات اهللا تعال الحقائق اإليمانية و يكّذب

 رسول یبعض األحاديث ـ تعرض عل  تفسيریإن أعمال اإلنسان ـ طبقًا لبعض اآليات و استنادًا إل

. هم المبارآة و تمر من أمام أنظار٣  عليهم الّسالماألطهار  و األئمة صّلی اهللا عليه و اله و سّلماهللا

،  أعمالكم و يراها مليئة باألخطاء و الذنوبی إل صّلی اهللا عليه و اله و سّلمالرسول عندما ينظرف

تكونوا ممن يثير الحزن و  ال. سيتأثر و يتألم؟ فال تكونوا ممن يؤلم رسول اهللا و يثير تأثره فكم

  . األلم في قلب رسول اهللا

                                                 
 أال أنبئكم بالمؤمن؟ من«:  صّلی اهللا عليه و اله و سّلمقال رسول اهللا: قالعليه الّسالم عن أبي جعفر .  ١

. »المسلمون من لسانه و يده سلمأال أنبئكم بالمسلم؟ من .  المؤمنون علي أنفسهم و أموالهمُهَنائتم
  . ١٩، الحديث »باب المؤمن و عالماته و صفاته«، »و الكفر آتاب اإليمان«، ٣٣١ ص ،٣آتاب الكافي، ج 

  . ١٠اآلية : سورة الروم.  ٢
 و المؤمنون و عملكم و رسولُه  اهللایو قل اعملوا فسير( : من سورة التوبة١٠٥ ذلك اآلية یآما تشير إل. ٣

 عليه مام الصادقو ينقل أبو بصير عن اإل. )بما آنتم تعملون  عالم الغيب و الشهادة فينبئكمیإل دوَنستر
آّل صباح أبرارها و ، أعمال العباد  صّلی اهللا عليه و اله و سّلم رسول اهللایاألعمال عل عرضُت«:  قولهالّسالم

، ١ج أصول الكافي،  »).و رسوله  عملكم اهللایو قل اعملوا فسير(: یل اهللا تعالوو هو ق. فاحذروها ّجارهاُف
ئمة عليهم  و األ صّلی اهللا عليه و اله و سّلم النبيیعرض األعمال عل باب«، »ةجآتاب المح«، ٣١٨ص 

  . ١٥٧ ص ،٢ج ، ك انظر تفسير البرهانذلآ.. ٦ ـ ١، األحاديث »السالم
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 یبالغيبة و التهمة و اإلساءة إل زاخرةصفحات أعمالكم ) صلوات اهللا عليه و آله (یفعندما ير

 و يشاهد قلوبكم طافحة، و همومكم منحسرة في الدنيا و الماديات  آل توجهاتكمیو ير، المسلمين

من ، آل هذا  رسول اهللایير عندما، بعضكم ببعضاءة الظن سبالبغضاء و الحسد و الحقد و إ

 ی، نعم اهللا تعالم يشكرواألن أمته و أتباعه ل؛  و مالئكتهیو تعال الممكن أن يستحي أمام اهللا تبارك

الذي يرتبط بك ـ و لو آان  صفالشخ. یة أمانات اهللا تبارك و تعالقاحة و جرأو خانوا بكل و

 صّلی اهللا عليه و اله و و أنتم مرتبطون برسول اهللا، مشينًا خادمك ـ يخجلك إذا ما ارتكب عمًال

و بالرسول  ة تكونون قد ربطتم أنفسكم بفقه اإلسالمالحوزات العلمي إنكم بمجرد دخولكم. سّلم

صّلی اهللا عليه و اله و فسوف يمس رسول اهللا  فإذا ما ارتكبتم عمًال قبيحًا. األآرم و القرآن الكريم

فال تسمحوا ألنفسكم أن تحزنوا قلب رسول . ال سمح اهللا و من الممكن أن يلعنكم. و يسيء إليهسّلم 

  . و تكونوا سببًا في آالمهم: طهارو قلوب األئمة األ اهللا

. المعاصي  الدنيا و آثرةیتكالبه عل و لكنه يتكدر نتيجة. إن قلب اإلنسان آالمرآة صاٍف و مضيء

 و ال أقول إن ( األقل ـ الصوم بنية خالصة منّزهه من الرياءیـ عل فإذا استطاع اإلنسان أن يؤدي

 شرط في جميع ةصلو النية الخا بل إن الصدق ، ال ينبغي توافر اإلخالص فيهایالعبادات األخر

 يلة هذا الشهر المبارك معرضًا عن الشهوات مجتنبًا اللذائذط یو إذا تمكن أن يبق، )العبادات

تشمله عناية اهللا فتزول عن مرآة  فقد، و قام بعبادة الصوم آما ينبغي، ی اهللا تعالیمنقطعًا عّما سو

 و يكون ذلك،  عليها من ظالم الذنوبها من الكدر و ما خّيمااعتر قلبه ما علق بها من الغبش و ما

ليلة «و حينها يرغب في ورود  ،عرض اإلنسان آليًا عن الدنيا المحرمة و لذائذهاسببًا في أن ُي

 لألولياء و الخّلص من يلةل تتحقق في تلك الياألنوار الت يكون قد أصبح أهًال ألن ينال» القدر

  . المؤمنين

الصوم لي و «: عنه جل و عال  آما قالیزي مثل هذا الصوم هو اهللا تبارك و تعالو إن الذي يج

حتي جنات النعيم ال ؛ آخر أن يكون ثمنًا لمثل هذا الصوم س بمقدور شيءيفل. ١»أنا أجزي به

  . ال يمكن أن تكون ثمنًا له شيئًا أمام صومه و تعني

و إطالقه في اغتياب الناس و في  طعامنسان أن يكون صيامه حبس الفم عن الد اإلاأما إذا أر

لتمضية  فرصة أآبر المبارك حيث تكون المجالس الليلة عامرة و توافر قضاء ليالي شهر رمضان

فإنه لن يجني من صومه ، و اإلهانة لهم الوقت إلي األسحار في اغتياب المسلمين و توجيه التهم

وسائل  ضاع حّق ولّي نعمته الذي خلق له آلأقد أساء آداب الضيافة و  بل يكون بهذا الصوم؛ شيئًا

األنبياء لهدايته و أنزل الكتب السماوية و  حيث أرسل، و وّفر له أسباب التكامل، الحياة و الراحة

و آّرمه  و أعطاه العقل و اإلدراك، للوصول إلي معدن العظمة و النور األبهج منح اإلنسان القدرة

  . بأنواع الكرامات

                                                 
  . ٦، الحديث »لصائمو ا جاء في فصل الصوم باب ما«، »آتاب الصوم«، ٦٣ ص ،٤ج الكافي، . ١
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 أدائه یو حمده و ثنائه بكل ما تقدر عل ،عمتهنو الجلوس إلي مائدة ، لي ضيافتهو ها هو قد عاد إ

و أسباب  أن يتمرد العباد الذين نهلوا من نعمته و استفادوا من وسائل فهل يصح. األيدي و األلسن

موالهم و مضيفهم و ينهضوا لمعارضته و  يتمردوا علي، الراحة التي وضعها تحت تصرفهم

و خالفًا  فهل يصح أن يسخروها لمعصيته،  آل األسبابیتبارك و تعال أ لهم اهللالقد هي. يطغوا؟

