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المقدمة

الحم��دهلل رب العالمي��ن ،و�ص ّلى اهلل على �س �يّدنا محمد Pوعلى �آل��ه الطيبين الطاهرين،
وبعد.
التزكي��ة والتعليم هما منهج الأنبياء في تربية الإن�س��ان وو�صول��ه �إلى المق�صد الأعلى للخلق
وهو التوحيد ،وقد بيّن الأنبياء بتربيتهم � ّأن �أحد ًا لن ي�صل �إلى الحق بغير طريق ا ّتباعهم؛ } ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ{((( .فطريقه��م دواء ك ّل داء ،وراف��ع ك ّل حاج��ة ،وع�لاج ك ّل �أمرا���ض
النف�س ،وجواب كل �س�ؤال ،وهو را�سم طريق الحياة وال�سير الكمالي للإن�سان.
و� ّإن المربّين والمع ِّلمين العظام للنفو���س الب�ش��رية هم �أولئك الذين �س��لكوا م�س��ير التهذيب
باتباعه��م القوي��م للأنبي��اء ،وعرفوا في جهاد النف���س متاه��ات هذا الطري��ق ،و�أدركوا مخاطر
ال�ش��يطان والنف���س وتهديداتهم��ا وحيلهم��ا وخططهم��ا ،وخب��روا زواي��ا ه��ذا الطري��ق الخف ّي��ة
والدقيقة.
ولك��ي يط��وي ّ
طلب طريق المعرفة والتهذيب وال�س��ير وال�س��لوك هذا الطريق ،هم في �أ�ش � ّد
الحاجة �إلى اال�ستمداد من ه�ؤالء الذين �سلكوا �إلى حريم ح�ضرة ّ
الحق.
وك��م ه��و مه � ٌّم العثور على ه�ؤالء ال�س��الكين بحيث قال��وا :لو �أ ّنهم �أفنوا ن�ص��ف �أعمارهم في
طلبهم ليم�ضوا ن�صفه الثاني تحت تعليمهم وتربيتهم فقد فعلوا عظيم ًا؛ وكم هم نادرون �أمثال
ه�ؤالء الذين يتم ّكن الإن�سان من الح�ضور في مح�ضرهم ويعهد �إليهم باطمئنان تربية نف�سه.
(((

�سورة الن�ساء ،الآية .80
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وفي زماننا ،يت�أ ّلق الإمام الخميني{ من بين ال�سالكين والمربّين العظام جوهر ًا ثمين ًا،
ونبع ًا كوثر ّي ًّا يروي ظم�أ عطا�شى طريق ال�سلوك الماء الزالل ويجيب حاجاتهم.
ولهذا فقد �س��عينا �أن نجمع باقة من تعليمات ذلك العظيم في التهذيب وال�س��لوك من �آثاره
الخالدة ،ل ُنقدّمها ّ
لطلب هذا الطريق م�شع ًال يُ�ضيء دربهم.
يتميّز هذا الكتاب ،تهذيب النف�س ب�أ ّنه في تمام مطالبه  -ما عدا المقدّمة  -من ن�صو�ص
وكلمات الإمام الخميني {.
وقد تمّ تخ�صي�صه بمباحث تهذيب النف���س ،حيث تمّ ال�س��عي عند جمع هذه المادة وتبويبها
�أن تت�ض ّمن �أغلب ما ورد عن الإمام{ في عنوان الكتاب ،بحيث يكون الجمع �ش��ام ًال لنكات
و�أ�ص��ول ر�ؤيت��ه .وم��ا حُ ذف من ن�صو���ص المو�ضوع هو المفاهي��م والأفكار المك � ّررة .ول ّأن بع�ض
الن�صو���ص له��ا عدّة وجوه وحيثيات ،ا�ضطررنا �إلى تكرار بع�ض المطالب في الف�صول المختلفة
وربطها بعناوين مختلفة.
في الختام ينبغي توجيه ال�ش��كر �إلى ك ّل الذين �س��اهموا في �إنجاز هذا العمل جمع ًا وتنظيم ًا
وفهر�س ًة وترجمة.
والحمد هلل رب العالمين

الفصل األول

ّ
أهمية تهذيب النفس وضرورته

ضرورة التربية لتحصيل الكمال

ه��ذا الإن�س��ان ل��و خ ّلي ونف�س��ه ولم يُك َب��ح جماحه ،يُ�صبح �أكثر افترا�س � ًا و�شرا�س��ة من جميع
الحيوانات.
�إ ّنك��م ت�ش��اهدون الجرائم التي ُترتكب الآن ّ
بحق الب�ش��ر من ِقبَل ه��ذه القوى العظمى ،والتي
بحق الب�شرية ّ
تت�صوّر �أ ّنها قد تح ّلت بالتربية .هذه الجرائم التي ترتكبها هذه الحكومات ّ
وبحق
�أبناء جن�س��هم على طول التاريخ لم ت�صدر من �أيّ حيوان مفتر���س .فالحيوان المفتر���س يُطارد
الفري�سة ف�إذا نال منها و�شبع ف�إ ّنه ال يُف ّكر بعدها با�ستغالل عدّة من الحيوانات الأخرى وب�سط
هيمنته عليها.
�أمّا هذا الإن�سان الذي ال يعرف ال�شبع وال ح ّد لأهوائه النف�سية فلو �أُعطي دولة ب�أكملها ف�إ ّنه
يبحث عن دولة �أخرى .و�إذا ب�سط هيمنته عليها بادر �إلى البحث عن دولة �أخرى .لي�س لتط ّلعات
الإن�سان ح ّد ًا وال نهاية .فما �أن يح�صل على �شيء تجده يُف ّكر بالح�صول على ما لم يح�صل عليه.
ف ��إذا ُترك الإن�س��ان و�ش ��أنه ف� ّإن �آماله تكون في ال�ش��هوات الالمتناهية وف��ي الغ�ضب الالمحدود
وفي نوازع الهيمنة التي لي�س لها نهاية.
ال تتوهّ م��وا � ّأن الإن�س��ان ل��و �أُعط��ي المنظوم��ة ال�شم�س��ية ب�أكمله��ا �س��يقنع ويكتفي ،ال ب��ل �إ ّنه
�س��يتط ّلع �إل��ى منظوم��ة �أخ��رى� .أنتم ترون �أ ّنه��م الآن يتط ّلع��ون �إلى مناطق �أخ��رى غير الأر�ض.
يريدون ال�سيطرة على الكواكب الأخرى .ف�إذا ما �سيطروا على كوكب فلن يك ّفوا عن التط ّلع �إلى
كوكب �آخر .لقد ُخلق الإن�سان على هذه ال�شاكلة ،ال ح ّد لغ�ضبه ،وال ح ّد ل�شهوته ،ال ح ّد لأنانيّته.
ال �ش��يء يُ�ش � ِبع الإن�س� َ
�ان ما لم يتربّ  .فمن خالل هذه التربية ي�صل الإن�سان �إلى منتهى �شبع
ينال فيه غاية ك ّل تلك الأ�شياء التي يريدها ،وذلك هو الو�صول �إلى الكمال المطلق .ف�إذا و�صل
�إلى الكمال المطلق يح�صل على هذه الطم�أنينة.
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فطم�أنين��ة القل��وب ه��ي في الو�صول �إل��ى اهلل .وبغيره ال تهد�أ القلوب مطلق ًا .هم �أنف�س��هم ال
ينتبهون �إلى �أن هذه النف�س تتط ّلع �إلى الكمال المطلق ،فيتيهون عن الكمال في نهاية المطاف.
�إن نف���س الإن�س��ان تريد الو�صول �إلى الكمال المطلق .والخط�أ يقع في ت�ش��خي�ص ما �إذا كان هذا
�أو ذاك ه��و الكم��ال .ي��رى �أحده��م الكم��ال في العل��م فيقتفي �أث��ر العلم .ويرى �آخ��ر الكمال في
ال�س��لطة فيله��ث خلفه��ا .وك ّل ه�ؤالء ال�س��اعين في الدنيا �إ ّنم��ا يطلبون الكمال المطل��ق؛ وبعبارة
�أخرى الجميع ي�سعون للقاء اهلل ،ولك ّنهم غير ملتفتين(((.
ّ
أهمية تهذيب النفس عند األولياء

م��ن غي��ر الممك��ن �أن تل ّب��وا دع��وة اهلل �إل��ى ال�ضيافة وت��ردّوا ال�ضياف��ة الإلهية ما لم تن�س��لخ
قلوبك��م ع��ن هذه الدني��ا� .إن ما اهتمّ به �أولياء اهلل هو تهذيب النف���س وانتزاع القلب م ّما �س��وى
اهلل والتوجّ ه �إليه �س��بحانه .فك ّل المفا�س��د التي تحدث في العالم هي وليدة التوجّ ه �إلى النف���س
في مقابل التوجّ ه �إلى اهلل .و� ّإن ك ّل الكماالت التي تح ّققت لأنبياء اهلل و�أوليائه كانت نتيجة �سلخ
القلوب ع ّمن �سواه تعالى واالرتباط به .وتتج ّلى عالمات هذه الأمور في �أعمالنا(((.
توصية شرائح المجتمع باالبتعاد عن ّ
حب النفس

ال تجعل��وا النظ��رة نظرة مت�ش��ائمة .وال يكون��نّ الحبّ والبغ�ض في قلوبك��م بحيث تحكمون �أو
تكتبون �أو تقولون ما يُخالف الواقع .قولوا الوقائع.
بالطبع �أنا ال �أعني �أن ت�ؤيّدوا وتروّجوا الفح�ش��اء .لأن هذا العمل خالف ال�ش��رع ومن الذنوب
ظهروا نق��اط ال�ضعف ولكن بهدوء ،ال �أن
الكبي��رة .ولك��ن من ب��اب الموعظة ومن �أجل التنبيه� ،أَ ِ
ي�ش �وّه ال�ش��خ�ص الذي ي�س��مع بما كتبتموه الأمور �أكثر� .إذا قلتم �شيئ ًا �س ّي ًئا �أزعج �أحدً ا وهو � ً
أي�ضا
لم يكن مه ّذب ًا لدرجة كبيرة بحيث يغم�ض عينه عنه .هو �أي� ًضا يقوم في المقابل بر ّد فعل م�شابه
ومغر���ض .ب��ل ويزيد عليه ومن يواجه��ه يزيد عليه �أي� ًضا وهكذا .نح��ن �إذا �أردنا �أن يكون وطننا
لنا وال ي�س��تطيع الآخرون الت�س � ّلط عليه ،من الآن يجب على جميع الطبقات الموجودة التعا�ضد
(((
(((

�صحيفة الإمام ،م� ّؤ�س�سة تنظيم ون�شر �آثار الإمام الخميني ،ج � ،12ص .505 - 504
م.ن ،ج � ،17ص .493
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والتعاون .والتخ ّلي عن هذا الحبّ والبغ�ض المبني على �أ�سا�س حبّ النف�س .و�أن ي�سيطروا قلي ًال
عل��ى ح��بّ النف���س� ،إن لم يتم ّكنوا من اقتالعه ب�ش��كل كام��ل فليق ّللوا منه �إل��ى �أن يتمّ االنت�صار.
و�أن ي�ضبط��وا الأق�لام م�ؤ ّقت ًا و�إذا ما �أرادوا الن�صيح��ة فلتكن ن�صيحة ،ن�صيحة يُمكن �أو يتقب ّلها
الم��رء ،ولك��ن الحدّة ال يُمكن �أن يتح ّملها ذلك المرء نف�س��ه مهم��ا كان .نحن يجب �أن نتع ّلم من
العظم��اء .لقد �س��معتم ق�صة مالك الأ�ش��تر حين �ش��تمه �ش��خ�ص وبع��د �أن علم �أ ّن��ه مالك ذهب
خلف��ه .وكان مال��ك قد دخل الم�س��جد وان�ش��غل بال�صالة فجاءه واعتذر منه .فق��ال� :أنا لم �آت-
هكذا يروون� -إلى الم�سجد �إال لأ�ستغفر لك.
انظ��روا كي��ف يُر ّب��ي وكيف ي�ؤدّي هك��ذا �أمر �إلى التربي��ة .كتب �أحدهم �إل��ى الخواجه ن�صير
الدين الطو�سي{ مكتوب ًا فيه بع�ض الم�سائل .وكان من �ضمن ما كتب له �أن تج ّر�أ عليه ونعته
با�س��م «الكلب» .فعندما �أجابه الطو�س��ي  -ح�س��ب الرواية -ر ّد على ك ّل �إ�ش��كاالته بحكمة �إلى �أن
و�ص��ل �إل��ى قوله (�أن��ت كلب) فكتب ل��ه :كالّ � ،إن �أو�صافي وخوا�صي و�آث��اري تختلف عن �أو�صاف
الكل��ب وخوا�ص��ه و�آثاره .الكلب عنده ال�صفة الفالنية وهي لي�س��ت موج��ودة عندي ،و�أنا ات�صف
بال�صف��ة الفالني��ة وه��ي لي�س��ت موجودة في الكل��ب .لقد ح � ّل الق�ضية بمنته��ى الحكمة في هذا
ال�شكل .ح�سن ًا ،لو � ّأن الخواجة كتب له في جوابه �أ ّنك �أنت الكلب و�أبوك الكلب فلقد كان �سيتل ّقى
في اليوم ال ّتالي كتاب ًا �آخر يحمل �ش��تائم �أكثر .عندما ن�س��تطيع بالل�س��ان الليّن ومن خالل القول
ال�س��ليم الخال��ي م��ن الطعن وغير المغر�ض �أن ُن�صلح النا���س و�أن نزيد من ع��دد �أ�صدقائنا و�أن
يكون هذا هلل فما الداعي لأن يكتب الإن�سان بقلمه �ض ّد نف�سه .الكثيرون يتخيّلون فيظنّ الواحد
منهم � ّأن هذا الذي �أقوله �ض ّد فالن �سيقمع فالن ًا .لك ّنه �سيقمعه هو نف�سه �أ ّو ًال .ه�ؤالء ال ينتبهون
�إل��ى ه��ذا الأمر .فعندم��ا يح�صل مثل هذا الأمر ويقر�ؤون �أن هذا القلم قلم ملوّث ف�إ ّنهم �س��وف
ي�شعرون بالنفور منه.
ما هي دعوى الإن�س��ان الذي يُمكنه �أن يهدي �إن�س��ان ًا �آخر �إلى الخير بل�س��ان طيّب وقلم ح�سن
وبالن�صيحة والم�صادقة كما كان يفعل الأنبياء!(((.

(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،14ص .20 - 18
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انهض ألجل بناء النفس

�أيّها العزيز؛ ا�س��تيقظ من نومك ،وتنبّه من غفلتك ،وا�ش��دد حيازيم اله ّمة ،واغتنم الفر�صة
ما دام هناك وقت ،وما دام في العمر بقية ،وما دامت قواك تحت ت�ص ّرفك ،و�شبابك موجود ًا،
ولم تتغ ّلب عليك الأخالق الفا�سدة بعد ،ولم تت� ّأ�صل فيك الملكات الرذيلة ،فابحث عن العالج،
واعثر على الدواء لإزالة تلك الأخالق الفا�س��دة القبيحة ،وتل ّم���س �س��بي ًال لإطفاء ثائرة ال�ش��هوة
والغ�ضب(((.
ّ
الجميع مكلفون بالتزكية

جميعنا مك ّلفون بتزكية �أنف�سنا ،فقد جاءت البعثة من �أجل التزكية .و�إذا لم تح�صل التزكية
ف �� ّإن ك ّل م��ا يق��ع في النف���س ،وك ّل م��ا يجري معها ،فه��و حجاب للإن�س��ان .ك ّلنا مك ّلف��ون بتزكية
�أنف�سنا حتى ن�ستطيع �أن ن�ستفيد من النور الإلهي ومن نور القر�آن(((.
ّ
التقدم بالقوى اإللهية

ه ّذب��وا �أنف�س��كم وز ّكوه��ا .ال تر ّك��زوا االهتمام عل��ى �أ ّنني بق ّوت��ي ُ�أريد �أن �أطرح فالن � ًا �أر� ًضا
و�أغلبه ً
مثل .لين�صب اهتمامكم على �أن تتقدّموا بقوّة �إلهية� .أي اجعلوا يدكم وعينكم ونف�سكم
وك ّل ما لكم ،بدّلوا ك ّل هذه من قوى �ش��يطانية �إلى قوى �إلهية� .إذا غفل الإن�س��ان كانت قواه قوى
�ش��يطانية؛ عينه �ش��يطانية ،ويده �ش��يطانية� .أمّا �إذا ه ّذب نف�س��ه فت�صير ك ّلها �إلهية .تتحوّل ك ّل
قواكم ق ّو ًة �إلهية ،والقوّة الإلهية �ستنت�صر(((.
السعي ألجل تقوية الروحانية

علين��ا �أن ن�س��عى �إلى تقوية الروحانية و�س��حق النف�س��انية بكل ما ن�س��تطيع .ف ��إذا تح ّقق هذا
الأمر ف�س ُتحَ ّل ك ّل الأمور ل ّأن االختالفات تدور حول هذا الأمر .ال يقع �أيّ اختالف في العالم �إال
(((
(((
(((

الإمام روح اهلل المو�سوي الخميني ،الأربعون حديث ًا� ،ص  ,53تعريب محمد الغروي ،دار التعارف  -بيروت ،ط  ،1998 ،6ح.1
�صحيفة الإمام ،ج � ،14ص .394
م.ن ،ج � ،12ص .243 - 242
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ويكون �س��ببه هو هذا .وال�ش��يطان �أي�ض � ًا قال منذ الي��وم الأول }ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ{(((،
�أنا �أف�ضل منه فع�صى اهلل تعالى .الحا�صل �أ ّنه قال �أنا �أف�ضل وهذا �إرث �شيطاني ورثناه جميع ًا.
ال��ك ّل ي��رون ما عندهم �أف�ضل م ّما ل��دى الآخرين ،و�إذا ما ر�أوه عند الآخرين ي�س��ت�صغرونه� ،أمّا
فيهم فيرونه عظيم ًا .يتجاهلون عيوبهم ويرون العيب ال�صغير لدى الآخرين كبير ًا(((.
ّ
تبعية كل المجاهدات لجهاد النفس

على من يُريد الخروج من هذه الأنانيّة �أنْ يُهاج َر بالمجاهدة ،يُجاهد ويُهاجر هذه الهجرة،
فطب��ق الحدي��ث ال�ش��ريف؛ جئتم من الجه��اد الأ�صغر وبقي عليك��م الجهاد الأكب��ر(((ّ � .إن جهاد
النف���س هو الجهاد الأكبر ،و�س��ائر �أ�ش��كال الجهاد في الدنيا َت َب ٌع لهذا الجهاد ،فلو انت�صرنا فيه
ل��كان ُك ُّل جه��اد نق��وم ب��ه هو جه��اد �إله��ي ،و�إذا لم ننجح ف��ي هذا الجهاد لكانت �س��ائ ُر �أ�ش��كال
جهادنا الأُخرى �شيطان ّي ًة.
طعام ف�أجره ه��و هذا� ،أمّا ذلك
ورد � ّأن م��ن خ��رج للجه��اد من �أجل الح�صول عل��ى جاري ٍة �أو ٍ
الذي يكون جهاده �إلى اهلل ف�أجره على اهلل((( .ف�سنخيّة الأفعال تختلف ،وهناك َف ْر ٌق بين الأفعال
ٌ
مختلف(((.
ال�صادر ِة عن �أولياء اهلل وبين تلك ال�صادرة ع َّنا ل َّأن الم�صد َر
االنتصار في ميدان النفس والروح

ا�س��عوا �إلى �أن تفوزوا في تلك ال�س��احة� ،ساحة الجهاد بين اهلل وال�شيطان ،الجهاد بين نف�س
الإن�سان وروحه .فلو ح ّققتم هذا الفوز ،فال تخافوا �أيّة هزيمة فتلك لي�ست هزيمة(((.

((( �سورة �ص ،الآية .76
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،17ص .531
(((	�إ�ش��ارة �إلى حديث الر�س��ول Pفي ا�س��تقبال المجاهدين حيث قال« :مرحباً بقوم ق�ضوا الجهاد الأ�صغر وبقي عليهم الجهاد
الأكب��ر» .فقي��ل :يا ر�س��ول اهلل ما الجهاد الأكبر؟ قال« :جهاد النف���س» .ال�ش��يخ الكليني ،الكافي،ج���،5ص ،12ت�صحيح وتعليق علي
�أكبر الغفاري ،ن�شر دار الكتب الإ�سالمية ،طهران ،مطبعة الحيدري ،ط�1367 ،3ش ،كتاب الجهاد ،باب وجوه الجهاد ،ح.3
(((	�إ�شارة �إلى الآية }ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ{� ،سورة الن�ساء ،الآية .100
((( الإمام الخميني ،تف�سير �سورة الحمد� ،ص .123 - 122
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،14ص .351
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أولوية البناء الروحي

� ّإن البن��اء الروح��ي يحت � ّل الأولوية بين جمي��ع عمليات البناء .جهاد البن��اء يجب �أن يبد�أ من
الأفراد �أنف�سهم فيبنوا �أنف�سهم ،ويجاهدوا �شيطانهم الداخلي ،ل ّأن هذا الجهاد هو من�ش�أ جميع
يبن الإن�س��ان نف�س��ه فل��ن يتم ّكن من بناء الآخرين،
�أن��واع الجهاد التي تح�صل فيما بعد .وما لم ِ
يبن الآخرون �أنف�س��هم ف�إ ّنهم ال ي�س��تطيعون بناء بلدهم .جهاد البن��اء يجب �أن يبد�أ من
وم��ا ل��م ِ
نف�س الإن�سان.
جهاد النف���س هو الجهاد الأكبر .ولهذا فاالنت�صار في ك ّل �أنواع الجهاد الأخرى والغلبة فيها
رهين بانت�صار الإن�سان في جهاد النف�س.
ف�إذا ان�صبّ اهتمام �أفراد النا�س على �أنف�سهم ،ولم يجاهدوا �شيطانهم ،ف�إ ّنهم عالوة على
�أ ّنهم لن يتم ّكنوا من �إ�صالح المجتمع� ،سيف�س��دون فيه .فجميع المفا�س��د التي تحدث في العالم
مر ّده��ا �إل��ى انع��دام ذل��ك الجهاد ،وه��و الجهاد الأكب��ر .جميع الم�ش��كالت التي يُعانيها الب�ش��ر
هي من �أنف�س��هم .الب�ش��ر هم الذين يرتكبون الجرائم ّ
بحق الب�ش��ر .و�س��ائر الموجودات و�س��ائر
الحيوانات حتى ال�سباع ال تقوم بمقدار ما يرتكبه الب�شر من جرائم .فهذا الب�شر ،الذي لم يتمّ
�إ�صالحه ولم يقم ببناء نف�س��ه هو �أكثر �س��بعية من ك ّل الحيوانات ،فلي���س هناك �سبع كالإن�سان.
وال ي�صل حيوان �آخر �إلى م�ستوى هذا الحيوان �أي� ًضا(((.
وجوب تطهير القلب

وم��ن المه ّم��ات الت��ي ال ب � ّد للإن�س��ان �أن يق��وم به��ا بك ّل ع �دّة وعُ دّة وب��ك ّل ريا�ض��ة ومجاهدة
ويُخ ّل���ص نف�س��ه م��ن قبحها وعارها ،تطهير القل��وب من القذارات المعنوية والأو�س��اخ الخلقية،
ف�إ ّن��ه �إن ق��ام ف��ي المح�ضر الربوبي ب��دون ذاك التطهير المعنوي فال ينال غي��ر �صورة ال�صالة
وق�شرها وتعبها وم�ش ّقتها(((.

(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،11ص .379
الإمام روح اهلل المو�سوي الخميني� ،س ّر ال�صالة� ،ص .37
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دعوة الفئات المختلفة للتهذيب

ه ّذب��وا نفو�س��كم ،و�أخرج��وا ح��بّ الدني��ا من قلوبك��م�( ،أخرجوا) ر�أ���س ك ّل خطيئ��ة((( .فك ّل
الخطايا هي من حبّ الدنيا وحبّ ال�شهرة .اخرجوا هذا الحبّ من قلوبكم و�أميتوه واحيوا بحياة
الإ�سالم ،بالحياة الإلهية .كونوا �إلهيّين ،اتحدوا ،وكونوا �ص ّف ًا واحد ًا(((.
ُّ
التفكر في كيفية عيشنا

يج��ب �أن ُنف ّك��ر كيف جئنا من هناك وكيف نحيا هنا وكيف �س��نرجع �إلى هناك .هل �أ ّننا هنا
ف��ي خدم��ة الحق تعالى وخدمة الخلق؟ هل ُنجاهد في �س��بيل اهلل ونم�ش��ي على �صراط الربوبية
الم�س��تقيم �أم �أ ّنن��ا عن��ه منحرفون؟ ف�إذا ما ك ّنا منحرفين �س��واء لل�ش��مال �أو اليمين ،فال�ش��مال
يُعبّر عنه بـ }المغ�ضوب عليهم{ ،واليمين يُعبّر عنه بـ }ال�ضا ّلين{ ،فهذا في مقابل ال�صراط
الم�ستقيم� .إ ّننا �إذا انطلقنا من على ال�صراط الم�ستقيم فل ُنحافظ على حركتنا الم�ستقيمة ،فال
ننحرف وال نكون �ش��رقيين وال غربيين ،بل م�س��تقيمين ،ال �إلى اليمين وال �إلى ال�ش��مال .نتح ّرك
بنحو م�ستقيم من هنا حتى الالنهاية ،فنكون �سعداء وقد �أ�سعدنا �شعبنا .و�إذا انحرفنا -ال قدّر
اهلل� -إل��ى ال�ش��مال �أو اليمي��ن على حدٍّ �س��واء نكون منحرفي��ن .و�إذا كان لنا مقام م��ا بين �أبناء
ال�شعب ،فعندها �سوف نت�سبّب بانحراف �شعب(((.
التوصية بتقوية الروح والقلب

� ّإن ك ّل عمل يبد�أ من الفكر .ك ّل عمل يبد�أ من التف ُّكر والت�أمّل في �أطرافه .فلو كان في روحنا
�ضعف لن ن�ستطيع عمل �شيء .قوّوا روحكم ،قوّوا قلوبكم وانقطعوا �إلى اهلل(((.

«حب الدنيا ر�أ���س ك ّل خطيئة»؛ ال�ش��يخ الكليني ،الكافي،ج��� ،2ص ،131كتاب الإيمان
(((	�إ�ش��ارة �إل��ى حدي��ث الإمام ال�ص��ادق ّ Q
حب الدنيا والحر�ص عليها،ح.1
والكفر ،باب ّ
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،6ص .284
((( م.ن ،ج � ،9ص .514 - 513
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،18ص .426
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حاجة العموم للتربية والتزكية

تحتاج الجمهورية الإ�سالمية �إلى التربية والتزكية .جميع فئات �شعبنا وجميع ال�شعوب تحتاج
�إل��ى التربي��ة والتزكية ،وتحتاج �إلى تعاليم الأنبياء� .إن مج � ّرد االدّعاء ب� ّأن جمهوريّتنا جمهورية
�إ�سالمية ال يكفي ،و�إ ّنما تكون كذلك وت�صل �إلى كمالها المطلوب عندما يكون اهلل تبارك وتعالى
ه��و الحاكم على هذا ال�ش��عب وعلى ه��ذا البلد؛ يعني عندما تكون الحكومة م��ن �ألفها �إلى يائها
حكومة �إلهية .ويكون ك ّل الزعماء ورجال الدولة والم�س ��ؤولين� ،أ�شخا� ًصا �إلهيّين ،قد خرجوا من
النف�س��انية ،وتجاوزوا الأنانية والذاتية ،وحيث ال وجود للنف�س��ي وال�شخ�صي عندهم ،فيكون ك ّل
ما لديهم من اهلل(((.
ّ
الجدية في تطهير الباطن

أح�س ب� ّأن الغلبة في باطن ذاته ومملكة روحه لجنود الجهل وحزب ال�شيطان  ،فعليه �أن
�..إذا � ّ
يبادر بكل جدّية وب�أية ريا�ضة ومجاهدة لطرد الجنود ال�ش��يطانية من مملكته الباطنية  ،ويمنع
�إبلي�س الخبيث من الت�ص ّرف فيها(((.
ّ
ضرورة تعلم العلوم المعنوية

�إن م��ن �أ�س��مى و�أرف��ع المجاالت التي ينبغ��ي وبنحو عموم��ي �أن تن�صبّ عليها جه��ود التعليم
والتع ّلم هي العلوم المعنوية الإ�سالمية؛ كعلم الأخالق وتهذيب النف�س وال�سير وال�سلوك �إلى اهلل
رزقنا اهلل ذلك و�إيّاكم ف�إ ّنه الجهاد الأكبر(((.
استثمار الفرص

يا �أيّها العزيز ،يا من تقر�أ هذه الوريقات ،خذ العبرة من حال هذا الكاتب الذي يرزح الآن
تح��ت الث��رى ،وهو في العالم الآخ��ر مبتلى ب�أعماله الب�ش��عة و�أخالقه القبيحة .وطالما �س��نحت
(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،13ص .509 - 508
الإمام روح اهلل المو�سوي الخميني� ،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .52
�صحيفة الإمام ،ج � ،21ص .426
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ل��ه الفر�ص��ة فقد �ضيّع عم��ره الثمين بالبطالة والهوى وال�ش��هوة ،ف�أتلف ذلك الر�أ�س��مال الإلهي
و�أباده .فانتبه �إلى نف�س��ك لأ ّنك �س��تكون يوم ًا ما مثلي دون �أن تعلم متى يكون ذلك .فلع ّلك الآن
و�أنت م�شغول بالقراءة� ،إذا تباط�أت ذهبت الفر�صة من يدك .يا �أخي ،ال ت�ؤجّ ل هذه الأمور لأ ّنها
�ليم و�صحيح الج�س��م فاج�أه الموت في لحظة و�أخرجه من
ال تحتمل الت�أجيل ،فكم من �إن�س��ان �س� ٍ
ه��ذه الدني��ا وال نعلم عن م�صيره �ش��يئ ًا� .إذ ًا ،ال ُت�ضيّع الفر�ص��ة ،بل اغتنم اللحظة الواحدة ،ل ّأن
ق�صر الإن�س��ان ف��ي هذه الدنيا التي
الق�ضي��ة عظيم��ة الأهمية ،والرحلة �ش��ديدة الخطورة .ف�إذا ّ
هي مزرعة الآخرة ،يكون ال�سيف قد �سبق العذل ،ولن ت�ستطيع �إ�صالح مفا�سد النف�س ،وال يكون
ن�صيبك �سوى الح�سرة والندم والذل.
� ّإن �أولي��اء اهلل ل��م يخلدوا �إل��ى الراحة �آن ًا ،وكانوا دائمي الخوف من ه��ذه الرحلة المحفوفة
بالمخاطر(((.
االستفادة من الرحمات اإللهية

� ّإن رحمة اهلل قد �أحاطت بك الآن ،رحمة ال�صحّ ة وال�سالمة والحياة والأمن والهداية والعقل
والفر�صة والإر�ش��اد �إلى �إ�صالح النف���س� .أنت مغمور ب�آالف الرحمات الإلهية المختلفة ولك ّنك ال
تنتفع بها ،بل ُتطيع �أوامر ال�ش��يطان .ف�إذا لم ت�س��تفد من هذه الرحمات في هذا العالم ،فاعلم
�أ ّنك في العالم الآخر �ستكون محروم ًا من رحمات اهلل الالمتناهية ،و�س ُتحرم كذلك من �شفاعة
ال�ش��افعينّ � .إن مظهر �ش��فاعة ال�ش��افعين في هذه الدنيا هو االهتداء بهداهم ،وفي ذلك العالم
يكون باطن الهداية هو ال�ش��فاعة .ف�إذا حرمت الهداية ،حرمت ال�ش��فاعة ،وعلى قدر اهتدائك
تن��ل ال�ش��فاعةّ � .إن �ش��فاعة الر�س��ول الأك��رم  Pمثل رحمة الح��ق المطلقة تنال م��ن هو جدير
به��ا .ف ��إذا انت��زع ال�ش��يطان ـ ال �س��مح اهلل ـ بهذه الأ�س��باب الإيم��ان من يدك ،فلن تك��ون جدير ًا
بالرحم��ة وال�ش��فاعة .نع��م ،رحم��ة اهلل وافرة في الدارين .ف ��إذا كنت طالب ًا للرحم��ة ،فلماذا ال
ت�س��تفيد م��ن فيو�ض��ات الرحمة المتتالية في هذه الدنيا ،وهي ب��ذور الرحمات الأخرى؟ � ّإن هذا
العدد الكبير من الأنبياء والأولياء دعوك �إلى مائدة �ضيافة اهلل ونعمته ،و�أنت رف�ضت وهجرت
ك ّل ذلك بو�سو�س��ة من الخ ّنا�س ،وب�إلقاء �ش��يطاني ،و�ضحّ يت بمحكمات كتاب اهلل ،والمتواترات
(((

الإمام الخميني ،الأربعون حدي ًثا� ،ص .188
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م��ن �أحادي��ث الأنبياء والأولياء ،وب�ضروريات عقول العقالء ،وببراهين الحكماء القطعية ،لأجل
نزغات ال�شيطان والأهواء النف�سية .الويل لي ولك من هذه الغفلة والعمى وال�صمم والجهل!(((.
تطبيق قوانين اإلسالم في أنفسنا

واجبن��ا الآن ه��و � ّأن يج��د كل م ّنا ،في �أيّ م��كان ك ّنا وفي �أيّ زمان ،في الب��دء بتطبيق �أحكام
جر عليها �أحكام الإ�سالم ال ن�ستطيع
الإ�سالم من �أنف�سنا ،ف�إذا لم ُن�صلح �أنف�سنا ب�أنف�سنا ،ولم ُن ِ
ت�أ�سي�س حكومة �إ�سالمية� .إذا لم ي�صلح من هو على ر�أ�س الحكومة كرئي�س الجمهورية �أو رئي�س
الوزراء ً
نف�س��ه ،ولم يتبع قوانين الإ�س�لام ،ويُطبّقها في مملكة وجوده ال ي�س��تطيع �أن يقيم
مثل َ
حكومة �إ�سالمية ،وال �أن يكون حاكم ًا �إ�سالمي ًا(((.
ضرورة ثورة النفوس

يج��ب �أن نث��ور داخلي � ًا .يج��ب �أن تنقل��ب نفو�س��نا �أي�ض � ًا ،ف�إذا كان��ت �إلى الآن تحت �س��يطرة
ال�ش��يطان والطاغ��وت يجب �أن نتبدّل ونخرج من ربقة ال�ش��يطان �إلى ظ � ّل الرحمن ،وذلك يكون
ب�أن نعمل وفق القانون الإ�سالمي(((.
النهوض في وجه جنود إبليس

ه��ا �أنتم الآن في �ش��ركة واح��دة يجب �أن تعملوا فيها ب�أمانة و ِديان��ة ،ومثلما تقدّمتم في هذه
الث��ورة تق َّدم��وا �أي� ًضا في ثورتكم �ض ّد جنود �إبلي���س ،ه�ؤالء الجنود الذين يريدون �أن يج ّرونا �إلى
الف�س��اد والظل��م والظ�لام ،فيجب القيام عليهم والوقوف في وجهه��م .وك ّل فرد مك ّلف ب�إ�صالح
نف�س��ه قب��ل �أن ي�صل��ح الآخرين .ك ّلنا مك ّلفون �أن ُن�صلح �أنف�س��نا� .إيران الي��وم بحاجة �إلى رجال
�صالحين يُتابعون �ش ��ؤونها ،وحيثما كنتم عليكم �أن تعملوا وفق �أ�س���س ال�صالح وال�سداد والأمانة
والديانة� .أيّدكم اهلل جميع ًا ،وجعل بالدكم م�ستق ّلة ،وحفظها من �ش ّر ال�شياطين(((.
(((
(((
(((
(((

الإمام الخميني ،الأربعون حدي ًثا� ،ص .189 - 188
�صحيفة الإمام ،ج � ،8ص .284 - 283
م.ن ،ج � ،11ص .504
م.ن ،ج � ،8ص .290 - 289
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ّ
التحرر من أسر الشيطان

�أيّها الإخوة والأخوات الإ�س�لاميّون! �إذا �أردتم اال�س��تقالل والحرية والجمهورية الإ�سالمية،
وقد �ضحّ يتم من �أجل تح�صيلها ب�شبابكم الأع ّزاء وتح ّملتم �ضغوط الحرب المفرو�ضة ،فا�سعوا
في هذه ال�سنة الجديدة �أن تخرجوا من قيد �شيطان النف�س(((.
إصالح النفس بالتالزم مع تقوية البدن

لقد كانت قوّة الروح وقوّة الإيمان هي التي ن�صرتكم على الجنود ال�شيطانية وعلى الطاغوت،
ويجب �أن تمنحكم ُق َّو ُة الإيمان و ُق َّو ُة الباطن تلك الغلبة على الجنود ال�شيطانية في باطن الإن�سان
والتي تريد �إغواءه� .أ�صلحوا �أحوالكم على نحو ما ُت ِّ
عززون من قوّة �أبدانكم(((.
الحاجة إلى اإلصالح حتى آخر العمر

الأه��مّ ه��و �أن يُ�صلح الإن�س��ان نف�س��ه في �ش��هر رم�ض��ان ،فنحن بحاج��ة �إلى الإ�ص�لاح و�إلى
تهذيب النف�س� ،إ ّننا محتاجون �إلى ذلك حتى �آخر نف�س .والأنبياء كذلك محتاجون (�إلى تهذيب
النف���س) ولك ّنهم �أدركوا احتياجهم وعملوا بمقت�ضاه ،ونحن لوجود الحجاب لم نتم ّكن من فهم
ذلك ولم نعمل بواجبنا(((.
الفرعونية كامنة في باطن اإلنسان

ال تت�ص �وّروا � ّأن الذي��ن يمتلك��ون نف�س � ًا فرعوني��ة كان��وا �ش��خ� ًصا �أو ع �دّة �أ�ش��خا�ص .فما دام
الإن�س��ان لم يتلق التربية الإ�س�لامية �أو تربية المدار���س التوحيدية ف� ّإن هذه الفرعونية تبقى في
باطنه ،وكذلك تبقى ال�شيطنة والأنانية(((.

(((
(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،14ص .217 - 216
م.ن ،ج � ،8ص .374
م.ن ،ج � ،18ص .480
م.ن ،ج � ،12ص .508
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ّ
أهمية هزيمة الطاغوت الداخلي

وكما تح ّققت تلك الفتوحات واالنت�صارات في �صدر الإ�سالم على يد عدّة قليلة ،ا�ستطاعت
�أن ته��زم الفر���س وال��روم� ،أنتم �أي� ًضا هزمتم بحمد اهلل هذا الطاغ��وت باالعتماد على الروحية
القوية والإيمان باهلل ،وكذلك اهزموا الطاغوت الكامن في نفو�سكم ،فالمهمّ هو �أن تتغ ّلبوا على
ذلك الطاغوت(((.
استثمار شهر رمضان ألجل إصالح النفس

�أقول لل�س��ادة م ّرة �أخرى �إ ّننا في �ش��هر رم�ضان المبارك و� ّإن �أبواب رحمة اهلل تبارك وتعالى
مفتوحة �أمام جميع المذنبين ،ف�أ�صلحوا نفو�س��كم في هذا ال�ش��هر قبل فوات الأوان� .إ ّننا جميع ًا
محتاجون لإ�صالح نفو�سنا ...،يجب �أن نعوذ باهلل ون�صلح �أنف�سنا(((.
التوصية بإزالة األهواء النفسية

و�إ ّننا ن�أمل �أن يعمل �شعبنا في هذه ال�سنة الجديدة ،بالنحو الذي هي عليه �سيرة الأنبياء ،ويعمل
بالنحو الذي هي عليه �سيرة الأولياء .والأ�صل في ذلك �إزالة الأهواء النف�سية .فالإن�سان مبتلى بهوى
النف���س عل��ى م��دى عم��ره وهو لذلك محتاج �إل��ى الريا�ضة .و�أن��ا المتحدّث �إليكم لم �أو ّف��ق �إلى ذلك.
و�إ ّنني �آمل �أن ي�شهد �شعب �إيران وكافة الم�سلمين في العالم ،تحو ًّل في ال�سنة الجديدة هذه ،فيعملون
لأجل اهلل تعالى ،وال يكون عملهم من �أجل هيمنة نفو�سهم وال من �أجل انت�صارها وال من �أجل الأهواء
النف�سية .و�إن �شاء اهلل ينال الجميع توفيق الباري للمجاهدة في �سبيله تبارك وتعالى(((.
ضرورة التهذيب للمسؤولين

�إ ّنه �شيطان هذا الذي يوجد في ك ّل �إن�سان ويمكن �أن يحرف ك ّل �شخ�ص ويجب على الإن�سان
�أن يُه ّذب نف�سه.
(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،9ص .221
م.ن ،ج � ،15ص .31
م.ن ،ج � ،21ص .324
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�أنت��م الذي��ن تري��دون خدمة هذا ال�ش��عب ،والحكومة التي تريد خدمة هذا ال�ش��عب ،ورئي���س
الجمهوري��ة و�أمثال��ه م ّم��ن يري��دون خدمة ه��ذا ال�ش��عب ،فلينتبهوا �إل��ى �أنهم خدّام ،وق��د �آمنوا
بقلوبهم ب�أ ّنهم يريدون �أن يخدموا هذا ال�شعب(((.
ضرورة ابتعاد المسؤولين عن الجاه والمقام

الأم��ور ب�أيديك��م وعليك��م �أن تخدم��وا هذا ال�ش��عب و�أن تعتبروا �أنف�س��كم خدّام��ه� .إذا خطر
ببالكم ب�أ ّنني وزير ويجب �أن ي�س��مع النا���س كالمي فاعلموا ب�أن الإ�صالح لم ي�ش��ملكم ،حتى ولو
كان خاطر ًا ذهني ًا .لو خطر ببال رئي�س الجمهورية ب�أ ّنني �أكبر م�س�ؤول في البالد وما �شابه ذلك
فمعنى ذلك �أنه لم يُ�صلح نف�س��ه .وخواطر كهذه هي من ال�ش��يطان حتى ولو لم يعمل وفقها لكن
لمج ّرد خطورها فهي من ال�شيطان(((.
تهذيب النفس بالتالزم مع خدمة الشعب

�أتم ّنى �أن تعملوا حيثما كنتم بح�سن نية للإ�سالم ولأجل رفعة الإ�سالم ،و�أن تن�شغلوا بتهذيب
�أنف�س��كم �أي�ض � ًا مثلم��ا �أنت��م م�ش��غولون بعم��ل قيّم ،حتى ي�س��ري منكم الخلق الح�س��ن والنف�س��ية
الح�سنة والأعمال الح�سنة وينتقل �إلى الأ�شخا�ص الذين يراجعونكم(((.
أولوية بناء الروح على بناء الجسم

كما ّ
وظفتم جميع طاقاتكم المادّية والمعنوية في �سبيل بناء البلد� ،آمل �أن ال تغفلوا عن بناء
�أنف�س��كم والآخري��ن ،و�أن ُتق ّدم��وا كما ذكرتكم م��رار ًا بناء الروح على بناء الج�س��م ،كي تم�ضي
الأم��ور �إل��ى الأم��ام بق �وّة الإيمان على �أف�ضل و�أ�س��رع وجه ،بم�ش��يئة اهلل تعال��ى ،و�أن نو�صل هذا
البل��د بع��ون اهلل ،وبالتع��اون م��ع بع�ضنا البع�ض� ،إلى االكتف��اء الذاتي والإعمار الكامل� ،إن �ش��اء
اهلل تعالى(((.
(((
(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،16ص .23
م.ن ،ج � ،15ص .124
م.ن ،ج � ،12ص .103
م.ن ،ج � ،16ص .339 - 338
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جهاد النفس بالتالزم مع جهاد البناء

�أطلب منكم �أن ُتجاهدوا �أنف�سكم �أي� ًضا �أثناء جهاد البناء� .إذا كان ما تقومون به خال� ًصا هلل
فقد ح ّققتم جهاد النف�س �أي� ًضا(((.
مجاهدة ميول النفس

الأ�شخا�ص الذين يُ�ضحّ ون لأجل الإ�سالم ب�أرواحهم التي هي ر�أ�س مال ك ّل �شيء �آخر بالن�سبة
للإن�سان ،ونحن ال نمتلك هذا التوفيق ،وال ن�ستطيعه؛ ق�صارى ما ن�ستطيع فعله هو الدعاء لكم.
عندما تق ّرر �أن تهدوا مثل هذه التحفة لديكم للإ�سالم ،فعندها �إذا طر�أ -على �سبيل الفر�ض -
ما يُعار�ض رغبتكم ف� ّإن عليكم �أن ُتحاربوه خالف ًا لميل �أنف�سكم .وهذا هو الجهاد الباطني الذي
يجب �أن يخو�ضه الإن�سان دوم ًا و�أن ينتبه �إليه �أبد ًا(((.
ّ
ضرورة التهذيب في ّ
القوات المسلحة

عليكم �أو ًال� ،أن ُت�صلحوا �أنف�س��كم .ال تتخيّلوا �أ ّننا الآن �أحرار ،ولدينا بنادق �أي� ًضا ،فيجب �أن
ن�ؤذي النا�س� .أنتم الآن مك ّلفون ،وتحت النظر ،تحت نظر اهلل ،ونظر �إمام الزمان  Qوهم
يُرا ِقبونكمّ � .إن �صحيفة �أعمالكم ُتع َر�ض على �إمام الزمان(((.
احرسوا أنفسكم

(�آمل كما �أ ّنكم ح ّرا�س الإ�سالم) �أن تكونوا ح ّرا�س ًا على �أنف�سكم ،احر�سوا �أنف�سكم .ال تدعوا
النف�س تجمح ،وتفعل ما ت�شاء� .ألجموا �أنف�سكم حتى ت�صير تابعة للإ�سالم .اعملوا ك ّل ما يُريده
اهلل(((.