  لمرضاته؟ 

 عليه بأفعاله القبيحة و أثم يتجر  مائدة موالهبأن يجلس اإلنسان إلی؛ أليس هذا آفرانًا للنعمة

   مضيفه؟ یو يرتكب أعماًال قبيحة لد، مضيفه و ولي نعمته تصرفاته المشينة و يسيء أدبه مع

 یو من خالل اطالعه عل؛ لمقامه  األقل ـ للضيف أن يكون عارفًا بالمضيف مدرآًایينبغي ـ عل

فالبد لضيف .. ليهق و يسيء إال يصدر عنه ما ينافي األخال عادات و تقاليد المجلس يحرص أن

العظام و الذي آان األنبياء  المقام..  العزة و الجالليسبحانه أن يكون عارفًا بمقامه العظيم ذ اهللا

و آانوا يتمنون أن ، حاطه آاملةإمن معرفته و اإلحاطة به  األئمة الكرام يسعون دومًا لالستزادة

 تخرق أبصار یحت ، أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليكْرو أِن«: مة هذاظ معدن العیإل يصلوا

و قد . ذاه» معدن العظمة«و إن ضيافة اهللا هي  ،» معدن العظمةیجب النور فتصل إلالقلوب ُح

إذا لم يكن  و لكن. فهم ليمكنهم من بلوغ معدن النور و العظمةعباده و استضا دعا اهللا سبحانه

  . و العظيم فلن يتمكن من بلوغ مثل هذا المقام السامي، العبد الئقًا

. ذائذ الروحية و المعنويةلو الكثير من ال  العباد لكل الخيرات و المبّراتیلقد دعا اهللا تبارك و تعال

؛ ذلك فلن يتمكنوا من بلوغ، للحضور في مثل هذه المقامات السامية إذا لم يكن العباد أهًالو لكن 

معدن «ضيافة رّب األرباب الذي هو   و الدخول فيیفكيف يمكن الحضور في حضرة الحّق تعال

  . ية؟الروحية و الرذائل األخالقية و المعاصي القلبية و الظاهر مع آل هذه التلوثاث، »العظمة

المعاني بوجوه مسودة و قلوب ملوثة  و ال يمكن إدراك هذه،  لياقة و استحقاقیإن األمر بحاجة إل

و المضيئة  بد من تمزيق هذه الحجب و إزالة هذه الغشاوة الظلمةفال. باآلثام بالمعاصي و ملطخة

لهي النوراني يمكن الدخول في المجلس اإل یحت،  اهللایالتي آست القلوب و منعتها من الوصول إل

  . ذي العظمة

  
   حجب النور و الظالم

فاألمور . »نورانية«و حجب » ظلمانية«  يحجب اإلنسان بحجبیتعال  غير اهللاین التوجه إلإ

فإنها ، یو تعال  الدنيا و غفلته عن اهللا تباركیتسببت في انشداد اإلنسان إل الدنيوية بأجمعها إذا ما

 ی و الوصول إلی اهللا تعالیوسيلة التوجه إل ندما تكون الدنياو ع. »الظلمانية«  الحجبیتبعث عل

آمال « و إن. ن حجب الظالم هذه تتبدل بحجب النورفإ، »دار التشريف« التي هي، دار اآلخرة

 الضيافة اإللهية یلكي يمكن الورود إل ،ظلمةمهو تبدد آل الحجب النورانية منها و ال» االنقطاع
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لم الطبيعة  عایتوجهاته إل تزال آلما اإلنسان الذي؛ و لكن اإلنسان الذي لم يبدد بعد حجب الظالم

 باهللا ـ و يجهل أساسًا عما وراء الطبيعة و العالم الروحي و هو حرفًا عن اهللا ـ و العياذنو م

 الروحية و یو االستفادة من القو و لن يفكر ـ في أي وقت ـ بتهذيب نفسه،  الطبيعةیمنكوس إل

 الحقيقة في ا شأنه هو فينسانًا هذإإن ..  قلبه من ظلمة الذنوبیعل المعنوية الذاتية إلزالة ما ران

في حين إن اهللا ؛ ١» أسفل سافلين ثم رددناه« :الذي هو أدني حجب الظالم و أشدها، أسفل سافلين

  . ٢»لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم«:  مرتبة و مقامیأسم سبحانه خلق اإلنسان في

و ال ، الطبيعة المظلمبغير عالم   نفسه و ال يهتم منذ أن عرف نفسهین اإلنسان الذي يتبع هوإ

و لذا ، منزل آخر يكون بعد هذا العالم الملوث ثمة مكان ضيق و يفكر مطلقًا في أنه من الممكن أن

 األرض و ی إلَدَلأْخ«: تعالي إن مثل هذا اإلنسان هو مصداق لقوله. غارقًا في حجب الظلمة تراه

 و ألن روحه، وب و تغّلف بحجب الظالمألن قلبه ملوث بالذن یفقد ابتعد عن اهللا تعال. ٣»اتبع هواه

يعمي العقل و العين و ، و الجاه ذلك أن عبادة األهواء و حب الدنيا؛ ضمرت نتيجة آثرة المعاصي

ص من ناهيك عن التخل، بمقدوره التخلص من حجب الظالم فال يعود، يحول دون رؤية الحقيقة

  .  اهللا سبحانهیالنور و تحقق مرتبة االنقطاع إل حجب

و ال  ،عدم إنكاره لمقام أولياء اهللا ی فإن غاية إيمانه التتعد،فمثل هذا إذا آان يؤمن بشيء، جل أ

 !بالخرافة، و المعاد و القيامة و الحساب و الكتاب و الجنة و النار البرزخ و الصراطلم يصف عوا

إنه . قه الشديد بالدنياالمعاصي و تعل فاإلنسان يبدأ يتنكر لهذه الحقائق بالتدريج نتيجة لكثرة ارتكابه

 عدة عبارات وردت في الدعاء و یمع أن ذلك أمر جلي ال يتعد ،ينكر مكانة األولياء و مقامهم

   .المناجاة

  
   مرحلة العلم و االيمان

 غسل الميت ال يخاف منه یمن يتول إن.  اإلنسان يعلم بهذه الحقائق و لكنه ال يؤمن بهایتارة نر

 ، قيد الحياة و آانت الروح تدب في بدنهیفهو عندما آان عل. إيذائه یعلألنه متيقن أنه غير قادر 

أما أولئك الذين .. حراك فيها فكيف به اآلن و قد أصبح جثة هامدة ال، آان عاجزًا عن اإليذاء

  .. فحسببها  علم یيؤمنون بهذه الحقيقة و إنما عل فهو ألنهم ال، یيخافون من الموت
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إنهم .  بما أدرآه العقل لهال علمفالقلب  .و لكنهم غير متيقنين، الحسابإنهم عالمون باهللا و يوم 

نفسه  و لكن هذا البرهان العقلي.  اإليمان باهللا و المعاد و يوم القيامةإلی يعلمون بأن الدليل يقودهم

و ال ينقذهم من ذلك ، أن يسطع عليها  قلوبهم يمنع نور اإليمان منیمن الممكن أن يكون حجابًا عل

و يخرجه  ليه اهللافالذي و. ١» النوریإل الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات اهللا ولي«: ّلا اهللا سبحانهإ

و ،  أخيه المؤمن أو يحسدهیيحقد عل و ال، و ال يتهم، ال يغتاب، ال يرتكب الذنوب، من الظلمات

 عليه المؤمنين ل أميرو يصبح آما قا،  يقيم و زنًا للدنيا و ما فيهاديعو  قلبه فاليعشر بالنور يمأل

ن أعصي اهللا في نملة أسلبها أعلي  ، األقاليم السبعة بما تحت أفالآهاعطيُتو اهللا لو ُأ«: الّسالم

  . ٢»ما فعلت، جلب شعيرة

فإذا آان اآلخرون يغتابون بّقال  . آل شيء و يغتاب عظماء اإلسالمیإّلا أن بعضكم يدوس عل

، عليهم بون التهم لعلماء اإلسالم و يهينونهم و يتطاولونهؤالء ينس فإن، المحلة و يتحدثون ضده

  . أعمالهم و أفعالهم ألن اإليمان لم يترسخ في النفوس و لم يؤمنوا بجزاء

و األولياء ال تغني أن جبرائيل ـ مثًال ـ  إن عصمة األنبياء.  ليست غير اإليمان الكامل»فالعصمة«

ذي  و بطبيعة الحال لو أن جبرائيل أخذ بيد شمر بن(. ما ينبغي فعله یيأخذ بأيديهم و يرشدهم إل

من اإلنسان باهللا آفإذا ؛ ليدة اإليمانو بل العصمة. ) هذا النحو لما ارتكب محرمًا أبدًایالجوشن عل

 .فمن غير الممكن أن يرتكب ذنبًا أو معصية، ه الشمس بناظريیير  ورآه بعين القلب آمایتعال

و هكذا اإلنسان . القيام بما يسوءه فإنك تجتنب، جل قوي مسلح و مسمع من ری مرأیفإذا آنت عل

 و أنه حاضر بين يديه ی و مسمع من اهللا تبارك و تعالیمرأ یالذي يعتقد و يتيقن من أنه عل

  . ی ارتكاب ماال يرضاه اهللا تعالیفإنه لن يتجرأ عل، دائمًا سبحانه

للرياضات و اآتساب  رة و نتيجةو بعد أن خلقوا من طينة طاهعليهم الّسالم فالمعصومون 

أنفسهم دائمًا في محضر اهللا سبحانه الذي يعلم و يحيط  أصبحوا يرون، ة الفاضلةيالملكات الخلق

إّلا اهللا و ليس  ن آل شيء زائلأ يقين من یو عل، »ال إله إّلا اللة« یو يؤمنون بمعن ،بكل شيء

 و آمن بأن نتيقن اإلنساما فإذا . ٣ »وجههإّلا  آل شيء هالك«: همی مصائرثير علأبمقدور أحد الت

 آل و أنه سبحانه حاضر و ناظر في، یو الباطنة هي في محضر اهللا تعال آل العوالم الظاهرة

  . يستحيل أن يصدر منه ذنب أو معصية، مكان

، نع عن آشف عورته أمامهإنه يمت .ز من طفل مميِّی مرأیإن اإلنسان ليمتنع عن ارتكاب ذنب عل

 دون أي حياء أو خجل؟ و السبب في ذلك هوی بحضور اهللا تعال  يكشف عوراتهیترفكيف يا

بل إن قلبه أصبح . يؤمن به  إّلا أنه الیه بحضور اهللا تعالملو لكن رغم ع. إيمانه بوجود الطفل

بل ربما ال . قائق أصًاليستطيع أن يقبل هذا النوع من الح مظلمًا نتيجة لكثرة المعاصي و لذا ال
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ستقطعونه حيوانًا مفترسًا من الممكن أن  احتمال ـ أن في الطريق الذيإنكم إذا احتملتم ـ مجرد 

المسير و  فإنكم ال شك سوف تتوقفون عن ؛طريق يمكن أن يتعرض لكم أو قاطع، ًیيلحق بكم أذ

من الممكن أن يحتمل اإلنسان وجود  فهل..  صحة ذلكیتتدارسون الموقف و تتأآدون من مد

يعتبر   ارتكاب المعاصي؟ هل يمكن القول أن شخصًایذلك يقدم عل و مع، جهنم و الخلود في النار

و يحتمل أن ثمة جزاء ألفعاله و ، الربوبية  نفسه في محضریاهللا سبحانه حاضرًا و ناظرًا و ير

تكتب و  ،خطوة يخطوها و آل عمل يرتكبهينطق بها في هذه الدنيا و آل  و أن آل آلمة، أقواله

ما يلفظ من قول إّلا «: عز من قائل حيث يقول، »عتيد« و »رقيب«ذلك أن مالئكة اهللا ، تحفظ

 فهل من الممكن أن يعتقد إنسان بكل.. قوالهأو يكتبون آل أعماله و  يراقبونه، ١»لديه رقيب عتيد

  ؟ یو ال يتورع عن معصية اهللا تبارك و تعال، هذا أو يحتمله

إذا إن ما يستفاد من سلوك بعض . قائقالح  وقوع هذهی هي أنهم ال يحتملون حتیإن الطامة الكبر

مجرد  ألن؛  ال يحتملون وجود عالم ما وراء الطبيعةیأنهم حت، الحياة الناس و طريقتهم في

   .مور الشائنةاأل نسان عن ارتكاب آثير مناحتمال ذلك آاٍف في ردع اإل

  
   في التهذيبیالخطوة االول

وا قتا.. و منغمسين في الفساد و الضياع؟ ، تريدون أن تظلموا تغطون في نوم الغفلةی مت حتی

إن . یاألول إنكم لم تفيقوا بعد و لم تخطوا الخطوة.. أفيقوا من غفلتكم.. األمور اخشوا عاقبة.. اهللا

فلو لم تكن . مازلتم تغطون في نوم عميق و لكنكم.  في السلوكیل تمثل الخطوة األو»قظةيال«

غير مبالين و  لما آنتم هكذا، ودت و صدئت نتيجة للذنوبو القلوب اس، الغفلة األفئدة ملوثة بنوم

م و عقباتها فلو فكرتم قليًال بأمور آخرتك .تواصلون األعمال و األقوال المشينة، غير مهتمين

  .  عواتقكمیليات الجسام الملقاة علوأآبر للمسؤ م اهتمامًاالكأداء ألوليت

آسائر الكائنات التي ال معاد لها و ال  فلستم( آما أن أمامكم معادًا و قيامة. آم حسابًاإن وراء

في  ظون؟ لماذا تخوضون مطمئنينق ال تفيقون و تتيتتعظون؟ لماذ فلماذا ال) .حساب عليها

 هل تعلمون أن هذه األلسن التي. ذلك؟ ی إخوتكم المسلمين أو تستمعون إلیاإلساءة إل االغتياب و

إدام آالب  رين يوم القيامة؟ هل تعلمون أن الغيبةسوف تداس بأرجل اآلخ ،خرينستغابة اآلتمتد ال

وات و الحسد و إساءة الهذه االختالفات و العد  الوخيمة السيئةهل فّكرتم أصال في العواقب. ٢ النار
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مراض المؤلمة تدفع اإلنسان ألن يفكر األ إن.  اإلنسان بأمراض ال تبدو آالمهایال قّدر اهللا أن يبتل