(((
(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،12ص .449
م.ن ،ج � ،16ص .287
م.ن ،ج � ،8ص .284
م.ن ،ج � ،8ص .122
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توصية الحرس بحراسة النفس

�أيّها الحر���س الأع ّزاء ويا جنود الإ�س�لام ،احر�س��وا �أنف�س��كم �أي� ًضا �أينما كنتم ،حتى ُتح ّققوا
الن�صر على �أنف�سكم والن�صر على ك ّل ال�شياطين(((.
حراسة اإلسالم على ضوء حراسة النفس

�أنتم �أيّها ال�س��ادة الذين �أنتم حر���س الثورة� ،أعني الثورة الإ�س�لامية مثلما تحر�سون الثورة،
تكليفكم الأعلى هو �أن تحر�س��وا الإ�س�لام ،وذلك بحرا�س��ة �أنف�س��كم ،من �أهوائكم النف�سية ،من
�ش��هواتكم ومن الميول الموجودة في ك ّل �إن�س��ان وهي ميول �ش��يطانية .حتى �إذا ما ر�آكم النا���س
�أنتم الحر���س �أو �ش��اهدتكم تلك العيون التي تتربَّ�ص بكم يرونكم �أنا�س ًا �أ�سوياء في الوقت الذي
تتم ّتعون فيه بال ُقدرة ،وتعاملون الفا�سدين ب�شدّة ،ولك ّنكم رحما ُء بالنا�س ُر َفقاء بهم(((.
ّ
مهمة إصالح اآلخرين

مثلما � ّأن ك ّل �شخ�ص وك ّل فرد مك ّلف ب�إ�صالح نف�سه ،كذلك هو مك ّلف ب�إ�صالح الآخرين(((.
ضرورة كبح جماح النفس

تر ّيث��وا قلي� ً
لا وانتبهوا لما ي��دور حولكم .ك ّلما تك ّلم �أحدكم عن �آخر فال يكوننّ ذلك بال�س��وء
فهذا مخالف لآداب الإ�سالم ولآداب الم�سلمين وللإن�سانية ،ومناق�ض ل�سلوك الأنبياء والأولياء.
امتنعوا عن ذلك .تمهّلوا قلي ًال واتركوا هوى النف���س جانب ًا ،ودعوا ال�ش��هرة ،فك ّل م�شاكلنا تنبثق
من هوى النف���س هذاّ � .إن �أعدى �أعداء الإن�س��ان هو نف�س��ه هذه التي بين جنبيه� .ألجموها قلي ًال
واكبحوا جماحها قدر ًا ما(((.

(((
(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،12ص .358
م.ن ،ج � 8ص .380
م.ن ،ج � ،10ص .268
م.ن ،ج � ،13ص .80
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ّ
ضرورة التحكم باألقالم

تح ّكم��وا ب�أقالمك��م ق��در ًا م��ا .واحفظ��وا �أنف�س��كم قدر ًا م��ا .ال ت ّتبع��وا هوى النف���س �إلى هذه
الدرجة .ال ت ّتبعوا ال�شيطان �إلى هذه الدرجة .وفي طرحكم للق�ضايا اطرحوا الق�ضايا ال�صحيحة
وال تطرحوا الق�ضايا الفا�سدة(((.
التربية اإللهية منذ الطفولة

لو ا�ستطعتم �أن تربّوا ه�ؤالء الأطفال بحيث يكونون منذ البداية يريدون اهلل ومتوجّ هين نحو
اهلل ،ول��و تم ّكنت��م م��ن حقن عبودي��ة اهلل واالرتباط باهلل في ه ��ؤالء الأطف��ال ،والأطفال يقبلون
ب�س��رعة� ،إذا �ألقيت��م �إليه��م التربي��ة الإلهي��ة وعبودية اهلل وحقيقة �أن ك ّل �ش��يء من��ه ،وهم قبلوا
ذلك ،فقد خدمتم هذا المجتمع(((.
ِّ
توصية األم والمعلم بتهذيب األطفال

ب�أمومتك��م يج��ب �أن ُته ّذب��وا الأطف��ال ،م��ن خ�لال تعليمك��م يج��ب �أن ُت ِّ
هذب��وا �أي�ض � ًا ،قدّموا
للمجتمع �أفراد ًا �سالمين� ،أ�صلحوا مجتمع ًا(((.
التوصية بتهذيب األطفال

�أيّتها ال�سيّدات المحترمات! ه ّذبن �أنف�سكنّ  ،وه ّذبن �أوالدكنّ  .ر ّبينَ �أوالدكنّ تربية �إ�سالمية،
ففي الإ�سالم ك ّل �شيء ،تخ َل ْقن بالأخالق الإ�سالميّة والتجئن �إلى الإ�سالم ففيه ك ّل �شيء � ..أيّها
ال�سادة المحترمون! �أيتها ال�سيدات المحترمات� .أجيبوا نداء الإ�سالم بلبّيك(((.
توصية أبناء الشهداء بالتهذيب

�سوف يلتفت ق ّرة �أعيننا الأع ّزاء الآن حيث يحملون على عواتقهم الر�سالة العظيمة لآبائهم
العظم��اء �إل��ى ل��زوم العم��ل الد�ؤوب ف��ي طريق تهذيب النف���س والدرا�س��ة ،م�س��تلهمين ذلك من
(((
(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،14ص .373
م.ن ،ج � ،14ص .40
م.ن ،ج � ،7ص .286
م.ن� ،ص .533
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الأرواح ال�س��عيدة لجنود �إمام الزمان� -أرواحنا فداه ،-كي يم�س��كوا بزمام الأمور في مجتمعهم
من خالل اكت�سابهم العلوم والمعارف والمعنويات الإ�سالمية(((.
توصية الرياضيين بالتهذيب

�أتم ّن��ى �أن يك��ون �أبطالنا الأع ّزاء مرفوعي الر�أ���س �أينما كانوا ،و�أن يعملوا في ك ّل مكان بروح
�إن�س��انية ،وبروح �إ�س�لامية ،وبنف���س مه ّذبة ،حتى �إذا ما ذهبوا �إلى �أيّ مكان ،يثبتون عالوة �إلى
تفوّقهم البطولي ،التفوّق في الأخالق والآداب والإن�سانيّة(((.
ّ
التقدم في اإلنسانية

اعتمدوا على �أنف�س��كم وكونوا مع اهلل بعزم وثبات وا�س��عوا لأن تتقدّموا في الإن�سانية قبل �أيّ
تقدّم �آخر(((.
•تربية الإن�سان �أ�سا�س العالم.
•�أ�سا�س العالم قائم على تربية الإن�سان(((.
•�إ�صالح العالم قائم على تربية الإن�سان.
•�إذا ما �صلح الإن�سان �صلح ك ّل ما في العالم(((.
•تربية الإن�سان �أ�صل ف�ساد و�صالح العالم.
•�إن�سان واحد �صالح يُمكن �أن يُربّي عا َلم ًا ،و�إن�سان غير متربّ �أو �إن�سان فا�سد يج ّر العالم
معه �إلى الف�ساد(((.
تأثير اإلنسان على صالح المجتمع وفساده

�إذا بدّل الإن�س��ان نف�س��ه �إلى �إن�س��ان تحت تربية الأنبياء فال ب ّد �أن ي�صير �إن�س��ان ًا ،والمجتمع
(((
(((
(((
(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،20ص .29
م.ن ،ج � ،12ص .104
م.ن ،ج � ،15ص .340
م.ن ،ج � ،14ص .153
م.ن ،ج � ،10ص .68
م.ن ،ج � ،9ص .292
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�أي�ض � ًا يرتق��ي تبع � ًا له .قد ي ��ؤدّي فرد واحد �إلى ف�س��اد مجتمع وفي بع�ض الأحي��ان قد ي�ؤدّي فرد
واحد كذلك �إلى �إ�صالح مجتمع(((.
ّ
المتربي
ضرر اإلنسان غير

�إن �ضرر الإن�س��ان غير المتربّي على المجتمعات ال يفوقه �ضرر �أيّ �ش��يطان و�أيّ حيوان و�أيّ
موجود(((.
السعي للوصول بالجهاد األكبر إلى الكمال

ا�س��عوا �أنتم �إلى �أن تخدموا ال�ش��عب والإ�سالم .وابذلوا ما في و�سعكم لتبلغوا بالجهاد الأكبر
غايته �إن �ش��اء اهلل ،وتكونوا �إن�س��ان ًا كام ًال� ،إن�س��ان ًا �إ�سالمي ًا� ،إن�س��ان ًا ملتزم ًا ،مفيدين لأنف�سكم
وبالدكم و�شعبكم(((.

(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،3ص .394
م.ن ،ج � ،14ص .153
م.ن ،ج � ،8ص .301

الفصل الثاني

األنبياء وتهذيب النفس

صناعة اإلنسان هدف األنبياءR

م��ا م��ن موج��ود يفتن ويعي��ث في الأر���ض ف�س��اد ًا بقدر م��ا يفعل الإن�س��ان ،ه��ذا الحيوان ذو
القدمي��ن ،وم��ا م��ن حيوان محتاج �إلى التربي��ة بقدر ما يحتاج �إليها ه��ذا الحيوان ذو القدمين.
لق��د ُبع��ث جمي��ع الأنبياء منذ البدء و�إل��ى الآن ،حتى الخاتم ،من �آدم حتى الر�س��ول الأكرمP
لغر���ض واحد وهو تبديل هذه الحيوانات �إلى �إن�س��ان ،اله��دف هو هذا .جميع الكتب التي �أُنزلت
من ال�سماء �إلى الأنبياء ،والتي �أعظمها القر�آن ،تهدف �إلى هذه الغاية نف�سها ،وهي �إنقاذ �أفراد
ه��ذا الإن�س��ان الذين وقعوا ف��ي الظلمات ،وغرقوا ف��ي الدنيا ،وال يف ّكرون � ّإل ب�أنف�س��هم ،وك ّل ما
يُريدونه هو لأنف�س��هم ،ال يُف ّكرون �أ�ص ًال ب�أن �ش��يئ ًا �آخر غيرهم موجود� ،إ ّنهم(الأنبياء) يريدون
نج��اة ه ��ؤالء من هذه الظلم��ات ،و�إي�صالهم �إلى عالم النور؛ ظلمات كثي��رة فوقها ظلمات ،الآية
هلل ول��ي الذين �آمن��وا يخرجهم من
ال�ش��ريفة ت�ش��ير �إل��ى �أ ّن��ه يوجد ف��ي هذه الجه��ة الظلمات (ا 
الظلمات �إلى النور) وفي تلك الجهة النور(((.
صناعة اإلنسان طريق األنبياءR

وتل��ك الطريق الت��ي اتخذها الأنبياء كانت طريق التربية والتهذي��ب .لقد جاء الأنبياء لأجل
الإن�س��ان ،ج �ا�ؤوا لأج��ل بناء الإن�س��ان ولم يك��ن لديهم عمل �آخر .لق��د جا�ؤوا لكي يهدوا النا���س
الذين هم على �ش��اكلة الإن�س��ان ولك ّنهم ي�س��يرون في الطريق الخاطئ ،ليهدوهم �إلى ال�صراط
الم�ستقيم(((.

(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،11ص .80
م.ن ،ج � ،15ص .495 - 494
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طريق األنبياء Rهي طريق التربية والتعليم

العال��م مدر�س��ة ،ومع ّلم��و هذه المدر�س��ة ه��م الأنبياء والأولي��اء .ومربّي ه ��ؤالء المع ّلمين هو
اهلل تب��ارك وتعال��ى .فاهلل �س��بحانه وتعالى قد ربّى وع ّلم الأنبياء و�أر�س��لهم لتربية كا ّفة النا���س
وتعليمهمُ .ب ِعث الأنبياء �أولو العزم لك ّل الب�شر وهم مع ّلمو الب�شر ومربّوهم جميع ًا ،ومع ّلم ه�ؤالء
ومربّيهم هو ّ
الحق تعالى .فبعد �أن تع ّلموا الأحكام الإلهية وتربّوا �أُ ِمروا بتربية الب�شر وتعليمهم.
لق��د ج��اء في القر�آن الكري��م عن ر�س��ول اهلل } :Pﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ{((( ،فيذك��ر الداف��ع م��ن وراء البع��ث في ه��ذه الآية؛
وهو � ّأن اهلل �سبحانه وتعالى قد �أر�سل ر�سو ًال من بين ه�ؤالء الأميّين والجهلة والذين ال عهد لهم
بالتربية والتعليم الإلهي ،حتى يتلو �آيات اهلل عليهم ،وبتالوة �آيات القر�آن وبالتربية التي تل ّقاها
نف�س��ه ف��ي ظ � ّل التعاليم الإلهي��ة ،يق��وم بتربيتهم ويز ّكيه��م ويُع ّلمه��م الكتاب والحكمة .ت�ش��تمل
ه��ذه الآي��ة على ن��كات كثيرة حول �أه ّمية تربي��ة المع ِّلم و�أه ّمية التعلي��م والتع ّلم .ففي قوله }ﭞ
ﭟ{ دالل��ة وا�ضح��ة عل��ى مدى �أه ّمية هذا المو�ضوع وعظمته حتى ن�س��به �إلى نف�س��ه �إذ يقول:
}ﭞﭟﭠ{ ً
ر�سول من بين النا�س ،وجميع العالم �أميّون ،حتى الذين تع ّلموا ح�سب الظاهر
علوم � ًا وعرف��وا �صناعات ّ
واطلعوا على م�س��ائل ،لكن في الحقيقة جميعه��م �أميّون وجميعهم في
�ضالل مبين في قبال تلك التربية الإلهية التي تتح ّقق لهم على �أيدي الأنبياء.
الطريق الوحيد للتربية والتعليم هو ذلك الطريق الذي �أوحى به اهلل ربّ العالمين� ،إ ّنه فقط
ذل��ك الطري��ق الذي بيّنه ّ
الحق ،وذل��ك التهذيب المقترن بالتربية الإلهي��ة ،والتي يربّي الأنبياء
النا�س عليها� .إ ّنه ذلك العلم الذي عر�ضه الأنبياء على الب�شر ،ذلك العلم الذي يو�صل الإن�سان
�إلى كماله المطلوب .كما تبيّن الآية الكريمة} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ {((( ،فالنا���س ق�س��مان :ق�سم
م�ؤم��ن؛ وه��م الذين تربّوا على يد الأنبياء ،وبوا�س��طة تربية الأنبي��اء خرجوا من جميع الظلمات
والم�ش��اكل ودخلوا في النور والكمال المطلق .فهذه الآية تو�ضح ميزان الم�ؤمن ومالك الإيمان،
((( �سورة الجمعة ،الآية .2
((( �سورة البقرة ،الآية .257
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وتف�ص��ل م ّدع��ي الإيمان ع��ن الم�ؤمنين ،فالم�ؤمن��ون هم الذين خرجوا من جمي��ع الظلمات �إلى
الن��ور وم��ن جمي��ع النقائ�ص وتج��اوزوا جميع الموان��ع التي تقف ف��ي طريق الإن�س��ان وذلك من
خالل التربية الإلهية التي تل ّقوها بوا�سطة الأنبياء الذين ربّاهم اهلل .فميزان الم�ؤمن هو هذا.
ك ّل �ش��خ�ص ق��د خ��رج من جميع الظلمات بوا�س��طة تعليم الأنبي��اء وو�صل �إلى الن��ور المطلق هو
الم�ؤمن.
� ّإن مدّعي الإيمان كثيرون ،لكن الم�ؤمنين قليلون ،و�أولئك الذين في الجهة المقابلة للم�ؤمنين
}ﭛﭜ{ فوليّهم لي���س اهلل بل الطاغوت ،والطاغوت يُخرج الك ّفار من النور ويو�صلهم
�إلى الظلمات .فمالك الم�ؤمن وغير الم�ؤمن ح�سب هذه الآية ال�شريفة هو هذا .الم�ؤمن الحقيقي
قد اتبع الأنبياء وتربّى على �أيديهم بحيث خرج من جميع الظلمات والنقائ�ص وو�صل �إلى النور،
خ�ص الأنبياء بتربيته وهم
فمع ِّلمه ووليّه هو اهلل �سبحانه وتعالى وبالوا�سطة هم الأنبياء .فاهلل ّ
جا�ؤوا لتربيتنا وتربية جميع الب�شر .ف�إذا ما تربّينا على �أيديهم وا�ستفدنا من العلوم التي جا�ؤوا
بها للب�ش��ر ونهلنا من تعاليمهم ،ن�صير على ال�صراط الم�س��تقيم ونهتدي �إلى النور،ونهتدي �إلى
اهلل تبارك وتعالى الذي هو النور المطلق(((.
هدف األنبياء Rمعرفة النفس والله تعالى

فك ّل م�ش��اكلنا نا�ش��ئة عن كوننا محجوبين عن م�شاهدة الحقيقة كما هي ونظام الوجود كما
ه��و� .إ ّنن��ا نتوهّ ��م � َّأن الحياة هنا �ش��يء والعدم هنا نق�ص ،في حي��ن � َّأن الحياة هنا هي تن ّزل تلك
الحقيقة الآتية من عالم الغيب ،و� َّأن الموت� -إن كان موت ًا �إن�ساني ًا -هو الرجوع �إلى تلك المرتبة
التي كانت �أو ًال ،والمراتب وال�ش�ؤون مختلفة بالطبع.
� ّإن ك َّل م��ا ج��اء ب��ه الأنبياء ل��م يكن مق�صود ًا بذاته ،فت�ش��كيل الحكومة لي���س هدف ًا مق�صود ًا
بذات��ه للأنبي��اء ،والدع��وات مهما تك��ن ف�إ ّنما هي لإيقاظ الإن�س��ان ،ولتفهيم��ه و�إراءته كيف كان
قب ً�لا وم��ا هو الآن؟ وكيف �س��يكون فيما بع��د؟ وكيف هو العالم بالن�س��بة للذات المقدّ�س��ة ّ
للحق
تعال��ى؟ و�إن �أيدين��ا لتق�صر عن الو�صول �إلى هذه الم�س��ائل ،ون�أم��ل ببركة �أولياء اهلل �أن نح�صل
نح��ن �أي�ض � ًا عل��ى معرفة قليلة وتن��زاح عن �أعيننا بع���ض الحجب ل ُندرك ق��ول اهلل تعالى} :ﮩ
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،13ص .505 - 503
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ﮪ ﮫ ﮬﮭ{((( ،و }ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ{((( بقلبن��ا ووجودن��ا ال ب��الإدراك
العلمي ،بل بالم�ش��اهدة ،ل َّأن �إدراكه العلمي �أمر �س��هل ،لكن الو�صول �إلى حيث ي�ش��هد الإن�س��ان
ه��ذه الأم��ور �أمر �صعب ويحت��اج �إلى المجاهدة ،وقد و�ص��ل الأنبياء والأولي��اء بمجاهداتهم �إلى
هذه الأمور(((.
دافع البعثة تزكية النفوس

�أولئك الذين يعتبرون � ّأن البعثة هي بعثة �إلهية و� ّأن دافعها هو هداية جميع الخلق ،عليهم �أن
يتوجّ هوا �إلى غاية البعثة ،و�أن ينتبهوا �إلى الدافع وراءها والذي بيّنه اهلل تعالى في قوله} :ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ((({..انتبهوا لماذا كانت البعثة ،وما
هو دافع البعثة وما الذي يح�صل لو � ّأن �شخ� ًصا خالف هذا الدافع؟
لقد كان الدافع وراء البعثة تزكية النفو�س وتزكية النفو�س �إ ّنما تكون بانتفاء الأنانية ،وانتهاء
الإ ّنيّة ور�ؤية النف���س ،والق�ضاء على طلب الرئا�س��ة ،وزوال حبّ الدنيا ،ليح ّل اهلل تبارك وتعالى
وحبّه مح ّل الجميعّ � .إن غاية البعثة هي �أن تحكم حكومة اهلل في قلوب الب�شر حتى تحكم بال ّتالي
في المجتمعات الب�شرية(((.
تزكية النفوس ألجل إدراك الكتاب والحكمة

بع��ث فيك��م ر�س� ً
�ول يتل��و عليك��م الق��ر�آن والآي��ات الإلهي��ة} ،ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ{((( ،ولع � ّل ه��ذا هو غاية التالوة؛ يتلو من �أجل «التزكية» ومن �أجل «التعليم» ومن
�أجل التعليم العمومي ،تعليم هذا الكتاب نف�س��ه وتعليم الحكمة التي هي من هذا الكتاب نف�س��ه.
�إذ ًا غاي��ة البعث��ة ه��ي نزول الوحي ونزول القر�آن وغاية تالوة القر�آن على الب�ش��ر هي �أن تح�صل
لهم التزكية و ُت�ص ّفى النفو�س من هذه الظلمات الموجودة فيهم حتى تكون �أرواحهم و�أذهانهم
((( �سورة النور ،الآية .35
((( �سورة الحديد ،الآية .3
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،19ص .286 - 285
((( �سورة الجمعة ،الآية .2
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،14ص .393
((( �سورة الجمعة ،الآية .2
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بع��د �أن ُت�ص ّف��ى نفو�س��هم قادرة عل��ى فهم الكتاب والحكم��ة .فالغاية هي التزكي��ة من �أجل فهم
الكتاب والحكمة.
ف�لا ت�س��تطيع ك ّل نف���س �أن ُت��درك ه��ذا الن��ور المتج ّل��ي والمتن � ّزل م��ن الغيب والوا�ص��ل �إلى
مي�سر طالما �أ ّنه ال توجد تزكية ،فيجب تزكية النفو�س
ال�شهادةّ � .إن تعليم الكتاب والحكمة غير ّ
من ك ّل التلوّثات ،والتي �أكبرها عبارة عن تلوّث نف�س الإن�سان ب�أهوائها النف�سانية.
وما دام الإن�سان في حجاب نف�سه ،ال ي�ستطيع �أن يُدرك هذا القر�آن الذي هو نور وطبق ًا لما
ورد ف��ي الق��ر�آن فهو نور ،وال ي�س��تطيع الغارقون في الحجاب وخلف الحج��ب الكثيرة �أن يدركوا
ه��ذا الن��ور ،ه��م يظ ّن��ون �أ ّنهم ي�س��تطيعون ،ولك ّنهم ال ي�س��تطيعون .فال يكون الإن�س��ان � ً
أهل لكي
ينعك�س هذا النور الإلهي في قلبه ما دام غير قادر �أن يخرج من حجاب نف�سه ال�شديد الظلمة،
م��ا دام �أ�س��ير ًا للأه��واء النف�س��انية ،م��ا دام �أ�س��ير ًا للأنانيات ،وما دام �أ�س��ير ًا للأم��ور التي قد
�أوجدها في باطن نف�سه من ظلمات } ﯧ ﯨ ﯩ {(((.
� ّإن الذي��ن يري��دون �أن يفهموا القر�آن ومحتواه ،ولي���س �صورته النازل��ة ال�صغيرة ،بل يريدون
�أن يفهم��وا محت��وى القر�آن بحيث �إ ّنهم ك ّلما قر�ؤوا �أكثر ك ّلما ارتفعوا �أكثر وك ّلما قر�ؤوا �أكثر ك ّلما
اقتربوا من مبد�أ النور ومن المبد�أ الأعلى ،فهذا ال يمكن �إال برفع الحجب و«�أنت حجاب نف�سك»
فيجب رفع هذا الحجاب حتى ت�ستطيع �أن ُتدرك هذا النور كما هو ،والإن�سان الئق هذا الإدراك.
�إذ ًا ف�إحدى الغايات هي تع ّلم الكتاب بعد التزكية وتع ّلم الحكمة بعد التزكية.
� ّإن �أول �آية نزلت على الر�سول الأكرم Pكما ورد في الروايات والتواريخ هي �آية } :ﭻ ﭼ
ﭽ{((( .فهذه الآية هي �أول �آية ،بح�سب ما ُنقل ،قر�أها جبرائيل على الر�سول الأكرم وقد دُعي
فيها منذ البداية �إلى «القراءة» والتع ّلم } .ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ {((( وفي نف�س هذه ال�سورة }ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ{( .((1فهذه ال�سورة هي �أول ما نزل من الوحي وفي �أول نزول للوحي
وردت هذه الآية في هذه ال�سورة }ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ{ .فيُعلم من ذلك � ّأن الطغيان
ووجود الطاغوت من الأمور الأخطر والتي تقع على ر�أ�س الأمور ،ومن �أجل �سحق الطاغوت يجب
((( �سورة الزخرف ،الآية .32
((( �سورة العلق ،الآية .1
((( �سورة العلق ،الآية .1
(� ((1سورة العلق ،الآيتان  6و.7
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تعليم «الكتاب» و«الحكمة» وتع ّلم «الكتاب» و«الحكمة» و«التزكية» .فالإن�س��ان هو هكذا ،والو�ضع
الروحي لك ّل النا�س هو بهذا النحو ،فبمج ّرد �أن ي�ستغني �أحد ما يطغى .فلو ا�ستغنى مالي ًا يطغى
بنف�س المقدار ،ولو ا�ستغنى علمي ًا يطغى بنف�س المقدار ،ولو ح�صل على مقام ف�إ ّنه يطغى بنف�س
مق��دار ذل��ك المقام .ففرعون الذي يُ�س � ّميه اهلل تبارك وتعالى طاغية هو ط��اغ لأ ّنه ح�صل على
المقام ولم يكن فيه دافع �إلهي فج ّره هذا المقام �إلى الطغيان .الأ�شخا�ص الذين يح�صلون على
يح�صلون منها ف� ّإن طغيانهم �س��وف يزداد ،و� ّإن
الأمور الدنيوية بدون تزكية النف���س ،فبقدر ما ّ
وب��ال ه��ذا المال وهذا المنال وهذا المقام وه��ذا الجاه وهذا المن�صب هو من الأمور التي توقع
الإن�س��ان ف��ي ال�صعوبات والمحن ف��ي الدنيا ،وفي الآخرة �أكثرّ � .إن غاي��ة البعثة هي �أن ُتخ ّل�صنا
من �أنواع الطغيان ،و�أن ُنز ّكي �أنف�س��نا ،وُن�ص ّفي نفو�س��نا وننقذها من هذه الظلمات .فلو ح�صل
هذا التوفيق للجميع� ،س ُت�صبح الدنيا نور ًا واحد ًا كنور القر�آن وتجلي ًا لنور ّ
الحق(((.
ّ
تقدم التزكية على تعليم الكتاب والحكمة

اهلل تب��ارك وتعال��ى ي�س��تخدم تعبير الم ّنة على النا���س في م��وارد التزكي��ة والتعليم والتربية
والتعلي��م .لق��د م��نّ اهلل ،وبعث الر�س��ول من �أج��ل التربية والتعلي��م ،وذكر التربية قب��ل التعليم،
} ﯱﯲﯳﯴ{((( فالتزكي��ة �أو ًال .بالطب��ع �إذا ما �أردنا الدخول
ف��ي تفا�صي��ل هذه الآية ال�ش��ريفة ف� ّإن ذلك �سي�س��تغرق وقت ًا طوي ً�لا .ولك ّنني �أق��ول كلمة وهي � ّأن
هذه الآية ال�ش��ريفة ُتبيّن لنا موقع التعليم والتربية وهي تحتاج �إلى �ش��رح وتف�صيل .فمن خالل
تعبي��ر }ﯤﯥﯦﯧ{ نفه��م � ّأن �أ�سا���س بعث��ة النبي هو م��ن �أجل التربي��ة والتعليم .يتلو
الآيات ،والآيات هي العلوم التي بها ينظر �إلى ك ّل �شيء على �أ ّنه �آية ،يتلو الآيات عليهم ويز ّكيهم
ويُطهّره��م ويُطهّر نفو�س��هم ،وبعد �أن يُطهّره��م }ﯲﯳﯴ { .التربية
ت�سبق التعليم .ف�إن لم ت�سبقه ينبغي �أن ُتالزمه و�أن تكون الأولوية لها� .إذا لم ُت َّ
زك الأنف�س و�إذا
لم ُتطهّر ولم تتخ ّل�ص من تلك الأو�صاف الفا�سدة ف� ّإن العلم �سيترك الأثر ال�سيّئ عليها(((.
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،14ص .390 - 388

(((

م.ن ،ج � ،12ص .492

(((

}ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ { �سورة �آل عمران ،الآية .164
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القرآن كتاب الدعوة واإلصالح

الحي بتهذيب النا�س كما لم يهتمّ ب�أيّ �شيء �آخر ،بل يُمكن
اهتمّ القر�آن وهو الكتاب الإلهي ّ
القول ب� ّأن القر�آن نزل بهذا الهدف ل ّأن الب�شر كانوا محتاجين �إلى هذا الأمر �أكثر من �أيّ �شيء
غي��رهّ � .إن الق��ر�آن كتاب لبناء الإن�س��ان في تم��ام المراحل التي يطويها الإن�س��ان ،فللقر�آن دعوة
وطري��ق في جميع المراحل .وجمي��ع الق�ص�ص الواردة في القر�آن -والتي تك ّررت �أحيان ًا لأهمية
الم�س ��ألة -كانت لإر�ش��اد النا���س ولأجل التهذيب .لي���س الق��ر�آن كتاب الأح��كام (الفقهية) فقد
ذك��ر ك ّلي��ات و�أ�صول الأحكام ولي���س بنحوها الكامل �أي� ًضا .القر�آن كت��اب الدعوة وكتاب �إ�صالح
المجتمع حيث �إ ّنه بعد �إ�صالح المجتمع يجب العمل ب�س � ّنة النبي والأخبار الواردة عن الر�س��ول
الأك��رم و�أئم��ة الهدى ورواتهم .وعليه فهاتان النكتتان ت�ؤدّيان �إلى �أن نهتمّ ب�أمر تهذيب نفو�س��نا
لأ ّنه �أهم الأمور عند الإ�سالم(((.
تقوية األبعاد المعنوية وإقامة العدل

لقد دعا القر�آن �إلى المعنويات بالقدر الذي ي�س��تطيع الإن�س��ان الو�صول �إليه ،ومن ثم �إقامة
العدل .وكان النبي  Pو�س��ائر الذين كانوا ل�س��ان الوحي ،مهت ّمين بكال الأمرين .وكانت �سيرة
الر�سول تدل على ذلك �أي� ًضا ،حيث بقي يعمل على تقوية المعنويات �إلى ما قبل ت�شكيل الحكومة.
وم��ا �أن تم ّك��ن من ت�ش��كيل الحكوم��ة حتى عمل ع�لاوة �إلى المعنوي��ات ،على �إقام��ة العدل .فقد
�ش � ّكل الحكوم��ة و�أنقذ ه ��ؤالء المحرومين من ني��ر الظالمين بالقدر الذي ت�س � ّنى له من الوقت.
وهذه ال�سيرة المتوا�صلة للأنبياء ،ينبغي �أن يحر�ص عليها ويبقيها الذين يعتبرون �أنف�سهم �أتباع
الأنبياء� ،سواء في الجوانب المعنوية حيث يجب على �أهل المعنويات العمل على تقوية الجوانب
المعنوية لديهم ولدى النا���س �أي� ًضا ،وعلى النا���س االهتمام بهذه الجوانب كذلك� ،أم فيما يتع ّلق
ب�إقام��ة الع��دل .فالحكومة الإ�س�لامية مطالبة ب�إقامة العدل في نف���س الوقت ال��ذي ُت�صحّ ح فيه
المعنوي��ات وت��روّج له��ا .ونح��ن �إذا ك ّنا �أتباع الإ�س�لام و�أتب��اع الأنبياء ،فهذه هي �س��يرة الأنبياء
المتوا�صل��ة .و�إذا افتر�ضن��ا ا�س��تمرار بعثة الأنبي��اء �إلى الأبد فلن تحيد �س��يرتهم عن ذلك؛ من
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،15ص .504
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تقوي��ة الجوان��ب المعنوية في الب�ش��ر بالق��در الذي يليق بهم ،واال�س��تمرار في �إقام��ة العدل بين
النا�س وقطع دابر الظالمين .ونحن علينا �أن نعمل على تقوية هذين الأمرين.
علين��ا جميع � ًا ،نحن وك ّل ال�ش��عب وك ّل النا���س� ،أن نعمل عل��ى تقوية الحكومة الإ�س�لامية كي
يت�س � ّنى له��ا �إقام��ة الع��دل ،وعل��ى الحكومة االهتم��ام بالجوان��ب المعنوي��ة �أي� ًضا ،فلأنه��ا تابعة
للإ�س�لام ،يج��ب �أن تكون على نهج الإ�س�لام .وعلى نهج الإ�س�لام يعني هذي��ن الأمرين وهذين
الطريقين اللذين في الإ�س�لام ،حفظ المعنويات وتقوية معنويات النا���س ،و�إقامة العدل بينهم
و�إنقاذ المظلومين من �أيدي الظالمين(((.
ابتعاد اإلنسان عن المفاسد والرذائل

لقد بُعث الأنبياء لأجل هذا الهدف ،وهو تربية الإن�س��ان؛ �صناعة الإن�س��ان؛ وتجنيب الب�ش��ر
�أنواع القبائح وال�ش��رور والمفا�س��د والرذائل الأخالقية ،وتعريفهم بالف�ضائل والآداب الح�س��نة
«بعثت لأتمم مكارم الأخالق»(((.
الدعوة إلى الصراط المستقيم والكمال اإلنساني

�إن �س��عي الأنبي��اء وفك��رة البعث��ة في جميع القرون ه��و تربية هذا الموج��ود }ﭔ{ ،هذا
الموج��ود ال��ذي يُم ّث��ل ع�صارة جميع المخلوق��ات وب�إ�صالحه يت��مّ �إ�صالح العالم وبف�س��اده ينج ّر
العالم �إلى الف�ساد .كان �سعي الأنبياء من البداية �إلى النهاية هو دعوة هذا الموجود �إلى ال�صراط
الم�ستقيم و�شدّه �إليه ،لي�س مج ّرد الهداية والكالم فقط بل بالداللة على الطريق وبكونهم القدوة
في الأعمال والأفعال والأقوال من �أجل �إي�صال هذا الموجود �إلى كماله الالئق به(((.
عالج النفوس ،مقصد الشرائع اإللهية

ك ّل ال�ش��رائع الإلهي��ة مق�صده��ا الأ�سا�س��ي ه��و ن�ش��ر المع��ارف ،وذل��ك ال يح�ص��ل �إال بعالج
النفو�س و�إبعادها عن ظلمة عالم الطبيعة وخال�صها �إلى عالم النورانية(((.
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،17ص .528
((( الإمام روح اهلل المو�سوي الخميني ،الجهاد الأكبر� ،ص .12
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،14ص .8 - 7
((( الإمام الخميني� ،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .271
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أدعية األئمة Rمن جهة تهذيب النفس

�إن هذه الأدعية ُتهيّئ النفو���س للتخ ّل�ص من العالئق التي ُتكبّل الإن�س��ان ،والتح ّرر من �أ�س��ر
تع ّلق��ات عال��م الطبيعة التي قادت الإن�س��ان �إلى ال�ضياع والحيرة ،و�س��لوك طريق الإن�س��انية� .إن
الطرق الأخرى لي�ست طريق الإن�سان ،فطريق الإن�سانية هو ال�صراط الم�ستقيم الذي �أ�شار �إليه
الأئمة في �أدعيتهم ومناجاتهم بطريقة وا�ضحة بعد ق�صر اليد عن الدعوة العلنية.
لم يكن هدف الأنبياء ال�سيطرة واال�ستيالء ،ولم يكن هدفهم ك�سب الدنيا وعمارتها بل كان
هدفه��م هداية �أهل الدنيا و�إر�ش��اد هذا الإن�س��ان الظل��وم والجهول ،الجاهل ج��د ًا� ،إلى الطريق
القويم لي�سلك منه� .إن ذلك الطريق الذي يو�صلكم �إلى اهلل تبارك وتعالى هو هذا} :ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ{((( ،م��ن الدني��ا �إلى النهاية حي��ث ك ّل العالم ،من الدنيا �إلى ما وراءها حيث النور
المطل��ق .لقد جاء الأنبياء لإي�صالنا �إل��ى ذلك النور }ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ {((( .والطاغ��وت ه��و
في قبال الأنبياء وفي قبال اهلل(((.
الخروج من الظلمات ودخول عالم النور

ج��اء الأنبي��اء لإنقاذن��ا نحن الذين لم َ
نحظ بالنور وقد �أحاط��ت بنا الظلمات من ك ّل جانب،
ليخرجون��ا م��ن ه��ذه الظلمات المتن ّوع��ة ويو�صلونا �إل��ى عالم النور حي��ث �إ ّنك��م �إذا و�صلتم �إلى
عالم النور� ،ستكونون نورانيين من قمة ر�ؤو�سكم حتى �أخم�ص �أقدامكم ،ت�صبحون نور ًا .ي�صير
ال��كالم ال��ذي تنطقون به نوراني ًا ،الكالم الذي ت�س��معونه نوراني ًا .الأذن وال�س��مع والب�صر يكون
نوراني ًا .لقد تركت ك ّل �سمعك ووجدت �أذن ًا نورانية� .أعر�ضت عن ب�صرك الظلماني ولقيت عين ًا
نورانية .العين التي تتوجّ ه بها �إلى اهلل ،والأذن التي تتوجّ ه بها �إلى اهلل(((.

((( �سورة هود ،الآية .56
((( �سورة البقرة ،الآية .257
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،13ص .35 - 34
((( م.ن ،ج � ،11ص .384
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ُّ
تحرر اإلنسان من العالئق الدنيوية

الأنبي��اء بذل��وا ك ّل جهودهم م��ن �أجل تحرير ه ��ؤالء الك ّفار والمنافقين وه ��ؤالء المنحرفين
و�أ�س��ارى �أغ�لال �أنف�س��هم و�أغ�لال تع ّلق��ات الدني��ا  -وجمي��ع المفا�س��د ناجم��ة عن ذل��ك  -كان
الأنبي��اء يري��دون تحري��ر ه ��ؤالء وكانت هذه المه ّم��ة �صعبة ج � ّد ًا .وهذه المه ّمة ل��م تتح ّقق على
�صعي��د العم��وم (في ال�س��ابق) حتى يمكن تح ّققها (فيم��ا بعد) .ومن الآن ف�صاع��د ًا لن يتح ّقق
هذا المعنى كذلك .هذا الإن�سان لن ي�صير �آدمي ًا حتى نهاية المطاف .هناك مثل معروف يقول
ك��م م��ن ال�س��هل �أن ُت�صبح عالم � ًا (عالم دين) ولك��ن كم من ال�صع��ب �أن ُت�صبح �إن�س��ا ًنا .وكان
�شيخنا(((  Mيقول :ما �أ�صعب �أن ُت�صبح عالم ًا ومن المحال �أن ُت�صبح �إن�سان ًا(((.
علماء الدين ومسؤولية تبليغ دعوة األنبياء

جمي��ع الأنبي��اء ه��م معج��زة ،والجمي��ع ج��اءوا ل�صناع��ة الب�ش��ر .يري��دون �أن ي�س��ير الب�ش��ر
على ال�صراط الم�س��تقيم الإلهي ،و�أن يعي���ش الب�ش��ر في �س�لام و�صفاء و�أخوّة .هذه هي وظيفة
المر�س��لين الإلهيين الذين جا�ؤوا للأر�ض كي يرتقوا بالب�ش��ر من هذا العالم �إلى العالم الأعلى.
وعلم��اء الدي��ن والروحاني��ون (في مختل��ف الأمم) لديه��م وظيفة ،علم��اء الدين الم�س��يحيون،
وعلماء الدين الم�س��لمون ،وعلماء الدين اليهود ،جميع علماء الدين .وهذه الوظيفة هي التبعية
التامة للأنبياء وللذين جاءوا لتربية الب�ش��ر و�إر�س��اء �أ�س���س ال�سالم وال�صفاء بين �أفراد الب�شر.
يحت��ل علم��اء الدي��ن المرتبة الأولى في مج��ال تحقيق تط ّلعات الأنبياء والت��ي هي الوحي الإلهي
نف�س��ه .فعل��ى علم��اء الدين تكليف �إله��ي ،وهو تكليف �أعظ��م و�أكبر من تكاليف وواجبات �س��ائر
النا���س .عليه��م م�س ��ؤولية �إلهي��ةّ � .إن علماء الدين م�س ��ؤولون �إزاء الأنبياء وبي��ن يدي اهلل تبارك
وتعال��ى� .إ ّنه��م م�س ��ؤولون عن تبلي��غ تعاليم الأنبي��اء �إلى النا���س والأخذ ب�أيديه��م و�إنقاذهم من
م�شاكلهم(((.
(((
(((
(((

ح�ض��رة �آية اهلل العظمى الحاج ال�ش��يخ عبد الكريم الحائري الي��زدي (1355-1276هـ.ق ).من الفقهاء العظام ومراجع التقليد
عند ال�شيعة في القرن الرابع ع�شر الهجري ،يعتبر م�ؤ�س�س الحوزة العلمية في قم �سنة  1340هـ.ق.
�صحيفة الإمام ،ج � ،14ص .12
م.ن ،ج � ،11ص .407 - 406
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الرشد وتربية أبعاد الوجود اإلنساني

ارتق��وا ببن��اء �أنف�س��كم في جمي��ع الأبعاد التي ج��اء الأنبي��اء لتربيتها وتكميله��ا ،في الجانب
العلم��ي ب��ك ّل �أبعاد العلم ،والجانب الأخالق��ي بك ّل �أبعاد الأخالق؛ تهذيب النف���س وانعتاقها من
زخ��ارف الدني��ا ،فمن�ش ��أ ك ّل الكماالت هو تخلي�ص النف���س من التع ّلقات ،و�ش��قاء ك ّل �إن�س��ان في
تع ّلقه بالمادّيات� .إن تع ّلق النف���س بالمادّيات يُخرج الإن�س��ان من ركب الإن�س��انية ،والخروج من
التع ّلقات المادّية والتوجّ ه �إلى اهلل تبارك وتعالى يو�صالن الإن�س��ان �إلى مقام الإن�س��انية .ولأجل
هاتين الجهتين كذلك قد جاء الأنبياء� :إخراج النا�س من التع ّلقات ،والت�شبّث بمقام الربوبية(((.
التعريف بمبدأ الوحي

الأ � َّإن جمي��ع الق�ضاي��ا هي من �أجل المعنويات .والأنبياءالذين جا�ؤوا ون�ش��روا الأحكام �إنما
فعلوا ذلك من �أجل تزكية النا�س } ﯱ ﯲ ﯳ {((( .الجميع جا�ؤوا من �أجل
تعريف النا�س بمبد�أ الوحي وبال�سير �إلى اهلل وهدايتهم �إلى ال�صراط الم�ستقيم(((.
دعوة موسى Qورسول الله Pإلى تهذيب النفس

راع ينه�ض بع�صاه ويتوجّ ه �إلى فرعون ويطلب منه �أن يُ�س ِلم ويُ�صبح �إن�سان ًا .ويتيم �صغير...
ٍ
ينه�ض من الحجاز ويدعو جميع الأمم وال�ش��عوب �أن ت�صل �إلى الإن�س��انية ك ّلها .الهدف هو هذا؛
�أن ن�صير �إن�سان ًا ولكن الأمر مع الأ�سف �صعب.
هناك مثل يقول« :من ال�س��هل �أن ُت�صبح عالم ًا ولكن من ال�صعوبة �أن ُت�صبح �إن�س��ان ًا» .وكان
يقول المرحوم ال�شيخ عبدالكريم (الحائري اليزدي)« :ما �أ�صعب �أن ُت�صبح عالم ًا ومن المحال
�أن ُت�صبح �إن�سان ًا ،ك�أ ّنه محال .والأنبياء قد بعثوا ليجعلوا هذا المحال ممكن ًا(((.

((( �صحيفة الإمام ،ج � ،8ص .267
((( �سورة الجمعة ،الآية .2
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،19ص .51
((( م.ن ،ج � ،13ص .36 - 35
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اإلسالم وبناء اإلنسان

جاء الإ�س�لام �أ�سا�س� ً�ا للبناء ،ونظره �إلى بناء الإن�س��ان ،الجهاد من �أجل البناء ،وبناء الإن�س��ان
لنف�سه مقدَّم على ك ّل �أنواع الجهاد .هذا ما �سمّاه الر�سول الأكرم« Pالجهاد الأكبر» .فهو � ً
إذا جهاد
عظيم و�صعب ،وك ّل الف�ضائل ت�أتي بتبعه .الجهاد الأكبر هو جهاد الإن�سان مع نف�سه الطاغوتية(((.
َّ
تربية اإلنسان المهذب الواعي

� ّإن نظام الإ�سالم لي�س نظام ًا مادّي ًا� .إ ّنه نظام مادّي -معنوي .والمادّية التي يقبلها الإ�سالم
ه��ي الت��ي تك��ون في ظ ّل المعنوي��ة� ،أي المعنويات والأخالق وتهذيب النف���س .لقد جاء الإ�س�لام
لتهذي��ب الإن�س��ان ول�صناعت��ه .كل المدار���س التوحيدية ج��اءت ل�صناعة الإن�س��ان وبنائ��ه� .إ ّننا
مك ّلفون ب�صناعة الإن�س��ان� .أنتنّ �أيّتها ال�س �يّدات الالتي تحمل ّتن الم�ش � ّقة وجئتنّ �إلى هنا� ،إ ّنكنّ
مك ّلفات ب�صناعة الإن�سان ،مك ّلفات ب�إعداد الإن�سان المه ّذب في �أح�ضانكنّ .
� ّإن هدف الإ�س�لام وهدف جميع الأنبياء هو تربية النا���س ،وجعل ال�صورة الب�ش��رية �إن�س��ان ًا
معنوي � ًا وحقيقي � ًا .المهم في نظر الأنبياء هو �أن ي�صير الإن�س��ان �س��ليم ًا ،و�إذا ما تربّى الإن�س��ان
فك ّل الأمور تح ّل .البلد الذي فيه �إن�سان مه ّذب ال يُعاني من م�شاكل ،ل ّأن الإن�سان المه ّذب الواعي
يقوم بت�أمين جميع �أبعاد ال�سعادة للبلد .الإن�سان الم�ؤمن باهلل تبارك وتعالى ،الإن�سان الملتزم،
الإن�سان المه ّذب ،يقطع يد الظالم(((.
األنبياء والنهي عن ّ
تمرد اإلنسان

لأج��ل ه��ذا ن��زل القر�آن ،ولأجل هذا جاء الإ�س�لام ،من �أجل �أن يتربّى النا���س ،فلوال التربية
لكان��وا �أ�ش � ّد افترا�س � ًا و�إيذا ًء م��ن ك ّل الحيوانات .الإن�س��ان موج��ود �إذا لم يخ�ض��ع للتربية ،فلن
يُ�ضاهي��ه حي��وان وال موج��ود في العال��م خطور ًة و�إي��ذاءً .ك ّل الأنبي��اء الذين بُعثوا ج �ا�ؤوا لتربية
هذا الموجود الذي لو �أطلق عنانه لأف�سد العا َلم .وللأ�سف ف� ّإن الأنبياء بدورهم لم ينجحوا في
تحقيق مه ّمتهم(((.
(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،8ص .300
م.ن ،ج � ،7ص .531
م.ن ،ج � ،12ص .423
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توفير شرائط التهذيب

ُج�س��د
للإ�س�لام �أح��كام وقوانين لك ّل ه��ذه المراحل ،لتربّي الإن�س��ان فرد ًا كام ًال فا�ض ًال ،ي ّ
القان��ون ويعم��ل على تطبيق��ه تلقائي ًا .ويت�ضح �إل��ى �أيّ حدٍّ يهتم الإ�س�لام بالحكومة والعالقات
ال�سيا�س��ية واالقت�صادي��ة للمجتم��ع ،لك��ي يو ّف��ر ك ّل الظ��روف لأج��ل تربي��ة الإن�س��ان المه � ّذب
الفا�ضل(((.
ّ
النظام االجتماعي العادل ألجل تربية اإلنسان المهذب

ينظ��ر الإ�س�لام �إل��ى القان��ون بنظ��رة «�آلي��ة» ،بمعن��ى �أ ّن��ه يعتب��ره �آل��ة وو�س��يلة لتح ّقق
العدال��ة ف��ي المجتم��ع ،ووا�س��طة للإ�ص�لاح االعتق��ادي والأخالق��ي وتهذي��ب الإن�س��ان.
فالقان��ون �إ ّنم��ا يك��ون لأج��ل التنفي��ذ و�إحالل النظ��ام االجتماع��ي العادل من �أج��ل تربية
ّ
المهذب(((.
الإن�سان
التهذيب في رأس برنامج القرآن

جميع الم�سائل الواردة في الإ�سالم ،وحتى م�سائله ال�سيا�سية ،ف�إ ّنها جميع ًا م�سائل تهذيبية،
لأجل �صناعة الإن�س��ان .يجب �أال ُن�س ّي���س اليوم جميع الم�س��ائل ،بل يجب �أن ن�ضعها ك ّلها باتجاه
الم�سائل الإ�سالمية وبخا�صة التهذيب� .أنتم تالحظون ب�أن لحن القر�آن في هذا الباب هو �أكثر
و�آك��د م��ن ك ّل الأبواب الأخرى؛ بعد عدّة �آيات فيها الق�س��م ي�أتي } ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ {((( ،وهذا يجعلنا ُندرك � ّأن �أ�سا���س الم�س��ائل ،والذي به ت�صلح الأمور ،هو التهذيب،
و� ّأن �أ�سا���س جمي��ع االنحراف��ات هو عدم التهذيب والد�� ّ�س في نف���س الإن�س��ان ،الد�� ّ�س �ش��يطان،
ولذلك علينا �أن ن�ضع هذا في ر�أ�س �أولوياتنا(((.