ر عو ال يش بيد أن المرض الذي ال يرافقه األلم. یيب أو المستشفبمراجعة الط یفيذهب إل، بعالجها

  . إليه يكون قد فات األوان و استحال العالج نبه اإلنسانتمرض خطر ألنه عندما ي، اإلنسان بتبعاته

باأللم المباشر لحّرآت المصاب و  مصحوبة فلو آانت. و األمراض النفسية هي من هذا النوع

 حّس بآالمها رغمنفعل؟ ماذا نفعل مادامت هذه األمراض ال ُي و لكن ماذا. عالجتهام یدفعته إل

  خطورتها؟

 تفسد القلب یالمعاصي األخر.. آالمها  التي ال تظهرمن األمراض، إن مرض الغرور و األنانية

 علی بل تتسم بظاهر يبعث، األمراض ليست فقط غير مصحوبة باأللم إن هذه. و الروح دونما ألم

نسان يشعر مع حب النفس و حب الدنيا ـ فاإل .! إن مجالس الغيبة و النميمة قد تكون محببةإذ. التذذ

  . بلذة و نشوة ١جميع الذنوب ـ اللذان هما مصدر

ن أو ال شك في . آخر نفس من أنفاسه یإّلا إنه يتلذذ به إل،  باالستسقاء يقضي عليه الماءیإن المبتل

 يذهب لمعالجته و ال يعبأ بكل من يحذره من  لن،يصاحبه ألم اإلنسان إذا ما تلذذ بمرض ال

  . خطورة هذا المرض

 فإنه يتألم من آل ، قلبهیحب الدنيا عل و استحوذ، یو اتباع الهوفإذا ما ابتلي اإلنسان بحب الدنيا 

  األنبياء و األولياء و مالئكة عباد اهللا وو و يعادي ـ و العياذ باهللا ـ اهللا ،شيء عدا األمور الدنيوية

ر باالستياء الشديد عاهللا لتتوفاه يش و حينما يأتي أجله و تأتي مالئكة. و يحس بالحقد و البغضاء، اهللا

و  و لذلك يبغضهم، )الدنيا و األمور الدنيوية ( عن محبوبتهيبعدوُه ألنهم يريدون أن، و ينفر منهم

  . یمن هذه الدنيا و هو عدو هللا تعاليخرج و ربما ، ينفر منهم

جالسًا عند رأس شخص يحتضر  إنه آان:  اهللا ـ فقالهحّدث أحد األآابر من أهالي قزوين ـ رحم

تربية  لقد بذلت مهجتي في.  لم يظلمني مثله أحدیإياه اهللا تعالظلمني  إن الظلم الذي: فسمعه بقول

  من هذا و أعظم؟   هناك ظلم أشدلفه! و ها هو يريد أن يبعدني عنهم، أوالدي

 عليه أن يترك یفيخش، حبها من قلبه و لم يعرض عن الدنيا و يخرج، نسان نفسهفإذا لم يهذب اإل

  . وليائه و أن يواجه مثل هذا المصير المشؤوم اهللا و أیعل الدنيا و قلبه مملوء بالحقد

و «: المخلوقات؟في الحقيقة أشر  أم هو ،قاتوخلمهل حقًا إن هذا اإلنسان الصلف هو أشرف ال

 إّلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحّق و تواصوا .نسان لفي خسرن اإلإ. العصر

  . ٢»بالصبر
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 »العمل الصالح«و . سبحالصالحات ف الذين عملوا» مؤمنونال« في هذه السورة هم یإن المستثن

الجسم دون أن  و لكّن آثيرًا من أعمال اإلنسان ـ آما ترون ـ تنسجم مع. الروح هو الذي ينسجم مع

  . عين أو أثر يوجد من التواصي المذآور في السورة المبارآة

 دون درآكم للحقائق و و يحول فإذا آان األساس أن يسيطر عليكم حب الدنيا و حب النفس

عن التواصي بالحق و  و يمنعكم، یخالصًا لوجه اهللا تعال و دون أن يكون عملكم، الواقعيات

ؤون بالخسران المبين وفستب فإذا آان هذا األساس؛ و سّد طريق الهداية أمامكم، بربالص التواصي

  نعيمو من نعم الجنة رمتم ألنكم قد أضعتم شبابكم و ُح.و اآلخرة و تكونون ممن خسر الدنيا

و سّدت في ، الجنة أمامهم فاآلخرون إذا ما أغلقت طريق. و أضعتم دنياآم و آخرتكم، ةراآلخ

 األقل ـ بالدنيا و یفإنهم قد حظوا ـ عل، الخلود في النار ستحقوااو ، م أبواب رحمة اهللاهوجوه

   ... أما أنتم. بلذائذها تمتعوا

و يصل بكم ، شيئًا فشيئًا في نفوسكم ـ حب الدنيا و حب النفساحذروا أن يستفحل ـ ال سمح اهللا 

 إذ يقال أن آل جهود الشيطان تتكرس لسرقة؛ من سلب إيمانكم  أن يتمكن الشيطانیاألمر إل

   ... ١اإليمان و سلبه

فلم يقّدم لكم أحد تعهدًا أو مستندًا . نساناإل ختطاف إيمانإبليس و مساعيه مكّرسة الإن آل جهود 

، منكم هاية من سلبهن يتمكن الشيطان في ال٢ أدراآم لعّله إيمان مستودع فما. ء إيمانكمبقاب

 یتتنعمون بالنعم اإللهية و تجلسون عل عمر فضيتموه..  أوليائهوفتخرجون من الدنيا بعداوة اهللا 

يمان عديمي اإل و في النهاية تفارقون الحياة، ) فرجهیعجل اهللا تعال (الزمان بمائدة اإلمام صاح

  . و تعادون ولي نعمتكم، و العياذ باهللا

. بكل جهدآم أن تقطعوا هذا العالئق فحاولوا، ة بالدنيا و محبة لهاقعاللديکم فإذا آانت ، و عليه

 إذا ما آان اإلنسان فكيف، أحقر من أن تستحق المحبة، و بهارجها إن هذه الدنيا مع آل زخارفها

تنشد قلوبكم إليها؟ فهل لديكم غير  ی تملكون أنتم من الدنيا حتفماذا.  من هذه المظاهریمحرومًا حت

 و المحراب و تثيروا  المسجدی؟ فهل من الصحيح أن تتنافسوا علو المدرسة المسجد و المحراب

فإنكم ، ما للمرفهين و المترفين لكم من الدنيا  و تفسدوا المجتمع؟ و إذا افترضنا أنالنزاعات

من حلم  رآم باللذائذ ثم ترون عند النتهاء العمر أن آل ذلك ليس أآثرعم ـ سمح اهللاالستقضون ـ 

فما .  تالحقكم و تأخذ بخناقكم دومًایوف تبقس بيد أن تبعاته و مسؤولياته، یجميل سرعان ما انقض

                                                 
و قد ورد في تفسير علي . ١٦اآلية : ، سورة األعراف» ألقعدن لهم صراطك المستقيمتنيقال فبما أغوي«. ١

 ین الشيطان يسعإلهداية، فق ایإذا ما سلك األفراد طر«: األعراف  من سورة١٧بن إبراهيم في ذيل اآلية 
  . ٥ ص ٢تفسير البرهان، ج  انظر أيضًا .. ٢٢٤، ص ١ج . تفسير علي بن إبراهيم. »عن طريق الدين لحرفهم

اإليمان المستقر،  ما آان في«: قولهعليه الّسالم  بن جعفر ینقل محمد بن الفضيل عن اإلمام موس. ٢
، ١انظر تفسير العياشي، ج . » الممات اهللا قبَلُهسلَب ن مستودعًاما آا و؛ ]أو أبدًا[ يوم القيامة ی إلفمستقرٌّ

القلوب،  فمن اإليمان ما يكون ثابتًا مستقرًا في«:  عليه الّسالميضًا قولهأنهج البالغة  آما ورد في. ٤٠١ص 
  . ٢٣١البالغة، الخطبة  نهج.. » أجل معلومیو ما يكون عواري بين القلوب و الصدور إل
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رون أنهم قد وأن أهل الدنيا يتص هذا فضًال عن ؛ يكون أحيانًا غير متناه»أهل الدنيا« عذابإن 

 إن آل واحد ينظر. إّلا أنهم مخطئون و غافلون، منافعها مزاياها و عوا بجميعتملكوا الدنيا و استم

ع من الم أوسبيد أن هذا الع. يري  أن الدنيا هي آمارو يتصو،  الدنيا من نافذة محيطه و بيئتهیإل

و قد ورد في الحديث . رهاآتشافه و سبر أغوو يتمكن من ا أن يستطيع اإلنسان أن يتصوره

  . ١»رحمة ما نظر إليها نظر« ی تبارك و تعالبأن اهللا، عن هذه الدنيا الشريف

ما .. »نظرة رحمة« یإليه اهللا تعال لعالم الذي نظرا حقيقة ذلك یعليه ينبغي لنا أن نتعرف عل و

 إن اإلنسان أصغر من أن يدرك. ؟تهإليه اإلنسان؟ و ما هي حقيق عي الذي ُد»معدن العظمة«هو 

  . »معدن العظمة«حقيقة 

فإن ، قلوبكم حّب النفس و حب الجاه إنكم إذا أخلصتم نواياآم و أصلحتم أعمالكم و أخرجتم من 

 إن الدنيا و ما فيها بكل ..العالية قد أعدت لكم و هي في انتظارآم عة و المقاماتيالدرجات الرف

فجدوا و اجتهدوا .. الصالحين ها ال تساوي ذرة من المقام لذي أعّد لعباد اهللافبهارجها و زخار

 ی درجة ال تعبأوا حتیم فانبوا أنفسكم و اسموا بها إلتعطاست و إذا ما. لبلوغ هذه المقامات السامية

  . و الدرجات الرفيعةات العالية المقام بهذه

 عّفروا واسجدوا هللا .. ٢ أهل للعبادة بل اعبدوه ألنه، األمور هذهنيل  من أجل ی تعالوا اهللاال تعبد

بمقدورآم  فهل. »معدن العظمة« یو تصلون إل» حجب النور«رقون تتخ حينها، جباهكم بالتراب

هل . ؟هو هذا الطريق الذي تسلكون أن تحققوا هذه المكانة و المنزلة من خالل أعمالكم هذه

، ولة و التخلص من نار جهنم و اجتياز العقبات المهیهللا تعالا بورون أن النجاة من عقاتتص

 عليه الّسالم اإلمام السجاد ئمة األطهار و نحيببهذه السهولة؟ هل تتصورون أن بكاء األ يتحقق

 وا يبكونآان، یمة السامية و مقامهم الذي ال يضاهيالعظ ؟ إنهم رغم منزلتهمهو من أجل تعليمنا

 یآانوا مطلعين عل. نهوزسيجتا  خطورة الطريق الذيیألنهم يعلمون مد، یخشية اهللا تعال من

و   طرفيه الدنيادالصراط الذي يمثل أح. تعترض اجتياز الصراط المشاآل و الصعوبات التي

 لذلك؛ ها الكأداءباتو القيامة و عق  عوالم القبر و البرزخیآانوا مطلعين عل.. طرفه اآلخر اآلخرة

  . امةيوم القي اهللا و يدعونه للنجاة من هول ييلجأون إل و آانوا دائمًا، لم يكن يقر لهم قرار

                                                 
 أبعض إليه منها، و ال قًاْلبلغنا َخ  فيماَقَلو ال َخ؛ جل قدر و ال وزن و فما لها عند اهللا عّز«: ثو نص الحدي. ١

  . ١٠٩، الحديث ١٢٢، آتاب اإليمان و الكفر، الباب ١١٠ص ، ٧٠ انظر بحار األنوار، ج» قهاَل َخْذنظر إليها ُم
خوفًا، فتلك عبادة  جل و  عبدوا اهللا عّزقوٌم: العبادة ثالثٌة«:  قوله عليه الّسالمروي عن اإلمام الصادق.  ٢

، فتلك ّبًاجل ُح و اهللا عّزا و قوم عبدو. عبادة األجراء  الثواب، فتلكَبَلَط ی اهللا تبارك و تعالاو قوم عبدو. العبيد
، ٩الباب   مقدمة العبادة،ب، أبوا٤٥، ص ١ج انظر وسائل الشيعة، . »أفضل العبادة عبادة األحرار، و هي

  . ٥و الكفر، باب العبادة، الحديث  ، آتاب اإليمان١٣١، ص ٣ج آذلك أصول الكافي، . ١حديث ال
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 یو أي طريق نجاة اخترتم؟ مت، قتطا لعقبات الكأداء و العقوبات التي الافماذا أعددتم أنتم لهذه 

قادرين  الشباب  تهذيبها و إصالحها؟ إنكم اآلن في ريعانیو تعملوا عل تريدون أن تهتموا بأنفسكم

بناء  لم تفكروا اآلن بتزآية أنفسكم و فإذا؛  أبدانكمید إلع التحكم بقواآم و لم يدب الضعف بیعل

 و تفقدون، عف عليكم و يسيطر الوهنضذلك غدًا عندما يتغلب ال ون مننفكيف ستتمك، ذواتكم

 لكم یندها آيف يتسنع، القلب فيكون ثقل الذنوب قد زاد من ظلمة، العزم و تضمحل فيكم اإلرادة

  بناء أنفسكم و تهذيبها؟

يزيد من صعوبة ، تنصرم من أعمارآم و آل لحظة، و آل خطوة تخطونها. س تتنفسونهَفإن آل َن

 فكلما يتقّدم العمر.  أيضًا في ظلمة القلب و التباهي و الغروردزا و ربما، إصالحكم أنفسكم

.  اإلصالحیعل، و تضعف القدرة ،ة اإلنساننسان تزداد هذه األمور التي تتعارض مه سعادإلبا

 ليس بمقدورآم أن. یالصعب أن توفقوا الآتساب الفضيلة و التقو ة فمنخيخوشفإذا بلغتم مرحلة ال

 ی الندم و العزم علیتتوقف عل لب، » اهللایأتوب إل« بمجرد لفظة ألن التوبة ال تتحقق، تتوبوا

ذنوب لن يحصال للذين أمضوا عمرًا في الغيبة و  ترك الیعل و إن الندم و العزم. ١ترك الذنوب