((( الإمام روح اهلل المو�سوي الخميني ،والية الفقيه� ،ص .29
((( م.ن� ،ص .73
((( �سورة ال�شم�س ،الآيتان  9و.10
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،15ص .514 - 513
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حروب النبي  Pألجل التهذيب

تل��ك الح��روب التي خا�ضها الر�س��ول الأكرم � ،Pس��واء كان��ت دفاع ًا �أو ابت��داء ًا ،كانت هي
الأخ��رى �آث��ار الرحم��ة الإلهية؛ لأجل تهذيب ال�ش��عوب .ف�أولئ��ك الذين يُمك��ن تهذيبهم يجب �أن
يُه ّذبوا و�أولئك الذين يُ�ش ّكلون مانع ًا من تهذيب الأمم يجب �أن يُزالوا عن الطريق(((.
أهداف الحروب اإلسالمية

عندم��ا يُ�صب� ُ�ح الإن�س� ُ
�ان �إن�س��ان ًا َيق��ومُ بجميع تلك الأعم��ال ،يزرع ولك��ن هلل ،ويُقاتل هلل.
�أولئ��ك الذي��ن قام��وا ب�أعباء ُك ِّل تلك الح��روب �ض ّد الك ّفار والظالمين كان��وا من �أهل التوحيد
و ُق ّراء الأدعية� ،أكث ُر �أولئك الذين كانوا في ركاب ر�س��ول اهلل ،Pوفي ركاب �أمير الم�ؤمنين
 Qكان��وا م��ن �أهل العب��ادات الكثي��رة .وح�ضرة �أمي��ر الم�ؤمنين Qكان َن ْف ُ�س � ُه يقومُ
لل�صالة في خ�ضم ا�ش��تداد حمى القتال ،المعركة دائرة وي�ؤدّي �صالته ،ي ُ
ُقاتل ويُ�ص ّلي ،وفي
ا�ش��تداد القتال قام خطيب ًا مُ تحدّث ًا عن التوحيد عندما َ�س ��أَ َل ُه �أَ َحدُ هُ م عن التوحيد ،وعندما
نا�سب لمثل هذا �أجاب � :Qإ َّنا لأجل هذا ُنقاتل((( ،فحربنا
اعتر�ض �آخر ب�أنَّ الوقت َغ ْير مُ ٍ
لي�ست للدنيا ،لم ُنحارب معاوية لكي نت�س َّلط على ال�شام .الر�سول الأكرم  Pوالإمام Q
َ
�ام بل كان��وا يريدون �أن ي�صنعوا الإن�س��ان م��ن ه�ؤالء،
ل��م يك��ن هدفه��م (�أه��ل)
العراق وال�ش� َ
كانوا يريدون �أنْ يُنقذوا �أرواح النا���س من ُ�س� َ
�لط ِة الم�س��تكبرين .ه�ؤالء هم �أنف�س��هم �أ�صحابُ
الأدعي��ة .الإم��ام علي Qنف�س��ه الذي َو َر َد عنه دُعاء كميل كان يق��ر�أ دعاء كميل وكان هو
نف�س ُه المقاتل(((.
ُ

(((
(((

(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،15ص .493
نق��ل �ش��ريح ب��ن هاني يوم وقعة الجمل ،قال� :إن �أعرابي ًا قام يوم الجم��ل �إلى �أمير الم�ؤمنين Qفقال :يا �أمير الم�ؤمنين �أتقول:
تق�س��م القلب؟ فقال �أمير الم�ؤمنين
�إن اهلل واح��د؟ ق��ال :فحمل النا���س عليه .قالوا :ي��ا �أعرابي �أما ترى ما فيه �أمير الم�ؤمنين من ّ
« :Qدعوه ف�إن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم»؛ ال�شيخ ال�صدوق؛ التوحيد� ,ص ،83ت�صحيح وتعليق ال�سيد
ها�شم الح�سيني الطهراني ،ن�شر م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم الم�شرفة ،باب معنى الواحد والتوحيد
والموحد� ،ص ،83ح.3
الإمام الخميني ،تف�سير �سورة الحمد� ،ص .148 - 147
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سعي النبي Pوأهل البيت Rفي تربية البشر

� ّإن النب��ي الأك��رم و�أه��ل بيت��ه المك ّرمي��ن  ،Pقد �صرفوا تم��ام �أعمارهم في ن�ش��ر الأحكام
والأخالق والعقائد ،وهم �أرادوا في ذلك بلوغ مق�صدهم الوحيد وهو �إبالغ �أحكام اهلل و�إ�صالح
الب�شر وتهذيبهم ،ولقد ا�ست�ساغوا في �سبيل هذا المق�صد ال�شريف �أنواع القتل وال�سلب والإذالل
والإهانة ،ولم يتوانوا في ذلك(((.
تزكية النفوس لتحقيق التوحيد

� ّإن هدف القر�آن والأحاديث هو ت�صفية العقول وتزكية النفو�س لأجل تح ُّقق المق�صد الأعلى،
التوحيد(((.

(((
(((

الإمام الخميني ،الأربعون حديث ًا� ،ص .631
م.ن� ،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .11

الفصل الثالث

العلم وتهذيب النفس

ّ
تقدم التزكية على التعليم

� ّإن م�س ��ألة التربي��ة �أول��ى من م�س ��ألة التعلي��م ،وفي الآي��ة الكريمة ُذكرت تالوة �آي��ات القر�آن
كذل��ك }ﯮﯯﯰ{(((؛ بمعن��ى �إي�ص��ال تل��ك التعليم��ات الالزمة على طري��ق التربية
والتعلي��م ،وبعده��ا ذكر } ﯱ{ .ويمكن اال�س��تفادة من هذا الترتيب ب�أن م�س ��ألة تزكية
النف���س �أكث��ر �أه ّمي��ة من م�س ��ألة تعليم الكتاب والحكم��ة ،وهي مقدّمة لأن يق��ع الكتاب والحكمة
في نف���س الإن�س��ان .فلو قام الإن�س��ان بتزكية نف�س��ه وبتربيتها وفق تو�صيات الأنبياء  Rالتي
�أهدوها للب�ش��ر ،ف�إ ّنه بعد التزكية �سيرت�س��م في نف���س الإن�س��ان الكتاب وكذلك الحكمة بمعانيها
الحقيقية ،وي�صل الإن�سان �إلى الكمال المطلوب .ولذلك يقول في �آية �أخرى} :ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ{(((ُ .تب ّي��ن الآي��ة ب �� ّأن العلم وحده لي���س له فائدة.
العل��م ال��ذي ال تربي��ة في��ه وال تزكية لي���س له فائدة ،فكما � ّأن الحمار ال ي�س��تفيد م��ن الكتب التي
ف��ي خرج��ه� ،س��واء كانت كتب التوحي��د �أو الفقه �أو كتب معرفة الإن�س��ان ،ومهم��ا كانت لن تكون
ذات فائ��دة للحم��ار ،كذل��ك حال الذين يخزنون �ش � ّتى �أنواع العلوم والمع��ارف في باطنهم دون
�أن يقوم��وا بتربي��ة نفو�س��هم وتزكيته��ا ،فه�ؤالء علومهم لي�س��ت له��ا �أيّة فائدة ،ب��ل �إ ّنها في �أغلب
الأحي��ان م�ض � ّرة .وف��ي كثير م��ن الأحيان ف� ّإن ذلك ال�ش��خ�ص العالم الذي يعرف ك ّل �ش��يء غير
�أ ّنه لم يقم بتزكية نف�س��ه وت�صفيتها وتربيتها بح�س��ب التربية الإلهية ،يكون علمه و�س��يلة لهالك
الب�ش��ر .وم��ا �أكث��ر العلماء الذين يجلبون الف�س��اد للب�ش��رية� ،أولئك �أ�س��و�أ من الج ّه��ال .وما �أكثر
�أ�صح��اب االخت�صا�ص��ات الذي��ن جلب��وا الهالك والدمار للب�ش��ر� ،أولئك �أ�س��و�أ من عامة النا���س
و�ضرره��م �أكب��ر ،وكم��ا يُبيّن الق��ر�آن }ﮑﮒ{ بل هم �أ�س��و�أ منه ل ّأن علمه��م ي�ؤدّي �إلى
تدمير الآخرين.
((( �سورة الجمعة ،الآية .2
((( م.ن ،الآية .5
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فعل��ى العاملي��ن في مج��ال �إعداد المع ّلمين وك ّل م��ن يعمل في هذا المج��ال �أن يعلم � ًأول ب� ّأن
ه��ذا العم��ل هو عمل �إلهي .فاهلل �س��بحانه وتعالى هو مربّي المع ّلمين الذين ه��م الأنبياء .ف�إذ ًا،
�أ ّو ًال العمل عمل �إلهي ،وثاني ًا �إن التربية والتزكية متقدّمة على التعليم.
لو كان في مدار�س��نا وك ّلياتنا وجامعاتنا وجميع المدار���س التعليمية �سوا ًء التي ُتدرّ�س العلوم
الإ�س�لامية �أو غير الإ�س�لامية( ،لو كان فيها) التربية والتزكية ،ال�ستطاعت �أن ُتقدّم الخدمات
وتهدي للب�ش��رية ال�س��عادة ،فك ّل �س��عادات الب�ش��ر هي من العلم والإيمان والتزكية } :ﭓ ﭔ
ﭕﭖ{((( ،فالإن�س��ان� ،أ�صله هذا الحيوان الذي يدعى بالإن�س��ان ،وهو في خ�سران و�ضررّ � ،إل
طائفة واحدة ،وهم �أولئك الذين �آمنوا باهلل �س��بحانه وتعالى وبما �أمر به ،وعملوا ال�صالحات.
وكان م��ن �آث��ار ذلك الإيمان �أن } ﭝﭞ{؛ يو�ص��ون بالحق وبال�صبر ،و� ّإل �إذا خرج من
ه��ذا اال�س��تثناء } ﭘﭙﭚ{ فه��و }ﭕﭖ{ ،ف��ي خ�س��ران و�ضرر .ا�س��عوا �إل��ى تربية
وتزكية �أنف�س��كم قبل التعليم والتع ّلم ،ا�س��عوا �أن تكون التربية جنب ًا �إلى جنب الدرا�سة والتعليم،
و�أن تك��ون كما هي بح�س��ب الرتبة ،متقدّمة على التعليم وتالوة الق��ر�آن وتع ّلم الكتاب والحكمة.
فوظيفتكم تربية المع ّلمين ،المع ّلمين المل ّمين بكافة العلوم التي يحتاجها الإن�سان والب�شر �سوا ًء
في الدنيا �أو في الآخرة ،بالإ�ضافة �إلى ذلك وقبل ك ّل ذلك يجب �أن يكون في �صلب عملكم تزكية
النف���س .و�إذا ل��م يك��ن ذلك ،ف� ّإن تربيتك��م وتعليمكم �إذا لم يجلب ال�ضرر للب�ش��ر ف�إنه لن يجلب
النفع لهم بل �إ ّنه م�ضر.
� ّإن جميع هذه الأ�ضرار التي لحقت بالب�شر وك ّل هذا الخ�سران الذي يواجهه الب�شر على هذه
تخ�ص�ص لكن لي�س لديهم �أية تربية.
الكرة الأر�ضية هو ب�سبب العلماء الذين لديهم ّ
نح��ن �إذا قمن��ا بتزكي��ة �أنف�س��نا وف��ق التربي��ة الإ�س�لامية وكان اهلل ع � ّز وج��ل ول ّين��ا ولي���س
الطاغ��وت ،ف� ّإن ه��ذه النقائ�ص الموجودة في نقاط مختلفة من بلدنا وفي مختلف �أنحاء العالم
�س��تزول وتنع��دم .فجمي��ع االختالفات التي تظه��ر -ما عدا االختالف بين الح��ق والباطل -هي
ب�سبب �أننا لم ُنربّ �أنف�سنا ولم ُنز ّكها.
� ّإن �أكبر عدو لنا هو نحن� ،أعدى عدوّك نف�س��ك التي بين جنبيك .فنف���س الإن�س��ان هي العدو
((( �سورة الع�صر ،الآية .2
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الأكب��ر ل��ه ،ف�إذا لم يعمل على تربيتها وتزكيتها ف�إ ّنها �ست�س��وقه �إلى هالكه وتدخله في الظلمات
الت��ي �آخره��ا الظ�لام الأكبر الذي هو جه ّنم� .إ ّننا �إذا قمنا بتربية �أنف�س��نا ،ف� ّإن جميع م�ش��اكلنا
�س��وف ُتحل� ،إذ � ّإن جميع م�ش��اكلنا �س��ببها ع��دم تزكية �أنف�س��نا وعدم خ�ضوعن��ا للتربية الإلهية
واالن�ضواء تحت لواء الإ�س�لام .وح�س��ب الواقع ف� ّإن جميع هذه الأزمات التي ُت�ش��اهدونها وجميع
الموانع التي تواجه �ش��عبنا� ،س��ببها عدم وجود تربية في البين ،وعدم وجود تزكية ،لي���س هناك
�إال الجهل �أو العلم الذي هو �أكثر �ضرر ًا من الجهل على الإن�س��ان .لقد ذكر اهلل ع ّز وج ّل ميزان
العلم بوا�س��طة الأنبياء ،وواقع الأمر هو � ّأن «العلم نور» ،يقذفه اهلل في قلوب النا���س ،ف�إذا �أوجد
النوراني��ة فه��و العل��م و�إذا �أ�صبح حجاب ًا للإن�س��ان فذلك لي���س العلم بل هو الحج��اب «العلم هو
الحجاب الأكبر».
ف�أنت��م الذي��ن تري��دون �أن تربّوا �أنف�س��كم �أو تربّوا المع ّلمي��ن ،عليكم �أن تجعل��وا التربية على
ر�أ���س ك ّل الأم��ور وف��ي مقدّمته��ا ،فنفو���س ال�ش��باب م�س��تعدّة لتق ّب��ل �أيّ �ش��يء يُلق��ى فيه��ا ،فهي
كم��ر�آة م�صقول��ة ل��م تنف�ص��ل عن فطرتها ،وهذه المر�آة تعك���س ك ّل ما يرت�س��م عليه��ا .ف� ّإن كان
المع ِّلم مع ِّلم ًا يدعو �إلى النور ويدعو �إلى ال�صالح و�إلى الإ�س�لام و�إلى الأخالق الحميدة والقيم
الإ�سالمية والإن�سانية ،تلك القيم التي ير�ضاها اهلل ،ف�إن فعل ذلك ،كما كان الأنبياء يخرجون
النا���س م��ن الظلم��ات �إلى النور ،ف�إنه �أي� ًضا يخرج ال�ش��باب م��ن الظلمات �إلى الن��ور ،وعمله هو
عمل الأنبياء  ،Rولو �أن المع ّلمين  -ال قدّر اهلل� -ساروا على خالف طريق الحق وال�صراط
الم�س��تقيم ولم يقوموا بتربية وتزكية �أنف�س��هم ف� ّإن �آراءهم و�أفكارهم المنحرفة �سترت�س��م على
مرايا نفو�س �شبابنا وتحرفهم عن الطريق الم�ستقيم �إمّا �شرق ًا �أو غرب ًا(((.
العلوم ّ
مقدمة للتوحيد القلبي

كم��ا � ّأن ر�س��ول اهلل  Pف��ي الحدي��ث ال�ش��ريف لكت��اب الكاف��ي ح�ص��ر العل��م ف��ي ثالثة(((،
عبّر  Pعن الق�س��م الأوّل الذي هو علم العقائد بالآية والعالمة المحكمة ،والنكتة في هذا � ّأن
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،13ص .508 - 505
(((	�إ�شارة �إلى الحديث النبوي ال�شريف�« :إنما العلم ثالثة� :آية محكمة� ،أو فري�ضة عادلة� ،أو �س ّنة قائمة ،وما خالهنّ فهو ف�ضل»؛
ال�شيخ الكليني ،الكافي؛ج�،1ص ،32كتاب العلم ،باب �صفة العلم،ح.1
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العل��وم العقائدي��ة � ً
أي�ضا ال ب ّد �أن تكون �آي��ة �إلهيّة ويكون المنظور والمق�صود منها هو طلب ّ
الحق
والبح��ث ع��ن المحب��وب المطلق ،بحيث لو فر���ض � ّأن متك ّلمًا �أو حكيم ًا �صرف عمره في ال�ش��عب
المت�ش � ّتتة والفن��ون المتك ّث��رة لعلم ال��كالم والحكمة بينما لم يك��ن العلم غاية �إلهي��ة و�آلة لطلب
ّ
الحق وحبّه ف� ّإن هذا العلم �سيكون حجاب ًا بل حجاب ًا �أكبر ،وال يكون علمه �إلهي ًا وال حكمته �إلهيّة
ب��ل يك��ون القلب �أكث��ر اعتناء ،بعد البحث الكثير والقيل والقال الطوي��ل ،بعالم الطبيعة والكثرة
وتكون الروح �أ�ش ّد تع ّلق ًا ب�أغ�صان ال�شجرة الخبيثة.
ول��و ُفر���ض � ّأن عالم ًا بحث عن التوحيد والتجريد ولكن ل��م يكن باعث هذا العلم طلب ّ
الحق
وحبّ اهلل تبارك وتعالى بل كان الداعي له هو نف�س العلم وفنونه البديعة ،بل النف�س و�ش�ؤوناتها
فال يكون علمه �آية وعالمة وال حكمته حكمة �إلهيّة بل نف�سانية وطبيعية.
فم��ا ا�ش��تهر عن��د العلم��اء � ّأن ق�س��م ًا م��ن العل��وم مطل��وب في نف�س��ه -وال��ذي تقابل��ه العلوم
العملية((( -لي���س �صحيح ًا في نظري القا�صر ،بل لجميع العلوم المعتبرة �س��مة المقدميّة؛ غاية
الأم��ر � ّأن ك ّل واح��د مق ّدم��ة ل�ش��يء وعل��ى نح��و خا�ص ،فعل��م التوحي��د والتوحيد العلم��ي مقدّمة
لح�صول التوحيد القلبي الذي هو توحيد عملي ،ويح�صل بالتع ّمل والتذ ّكر واالرتيا�ض القلبي.
وم��ا �أكث��ر الأ�ش��خا�ص الذي��ن �صرف��وا العمر ف��ي التوحي��د العلمي و�صرف��وا الوق��ت بالمطالعة
والبحث والتعليم والتعلُّم ولكن لم يهتدوا �إلى �صبغة التوحيد ولم ي�صبحوا علماء �إلهيّين �أو حكماء
ربانيين ،بل تزلزلت قلوبهم �أكثر من غيرهم وهذا ل ّأن علومهم لم تكن م ّت�سمة ب�سمة الآيتية ،ولم
يكن لهم �شغل بالريا�ضات القلبية ،وزعموا � ّأن هذا الطريق يطوى بالمدار�سة فح�سب.
ي��ا �أ ّيه��ا العزي��زّ � ،إن جمي��ع العل��وم ال�ش��رعية مق ّدم��ة لمعرفة اهلل تب��ارك وتعال��ى ولح�صول
حقيقة التوحيد في القلب التي هي �صبغة اهلل }ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ{((( ،غاية الأمر � ّأن
بع�ضها مقدّمة قريبة وبع�ضها مقدّمة بعيدة وبع�ضها بال وا�س��طة وبع�ضها الآخر مع الوا�س��طة.
فعل��م الفقه مقدّمة للعمل ،والأعمال العبادية هي بنف�س��ها مق ّدم��ة لح�صول المعارف وتح�صيل
التوحيد والتجريد� ،إن �أُدّيت ب�آدابها ال�شرعية القلبية والقالبية والظاهرية والباطنية .وال يمكن
((( نقل مثيل هذا الر�أي عن ال�ش��يخ الرئي���س �أبو علي �س��ينا في منطق ال�ش��فاء حيث يقول« :والفل�س��فة النظرية �إ ّنما الغاية فيها تكميل
النف�س ب�أن تعلم فقط»؛ ال�شفاء؛ج�،1ص،12ق�سم المنطق ،المقالة الأولى ،الف�صل .2
((( �سورة البقرة ،الآية .138
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مناق�ض��ة ذل��ك بالق��ول �إ ّنه ل��م يح�صل م��ن عباداتنا طوال �أربعين �أو خم�س��ين �س��نة �أي معارف
وحقائق وال�س��بب �أ ّنه لم يح�صل من علومنا كيفية حتى وال حال .ولم يكن ولي���س لنا �أي ارتباط
بالتوحيد والتجريد وهما ق ّرة عين الأولياء .وتلك ال�ش��عبة من علم الفقه والتي تتك ّفل ب�سيا�س��ة
المدن وتدبير المنزل وتعمير البالد وتنظيم العباد هي �أي� ًضا مقدّمة لتلك الأعمال(((.
الوقوع في الغفلة والغرور ّ
جراء تحصيل العلم

وال �أدري �إل��ى مت��ى نبق��ى على هذه الحالة ،يجب َكحَ دٍّ �أدنى �أنْ ُن ِّ
هذب �أنف�س��نا بحيث ال تكون
ه��ذه العل��وم الر�س��ميّة مانع ًة لنا ع��ن اهلل وذكر اهلل ،وهذه م�س ��أل ٌة مُه ّم ٌة �أنْ ال يُ�صبح اال�ش� ُ
�تغال
عامل لبعث الغرور فينا فيُبعدنا عن مبد�أ الكمال.
بالعلم �سبب ًا للغفلة عن اهلل ،و�أن ال َي َتحَ و ََّل �إلى ٍ
هذا الغرور مَ وجُ و ٌد لدى العلماء بمختلف االخت�صا�صات� ،سواء العلوم الماديّة والطبيعيّة �أم
العل��وم ال�ش��رعيّة �أم العلوم العقل ّي��ة ،فما لم يكن القلبُ ُم َه ّذب ًا َظ َه َر ال ُغرو ُر الذي ي َُ�ص ُّد الإن�س� َ
�ان
ب�ص��ور ٍة كامل � ٍة ع��ن اهلل .عندم��ا َي ْنه َِم ُك بالمطالع��ة يغرق فيها ،وعندم��ا َي ُقومُ لل�ص�لاة ُي�ؤدّيها
بدون ح�ضور .كان �أحد �أ�صدقائي  Mيقول :ال �أتذ ّكر الآن ،اتركني �إلى �أنْ �أقوم لل�صالة لكي
�أتذ ّكر!! ،ك� َّأن الإن�سان عندما ي�ؤدّي ال�صالة فهو لي�س في ال�صالة �أ�ص ًال ،ال يتوجّ ه �إلى اهلل وقلبه
مكان �آخر .قد يُف ّك � ُر �أي� ًضا بكيفية حَ ِّل م�س ��أل ٍة علم ّي ٍة ،هذا العلم الذي
لي���س م��ع ال�ص�لاة بل في ٍ
هو ُم َقدِّ مة للو�صول للغاية والمق�صود ،ي َُ�ص ُّد الإن�س� َ
�ان عن الغاية والمق�صود .هذا الأمر يَ�صد ُُق
على العلوم ال�ش��رعيّة ،علم التف�س��ير وعلم التوحيد ،فالقلبُ �إذا لم يكن م ُْ�س � َت ِع ّد ًا ُمه ََّذب ًا َي َتحَ و َُّل
فيه حتى علمُ التوحيد �إلى ِغ ٍّل َو َق ٍيد ي َُ�ص ُّد ال َ
إن�سان.
العلوم ال�ش��رعيّة جميعها و�س��ائل ،الم�س��ائل ال�ش��رعيّة جميعها و�س��ائل للعمل ،والعم ُل �أي� ًضا
و�س��يل ٌة ،جميعها و�س��ائل الو�صول للمق�صد والغاية ،و�س��ائل لإيقاظ النف�س ،ولكي تخرج من هذه
الحج��ب الظلمان ّي��ة ،ه��ذه الحجب التي تجعلنا في ظلمات ،تخرج من ه��ذه الظلمات لت�صل �إلى
�اب ِم ْن ُن��و ٍر ُ
الحُ جُ � ِ�ب النوران ّي��ة ،كم��ا ورد في و�صفها ب ��أن «هلل �سَ � ْب ِع َ
(وظ ْل َم � ٍة)(((»،
ين �أ ْل َف ِحج� ٍ
((( الإمام الخميني� ،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .10 - 8
((( ق��ال النب��ي �« :Pإن هلل �س��بعين �أل��ف حج��اب من نور وظلمة»؛ مر�ص��اد العباد؛�ص171؛ العالمة المجل�س��ي ،بحار الأنوار؛ ج،55
���ص ،45تحقي��ق ال�س��يد ابراهي��م الميانج��ي ،محم��د باق��ر اليه��ودي ،ن�ش��ر م�ؤ�س�س��ة الوف��اء  -بي��روت ،ط1983 ،2م ،ف��ي تجديد
الم�صافحة ،ح.25
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وحت��ى تل��ك النور ّي��ة فهي حُ جُ بٌ �أي� ًضاَ ،و َن ْح ُن بعد لم نخرج حتى م��ن الحُ جُ ِب الظلمانيّة ،ال زلنا
نتقلقل في �أطباقها وال ندري ماذا �ستكون العاقبة.
العلمُ لم ُي�ؤ ّثر في نفو�س��نا �س��وى بالت�أثير ال�س� ّ�يء ،هذه العلوم وتلك ،ال�ش��رع ّية والعقل ّية
التي �س ّماها الم�ساكينُ بـ الذهن ّيات� ،أي التي ال عين ّية لها ،هي و�سائل للو�صول �إلى المق�صد
والغاي��ة ،ولك��ن ُك ّ ًل منها ي�صدُّنا ع��ن المق�صد ،فال يعود علم ًا بل حجاب ًا ظلمان ّي ًا ،وهذا هو
واق � ُع ُك ِّل عل� ٍ�م يحجز الإن�س��انَ عن الو�صول �إلى المق�صد ،وعن تحقيق م��ا ُب ِع َث الأنبياء من
�أجله.
فبعث ُة الأنبياء هي من �أجل �إخراج النا�س من هذه الدنيا ومن هذه الظلمات ،و�إي�صالهم �إلى
مب��د�أ الن��ور ال الأن��وار ،ب��ل النور المطلق .الأنبياء ج �ا�ؤوا من �أجل �إي�صال النا���س �إلى الفناء في
المثال لي�س م َ
ُ
ُنط ِب َق ًا)(((.
النور المطلق ،و�أنْ تفنى هذه القطرة في البحر (وبالطبع
حصول العلم بالتأويل على أثر التزكية

ه��ذه الحقيق��ة واللطيف��ة الإلهي��ة � -أي العل��م بالت�أوي��ل  -تح�ص��ل بالمجاه��دات العلمي��ة
والريا�ض��ات العقلي��ة؛ مقرونة بالريا�ضات العملية ،وتطهير النفو���س ،وتنزيه القلوب ،وتقدي���س
الأرواح ،كم��ا ي�ش��ير �إلى ذلك قوله تعال��ى } :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ {((( ،و } ﭙ
ﭚﭛﭜ{((( ،و�إن كان الرا�س��خون ف��ي العل��م والمط ّه��رون عل��ى نح��و الإط�لاق ه��م
مخت�ص ًا بهم ،ولكن
الأنبي��اء والأولي��اء المع�صومون((( ،ولذل��ك كان علم الت�أويل بجميع مراتب��ه
ّ
لعلم��اء الأ ّم��ة �أي�ض � ًا ّ
حظ وافر من ذلك العلم يتنا�س��ب مع مرتبتهم في العل��م والطهارة  ،ولهذا
نقل عن ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنه -قوله�« :أنا من الرا�سخين في العلم»(((.

((( الإمام الخميني ،تف�سير �سورة الحمد� ،ص .140 - 139
((( �سورة �آل عمران ،الآية .7
((( �سورة الواقعة ،الآية .79
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي؛ج�،1ص« 213كتاب الحجة»« ،باب �أن الرا�سخين في العلم هم الأئمة »R؛ البحراني ،تف�سير البرهان؛
ج� ،1ص.370
((( الإمام الخميني� ،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .61
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حصول اإلدراك القلبي على أثر التزكية

�إ َّنم��ا ُتذك��ر التزكي��ة �أو ًّل ويُذكر التعليم بعدها ل َّأن النفو���س �إذا لم ُت� َ�ز َّك ف�إ َّنها لن تتم ّكن من
الو�صول ،ف�أذن الإن�س��ان قد ت�س��مع �شيئ ًا ،وعقله قد يُدرك �أحيان ًا ويُقيم البرهان ،وقد ي�ضمّ �إلى
جانبه م�سائل عرفانية ،لكن ما ينبغي على القلب �أنْ يجده �أمر �صعب� ،إذ كيف نجد الطموحات
التوحيدية والطموحات العرفانية التي بعث بها الأنبياء  Rكيف نجدها وندخلها قلوبنا ،ثم
تدخل بعد ذلك في �شهودنا .هذه الم�س�ألة التي تحتاج �إلى ريا�ضات بعد التعليم والتع ّلم ،تحتاج
�إلى التزكية ،و�إلى جانب التزكية ي�أتي التع ّلم والحكمة ،وتتبعها الم�سائل التي تطر�أ على النفو�س
الم�ستعدّة ،وهذا يوجد تحو ًّل في النفو�س بحيث لو و�صلت �إلى ذلك المقام لأدركت الأ�شياء كما
هي «الله ّم �أرني الأ�شياء كما هي»((( ،وهذا ما �أراده العظماء والأنبياء(((.
العلم والتهذيب أساسا تحصيل مقام اإلنسانية

�إ ّنن��ي �أ�س ��أل اهلل تب��ارك وتعال��ى توفيقكنّ �أيّتها الن�س��اء و�أيّتها الأخوات ال�س��اعيات في العلم
وكذلك في العمل وفي تهذيب الأخالق .فكما � ّأن العلم لوحده ال ينفع ف� ّإن التهذيب الأعمى لوحده
ال ينفع هو الآخرّ � ،إن العلم مع تهذيب النف�س هو الذي يو�صل الإن�سان �إلى مقام الإن�سانية .و�إ ّنني
�أ�س ��أل اهلل تب��ارك وتعال��ى �أن يوفقكنّ و�س��ائر الأخوات في �أرجاء �إي��ران و�أن يو ّفق الإخوة كذلك
لل�س��ير بجناحي العلم والعمل مع الأخالق الإ�س�لامية �إلى الأمام و�أن يُطبّق الإ�س�لام في �إيران
كما يريده اهلل تبارك وتعالى(((.
ّ
العلم والعمل جناحا ترقي اإلنسان

العل��م وح��ده ال �أث��ر له ،ب��ل ربّما �أَ�ض ّر ،والعمل ب�لا علم ال نتيجة له ،فالعل��م والعمل جناحان
ي�صل بهما الإن�سان �إلى الإن�سانية .العلم بك ّل ال�ش�ؤون والعمل -النف�ساني والج�سماني والعقالني-
يو�ص�لان الإن�س��ان �إلى مراتب الإن�س��انية .والأم��ل �أنْ تلتفتوا �أنتم �أيّها ال�س��ادة �إلى هذا المطلب
(((
(((
(((

ف��ي عوال��ي اللئالي ،للإح�س��ائي ،ج���،4ص ،132ذكر الحديث« :الله��م �أرنا الحقائق كم��ا هي» .وفي التعليق عليه نقل عن التف�س��ير
الكبير للفخر الرازي؛ج�،6ص 24ومر�صاد العباد؛�ص،309كالتالي�« :أرنا الأ�شياء كما هي».
�صحيفة الإمام ،ج � ،19ص .225
م.ن ،ج � ،18ص .405

56

سفنلا بيذهت

خالل الدرا�سة ،و ُتن ّزهوا �أنف�سكم في المدار�س عن تع ّلقات الدنيا ،فك ّل بالءات الب�شر من هذه
التع ّلقات(((.
تحصيل السعادة على أساس العلم والتهذيب

لقد �أ ّكد الأنبياء كثير ًا على التربية وكانوا ي�س��وقون النا���س باتجاه تهذيب �أنف�س��هم �أكثر م ّما
�سعوا في تعليمهم ،وذلك ل ّأن فائدة التربية �أكثر ،وبالطبع لقد كان العلم مو�ضع اهتمام الأنبياء
جميع � ًا ،لك ّنهم��ا يجب �أن يكونا مع � ًا فالتهذيب والتعليم جناحان ،ف�إذا �أراد �ش��عب �أن يطير نحو
ال�سعادة ،عليه �أن يطير بكال الجناحين(((.
العلم والمعنويات يجلبان السعادة

لي�ست بالحرّية وحدها �سعادة الأمة ،ولي�ست باال�ستقالل وحده �سعادة الأمة ،ولي�ست بالمادّيات
وحدها �سعادة الأمة ،فهذه جميعها في ظ ّل المعنويات ُتح ّقق ال�سعادة .المعنويات هي الأهمّ  .ا�سعوا
�إلى ك�سب المعنويات .العلم وحده ال فائدة فيهّ � .إن العلم مع المعنويات يكون ً
علما؛ والأدب وحده ال
فائدة فيه ،و�إ ّنما الأدب مع المعنويات .المعنويات هي التي ت�ضمن ال�س��عادة التامة للب�ش��ر؛ فا�سعوا
ح�صلوا المعنويات .لتكن ف��ي الجامعات معنويات ،لتكن
لك�س��ب المعنويات� .أثن��اء تح�صيل العلمِّ ،
في المدار�س معنويات ،لتكن في �أماكن التعليم معنويات ،حتى ت�صيروا �إن �شاء اهلل �سعداء(((.
تقوية توأما العلم واألخالق

المهمّ هو �أن يكون جناحا العلم والعمل مع ًا ،فالعلم بدون عمل غير مفيد بل هو م�ض ٌّر ،ولع ّل
�أكث��ر الم�صائ��ب التي ح ّلت بالب�ش��ر نا�ش��ئة عن العلم ،وك ّل ه��ذا الخراب الذي ح � ّل بالدنيا �إ ّنما
نت��ج ع��ن ع��دم اقتران العلم بالتهذيب� ،إن لديه��م علم ًا ولك ّنهم غير مه ّذبي��ن ،فلو �أردتم خدمة
الإ�س�لام وخدم��ة وطنكم وحفظ ا�س��تقاللكم و�أن ال ترتهن��وا لأية جهة ،عليك��م �أن تقوّوا �أوا�صر
العلم وكذلك تجتهدوا في تهذيب الأخالق وتح�سين العمل �أي� ًضا(((.
(((
(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،8ص .268 - 267
م.ن ،ج � ،16ص .501
م.ن ،ج � ،7ص .534
م.ن ،ج � ،19ص .325
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االنتصار على أساس التحصيل والتهذيب

�إذا كنت��م تمتلك��ون في المراكز التي �أنتم فيها هدف � ًا �صحيح ًا وغاية �صحيحة وتعملون لأجل
بلوغ تلك الغاية ولأجل الو�صول �إلى ما يُريده اهلل تبارك وتعالى وهو تهذيب النف���س وعبادة اهلل
و�إبعاد ك ّل �أنواع ال�ش��رك والإلحاد عن �أنف�س��كم وعن مراكزكم� ،إذا كنتم كذلك ف�س��تنت�صرون.
فجمي��ع �أن��واع الف�س��اد والم�ش��اكل التي تواجه �أي بلد ،هي ب�س��بب � ّأن مراكز التعلي��م والتع ّلم فيه
لي�س��ت مراك��ز للتهذي��ب .ال يوجد فرق بين المدار���س التعليمية القديمة والحديث��ة� .إذا لم يكن
تهذي��ب والت��زام وما لم يعرف الإن�س��ان طريقه و�صراطه الم�س��تقيم و�إذا ل��م يكن هدفه وغايته
نف�س الغاية الإ�سالمية للتعليم فهذا نف�سه باعث على االنحراف وهذا الذي ي�أخذنا نحن والدول
الإ�سالمية �إمّا يمين ًا و�إمّا �شم ً
اال(((.
ّ
ّ
تجلي نورانية العلم في القلب المهذب

ه ّذبوا �أنف�سكم؛ ته ّذبوا ب�آداب اهلل ،ب�سنن اهلل ،ف�إن لم يكن ذلك لن يكون للعلم �أثر فيكم.
�إ ّنك��م �إن ل��م تكون��وا مه ّذبي��ن ل��ن تح�صلوا على ذل��ك النور ال��ذي «يقذفه اهلل ف��ي قلب من
ي�شاء»((( .ذلك العلم الذي ي�ستتبع النورانية ،ذلك العلم الذي هو نور ،واهلل يهبه تبارك وتعالى،
ال ي�شمل ك ّل القلوب� ،إذ ال يليق به ك ّل قلب .فما لم يُه ّذب ذلك القلب ،وما لم يُف ّرغ من الأخالق
القبيحة ومن الأعمال ال�س��يئة ،وما لم يتوجّ ه �إلى اهلل وي�س��لم �إلى اهلل �س��بحانه وتعالى بالكامل،
ف�إن��ه ج � ّل وع�لا لن يق��ذف ذلك النور فيه ،فه��ذا الأمر ال يت��مّ عبث ًا ،وال يح�ص��ل بالحر�ص على
المعرف��ة بدقائ��ق العل��وم ،فالغزال��ي كان عالم ًا جيد ًا ج � ّد ًا بدقائق العلوم ،وك��ذا كان �أبو حنيفة
والكثي��ر غيره��م ،هن��اك الكثي��ر م ّمن يحيط��ون بدقائ��ق العلوم بنح��و �أف�ضل م��ن الجميع ،لكن
الب��اري تب��ارك وتعالى لم ّ
يتلط��ف عليهم بذلك النور .فهذا يحتاج �إلى التهذيب .وهذا ي�س��لتزم
بذل الجهد والريا�ضة .و�أنتم �أيها ال�س��ادة ما دمتم قد دخلتم في ه�ؤالء القوم فعليكم بالتريّ�ض
وبذل الجهد ،وعليكم بالمراقبة(((.
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،14ص .4 - 3
(((	�إ�ش��ارة �إل��ى حدي��ث عن��وان الب�ص��ري عن الإمام ال�صادق « :Qلي���س العل��م بالتع ّلم� ،إنما ه��و نور يقع في قل��ب من يريد اهلل
تبارك وتعالى �أن يهديه» .العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار؛ج�،1ص ,225كتاب العلم ،باب �آداب طلب العلم ،... ،ح.17
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،2ص .39 - 38
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طلب العلم لله

انتبهوا �أع ّزائي لتدخلوا في جند اهلل ،فالدر���س وحده ال يُدخل الإن�س��ان في جند اهلل .العلم
خا�صة -ال يو�صل الإن�س��ان �إلى مراتب الإن�س��انية .يجب �أن يكون ،لكن
وح��ده -العل��وم القانونية ّ
يج��ب �أن يقترن به التوجّ ه �إلى الغيب .ادر�س��وا هلل .لق��د بد�أتم من ال�صفر ،و�آمل �أن تم�ضوا �إلى
الالمتناهي ،ام�ضوا �إلى حيث ال ترون غير اهلل ،وترون ك ّل �شيء منه ،وكل �أحد مظهر ًا له(((.

(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،8ص .269

الفصل الرابع

الحوزة العلمية
وتهذيب النفس

الحوزة وتهذيب النفس

�أنتم �أيّها ال�س��ادة ال�س��الكون �س��بيل الإ�س�لام وال ِعلم ،المتلبّ�س��ون بلبا���س الإ�س�لام والأنبياء
وال ُّروحاني��ة ،ال تظ ّن��وا � ّأن الدر���س مفي��د لكم من دون �أن تكون القراءة با�س��م ال��ربّ  .فهو م�ض ّر
حين ًا ،وباعث على الغرور حين ًا ،ومبعد للإن�س��ان عن ال�صراط الم�س��تقيم حين ًا� .أ�صحاب البدع
كان �أكثره��م م��ن �أه��ل العل��م ،و�أولئك الذين دعوا بخ�لاف الواقع كان �أكثرهم م��ن �أهل العلم،
ف�ل� ّأن علمهم لم يكن قراءة با�س��م الربّ  ،كان ذا انح��راف منذ البدء .وهذا الطريق المنحرف
ك ّلما امت ّد �إلى الأمام ازداد انحراف ًا وبعد ًا عن الإن�س��انية .فكم من امرئ ر�آه النا���س الفيل�س��وف
الأعظ��م ،والفقي��ه الأك��رم ،يعلم ك ّل �ش��يء ،خ ّزان العلوم ،لك��ن ل ّأن قراءته لم تكن با�س��م الربّ
ازداد بع��ده عن ال�صراط الم�س��تقيم وع��ن الجميع .وك ّلما ازداد التخزي��ن زاد ال ِوزر ،وك ّلما كبر
الخ � ّزان ا�ش��ت ّد ال � ِوزر وازدادت ظلمات��ه} :ﮜﮝﮞﮟ{((( ،يكون العل��م ُظ ْلمة حين ًا
ال ن��ور ًا .ذل��ك العلم الذي ي�ش��رع با�س��م الربِّ يكون في��ه نور الهداية .وذل��ك العلم الذي يح�صل
ابتغ��اء التع ّل��م ،فح�س��نه ه��و �أن �صاحب��ه يريد �أن يتع ّل��م ،و�إال فمن يق��ول ب�أ ّنني �أُري��د من�صب ًا� ،أو
�أن �أك��ون �إم��ام جماع��ة� ،أو �أن �أكون خطيب ًا� ،أو �أن �أكون ً
مقبول لدى العامّة محبوب ًا لدى النا���س،
فه��ذا انح��راف .هذه ك ّلها انحرافات ،وكلُّها دقيقة! ال�صراط الم�س��تقيم بح�س��ب ما و ُِ�صف � ّ
أدق
من َّ
ال�ش��عرة� ،إ ّنه في غاية الد ّقة.فكم من �إن�س��ان �أفنى عمر ًا في الرياء وهو لم يد ِر؟ كان كل ما
عمله رياء طوال عمر ب�أكمله ولم يفهم �أنه كان رياءً؛ �إ ّنه دقيق لدرجة � ّأن الإن�سان نف�سه ال يدري!
يوجد موازين لذلك؛ �أولئك الذين هم �أهل العمل لم يعينوا الموازين حتى نفهم نحن من وماذا
ّ
ون�شخ�ص �أنف�سنا .في علم الأنبياء الذي هو علم �صناعة الإن�سان توجد الموازين(((.
((( �سورة النور ،الآية .40
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،8ص .329 - 328
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ُّ
التأدب باألخالق واألعمال الحسنة

يتح ّت��م عل��ى �أهل العلم ـ زادهم اهلل �ش��رف ًا وعظم��ة ـ �أن يتب ّر�ؤوا من المفا�س��د الأخالقية
والعملي��ة ،و�أن يز ّين��وا �أنف�س��هم بحلي��ة الأعمال الح�س��نة والأخ�لاق الكريم��ة ،و�أن ال يخلعوا
�أنف�سهم عن المكانة ال�شريفة الذي �أنعم اهلل تعالى بها عليهم� ،إذ �إنّ خ�سران ذلك ال يعلمه
�إال اهلل(((.
تهذيب الظاهر والباطن بواسطة العلوم الدينية

�أُق�سم بروح الحبيبّ � ،أن العلوم الإلهية والدينية �إذا لم تهدنا �إلى طريق ال�صالح واال�ستقامة،
ول��م ُته � ّذب بواطنن��ا وظواهرن��ا؛ ف� ّإن �أحق��ر ِ
الح��رف الدنيوية �أف�ض��ل منه��ا؛ لأن نتائج الحرف
الدنيوي��ة عاجلة ومفا�س��دها �أق � ّل ،في حين � ّأن العل��وم الدينية �إذا اتخذت و�س��يلة لإعمار الدنيا
كانت بيع ًا للدين ،ووزر بيع الدين ووباله �أ�ش ُّد و�أفظ ُع من ك ّل �شيء(((.
وجوب التهذيب بالتالزم مع طلب العلوم الدينية

� ّإن اكت�ساب الف�ضائل والمكارم الإن�سانية وتحقيق المعايير الآدمية هو من التكاليف ال�صعبة
والعظيمة ج ّد ًا الملقاة على عاتقكم .فال تت�صوّروا �أ ّنكم بان�شغالكم الآن بطلب العلوم ال�شرعية
ودرا�س��ة الفقه الذي هو �أ�ش��رف العلوم ،قد ارتحتم وعملتم بواجبكم وتكليفكم .ف�إذا لم يتوافر
الإخال�ص وق�صد القربى ،ف� ّإن هذه العلوم ال تنفع �شيئ ًا.
�إذا كان تح�صيلك��م العلم��ي لغي��ر اهلل والعي��اذ ب��اهلل ،وبدافع الأهواء النف�س��ية واال�س��تحواذ
عل��ى المراك��ز االجتماعي��ة والوجاه��ة الدنيوي��ة ،ف�إ ّنكم لن تجنوا غي��ر الوزر والوب��الّ � ..إن هذه
الم�صطلح��ات �إن ل��م تكن لوج��ه اهلل تعالى ،ف�س��تكون وزر ًا ووب ً
االّ � .إن ه��ذه الم�صطلحات مهما
كث��رت وعظم��ت� ،إذا ل��م تكن مقرونة بالتهذيب والتقوى ف�إ ّنها �س��وف تنته��ي ب�ضرر دنيا مجتمع
الم�سلمين و�آخرتهم.
(((
(((

الإمام الخميني ،الأربعون حديث ًا� ،ص .190
م.ن� ،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .342
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� ّإن مج ّرد تعلُّم هذه الم�صطلحات ال يُجدي نفع ًا .كما � ّأن علم التوحيد �إذا لم يقترن ب�صفاء
النف���س �س��يكون وب � ً
اال .فم��ا �أكثر الأ�ش��خا�ص الذين كانوا علم��اء في علم التوحي��د ولك ّنهم كانوا
�س��بب ًا ف��ي انح��راف جموع غفيرة من النا���س ..وكم من الأ�ش��خا�ص كانوا يتقنون هذه الدرو���س
الت��ي تدر�س��ونها بنح��و �أف�ض��ل منكم ،ولكن نظ��ر ًا لأ ّنهم كان��وا منحرفين ولم ي�صلحوا �أنف�س��هم
ويُه ّذبوها ،ف�إ ّنهم عندما نزلوا �إلى المجتمع �أ�ض ّلوا النا�س و�أف�سدوا كثيرين.
ف�إذا تج ّردت هذه الم�صطلحات الجا ّفة من التقوى وتهذيب النف�س ،ف�إ ّنها ك ّلما تكدّ�ست في
الذهن �أكثر ،تعاظم التكبّر والغرور في دائرة النف�س �أكثر ف�أكثر .و� ّإن عا ِلم ال�سوء الذي �سيطر
علي��ه الغ��رور والتك ّب��ر ،ال يتم ّكن من �إ�صالح نف�س��ه والمجتم��ع ،وال يجلب غير ال�ضرر للإ�س�لام
والم�سلمين .و�سوف يُ�صبح بعد �سنين من طلب العلم و�إنفاق الحقوق ال�شرعية والتم ّتع بالحقوق
والمزايا الإ�س�لامية ،عقبة في طريق تقدُّم الإ�س�لام والم�س��لمين ،وو�س��يلة في ت�ضليل ال�ش��عوب
وانحرافها؛ و ُت�صبح ثمرة ك ّل هذه الدرو�س والبحوث واالن�شغال في الحوزات� ،أن يحول دون ن�شر
الإ�س�لام و�إط�لاع العال��م على حقائق الق��ر�آن .بل قد يُ�صبح وجوده حائ� ً
لا دون تع ُّرف المجتمع
على الإ�سالم وعلماء الدين.
�أنا ال �أقول :ال تدر�س��وا ،ال تكت�س��بوا العلم؛ بل ينبغي �أن تلتفتوا �إلى �أ ّنكم �إذا �أردتم �أن تكونوا
�أبن��اء مفيدي��ن وفاعلي��ن للإ�س�لام والمجتمع ،و�أن تتو ّلوا قي��ادة الأمة وتوعيتها بالإ�س�لام ،و�إذا
�أردتم �أن تدافعوا عن حمى الإ�سالم وتذودوا عن حيا�ضه؛ ينبغي لكم �أن تع ّززوا قواعد الفقاهة
و�أن ُت�صبحوا من �أ�صحاب الر�أي فيها .ف�إذا لم تدر�سوا ف�إنه يحرم عليكم البقاء في المدر�سة،
المخ�ص�صة لدار�س��ي العلوم الإ�سالمية .طبع ًا � ّإن
وال يُمكنكم اال�س��تفادة من الحقوق ال�ش��رعية
ّ
ك�س��ب العل��م واج��ب ،ولك��ن مثلما تجدّون وتجته��دون في الم�س��ائل الفقهي��ة والأ�صولية يجب �أن
ت�سعوا في طريق �إ�صالح �أنف�سكم �أي� ًضا .ف�أيّ خطوة تخطونها على طريق تح�صيل العلم ،ينبغي
�أن ُتقابلها خطوة �أخرى على طريق ا�س��تئ�صال الأهواء النف�س��ية الخبيثة وتعزيز القوى الروحية
واكت�ساب مكارم الأخالق وتح�صيل المعنويات والتقوى(((.

(((
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تهذيب النفس أوجب األعمال لطالب العلم

يج��ب على ّ
طلب العلوم الدينية ،وال�س��الكين لهذا ال�س��بيل المحف��وف بالمخاطر� ،أن يكون
�أول ما ي�ضعونه بعين االعتبار� ،إ�صالح �أنف�س��هم �أثناء الدرا�س��ة و�أن يُقدّموه مهما �أمكن على ك ّل
�شيء ،لأ ّنه �أوجب ك ّل الواجبات العقلية والفرائ�ض ال�شرعية و�أ�صعبها(((.
ضرورة التهذيب مع التحصيل

ما �أُريده منكم هو �أن تن�ش��غلوا بجدّية بالدرا�س��ة والبحث ،وال تغفلوا ب�أيّ وجه ،و�أن تجتهدوا
�أثناء الدرا�سة بتهذيب الأخالق وتحكيم مباني الدِّ ين المقدّ�س(((.
السعي في تحصيل الفضائل

عل��ى ال�س��ادة المجدِّ ي��ن ف��ي تح�صي��ل العل��م �أن يكون��وا كذلك مجدِّ ي��ن في تهذي��ب الأخالق
والأعم��ال والعقائ��د والف�ضائ��ل الأخالقية ،فالعلم بال عم��ل وال تقوى م�ض ّر ف��ي �أغلب الأوقات.
وذاكر ًا هلل تبارك وتعالى لي�ستطيع تربية المجتمع .ويجب �أن يُربِّي
فالعالم يجب �أن يكون متقي ًا ِ
نف�سه ليقدر على تربية المجتمع(((.
ّ
ضرورة وجود معلم

يج��ب �أن تتي ّقظ��وا .عليكم �أن ت�ضعوا برنامج ًا لتهذيب النفو���س وتزكيتها و�إ�صالح الأخالق.
وليتخذ ك ّل واحد منكم مدِّ ر�س ًا للأخالق ،و�ش ِّكلوا مجال�س الوعظ والخطابة والن�صح والإر�شاد.
فالإن�سان وحده يعجز عن تهذيب نف�سه.
و�إذا م��ا بقي��ت الحوزات العلمية هكذا خالية من مربّي الأخالق ومجال���س الوعظ والإر�ش��اد
ف�ستكون محكومة بالفناء.

(((
(((
(((

الإمام الخميني ،الأربعون حديث ًا� ،ص .420
�صحيفة الإمام ،ج � ،2ص .317
م.ن ،ج � ،8ص .303
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فكيف يحتاج علم الفقه والأ�صول �إلى �أ�س��تاذ ودر���س وبحث؛ وكل علم و�صناعة في الدنيا ال
يتخ�ص�ص ف��ي مجال وال يُ�صبح
ب � ّد لها من �أ�س��تاذ ومد ِّر���س؛ -ال�ش��خ�ص المتع ّنت والفرداني ال ّ
فقيه � ًا �أو عالم � ًا! -وال يك��ون الأم��ر كذلك ف��ي العلوم المعنوي��ة والأخالقية التي ه��ي هدف بعثة
الأنبي��اء وم��ن �ألطف العلوم و�أد ّقها؟! كيف ال تحتاج �إلى تعليم وتعلُّم و�أ ّنى يُمكن تح�صيلها بدون
مع ِّلم؟! لقد �سمعت مرار ًا �أن �سيّد ًا جلي ًال كان مع ِّلم الأخالق والمعنويات لأ�ستاذ الفقه والأ�صول
المرحوم ال�شيخ الأن�صارى ((((((.
ّ
التوجه إلى األخالق والعلوم المعنوية
ضرورة

ه��ا قد انق�ضت �س��نة �أخ��رى من �أعمارنا� ..أنتم ال�ش��باب ت�س��يرون نحو الهرم وال�ش��يخوخة،
ونح��ن ال�ش��يوخ نقترب من الموت .ف�أنتم على علم بم��دى التقدّم العلمي الذي �أحرزتموه وحجم
المع��ارف الت��ي اكت�س��بتموها في هذا العام الدرا�س��ي .ولكن م��ا الذي فعلتموه بالن�س��بة لتهذيب
الأخ�لاق وتح�صي��ل الآداب ال�ش��رعية والمعارف الإلهية؟ �أيّة خط��وة �إيجابية خطوتم؟ هل كنتم
في �صدد تهذيب �أنف�س��كم و�إ�صالحها؟ وهل كان لديكم برنامج في هذا المجال؟ للأ�س��ف ال ب ّد
ّ
ي�ستحق الذكر ،ولم تقطعوا �شوط ًا يُذكر على طريق �إ�صالح
لي من القول ب�أ ّنكم لم تنجزوا عم ًال
نفو�سكم وتهذيبها.
� ّإن الحوزات العلمية بحاجة �إلى تعليم وتع ّلم الم�س��ائل الأخالقية والعلوم المعنوية جنب ًا �إلى
جنب مع تدري���س المو�ضوعات العلمية .فالإر�ش��ادات الأخالقية وتربية القوى الروحية ومجال�س
الوعظ والإر�ش��اد �أمور �ضرورية لها .ينبغي �أن تك��ون البرامج الأخالقية والإ�صالحية ،و�صفوف
التربي��ة والتهذي��ب ،وتعلي��م المعارف الإلهية التي هي الهدف الأ�سا���س من بعثة الأنبياء R
رائجة و�شائعة في الحوزات العلمية.
(((

(((

ال�س��يد علي ال�شو�ش��تري؛ هو ال�س��يد علي بن ال�س��يد محمد (المتوفى عام 1283هـ) من كبار زهّ اد وعرفاء ع�صره .وقد �أجازه ك ٌّل
من ال�ش��يخ الأن�صاري وال�س��يد الح�س��ين �إمام جمعة �شو�ش��تر .ا�ش��تغل فترة في الق�ضاء والإفتاء في مدينة �شو�ش��تر ،ثم هاجر �إلى
النجف الأ�ش��رف ليح�ضر درو���س ال�ش��يخ الأن�صاري في الفقه .وكان ال�ش��يخ بدوره يح�ضر درو�س ال�س��يد في الأخالق .وكان ال�سيد
و�صي ال�ش��يخ الأن�صاري ،وبعد وفاة ال�ش��يخ ح ّل مح ّله في التدري���س .كذلك كان المرحوم ال�س��يد علي �أ�س��تاذ ومربي الآخوند مال
ّ
ح�سين قلي الهمداني الذي كان لديه تالمذة كثيرون وكان يتو ّلى �إر�شادهم ،و�إن �أ�ساتذة كبار ًا نظير الميرزا جواد ملكي التبريزي،
وال�سيد �أحمد الكربالئي ،وال�شيخ محمد البهاري ،وال�سيد علي قا�ضي التبريزي ،والعالمة الطباطبائي ،هم من خ ّريجي مدر�سته.
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ولك��ن م��ا ي�ؤ�س��ف له � ّأن هذا النوع من الم�س��ائل المه ّم��ة وال�ضرورية ق ّلما يت��مّ االهتمام بها
ف��ي المراك��ز العلمي��ة .فالعلوم المعنوي��ة والروحانية بد�أت تت�ضاءل ،وبات يخ�ش��ى �أن ال تتم ّكن
الح��وزات العلمي��ة ف��ي الم�س��تقبل م��ن تربية علم��اء �أخ�لاق ومربّين مه ّذبي��ن وم ّتقي��ن ورج ً
اال
�إلهّيي��ن� ،إذ ل��م يب��ق البح��ث والتحقي��ق ف��ي الم�س��ائل المقدماتية مج � ً
اال لالهتمام بالم�س��ائل
الأ�صلي��ة والأ�سا�س��ية الت��ي ر ّكز عليها الق��ر�آن الكريم واهتمّ بها الر�س��ول الأعظم  Pو�س��ائر
الأنبياء والأولياء .R
م��ن المفيد �أن يهتمّ الفقهاء العظام والمدرّ�س��ون الأعالم م ّم��ن هم ّ
محط اهتمام المجامع
العلمي��ة ،بتربي��ة الأفراد وتهذيبهم خالل تدري�س��هم و�أبحاثهم ،و�أن ير ّك��زوا �أكثر على الق�ضايا
المعنوية والأخالقية .كما ينبغي لطلبة العلوم الدينية �أن ال يتوانوا في اكت�ساب الملكات الفا�ضلة
وتهذيب النف�س ،و�أن يهت ّموا بالواجبات المه ّمة والم�س�ؤوليات الخطيرة الملقاة على عاتقهم.
�أنت��م الذين تدر�س��ون اليوم ف��ي هذه المراكز العلمي��ة وتتط ّلعون لأن تت�س � ّلموا في الغد زمام
قيادة المجتمع وهدايته ،ال تت�صوّروا � ّأن واجبكم هو �أن تحفظوا حفنة من الم�صطلحات وح�سب،
ب��ل تق��ع عل��ى عاتقكم م�س ��ؤوليات �أخ��رى �أي� ًضا .ينبغ��ي لكم �أن تبن��وا �أنف�س��كم وتربّوها في هذه
الح��وزات بحي��ث �إذا ما ذهبت��م �إلى مدينة �أو قري��ة و ّفقتم �إلى هداية �أهاليه��ا وتهذيبهم .ي�ؤمل
منكم عند مغادرتكم الحوزات العلمية �أن تكونوا قد ه ّذبتم �أنف�سكم وبنيتموها حتى تتم ّكنوا من
بناء الإن�س��ان وتربيته وفق ًا لأحكام الإ�س�لام وتعاليمه وقيمه الأخالقية .ولكن �إذا ما عجزتم ـ ال
�سمح اهلل ـ عن �إ�صالح �أنف�سكم خالل مراحل الدرا�سة ،ولم تكت�سبوا الكماالت المعنوية ،ف�إ ّنكم
�أينما ذهبتم �ست�ض ّلون النا�س ـ والعياذ باهلل ـ وت�سي�ؤون �إلى الإ�سالم و�إلى علماء الدين.
ضرورة وجود حوزات أخالق ً
جنبا إلى جنب علم الفقه والفلسفة

م��ا ل��م يكن التهذيب ف��ي البين فحتى علم التوحي��د ال جدوى منه« ،ال ِعلمُ ه��و الحجاب الأكبر».
ومهم��ا اخت��زن الإن�س��ان ف��ي ذهن��ه وقلبه من العل��م ،حت��ى و�إن كان عل��م التوحيد الذي هو �أ�ش��رف
العلوم ،فما لم يكن الإن�س��ان مه ّذ ًبا ،ف� ّإن هذا العلم �س��يزيده ً
بعدا على بعد عن اهلل تبارك وتعالى.
فيجب العمل في هذه الحوزات العلمية على االهتمام بم�س�ألة التهذيب �سوا ًء الآن �أو فيما بعد ،فلتكن
�إلى جانب علم الفقه والفل�سفة و�أمثالها حوزات الأخالق ،حوزات التهذيب وال�سلوك �إلى اهلل تعالى.

  سفنلا بيذهتو  ةيملعلا ةزوحلا :عبارلا لصفلا

67

�أتعلم��ون من حاكم ال�ش��يخ ف�ض��ل اهلل نوري(((؟ �إنه �أح��د المعمّمين الزنجانيي��ن(((ّ � ،إن الذي حاكمه
و�أ�صدر الحكم بقتله هو عالم دين زنجاني ،فعندما ال يكون عالم الدين مه ّذ ًبا �س��يكون ف�س��اده �أكبر
من �أيّ �شخ�ص �آخر .وقد ورد في بع�ض الروايات � ّأن �أهل جه ّنم يتع ّذبون من الرائحة العفنة لبع�ض
علماء الدين ،وكذلك الأمر في الدنيا فهناك من يتع ّذبون جرّاء نتانة وتع ّفن بع�ض علماء الدين.
فم��ا ل��م ُت�صلحوا �أنف�س��كم وتبد�ؤوا من �أنف�س��كم وته ّذبوه��ا ،لن ت�س��تطيعوا �إ�صالح وتهذيب
الآخرين ،فالإن�س��ان غير ال�س��وي ال يُمكنه �أن يُ�صلح الآخرين ،ومهما بالغ في الوعظ والإر�ش��اد
ل��ن يك��ون ذا نف��ع .فليجتهد العلم��اء المتواجدون في الح��وزات العلمية الآن حت��ى ال يخرج منها
ال�ش��باب بع��د ع�ش��ر �س��نوات �أو ع�ش��رين �س��نة م��ن الدرا�س��ة بفطرة م�ش �وّهة وق��د دخلوها حين
دخلوه��ا بفط��رة �س��ليمة؛ فالتهذي��ب �ضروري للجمي��ع على حدٍّ �س��واء ،يجب عل��ى ك ّل الأمّة وك ّل
النا���س �أن يكونوا مه ّذبين .ولكن التاجر �إذا لم يكن مه ّذب ًا فف�س��اده يكون في التالعب بالأ�سعار
�أو الغ�ش في الب�ضاعة وغيرها من المخالفات التي لو جمعت لكانت مفا�سدها كثيرة لكن تاجر ًا
فا�س��د ًا واح��د ًا لي���س له الأث��ر الكبير ،في المقابل ف� ّإن العالم �إذا ف�س��د ،يف�س��د مدين��ة ب�أكملها،
ب��ل يف�س��د دول��ة ب�أ�س��رها �س��وا ًء كان ه��ذا العالم ،م��ن علم��اء الجامع��ة �أم من علماء المدر�س��ة
الفي�ضية(الحوزة) ف� ّإن الأمر �سيّان(((.
ّ
اهتمام األساتذة بتهذيب الطلب

الق�ص��د م��ن ه��ذا الكالم الطوي��ل � َّأن ال�ش��عب العزيز عموم � ًا والمعنيي��ن وذوي االخت�صا�ص
أخ�ص عليه��م �أن يولوا هذه الأر�صدة الق ّيم��ة والأجهزة ال�صانعة
خ�صو� ًصا والم�س ��ؤولين ب�ش��كل � ّ
للإن�س��ان �أهميّة خا�صة وي�س��عوا في تقويتها وتهذيبها بكل ما �أوتوا من قوة ،و�أن توجّ ه الحوزات
العلمي��ة ّ
المعظمة والأ�س��اتذة المحترم��ون العناية خا�صة لتهذيب الأخالق والمعارف الإن�س��انية
ف�سد(((.
ف�سدَ َ
�إلى جانب تعليم القر�آن والفقه ومقدّماته ،ف�إذا َ�صلحَ العا ِلمُ َ�صلحَ العا َلمُ و�إذا َ
(((

(((
(((
(((

ال�ش��يخ ف�ض��ل اهلل ن��وري ،م��ن علم��اء طه��ران ومجتهديه��ا الكب��ار ،وم��ن علم��اء الدي��ن الق��ادة ف��ي مرحل��ة الحكوم��ة الد�س��تورية
«الم�ش��روطة» .كان يدافع عن الحكومة الد�س��تورية ال�ش��رعية ،وقد اتهمه خ�صومه بمعار�ضة الحكومة الد�س��تورية و�أ�صدروا حكم
الإعدام ب�ش�أنه و�أعدموه �شنق ًا.
ال�شيخ �إبراهيم الزنجاني من �أع�ضاء الما�سونية وقد تو ّلى رئا�سة المحكمة التي قا�ضت ال�شيخ ف�ضل اهلل نوري.
�صحيفة الإمام ،ج � ،13ص .420
م.ن ،ج � ،19ص .152
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ّ
موافقة األعمال للكتاب والسنة

ح�صل��وا التق��وى خ�لال تح�صيلك��م العل��م ،و�أن ُته ّذب��وا �أنف�س��كم و�أخالقك��م
فانتبه��وا �أن ُت ّ
و�أعمالك��م .يج��ب �أن تك��ون على وفق الكتاب وال�س � ّنة لتكونوا �أنتم �أنف�س��كم الكتاب وال�س��نة� ،أي
تكونوا الكتاب العملي وال�س ّنة العملية .يجب �أن يكون عالم الدين على نحو �إذا ر�آه النا�س تذ ّكروا
ر�س��ول اهلل .و�أنت��م ق��د حملتم على عاتقكم هذا الحم��ل ،فعليكم �أن تنه�ضوا به وتو�صلوه �س��الم ًا
ف��ي النهاي��ة وتهدوا النا���س� .س � ّلمكم اهلل �أنتم و�أ�صدقاءكم ورفاقكم في تلك المدر�س��ة و�س��ائر
المدار�س و�أ�سعدكم ،وجعلكم اهلل جميع ًا من العلماء الأعالم المه ّذبين حيث قمتم هلل(((.
إصالح النفس ّ
مقدم على التحصيل الدراسي

� ّإن تح�صي��ل ه��ذه العلوم ه��و في الواقع مقدّمة لتهذيب النف���س واكت�س��اب الف�ضائل والآداب
والمعارف الإلهية .وحاذروا �أن تبقوا �إلى �آخر العمر تراوحون في هذه المقدمة دون �أن ُتح ّققوا
النتيجة المرجوة.
�إ ّنك��م تبغ��ون من وراء ك�س��ب هذه العلوم هدف ًا �س��امي ًا ومقدّ�س � ًا يتمث ّل ف��ي معرفة اهلل تعالى
وتهذيب النف���س وتزكيتها .وال بد لكم �أن تكونوا في �صدد اجتناء ثمرة عملكم ونتيجة جهدكم.
فابذلوا ك ّل ما بو�سعكم لتحقيق هدفكم الأ�صلي والأ�سا�س.
عندم��ا تلتحق��ون بالح��وزة ينبغ��ي لكم �أن تهت ّموا ب�إ�صالح �أنف�س��كم قبل ك ّل �ش��يء .وما دمتم
في الحوزة و�أثناء الدرا�س��ة يجب �أن تكونوا ب�صدد تهذيب �أنف�س��كم ،حتى �إذا ما تركتم الحوزة
و�أخذتم على عاتقكم هداية �أبناء مدينة �أو مح ّلة ما ،يت�س � ّنى للنا���س �أن ي�س��تفيدوا من �أعمالكم
و�سلوكياتكم وي ّتعظوا من الف�ضائل الأخالقية التي تتح ّلون بها وي�صلحوا �أنف�سهم بالت� ّأ�سي بها.
اجتهدوا في �أن ُت�صلحوا �أنف�سكم و ُته ّذبوها قبل النزول �إلى �ساحة المجتمع .ف�إذا لم تهت ّموا
الآن ،حي��ث تمتلك��ون م ّت�س��ع ًا من الوقت والطاقة ،بتهذيب �أنف�س��كم ،فل��ن تتم ّكنوا من �إ�صالحها
فيما بعد عندما ّ
يلتف النا�س حولكم.
فث ّم��ة �أ�ش��ياء كثي��رة يُبتلى بها الإن�س��ان وتحول دون التهذيب واكت�س��اب العل��م .و�إن �أحد هذه
(((
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الموان��ع بالن�س��بة للبع���ض هي نف���س هذه اللحي��ة والعمامة! ف ��إذا كبرت عمام��ة �أحدكم وطالت
لحيته ،ي�صعب عليه �إذا لم يكن قد ه ّذب نف�سه �أن يوا�صل تح�صيل العلوم الدينية ويكون مقيد ًا.
وي�صعب عليه كبح جماح النف�س الأمارة وح�ضور در�س �أحد(((.
ّ
المبادرة للتهذيب قبل تحقق المواقع

ال قدّر اهلل �أن ُت�صبح لحية طالب العلوم الدينية بي�ضاء بع�ض ال�شيء وتكبر عمامته ،قبل �أن
يتم ّكن من اكت�ساب الملكات الفا�ضلة وتنمية قواه الروحية؛ لأ ّنه والحال هذه �سوف يبقى محروم ًا
من اال�س��تفادات العلمية والمعنوية ومن جميع البركات .اغتنموا الفر�صة وجدّوا واجتهدوا قبل
الم�شيب ،وطالما �أ ّنكم لم تحظوا باهتمام النا�س وتوجّ ههم ،فقد تتوافر لكم الفر�صة لأن تفعلوا
ب�شخ�ص ما قبل �أن يتم ّكن ذلك ال�شخ�ص
�ش��يئ ًا لأنف�س��كم .فال قدّر اهلل تعالى �أن يهتمّ المجتمع
ٍ
من تربية نف�س��ه ،ويُ�صبح ذا نفوذ ومنزلة بين النا���س؛ فعندها �س��وف يُ�ضيّع نف�س��ه ويخ�س��رها.
فابنوا �أنف�سكم و�أ�صلحوها قبل �أن يفلت الزمام من �أيديكم .تح ّلوا بالأخالق الفا�ضلة وتخ ّل�صوا
من الأخالق الذميمة .وليكن الإخال�ص رائدكم في در�سكم وبحثكم لكي يُق ّربكم من اهلل تعالى.
ف�إذا لم تتوافر النية الخال�صة في الأعمال ،ف�س��وف يبتعد الإن�س��ان عن عر�ش الربوبية .حاذروا
م��ن �أن تكون��وا بنحو �إذا ما فتحت �صحيفة �أعمالكم بعد عمر �س��بعين �س��نة ،يرى فيها -والعياذ
باهلل� -أ ّنكم �أ�ضحيتم �سبعين �سنة بعيدين عن اهلل ع ّز وج ّل(((.
البعد عن طلب الدنيا

� ّإن علم � ًا اهت��مّ ب��ه اهلل تعالى ك ّل ه��ذا االهتمام وبعث م��ن �أجله الأنبياء� ،أ�صب��ح الآن مهم ًال
ف��ي حوزاتن��ا وال نج��د �أح��د ًا يهتمّ ب��ه االهتمام الذي ي�س��تح ّقه .وق��د و�صل الأمر ب�س��بب فقدان
العل��وم المعنوي��ة والمع��ارف في الح��وزات� ،إلى �أن تنف��ذ الأم��ور المادّية والدنيوية �إلى �أو�س��اط
علم��اء الدي��ن و ُتبعد الكثيرين عن المعنوي��ات والروحانيات بحيث �إ ّنهم بات��وا يجهلون ما معنى
عالم الدين �أ�ص ًال؟ وما هو واجبه؟ وما هي المهام التي ينبغي له اال�ضطالع بها؟
(((
(((
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فبع�ض لي���س لهم غير تع ّلم ع ّدة كلمات ثم الرجوع �إلى مناطقهم �أو � ّأي مكان �آخر للح�صول
على الجاه والمن�صب والمقام والتم ّلق للآخرين؛ مثلما كان �أحدهم يقول :دعني �أدر�س «اللمعة»
وحينها �سوف �أفهم كيف �أت�ص ّرف مع مختار القرية.
يجب �أن ال يكون الأمر بنحو ّ
تتلخ�ص نظرتكم وغايتكم من الدرا�سة منذ البداية في الح�صول
على المن�صب الفالني وك�سب المقام الكذائي� ،أو �أن ُت�صبحوا ر�ؤ�ساء المدينة الفالنية �أو �شيوخ
القرية الفالنية ..فمن الممكن �أن ُتح ّققوا هذه الأهواء النف�س��ية والأماني ال�ش��يطانية ،ولكن لن
تجلبوا لأنف�س��كم ولمجتمعكم الإ�س�لامي غير التعا�س��ة وال�ش��قاء .فمعاوية قد تر�أّ���س �أي� ًضا مدّة
مديدة �إال �أ ّنه ما جنى لنف�سه �سوى اللعن والذم وعذاب الآخرة.
ال ب � ّد لك��م م��ن تهذيب �أنف�س��كم ،حت��ى �إذا ما �أ�صب��ح �أحدكم رئي���س قوم �أو فئة ،ا�ش��تغل في
تهذيب نفو�سهم �أي� ًضا .اخطوا في طريق �إ�صالح المجتمع وبنائه .ليكن هدفكم خدمة الإ�سالم
والم�س��لمين .ف ��إذا خطوته��م م��ن �أجل اهلل تعالى ،ف �� ّإن اهلل مق ّل��ب القلوب ،يجع��ل القلوب تهفو
�إليكم } :ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ{(((.
�إ ّنكم �إذا ما جاهدتم في �س��بيل اهلل و�ضحّ يتم من �أجله تعالى ،ف�إ ّنه �س��بحانه ال يترككم دون
�أج��ر وث��واب .و�إن ل��م يك��ن ذلك في هذه الدنيا ف�س��تح�صلون عليه في الآخرة .وما �أح�س��ن �أن ال
تنالوا �أجركم وثوابكم في هذا العالم؛ ل ّأن الدنيا لي�ست ذات قيمة .فك ّل هذا ال�صخب وال�ضجيج
وهذه االعتبارات تنتهي خالل �أيام معدودات وتم ّر من �أمام عين الإن�سان كالحلم؛ بيد � ّأن الأجر
الأخروي خالد لي�س له نهاية �أو ح ّد(((.
ثقل مسؤوليات علماء الدين

تقع على عاتقكم م�س�ؤولية ثقيلة وج�سيمة .ف�إذا لم تعملوا بم�س�ؤوليّاتكم في الحوزات العلمية
ول��م تكون��وا ب�ص��دد تهذيب �أنف�س��كم ،واقت�صر ه ّمكم عل��ى تع ّلم عدد م��ن الم�صطلحات وبع�ض
الم�س��ائل الفقهي��ة والأ�صولي��ة ،ف�إ ّنكم �س��تكونون في الم�س��تقبل ال �س��مح اهلل م�ض ّرين بالإ�س�لام
والمجتمع الإ�س�لامي ،ومن الممكن �أن تت�س �بّبوا ـ والعياذ باهلل ـ في �إ�ضالل النا���س وانحرافهم.
((( �سورة طه ،الآية .96
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ف�إذا ما انحرف �إن�س��ان و�ض ّل عن الإ�س�لام ب�س��بب �سلوككم و�سوء عملكم ،ف�إ ّنكم ترتكبون بذلك
�أعظم الكبائر ،ومن ال�صعب �أن ُتقبل توبتكم .كما لو � ّأن �شخ� ًصا اهتدى بكم ف� ّإن ذلك خير لكم
م ّما طلعت عليه ال�شم�س ،كما ورد في الحديث ال�شريف.
� ّإن م�س ��ؤوليّتكم ج�س��يمة للغاي��ة .وواجباتكم هي غير واجبات عامة النا���س .فم��ا �أكثر الأمور
المباحة لعامّة النا���س �إال �أ ّنها ال تجوز لكم ،وربما تكون مح ّرمة عليكم .النا���س ال يتو ّقعون منكم
القيام بالكثير من الأمور المباحة ،فكيف �إذا ما �صدرت عنكم ال �سمح اهلل الأعمال القبيحة غير
الم�ش��روعة ،ف�إ ّنها �س � ُتعطي �صورة �س �يّئة عن الإ�س�لام ومجتمع علماء الدين .وهنا يكمن الداء.
ً
�إذا ما �ش��اهد النا���س عم ًال �أو �س� ً
خالفا لما يتو ّقع منكم ،ف�إ ّنهم �س��ينحرفون عن
�لوكا من �أحدكم
الدين ويبتعدون عن علماء الدين ،ولي���س عن ذلك ال�ش��خ�ص .وليتهم ابتعدوا عن هذا ال�شخ�ص
منحرفا �أو ً
ً
و�أ�سا�ؤوا ّ
�سلوكا ال يليق من �أحد علماء
الظن به فح�سب ،لكن �إذا ما ر�أى النا�س ت�ص ّر ًفا
ُف�صلونه ب�أ ّنه من الممكن �أن يوجد بين المع ّممين �أ�ش��خا�ص غير
الدين ،ف�إ ّنهم ال يُح ّللون ذلك وي ّ
ّ
والموظفين �أفراد منحرفون وفا�سدون .لذا ف�إذا ما ارتكب
�صالحين ،مثلما �أنه يوجد بين التجّ ار
عطار عم ًال ً
ب ّق��ال مخالف��ة ،ف�إ ّنهم يقولون � ّإن الب ّقال الفالن��ي منحرف .ولو ارتكب ّ
قبيحا ،ف�إ ّنهم
يقول��ونّ � :إن ّ
العط��ار الفالن��ي �ش��خ�ص منح��رف .ولكن �إذا ما ق��ام �أحد المع ّممي��ن بعمل ال يليق،
ف�إ ّنهم ال يقولون � ّإن المع ّمم الفالني منحرف ،بل يقولون � ّإن المع ّممين �سي�ؤون.
� ّإن واجب��ات علم��اء الدي��ن ج�س��يمة للغاي��ة ،و� ّإن م�س ��ؤوليّاتهم �أعظ��م من م�س ��ؤوليّات �س��ائر
النا�س(((.
تأثير اختالف علماء الدين على الناس

مترا�صة �أكثر من ال�سابق،
يجب �أن يكون �إعالمنا �أقوى من ال�سابق ،يجب �أن تكون �شرائحنا
ّ
يجب �أن تكون �صفوفنا مترا�صة �أكثر من ال�س��ابق ،ويجب �أن تكون اختالفاتنا �أقل� .إ ّنني �أ�ش��عر
بالأ�س��ف حينم��ا �أ�س��مع عن وقوع خالف��ات في بع�ض مناط��ق البالد ،على م��اذا نختلف؟ ولماذا
نختل��ف؟ معل��وم � ّأن ه ��ؤالء الذين يب ّثون الفرقة واالختالف ال ّ
حظ لهم من الإ�س�لام �إطالق ًاّ � ،إن
االختالف يعني هزيمة الإ�سالم.
(((
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�إذا اختلفن��ا م��ع بع�ضنا ف� ّإن الإ�س�لام �س �يُمنى بهزيمة ،ولو اختلف علم��اء الدين فيما بينهم
ال �س��مح اهلل -ف �� ّإن النا���س �سي�ش��عرون ب� ّأن ه��ذه االختالفات هي م��ن �أجل الدنيا ،فلي���س هناك
ونتم�س��ك بقر�آن واحد ف ��إذا ما وقع
م��ن اخت�لاف م��ن �أجل الدين ،جميعن��ا نعتنق دين � ًا واحد ًاّ ،
االختالف فهذا يعني � ّأن دافعه الدنيا ،وال�شيطان هو الذي ّ
يحث على االختالف.
أح�سوا
�إذا �ش��عر النا���س ب� ّأن علماء الدين مختلفون فيما بينهم نتيجة الأهواء النف�س��انية ،لو � ّ
ب �� ّأن طلب��ة العل��وم الديني��ة مختلفون فيم��ا بينهم نتيج��ة الأهواء النف�س��انية ،ف�إ ّنهم �سي�ش��يحون
بوجهه��م عنك��م ،ول��و فعلوا ذل��ك فهذا يعن��ي هزيمتك��م ،وهزيمتكم تعن��ي هزيمة الإ�س�لامّ �.إن
م�س�ؤوليّتكم ج�سيمة ،وينبغي لكم �أن تكونوا دعاة للنا�س ب�أخالقكم وب�أعمالكم.
�أنتم هداة النا���س ،وينبغي �أن تكونوا منارة ونور ًا .ه ّذبوا نفو�س��كم و�أخرجوا حبّ الدنيا من
�أنف�سكم ،فحبّ الدنيا ر�أ�س ك ّل خطيئة .ك ّل الخطايا من حبّ الدنيا وحبّ ال�شهرة� ،أخرجوا هذا
الحبّ من قلوبكم و�أميتوه و�أحيوا قلوبكم بحياة الإ�سالم ،بالحياة الإلهية كونوا �إلهيين ،توحّ دوا،
وكونوا �ص ّف ًا واحد ًا(((.
سوء الظن ثمرة االختالف وطلب الدنيا

عندم��ا يفق��د رج��ال الح��وزات ّ
وطلبه��ا المبان��ي الأخالقي��ة والآداب الإ�س�لامية ،ويُ�صبح
�ش��غلهم ال�ش��اغل التعارك وال�ش��جار ،ويتحوّلون �إل��ى جماعات متنافرة ومتناح��رة وغير مه ّذبة،
ال تت��ورّع ع��ن الأعم��ال الال�أخالقي��ة والقبيح��ة ،فمن الطبيعي �أن ت�س��وء نظرة الأمة الإ�س�لامية
�إل��ى الح��وزات الدينية وعلماء الدين ،وت�س��حب دعمها وت�أييدها لها ،وف��ي النهاية يفتح الطريق
�أمام الأعداء لتحكيم �سلطتهم وت�سديد �ضرباتهم .و�إذا ما كنتم ترون الحكومات تخ�شى علماء
الدين والمراجع وتح�س��ب لهم ح�س��اب ًا ،فهو لأ ّنهم يتم ّتعون بدعم وت�أييد ال�شعوب ،وفي الحقيقة
� ّإن الحكومات تخ�ش��ى ال�ش��عوب ،ولهذا فهي تحتمل �إذا ما �أهانت وتجا�س��رت وتع ّر�ضت �إلى �أحد
علماء الدينّ � ،أن ذلك �س��وف يُثير �س��خط الأمة ويُفجّ ر غ�ضبها �ضدّها ..ولكن �إذا ما كان علماء
الدين مختلفين فيما بينهم ويُ�سيء بع�ضهم لبع�ض ،ولم يكونوا مت�أدّبين ب�آداب الإ�سالم ،ف�إ ّنهم
�س��يفقدون اعتباره��م ويخ�س��رون ثق��ة الأم��ة به��مّ � .إن الأم��ة تتو ّقع منك��م �أن تكون��وا علماء دين
(((
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ومت�أدّبي��ن ب ��آداب الإ�س�لام� ،أن تكونوا ح��زب اهلل� ،أن تنبذوا بهارج الدني��ا وزخارفها وال تهت ّموا
به��ا؛ و�أن ال ت�أل��وا جهد ًا في �س��بيل تح ّقق الأهداف الإ�س�لامية وخدمة الأمة الإ�س�لامية ..تتو ّقع
منكم �أن تخطوا على طريق اهلل تعالى ،و�أن ال يكون توجّ هكم �إال هلل وطلب ًا لمر�ضاته.
ولك��ن �إذا ر�أت الأم��ة منكم خالف ذل��ك ،وكان ك ّل ه ّمكم الدنيا والم�صالح ال�ش��خ�صية كما
ه��و ح��ال الآخرين ،بد ًال م��ن التوجّ ه �إلى ما وراء الطبيعة؛ ور�آكم النا���س تتنازعون وتتخا�صمون
على حطام الدنيا ،وجعلتم من الإ�س�لام والقر�آن �ألعوبة ب�أيديكم والعياذ باهلل ،واتخذتم الدين
د ّكان � ًا ومتج��ر ًا للو�ص��ول �إلى مطامعك��م و�أغرا�ضكم الدنيوي��ة الدنيئة� ..إذا م��ا ر�أت الأمة ذلك
منك��م ف�س��وف تبتعد عنكم و ُت�س��يء الظنّ بكم ،و�س��تكونون �أنتم الم�س ��ؤولين ع��ن ك ّل ذلك .ف�إذا
كان بع���ض المع ّممي��ن العال��ة عل��ى الح��وزات ،يتكالب��ون فيم��ا بينهم بدواف��ع �ش��خ�صية ومنافع
ُف�س��ق هذا منهم ذاك ،ويُثي��رون �ضجّ ة وجد ًال
دنيوي��ة ،ويهت��ك بع�ضه��م حرمة بع�ضهم الآخر ،وي ّ
تافه ًا ،ويتناف�س��ون على بع�ض الأمور الحقيرة؛ ف�إ ّنهم بذلك يكونون قد خانوا الإ�س�لام والقر�آن،
وخان��وا الأمان��ة الإلهية .فاهلل تبارك وتعالى و�ضع الدين الإ�س�لامي المق ّد���س بمثابة �أمانة بين
�أيدينا .هذا القر�آن الكريم �أمانة اهلل الكبرى ،والعلماء والروحانيون هم الم�ؤتمنون عليها ،و�إن
واجبهم الحفاظ على هذه الأمانة الكبرى وعدم خيانتها .وما الت�ش ّتت واالختالفات ال�شخ�صية
والدنيوية �إال خيانة للإ�سالم وللنبي الأعظم(((.
اتباع سيرة اإلمام علي  Qوسلوكه

�أن��ا ال �أدري ل��م ه��ذه االختالفات والتح ّزبات؟! ف ��إن كانت من �أجل الدني��ا ،ف�أنتم ال تملكون
الدنيا! و�إن كنتم تتم ّتعون باللذائذ والمنافع الدنيوية ،ف� ّإن ذلك ال ي�ستدعي االختالف �إال �إذا لم
تكونوا علماء دين ،ولم ترثوا من الروحانية غير العمامة والعباءة؟! � ّإن عالم الدين الذي يرتبط
بما وراء الطبيعة ..عالم الدين الذي يتح ّلى بتعاليم الإ�سالم الحيّة وقيمه البناءة ..عالم الدين
الذي يعتبر نف�سه من �شيعة علي بن �أبي طالب ّ � ..Qإن عالم الدين هذا من غير الممكن �أن
يهتمّ ب�شهوات الدنيا ،ناهيك عن �أن يُثير الخالف ب�سببها.
(((
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�أنت��م الذي��ن ُتدعون �أتباع الإم��ام �أمير الم�ؤمنين  ،Qتمعّنوا ـ عل��ى الأقل ـ في حياة هذا
الرجل العظيم لتروا هل تقتدون ح ّق ًا ب�سيرته و�سلوكه؟ هل تعلمون �شيئ ًا عن زهده وتقواه وحياته
الب�س��يطة والمتوا�ضع��ة ،وه��ل تلتزم��ون ب�ش��يء من ذلك في حياتك��م؟ هل تعون �ش��يئ ًا عن جهاد
ه��ذا القائد العظيم �ض ّد الظلم واال�س��تبداد والتف��اوت الطبقي ،ودفاعه الحازم عن المظلومين
والم�ست�ضعفين ،و�إغاثته ودعمه لطبقات المجتمع المحرومة والمع ّذبة؟ وهل تعملون وفق ذلك؟
ه��ل � ّإن معن��ى «ال�ش��يعة» هو مج ّرد التح ّلي بالزي الظاهري للإ�س�لام .وبن��ا ًء على ذلك ،فما هو
فرقك��م عن �س��ائر الم�س��لمين الذين هم �أكثر تق ّدم � ًا و�إفادة في هذه الأمور من ال�ش��يعة بكثير؟
(((
وبماذا تمتازون عنهم؟
خطط الشيطان االستدراجية

علي وعليكم �أن يذهب النا���س �إلى الج ّنة ب�س��بب دعوانا نحن و�أنتم لهم
� ّإن �أخوف ما �أخافه َّ
�إلى الخير وال�صالح ،و�سماعهم لكالمنا الذي يرون فيه ما يُق ّربهم من اهلل ،وندخل نحن جه ّنم
لأ ّننا لم نكن �أنف�س��نا مه ّذبين .و�أكثر ما �أخ�ش��اه �أن �أتواجه و�إيّاهم هناك ،نحن نكون في جه ّنم،
وهم في الج ّنة يط ّلون علينا� .إلى �أين يذهب الإن�سان بهذا الخزي حيث و�صل ه�ؤالء ب�سببنا �إلى
تلك المقامات ونحن ب�أهوائنا النف�سانية تردّينا في الدرك الأ�سفل� .إ ّنه خوف كثير ًا ما يُ�ساورني
ويُراودن��ي .وق��د نقل��وا لي ق�صة عن تاجر َذهَ بَ �إلى �أحد العلماء الكبار -ال �أعلم من كان -وقال
ل��ه� :أيّها ال�س��يد! �إن كان خلف المكت��وب ما تخفونه ع ّنا ف�أطلعونا علي��ه ،المكتوب معلوم لكن �إن
كان لديك��م اط�لاع على �ش��يء خلفه ف�أعلمون��ا لأ ّننا نراكم تدعوننا �إلى الخي��ر وال�صالح ،و�أنتم
بعيدون عن ذلك ،فما هي الق�صة؟ ف�أجه�ش ال�سيد بالبكاء ِلما �سمع وقال� :أيها الحاج لي�س ثمة
�ش��يء �آخر ،كل الأمر �أ ّننا نحن الفا�س��دون .فالم�س ��ألة لي�س��ت كما يتخيّل الإن�س��ان ب�أن ال�شيطان
ي�أت��ي �إل��ى اب��ن �آدم ويطل��ب منه �أن يُ�صب��ح طاغوتي ًا ،ال لي���س الأمر كذلك .بل �إ ّنه يج � ّر ابن �آدم
�إلى ذلك خطو ًة خطوة ،و�ش��بر ًا �ش��بر ًا .ف�إن و�ضعت له ح ّد ًا منذ البداية انقطع طمعه فيك ،و�أمّا
�إذا تهاونت وت�س��اهلت ج ّرك في اليوم ال ّتالي خطو ًة �أخرى ،وفي حين تجد هذا الطالب الزاهد
إن�سان طاغوتي على قدره ،وان�سلخ عن ج ّو الطلبة
العابد الذي يعي�ش في الحوزة ،قد تحوّل �إلى � ٍ
(((