 آخر ی ذنوبهم إلیأسار فمثل هؤالء يظلون.  المعصية و الذنوبیو ابيضت لحاهم عل الكذب

  . أعمارهم

المرحلة و نحن أعلم بمعاناتها و مصائبها  ـ لقد بلغنا هذه. فليتحرك الشباب قبل أن يداههم المشيب

اب و بعزيمة الش فما دمتم تملكون. عون أن تفعلوا آل شيءيتستطمرحلة الشباب  ـ إنكم مادمتم في

لكن إذا لم تبادروا  و. أهواء النفس و رغباتها الحيوانية باستطاعتكم أن تتخلصوا من، إرادة الشباب

المحال عندما تبلغون  فسوف يكون ذلك ضربًا من، و لم تفكروا بإصالح أنفسكم و بنائها ، ذلكیإل

  . بة ضعافًا عاجزيني أن تصبحوا شیبًا و ال تنتظروا إلاشب روا بأنفسكم مادمتمفّك.. مرحلة الهرم

و لكن آلما آبر اإلنسان . ضعيفة و دوافع الفساد فيه، إن قلب الشباب قلب رقيق و ملكوتي

ورد في  آما. صالها من القلب أمرًا مستحيًالئ أن يصبح استیالمعصية إل استحكمت في قلبه جذور

 فإذا ،و في قلبه نكتة بيضاء ما من عبد إّلا: نه قالأ  عليه الّسالم عن أبي جعفرالحديث الشريف

 في الذنوب زاد ذلك یو إن تماد، فإن تاب ذهب ذلك السواد نب ذنبًا خرج في النكتة نكتة سوداءذأ

  .  ٢ أبدًا  خيریلإ البياض لم يرجع صاحبه یتغط فإذا،  البياضی يغطیحت السواد

و حينها يكون من ، یيعصي اهللا تعال يمر عليه يوم أو ليلة دون أن  هذا النوع قد ال منًاإن اإلنسان 

 فإذا لم تصلحوا أنفسكم ـ ال سمح اهللا ـ. ی حالته األولیة إلخالشيخو الصعب أن يرجع قلبه في سن

فكيف ستقابلون اهللا ، بالذنوب ذان و ألسنة ملوثةآو خرجتم من الدنيا بقلوب سوداء و عيون و 

                                                 
 ستة ی عل واقٌعاسٌم ، و هوييَنّل الِعُةَجَرإن االستغفار َد«:  أنه قال عليه الّسالمعن اإلمام أمير المؤمنين. ١

. ٤٠٩انظر نهج البالغة، الحكمة . » إليه أبدًاِدْوترك الَع ی علو الثاني العزُم. ی ما مضیها الندم علأوُل: معاٍن
  . ١٧حول التوبة، انظر شرح األربعين حديثًا لإلمام الخميني، الحديث  العطو للمزيد من اال

  . ٢٠، آتاب اإليمان و الكفر، باب الذنوب، الحديث ٢٧٤، ص ٣ج الكافي، . ٢
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و . کمتاللسان اللذان تحت سلطو هذا  و هذه اليد، رفكم هما تحت تصذن اللتانهذه العين هذه األ

 و قد منحکم إياها، هللا سبحانه و تعالیکلها أمانات ا. تعيشون معها ي و الجوارح الت هذه األعضاء

و إذا تلوثت ـ ال سمح اهللا ـ  ،فإذا ابتليت بالمعاصي فسوف تتلوث. ة و الطهارةفي غاية السالم

 :سألونو آنذاك عندما تريدون إعادة هذه األمانة فقد ُت. الرذالة بالمحرمات فسوف تجد طريقها إلي

هكذا آانت؟ ، استودعناآم إياها عطي لكم؟ العين التي ُأأهكذا تحفظ األمانة؟ هكذا آان القلب عندما

  هل آانت هكذا ملوثة و قذرة؟، جعلناها تحت تصرفكم و سائر األعضاء و الجوراح التي

 هذا الحد من الخيانة؟ یالذي خنتم أماناته إل آيف ستواجهون اهللا.  األسئلة؟هبماذا ستجيبون عن هذ

يستحق   شبابكم في هذا الطريق الذي لن ينفعكم دنيويًا بماتم أن تفنوارقر و قد، إنكم اآلن شباب

شبابكم في طريق اهللا و من أجل هدف  مضيتم أوقاتكم الثمينة هذه و قضيتم ربيعأفإذا . الذآر

  . سروا شيئًا بل تربحون الدنيا و اآلخرةخت فإنكم ليس فقط لم، مقدس

فإنكم تتلفون شبابكم و تهدرون ، اآلن ه هذا المنوال الذي عليیو لكن إذا ما استمرت أوضاعكم عل

علمًا . اآلخر  في العالمیلين أعظم مسؤولية عند اهللا تعالوو ستكونون مسؤ ،خيرة سنوات عمرآم

بل إنكم سترون أنفسكم في هذه ، خرالعالم اآلب أن جزاء أعمالكم الفاسدة و المفسدة هذه ال ينحصر

  .  و ضّيق الخناقفاقسّدت عليكم اآلو . بكم البالء من آل جانب الدنيا و قد أحاط

  
  تحذير آخر

و قد وضعوا الخطط الجهنمية الفتاآة  .يحيط آم أعداء آثيرون من آل صوب: إن مستقبلكم مظلم

لإلطاحة  خطيرة لقد وضعت األيادي االستعمارية خططًا.. الحوزات العلمية یللقضاء عليكم و عل

 إنهم و تحت ستار اإلسالم وضعوا لکم خططًا. مينالمسل و  تستهدف اإلسالمةخططًا جهنمي.. بکم

 بناء الذات و التهذيب إّلا في ظل و إنكم لن تستطيعوا أن تتخلصوا من خططهم الشيطانيةخطيرة، 

  . ون أن تحبطوا محاوالتهم المجرمة هذهع تستطيهوحد فبهذا. و النظم و الترتيب السليم

و لكني أتوقع لكم مستقبًال مظلمًا و ، آجًال اجًال أوو سأفارقكم ع، قضي اآلن آخر أيام حياتيأإنني 

 دراستكم یعل لحوا أنفسكم و تتجهزوا و تجعلوا النظم و االنضباط حاآمًاصت فإذا لم. أيامًا سوداء

  . ال سمح اهللا ـ فإنكم محكومون بالفناء و االندثار ـ، و حياتكم

. جميع شؤونكم الدينية و العلمية یو قبل أن يستولي األعداء عل، ةص قبل أن تضيع الفراوففكر

 و إصالح ذات، ب النفس و تزآيتهای اهتموا بتهذيالمرحلة األول ففي.. فّكروا و انتبهوا و تحرآوا

 آل شؤون یباط علضو االن و ابسطوا النظام، آمورنظموا أم.. خذوا بوسائل العصر. بينكم

ال تسمحوا لألعداء أن . الحوزاتلون تنظيم هذه ويحا ال تدعوا اآلخرين.. هيالحوزات العلم
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حصنوا .  يمكن أن تعترضكمیالمفاسد الت ة دون وقوعيلولو تجهزوا و استعدوا للح، هذبوا أنفسكم

سوداء  إن أيامًا..  التصدي للمشاآل التي ستواجههایقادرة علواجعلوها  الحوزات العلمية

 اإلسالم یاالستعمار يتطلعون للقضاء عل إن عمالء.. و يبدو أن أيامًا عجافًا ستواجهكم. بانتظارآم

مع   لكم ذلكیو لن يتسن، قفة شجاعةلكم من الموقوف في وجه ذلك و بدو ال. و محو آل أثر له

  .  الغرور و التكبروجود حب النفس و الجاه و

يفكر بغير البقاء في مرآزه و  العالم الذي ال.. العالم الغارق في حب الدنيا.. إن عالم السوء 

 و إن ضرره أآثر من، عداء اإلسالمأالعالم ال يستطيع مجاهدة  اإن مثل هذ؛  زعامتهیعلالحفاظ 

.. نذاك يمكنكم أن تجاهدواآو  ،أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم.. فلتكن خطواتكم ربانية.. غيره

 اآلن بأنه يتطلع ألن يكون جنديًا يضحي من أجل نفسه من فليحاول آل واحد منكم أن يلقن

و تخلقوا ألنفسكم األعذار بأن  وا بالذرائعث تتشبال.. يتطلع للتضحية من أجل اإلسالم.. اإلسالم

 و باختصار أن، سالمفعين لإلو اجتهدوا لتكونوا في المستقبل نا جدوا.. المرحلة ال تقتضي ذلك

  . يكون آل واحد منكم إنسانًا

و ال ، ال يفكرون بغير نهب ثرواتنا المستعمرون الذين.. إن عمالء االستعمار يخشون اإلنسان

 جد إنسان في دولة ماوفإذا ما . ألنهم يخشون اإلنسان، »إنسان«  في جامعاتنایيسمحون أن يترب

  . فإنه سوف يهدد مصالحهم

يقف في وجه ، إنسانًا سويًا و متكامًال تتحملون مسؤولية بناء أنفسكم ليصبح آل واحد منكمإنكم 

للضربات التي  فإذا لم تنظموا أنفسكم و تعدوا العدة للتصدي. المشؤومة مخططات أعداء اإلسالم

و ستكونون ،  أحكام اإلسالمیأنفسكم و آذلك عل یفسوف تقضون عل، تكال آل يوم لإلسالم

  . ذلك آّله ن عنمسؤولي

آلكم . و يا أيها المسلمون .. يا طلبة العلوم الدينية.و أنتم إيها الطالب.. أنتم أيها العلماء

 ثم مسؤولية بقية، یولية تأتي في الدرجة األن الديو طلبة العلوم العلماء ليتكم أيهامسؤو.. مسؤولون

  . ١»آلكم راع و آلكم مسؤول عن رعيته«. المسلمين

                                                 
  . ٩٥ و ،٤٥ ص ،٢ج الصغير،  الجامعآذلك انظر . ٣، الحديث٨، الفصل ١٢٩، ص ١ج عوالي اللئالي، . ١
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لكم مجابهة آل أنواع الظلم و  یتكم لكي يتسندالشباب ينبغي لكم أن تقووا من إراأنتم إيها 

 یآرامتكم و آيان اإلسالم و آرامة الدول اإلسالمية منوطة بمد إن.. االستبداد و ال سبيل غير ذلك

  . ية و البذل و العطاءحاستعدادآم للتض

و أن يحمي  ؛ّر األعداءشسالمية من اإل ولد أن يحفظ اإلسالم و المسلمين و الینسأل اهللا تعال

و  و أن يوفق علماء اإلسالم؛ اإلسالمية من المستعمرين و الخونة اإلسالم و الحوزات العلمية

ن يوفق العلماء أو . القرآن المجيد المراجع العظام للدفاع عن أحكام الشريعة المقدسة و نشر تعاليم

 و وعي مسؤولياتهم الجسيمة في عصرنا، ة بهملألخطار المحدق و طالب العلوم الدينية للتنبه

  . الحاضر

يدي أو يصونها من ، و المؤسسات العلمائية  أن يحفظ الحوزات العلمية اإلسالميةیآما نسأله تعال

الدينية و  و أن يوفق الجيل الشاب من طلبة العلوم. ء االستعمارمالو ع و نفوذ أعداء اإلسالم

مة اإلسالمية للتحرر آذلك يوفق األ. و تزآيتها ء أنفسهم و تهذيبهاالجامعيين و عامة المسلمين لبنا

استلهام تعاليم   ذاتها من خاللیلكي تعود إل، و اجتناب الخمول و التحجر و الكسل من نوم الغفلة

 االستعمار و أعداء اإلسالم األلداء عن یدأيا و ينهضوا و يقطعوا، القرآن النورانية و الثورية

و العظمة  و يحققوا الحرية و االستقالل و المجد، بوحي من االتحاد و الوحدة ميةسالالبلدان اإل

  . الضائعة

  . ١»الكافرين  القومی و انصرنا عللينا صبرًا و ثّبت أقدامناربنا أفرغ ع«

  .ربنا و تقبل دعاء

                                                 
  . ٢٥٠اآلية : سورة البقرة.  ١
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   أقوال مختارة
□   . اهللا یآل الصفات اإلنسانية الحميدة تكمن في االنقطاع الكامل إل

*  

عّد لعباد اهللا المقام الذي ُأ ال تساوي ذرة من، هارجها و زخارفهابإن الدنيا و ما فيها بكل  □

  . الصالحين

*  

  . المحبة أحقر من أن تستحق، إن هذه الدنيا بكل مظاهرها الساحرة □

*  

 □  . األبدي ؟ في مقابل العذاب، ما قيمة هذه الحياة الفانية ذات المظهر الخادع

*  

  و حجب نورانية  يحجب اإلنسان بحجب ظلمانيةی غير اهللا تعالیالتوجه إل□ 

ه عن اهللا تبارك و تالدنيا و غفل یببت في انشداد اإلنسان إلساألمور الدنيوية بأجمعها إذا ما ت□  

  . الظلمانية  الحجبیفإنها تبعث عل، یتعال

*  

 □  . دعةالخا ها عن زخارف الحياة الدنيا و مظاهرو ابتعدوا، آونوا حزب اهللا

ال يمكن أن ،  عليه الّسالمطالب إن رجل الدين الذي يعتبر نفسه من أتباع و شيعة علي بن أبي □

  . ينخدع ببهارج الدنيا

*  

  .  حّب الدنيایتعود إل، و المقدس  الهدف المحددیإن جذور آل االختالفات التي تفتقد إل □

*  

القبائح و الخبائث و المفاسد و  إبعاده عن و ،يتهب لبناء اإلنسان و تریعث أنبياء اهللا تعاللقد ُب □

  . بالفضائل و اآلداب الحسنة غيبهرو ت، الرذائل األخالقية

*  

  . يجعل القلوب تهفو إليكم  مقلب القلوبیفإن اهللا تبارك و تعال، إذا خطوتم من أجل اهللا □

*  

□   . ال تعبأوا بأحد غير الخالق الصمد

*  

 الدنيا و آثرة یتكالبه عل و لكنه يتكدر نتيجة، و مضيءإن قلب اإلنسان آالمرآة صاٍف  □ 

  . المعاصي

*  
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 الذي هو، ضيافة رّب األرباب  و الدخول فيی الحضور في حضرة الحّق تعالیآيف يتسن □

و  ائل األخالقية و المعاصي القلبيةذالتلوثات الروحية و الر مع آل هذه، »معدن العظمة«