الإمام الخميني ،الجهاد الأكبر� ،ص .16

  سفنلا بيذهتو  ةيملعلا ةزوحلا :عبارلا لصفلا

75

ال��ذي كان علي��ه م�ش��ايخنا العظ��ام وتحوّل �إل��ى �إن�س��ان ه ّمه الدنيا فق��ط ،فهكذا �أم��ور تح�صل
بالتدريج .وعلى الإن�س��ان �أن يح�س��م �أمرها منذ الخطوة الأولى .لأ ّنه �إذا ما اب ُتلي ،ف�سيج ّره هذا
البالء �إلى بالء �آخر وهكذا .ولي���س من المعلوم �أن ي�س��تطيع الإن�س��ان قلع جذور الدنيا من قلبه
تر�سخت فيه وا�ستفحلت.
�إذا ما ّ
من مكايد ال�شيطان و�أحابيله التي ي�صطاد بها عاد ًة الإن�سان� ،أن ي�سوّل له بتبريرات كالقول
�إن��ك ال ت��زال �ش��ا ّب ًا ،وه��ذه �أيّامك ع�ش��ها ،و�إن �ش��اء اهلل عندما ُت�صبح �ش��يخ ًا تع ّو���ض ما فاتك؛
وه��ذا ما لن يح�صل �أبد ًا .ف�إن ه ّذب الإن�س��ان نف�س��ه �أيام ال�ش��باب ،ته ّذب ،ولك��ن �إن انتظر �إلى
ال�ش��يخوخة فلن يقدر على �ش��يء لأن قواه تكون قد �ضعفت ،وتلك ال�شجرة التي زرعها ال�شيطان
ف��ي قلب��ه قد قوي��ت ،وال يمكن للإن�س��ان �أن يقتلع تلك ال�ش��جرة القوية ب ��إرادة �ضعيفة .هذه من
الأمور التي ُتقلقني ،كما يجب �أن ُتق ِل َق ال�سادة �أي� ًضا وتدعوهم �أينما كانوا �إلى تو�صية �أهل العلم
بها وتحذيرهم لهم من الدنيا(((.
مواجهة خطط األعداء على ضوء تهذيب النفس

� ّإن م�س��تقبلكم مظل��م؛ يُحيط بكم �أعداء كثيرون م��ن ك ّل حدب و�صوب ،وقد و�ضعوا الخطط
الجه ّنمي��ة الف ّتاك��ة للق�ض��اء عليكم وعل��ى الحوزات العلمي��ة ..لقد و�ضعت الأيادي اال�س��تعمارية
خطط � ًا محكم��ة للإحاط��ة بكم ..خطط ًا جه ّنمية ت�س��تهدف الإ�س�لام والم�س��لمين� .إ ّنهم وتحت
�س��تار الإ�س�لام و�ضعوا لكم خطط ًا خطيرة ،و�إ ّنكم لن ت�ستطيعوا �أن تتخ ّل�صوا من هذه المفا�سد
وال�صعوبات �إال في ظ ّل التهذيب والإعداد والنظم والترتيب ال�سليم .فبهذا وحده ت�ستطيعون �أن
ُتحبطوا خططهم اال�ستعمارية.
�إ ّنني �أق�ضي الآن �آخر �أيّام حياتي ،و�س ��أُفارقكم عاج ًال �أم �آج ًال ،ولك ّني �أتو ّقع لكم م�س��تقب ًال
مظلم ًا و�أيام ًا �س��وداء .ف�إذا لم ُت�صلحوا �أنف�س��كم وتتجهّزوا وتجعلوا النظام واالن�ضباط حاكم ًا
عل��ى درا�س��تكم وحياتك��م ،ف�إ ّنك��م محكوم��ون بالفن��اء واالندث��ار ال �س��مح اهلل .فف ّك��روا قب��ل �أن
ت�ضيع الفر�صة ،وقبل �أن ي�س��تولي الأعداء على جميع �ش ��ؤونكم الدينية والعلمية .ف ّكروا وانتبهوا
وتح ّرك��وا ..فف��ي المرحلة الأولى اهت ّموا بتهذيب النف���س وتزكيتها ،و�إ�صالح ذات بينكمّ .
نظموا
(((
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�أموركم ،واب�سطوا النظام واالن�ضباط على ك ّل �ش�ؤون الحوزات العلمية .ال تدعوا الآخرين ي�أتون
لتنظيم هذه الحوزات .ال ت�سمحوا للأعداء �أن يت�س ّلطوا عليها بذريعة � ّأن العلماء لي�سوا �أه ًال وال
يقدرون �أن يفعلوا �ش��يئ ًا� ،أو �أ ّنهم زمرة عاطلة عن العمل .الأعداء يريدون �إف�س��اد هذه الحوزات
بذريع��ة �إ�صالحه��ا وتنظيمه��ا .يريدون �أن يت�س � ّلطوا عليكم ،فال تدعوا لهم ع��ذر ًا .ف�إذا ّ
نظمتم
�أموركم وه ّذبتم �أنف�سكم و�ضبطتم ك ّل �أو�ضاعكم فلن يطمع الآخرون بكم ،ولن يعود بمقدورهم
النفوذ �إلى حوزاتنا العلمية وم� ّؤ�س�ساتنا العلمائية .ه ّذبوا �أنف�سكم ،وتجهّزوا وا�ستعدّوا للحيلولة
ح�صنوا الحوزات العلمي��ة واجعلوها قادرة على
دون وق��وع المفا�س��د الت��ي يُمكن �أن تعتر�ضك��مّ .
الت�صدّي للم�شاكل التي �ستواجهها.
� ّإن �أيّام � ًا �س��وداء بانتظارك��م ال �س��مح اهلل ،ويب��دو � ّأن �أيام � ًا عجاف ًا �س��تواجهكمّ � ..إن عمالء
اال�س��تعمار يتط ّلعون للق�ضاء على الإ�س�لام ومحو ك ّل حيثية له .وال ب ّد لكم من الوقوف في وجه
ذلك بثبات .ولن يت�س ّنى لكم ذلك مع وجود حبّ النف�س والجاه والغرور والتكبّرّ � .إن عا ِلم ال�سوء،
العا ِل��م المتوجّ ��ه �إلى الدنيا ،العا ِلم الذي ال يُف ّكر بغير البقاء في مركزه والحفاظ على زعامته؛
� ّإن مث��ل ه��ذا العا ِل��م ال ي�س��تطيع مجاه��دة �أع��داء الإ�س�لام ،و� ّإن �ض��رره �أكثر من غي��ره .فلتكن
خطواتك��م ربّاني��ة� .أخرجوا ح��بّ الدنيا من قلوبكم ،و�آنذاك يُمكنك��م �أن ُتجاهدوا .فليحاول ك ّل
علي �أن �أكون جندي ًا م�س � ّلح ًا �إ�س�لامي ًا يُ�ضحّ ي من �أجل
واحد منكم �أن يُل ّقن نف�س��ه من الآن ب� ّأن ّ
علي �أن �أخدم الإ�س�لام حتى �آخر قطرة دم في عروقي .ال تت�شبّثوا بالذرائع وتخلقوا
الإ�س�لامّ ..
لأنف�س��كم الأعذار ب� ّأن المرحلة ال تقت�ضي ذلك ..جدّوا واجتهدوا لتكونوا في الم�س��تقبل نافعين
للإ�سالم ،وباخت�صار �أن يكون ك ّل واحد منكم �إن�سان ًا.
� ّإن عمالء اال�ستعمار يخ�شون الإن�سان ..الم�ستعمرون الذين ال يُف ّكرون بغير نهب ثرواتنا ،ال
ي�س��محون �أن يتربّى في جامعاتنا «�إن�س��ان»� .إ ّنهم يخ�شون الإن�سان .ف�إذا ما وجد �إن�سان في دولة
ما ف�إ ّنه �سوف يُهدّد م�صالحهم.
�إ ّنكم تتح ّملون م�س ��ؤولية بناء �أنف�س��كم ليُ�صبح ك ّل واحد منكم �إن�س��ان ًا كام ًال ،يقف في وجه
ّ
مخططات �أعداء الإ�سالم الم�ش�ؤومة .ف�إذا لم ُت ّ
نظموا �أنف�سكم وتعدّوا العدّة للت�صدّي لل�ضربات
التي ُتكال كل يوم للإ�سالم ،ف�سوف تق�ضون على �أنف�سكم وكذلك على �أحكام الإ�سالم ،و�ستكونون
م�س ��ؤولين ع��ن ذلك ك ّله� .أنت��م �أيّها العلماء ،و�أنتم يا �أهل العلم� ،أيّها ّ
الطلب� ،أيّها الم�س��لمون،
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ك ّلك��م م�س ��ؤول .م�س ��ؤوليّتكم �أيّها العلماء وطلب��ة العلوم الدينية ت�أتي في الدرج��ة الأولى ،ثم من
بعدكم م�س ��ؤولية بقية الم�س��لمين« :ك ّلكم راع وك ّلكم م�س ��ؤول عن رعيته»(((� .أنتم �أيّها ال�ش��باب،
ينبغي لكم �أن تقوّوا من �إرادتكم لكي يت�س ّنى لكم مجابهة ك ّل �أنواع الظلم واال�ستبداد ،وال �سبيل
لك��م غير ذل��كّ � ..إن كرامتكم وكرامة الإ�س�لام وكرامة الدول الإ�س�لامية منوطة بمدى ثباتكم
و�صمودكم ومقاومتكم(((.
حذار من الخروج عن ّ
زي طلبة العلوم

عل��ى الإن�س��ان �أن ينتب��ه دائم ًا �إلى �أ ّنه راحل ،و�أ ّنه لم يُكتب عل��ى جبينه كم يُع ّمر .قليلون هم
الذين ي�صلون �إلى �سنّ ال�شيخوخة.
وله��ذا علي��ه �أن يتن ّب��ه �إلى هذا الأم��ر ،وخ�صو� ًصا هذه الطبقة التي ت�أخ��ذ على عاتقها مه ّمة
هداي��ة النا���س ،فه ��ؤالء يج��ب �أن توافق �أعماله��م �أقوالهم� ،أي �أنت��م الذين ُتح ّذرون النا���س من
الدني��ا� ،إن كنت��م ،ال �س��مح اهلل ،من المن�ش��غلين به��ا والحري�صين عليها ،ف �� ّإن م�صداقيّتكم في
�أعين النا�س �ستتزلزل ،و�سيدبّ االنحراف في �صفوفهمّ � .إن تلك الكلمة التي قالها ذلك الحاج؛
ب�أ ّنه لع ّل خلف المكتوب �شيء قد �أُخفي ،هذه الكلمة ته ّز الإن�سان.
فلو ال �سمح اهلل ت�س ّرب الوهن �إلى عقائد بع�ض الأ�شخا�ص ال�ضعفاء ج ّراء ت�ص ّرفات و�أعمال
رجال الدين فعندها �أيّة م�صيبة علينا �أن نتح ّمل وزرها نحنّ � .إن هذا باب وا�س��ع ولذا يجب �أن
يتو ّلى تربية الطلبة في الحوزات العلماء الأتقياء والعارفون بحقائق الإ�سالم على امتداد البالد
وخارجها ،وال �سيما ال�شباب وهدايتهم ّ
لئل ي�أتي يوم و�إذا بهم ال قدّر اهلل قد ان�سلخوا عن زيّهم
وهويّتهم العلمائية ،ويكون هذا االن�سالخ �سبب ًا لتزلزل عقائد النا�س.
ف�أنتم يا من ج ّندتم �أنف�س��كم لهداية النا���س ،و�أوردتم �أنف�س��كم هذا ال�س��لك ،حذار �أن ت�ؤدّي
�أعم��ال بع�ضك��م وت�ص ّرفاته �إلى عك���س ما كنتم ترغب��ون �أن يتح ّقق� ،إ ّنها م�س ��ألة تعلمون كم هي
خطيرة وتحتاج �إلى تنبّه ويقظة من الجميع(((.
(((
(((
(((

الإح�سائي ،عوالي اللئالي ،ج� ،1ص ،129الف�صل ،8الحديث .3كذلك انظر الجامع ال�صغير ،ج� ،2ص ،45و.95
الإمام الخميني ،الجهاد الأكبر� ،ص .45
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إصالح الناس من خالل السلوك والعمل

نح��ن �أي�ض � ًا عندن��ا م�س ��ؤوليّات وتكالي��ف �صعب��ة .يج��ب �أن نك ّمل �أنف�س��نا �أكثر م��ن الناحية
الروحية ،ومن ناحية نمط المعي�شة .يجب �أن نتر ّقى في ال�صالح والتقى �أكثر ف�أكثر ،و�أن ُنعر�ض
عن حطام الدنيا� .أنتم �أيّها ال�سادة عليكم �أن ُتجهّزوا �أنف�سكم لحفظ الأمانة الإلهية� .أن تكونوا
�أمناء ،و�أن ُتح ّقروا الدنيا� .صحيح �أ ّنكم ال ت�س��تطيعون �أن تكونوا مثل �أمير الم�ؤمنين الذي يقول
� ّإن الدنيا عنده كـ«عفطة عنز» لكن �أعر�ضوا عن حطام الدنيا وز ّكوا �أنف�س��كم وتوجّ هوا �إلى اهلل
تعالى وكونوا �أتقياء� .إذا كنتم ال �س��مح اهلل تدر�س��ون لأجل نيل الوجاهة فلن ت�صبحوا فقهاء وال
�أمناء للإ�س�لام .جهّزوا �أنف�س��كم لتكونوا مفيدين للإ�س�لام .كونوا جنود �إمام الزمان لتتم ّكنوا
من ت�أدية الخدمات ون�شر العدالة .الأ�شخا�ص ال�صالحون هم الذين يكون وجودهم في المجتمع
م�صلح ًا .ولقد ر�أينا مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين بمج ّرد معا�شرتهم ومرافقتهم ي�صير الإن�سان
نزيه � ًا .اعملوا بحيث ي�صلح النا���س ج ّراء �س��لوككم و�أخالقكم وعملك��م و�إعرا�ضكم عن الدنيا،
بحيث يقتدون بكم ،كونوا مقتدى الأنام(((.
تهذيب الحوزات الدينية

عل��ى الح��وزات العلمي��ة �أن تكون متي ّقظة ،اجعل��وا التقوى ،التقوى ،التق��وى؛ ن�صب �أعينكم.
�أ�صحاب الف�ضيلة ّ
وطلب العلوم الدينية! �ضعوا ن�صب �أعينكم التقوى ،التقوى ،تنزيه النف���س،
وجه��اد النف���سّ � .إن �ش��خ� ًصا واح��د ًا يُجاه��د نف�س��ه ي�س��تطيع �أن يحكم �أم��ة .جاهدوا �أنف�س��كم،
ه ّذبوها ...وكذا حوزاتكم(((.
هزيمة اإلسالم رهن بسلوك علماء الدين

ف��ي ال�س��ابق عندم��ا كان يقوم �أحد ط ّ�لاب العلوم الديني��ة بعمل ما كانوا يقول��ون ك ّل الطلبة
هك��ذا ،و�إذا ال �س��مح اهلل اقت��رف �أح��د رج��ال الدي��ن ذنب � ًا م��ا ،كان��وا يقول��ون � ّإن رج��ال الدين
ك ّله��م هك��ذا� .أمّا الي��وم ف�إذا ما ارتك��ب عالم الدين مخالف��ة ،ف�إ ّنهم �س��يوجّ هون �أ�صابع االتهام
(((
(((

الإمام الخميني ،والية الفقيه� ،ص .149
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�إلى الإ�س�لام ،و�س��تكون هزيمة الإ�س�لام عل��ى �أيدينا .ولك��ن �إذا ما �أ�صلحتم �أنف�س��كم لن يُهزم
الإ�سالم .ب�صالحكم ي�صلح حال ال�شعب ،وبتهذيبكم �أنف�سكم يته ّذب النا�س .ف�إذا تحدّثتم على
منابركم عن �أمر لم تلتزموا �أنتم به ،و�إذا ذكرتم في الم�س��جد �ش��يئ ًا تعملون �أنتم خالفه ،ف� ّإن
قلوب النا���س �س��تن�صرف عنكم ،وي�ؤدّي ذلك بالتدريج �إلى هزيمة الإ�س�لام ،و� ّإن م�س�ؤولية ذلك
تقع على عاتقنا جميع ًا(((.
تهذيب النفس في شهر شعبان

ه ّذب��وا �أنف�س��كم� ،أنت��م الذين تري��دون هداية المجتمع و�إر�ش��اده .فالذي ال ي�س��تطيع �إ�صالح
نف�س��ه ،كيف يت�س � ّنى له هداية الآخرين و�إر�ش��ادهم و�إدارتهم؟ ها هو �ش��هر �ش��عبان �شارف على
االنته��اء ،فا�س��عوا ف��ي ه��ذا الأي��ام المع��دودة لع � ّل اهلل تعال��ى يو ّفقكم للتوب��ة و�إ�صالح النف���س،
ولت�ستقبلوا �شهر رم�ضان بنفو�س �صالحة �سليمة(((.
ّ
مسؤوليات علماء الدين
الوعظ واإلرشاد من

من الممكن �أن تحاول بع�ض الأيادي الخبيثة من خالل ّ
بث ال�سموم ودعايات ال�سوء ،التقليل
م��ن �أهمي��ة البرام��ج التربوي��ة والأخالقي��ة ،وت�صوير ارتق��اء المنبر للوع��ظ والإر�ش��اد على �أ ّنه
يتناف��ى م��ع المكان��ة العلمية؛ وتحاول من خالل ن�س��بتها �صف��ة «المنبرية» لل�ش��خ�صيات العلمية
المرموق��ة الت��ي تمار���س دورها ف��ي �إ�صالح الح��وزات وتنظيمه��ا� ،أن تحول دون ت�أدي��ة واجبها.
فقد تجد اليوم في بع�ض الحوزات من يعتبر ارتقاء المنبر عم ًال م�شين ًا ،غافلين عن � ّأن الإمام
�أمير الم�ؤمنين  Qكان منبري ًا ،وكان يعظ النا�س ويُر�شدهم من على المنابر .كان يوعّ يهم
ويُر�شدهم ويوجّ ههم .كما � ّأن �سائر الأئمة  Rكانوا يفعلون ذلك �أي� ًضا.
لع � ّل عنا�ص��ر خف ّي��ة ُت�ش��يع ه��ذه الأفكار الخبيث��ة ف��ي حوزاتنا لك��ي ُتج ّردها م��ن المعنويات
ّ
ومنحط��ة ينت�ش��ر فيها النفاق و ُت�س��يطر عل��ى �أفرادها
والأخالقي��ات ،فتم�س��ي حوزاتن��ا و�ضيع��ة
الأنانية وت ّت�س��ع رقعة االختالف ،وين�ش��غل �أفراده��ا بمحاربة بع�ضهم بع� ًضا ،وينق�س��مون �أحزاب ًا
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،17ص .494
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و�ش��يع ًا ي ِّ
ُكذب ك ٌّل منهم الآخر ويوجّ ه �إليه التهم والإهانات ،ويُ�س��قط بع�ضهم بع� ًضا ،لكي يتم ّكن
الأجان��ب و�أع��داء الإ�س�لام م��ن التط��اول على الحوزات ويُ�س �دّدوا �ضرب��ة قا�صمة له��ا والق�ضاء
عليها.
ف�سعاة ال�سوء يعلمون � ّأن الحوزات تتم ّتع بدعم وت�أييد ال�شعوب .وما دام هذا الدعم والت�أييد
قائمين فمن غير الممكن �سحق الحوزات والق�ضاء عليها(((.

(((

الإمام الخميني ،الجهاد الأكبر� ،ص .47

الفصل الخامس

الجامعة وتهذيب النفس

ّ
الجامعة المهذبة أساس سعادة البلد

�إذا كان��ت الجامع��ة جامع��ة ح ّق � ًا؛ جامع��ة �إ�س�لامية بالفع��ل؛ �أي �إ ّنه��ا �إلى جان��ب التح�صيل
الدرا�س��ي كانت تزوّد ّ
طلبها بالتهذيب وااللتزام ،ف� ّإن ب�إمكان الجامعات حينئذ �أن تو�صل بلد ًا
�إل��ى ال�س��عادة .وكذلك الأم��ر لو كانت الحوزات العلمية �صروح ًا مه ّذب��ة وملتزمة ف� ّإن بمقدورها
�إنق��اذ بل��د ب�أكمل��ه .العلم وحده �إن لم يكن �ضا ّر ًا فهو غير ذي فائ��دة� .إ ّننا حين ُنلقي نظرة على
العا َل��م وم��ا في��ه م��ن جامع��ات نجد � ّأن ج��ذور ك ّل الم�صائ��ب التي عان��ت منها الب�ش��رية جمعاء
�إ ّنم��ا ه��ي م��ن الجامعات ومن هذه االخت�صا�ص��ات الجامعي��ةّ � .إن ك ّل �أدوات القمع والدمار هذه
وك ّل ه��ذا ال��ذي يعدّونه تطوّر ًا في مج��ال الآالت الحربية �إ ّنما هو نتاج علماء خ ّرجتهم الجامعة،
الجامعة التي �أغفلت الأخالق و�أهملت التهذيب .كما � ّأن ك ّل المفا�س��د التي ا�ست�ش��رت في الأمم،
كان��ت ج � ّراء عدم التزام الح��وزات العلمية بالتعاليم الإ�س�لامية ،ك ّل هذه الأديان التي �ش �يّدها
العلماء والمف ّكرون هي �أ�صل ال�شقاء.
لقد ج ّرت الجامعة العا َلم �إلى الف�ساد بالعلم الذي لم يكن التهذيب وال الأخالق وال االلتزام
الإ�سالمي �إلى جانبه ،وب�إمكان الجامعة �أن ت�سوق العالم �إلى ال�صالح .فلو ُقدّر لجامعات العا َلم
�أن ُتعنى �إلى جانب التعليم والتعلُّم بالموازين الإن�سانية وبالأخالق الإن�سانية وبما ُتمليه الفطرة
التخ�ص�صات والعلوم هذه الجوانب وابتعدت
ال�ستحال العا َلم �إلى عا َلم نور .ولكن �إذا ما �أهملت
ّ
عنها ف�إ ّنها �ستكون وب ً
اال على الب�شرية والعا َلم.
وله��ذا ف� ّإن هذي��ن المركزين العلميين -الحوزة والجامع��ة -يُمكنهما �أن يكونا مركزي كافة
الم�صائ��ب والب�لاءات عل��ى الب�ش��رية ويُمكنهم��ا �أن يكون��ا مركزي كام��ل التط �وّرات والترقيات
المعنوي��ة والما ّدي��ة .فالعل��م والعمل ،العل��م وااللتزام بمثاب��ة جناحين يُمكن الو�ص��ول بهما �إلى
�أعلى درجات ال�سمو والرقي.
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ف��ي ه��ذه الخم�س��ين �س��نة الما�ضي��ة من حك��م الطاغوت ،كان��ت هناك جامع��ات وكان
هن��اك �أ�س��اتذة جامعي��ون ،ولكن ه�ؤالء الأ�س��اتذة �أنف�س��هم وه��ذه الجامع��ات عينها ج ّرت
الب�لاد لتق��ع فري�س��ة الق��وى الكبرى .لق��د كانت ال�س��يطرة على و�س��ائل العل��م والعمل من
ِق َب��ل �أ�ش��خا�ص غير ملتزمين ال يعرف��ون م�صالحهم كارثية ومد ّم��رة للأمة والبالد .العلم
ل��و كان قري��ن االلت��زام والتهذي��ب ف�لا فرق بي��ن الجامع��ة والح��وزات العلمي��ة فبجناحي
العل��م والأخ�لاق والعم��ل هذي��ن يُح ِّلق��ان بالأمة �إل��ى ذرى المج��د ،ويُنقذانها م��ن �أن تقع
فري�س��ة لأولئك الطامعين بنهب خيراتها وثرواتها .و�أ ّما �إذا اكتفت الجامعات والمدار���س
والح��وزات العلمي��ة بتقدي��م العلم مج ّرد ًا ع ّما ذكرنا ،ف�إنّ هكذا علم �س��يجر الإن�س��ان �إلى
الفناء و�إلى الهاوية.
� ّإن الجامعة والحوزة هما من�ش ��أ جميع المفا�س��د وال�ش��قاوات في �أيّ بلد ،وكذلك هما من�ش ��أ
ّ
المخططات الكبرى التي ُتر�سم لأجل اختراق الجامعات
جميع ال�سعادات المادّية والمعنوية .و� ّإن
والنفوذ �إليها ل ُتربّي �شبابنا بخالف م�صلحة بلدهم نا�شئة من هذا االعتقاد ،وهو �أ ّنه لو ف�سدت
الجامعة يف�سد البلد(((.
سعادة الشعب على عاتق الجامعة والحوزة

اجته��دوا �أنت��م الجامعيين �أن ت�صنعوا الإن�س��ان ،ف�إذا �صنعتم الإن�س��ان �أنقذت��م بالدكم�.إذا
المعتقد بالعا َلم الآخر ،الإن�س��ان المعتقد
�صنعتم الإن�س��ان الملتزم ،الإن�س��ان الأمين ،الإن�س��ان
ِ
باهلل والم�ؤمن به ،و�إذا تربَّى هذا الإن�س��ان في جامعاتكم وجامعاتنا� ،أنقذ بالدكم .وعليه فهذا
العمل �شريف ج َّد ًا ،والم�س�ؤولية عظيمة ج ّد ًا ،وهذه الم�س�ؤولية الآن على عاتقنا وعاتقكم ،وهذه
الم�س�ؤولية الكبرى هي �أنْ ن�ؤمِّ ن �أنتم ونحن �سعادة ال�شعب .عليكم �أنتم رجال الدين والجامعيون
�أن تو ِّفروا �سعادة ال�شعب التي �أ ِنيطتْ بكم ،ف�أنتم ما اخترتم الفالحة ،ولو كنتم ّ
فلحين ،لكنتم
م�س ��ؤولين ،لكن لي���س هذه الم�س ��ؤولية .ولو كنتم ك�س��بة ،لكنتم م�س ��ؤولين �أي� ًضا ،لكن في نطاق
�أنف�سكم� .أمّا في حالكم ،فالم�س�ؤولية هي م�س�ؤولية �شعب ،وبلد ،م�س�ؤولية لأجل الإ�سالم ،و�أمام
اهلل .ك ّلنا الآن م�س�ؤول ،فيجب �أن ن�سعى جميع ًا ،يجب على الجامعة �أن تبذل الجهد ،ويجب على
(((
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الجامعات الدينية �أن تبذل الجهد ،ويجب على جامعاتكم العلمية �أن تبذل الجهد وت�سعى ل�صنع
الإن�سان(((.
ّ
والتخصص في خدمة البلد
العلم

�...أن ي�ش �دّوا ه ّمته��م في �أن يجعل��وا من الجامعات مراكز علم وتربي��ة وتهذيب بحيث تكون
التخ�ص�صات �إلى
تتخ�ص���ص وتج ّرنا بتل��ك
جمي��ع
ّ
التخ�ص�ص��ات ف��ي خدم��ة البلد والأم��ة ال �أن ّ
ّ
التخ�ص�صات،
التخ�ص�صات �ضربة للبالد ،بحيث ك ّلما ازدادت
ح�ضن �أمريكا �أو �أن توجّ ه بتلك
ّ
ّ
ازدادت �سوء ًا.
فال�ش��خ�ص ال��ذي ل��م ي َّ
ُهذب ،وال�ش��خ�ص الذي لم ي�ش��عر يوم � ًا باالنتماء �إلى ه��ذا البلد و�أنه
موج��و ٌد م��ن �أجل��ه ،و�أ ّن��ه مدي��ن له بعلم��ه وعليه �أن ي ��ؤدّي له هذا الدي��ن؛ هذا الإح�سا���س �إن لم
يكن موجود ًا ،فعندها �س��تكون الجامعة �أ�س��و�أ المراكز لأ ّنها �ستج ّرنا نحو ال�ضياع والهاوية .و�أمّا
�إذا وجد هكذا �إح�سا���س ووجد ه�ؤالء الأ�س��اتذة الجامعيون ،الملتزمون ،الذين كانوا في ال�سابق
يتح�س��رون عل��ى واق��ع الب�لاد ،عليهم �أن يعدّوا �أنف�س��هم من �أجل تن�ش��ئة �أجي��ال جديدة ملتزمة
ّ
بدينه��ا وم�ؤمن��ة بق�ضايا �أمّتها وفي خدم��ة بلدها .ف�إن كانت الأمور كذلك ،ف�س��يكون للجامعات
دور الريادة في �إي�صال البالد �إلى ذرى المجد وال�سعادة.
لي���س �أم��ام الجامع��ة �إال طريق��ان� :إ ّم��ا طريق جه ّن��م و�إمّا طريق ال�س��عادة� ،إ ّم��ا طريق ّ
الذل
والم�س��كنة والعبودي��ة و�إ ّم��ا طريق الع ّزة والعظم��ة والإباء .فطالما كان��ت الجامعات على ما هي
عليه عندنا ،فلن تكون مفيدة .منذ خم�س��ين �س��نة ونحن لدينا جامعات ،ومن الجامعة ن�ش ��أ ك ّل
م��ا ف��ي بالدنا من ف�س��اد ،من ه�ؤالء الأ�ش��خا�ص الذين در�س��وا في الجامعة وربم��ا ح�صلوا على
اخت�صا�ص��ات �أي�ض � ًا .ف�أحم��دي ذاك ال��ذي كان ف��ي عهد ر�ضا خ��ان والذي ُقتل بحقنه ال�س��امة
الكثي��ر م��ن رج��ال هذا البلد ،كان من ه��ذه الجامعات و�صاحب اخت�صا�ص �أي� ًضاّ � ،إل �أنه �س��خر
تخ�ص�صه في طريق قتل الأبرياء من العباد ،فهل �أ ّنكم ترغبون بهكذا جامعات وبهكذا �أ�ساتذة
ّ
ومتخ�ص�صين؟!
ّ
(((
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وم��ن جه��ة ثانية ف� ّإن الجامعات ُتخ ّرج ال�ش��رفاء كذلك ،وطموحنا �أن يك��ون جميع خ ّريجيها
�شرفاء(((.
تربية اإلنسان مسؤولية الجامعة والحوزة

� ّإن مق �دّرات ك ّل بلد في يد جامعاته �س��واء كانت جامع��ات العلوم الحديثة �أو جامعات العلوم
القديمة ،والأ�سا�س �أن يتخ ّرج منها بنوعيها� ،إن�سان ًا ،ولي�س دابة تحمل على ظهرها بع�ض الكتب.
ال يك��ون التع ّل��م بحيث تكونوا �أنتم في ط��رف العلوم الطبيعية ،وطائفة في طرف العلوم الفقهية
والإلهية .تبحثون في دقائق العلوم ،ولك ّنكم تغفلون عن جهاالت �أنف�سكم وعن طغيانه� .إ ّنكم �إن
غفلتم ،فك ّل خطوة تخطونها في طريق العلم �س � ُتبعدكم عن الإن�س��انية �أكثر ف�أكثر ،فالإن�س��انية
طريق م�س��تقيم و�إذا �س��ار �أحدكم من هذه الجهة �أو تلك �س��يكون معوج ًا و�سيكون �سيره بخالف
الإن�س��انية .ك ّل من انحرف ولم ي�س��ر على الطريق الم�س��تقيم ف�سيره ما دام م�ستمر ًا ف�إ ّنه يزيده
بعد ًا عن الإن�سانية .وكما لو �أ ّننا فر�ضنا خط ًا م�ستقيم ًا ّ
وخطين عن الجهتين ،فك ّلما تقدّم ال�سير
في �أحد الجهتين يزداد البعد عن الخط الم�ستقيم.
ومهما در�ستم ودر�سنا ،فما لم نكن على الطريق الم�ستقيم وما لم ن�صقل معلوماتنا وعلمنا
ونكبح جماح �أنف�سنا وما لم ُن ِمت �أنف�سنا في هذا الطريق الم�ستقيم ،فك ّلما ازدادت المعلومات،
ازداد الإن�سان بعد ًا عن الإن�سانية ،و�صار �إرجاع النف�س �إلى اال�ستقامة �أ�صعب(((.
مسؤولية الجامعة صناعة اإلنسان

يج��ب �أن تك��ون الجامعة م�صنع الإن�س��ان �س��واء في ذل��ك جامعة علماء الدي��ن �أو جامعتكم،
وهذا� -صناعة الإن�سان -ما �أُ ِم َر به الأنبياء  Rوجاءت به الكتب ال�سماوية ك ّلها.
ف�إ ّنه �إذا ُ�صن َع الإن�سان �صار ك ّل �شيء معنو ّي ًا ،يعني ح ّتى المادِّيات ت�صير معنويات.
وعل��ى العك���س �إذا كان��ت ه��ذه الفئ��ات �ش��يطانية ،و َتخ �رَّجَ م��ن جامعتن��ا وجامعتك��م �أنا���س
منحرفونَ ،غدَ ت المعنويّات مادِّيات وفنت فيها(((.
(((
(((
(((
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وظيفة الجامعة تربية اإلنسان المؤمن

�أنت��م اعمل��وا عل��ى تخري��ج الم�ؤمن من الجامع��ة ،ونحن ُنخ ّرج الم�ؤمن من مدار�س��نا؛ لي���س
العا ِل��م ،فالعل��م وح��ده ال جدوى منه .وال �ش��ك في � ّأن الإيم��ان وحده ال ي�ؤ ّثر كثي��ر ًا .ففي الفئات
الأخرى م�ؤمنون �أي� ًضا .ولكن عندما يُ�صبح العا ِلم م�ؤمن ًا ،وعندما يُ�صبح العا ِلم م ّتقي ًا� ،سيكون
من�ش ��أ للخيرات والبركات ،و�س �يُحافظ على البالد ،و�إذا كان خالف ذلك ال �سمح اهلل ف�سيجعل
الب�لاد ف��ي مهبّ الريح .ولهذا يقع على عاتقنا مع ًا عبء ثقيل ،وال بد من قيامنا نحن و�أنتم بما
يقت�ضيه عملنا ب�شكل �صحيح ونعمل على تقوية الإيمان �إلى جانب العلم(((.
ّ
أهمية تربية اإلنسان في الجامعة

وجد الإن�س��ان
نح��ن نري��د �إن�س��ان ًا جامعي ًا ال مج ّرد طال��ب �أو مع ِّلم ،يجب عل��ى الجامعة �أن ُت ِ
و ُتخ ّرج الإن�سان منها .ف�إذا خ ّرجت الجامعة الإن�سان منها ف� ّإن الإن�سان ال ير�ضى بت�سليم بالده
للغير ،والإن�سان ال ير�ضى �أن يعي�ش �أ�سير ًا وذلي ًال .وهم (الطغاة) �أي� ًضا يخافون من الإن�سان.
�سابق ًا كان ر�ضاخان يخاف من (�آية اهلل) مدرّ�س لأن مدرّ�س كان �إن�سان ًا ّ
(بحق) ،فقد ُنقل
عنه �أ ّنه قال في �أحد اجتماعات المجل�س« :في مجل�سنا هذا م�سلم واحدٌ ،وهو ال�سيد كيخ�سرو»
فر�ضا خان كان يعتبر مد ّر���س مناف�س��ه وخ�صمه ال�ش��خ�صي ولم يكن يولي �أية �أهمية للآخرين.
كان يعتبره مناف�سه الذي �إذا وقف متك ّلم ًا زلزل الأر�ض تحت �أقدام الجميع .كان مدرّ�س �إن�سان ًا،
وكانت حياته ما قد �سمعتم �أنتم وما ر�أيت �أنا .عندما �أ�صبح نائب ًا -لأ ّنه في البداية عُ يّن ب�صفته
فقيه � ًا حي��ث كان ال ب��د م��ن تواج��د فقيه في المجل���س -وح�س��ب ما يُنقل عن��ه ف�إ ّنه ا�ش��ترى في
�أ�صفه��ان عربة وح�صان ًا وركبهما متوجّ ه ًا �إلى طهران ،وعندما و�صلها باعهما وا�ش��ترى لنف�س��ه
منز ًال متوا�ضع ًا فيها .كان منز ًال كبير ًا �إلى حدٍّ ما ولك ّنه كان و�ضيع ًا من حيث البناء ،عا�ش فيه
عي�ش��ة ما دون العاديّة ،حتى � ّأن لبا���س الخي���ش الذي كان يرتديه �صار خبره على ك ّل ل�سان .كان
يلب�س ذلك الخي�ش الإيراني ال�صنع .ف�أيّ لبا�س من �ألب�سة مدّعي الوطنية ه�ؤالء �إيراني ال�صنع؟
عل��ى جمي��ع مح ّب��ي هذه الب�لاد والمحبّين للإ�س�لام ولهذه الأمة وهذا ال�ش��عب �أن يح�ش��دوا
(((
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طاقاتهم لإ�صالح الجامعات ،ف� ّإن الجامعة الفا�سدة خطرها �أعظم من خطر القنبلة العنقودية،
ول ّأن خطر الحوزات العلمية الفا�سدة �أعظم من خطر الجامعة ،فال ب ّد من �إ�صالحها وتهذيبها
�أي� ًضا .يجب على جميع الأ�شخا�ص الملتزمين� -سواء في الحوزات العلمية �أم في الجامعات� -أن
يُ�ش ّمروا عن �ساعد الج ّد واله ّمة من �أجل الإ�صالح والتغيير(((.
انحراف أساتذة الجامعة سبب انحراف المجتمع

�إذا انح��رف الجامع��ي ف �� ّإن انحراف��ه يختلف ع��ن انحراف بائ��ع �أو مزارع .وانح��راف عا ِلم
الدي��ن يختل��ف ع��ن انحراف التاجر والعام��لّ � .إن العام��ل والتاجر والمزارع و�أمثاله��م فيما �إذا
انحرف��وا ف �� ّإن انحرافه��م يبقى انحراف ًا �ش��خ�صي ًا ،بينما انح��راف �أ�س��اتذة الجامعة ال يقت�صر
عل��ى �أنف�س��هم فق��ط ،ب��ل يقود �إلى انح��راف فئة كبي��رة ،و�أية فئة؟ الفئ��ة التي تتط ّل��ع �إلى �إدارة
البل��د ،وال��ذي ي ��ؤدّي انحرافها �أحيان � ًا �إلى انحراف بلد بكامل��هّ � .إن انحراف عا ِلم الدين لي���س
انحراف � ًا �ش��خ�صي ًا فح�س��ب بل هو انحراف �أم��ة .ولهذا ف� ّإن هاتين الفئتين هم��ا القادرتان على
خدم��ة الب�لاد و�إنقاذه��ا ،ومن الممكن �أن يك��ون طريقهما غي��ر طريق ّ
الحق فت�س��يران بالبالد
نح��و اله�لاك وال�ضياع .لي���س الأمر كما لو كانت فئ��ةً ،
مثل فئة التجّ ار ،بحي��ث �إذا �صلحت كان
يخت�ص بها دون غيرها ،بل �إ ّنهما فئتان ب�صالحهما يتمّ �إ�صالح المجتمعّ � ..إن �صالح
�صالحها
ّ
المجتم��ع وف�س��اده بي��د مربّي ذل��ك المجتمع .و�أولئ��ك المربّون ه��م �أنتم وعلم��اء الدين .علماء
الدين بنحو و�أنتم بنحو �آخر(((.
ّ
أثر الجامعي غير المهذب في فساد المجتمع

لي���س الأم��ر كما لو كان��ت فئةً ،
يخت�ص بها
مثل فئة التجّ ار ،بحيث �إذا �صلح��ت كان �صالحها ّ
دون غيره��ا ،ب��ل �إنهما فئتان ب�صالحهما يتم �إ�صالح المجتمع ..فئتان ينطبق عليهما «�إذا ف�س��د
ً
العا ِلم ف�سد العا َلم» .هذا «العا ِلم» لي�س �أنا� ،إ ّنما هو �أنتم � ً
جميعا من العلماء،
أي�ضا ،جميعنا� ،إ ّنكم
ف�إذا كنتم ال �سمح اهلل فا�سدين ف�سوف تج ّرون العالم �إلى الف�ساد ،و�إذا كنتم �صالحين �ستعملون
(((
(((
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عل��ى �إ�ص�لاح العالم� .إن �صالح المجتمع وف�س��اده بيد مربّي ذل��ك المجتمع .و�أولئك المربّون هم
�أنتم وعلماء الدين .علماء الدين بنحو و�أنتم بنحو �آخر ،ولكن كلتا الفئتين مربّية للمجتمع.
و�إذا كان الفر���ض �أن تك��ون تل��ك التربي��ة العلمي��ة فقط فتك ّر���س الجهود لإع��داد طبيب دون
االهتمام بكيف �سيكون هذا الطبيب ،ف� ّإن هذا الطبيب �سيُ�صبح غد ًا كا�سب ًا! �سوف يكون كا�سب ًا
يق��وم بالمماطل��ة في عالج المري�ض ليت��ردّد عليه �أكثر وي�أخذ منه �أج��رة �أكثر! وقد يكون طبيب ًا
متخ�ص�ص حاذق من الناحية الطبية ولك ّنه افتق��ر �إلى الأخالق الفا�ضلة ولم يكن
ماه��ر ًا ،فه��و
ّ
مه ّذب � ًا ،ل��م يك��ن م ّتقي ًا ،ل��م يعرف اهلل ،فلذل��ك يقوم بالمماطل��ة في معالجة المري���ض ،يُعطيه
الي��وم و�صف��ة طبي��ة ويكون متواطئ ًا م��ع �صاح��ب ال�صيدلية لي�ؤ ّم��ن الو�صفة ب�أغلى م��ن قيمتها،
ويت��ورّط ه��ذا المري���ض به��ذا الو�ضع؛ هذه الو�صف��ة لم تكن مفي��دة ،غد ًا يُعطي��ه و�صفة �أخرى!
وهك��ذا .فالطبي��ب طبيب جيّد م��ن الناحية الطبّية� .إ ّنك��م تقومون ب�إعداد المهند�س��ين ،فيكون
متخ�ص� ًصا ب�ش��كل جيّد جد ًا ،ولك ّن��ه عندما يريد ،فر�ض � ًا� ،أن ي�ضع
المهند���س ف��ي مجال علم��ه
ّ
ت�صميم ًا لم�ش��روع ف�إّنه وب�س��بب مهارته يحاول ابتزاز الجهة الم�س�ؤولة عن الم�شروع �إلى �أق�صى
حدٍّ ممكن .وال�شيء نف�سه يمكن �أن يكون في المجاالت الأخرى .وكذلك بالن�سبة لمن �سار على
دربنا ،ف�إذا كان الفر�ض �أن يكون ال�شخ�ص «�شيخ ًا» فقط ،فقد يكون �شيخ ًا مميّز ًا وفهيم ًا بحيث
يفه��م الكتاب وال�س � َّنة ب�ش��كل جيّد ج � ّد ًا ،ولكن �إذا لم يكن تق ّي � ًا ف� ّإن هذا الفهم للكتاب وال�س � َّنة
�سيكون �سبب ًا النحراف النا�س(((.
ضرر التحصيل العلمي بدون التهذيب النفسي

� ّإن التعلي � م لوح��ده يبقى دون فائدة ،يج��ب �أن تكون التربية مقرون��ة بالتعليم .يعني �إذا كان
ال�ش��باب الذي��ن يذهب��ون �إلى الجامعات والمعاه��د العلمية ال يتل ّقون غير التعلي �م ،ف� ّإن ذلك قد
يك��ون م�ض � ّر ًا للب�لاد في بع�ض الأحي��ان ،و� ّإن الكثير من الأ�ضرار التي لحق��ت ببالدنا كانت من
ِق َب��ل ه ��ؤالء المتع ّلمين ،كما � ّأن الكثير من الم�ش��اريع المت�ضادة م��ع م�صالح البالد كانت ت�صدر
ح�صلوا العل��م ولك ّنهم لم يتل ّقوا التربية ،وكانوا
ف��ي معظ��م الأحيان عن ه�ؤالء المتع ّلمين الذين ّ
ال يعملون �شيئ ًا �إال لم�صلحتهم.
(((
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� ّإن ال��ذي ال يخ�ض��ع لتربي��ة �صحيح��ة حت��ى ول��و كان تعليمه �صحيح � ًا ،ولو افتر�ضن��ا �أ ّنه على
م�س��توى عال من التعليم ،ف� ّإن ال�ضرر الذي يُ�س �بّبه لبالده �س��يكون �أكبر من ال�ضرر الذي يُ�سبّبه
النا���س العاديّون .عامة النا���س ال ي�ستطيعون �إيذاء بالنحو الذي يُ�سبّبه ه�ؤالء المتع ّلمون للبالد،
ل ّأن المتع ّلمي��ن هم الذين يت�س � ّنى لهم تقديم الم�ش��اريع لي�س��تفيد منها الآخ��رون .فالذين كانوا
ح�صل��وا تعليمهم ف��ي �أوروبا
يحيط��ون به��ذا الأب واالب��ن((( كان��وا م��ن �أولئك المتع ّلمي��ن الذين ّ
و�أمري��كا ،لك ّن��ه كان تعليم � ًا فقط ،ولم يكن لديهم تربية �إ�س�لامية �أو تربية �إن�س��انية ،ولهذا ف� ّإن
الأذى ال��ذي لح��ق ببالدنا من ِقبَل ه�ؤالء العلماء ال يوازيه �أي �أذى �آخر حتى جهاز (ال�س��افاك)
لم يُ�سبّب الأذى الذي �سبّبوه ،فه�ؤالء دمّروا الأفكار و�أف�سدوا �شبابنا(((.
ضرر التعليم بدون التربية

�إذا كان ه��مّ �أ�س��اتذة الجامع��ة �إعط��اء الدرو���س فق��ط -وبالطبع ف��ي جامعاتنا ال�س��ابقة لم
يك��ن حت��ى �إعطاء الدرو���س �صحيح ًا ،ولو �أن��ه كان �صحيح ًا لما ك ّنا مت� ّأخري��ن بهذا المقدار عن
(م�س��يرة) العل��م .الآن نح��ن نفتر���ض �أننا بتنا بو�ضع ج ّي��د �إن �ش��اء اهلل -وكان اعتمادهم على
التعلي��م ،ول��م يك��ن ال��ى جانبه التزكي��ة والتربي��ة المعنوية ،ف �� ّإن الذين يتخ ّرجون م��ن الجامعة
�سيف�سدون(((.
التهذيب في رأس البرامج التعليمية

الأخوات والإخوة في هذه المدر�سةّ ،
نظموا برنامجكم بحيث يظهر من بينكم عدد من �أمثال
مطهّري� ،أو مطهّري �آخر ،وليكن عزمكم حا�س��م ًا في هذا الأمر ،ولتكن اهتماماتكم و�أعمالكم
خال�صة هلل تبارك وتعالى .جدّوا في �أن تدر�سوا في المدر�سة التي �أنتم فيها.
والأهم من الدرا�سة هو تهذيب الأخالق .كونوا �إ�سالميين وك ّملوا العلوم الإ�سالمية بالنفو�س
الإ�سالمية .و�إلى جانب الدرا�سة الجادّة للأحكام الإ�سالمية والمعارف الإ�سالمية ليكن لديكم
تهذي��ب �إ�س�لامي .يجب �أن يكون ف��ي الجمهورية الإ�س�لامية في ك ّل المدار���س العلمية والدينية
(((
(((
(((

يق�صد ال�شاه الأب ر�ضا بهلوي وابنه ال�شاه محمد ر�ضا بهلوي
�صحيفة الإمام ،ج � ،9ص .75 - 74
م.ن ،ج � ،16ص .500
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و�س��واء التي تد ّر���س العلوم الدينية �أو العلوم الأخرى ،في ر�أ�س قائمة البرامج التعليمية �أن يكون
ّ
مح�صلين (للعلم).
الطلب مه ّذبين قبل �أن يكونوا ّ
يجب �أن يكون في جميع المدار���س في كافة �أنحاء البالد �أ�ش��خا�ص مه ّذبون وعلماء وخطباء
�ساروا في طريق الحق قدر ا�ستطاعتهم ،وعليهم �أن يذهبوا �إلى هذه المدار�س وي� ّؤ�س�سوا حوزات
�أخالقي��ة وح��وزات تهذي��ب وحوزات معارف �إ�س�لامية بحيث يك��ون �إلى جانب الدرا�س��ة العلمية
تهذيب �إ�سالمي و�أخالق �إ�سالمية .يجب �أن يكون هناك تهذيب �إ�سالمي في المدار�س �سواء في
المدار���س الدينية �أو في �س��ائر الجامعات التي هي مدار���س �إ�س�لامية ودينية .يجب �أن ينتبهوا
�إلى المع ِّلمين في هذه المدار�س والأ�شخا�ص الذين يُب ّلغون فيها �أو يتحدّثون �أن يكونوا �أ�شخا� ًصا
�إ�س�لاميين مائة بالمائة ومعتقدين ب�أحكام الإ�س�لام والعقائد الإ�س�لامية بحيث � ّإن الأ�ش��خا�ص
الذين يتربّون على �أيديهم يتربّون تربية �إ�سالمية مع تهذيب �إ�سالمي(((.
ّ
الجامعيين بالتهذيب
توصية

على ّ
ُج�سدوا هم �أنف�سهم الموازين الإ�سالمية والأخالقية قو ًال وفع ًال
طلبنا الجامعيّين �أن ي ّ
و�س��لوك ًا ً
وعمل ،بحيث �إذا دعوتم النا���س �إلى الإ�سالم ،وينبغي عليكم �أن تفعلوا ،ال يكون فعلكم
مخالف � ًا لقولك��م .ال يكون��نّ حالكم بحي��ث �أ ّنكم حين تتك ّلم��ون تتع ّر�ضون لال�س��تهزاء من ِقبَلهم
فيقولون فيكم � ّأن ه�ؤالء يدعوننا �إلى �أ�شياء هم �أنف�سهم ال يلتزمون بها(((.
التربية وكبح جماح النفس بالتالزم مع طلب العلم

ا�سعوا في ك ّل خطوة تخطونها في �سبيل العلم ،في �سبيل العمل الظاهري والأعمال الباطنية
توج��دوا ف��ي نفو�س��كم التقوى واال�س��تقامة والأمانة في نفو�س��كم ،حتى تكون��وا بعد تخ ّرجكم
�أن ِ
من الجامعة �إن �ش��اء اهلل �أ�ش��خا� ًصا لديكمالعلم والأمانة ،وتكونوا �أمينين على علمكم من جهة
ومز ّكين لنفو�سكم ومتح ّكمين بها من جهة �أخرى ،لأن النف�س متم ّردة وتم ّردها يُ�سقط الإن�سان
�أر� ًضا كما لو �أ ّنه كان يمتطي ح�صان ًا جامح ًا بدون لجام ف� ّإن هذا الح�صان يق�ضي على فار�سه.
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،14ص .169 - 168
م.ن ،ج � ،13ص .489
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ونف�س الإن�سان هي الأكثر جموح ًا ،وتم ّردها يق�ضي على الإن�سان .فلتكن ك ّل خطوة تخطونها في
طريق العلم مترافقة مع خطوة �أخرى لكبح جماح �أنف�سكم ومنعها من التم ّرد ،لأ ّنه عندما يفلت
عنانها تفقد ال�سيطرة عليها �آنذاك .اكبحوا جماح �أنف�سكم ب�أنف�سكم(((.
ّ
ضرورة تالزم التعلم مع التهذيب

عليكم وعلى جميع �أطفالنا و�شبابنا ّ
الطلب في جميع �أنحاء البالد وفي �أيّ مركز من مراكز
التعلي��م كان��وا� ،أن ينتبه��وا �إل��ى � ّأن التع ّل��م بالترافق مع التهذي��ب وااللتزام والأخالق الإن�س��انية
الفا�ضلة يُمكنه �أن يو�صلنا �إلى الحياة الإن�سانية الح ّقة ويُمكنه �أن يُنقذ بلدنا من �ألوان التبعية(((.
ضرورة تحصيل المراتب العالية من العلم والتهذيب في الجامعة

والتخ�ص�ص �إلى �أعلى المراتب في نف���س الوقت الذي تو�صل
الجامع��ة يج��ب �أن تو�صل العلم
ّ
في��ه �إل��ى �أعلى درجات االلتزام والأخالق والروحية الإ�س�لامية .يجب �أن تكون الجامعة مه ّذبة،
والحوزات العلمية كذلك(((.

(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،9ص .3
م.ن ،ج � ،14ص .3
م.ن ،ج � ،13ص .417

الفصل السادس

ّ
تأثير العلماء المهذبين
في إصالح المجتمع

ّ
تأثير العا ِلم المهذب في إصالح المجتمع

مح ّ�لا ت ه��ي منطقة كنت �أذه��ب �إليها في بع�ض ف�صول ال�صيف .ف��ي ال�صيف كنت هناك،
وف��ي الوق��ت ال��ذي حللت فيها �ش��عرت ب� ّأن �أهاليه��ا يختلفون عن �أهالي كثير م��ن المناطق .كان
اهتمامه��م بالدي��ن �أكث��ر من بع���ض المناطق الأخرى ،بل م��ن معظم المناط��ق الأخرى ،والذي
�أدركته هو �أ ّنها كانت بف�ضل علمائها ت ّت�س��م بهذه الميزة .العلماء الذين كانوا في ّ
محلت كانوا
علم��اء يتم ّتع��ون ب�أخ�لاق فا�ضلة ،ويقوم��ون بم�س ��ؤولياتهم العلمائية كما ينبغي ،ويح�س��نون �أداء
واجباتهم الدينية .والنا�س �أي� ًضا بتبعيتهم لهم �صاروا �صالحين .كانوا من �أهل الم�سجد ،و�أهل
الدع��اء ،و�أه��ل العب��ادة والعمل� .أنا منذ حوالي ما يق��ارب الثالثين عام ًا ل��م �أر كمحّ الت مكان ًا
�آخر .وال �أعرف �إن كانت الآن ال تزال على تلك الحال� ،آمل �أن تكون� .إذا تحوّل الإن�س��ان نف�س��ه
�إل��ى �إن�س��ان يتر ّب��ى بتربية الأنبياء فال ب��د �أن ي�صير �إن�س��ان ًا ،والمجتمع �أي�ض � ًا يرتقي بتبعه .قد
ي ��ؤدّي ف��رد واحد �إلى ف�س��اد مجتمع ،وفي بع�ض الأحيان قد ي�ؤدّي ف��رد �إلى �إ�صالح مجتمع .هذا
الفرد قد يكون من �أ�صحاب ال�سلطة الذين يوليهم النا�س اهتمامهم ،وقد يكون من علماء الدين
الذين ي�سترعون انتباه النا�س �أي� ًضا.
لا م��ا يُلحظ في �أهل ال�س��لطة �أ�ش��خا�ص متربّون ،ال �أ�س��تح�ضر الآن .لك ّن��ه يح�صل ً
قلي� ً
قليل
�أن نج��د �أمث��ال ه ��ؤالء في علماء الدين .ف ��إذا كان عالم الدين في مكان ما ملتزم � ًا ،ف�إ ّنه يُز ّكي
ذل��ك الم��كان ،ولو كان في ك ّل بلد عدّة علماء دين مثلما يجب على العا ِلم �أن يكون ،ومثلما يريد
الإ�سالم ،ف� ّإن النا�س ومن خالل تبعيتهم للعلماء �سي�صلحون ،وب�إ�صالح النا�س يت�ش ّكل المجتمع
ال�سليم �أي� ًضا(((.

(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،11ص .395 - 394
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ّ
التسبب بالضرر واالنحراف باإلسالم والمجتمع

�إ ّنك��م �إذا م��ا رجعت��م �إل��ى كت��اب �أ�ص��ول الكاف��ي((( وكت��اب الو�س��ائل((( ،وت�ص ّفحن��ا الأب��واب
المتع ّلق��ة بواجبات علماء الدين ف�س��وف تواجهون بواجبات عظيمة وم�س ��ؤوليات خطيرة ُذكرت
لأه��ل العل��م .فف��ي الحدي��ث« :عن جميل ب��ن درّاج قال� :س��معت �أب��ا عب��د اهلل ال�صادق Q
يق��ول�« :إذا بلغ��ت النف���س ههن��ا (و�أ�ش��ار بي��ده �إل��ى حلق��ه) ل��م يك��ن للعال��م توب��ة ،ث��م ق��ر�أ:
}ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ{(((»((( .وج��اء ف��ي حدي��ث �آخ��ر :ع��ن حف�ص بن
قيا���س ع��ن �أب��ي عبد اهلل  ،Qق��ال« :يا حف���ص ،يُغفر للجاه��ل �س��بعون ذنباً قب��ل �أن يُغفر
للعا ِل��م ذن��ب واح��د»((( ،ل ّأن مع�صي��ة العا ِلم ُت�س��يء كثير ًا للإ�س�لام والمجتمع الإ�س�لامي .ف�إذا
ارتكب العامّي والجاهل مع�صية ،ف�إ ّنه يُ�س��يء �إلى نف�س��ه فح�س��ب وي�ض ّرها .ولكن �إذا ما انحرف
العا ِلم وارتكب عم ًال قبيح ًا ف�إ ّنه �سيحرف عا َلم ًا ،ويكون قد �أ�ساء �إلى الإ�سالم وعلماء الدين(((،
و� ّإن م��ا ورد ف��ي الحدي��ث م��ن � ّأن �أهل النار ليت�أ ّذون م��ن ريح العا ِلم التارك لعلم��ه((( ،راجع لأ ّنه
يوج��د ف��رق كبي��ر ف��ي الدني��ا بي��ن العا ِل��م والجاهل بالن�س��بة لنف��ع و�ض��رر ٍّ
كل منهما للإ�س�لام
والمجتمع الإ�سالمي.
ف ��إذا م��ا انح��رف العا ِلم فمن الممكن �أن يُ�ض ّل �أمّة ب�أ�س��رها ويج ّرها �إل��ى الهاوية .و�إذا كان
مه ّذب ًا يراعي الأخالق والآداب الإ�سالمية ،ف�إ ّنه يعمل على هداية المجتمع وتهذيبه.
ولقد كنت �أرى في بع�ض المدن التي كنت �أذهب �إليها في ف�صل ال�صيف� ،أهالي تلك المدن
ملتزمين ب�آداب ال�ش��رع �إلى حدٍّ كبير .وال�س��بب في ذلك كما ات�ضح لي ،هو �أ ّنه كان لديهم عالم
�صال��ح وم ّت��ق .ف ��إذا كان العا ِلم الورع وال�صالح يعي���ش في مجتمع �أو مدين��ة �أو محافظة ما ،ف� ّإن
((( ال�ش��يخ الكلين��ي ،الكاف��ي« ،كتاب ف�ضل العل��م» ،ج� ,1أبواب� :صفة العلماء ،بذل العلم ،النهي عن القول بغير علم ،ا�س��تعمال العلم،
الحجة على العالم ،و«باب النوادر».
الم�ست�أكل بعلمه والمباهي به ،لزوم ّ
((( الحر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،18ص 9ـ  ،17و�ص 98ـ « ،129كتاب الق�ضاء»�« ،أبواب �صفات القا�ضي» ،باب.12 ،11 ،4
((( �سورة الن�ساء ،الآية .17
الحجة على العالم ،»..الحديث.3
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج� ،1ص« ،59كتاب ف�ضل العلم»« ،باب لزوم ّ
((( م.ن ،الحديث.1
((( ق��ال ر�س��ول اهلل�« :P ،صنف��ان م��ن �أمّ ت��ي �إذا �صلح��ا �صلح��ت �أمّ ت��ي و�إذا ف�س��دا ف�س��دت �أمتي .قي��ل :ومن هم؟ ق��ال  :Pالعلماء
والأمراء» ,كتاب الخ�صال« ،باب االثنين»� ،ص .37وكذلك انظر ابن �شيعة البحراني ،تحف العقول� ،ص.50
((( ع��ن �س��ليم ب��ن قي���س الهاللي قال� :س��معت �أمير الم�ؤمني��ن ُ Qيحدّث عن النب��ي � Pأنه قال ف��ي كالم له« :العلم��اء رجالن:
رجل عالِم �آخذ بعلمه ،فهذا ناج .وعالم تارك لعلمه ،فهذا هالك .و�إنّ �أهل النار ليت�أ ّذون من ريح العالِم التارك لعلمه» ال�شيخ
الكليني ،الكافي ،ج� ،1ص« ،55كتاب ف�ضل العلم»« ،باب ا�ستعمال العلم» ،الحديث.1
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وجوده يبعث على تهذيب �أهالي تلك المدينة وهدايتهم ،و�إن لم يكن يُمار���س الوعظ والإر�ش��اد
لفظ ًا((( .لقد ر�أينا �أ�شخا� ًصا كان وجودهم يبعث على الموعظة والعبرة؛ مج ّرد النظر �إليهم كان
يبعث على االتعاظ واالعتبار(((.
ّ
ّ
تأذي أهل جهنم من العا ِلم الفاسد

الآن مناطق طهران -و�أنا لديّ اطالع �إجمالي -تختلف عن بع�ضها .فالمنطقة التي يقطنها
عا ِلم ورع وم ّتق ،يكون �أهاليها م�ؤمنين �صالحين .وفي مح ّلة �أخرى حيث �أ�صبح �أحد المنحرفين
الفا�سدين مع ّمم ًا و�أ�صبح �إمام ًا للجماعة وفتح د ّكان ًا له ،تراه يخدع النا�س ويلوّثهم ويحرفهم.
� ّإن ه��ذا التل �وّث ه��و الذي يت�أ ّذى من رائحة تع ّفنه �أهل جه ّن��م� ..إ ّنه تع ّفن هذا الذي يجترحه
عا ِل��م ال�س��وء والعا ِلم غير العام��ل والعا ِلم المنحرف في هذه الدنيا ،وت�ؤذي رائحته م�ش��ام �أهل
جه ّن��م ف��ي الآخ��رة ،ال �أنه ي�ضاف له �ش��يء في ذلك المكان .فالذي يحدث ف��ي عا َلم الآخرة هو
ال�شيء ذاته الذي تمّ �إعداده في هذه الدنيا؛ فال يُ�ضاف �شيء �إلى �أعمالنا من خارجها.
ف ��إذا م��ا ا ّت�ص��ف العا ِلم بالإف�س��اد والخبث ف�إ ّنه �س��يج ّر المجتم��ع �إلى االنحط��اط والتع ّفن؛
حا�س��ة ال�ش��مّ في هذه الدنيا ال ت�ش��مّ رائحة تع ّفنه ،ولكن في الآخرة ت�ش��مّ  .بيد � ّأن
غاية الأمر � ّأن ّ
ال�ش��خ�ص العامّي لي���س با�ستطاعته �أن يوجد مثل هذا الف�س��اد والتلوّث في المجتمع الإ�سالمي.
ال�ش��خ�ص العامّي ال ي�س��مح لنف�س��ه �أبد ًا �أن ي ّدع��ي الإمامة والمهدوية والنب �وّة والألوهية .العا ِلم
الفا�سد هو الذي قاد عا َلم ًا �إلى الف�ساد�« .إذا ف�سد العا ِلم ف�سد العا َلم»(((.
مبتدعو األديان المنحرفة

� ّإن غالبي��ة الذي��ن ابتدعوا الأديان وت�س �بّبوا في انحراف كثيرين و�إ�ضالله��م ،كانوا من �أهل
العلم .فبع�ض ه�ؤالء در�سوا في المراكز العلمية الدينية ومار�سوا الريا�ضات النف�سية((( ،حتى � ّإن
(((
(((
(((
(((

ورد عن الإمام ال�صادق  Qقوله« :كونوا دعاة للنا���س بالخير بغير �أل�س��نتكم ليروا منكم االجتهاد وال�صدق والورع» ال�ش��يخ
الكليني ،الكافي ،ج� ،3ص« ،164كتاب الإيمان والكفر»« ،باب ال�صدق و�أداء الأمانة» ،الحديث .10
الإمام الخميني ،الجهاد الأكبر� ،ص .6 - 4
الآمدي ،غرر الحكم ،ج� ،7ص.269
م��ن �أمث��ال محم��د بن عبد الوهاب م� ّؤ�س���س الحركة الوهّ ابية ,وال�ش��يخ �أحمد الأح�س��ائي وال�س��يد كاظم الر�ش��تي م�ؤ�س�س��ي الفرقة
ال�شيخية ،و�أحمد ك�سروي ،وغالم �أحمد م� ّؤ�س�س القاديانية.
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م� ّؤ�س�س �إحدى الفرق ال�ضا ّلة قد در�س في حوزاتنا العلمية هذه ،ولكن نظر ًا ل ّأن درا�سته لم تكن
مقترن��ة بتهذي��ب النف���س وتزكيتها ،لم يخط على �ص��راط اهلل ،ولم يتم ّكن من �إبعاد نف�س��ه عن
الرذائل ،فكانت عاقبته ك ّل تلك الف�ضائح .ف�إذا لم يتخ ّل�ص الإن�سان من الخبائث ،ف� ّإن درا�سته
وتع ّلمه مهما بلغ لي�س فقط لن يجديه نفع ًا بل �سيلحق به الأ�ضرار �أي� ًضا.
فالعلم عندما يكون في �أر�ضية غير �صالحة� ،سوف ينبت نبات ًا خبيث ًا ويُ�صبح �شجرة خبيثة.
وك ّلم��ا تكدّ�س��ت ه��ذه المفاهيم ف��ي القلب المظلم غي��ر المه � ّذب ،ازداد الحجاب �أكث��ر ف�أكثر،
«العلم هو الحجاب الأكبر» .ومن هنا كان �ش � ّر العا ِلم الفا�س��د بالن�س��بة للإ�سالم �أخطر و�أعظم
من ك ّل ال�شرور.
العلم نور� ،إال �أ ّنه في القلب المظلم والقلب الفا�س��د ،يجعل الظلمة �أكثر عتمة .كما � ّأن العلم
ُيق � ّرب الإن�س��ان م��ن اهلل تعال��ى� ،إال �أ ّنه في النف���س الطالب��ة للدنيا يبعث على االبتع��اد �أكثر عن
مح�ض��ر ذي الج�لال .وعل��م التوحيد �أي�ض � ًا �إذا كان لغير اهلل ف�إ ّنه يكون م��ن الحجب الظلمانية
لأ ّنه ان�ش��غال بما �س��وى اهلل .ولو � ّأن �شخ� ًصا حفظ القر�آن بالقراءات الأربع ع�شرة لما �سوى اهلل
تعالى وتالها ،ف�إ ّنه لن يجني �سوى الحجاب واالبتعاد عن ّ
الحق تعالى.
�إ ّنك��م لو در�س��تم وتح ّملتم ال�صعاب في هذا ال�س��بيل ،فقد ت�صبحون علم��اء ،ولكن ينبغي �أن
تعلموا �أن ثمة فرق ًا كبير ًا بين «العا ِلم» و «المه ّذب»(((.
ّ
خطورة ورود العلم على النفس غير المهذبة

�إذا لم ُت ّ
زك الأنف���س واذا لم ُتطهّر ولم تتح ّرر من تلك ال�صفات الفا�س��دة ف� ّإن العلم �س��يترك
�آث��ار ًا �س �يّئة فيه��ا .فك ّل المذاه��ب الباطلة اختلقها العلم��اء ،وذلك � ّأن العلم كان قد ح ّل في نف���س
ل��م تت��ربَّ ول��م َّ
تتزك .فعندما يح ّل العلم في وعاء لم َ
يلق تزكية ف�إن العا ِلم الذي يحمل هذا العلم
ويفتقر للتزكية يُ�صبح خطر ًا ،وبالن�سبة للمجتمع ال يوجد فرق بين علماء الدين وعلماء الجامعات
وغيره��م .ف��اذا افتقرت الح��وزات العلمية وكذلك الجامعات �إلى التزكية ف �� ّإن العلوم التي يجري
ي تعالى في القر�آن بقوله} :ﮊ ﮋ ﮌ
تكدي�سها هناك و ُت�صبح بمثابة مخزن و�صفها البار 
(((
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ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ{((( .وحت��ى م��ن تل ّق��ى عل��م التوحيد وعل��م الأديان
وعلم الأخالق وحمل ك ّل هذه العلوم ولك ّنه لم يعمل على تزكية نف�سه ف�إ ّنه يتحوّل �إلى موجود خطر
عل��ى المجتم��ع .والجامعة التي يردها ال�ش��باب لينظروا في علمها ،فال تعليمه��ا تعليم وال تربيتها
ً
ً
�صحيحا فهو ال ينفع في ظ ّل غياب التزكية؛ ل ّأن الإن�س��ان
تعليما
تربية .وحتى لو كان التعليم فيها
يحت��اج �إل��ى التعلي��م بعد التزكية ف�إذا افتقر �إلى التزكية ودخ��ل العلم ً
قلبا لم ي ّ
ُزك ف� ّإن ذلك يكون
مدعاة للف�ساد .وال قدّر اهلل �أن ي�صدر الف�ساد من ِقبَل عا ِلم لم ي ّ
ُزك نف�سه(((.
ّ
ضرر العالم غير المهذب على البالد والشعب

من كان له علم غير مقرون بتهذيب الأخالق وبالتربية الروحية كان �ضرر علمه على ال�شعب
والب�لاد �أكث��ر م��ن �ضرر �أولئ��ك الذين ال علم لهم� ،إذ يجعل هذا العلم �س��يف ًا في يده ،ويمكن �أن
ّ
بالد ،ويقطعها(((.
يجتث به جذور ٍ
ضرر العالم الفاسد على العلم والدين

�أج��ل ،فالأخ�لاق ال�س��يئة وال�صفات الذميمة تذه��ب بالحق �أي�ض � ًا ،و�إذا �صار العا ِل��مُ جبّار ًا
متك ّب��ر ًا بطل��ت خا�صية علمه ،وه��ذه �أعظم خيانة للعلم والمعارف ،لأ ّنها ُتب ِعد النا���س عن ّ
الحق
والحقيقة .ف�إذا لم يتعامل العا ِلم مع النا�س بمقت�ضى العلم �أي بالأخالق الح�سنة ،ي�سقط الدين
والعل��م م��ن �أعين النا���س ،وت�ضعف عقائده��م ،وتنفر قلوبهم م��ن علماء ّ
الحق ،وهذه من �أ�ش � ّد
ال�ضربات التي ُتو ََّجه للدين والحقيقة ب�أيدي العلماء غير الم�س�ؤولين ،وق ّلما تجد �ضربة ُتماثلها
في هذا الت�أثير.
طالب للعلوم الدينية
�إن ُخ ُلق � ًا واحد ًا فا�س��د ًا من عا ِلم �أو عم ًال واحد ًا مخالف � ًا للأخالق من ٍ
ُي�ؤ ّث ُر في �إف�ساد �أخالق النا�س و�أعمالهم بمقدا ٍر َق ّلما نجد مثي ًال له (في �آثار الأعمال الإف�سادية
الأُ َخ��ر ال�ص��ادرة من غيرهم) .لذا يجب على علماء الدين وطلبة علومه �أن يت�ش �دّدوا للغاية في
((( �سورة الجمعة ،الآية .5
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،12ص .493 - 492
((( م.ن ,ج � ،8ص .310
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مراقبة �أنف�س��هم وت�ص ّرفاتهم ،لكي ي�ضمنوا �س��عادة النا���س �إ�ضافة �إلى �سعادتهم هم ،فالف�ساد
والقبح منهم �أ�ش ّد �إف�ساد ًا وقبح ًا بكثير م ّما ي�صدر من غيرهم ،والحجّ ة عليهم �أتمّ (((.
ّ
خسارة الدين من العلماء غير المهذبين

�إ ّنني �أظنّ � ّأن ما وجّ ه �أكبر �ضربة للإ�سالم هو عدم التربية ال�صحيحة وعدم تح ّقق التهذيب
والأخ�لاق الإ�س�لامية .و�إ ّنكم �إذا ما نظرتم �إلى تاريخ الإ�س�لام بل �إل��ى جميع الأنبياء ،وبالطبع
�أنتم تفعلون ،لوجّ دتم �أن ال�ضربة التي تل ّقاها الإ�س�لام من المنحرفين وغير المه ّذبين وكذلك
جمي��ع الأدي��ان ل��م تتلقها من �أيّ �ش �ي ٍء �آخر .والأ�صل الأ�سا���س الذي �ألحق الأ�ضرار بالمدار���س
التوحيدي��ة ومنعه��ا م��ن النمو هو عدم التهذي��ب ،حين ًا من العلم��اء غير المه ّذبي��ن و�أحيان ًا من
الجاهلي��ن غي��ر المه ّذبي��ن .وال يعرف هل � ّأن مقدار ال�ضربات التي تل ّقاها الإ�س�لام من العلماء
غي��ر المه ّذبي��ن قد تل ّقاه م��ن الجهّال غير المه ّذبين رغم كثرة عددهم �أم الّ � .إن الذين �أن�ش ��ؤوا
جمي��ع المدار���س المنحرف��ة ه��م رج��ال عل��م ورج��ال دين ،و�س��واء في ذل��ك �صناع��ة المذاهب
المنحرفة �أو المدار�س ال�سيا�سية فقد و�ضعت جميعها على �أيدي العلماء(((.
ُ
ً
األخالق االستكبارية تهلك بلدا

في التعليم والتربية لو ت�ش � ّكلت �ش��خ�صية طفل فا�س��د وت ّمت تربية طفل ب�أخالق �ش��يطانية،
�أخالق ا�س��تكبارية ،ف� ّإن هذا الطفل ذا الأخالق ال�ش��يطانية والأخالق اال�س��تكبارية من الممكن
�أن يُف�سد كثير ًا من النا�س و�أن يُف�سد بلد ًا بكامله(((.
تأثير فساد العا ِلم والجاهل على المجتمع

عندما يكون العلم في نف���س غير �س��ليمة �س��يكون �ش ��أنه �ش ��أن المطر الذي يهطل على مكان
متع ّف��ن� ،س��ي�ؤدّي �إل��ى زي��ادة العفونة .نف���س مط��ر الرحمة الذي ين�ش��ر العطر الف �وّاح في مكان
ين�ش��ر رائحة القذارة في مكان �آخر .والعا ِلم الذي لم يُه ّذب نف�س��ه هو �أ�ش � ّد خطر ًا من الجاهل
(((
(((
(((

الإمام الخميني� ،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .350 - 349
�صحيفة الإمام ،ج � ،13ص .504 - 503
م.ن ،ج � ،14ص .36
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بكثير .فالجاهل حتى لو كان فا�س��د ًا ال ي�ؤدّي � ّإل �إلى �إف�س��اد نف�س��ه .بينما العا ِلم �إذا ف�س��د ف�إ ّنه
�سيُف�س��د العا َلم ،ويج ّر البالد �إلى الف�س��اد .فالتزكية ت�س��بق التعليم والتعلم؛ }ﭨ{ .النبي
ج��اء ليُز ّكيهم ،ليُربّيهم ،ليع ّد النفو���س ،وبعد ذل��ك }ﭩﭪﭫ{((( .فاذا لم يكن
الكت��اب والحكم��ة مقرون ًا بالتربية ولم يكن م�ش��فوع ًا بالتزكية ،ف�س��يكون الموج��ود الذي يخرج
هو نف�س الموجودات التي كانت في مجل�س ال�شيوخ وفي مجل�س ال�شورى قبل انت�صار الثورة(((.
العلم من دون التهذيب منشأ جميع المصائب

� ّإن جميع �أعمال التخريب التي تتع ّر�ض لها البلدان من�ش�ؤه العلماء ،علماء الجامعات .ه�ؤالء
الذين ي�صنعون ال�صواريخ والطائرات ،ه�ؤالء الذين مهما �صنعوا هم م�صدر ك ّل هذه الخرائب.
وك ّل م�صائب الب�شر �سببها العلم غير المقرون بالتهذيب(((.
الضربات المعنوية ّ
أشد على الشعب

اعلم��وا � ّأن العا ِل��م �أيّ عا ِلم كان� ،إذا لم يتح َّل بتهذيب �إ�س�لامي و�أخالق �إ�س�لامية فهو �ضا ّر
للإ�سالم ولي�س نافع ًا .ولقد �أ�صاب بلدنا من ال�ضرر ج ّراء �أل�سنة و�أقالم الأ�شخا�ص الذين لي�س
لديهم التزام بالإ�سالم وكانوا منحرفين ما لم ي�صبه من �ضرر المدافع والدبّابات ومن محمد
ر�ض��ا و�أبي��ه� .ض��رر �أولئك �ضرر روحي .وال�ضرر الروحي �أ�ش � ّد من الأ�ضرار الج�س��دية .ف�إذا لم
يك��ن العا ِل��م مه ّذب ًا ،حتى ولو كان عا ِلم ًا ب�أحكام الإ�س�لام ،ولو كان عا ِلم ًا بالتوحيد؛ ف�إ ّنه �إذا لم
يكن مه ّذب ًا ف�إ ّنه م�ض ّر لنف�س��ه ولبلده ول�ش��عبه وللإ�س�لام �ضرر ًا ال نفع معه� .إذا �أردتم �أن تكونوا
خدّام ًا للإ�س�لام ،وخدّام ًا للمجتمع الإ�س�لامي ،و�أن ال تكونوا �أ�س��رى القوى الكبرى وعمالئهم،
يج��ب �أن يكون في ر�أ���س اهتمامات وبرامج الدرا�س��ة في الجامعة والفي�ضي��ة (الحوزة) وجميع
�أولئك المرتبطين بالجامعة وجميع المرتبطين بالفي�ضية برنامج �أخالقي وبرامج تهذيبية حتى
يق ّدم��وا للمجتم��ع �أمث��ال المرحوم مطهّري  .Mوال ق �دّر اهلل لو كان الأمر بالعك���س لخ ّرجوا
للمجتمع �أفراد ًا على عك�س �أولئك فيقومون بج ّر المجتمع �إلى الف�ساد والنا�س �إلى الأ�سر(((.
((( �سورة الجمعة ،الآية .2
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،12ص .494 - 493
((( م.ن ،ج � ،16ص .499
((( م.ن ،ج � ،14ص .169
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صالح وفساد المجتمع رهين بخطاب العلماء

�إذا لم يهتد الإن�س��ان �إلى الطريق الم�س��تقيم الذي و�ضعه اهلل تبارك وتعالى �أمامه ،واذا لم
ي�س��لك ه��ذا الطريق ف� ّإن بقية الط��رق جميعها انحراف واعوجاج .و�إذا ما ا�س��تولى المنحرفون
والمعوج��ون ف��ي بلد ما عل��ى مقدّراته ف� ّإن ذلك البلد �س��ي�ؤول �إلى االنحط��اط واالنحراف .واذا
م��ا و�ص��ل الأفا�ض��ل والعلماء ذوو الف�ضائل الإن�س��انية �إلى ال�س��لطة ف� ّإن الف�ضيلة ف��ي ذلك البلد
�س��تزداد لأ ّنه وبمقت�ضى مقامهم ف� ّإن ال�ش��عب يهتمّ بهم ،وكالمهم ي�ؤ ّثر في �أفكار عامّة النا���س.
وكم من الممكن �أن ت�ؤدّي كلمة من �ش��خ�ص له مكانته ونفوذه في المجتمع �إلى ج ّر مجتمع نحو
الف�س��اد .وبالمقاب��ل ف� ّإن كلمة تخرج من فم �ش��خ�ص له مكانته في المجتم��ع ،قد ت�أخذ بمجتمع
نحو ال�صالح(((.
تأثير فساد العا ِلم على المجتمع

يعل��م اهلل � ّأن ه��ذه الم�صطلح��ات ك ّلما كثرت دون �أن يُرافقها تهذيب للنف���س ،ف�إ ّنها �س��ت�ؤدّي
�إلى �ضياع دنيا و�آخرة مجتمع الم�سلمين ب�أ�سره .اال�صطالحات لي�س لها �أثر يُذكر .علم التوحيد
بح ّد ذاته �إذ لم يقترن ب�صفاء النف���س ف�إ ّنه �س �يُ�صبح ً
وبال على الإن�سان ،وما �أكثر �أولئك الذين
كان��وا علم��اء بعلم التوحي��د ،ثم �أ�ض ّلوا خالئق! وح ّرفوا �أنا�س � ًا ،في حين �إ ّنه��م كانوا علماء بعلم
التوحي��د! م��ا �أكثر �أولئك الذين فاقوكم علم ًا ،لك ّنهم بمج ّرد انخراطهم في مجتمع ما ،ت�س �بّبوا
في انحرافه لما كانوا يحملونه من االنحراف في داخلهم.
م��ن الأم��ور التي ينبغي عدم الغفلة عنها ،ح�سا�س��ية و�ضع العا ِلم بالن�س��بة لغيره ،وال�س � ّر في
ذل��ك ه��و � ّأن النا���س يحكمون هكذا ،فهم يقولون عن الب ّقال لو ارتك��ب مع�صية ما �أو مخالفة ما
�إ ّنه �شخ�ص �سيّئ ،وهكذا بالن�سبة ّ
ّ
والموظف وغيرهم ،لك ّنهم �إذا ر�أوا مخالفة من مع ّمم
للعطار
ف�إ ّنه��م يقول��ون :المع ّمم��ون هكذا! ال يقول��ون :ب� ّأن ه��ذا المع ّمم هو كذا ،فهم في ه��ذه الحالة ال
يُم ّي��زون وال يُف ّرق��ون بي��ن المع ّممين .ال يقولون ً
مثل � ّإن ه�ؤالء المع ّممين هم ب�ش��ر �أي� ًضا ،وفيهم
فئت��ان ،فيه��م ال�صالح وفيهم الطالح -والعياذ ب��اهلل� .إ ّنهم ال يُميّزون في النظر �إلى المع ّممين.
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،14ص .39
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�إذا اقترفت �أنا ً
عمل �سيّئ ًا قالواّ � :إن المع ّممين هكذا! وال�ضرر في هذا يعود على الإ�سالم ،وعلى
الحوزات العلمية الدينية ،وعلى �أحكام الإ�سالم� .إذا قمتم بت�سقيط بع�ضكم البع�ض هكذا ،و�إذا
ا�ش��تبكت المجام��ع العلمية فيما بينها ،وحاولت �إحداها ت�س��قيط الأخرى ،وق��ام البع�ض بقذف
وف�س��قه وك ّفره ،ثار الهرج ،وع ّمت الفو�ضى� .إذا ّ
حطمنا �أنف�س��نا
البع�ض الآخر ب�ش��ائن الألفاظ ّ
ب�أنف�س��نا ،وق�ضينا على �أنف�س��نا ،فال يبقى لكالمنا الفاعلية في تر�س��يخ الإ�س�لام في المجتمع،
ولن نتم ّكن من ن�شر الإ�سالم(((.
العمالة والنهب ّ
جراء غياب التهذيب

لو � ّأن الجامعات ومراكز التربية والتعليم الأخرى كانت ت�س��ير وفق برامج �إ�س�لامية ووطنية
ت�ص��بّ ف��ي م�صلحة البالد ،في تعليمها للأطفال والنا�ش��ئة وال�ش �بّان وتهذيبه��م وتربيتهم ،لما
�أ�صب��ح وطنن��ا �أب��د ًا لقم��ة �س��ائغة للإنكلي��ز ث��م للأمريكان والرو���س ،ولم��ا �أمكن مطلق � ًا فر�ض
االتفاقيات الجائرة على �شعبنا المحروم المنكوب ،ولما ُفتحت �أبد ًا الطريق �أمام الم�ست�شارين
ّ
الم�ضطهد في
الأجانب �إلى �إيران ،ولما �أُفرغت ثروات �إيران والذهب الأ�س��ود لل�ش��عب الإيراني
جي��وب القوى ال�ش��يطانية ،ولما �أمكن للأ�س��رة البهلوية وعمالئها نهب �أموال ال�ش��عب وتحويلها
هات وق�صور م�ش��اد ٍة على �أج�س��اد المظلومين في الداخل والخارج� ،أو ملء الم�صارف
�إلى منت ّز ٍ
الخارجية بحا�صل ك ّد المظلومين ل ُت�صرف بعد ذلك على المجون والف�س��اد الذي يُمار�س��ونه مع
من ّ
لف ل ّفهم(((.
ّ
األساتذة غير المهذبين سبب المصائب

حث عليه الإ�سال م لأجل تهذيب �أطفالنا و�شبابنا لم ّ
� ّإن المقدار الذي ّ
يحث عليه في �أيّ �شيء
خرج الإن�سان
�آخر .الإ�سالم جاء في الأ�سا�س لبناء الب�شر .وهذه المدار�س المنحرفة هي التي ُت ِ
ع��ن �إن�س��انيته ،وتو�ص��ل بلدنا �إلى حيث يلج�أ �إلى ال�ش��رق وال�ش��يوعية �أو �إلى الغ��رب و�أمريكاّ � .إن
من�ش ��أ جميع هذه ال�ش��قاوات هو ه�ؤالء الأ�ساتذة غير الملتزمين .ومن تحت �أيديهم تخ ّرج �أفراد
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،2ص .19 - 18
م.ن ،ج � ،21ص .430 - 428

104

سفنلا بيذهت

�أو�صلوا مجتمعنا �إلى الهالك و�ألحقوا بلدنا ور�ؤ�ساء بلدنا بال�شرق �أو الغرب.
� ّإن الأهمّ لبلدنا هو االلتزام الإ�س�لامي والتهذيب الإ�س�لامي .ف�إذا �صلح هذا الخندق وكان
خن��دق الجامع��ة والفي�ضي��ة (الح��وزة) خندق � ًا �إ�س�لامي ًا ف� ّإن �س��ائر ال�ش��عب لن يمي��ل �إلى هذا
الجانب �أو ذاك .و�س��وف ي�س��ير على ال�صراط الم�س��تقيم ،طريق الإن�س��انية وطريق الإ�س�لامية
وطريق اال�ستقالل وطريق الحرية(((.
ّ
الفساد والعمالة من العلماء غير المهذبين

�إذا ل��م يك��ن العل��م مقرون ًا بالتربي��ة المعنوية ولم يكن هن��اك تربية روحية ،فم��ا �أكثر ما
�س��يكون هذا العلم نف�س��ه -وقد كان� -سبب ًا للف�ساد .وهذا العا ِلم وه�ؤالء الأ�ساتذة الجامعيون
الذي��ن ال يتح ّل��ون بتهذي��ب النف���س ال يمنحون البلد �س��وى الف�س��اد� .أنتم تعلمون �إن �ش��اء اهلل
وينبغ��ي �أن تعلم��وا �أن �ش��عبنا قد تع ّر���ض على مدى التاريخ للم�صائب وف��ي الحقبات الأخيرة
ب�ش��كل �أكث��ر ،وو�صل��ت تبعيت��ه ح ّده��ا الأعلى فق��ط لأنّ العل��م لم يقت��رن بالتربي��ة الأخالقية
والدينية والمعنوية(((.
العالم
صالح المجتمع من صالح ِ

�إ ّنن��ا حينما ُننادي بالجمهورية الإ�س�لامية فلأن الإ�س�لام ي�صنع الف��رد المه ّذبّ � .إن القر�آ ن
ه��و كت��اب بناء الإن�س��ان ،والأنبي��اء بُعثوا ل�صناعة الب�ش��ر ،ولم يكن لديهم ط��وال حياتهم مه ّمة
�أخرىّ � .إن الأنبياء العظام والأئمة الأطهار  Rكانوا ي�سعون لتربية النا�س  ..لقد �أر�سل اهلل
تبارك وتعالى الأنبياء لأجل تهذيب النا���س ،ولأجل �إ�صالحهم .ف�إذا �صلح �إن�س��ان يتو ّلى رئا�س��ة
المجتم��ع�( ،أو) و ُِج��د عا ِل ٌم �صالح في مجتمع ،ف� ّإن المجتمع �س��يكون �صالح ًا ،وذلك ل ّأن الجميع
يتوجّ هون �إليه(((.

(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،14ص .170
م.ن ،ج � ،16ص .498 - 497
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ّ
ّ
التحول من خالل العا ِلم المهذب
إيجاد

يجب �أن يقوم التعليم على �أ�س���س �صحيحة .فالتعليم ال يكون مفيد ًا ما لم يكن هناك تزكية
تعن��ى بالتربي��ة الروحي��ة والأخالقية .فينبغ��ي للجامعات و�س��ائر مراكز العلم �س��واء في ميدان
علماء الدين �أو غيره من ميادين �س��ائر العلماء ،ينبغي �أن يعملوا على التربية الأخالقية له�ؤالء
الأ�ش��خا�ص ولطلب��ة العل��وم الديني��ة هن��اك والجامعيي��ن هن��ا ،و�أن يعمل��وا على تزكية �أنف�س��هم
بالتزامن مع قيامهم بالتع ّلم والدرا�سة.
� ّإن وج��ود عال��م مز ّك��ى ب��ك ّل م��ا للكلمة من معنى ف��ي المجتمع ،قد يُ�س��هم �أحيان � ًا في �إيجاد
نقلة نوعية في هذا المجتمع .كنت في �أيام ال�شباب �أزور �أحيان ًا بع�ض هذه المدن وكنت �أالحظ
� ّأن �أهال��ي بع���ض المدن متح ّلون بالأخ�لاق الدينية .فحاولت �أن �أعرف �س � ّر ذلك ،لماذا الحالة
ف��ي ه��ذه المدينة بهذا ال�ش��كل بينما ال ُن�ش��اهد هذه الظاهرة في باقي الم��دن ،فوجدت � ّأن هذه
المدينة حظيت بعالم قد ز ّكى نف�سه ،عالم تم ّكن من �إ�صالح نف�سه ف�أ�صلح النا�س.
عندم��ا ينخ��رط العا ِل��م ف��ي مجتم��ع� ،أو يق�ص��د قري��ة �أو مدينة ،علي��ه �أن يعمل عل��ى تزكية
الأنف���س قبل �أن ي�ش��رع في تعليمها .فينبغي �أن يكون �إلى جانب �أ�س��اتذة الجامعة الذين يريدون
�أن يُمار�س��وا ن�ش��اطهم ف��ي تربي��ة وتعليم الجامعيين ،عال��م دين يعمل على تزكية ال�ش��باب ،و�أن
يُع َمل على تطهير جامعاتنا من الذين يحاولون ج ّر �شبابنا �إلى االنحراف.
ينبغ��ي العم��ل عل��ى تطهير دوائرنا من ه��ذه الأمور التي تج ّر �ش��بابنا �إلى الف�س��اد وال�ضياع،
ل ُنمهّد الأر�ضية لتزكية الأفراد(((.