  الظاهرية ؟

*  

  . و أفيقوا من نوم الغفلة، شوا عاقبة األمورو اخ.. اهللا اتقو □

*  

.. جهونهاالخطيرة التي ستوا تذّآروا العقبات.. زنوا عواقب األمور.. آونوا بعيدي النظر □

  . و الشدائد و األهوال التي تعقبه تذآروا عذاب القبر و عالم البرزخ

*  

  . حةالقبي إن نيران جهنم تتأجج بإيحاء من أعمال اإلنسان و أفعاله□ 

*  

و إن . باطن هذه الدنيا جهنم إن.. إذا لم يفعل اإلنسان ما يؤجج نار جهنم فإن جهنم خامدة □

  . و لعب بنارها  جهنمی الدنيا إقبال علیاإلقبال عل

*  

  . الدنيا هو ثمرة زرعه في هذه، ما يحصده اإلنسان في العالم اآلخر□  

*  

  .  أيديكمفّكروا بعاقبة أمورآم قبل أن تضيع الفرصة من□ 

*  

  . الشيوخ نسير نحو الموت و نحن، أنتم إيها الشباب تسيرون نحو الهرم و الشيخوخة □

*  

يزيد من ؛ تنصرم من أعمالكم و آل لحظة، تخطونها، و آل خطوة، إن آل نفس تتنفسونه□ 

  . و ربما زاد من ظلمة القلب و التباهي و الغرور ،صعوبة إصالحكم أنفسكم

*  

تتخلصوا من أهواء النفس و رغباتها  باستطاعتكم أن، عزيمة الشباب و إرادتهدمتم تملكون ما□ 

  . الحيوانية الدنيوية و غرائزها

*  

 و لكن تقدم العمر باإلنسان. ضعيفة إن قلب الشاب قلب رقيق و ملكوتي و دوافع الفساد لديه□ 

  . ستحيًالم  أن يصبح استئصالها من القلب أمرًایجذور المعصية إل استحكمت في قلبه

*  
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ق الندم و قمن الضروري تح بل،  اهللایلنطق بكلمة أتوب إلاالتوبة النصوح ال تتحقق بمجرد  □ 

  .  ترك المعاصيی علمالعز

*  

  . نظرة عطف و محبة و انظروا إليهم، ی خلق اهللا و تعاملوا معهم بالحسنی إلاوتودد □

*  

 □  .  عباد اهللا الصالحينیأحسنوا إل

*  

  . الحقيقة ليس بمسلم فهو في،  و لسانه و نظرههلم بقية المسلمين من يدإن الذي ال يس □

*  

  . ی اهللا تعالی عبد اهللا هي إساءة إلیاإلساءة إل □

*  

  . بالتدريج هتيكتسب صبغ،  النفس و يّتبع الشيطانیالذي ينصاع لهو □

*  

  . اهللا و عباده و قلوبهم مفعمة بحب،  اآلخرة يعيشون في سالم و محبةیأهل □

*  

  .  محبة اهللا محبة عباد اهللا هي ظل□

*  

  . مناء الربانيوناأل و علماء الدين و رجاله هم، یالقرآن الكريم أمانة اهللا العظم □ 

*  

  . ادرمسؤولية باقي األف ة العلماء أعظم منو مسؤولي. وظائف العلماء خطيرة للغاية□ 

*  

□   . لم يعد للعالم موضع للتوبة، األخير ورد في الحديث الشريف أن الروح عندما تكون في النزع

*  

  . إذا انحراف العالم فقد يحرف أمة و يجّرها لالنحطاط□ 

*  

 تهذيب المجتمع یفسوف يعمل عل ،إذا آان العالم مهذبًا و مراعيًا لألخالق و اآلداب اإلسالمية □

  . و هدايته

*  

  . ليس أآثر من حجاب ظلماني العلم في النفس التي لم تهذب□ 

*  
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  . الظلمة و العتمة و القلب الفاسد يزيد من دائرةالمظلم ه في الفؤاد العلم نور إّلا أن □

*  

تعادها أآثر بالمتعلقة بالدنيا سببًا في ا يمسي في النفس، ی اهللا تعالیالعلم الذي يقّرب اإلنسان إل□ 

  . عن عرش ذي الجاللة

□   . ظلماني  يمسي حجابین لغير اهللا تعال علم التوحيد أيضًا إذا آا

*  

حق به لبل ي، يجديه نفعًا درس و تعلّم لن فمهما، إذا لم يخرج اإلنسان الخبائث من باطنه□ 

  . أضرارًا

*  

□  .  الفسادیم إلم الفاسد يقود العاَللعاِل ا

*  

حرم عليكم اإلقامة في ي  ـ فإنهإذا لم تدرسوا ـ ال سمح اهللا: )مخاطبًا طلبة العلوم الدينية (□

  . نيةالمدارس الدي

*  

 طريق آبح ی أيضًا علیأخر اخطوا خطوة،  طريق آسب العلمیفي آل خطوة تخطونها عل □

و  و تحصيل المعنويات، و آسب مكارم األخالق،  المعنويةیالقو و تقوية، جماح األهواء النفسية

  . یالتقو

*  

  .  من هذه العلومیفال جدو، ی يكن اإلخالص و قصد القرب لمإذا□ 

*  

  .  المجتمعیح أنفسكم و تهذيبها قبل أن تنزلوا إلاسعوا إلصال□ 

*  

   عندما تعادرون مرآز الفقه ـ الحوزة ـ ينظر منكم أن تكونوا قد□ 

  . و إصالحهم  لكم تربية الناسیهذبتم أنفسكم و زآيتموها لكي يتسن 

*  

نكم فإ، و سلوآكم غير السليم فعالكمأإذا انحرف شخص وارتد عن اإلسالم بسبب أعمالكم و □ 

  . ترتكبون بذلك أعظم الكبائر

*  

يجد له نفوذًا و مكانة في أوساط  و أن، ر اهللا أن يحتفي المجتمع بإنسان قبل أن يهذب نفسهال قّد□

  . نفسه فإنه سوف يخسر، الناس
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*  

  . االختيار من أيديكم سلب زمام إصالحها قبل أن ُيیهذبوا أنفسكم و اعملوا عل□ 

*  

دآم اإلخالص في الدراسة ئو ليكن را ،خالقيةو ابتعدوا عن الرذائل األ، تحلوا باألخالق الحسنة□ 

  . یتعال  اهللایقربكم إليو البحث ل

*  

□  . عن عرشه الربوبية فسوف يبتعد اإلنسان، ة في األعمال إذا لم تتوافر النية الصادق

*  

  . باط في الحوزات العلميةض إشاعة النظم و االنیاحرصوا عل□ 

  . ة مخططاتهمهلكم مواج ينبغي  و، آيان اإلسالمیمار تتطلع للقضاء علأيادي االستع□  

*  

□   . المقاومة ال يمكن، مع وجود حب النفس و الجاه و الكبر و الغرور

*  

 یالذي ال يفكر بغير الحفاظ عل العالم،  الدنيای العالم المشدود إل،ليس باستطاعة عالم السوء□ 

  . اء اإلسالمضد أعد أن يجاهد؛ المنصب و الرئاسة

*  

  .  لكم النضالیيتسن عندها، و أخرجوا حب الدنيا من القلب، اخطوا خطوة إلهية□ 

 ٤٠