(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،12ص .496

الفصل السابع

الشباب وتهذيب النفس

سهولة تحصيل السعادة واستحكامها في الشباب

�إنّ الح�صول على ال�س��عادة �أي�س��ر و�أ�س��هل ،وا�س��تحكامها �أوكد ،ك ّلما كان العهد �أقرب من �أ ّيام
الحداثة وال�شباب ،لأنّ �صفحة ال ّنف�س تكون فيها �أكثر خل ّو ًا من النقو�ش و�أقرب �إلى الب�ساطة وعدم
التعقيد ،بل �إذا كان الإن�سان قد اكت�سب �إلى حينها �أخالق ًا �س ّيئة �أو عادات و�أعم ً
اال قبيحة ف�إ ّنها لم
تتر�سخ في نف�سه بعد ،فيمكن التخ ّلي عنها وا�ستئ�صال جذورها ب�شيء من المراقبة واالنتباه ،مثلما
ّ
تتر�س��خ جذورها في �أعماق الأر���ض بعد ،يمكن قلعه��ا بقليل من الجهد؛
�أنّ النبت��ة الفت ّي��ة الت��ي لم ّ
تر�سخت جذور
ولكن �إذا تهاون الإن�سان مدّة ولم ُيبادر �إلى الإ�صالح وقلع جذور الف�ساد من نف�سه؛ ّ
�شجرة الف�ساد في نف�سه ،وا�ستقوت ونمت في �أعماق قلبه ،ونفذت فيه بق ّوة ف ُي�صبح قلعها وت�صفية
القلب منها �أمر ق ّل من يو ّفق �إليه حتى مع الريا�ضات والمجاهدات الكثيرة وعلى مدى مدّة مديدة،
بل ولع ّل العمر ال يتّ�سع لذلك ،والأجل ال ُيمهل الإن�سان وال ُيتيح له الفر�صة الالزمة للقيام ب�إ�صالح
يتي�س��ر قلعها حتّى مع تح ّمل
تر�س��خت جذورها في الأر�ض ال ّ
نف�س��ه�.أجل �إنّ ال�ش��جرة الكبيرة التي ّ
الم�شاق الم�ضنية والمتاعب الكثيرة�«.إنّ النبتة التي ُغر�ست حديث ًا ُيمكن ل�شخ�ص واحد �أن يقلعها
تر�سخت جذورها على م ّر الأيام عجزت عن قلعها الأفالك»(((.
ف�إذا ّ
وم��ا �أكث��ر ما يحدث � ّأن ُخ ُلق ًا �س �يّئ ًا ـ مثل البخل �أو الح�س��د ـ يظهر مبكر ًا في ال�ش��اب ،فيكون
بالإمكان �إ�صالحه بقليل من المراقبة وال�س��عي ،بل وا�س��تبداله بالخلق ال�صالح المقابل له ،لأ ّنه
يتر�سخ بعد ،ولكن �إذا غفل عنه �صاحبه مدّة وتهاون في �أمره احتاج الإ�صالح
ما يزال �ضعيف ًا لم ّ
�إلى ريا�ضات �ش��ديدة ،ومجاهدات �ش��ا ّقة طويلة ،قد ال يمهل الأجل المحتوم الإن�س��ان المجاهد
لإكماله��ا ،فيرح��ل �إل��ى العال��م الآخ��ر بتلك الأخ�لاق المظلمة ،والأرجا���س المعنو ّي��ة ،وهي ع ّلة
ومن�ش�أ ال�ضغطات والظلمات في القبر والبرزخ والقيامة.
(((

م�ضمون بيتين �شعر من «ب�ستان �سعدي».
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�إذ ًا ،فمن الواجب وال�ضروري لل�شباب �أن يُبادروا لت�صفية نفو�سهم وتزكيتها ما دامت فر�صة
ال�ش��باب بي��ن �أيديه��م ،وما دام ال�صفاء الباطن��ي باقي ًا فيهم ،والفطرة الأ�صلي��ة لم تتلوّث بعد،
فعليهم �أن يجتهدوا في قلع جذور الأخالق الفا�سدة وال�صفات الظلمانيّة من قلوبهم ،ل ّأن �سعادة
الإن�سان يتهدّدها خط ٌر عظيم ما دامت في قلبه الأخالق القبيحة(((.
ّ
أهمية التربية وضرورتها منذ الطفولة

الإن�س��ان موجود �إذا لم يُ�ضبط و�أُط ِلق له العنان لين�ش ��أ على ر َْ�سله ،و ُترك كالأع�شاب ال�ضارّة
المهمل��ة ول��م يخ�ضع للتربي��ة ،ف�إ ّنه ك ّلما كبُر في ال�س��ن وزاد مقامه في المن�ص��ب ف� ّإن الجوانب
الروحية فيه �سينالها ال�ضعف وت�صير المعنويات تحت �سلطة ال�شيطان ،ال�شيطان الكبير -وهو
�ش��يطان النف���سّ � .إن ال�شباب حديثو عهد بملكوت العالم ونفو�سهم �أنقى .ومهما تقدّموا؛ ف�إ ّنهم،
�إذا ل��م يجاه��دوا ولم يخ�ضعوا للتربية ،ك ّلما خطوا خطوة �إلى الأعلى وك ّلما م�ضى من �أعمارهم
مق��دار ،يبتعدون عن الملك��وت الأعلى وتزداد كدورة �أذهانهم �أكثر .ولهذا ف� ّإن التربية يجب �أن
تك��ون من البداية .يجب �أن يتربّى الإن�س��ان من الطفولة .ث��م في المراحل التالية يجب �أن يكون
الإن�سان تحت�إ�شراف مربّين �أينما كان .الإن�سان محتاج �إلى التربية �إلى �آخر عمره(((.
سهولة التهذيب في عمر الشباب وصعوبته في الشيخوخة

�أنت��م �أيُّها ال�ش��باب ت�س��تطيعون �أن ت�س��لكوا عل��ى هذا الطريق بنح��و �أف�ضل ،لق��د فاتنا الأمر
وذهب��ت قوان��ا �إل��ى عُ قباها� .أنتم �أيُّها ال�ش��باب ت�س��تطيعون ب�ص��ورة �أف�ضل �أن ُته ّذبوا �أنف�س��كم،
ف�أنت��م �أق��رب للملك��وت من كبار ال�س��ن ،وجذور الف�س��اد �أق ّل ت� ّأ�ص� ً
لا فيكم ،لم تمت � ّد كثير ًا بعد،
لك َّنه��ا تتج � ّذر وتتكاث��ر ف��ي ك ّل يوم م��ا دامت باقي��ة ،وي�صعب الأم��ر ك ّل يوم م��ع ك ّل ت�أخير (في
اقتالعها) .فع�س��ي ٌر جد ًا على ال�ش��يخ العجوز �إ�صالح حاله فيما لو �أراد ،ولكنّ ال�ش��اب ي�س��تطيع
تحقي��ق ذل��ك �أ�س��رع .يتح ّق��ق �إ�صالح �آالف ال�ش��باب وال يتح ّق��ق �إ�صالح عجوز واح��د .ال تتركوا
�أمر الإ�صالح لأيام ال�ش��يخوخة؛ ابد�ؤوا الآن َ�س��يركم ما دمتم �ش��باب ًا .اجعلوا الآن �أنف�سكم تابعة
لتعالي��م الأنبي��اء ،وه��ذا ه��و مبد�أُ الم�س��يرة ومنه يج��ب االنط�لاق .فالأنبيا ُء �أو�ضح��وا الطريق
(((
(((

الإمام الخميني� ،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .157 - 156
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و�أر�ش��دوا �إلي��ه .نح��ن ال نعرف الطريق ،ه��م يعرفونهَ .فهُم �أطباء يعرفون �س��بيل ال�س�لامة،وقد
�أو�ضحوه و�أر�ش��دوا �إليه ،ف�إن �أردتم ال�س�لامة فعليكم �أنْ َت ْ�س��لكوه .عليكم �أن ُتق ّللوا �ش��يئ ًا ف�ش��يئ ًا
م��ن التوجّ ��ه �إلى النف���س واالهتمام به��ا .وبالطبع فمثل ه��ذه المه ّمة ال يمكن �إنجازها ب�س��رعة،
لكن عليكم التح ّرر �شيئ ًا ف�شيئ ًا .جميع �آمالنا هذه �س ُت ُ
دفن وتنتهي ،ك ّل �أ�شكال االهتمام بالنف�س
�ستنتهي وفي غير �صالحنا .والذي يبقى هو المتع ّلق باهلل }ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ{(((.(((،
توصية ّ
الشبان بالتهذيب في عمر الشباب

عليك��م �أ ّيه��ا ال�ش �بّان �أن ت�ش��رعوا م��ن الآن بهذا الجه��اد ،ال تدعوا قوى �ش��بابكم تتب �دّد ،فك ّلما
ذهبت قوى ال�شباب من الإن�سان زادت جذور الأخالق الفا�سدة فيه وتع ّقدت ،و�صار الجهاد �أ�صعب.
ال�ش��اب ي�س��تطيع �أن ينت�صر في هذا الجهاد �س� ً
�ريعا ،وال ي�س��تطيع ال�ش��يخ ذلك بنف���س ال�س��رعة .ال
تدع��وا �أم��ر �إ�ص�لاح �أحوالك��م ينزلق من عمر ال�ش��باب �إل��ى ال�ش��يخوخة ،فمن مكائد النف���س التي
تكيدها ل�صاحبها ّ
ويحث عليها ال�شيطان هي الت�سويل ب�أن دَع �إ�صالح نف�سك �إلى �آخر العمر ،وتم ّتع
ب�شبابك الآن ،و ُتبْ في �آخر العمر .هذا ّ
مخطط �شيطاني ُت ِعدّه النف�س بتعليم ال�شيطان الكبير.
فالإن�س��ان ي�س��تطيع �إ�صالح نف�س��ه ما دامت قوى ال�ش��باب موجودة ،وما دامت روح ال�ش��باب
اللطيف��ة فعّال��ة ،وم��ا دام��ت جذور الف�س��اد فيه قليل��ة� .أمّا �إذا �ضربت جذور الف�س��اد في نف�س��ه
وا�س��تحكمت ،ف�لا �إم��كان للإ�ص�لاح في ذل��ك الوقت� .أنت��م الآن مه ّي ��ؤون �أيّها ال�ش��باب للجهاد
ف��ي طري��ق بن��اء النف���س ،وهذا الجه��اد هو الجه��اد الأكب��ر ،لأ ّنه مبذول ف��ي بناء �أنف�س��كم وهو
مفي��د لبالدك��م ،فكونوا َخدَ مها ،ويجب �أن تبد�ؤوا من هذه ال�س��نين ب�صناع��ة �أفراد يُمكنهم في
الم�ستقبل �إنقاذ بلد ب�أكمله .ف�إذا بنيتم �أنف�سكم هكذاَّ ،
وجذرتم الف�ضائل الإن�سانية فيها ،ف�إ ّنكم
منت�صرون حينذاك في ك ّل المراحل ،وت�ستطيعون �أن ُتنقذوا بالدكم� .أولئك الذين قادوا بالدنا
�إلى البَوار ارتكبوا ذلك ل ّأن بناء �أنف�س��هم كان مُتداعي ًا ،فقد كانوا ذوي �أخالق فا�س��دة وعقائد
فا�سدة و�أعمال فا�سدة .ولو كانوا قد طهّروا �أنف�سهمَ ،لما خانوا ال�شعب ولما خانوا الإ�سالم(((.
(((
(((
(((

�سورة النحل ،الآية .96
الإمام الخميني ،تف�سير �سورة الحمد� ،ص .127 - 126
�صحيفة الإمام ،ج � ،8ص .301 - 300
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صعوبات التهذيب في الشيخوخة

حيث �إ ّنكم الآن في ريعان ال�شباب ف�أنتم قادرون على التح ّكم بقواكم ولم يدبّ ال�ضعف بعد �إلى
�أبدانكم؛ ف�إذا لم تف ّكروا الآن بتزكية �أنف�سكم وبناء ذواتكم ،فكيف �ستتم ّكنون من ذلك غد ًا عند
الكبَر حين يتغ ّلب ال�ضعف عليكم وي�س��يطر الوهن وتفقدون العزم وت�ضمحل فيكم الإرادة وتنتهي
ِ
المقاوم��ة ،ويك��ون ثق��ل الذن��وب ق��د زاد في ظلمة القل��ب ،عندها كيف يت�س � ّنى لكم بناء �أنف�س��كم
وتهذيبها؟ � ّإن ك ّل نف���س تتن ّف�س��ونه ،وك ّل خطوة تخطونها ،وك ّل لحظة تت�ص ّرم من �أعماركم ،تزيد
م��ن �صعوب��ة �إ�صالحكم �أنف�س��كم ،وربما تزيد في الظلمة والف�س��اد .فك ّلما يتقدّم العمر بالإن�س��ان
ت��زداد هذه الأمور التي تتعار�ض مع �س��عادة الإن�س��ان ،وت�ضعف القدرة عل��ى الإ�صالح .ف�إذا بلغتم
مرحلة ال�شيخوخة فمن ال�صعب �أن تو ّفقوا الكت�ساب الف�ضيلة والتقوى .لي�س بمقدوركم �أن تتوبوا،
ل ّأن التوبة ال تتح ّقق بمج ّرد لفظ «�أتوب �إلى اهلل» ،بل تتو ّقف على الندم والعزم على ترك الذنوب.
و� ّإن الن��دم والعزم عل��ى ترك الذنوب لن يح�صال للذين �أم�ضوا عمر ًا في الغيبة والكذب ّ
وابي�ضت
لحاهم على المع�صية والذنوب ،فمثل ه�ؤالء يظ ّلون �أ�سارى ذنوبهم �إلى �آخر �أعمارهم.
فليتح ّرك ال�شباب قبل �أن يداهمهم الم�شيب .ـ لقد بلغنا هذه المرحلة ونحن �أعلم بمعاناتها
وم�صائبها ـ� .إنكم ما دمتم في عمر ال�ش��باب ت�س��تطيعون �أن تفعلوا ك ّل �ش��يء .فما دمتم تملكون
عزيم��ة ال�ش��باب و�إرادة ال�ش��باب ،با�س��تطاعتكم �أن تتخ ّل�ص��وا م��ن �أه��واء النف���س وم�ش��تهياتها
الدنيوي��ة ورغباته��ا الحيواني��ة .ولك��ن �إذا ل��م تب��ادروا �إلى ذلك ،ول��م ُتف ّكروا ب�إ�صالح �أنف�س��كم
وبنائها ،ف�سوف يكون ذلك �ضرب ًا من المحال عندما تبلغون مرحلة الهرم ..ف ّكروا ب�أنف�سكم ما
دمتم �شباب ًا وال تنتظروا �إلى �أن ُت�صبحوا �شيبة �ضعاف ًا عاجزين.
� ّإن قل��ب ال�ش��اب قل��ب رقي��ق وملكوت��ي ،ودواف��ع الف�س��اد فيه �ضعيف��ة .ولك��ن ك ّلما كبر الإن�س��ان
ا�ستحكمت في قلبه جذور المع�صية �إلى �أن يُ�صبح ا�ستئ�صالها من القلب � ً
أمرا غير ممكن .كما ورد
في الحديث ال�شريف عن الإمام الباقر� Qأ ّنه قال« :ما من عبد �إال وفي قلبه نكتة بي�ضاء،
ف ��إذا �أذن��ب ذنب �اً خ��رج في النكتة نكتة �س��وداء ف�إن تاب ذهب ذلك ال�س��واد ،و�إن تمادى في الذنوب
ُغطي البيا�ض ،ف�إذا ّ
زاد ذلك ال�سواد حتى ي ّ
تغطى البيا�ض لم يرجع �صاحبه �إلى خير �أبداً»(((.
(((

ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج� ،3ص ،274كتاب الإيمان والكفر ،باب الذنوب ،الحديث.20
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� ّإن �إن�س��ان ًا ق��د �س �وّد قلب��ه بهذا النحو قد ال يم ّر علي��ه يوم �أو ليل��ة دون �أن يع�صي اهلل تعالى،
وحي��ث �إ ّن��ه يك��ون ق��د و�صل �إلى �س��نّ ال�ش��يخوخة ي�صير م��ن ال�صع��ب �أن يرجع قلبه �إل��ى حالته
الأولى(((.
القضاء على االنحراف ّ
بقوة الشباب

ت�س��تطيع بقوّة ال�ش��باب التي �أعطاك ّ
الحق �أن تبتر �أول خطوة انحراف وال تدعها تنج ّر �إلى
خط��وات �أخ��رى ..فل��ك ّل خطوة خطوة تتبعه��ا ،وك ّل ذنب حتى �إذا كان �صغير ًا يج ّر الإن�س��ان �إلى
ذنوب كبيرة و�أكبر بحيث ُت�صبح الذنوب الكبيرة في نظر الإن�سان لي�ست �شيئ ًا يُذكر ،بل �أحيان ًا
يفتخر الأ�ش��خا�ص على بع�ضهم بارتكاب بع�ض الكبائر و�أحيان ًا ب�س��بب �ش �دّة الظلمات والحجب
الدنيوية يُ�صبح المنكر معروف ًا والمعروف منكر ًا(((.
اغتنام الشباب لتحصيل العبادة

م��ا دمت��م قد ه ّي�أتم �أنف�س��كم �أيّها الإخوة للتح�صي��ل العلمي ،فعليكم حيث � ّإن نعمة ال�ش��باب
ب�أيديك��م �أن ُت ّ
نظم��وا �أوقاتكم ،وتجعلوا الق�س��م الأ�سا�س��ي منه��ا للمباحثة والمطالعة والدرا�س��ة
والبح��ث والتدري���س ،وال تتوهّ م��وا �أ ّنك��م ت�س��تطيعون �إذا �ضاع��ت منك��م �أي��ام ال�ش��باب �أن ت�ؤدّوا
تح�صلوا العلوم في �آخر العمر ،فالإن�س��ان ال قدرة لديه �آخر عمره على العبادة وال
عباداتكم �أو ّ
على التع ّلم ،وال تكون طاقته الذهنية قوية م�ستقيمة ليتم ّكن من �إدراك المطالب العلمية(((.
قرب الشباب من أفق الملكوت

أنت �أي� ًضا ال تي�أ�س��ي ،ل ّأن الي�أ���س من الأقفال الكبرى ،ا�س��عي قدر المي�س��ور في رفع الحجب
� ِ
وك�سر الأقفال للو�صول �إلى الماء الزالل ومنبع النور .ما دام ال�شباب في يدك فجدّي في العمل
وف��ي تهذي��ب القلب وك�س��ر الأقفال ورفع الحجب ،ف� ّإن �آالف ال�ش��باب الذين ه��م �أقرب �إلى �أفق
الملكوت يو ّفقون لذلك وال يو ّفق هرم واحد .القيود والأغالل والأقفال ال�شيطانية �إذا غفل عنها
(((
(((
(((

الإمام الخميني ،الجهاد الأكبر� ،ص .59 - 57
�صحيفة الإمام ،ج � ،18ص .521 - 520
م.ن ،ج � ،3ص .217
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في مرحلة ال�شباب ت�ضرب جذورها في ك ّل يوم يم�ضي مع العمر و ُت�صبح �أقوى.
تر�سخت جذورها على م ّر
«� ّإن النبتة التي ُغر�ست حديث ًا يمكن ل�شخ�ص واحد �أن يقلعها ف�إذا ّ
الأيام عجزت عن قلعها الأفالك»
من مكائد ال�ش��يطان الكبرى والنف���س الأخطر منه �أ ّنهما يعدان الإن�س��ان بالإ�صالح في �آخر
العمر وزمان ال�شيخوخة ،وي� ّؤخران التهذيب والتوبة �إلى اهلل �إلى الزمان الذي ُت�صبح فيه �شجرة
الف�ساد و�شجرة الزقوم قوية والإرادة والقدرة على التهذيب �ضعيفتين بل ميتتين(((.
ّ
ميزات مرحلة الشباب بالنسبة للتهذيب

�ألم يحن الوقت للتوجّ ه نحو �إ�صالح نفو�سنا وال�سعي لعالج �أمرا�ضها؟ لقد �ضيّعنا دون مقابل
�سني ال�شباب الذي كان ينبغي �أن نعّد به لأنف�سنا �سعادة الدارين� ،ضيّعناه بغرور النف�س
ر�أ�سمال ّ
وتغري��ر ال�ش��يطان ،وم��ا نزال غافلين عن الإ�صالح وعن الحيلول��ة دون �ضياع فر�صة الحياة ،ثمّ
الرحيل عن الدنيا بخ�سران تا ّم و�شقاء كامل.
� ّإن �أي��ام ال�ش��باب �أن�س��ب لإ�ص�لاح النف���س ،ف��الإرادة تك��ون في هذه الأي��ام �أق��وى ،والكدورة
والظلم��ة ،ونك��ون نح��ن �أقرب فيه��ا �إلى الفطرة ال�س��ليمة ،وثقل المعا�صي لم ي��زدد �إلى الدرجة
التي ي�صعب معها تالفي الأمر.
ليع��رف ال�ش��باب ق��در هذه الأي��ام ،فهي نعمة عظيم��ة ال ينبغي له��م ت�ضييعها بالغفل��ة ،ف� ّإن
�إ�صالح النف���س �أيّام ال�ش��يخوخة �صعبٌ للغاية ،حيث ُتحيط بالإن�سان في �أيّام �شيخوخته م�شاكل
كثي��رة ال �أث��ر له��ا في �أيام ال�ش��باب .لكن ال�ش��يطان والنف���س الأمارة بال�س��وء يُغ ّرران بالإن�س��ان
وي�صدَّانه عن ال�س��عي في الإ�صالح في �ش��بابه �إلى �أن ي�س��تولي عليه �ضعف ال�ش��يخوخة ووهنها،
وحينئذ يُغرِّرانه �أي� ًضا بالت�سويف والت�أجيل ،حتى ينق�ضي
وتزداد المعا�صي والكدورات النف�سية،
ٍ
�أ�صل ر�أ�س��ماله (وهو عمره) وينتقل �إلى دار االنتقام وهو حليف الخذالن والخ�س��ران} :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ {(((.
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،18ص .447 - 446
((( �سورة الع�صر ،الآيتان  1و.2
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و�أيُّ خ�س��ران �أعظم من �صرف الإن�س��ان ر�أ�سمال ال�سعادة ال�س��رمدية في ا�ستجالب ال�شقاء
الأبدي ،وا�س��تخدامه و�س��يلة الحياة والنجاة في التهلكة والفناء دون �أن ي�س��تيقظ من الغفلة �إلى
نهاية عمره!(((.
االستدراج من حيل الشيطان

ُني؛ ا�س � َع في �إ�صالح نف�س��ك ما دمت تحظى بنعمة ال�ش��باب ،ف�إ ّنك �ستخ�س��ر ك ّل �ش��يء في
ب ّ
فمنْ مكائد ال�ش��يطان ولع ّلها �أخطر مكائده التي �سقط فيها �أبوك وما زال� -إال �إذا
ال�ش��يخوخةِ .
تداركته رحمة الحق تعالى« -اال�س��تدراج» .ففي �أوائل ال�ش��باب ي�س��عى �ش��يطان الباطن� -أ�ش � ّد
�أعداء ال�ش��اب -في ثنيه عن �إ�صالح نف�س��ه ويم ّنيه ب�سعة الوقت ،و� ّأن الآن هو �آن التم ّتع بال�شباب
وي�ستم ّر في خداعه بالوعود الفارغة لي�صدّه عن فكرة الإ�صالح تمام ًا.
و�س��اعة بعد �س��اعة ،ويوم ًا بعد يوم يت�ص ّرم ال�ش��باب ويرى الإن�س��ان نف�س��ه فج�أة في مواجهة
الهرم الذي كان ي�ؤمل فيه �إ�صالح نف�س��ه ،و�إذا به لي���س بمن�أى عن و�ساو���س ال�ش��يطان �أي� ًضا� ،إذ
يح�س بالموت في �آخر العمر ،ي�صبح اهلل تعالى
يُم ّنيه �آنذاك بالتوبة في �آخر العمر .لك ّنه حينما ّ
ّ
المف�ضل منه.
�أبغ�ض موجود �إليه ،لأنه يريد انتزاع الدنيا التي هي محبوبه
وهذه هي حال �أولئك الذين لم ينطفئ نور الفطرة فيهم تمام ًا(((.
تيئيس الشباب وتأميليهم

م��ا �أكث��ر ما يخدعنا �ش��يطان النف���س -نحن ال�ش �يّب و�أنتم ال�ش �بّان -بو�س��ائل مختلف��ة .فنحن
ال�شيوخ يواجهنا ب�سالح الي�أ�س من الح�ضور وذكر الحا�ضر فينادي :لقد فاتكم العمر وت�صرّم وقت
الإ�ص�لاح وم�ضت �أيام ال�ش��باب التي كان ً
ممكنا فيها اال�س��تعداد والإ�ص�لاح ،وال قدرة لكم في �أيام
�ضعف ال�ش��يخوخة هذه على الإ�صالح ،فقد ا�س��تحكمت جذور �ش��جرة الأهواء والمعا�صي في جميع
�أركان وجودكم وت�ش �عّبت فروعها ،ف�أبعدتكم عن اللياقة لمح�ضره ج ّل وعال ،و�ضاع ك ّل �ش��يء! فما
�أحرى �أن ت�ستفيدوا من هذه الأيام الباقية من �أعماركم �أق�صى ما يمكن اال�ستفادة من الدنيا.
(((
(((

الإمام الخميني� ،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .346 - 345
�صحيفة الإمام ،ج � ،20ص .438 - 437

116

سفنلا بيذهت

وق��د يت�ص �رّف معن��ا � ً
أحيانا بنف���س الطريقة التي يت�صرّف به��ا معكم �أيّها ال�ش �بّان ،فهو يقول لكم
«�أنتم �شبّان وهذا هو وقت التم ّتع والح�صول على الل ّذات ،فا�سعوا الآن لإ�شباع �شهواتكم و�إن �شاء اهلل
تتوبون في �آخر �أعماركم ،ف� ّإن باب رحمة اهلل مفتوح واهلل �أرحم الراحمين ،وك ّلما زادت ذنوبكم ف� ّإن
الن��دم والرغب��ة ف��ي الرجوع �إلى الحق �س��يزداد في �آخر العمر ،و�س��يكون التوجّ ه �إل��ى اهلل تعالى �أكبر
واالت�صال به ج ّل وعال �أ�شدّ ،فما �أكثر �أولئك الذين تم ّتعوا في �شبابهم ثم �أم�ضوا �آخر �أيّامهم بالعبادة
والذكر والدعاء وزيارة الأئمة  Rوالتو�سل ب�شفاعتهم ،فرحلوا عن هذه الدنيا وهم �سعداء!»(((.
تذكير الشباب بشأن التهذيب

ال ينبغي لل�شيوخ �أن يغفلوا عن ال�سعي لإ�صالح نفو�سهم وتزكيتها ،وال ينبغي لهم �أن يي�أ�سوا،
ل ّأن الإن�سان ـ رغم ك ّل ذلك ـ ي�ستطيع �أن يُ�صلح نف�سه ما دام في هذا العا َلم ـ الذي هو دار التبدّل
والتغيّر ،ومنزل الهيولى واال�ستعداد ،ويُمكنه بالجهد واالجتهاد الكامل لديه �أن ي�صلح نف�سه(((.
نور الفطرة وصفاء النفس في عمر الشباب

ما دام الإن�س��ان في عالم الطبيعة ف�إ ّنه قاد ٌر على �أن يُعدّل قواه الجامحة و�أن يُخ�ضع ال ّنف���س
المتم ّردة العا�صية ل�س��يطرة العقل وال�ش��رع ،وهذا الأمر هو في غاية الي�س��ر وال�س��هولة في �أوّل
ال�ش��باب ،ل ّأن ن��ور الفط��رة ال يكون قد ُغلب بعد ،و�صفاء ال ّنف���س لم يذهب ،والأخالق الفا�س��دة
تتر�سخ في ال ّنف�س(((.
وال�صفات القبيحة لم ّ
سهولة اإلصالح في عمر الشباب

� ّإن عزم الإن�س��ان و�إرادته في �س��ني �ش��بابه تكون �ش��ابّة وقويّة ،ولذلك يكون الإ�صالح �أي�س��ر
عليه حينها�.أمّا في مرحلة ال�ش��يخوخة فالإرادة ت�ضعف ،والعزم ي�شيخ ،لذا تكون ال�سيطرة على
القوى �أ�صعب(((.
(((
(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،16ص .221
�شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .157
الإمام الخميني� ،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .154 - 153
م.ن� ،ص .157

 سفنلا بيذهتو بابشلا :عباسلا لصفلا

117

مرونة أرواح الشباب

ُني؛ �أتحدّث �إليك الآن و�أنت ما زلت �شا ّب ًا .عليك �أن تنتبه �إلى � ّأن التوبة �أ�سهل على ال�شباب،
ب ّ
كما � ّأن �إ�صالح النف���س وتربية الباطن يتمّ ب�س��رعة �أكبر عندهم .في حين � ّأن الأهواء النف�سانية
وال�س��عي للج��اه وح��بّ الم��ال والغ��رور �أكثر و�أ�ش � ّد بكثير لدى ال�ش��يوخ منه ل��دى ال�ش �بّان� .أرواح
ال�شبّان رقيقة �ش ّفافة �سهلة القياد ،ولي�س لدى ال�شبّان من حبّ النف�س وحبّ الدنيا بقدر ما لدى
ال�شيوخ .فال�شاب ي�ستطيع ب�سهولة ن�سبي ًا �أن يتخ ّل�ص من �ش ّر النف�س الأمّارة بال�سوء ويتوجّ ه نحو
المعنويات .وفي جل�س��ات الوعظ والتربية الأخالقية يت�أ ّثر ال�ش �بّان بدرجة كبيرة ال تح�صل لدى
ال�شيوخ(((.

(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،16ص .222

الفصل الثامن

ّ
اآلثار السلبية لعدم تهذيب النفس

ّ
الذلة والعبودية لآلخرين

اعلم � ّأن الإن�س��ان �إذا �أ�صبح مقهور ًا لهيمنة ال�ش��هوة والأهواء النف�س��انية ،كان ر ُّقه وعبوديّته
وذ ّلته بقدر مقهوريّته لتلك ال�سلطات الحاكمة عليه ،ومعنى العبودية ل�شخ�ص هو الخ�ضوع ال ّتام
له و�إطاعته .والإن�س��ان المطيع لل�ش��هوات المقهور للنف���س الأمّارة يكون عبد ًا منقاد ًا لها .وك ّلما
�أمرت هذه ال�س��لطات ب�ش��يء �أطاعها الإن�س��ان في منتهى الخ�ضوع ،ويغدو عبد ًا خا�ضع ًا ومطيع ًا
لتل��ك الق��وى الحاكم��ة ،ويبل��غ الأمر �إل��ى م�س��توىً ي ّ
ُف�ض��ل طاعتها عل��ى طاعة خالق ال�س��ماوات
والأر���ض ،وعبوديّته��ا على عبودية مالك الملوك الحقيقي ،وفي هذا الحال تزول عن قلبه الع ّزة
والكرام��ة والح ّري��ة ويح � ّل مح ّلها ال� ّ
�ذل والهوان والعبودي��ة ،ويخ�ضع لأهل الدني��ا ،وينحني قلبه
�أمامهم و�أمام ذوي الجاه وال�سلطة ،ويتح ّمل لأجل بلوغ �شهواته النف�سية ّ
الذل والم ّنة ،وي�ست�سيغ
لأجل الترفيه عن البطن والفرج الهوان ،وال يت�ضايق من اقتراف ما فيه خالف ال�شرف والفتوّة
والح ّرية عندما يكون �أ�سير ًا لهوى النف�س وال�شهوة .وينقلب �إلى �أداة طيّعة �أمام ك ّل �شارد ووارد،
ويقبل م ّنة ك ّل و�ضيع عنده لمج ّرد احتمال نيل ما يبتغيه ،حتى لو كان ذلك ال�شخ�ص � ّ
أحط و�أتفه
�إن�س��ان ،وكان ذل��ك االحتم��ال موهوم � ًا ،حيث يزعم��ون � ّأن الوهم ف��ي دائرة الأطم��اع حجّ ةّ � .إن
عبيد الدنيا وعبيد الرغبات ال ّذاتية ،والذين و�ضعوا ر�س��ن عبودية الميول النف�س��ية في رقابهم،
يعب��دون ك ّل م��ن يعلم��ون �أن لدي��ه الدنيا �أو يحتملون �أ ّن��ه من �أهلها ،ويخ�ضعون ل��ه ،و�إذا تحدّثوا
ع��ن التع ّفف وكبر النف���س كان حديثهم تدلي�س � ًا مح� ًضا ،و� ّإن �أعماله��م و�أقوالهم ُتك ّذب حديثهم
عن ع ّفة النف���س ومناعتها .وهذا الأ�س��ر ّ
والرق من الأمور التي تجعل الإن�س��ان دائم ًا في المذ ّلة
والعذاب وال َّن َ�صب .فيجب على الإن�س��ان ال�ش��ريف والعزيز �أن يلج�أ �إلى ك ّل و�سيلة وي�سعى بجدّية
لتطهير نف�سه منها.
 ...و�أما العلم فيتمّ بتلقين النف�س و�إبالغ القلب ب� ّأن المخلوقات الأخرى ي�ضاهونه في الفقر
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وال�ضع��ف والحاج��ة والعجز ،و�أ ّنهم ي�ش��بهونه �أي� ًضا في االحتياج �إلى الغن� ّ�ي المطلق القادر على
جمي��ع الأم��ور الجزئي��ة والك ّلي��ة ،و�أ ّنهم غير قادرين من �أنف�س��هم عل��ى �إنجاز حاج��ة �أحد �أبد ًا،
و�أ ّنهم �أتفه من �أن تنعطف النف�س �إليهم ،ويخ�شع القلب �أمامهم ،و� ّأن القادر الذي منحهم الع ّزة
وال�شرف والمال والوجاهة ،قادر على المنح لك ّل �أحد(((.
ازدياد القلق وعدم االطمئنان القلبي

اعملوا على �إزالة القلق واال�ضطراب ،وال تزيدوا منه� .إ ّنكم ك ّلما �سرتم للأمام ازداد القلق.
اعملوا على �إزالة هذه الحجب الحائلة بينكم وبين اهلل تبارك وتعالى� .أنتم حجاب �أنف�سكم
ال�س��ميك .الإن�سان بنف�س��ه حجاب� .أنت نف�سك حجاب نف�سك .ف ّكروا في �أ ّنكم تريدون تح�صيل
االطمئنان القلبي ،تريدون الراحة ولي�س اال�ضطراب والقلق .الإن�سان وهو في هذه الدنيا يجعله
القل� ُ�ق ف��ي جه ّن��م .هذا القلق هو للإن�س��ان باب من �أب��واب جه ّنم .اعملوا عل��ى �إزالة هذا القلق
ورفع هذه المخاوف .ولي�س ذلك ب�أن يكون عندكم من�صب واحد في�صير اثنين ،ال ،فهذا زيادة
ف��ي القل��ق .اعمل��وا بحيث يرتف��ع هذا الخوف النف�س��ي الموجود في الإن�س��ان ،ه��ذا القلق وهذه
الأمور التي تتبع الأنانية .ارفعوها� .أزيلوا �أنف�س��كم� .أنف�س��كم هي الحجاب .ف�إذا �أزلتم �أنف�س��كم
م��ن البي��ن ف� ّإن القلق �س��يزول ك ّله .يظن الإن�س��ان في نف�س��ه �أنه ي�س��عى ويريد الو�ص��ول �إلى هذا
المن�صب في �س��بيل اهلل .هذه �أوهام يتوهّ مها الإن�س��ان� .إ ّنه وب�س��بب حبّه ال�ش��ديد لنف�سه يتخيّل
� ّأن �أيّ عمل يقوم به فهو ح�سن وك ّل ما يقوم به فهو هلل .لك ّنه لو عر�ض نف�سه على �شخ�ص عارف
باهلل ،لأفهمه �أن ال ،لقد كان عملك لنف�س��ك .جميع الأعمال هي لنف�س��ك .ف�إذا و�صلت �إلى حيث
ت�ض��ع نف�س��ك جانب � ًا وتعمل ،ف� ّإن ذلك العمل لي���س للنف���س .وبنحو قهري عندما ال تكون النف���س
موجودة فلن يكون هناك نزاع وال خالف .الأنبياء لم يكن بينهم نزاع .جميع الأنبياء لو اجتمعوا
ف��ي م��كان م��ا فلن يح�صل بينهم �أيّ خالف ،ل ّأن لديهم وجهة واحدة وقد تنحّ ت �أنف�س��هم جانب ًا
فلم يعد هناك نف�س« .جزنا وهي خامدة»((( .هذه الرواية تقول جزنا هذا ال�صراط -ال�صراط
ال��ذي ف��ي قلب جه ّنم ولي���س عليها كالج�س��ر والماء يجري من تحته� .إنه في الو�س��ط .كالج�س��ر
(((
(((

الإمام الخميني ،الأربعون حديث ًا� ،ص .301
الفي�ض الكا�شاني ،علم اليقين ،ج� ،2ص.971
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ال��ذي غرق في و�س��ط الم��اء ف� ّإن جه ّنم محيطة بال�صراط .ويجب عليك��م �أن تعبروا من هناك.
لي�س �أنه فوق ونحن نقع فيها .ال ،هو و�سطها .الم�ؤمن عندما يريد �أن يعبر ويجب �أن يعبر ،ف� ّإن
جه ّن��م �أي�ض � ًا له .ولك��ن جه ّنم ت�صيح �إ ّنك تكاد تق�ضي على نوري ،جز ب�س��رعة .ف��ي رواياتنا � ّأن
الأنبي��اء -والأئم��ة  Rذك��روا �أن هذا يع��مّ جميع الأولي��اء( -يقولون) �إ ّنن��ا عبرنا ال�صراط
وجه ّن��م خام��دة؛ جزن��ا وهي خام��دة ،لأن هذا الخمود ي�ش��رع من النف���س .عندما تك��ون جه ّنم
خام��دة ف��ي ذات الإن�س��ان ف ��إن جه ّنم تل��ك �أي� ًضا �س��تكون خامدة .جه ّن��م تلك التي ت�ص��ل �إلينا
ه��ي الت��ي �صنعناه��ا من �أنف�س��نا .ال نرى �أيّ �ش �يء زائد ًا عل��ى ما فعلناه ب�أنف�س��نا } ﰁ ﰂ
ﰃ {((( .نح��ن ب�أنف�س��نا �صنعن��ا جه ّنم .في الرواية � ّأن النب��ي  Pعندما ذهب �إلى المعراج
ر�أى في الج ّنة مجموعة ت�شتغل :تعمل �ساعة وتقف �أخرى ف�س�أل جبرائيل عن ذلك فقال له :هذه
�أعمال النا�س ،وهي كمواد البناء ،فعندما ت�صل �إليهم يعملون ،وعندما يتو ّقف النا�س عن العمل
يت��رك ه ��ؤالء العم��ل �أي� ًضا .ال �ش �يء ي�أتيكم من الخ��ارج .ك ّل ما هنالك هو منكم� .س��عى الأنبياء
و�أر�س��ل اهلل تب��ارك وتعال��ى جمي��ع الأنبي��اء من �أج��ل �إنقاذكم من ه��ذه الورطة ،م ّم��ا ت�صنعونه
�أنف�س��كم ،م ّم��ا تهي�ؤونه ب�أنف�س��كم لذلك العالم .جمي��ع الأنبياء جا�ؤوا من �أج��ل �إنقاذنا من هذا
ال�شيء الذي �صنعناه ب�أنف�سنا .وق ّلما نجحوا في ذلك ،ل ّأن �أهواءنا النف�سية غلبت دعواتهم(((.
إيجاد مرض رؤية النفس

من��ذ م �دّة لي�س��ت بالق�صيرة ،جاءن��ي �أحد ال�س��ادة المحترمين فوج��دت � ّأن �أكثر كالمه عن
الجمهورية الإ�س�لامية هو �أ ّنهم ال يعب�ؤون ب�أحكامه وال ي�س��تمعون �إلى فتاواه ،وك ّل ما كان يُ�ش��غله
هو نف�س��ه وميزان حكم نف�س��ه ولي���س اهلل .وهذا ٌ
مر�ض موجود لدى الجميع �إال من حفظه اهلل.
ُهيء الإن�سان نف�سه مقدّمات ذلك ،فال يجوز �أن نجل�س ون�س�أل اهلل
واهلل ال يحفظ �إن�سان ًا ما لم ي ّ
�أن يُربّين��ا ويُه ّذبن��ا .فق��د و�ضع اهلل بين �أيدينا و�س��ائل التربية والتهذي��ب ،والتهذيب عم ٌل علينا
�شخ�ص �آخر غيرنا(((.
نحن القيام به ،ولي�س موك ًال به
ٌ
(((
(((
(((

�سورة ال�شورى ،الآية .30
�صحيفة الإمام ،ج � ،14ص .212 - 211
م.ن ،ج � ، 18ص .18
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ّ
خطر العلم والمقام لغير المهذب

� ّإن التزكي��ة ه��ي م��ن �أج��ل �أن يقع ن��ور الهداية في الإن�س��ان ،ف�إذا ل��م تز ّكوا �أنف�س��كم ف�إ ّنكم
�ستطغون� .إذا لم تتز ّكوا ف� ّإن العلم يُ�ش ّكل خطر ًا عليكم� ،أخطر من ك ّل �شيء� .إذا لم تتز ّكوا ف� ّإن
المن�صب خطير عليكم ويج ّركم �إلى الهالك الدنيوي والأخروي(((.
األهواء النفسانية مانعة من فهم القرآن

الهدف من التزكية �إ ّنما هو من �أجل فهم الكتاب والحكمة.
ال ت�س��تطيع ك ّل نف���س �أن ُت��درك ه��ذا الن��ور المتج ّل��ي والمتن � ّزل م��ن الغيب وال��ذي و�صل �إلى
مي�سر طالما ال توجد تزكية .يجب تزكية النفو�س من
ال�شهادة .ف� ّإن تعليم الكتاب والحكمة غير ّ
ك ّل التلوّثات والتي �أكبرها عبارة عن تلوّث النف�س و�أهوائها النف�سانية.
وما دام الإن�سان في حجاب نف�سه ،ال ي�ستطيع �أن يُدرك هذا القر�آن الذي هو نور وطبق ًا لما
ورد ف��ي الق��ر�آن فهو نور ،وال ي�س��تطيع الغارقون ف��ي الحجاب والمت�س � ّترون بالحجب الكثيفة �أن
يُدركوا هذا النور .يظ ّنون �أ ّنهم ي�س��تطيعون ،ولك ّنهم ال ي�س��تطيعون .فال يكون الإن�سان � ً
أهل لكي
ينعك���س هذا النور الإلهي في قلبه ما دام لم يخرج من حجابه ال�ش��ديد الظلمة ،وما دام �أ�س��ير ًا
لأهوائه النف�سية ،وما دام �أ�سير ًا لأنانيّته ،وما دام �أ�سير ًا لأ�شياء قد �أوجدها في باطن نف�سه من
ظلمات بع�ضها فوق بع�ضّ � .إن الذين يريدون �أن يفهموا القر�آن ومحتواه ،ولي���س �صورته النازلة
ال�صغي��رة ،ويري��دون �أن يفهم��وا محتوى الق��ر�آن بحيث �إ ّنهم ك ّلما قر�ؤوا �أكث��ر ك ّلما ارتفعوا �أكثر
وك ّلم��ا ق��ر�ؤوا �أكث��ر ك ّلما اقتربوا من مب��د�أ النور والمبد�أ الأعلى ،فه��ذا ال يمكن �إال برفع الحجب
و�أنت حجاب نف�س��ك فيجب رفع حجاب النف���س حتى ت�س��تطيع �أن ُتدرك هذا النور كما هو وكما
يلي��ق بالإن�س��ان �أن يُدرك��ه� .إذ ًا فم��ن الأهداف ه��و �أن ي�صير تعلي��م الكتاب بعد التزكي��ة ،و ُتع َّلم
الحكمة بعد التزكية(((.

(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،14ص .393
م.ن ،ج � ،14ص .389 - 388
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العمى عن إدراك المعارف

�إذا وُجّ ه��ت م��ر�آة النف���س ال�صافية �ش��طر الك��دورة والظلمة ودار الطبيعة  -التي هي �أ�س��فل
�س��افلين� -أ ّث��رت فيه��ا كدورة الطبيع��ة ب�صورة تدريجي��ة وجعلتها ظلمانية كدرة ،حتى ي�س��تولي
غب��ا ُر و�ص��د�أ الطبيع��ة عل��ى وج��ه مر�آة ذات النف���س ،بحك��م � ّأن عال��م الطبيعة �ض � ّد عالم النور
ال��ذي ي�ص��در من��ه جوه��ر ذات النف���س .وحينئ� ٍ�ذ تعم��ى النف���س ع��ن فه��م الأم��ور الروحاني��ة،
وي�ش��ت ُّد فيه��ا ه��ذا االحتج��اب والحم��ق حت��ى ت�صي��ر نف�س � ًا «�س��جِّ ينية» م��ن �س��نخ «�س��جِّ ين»- :
}ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ {(((؛ } ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ {((( } ،ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ {((((((.
تفسير اآليات اإللهية على حسب هوى النفس

� ّإن القلوب المعوجة المنحرفة التي اختلطت بالأهواء النف�سانية وحبّ النف�س والدنيا ،تعمد
�إلى ت�أويل الكتاب الإلهي ال�ش��ريف وت�أويل الآيات التدوينية((( ،ال بل الآيات التكوينية((( وفق ًا لما
تريده �أهوا�ؤها النف�س��انية ،وهذا هو التف�س��ير بالر�أي المت�أ ّثر بت�ص ّرف ال�ش��يطان والنف���س ،وهو
باطل وحرام(((.
االنقطاع عن عالم النور والروحانية

ولك��ن ه��ذه الفط��رة نف�س��ها �إذا احتجبت ع��ن روحانيّتها ،و�ص��ارت مظلمة الن�ش��غالها بعالم
الطبيعة ،وغلب عليها �س��لطان ال�ش��هوة والجهل والغ�ضب وال�ش��يطنة ،و�أن�ست بالمل ّذات الدنيوية
حينئذ تعر�ض �صفحتها الباطنية عن عالم الروحانية والملكوت ،ويزول
وبكث��رات عال��م الملكٍ ،
تنا�س��بها وان�س��جامها م��ع تلك العوال��م النورانية فت�صير من�س��جمة مع عالم الجنّ وال�ش��يطان،
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

�سورة البقرة ،الآية .10
�سورة البقرة ،الآية .257
�سورة الإ�سراء ،الآية .46
الإمام الخميني� ،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .271 - 270
المراد من االيات التدوينية الآيات التي �أنزلت في الكتب ال�سماوية وبالخ�صو�ص �آيات القر�آن الكريم.
المراد من الآيات التكوينية موجودات عالم الوجود التي تُم ّثل كل منها �آية وعالمة على اهلل تعالى.
الإمام الخميني� ،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .311
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وي�س��يطر عليها �س��لطان الوهم ودعابات القوة المتخيّلة  -وهي �ش��يطان الإن�سان ال�صغير  -فال
ت�ست�س��يغ بع��د ذل��ك الحقائق والمعارف الإلهي��ة وما ينزل من عالم النور والطهارة والقد���س بل
يُ�صبح م ّر ًا على ذائقتها ثقي ًال على �سمعها(((.
ّ
تسلط النفس موجب لهالك اإلنسان

واعلم �أ ّنه ما دام الإن�س��ان يرزح تحت قيود النف���س و�ش��هواتها ،وما دامت �سال�س��ل ال�ش��هوة
والغ�ضب الطويلة على رقبته ال ي�ستطيع �أن يبلغ �أ ّي ًا من المقامات المعنوية والروحانية ،وال تظهر
فيه ال�س��لطة الباطنية للنف���س و�إرادتها الثاقبة ،وال يح�صل له مقام ا�س��تقالل النف���س وع ّزتها،
ال��ذي ه��و م��ن �أرق��ى مقامات الكم��ال الروحاني ،ب��ل � ّإن هذا الأ�س��ر وال� ّ
�رق يُقيّده وال ي�س��مح له
بالتم ّرد على النف�س في �أيّ حال.
ول ّم��ا قويت هيمنة النف���س الأمارة وال�ش��يطان في الباطن ،وانقادت الق��وى جميعها لهما في
العبودي��ة والطاع��ة و�أب��دت لهم��ا الخ�ض��وع والت�س��ليم التامّين ،م��ا اقت�صرتا عل��ى المعا�صي بل
دفعت��ا بالإن�س��ان من المعا�صي ال�صغي��رة رويد ًا رويد ًا �إلى المعا�صي الكبي��رة ،ومنها �إلى �ضعف
العقائد ومنها �إلى الأفكار المظلمة ومنها �إلى الطريق الم�سدود للجحود ومنه �إلى بغ�ض الأنبياء
والأولياء وعداوتهم.والنف���س الخا�ضعة ل�س��لطتهما (النف���س الأمارة وال�ش��يطان) وتعي���ش حالة
ّ
الرق لهما ،ال ت�ستطيع �أن تخرج على رغباتهما .وعليه تكون عاقبة �أمر الطاعة والتقيّد ـ للنف�س
الأمارة ـ وخيمة ج ّد ًا ،و�ستدفع بالإن�سان �إلى �أماكن خطيرة ومخيفةّ � .إن الإن�سان العاقل الرو�ؤف
بنف�سه ال ب ّد له من ال�سعي واللجوء �إلى ك ّل �سبيل لإنقاذ نف�سه من الأ�سر ،والنهو�ض �أمام النف�س
الأمّارة وال�شيطان الباطني ،ما دامت الفر�صة �سانحة ،وقواه الج�سدية �سالمة وما دام �أ ّنه على
قيد الحياة وفي �صحة موفورة وفتوّة موجودة ،و� ّأن قواه لم تت�س� ّ�خر بنحو ك ّلي ،ثمّ يُراقب حياته
م �دّة م��ن الزمن ،ويت�أمّل في �أحوال نف�س��ه و�أح��وال الما�ضين ،ويتمعّن في �س��وء عاقبة بع�ضهم.
ُفه��م نف�س��ه � ّأن ه��ذه الأ ّي��ام القليلة تبلى ،ويوق��ظ قلبه ويفهم��ه الحقيقة التالي��ة المنقولة عن
وي ِ
الر�س��ول الأك��رم  Pحي��ث خاطبنا قائ ًال« :الدُّ ْن َي��ا َم ْز َر َع ُة ال ِآخ � َر ِة»((( فلو �أننا لم نزرع في هذه
(((
(((

الإمام الخميني�،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .115
العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،67ص  ،225فيمن عمل عم ًال �أ�شرك في غير اهلل.
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الأ ّي��ام المع��دودة ،ول��م نعمل عم ًال �صالح � ًا ،لفاتتنا الفر�صة ،و�إذا غ�ش��ينا الم��وت ،وح ّل العالم
الأخر ،النقطعت �أعمالنا جميع ًا وذهبت �آمالنا نهائي ًا .و�إذا جاء ملك الموت ونحن ال نزال عبيد
ال�ش��هوات و�أ�س��ارى قيود �أهواء النف���س المت�ش �عّبة ـ والعياذ باهلل ـ لكان من الممكن لل�شيطان �أن
ي�س��رق �إيمانن��ا الذي ه��و غايته الق�صوى و�أن يحت��ال ويتراءى �أمام قلبنا ب�ص��ورة نخرج بها من
الدني��ا ونح��ن �أعداء ّ
الحق المتعالي والأنبي��اء والأولياء .Rواهلل �س��بحانه يعرف ماذا وراء
هذا الحجاب من ال�شقاوات والظلمات والوح�شة؟
فيا �أيّتها النف���س الدنيئة ويا �أيّها القلب ال�س��اهي ا�س��تيقظا وانه�ضا في وجه هذا العدو الذي
�ألجمكم��ا منذ �س��نين وربطكما ب�أغالل الأ�س��ر وهو يج ّركما �إلى حيث يري��د ،ويدفع بكما �إلى ك ّل
عمل قبيح و�س��لوك ب�ش��ع ويجبركما عليهّ .
وحطما هذه القيود ،وك�سِّ ��را هذه ال�سال�سل ،وكن �أيّها
الإن�سان ح ّر ًا ،وادفع عن نف�سك ّ
الذل والهوان ،و�ضع في رقبتك طوق العبودية ّ
للحق ـ ج ّل جالله
ـ حتى تتح ّرر من ك ّل عبودية وترقى �إلى ال�سلطة الإلهية المطلقة في العالمين(((.
ّ
جر اإلنسان إلى الكفر

علينا جميع ًا نحن و�أنتم �أن نعلم � ّأن �ش��يطا ن الخارج والداخل والنف���س الأمّارة يَجُ ُّر الإن�س��ان
بالتدري��ج م��ن الذنوب ال�صغي��رة �إلى الكبيرة والأكبر حت��ى ي�صل �إلى الكفر �أخي��ر ًا .فعليكم �أن
�صغير كبير ًا و�أن ّ
نجتث الف�س��اد من جذوره� ،أ�س ��أل اهلل تعالى العون في
تعتبروا ونعتبر �أيّ ٍ
ذنب ٍ
�أن يحفظنا جميع ًا خا�صة من �شيطان النف�س التي هي �أ ُّم الأ�صنام(((.
انطفاء نور الفطرة

�إذا غف��ل ع��ن نف�س��ه  ،ول��م ي�س��ع ف��ي �إ�صالحه��ا وتزكيته��ا ،وربّاه��ا على اتب��اع هواه��ا ،ف� ّإن
حجبه��ا ت��زداد ك ّل يوم ،بل ك ّل �س��اعة ،ويظه��ر له خلف ك ّل حجاب حجاب �آخ��ر بل حجب �أخرى
حت��ى ينطف��ئ ن��ور الفط��رة بالكامل وال يبق��ى فيها �أثر من المح ّب��ة الإلهية ،ب��ل و ُت�صبح مبغ�ضة
للح� ّ�ق تعال��ى ،ول��ك ّل ما يرتبط ب��ه من القر�آن ال�ش��ريف ومالئك��ة اهلل و�أنبيائه العظ��ام و�أوليائه
(((
(((

الإمام الخميني� ،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .259 - 258
�صحيفة الإمام ،ج � ،19ص .371
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الحق وجملة الف�ضائل.وتقوى جذور العداوة ّ
الكرام  Rوالدين ّ
للحق  -ج ّل وعال  -ومق ّربي
ح�ضرت��ه المقدّ�س��ة ق��ي قلبه حتى ُتغل��ق �أمامه �أبواب ال�س��عادة بالكامل وي�س � ّد طريق ال�صلح مع
الح� ّ�ق تعال��ى وال�ش��فعاء  ،Rفيخلد �إل��ى �أر�ض الطبيع��ة الذي يظهر باطن��ه (الإخالد) في
العالم الآخر بالخلود في عذاب جه ّنم(((.
ّ
مخالفة النواميس اإللهية والشرائع الحقة

هذه القوى الثالث (ال�ش��هوة والغ�ضب والوهم) ال ُتح ّد بحدٍّ .فلو �أطلق الإن�س��ان العنان لقوة
ال�ش��يطنة لم��ا وقفت عند �أيّ ح��دٍّ ولما قنعت ب�أيّة مرتبة ،ول�صارت م�س��تعدّة من �أجل تحقيق ما
تريد لأن ُتخالف و ُتعادي جميع النوامي���س الإلهية وال�ش��رائع الح ّقة؛ ولأن تقتل الأنبياء والأولياء
ال�صالحين والعلماء باهلل �أفواج ًا �أفواج ًا من �أجل الو�صول �إلى رئا�سة محدودة؛ وق�س على ذلك
حال القوّتين الأخريين �إذا �أطلق لهما العنان وتركتا و�ش�أنهما(((.
العداوة مع الله عند الموت

كان �ش��يخنا الجليل ح�ضرة العارف باهلل ال�ش��يخ مح ّمد علي ال�ش��اه �آبادي((( ـ �أدام اهلل ظ ّله
على ر�ؤو�س مريديه ـ يقولّ �« :إن الحب ال�شديد للدنيا ي�ؤدّي بالإن�سان عند خروجه منها ،وعندما
يرى عيان ًا � ّأن الحق تعالى ومالئكته و�سدنته ينتزعونه من الدنيا ويف�صلونه عن محبوبته� ،إلى �أن
يغ�ضب بالجب ّلة والفطرة وي�سخط عليهم ،فيرحل عن الدنيا وهو في حال من العداء ّ
للحق تعالى
ومالئكته المقدّ�سين» .وقريب من هذا المعنى ما ورد في الحديث ال�شريف المروي في الكافي
وقد جعلناه الحديث ال�سابع والع�شرين من �أحاديث كتاب «الأربعون حديث ًا» التي �شرحناها.

(((
(((
(((

الإمام الخميني� ،شرح حديث جنود العقل والجهل �ص .83
م.ن� ،ص .84

المي��رزا محم��د عل��ي ب��ن محم��د ج��واد الأ�صفهاني ال�ش��اه �آبادي (ولد ع��ام  1292وتوف��ي ع��ام  1369هجري قمري) ه��و الفقيه
الأ�صولي والفيل�سوف العارف الذي ذاع �صيته في القرن الرابع ع�شر هجري� .أنهى درا�ساته في حوزات �أ�صفهان وطهران والنجف،
ود ّر���س بداية في �س��امراء ثم في قم وطهران .ح�ضر الإمام الخميني في الفترة الممتدة من  1347و  1354هجري قمري درو�س��ه
ف��ي العرف��ان والأخالق في مدينة قم المقد�س��ة .مدفون �إلى جوار ح�ضرة عبد العظيم الح�س��ني في منطق��ة الري .من �أهم �آثاره:
�شذرات المعارف ،ر�شحات البحار ،الإن�سان والفطرة ،القر�آن والعترة ،الإيمان والرجعة ،منازل ال�سالكين.
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وخال�ص��ة الكالم � ّأن ال�س��خط والغ�ضب عل��ى ّ
الحق تعالى و�أفعاله ،من جنود �إبلي���س والجهل
ولوازم الفطرة المحجوبة� ،أعاذنا اهلل منه(((.
العجز عن النطق بكلمة التوحيد

�إذا لم يخ�ضع الإن�س��ان لتربية ّ
الحق تعالى في هذا العالم ،ولم يُ�س � ّلم نف�س��ه لمقام ربوبيته،
ولم يُ�س� ّ�خر قلبه و�سائر �أع�ضائه لل�س��لطنة الإلهيّة؛ ولم يُطهّر نف�سه من الت�ص ّرفات ال�شيطانيّة،
فمن غير المعلوم �أ ّنه �سيكون قادر ًا في عالم القبر والبرزخ على �أن يقول :اهلل ج ّل جالله ربّي(((.
صعوبة االنسالخ عن الدنيا

� ّإن الخطر العظيم محد ٌق بالإن�سان حين يكون حبّ الدنيا في قلبه؛ من الممكن �أن يرى عند
معاين��ة عال��م الغيب (حين االحت�ضار) حي��ث تكون فيه بقايا من الحياة الم ّكي��ة الدنيوية �أي� ًضا
عندئذ م��ا �أُع ّد له في
لأن م��ا يُك�ش��ف ل��ه وهو ف��ي تلك الحال هو بع�� ُ�ض حجاب الملك��وت ،فيرى
ٍ
ذلك العا َلم ،و� ّأن ّ
الحق تعالى وجنوده الموكلين (بقب�ض الروح) يف�صلونه عن محبوبه (الدنيا)
وينقلون��ه �إل��ى دركات ذل��ك العال��م وظلماته .فيخرج م��ن الدنيا وهو مبغ�ض ومع� ٍ�اد ّ
للحق تعالى
ومالئكته ،وال يخفى ماذا �سيكون م�صي ُر من يغادر الدنيا وهو على هذه الحال(((.
بقاء األمراض الروحية بعد الموت

اعل��م �أ ّيه��ا العزي��ز �أ ّنه مثلما يكون لهذا الج�س��د �صح��ة ومر�ض ،وعالج ومعالج ،ف� ّإن للنف���س
ً
ً
ً
ً
الإن�سانية � ً
ومعالجاّ � .إن �صحة النف�س و�سالمتها هي
وعالجا
و�سقما و�سالمة،
ومر�ضا،
أي�ضا �صحة
االعتدال في طريق الإن�سانية ،ومر�ضها و�سقمها هو االعوجاج واالنحراف عن طريق الإن�سانية،
و� ّإن الأمرا�ض النف�س��ية �أ�ش � ّد ً
فتكا وخطر ًا �آالف الم ّرات من الأمرا�ض الج�س��مية .وذلك ل ّأن هذه
الأمرا���ض �إ ّنم��ا ت�صل �إلى نهايتها بحلول الموت .فما �أن يح � ّل الموت ،و ُتفارق الروح البدن ،حتى
تزول جميع الأمرا�ض الج�سمية واالختالالت المادّية ،وال يبقى �أثر للآالم �أو الأ�سقام في الج�سد.
(((
(((
(((

�شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .166 - 165
م.ن� ،ص .167
الإمام الخميني� ،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .273
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ولكن �إذا كان ذا �أمرا�ض روحية و�أ�س��قام نف�س��ية ـ ال �س��مح اهلل ـ ف�إ ّنه ما �أن ُتفارق الروح البدن،
وتتوجّ ه �إلى ملكوتها الخا�ص ،حتى تظهر �آالمها و�أ�سقامهاّ �.إن مَ َثل التوجّ ه �إلى الدنيا والتع ّلق بها،
كمثل المخدِّ ر الذي ي�سلب الإن�سان �شعوره بنف�سه .فعندما يزول ارتباط الروح بدنيا البدن ،يرجع
�إليها ال�شعور بذاتها ،ومن َثمّ الإح�سا�س بالآالم والأ�سقام التي كانت في باطنها ،و�صارت مهاجمة
له��ا بع��د �أن كان��ت مختفية كالنار تح��ت الرماد .وتلك الآالم والأ�س��قام �إما �أن تك��ون مالزمة لها
(للروح) وال تزول عنها �أبد ًا ،و�إما �أن تكون قابلة للزوال لكن زوالها ي�ستلزم البقاء �آالف ال�سنين
الكي .قال تعالى } :ﮏ
تحت ال�ضغط والعناء والنار واالحتراق قبل �أن تزول� ،إذ � ّإن �آخر الدواء ّ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ {(((.(((怀
شدائد وضغوطات عالم القبر

�إذا رح��ل الإن�س��ان ع��ن ه��ذا العا َل��م ،وانتقل �إل��ى العا َلم الآخر وه��و على الملكات الفا�س��دة
والأو�صاف الخبيثة ـ ال �سمح اهلل ـ ف�إ ّنه يُ�سلب قدرة االختيار للإ�صالح وتزكية النف�س وت�صفيتها؛
ح ّت��ى ل��و كان ن��ور الفطرة والإيمان ما ي��زال محفوظ ًا في باطنه.بل � ّإن هذا االختيار يُ�س��لب منه
قب��ل خ��روج ال ّروح من البدن ،وت�س��تخدم طرق �أخ��رى لإ�صالحه مثل �إنزال ال�ش��دائد و�صعوبات
حال االحت�ضار وقب�ض الروح ،و�إيقاعه في �أ�شكال الوح�شة الحا�صلة من ر�ؤية المالئكة الموكلين
بقب�ض الروح ـ وهم جند اهلل الغالظ ال�شداد ـ ومثل ظلمات القبر و�ضغطاته ،بل و�أ�شكال العذاب
في القبر ،وهو من العوالم الغيبيّة ،كما يُ�شير �إلى ذلك الر�سول الأكرم  ،Pفي قوله« :والقبر
رو�ضة من ريا�ض الج ّنة �أو حفرة من حفر النيران»(((.
و ُي��روى ع��ن الإم��ام ال�صادق�Qأ ّنه قال« :يُ�س � ّلط على الكافر في قبره ت�س��عة وت�س��عون
ت ّنيناً ..لو � ّأن ت ّنيناً منها نفخ على الأر�ض لم ُتنبت زرعاً»(((.(((怀
(((
(((
(((
(((
(((

�سورة التوبة ،الآية .35
الإمام الخميني� ،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .207
العالمةالمجل�سي ،بحار الأنوار ،ج�،6ص ,205باب �أحوال البرزخ.
«..وي َُ�س � َّل ُط َعلَى رُوحِ ِه ت ِْ�س � َع ٌة َوت ِْ�س � ُعو َن ِت ِّنيناً َت ْنه َُ�ش � ُه َل ْي�� َ�س فِيهَا ِت ِّن ٌ
الَ ْر ِ�ض َف ُت ْن ِبتَ َ�ش � ْيئاً» العالمة المجل�س��ي،
ين َت ْن ُف ُخ َعلَى َظ ْه ِر ْ أ
بحار الأنوار ،ج� ،6ص ،218باب �أحوال البرزخ.
الإمام الخميني� ،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .158
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ّ
عذابات القيامة وجهنم الموجعة

�إذا ل��م تنقط��ع ج��ذور الأخالق الفا�س��دة والظلمات والك��دورات النف�س��ان ّية بالكامل ،ال
�س��مح اهلل ،ف�إنّ الإن�س��ان �س��يع ّر�ض لأهوال يوم القيامة وعذاباتها ومواقفها الخم�س��ين(((،
وتن��زل به �ش��دائد �أ�ش � ّد وعذاب��ات �أم�ضى ،ع�س��ى �أن ال يحت��اج الأمر �إلى �إلقائ��ه في عذاب
جه ّن��م ال�صعب.ولك��ن �إذا ل��م يتغ ّلب ن��ور الفطرة ح ّتى بع��د المرور بهذه المواق��ف المهولة
الكي» ،كما قالوا؛ فيُحب�س في طبقات جه ّنم
ف�إنّ �أمره �سي�ؤول �إلى جه ّنم �إذ �إنّ «�آخر الدواء ّ
وتن��زل ب��ه �أن��واع الع��ذاب ح ّتى يتخ ّل���ص باطن ال ّنف���س من الغ ّل والغ���ش ،وتتط ّه��ر الفطرة،
ويظه��ر الذه��ب الخال���ص لفطرة اهلل؛ الت��ي بها تليق الإقام��ة في دار كرام��ة ّ
الحق تعالى؛
(((
بع��د نقائه��ا من ك ّل غريب منه��ا } :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ {
وكيفي��ة ه��ذا ال ّنزع لما في ال�صدور تختلف في الأ�ش��خا�ص باختالف مراتب كمال الملكات
ونق�صها(((.
الحشر على صورة الحيوان المنكوس

�إذا ك ّن��ا كذل��ك م��ن غي��ر �أن نكون في �صدد �إ�صالح نفو�س��نا ،ف �� ّإن هذا الإخ�لاد �إلى الأر� ض
والتوجّ ه �إليها والنظر �إلى المرتبة الدنيا والإعرا�ض عن الروحانية والمعنويات �س��تكون نتيجته
� ّأن الإن�سان �سيتحوّل في ذلك العا َلم �إلى حيوان منكو�س بهذا النحو .ك ّل ما قام به الإن�سان هنا
�ستكون �صورته موجودة هناك(((.
ّ ً
ّ
التوجه إلى الدنيا يكون تعفنا في اآلخرة

العالم وتع ّفن ف� ّإن العا َلم ب�أ�س��ره �سيتع ّفن و� ّإن �أهل
«�إذا ف�س��د العا ِلم ف�س��د العا َلم» :اذا ف�س��د ِ
(((

(((
(((
(((

ا�س � ُبوا َف ��إِ َّن َ�أ ْم ِك َن � َة ا ْل ِق َيا َم ِة َخ ْم ُ�س��و َن َم ْوقِفاً
َع��نْ الإم��ام ال�ص��ادقِ � Qأَ َّن � ُه َق َال ِفي َحدِ ي� ٍ�ث�َ« :أ َل َف َحا�سِ � ُبوا َ�أ ْن ُف َ�س � ُك ْم َق ْب َل َ�أنْ ُت َح َ
ال َي � َة ِف��ي َي � ْو ٍم كا َن مِ ْق��دا ُر ُه َخ ْم�سِ ��ينَ �أَ ْل� َ�ف َ�س � َنة» .الميرزا النوري ،م�ستدركالو�س��ائل،
ُك ُّل َم ْو ِق� ٍ�ف ُم َق��ا ُم �أَ ْل� ِ�ف َ�س � َن ٍة ُث � َّم َت َ�لا َه��ذِ ِه ْ آ
ج�،12ص ، 155باب وجوب محا�سبة النف�س كل يوم.
�سورة الحجر ،الآية .47
الإمام الخميني� ،شرح حديث جنود العقل والجهل� ،ص .160 - 159
�صحيفة الإمام ،ج � ،15ص .73
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جه ّن��م ليف � ّرون �إل��ى النار م��ن عفونة العا ِلم (الفا�س��د)ّ � ،إن ه��ذا التع ّفن ناجم ع��ن التوجّ ه �إلى
الدنيا واالهتمام بالمقام والرئا�سة ،لذا فاجتنبوا مثل هذه الأمور(((.
المنافس
إهالك النفس ألجل إزالة
ِ

خطبا�ؤن��ا وك ّتابن��ا مهما كانوا جيّدين وملتزمين فال يظ ّنوا �أنهم قد ُطهِّروا من تلك ال�ش��رور
الباطنية ومن �شيطان الباطن .لينتبهوا � ّأن ال�شيطان الباطني للإن�سان يُرافق الإن�سان �إلى �آخر
عمره� .أحيان ًا يقوم هذا ال�شيطان بعمل بحيث � ّإن الإن�سان يُهلك نف�سه من �أجل �أن يُه ِلك رفيقه.
لق��د �س��معتم هذه الق�صة � ّأن �ش��خ� ًصا كان عن��ده عب ٌد وكان يُحبّه كثير ًا ويعتن��ي به كثير ًا ثم قال
ل��ه (يوم � ًا) :ف��ي مقابل ك ّل هذه المح ّب��ة التي �أك ّنها لك ،ل��ي �إليك طلب وهو �أن ت�أتي �إلى �س��طح
دار جارنا الذي يُنا ِف�س��ني وتقطع ر�أ�س��ي على �س��طحه! � ّإن الإن�س��ان كمثل هذا الموجود الذي هو
م�س��تع ّد �أن يقطع ر�أ�س��ه ليهلك جاره .ا�صطالحنا القديم هو (حمار ديزه) وهو نوع من الحمير
الهائجة التي ُتلقي بنف�سها بالبئر من �أجل الإ�ضرار ب�صاحبها! الإن�سان موجود من هذا القبيل!
الإن�سان موجود مع ّقد .موجود من هذا القبيل لم يتم ّكن الأنبياء �أن يجعلوا منه �إن�سان ًا (بمعنى
الكلمة) �إال القليل .في ك ّل مكان بُعث الأنبياء فيه كان هناك عدد قليل ج ّد ًا قبلوا تربية الأنبياء
ال�س��امية الت��ي تليق بالإن�س��ان ولم يتم ّكن الأنبياء م��ن �إنجاز ما يريدونه .ولك��ن نحن يُمكننا �أن
ُنق ّلل هذه ال�ش��يطنات ،ن�س��تطيع ،ولي���س �أ ّننا مجبورون ولن ُنعَاقب من باب �أ ّننا مجبورون ،كال!
نحن مختارون .نوجد الف�س��اد باختيارنا .باختيارنا ُنم�س��ك �أقالمنا ونطلق لها العنان من �أجل
�إراق��ة م��اء وجه الآخري��نُ .نعمل �أقالمنا و�أل�س��نتنا من �أجل طرد مناف�س��ينا م��ن الميدان .هذه
جميعها مكائد في نف���س الإن�س��ان .الإن�س��ان يتخيّل في نف�سه �أ ّنه يُح�سن �صنع ًا في حين �أ ّنه يعمل
ً
عمل �سيّئ ًا .يتخيّل �أ ّنه يعمل من �أجل اهلل في حين �أ ّنه يعمل لل�شيطان.
و ّف��ق اهلل تب��ارك وتعال��ى جميع ال�ش��عوب الإ�س�لامية و�أيّدهم للنجاة من �ش � ّر الأجانب و�ش � ّر
ال�ش��ياطين وخ�صو� ًصا �شياطين �أنف�س��هم .وليحفظ اهلل بلدنا من �ش ّر ال�شياطين والأجانب و�ش ّر
الأقالم والأقدام والأل�سنة(((.
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،6ص .285
م.ن ،ج � ،14ص .150 - 149
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نفس اإلنسان مبدأ الخالفات

لقد قلت تكرار ًا :لو اجتمع كا ّفة الأنبياء في طهران و�أرادوا �أن يقوموا بعمل ويتابعوا ال�ش�ؤون
لما وقع االختالف بينهم �أبد ًا؛ ال يُمكن ذلك .ولكن لماذا؟ لأ ّنهم قتلوا �أنف�سهم ،ونف�س الإن�سان
هي مبد�أ االختالف� ،إ ّنها مبد�أ جميع الخالفات التي تح�صل(((.
االعتداء على الضعفاء لضعف اإلنسانية

� ّإن �أدعي��اء الق �وّة تعتريه��م حالة جنونية في الأيام الأخيرة م��ن �أعمارهم .فهم عندما تكون
القدرة والقوّة ب�أيديهم يتبجّ حون ويبرزون ع�ضالتهم ،لك ّنهم ي�صبحون في غاية ال�ضعف عندما
يتع ّر�ض��ون لأدن��ى هزيم��ة� .إ ّن��ه ال�ضعف الروحي ه��ذا الذي ي�ؤدّي بالإن�س��ان �إلى مهاجمة �أنا���س
ف الإن�سانية
�أبرياء� ،أنا���س عاديين جال�س��ين في منازلهم ،طفل �صغير ال �ش ��أن له به ،ي�ؤدّي �ضع 
و�ضعف القدرة بهذا ال�شخ�ص �إلى االعتداء على ه�ؤالء الأبرياء ال ل�شيء � ّإل لأ ّنهم وجّ هوا له �صفعة
في جبهات القتال .لذا نرى �أ ّنه (�صدّام) ّ
ي�ضطر �إلى �إر�سال ذخيرة عمره (التي تتم ّثل في فرق
الحر���س الجمهوري) التي كان يحتفظ بها لحمايته� ،إر�س��الها �إلى جبهات الحرب ع ّلها ُتنقذه،
لك ّنه��ا ُتمن��ى بالهزيم��ة �أي� ًضا .ورغم تع ّر�ضه لهذه ال�ضربة المهلك��ة ،ومعاناته من هذه ال�صدمة
النف�س��يةّ � ،إل �أ ّنه ال يمتلك العقل الذي يُر�ش��ده الى تقييم الواقع كما هو ،والتفكير بعمل ما يُعيد
ل��ه م��اء وجه��ه ال��ذي �أُريق �أثر هزيمته ف��ي جبهات الحرب ،حي��ث نراه يعمد ال��ى مهاجمة مدن
�آمنة مثل بهبهان وم�س��جد �س��ليمانوغيرها للتعوي�ض عن هزائمه .وك ّل هذه االعتداءات �س��ببها
�ضعف المعنويات وانعدام الإيمان .فالذين يتح ّلون بالإيمان ال يُ�صيبهم ال�ضعف �أو االنك�س��ار ال
من هذا الجانب وال من ذاك ،ال يت�س � ّرب �إليهم ال�ضعف الروحي في�ؤذون النا���س حينما يمتلكون
الق �وّة ،وال ه��م ي�ضعف��ون حين يمن��ون بالهزيمة فيعتدون عل��ى غيرهم كما اع ُت��دي عليهم .لكن
ه��ذا ه��و ج � ّراء ال�ضعف الذي فيهم ،و�ضعفهم �إ ّنما هو ب�س��بب انعدام �إيمانه��م ،ال يعرفون اهلل،
ال يهت ّم��ون بالم�س��ائل الإلهي��ة ،ال يعنيه��م المب��د�أ وال المع��اد .حياته��م �أق ّل من حي��اة الحيوانات
الأخرى ،وجرائمهم �أكثر من جرائمها� .إ ّنهم مثلما نقل المرحوم المد ّر���س عن ال�ش��يخ الرئي���س
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،13ص .198
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قول��ه ل��ه ق��رون ولي���س له عق��ل .ن�س ��أل اهلل تعالى �أن يم��نّ بالعقل عل��ى �أ�صحاب الق��رون ه�ؤالء،
ويجعل ه�ؤالء الأقوياء ي ّت�صفون بالإن�سانية �أو ي�سلب منهم القدرة(((.
أداء اإلنسان الطاغوتي

ال فرق بين �أن يكون الطاغوت محمد ر�ضا �أو �أنا و�أنتم ،ات�ساع دائرة الطغيان �ستكون مختلفة
فق��ط ،ف�أحده��م يكون طاغوت ًا على �أفراد �أ�س��رته و�آخر يكون طاغوت ًا على نف�س��ه وجيرانه و�آخر
عل��ى منطقت��ه و�آخر على مدينته و�آخر على محافظته و�آخر على ك ّل دولته .ال فرق في الطغيان،
ال��ك ّل طواغي��ت ولك��ن تختلف ظروفهم و�أماك��ن ت�س � ّلطهمّ � .إن الطاغوت على �أفراد �أ�س��رته ،هو
طاغ��وت ف��ي منطقت��ه �إذا �أُتيح له ذلك ،ولو ا�س��تطاع لأ�صبح طاغوت ًا عل��ى ك ّل البالد �أي� ًضا ،لأ ّنه
عندم��ا يك��ون طاغوت � ًا ،ال ته ّم��ه المنطقة التي يُمار���س فيها ه��ذا الجبروت ،ف�إن طال��ت يده ك ّل
�ش �يء �أو لم تطل ال يهم ،ف�أعماله �س��تكون نف���س �أعمال محمد ر�ضا(ال�شاه ال�سابق) .وطالما � ّأن
التربي��ة غير �إ�س�لامية و�إن�س��انية ،والمربّون لي�س��وا ه��م الأنبياء ،ف� ّإن الإن�س��ان يطغى بمج ّرد �أن
ُتت��اح ل��ه الفر�ص��ة ،والحال �أنه يتخيّل ب�أ ّنه ل��ن يقوم بهذا ،ولكن الذي يُمار���س الظلم على �أفراد
�أ�س��رته و�أوالده َ
وخدَ مه فعندما يزداد عدد خدمه ،وعدد �أوالده وعدد تابعيه ف� ّإن ظلمه �س��يزداد
بنف���س المقدار ،لأ ّنه �إن�س��ان ظالم .الظالم �إن كان هناك ع�ش��رة �أ�ش��خا�ص تحت �س��يطرته ف� ّإن
ظلمه �س��يكون بمقدار ع�ش��رة �أ�شخا�ص ،و�إذا كانوا خم���س وثالثين مليون ًا ف�سيكون ظلمه بحجم
خم���س وثالثين مليون نفر �أي� ًضا .الإن�س��ان هو الإن�سان ،فما لم يُ�صبح �إن�سان ًا ف�إ ّنه يكون موجود ًا
طاغوتي ًا �ش��يطاني ًا ،و�إذا لم يخ�ضع هذا الكائن الطاغوتي ال�ش��يطاني ل�سيطرة الأنبياء ،ويتربّى
وف��ق تعاليمه��م وتربيتهم ،فال فرق بينه وبين ذلك ال�ش��خ�ص الذي يعيث في العالم ف�س��اد ًا ،ال
العالم الروحاني بل في مقام العمل ،لأ ّنه ال يد له في الروحيات و�إ ّنما في العمل .فلو افتر�ضنا � ّأن
�أولئك الذين كانوا ي�سيطرون على �إيران ،كمحمد ر�ضا مث ًال و�صل نفوذه �إلى العراق ،ف� ّإن نف�س
الظلم الذي كان يُمار�س��ه هنا �سيُمار�س��ه هناك ،ولو و�صلت �س��طوته �إلى ك ّل البالد الإ�س�لامية
ف�إ ّنه �س��يقوم بنف���س الأعمال ،ولو �أ ّنه بلغ ب�س��يطرته ك ّل العا َلم ف� ّإن �أعماله �ستتك ّرر في ك ّل مكان.
و�أنتم ترون � ّأن القوى العظمى تم ّد �أيديها في كل مكان للنهب وال�سلب ،وذلك الذي ي�سرق وينهب
(((
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في منطقة معيّنة ،ثمّ يُ�صبح رئي���س دولة ،ف� ّإن نفوذه �س �يُ�صبح �أكبر وممار�س��ة ال�س��لب والنهب
عن��ده �س � ُت�صبح �أكث��ر .وال تظ ّن��وا �أ ّنني �أنا و�أنتم ل��ن نفعل مثل �أولئك عندما تحي��ن لنا الفر�صة،
فطالما �أ ّننا لم ُن�صبح �إن�سان ًا ف�إن ما ذكرته ي�صدق علينا �أي� ًضا(((.
سراية فساد الوالدين إلى األبناء

طفل ،كان قد
� ّإن الف�ساد العملي للوالدين ي�سري �أكثر من �أيّ �شيء �آخر في الأطفال .وكم من ٍ
تربّى على يدي �أب و�أمٍّ فا�سدين ،ال ي�صلح حتى �آخر عمره رغم المجاهدة وزحمات المربّين(((.
الظلم وقبول الظلم

ل��و � ّأن الم�س��لمين دخل��وا ف��ي �ضيافة اهلل ب�ش��كل جماعي في �ش��هر رم�ضا ن المب��ارك وه ّذبوا
�أنف�س��هم ،لم��ا كان ممكن � ًا �أن يقبل��وا بالظل��م .ف� ّإن القب��ول بالظلم كالظلم نف�س��ه ي�أتي عن عدم
تهذيب النف���س وتزكيتها} .ﯿﰀﰁﰂ {؛ ومن الم�س��تحبّ تالوة هذه ال�س��ورة في �صالة العيد
ففيه��ا �أم��ر بالتزكي��ة وذك��ر ا�س��م اهلل} :ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ{((( .التزكية ،وذكر
ا�س��م اهلل ،وال�صالة ،هذه مراتب ،لو ك ّنا قد تح ّققنا بها لما وجدنا في �أنف�س��نا �إح�سا�س الخزي
ال��ذي يجعلن��ا نقب��ل بالظلم ولما ظلمناّ � .إن ذلك ك ّله ي�أتي من ع��دم التزكيةّ � .إن الحكومات غير
مه ّذب��ة -ول��ن تته ّذب م��ا لم تنلها عناية اهلل -وظالمة .كما � ّأن ال�ش��عوب التي لم تته ّذب �س��تنوء
بنير الظل م ووزره(((.
عدم األمن في المجتمع

ل��ن ي�صل��ح ه��ذا البل��د وك ّل البالد �إذا ل��م تحدث التزكية والت�صفية للنف���س في الم�س��تويات
العلي��ا .و� ّإن �أولئ��ك الذي��ن يعتب��رون � ّأن ه��ذه الث��ورة مفي��دة ويدعمونه��ا ويعتبرونها من ال�ش��عب
ويريدونها �أن ت�صل �إلى نتيجة فيجب �أن يوجدوا الأمن واال�ستقرار بك ّل نحو في هذا البلد وهذا
(((
(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،9ص .14 - 13
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يجب �أن يبد�أ من الم�ستويات العليا .فما دام الأمن واال�ستقرار مفقود ًا في الأعلى فلن ي�أمن من
في الأ�سفل .وما دامت التزكية والت�صفية وطلب اهلل والفرار من النف�س مفقودة في الم�ستويات
بدل من التزكية وتوجد الأنانية ً
العليا ،بل توجد ر�ؤية الذات ً
بدل من الت�صفية فلن يكون هناك
�أمن وا�ستقرار في الم�ستويات الدنيا؛ ومهما �صرختم لكي توقفوا النار فلن يكون هذا(((.
مصائب البلد ّ
جراء عدم التهذيب

مب� ٌ
�ارك ذل��ك الوقت الذي ن�س��تطيع فيه �أن نبني �أنف�س��نا وبعد ذلك نبن��ي بالدناّ � .إن منطلق
�أيّ �إ�صالح هو الإن�س��ان نف�س��ه .ف�إذا لم يُربِّ الإن�سان نف�سه لن ي�ستطيع �أن يُربّي الآخرين .ولقد
ر�أيت��م خ�لال حك��م الملوك منذ البداية وحتى ه��ذه الحكومات الملكية الأخيرة التي ع�ش��تم في
الغال��ب فيه��ا والبع�ض الآخر منكم عا���ش بع�ض � ًا منها ،ب� ّأن الأمور كانت ب�أي��دي الذين لم يتربّوا
تربية �إ�س�لامية ولم يتمّ �إ�صالح نفو�س��هم ،ف�إ ّنهم ج ّروا بالدنا ب�سبب هذه النقي�صة الكبيرة �إلى
حيث ُتالحظون ،وج ّروا �ش��عبنا �إلى حيث نحتاج �إلى �س��نوات طويلة حتى يتمّ �إ�صالحه �إن �ش��اء
اهلل .لذل��ك ف �� ّإن م��ا يجب علينا هو البدء ب�أنف�س��نا وع��دم االكتفاء ب�أن يكون ظاهرن��ا جيّد ًا ،بل
يجب �أن نبد�أ بقلوبنا وب�أفكارنا و�أن ُنحاول �أن نجعل ك ّل يوم من �أيّامنا �أف�ضل من �سابقه .و�أرجو
بلد ب�أكمله(((.
�أن يتمّ لنا جميع ًا هذا الجهاد مع النف�س لننطلق بعده في المجاهدة لبناء ٍ
مفاسد الحاكم غير الصالح

� ّإن �ش��خ� ًصا واح��د ًا غي��ر �صالح دمّر الب�لاد .لقد ر�أينا جميع � ًا ب� ّأن هذا الف��رد غير ال�صالح
الم�س � ّمى محمد ر�ضا بهلوي حينما كان يُريد تعيين وزير في الحكومة ف�إ ّنه كان يختاره من بين
غير ال�صالحين ،ال ب ّد �أن يكون من نف���س جن�س��ه! -فالطيور على �أ�شكالها تقع؛ والل�صو�ص رفاق
الل�صو�ص! لي���س بو�س��ع الل�صو�ص �أن يكونوا رفاق ًا للمقدّ�س��ين .وحينما كان يريد �أن يُعيّن نائب ًا
ف�إ ّن��ه يبح��ث ع ّم��ن ين�س��جم معه ،فالنائب ف��ي البرلمان لم يكن معيّن ًا من ِقبَل النا���س ،والنا���س
لم يكونوا �أحرار ًا خالل العقود الخم�س��ة الما�ضية .لم يكن �ش��يئ ًا مربوط ًا بال�ش��عب؛ ال نائب ًا وال
(((
(((
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مجل�س � ًا وال حكومة ،ك ّل �ش �يء كان ي�س��تم ّد وجوده من الخارج .لقد جا�ؤوا بهذا الرجل الفا�س��د
وو�ضع��وه حاكم � ًا عل��ى بالدنا ،فر�ضوه عل��ى بالدنا ،وبلغ الأمر ب ��أن بدّد ك ّل �ش �يء فيها ولم يكن
ل��ه من �ش��غل �س��وى ّ
حث الآخري��ن على مدح��ه والثناء عليه ،وق��د �أجبر الإذاع��ات والمطبوعات
و�ألزمهم بترديد الثناء وكيل المديح له ،فهم جميع ًا ملزمون بهذا الثناء!(((.
طغيان نفس اإلنسان

ف التي فيها �إن لم تلجموها ف�إ ّنها من
اعلموا � ّأن هذه الأ�شياء التي في �أنف�سكم وهذه الأو�صا 
الممك��ن �أن تجع��ل منك��م طغاة .ال يك��ن ر�أيكم في �أنف�س��كم � ّأن ك ّل ما تقولونه ه��و ال�صحيح ،وال
تعتدّوا ب�أنف�سكم لدرجة �أ ّنكم حتى لو فهمتم الخط�أ ت�ص ّرون على عدم االعتراف.
الإن�سان الكامل هو الذي �إن عرف � ّأن كالمه �صحيح ف�إ ّنه يُظهره بالبرهان ويُفهمه للآخرين
بالبره��ان .وم��ا ج��اء في الق��ر�آن الكريم م��ن �أن��ه} :ﯿﰀﰁﰂﰃ{((( فلأ ّن��ه ال يُمكن فر�ض
العقائ��د بالق �وّة .ال يُمكن �أن يفر�ض �إن�س��ان عقائده على الآخرين هك��ذا ،بل يجب �أن يكون هذا
بتمهيدات ي�صوّر من خاللها ال�شيء ب�أ ّنه ح�سن .و�إال لو كان �إن�سان ًا وقد تربّى ب�شكل �صحيح ف�إ ّنه
يُفهم ما عنده للآخرين من خالل البرهان(((.
ّ
غير المهذب ُيعادي العدل

لو كانت هذه الحكومة الإ�سالمية بيد مجموعة �أخرى مث ًال ،لقالوا �إ ّنها ج ّيدة ج ّد ًا ،وبما
�أ ّنها لي�س��ت في �أيديهم الآن فهم يقولون �إ ّنها �س � ّيئة ج ّد ًا .ولو كانت هذه ال�س��لطة الق�ضائية
الت��ي ق ّدم��ت ك ّل هذه الخدمات ،ب�أيدي جماعة �أخ��رى لقالوا لقد قدّمنا من الخدمة الكثير،
�أما �إ ّنها اليوم ب�أيدي غيرهم فيقولون هذه لي�س��ت ق ّوة ق�ضائية .هذا ظلم ،ولي���س عد ًال .وك ّل
ه��ذا نات��ج عن �أنّ الإن�س��ان لم ُيه� ّ�ذب ذاته حتى يطلب العدل من �أجل العدل ولي���س من �أجل
نف�س��ه .ونحن �أي� ًضا �إذا �أردنا العدل ف�إ ّننا ُنن�ش��ده من �أجل �أنف�سنا .نحن ُنريد ك ّل �شيء لأجل
حب العدل من �أجل عدله ،ف�إذا ُط ّبق العدل علينا وكان ال يروق لنا �س��وف
�أنف�س��نا .نحن ال ُن ّ
(((
(((
(((
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نرف�ضه .و�إذا كان الظلم ل�صالحنا نقبل به� .إنّ جذور ك ّل ذلك تكمن في ذات الإن�سان .ف�إذا
ت� ّ�م اجتث��اث هذه الجذور �أو �إ�ضعافها على الأقل ،ف�س��وف تح � ّل ك ّل الق�ضايا ويُ�صبح الجميع
�إخ��وة فيم��ا بينه��م ويُ�س��اعد بع�ضه��م البع�ض الآخ��ر .ولكن �إذا ما ا�س��تحكمت تل��ك الجذور
الفا�س��دة في قلب الإن�س��ان ف�إ ّنه يرف�ض العدل و�إن كان يعلم �أنه عدل خال�ص .وهذه الجذور
الفا�سدة تحرف الإن�سان(((.
وسوسة نفس أصحاب القدرة

ي�صب في م�صلحة الم�س��لمين .ا�س ��ألوا �أنف�س��كم
بع�ضن��ا ي ّدع��ي �أن م��ا يُنجزه من �أعمال ّ
عن��د الخل��وات� ،أ ّن��ه ل��و قام �ش��خ�ص �آخر بما يخ��دم م�صالح الم�س��لمي ن ب�ص��ورة �أف�ضل هل
�ستبقون على نف�س الر�أي؟ هل ت�ضعون �أنف�سكم جانب ًا و ُتقدّمون ذلك الآخر؟ �أم �أ ّنكم تودّون
�أن تتح ّق��ق م�صال��ح الم�س��لمين  -با�صطالحكم -عل��ى �أيديكم فقط فتقول��ون «على يدي �أنا
تتح ّقق الم�صالح»؟
�إ ّنه ال�شيطان نف�سه؛ ذاك الذي يغوي الإن�سان ويو�سو�س له ب�أ ّنك الآن مقتدر ولديك كذا وكذا،
فما �شغل الآخرين ودخالتهم؟ �أنت الآن وزير� ،أنت الآن نائب ،وطاعتك واجبة على الآخرين ،بل
يجب منهم لك الطاعة العمياء! � ّإن ال�سبب في ك ّل هذا هو � ّأن الإن�سان لم يُه ّذب نف�سه ويُروّ�ضها
ولو كان َفع ََل ذلك لما ا�ستاء من انتقاد الآخرين �أبد ًا.
لو فر�ضنا انتقاد �ش��خ�صين� ،أحدهما �أنت ،والثاني �ش��خ�ص �آخ��ر ،واالثنان ي ّت�صفان ب�صفة
واح��دة ،فل��و انتقد �ش��خ�ص رفيقك عل��ى ال�صفة التي يحمله��ا ،النتابك الفرح لأ ّن��ك تعتبره ن ّد ًا
ل��ك وهو الآخر �سي�س � ّر عندما يرى الآخري��ن يوجّ هون لك االنتقادات .ول��و وجّ هت االنتقادات له
�شخ�صي ًا ال�ستاء كثير ًا.
� ّإن ه��ذا ك ّل��ه م��ن حيل ال�ش��يطان الذي هو �أكبر من ك ّل ال�ش��ياطين -حتى من هذا ال�ش��يطان
الكبير المعروف -وهو �شيطان نف�س الإن�سان الأمارة(((.
(((
(((
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الفاسد يختار الفاسد

الفا�س��د ال ي�س��تطيع �أن يخت��ار �إن�س��ان ًا �صالح � ًا لرئا�س��ة ال��وزراء ،وال �أن ي�ؤ ّي��د مجل�س � ًا نيابي ًا
�صالح ًا� ،إذ لو �أ�صبح المجل���س النيابي �صالح ًا لمنع المفا�س��د؛ ح�س��ن ًا هذا نف�س��ه (الملك) هو
م�صدر ك ّل المفا�سد .ولو كان رئي�س الوزراء �أو مجل�س الوزراء �صالحين لما �أ�صغيا لأقوال الملك
الذي يريد التح ّرك خالف ًا للم�صالح .ف�إذا كان الر�أ�س فا�سد ًا ،ف�سي�ش ّكل حكومة فا�سدة ومجل�س ًا
نيابي ًا فا�س��د ًا ،وتبع ًا له تف�س��د الثقافة والجي���ش واالقت�صاد ،وكل هذا الف�ساد هو من ف�ساد ذلك
الرج��ل ال��ذي يت�ص �وّر �أ ّنه في الق ّمة� .أم��ا �إذا كان الذي ف��ي الق ّمة �صالح ًا جدي��ر ًا بمقامه يُف ّكر
بال�ش��عب ويعتب��ر التبعي��ة للأجان��ب عار ًا ،وكان م�س��لم ًا خا�ضع � ًا لأمر اهلل الذي يح��رم الخ�ضوع
للأجانب واالنقياد لهم ،ف�إ ّنه يُ�صلح ك ّل �ش�ؤون البالد التي ير�أ�سها(((.
الفاسد يجلب الفاسد

كان��ت الحكوم��ات التي حكمت ال�ش��عب في النظام الطاغوتي حكوم��ات غير مز ّكاة ،وعندما
تكون الحكومة كذلك ،عندما يكون ال�ش��خ�ص الأول في حكومة غير مز ّكى و�أخالقه غير مز ّكاة
وعقائده غير مز ّكاة و�أعماله غير مز ّكاة ف� ّإن هذا ال�شخ�ص يج ّر بلد ًا ب�أكمله نحو الف�ساد والهالك.
وقد ر�أيتم كيف � ّأن تمام المفا�سد كانت تنبع من ر�ضا خان وجميع الذين الت ّفوا حوله كانوا على
�ش��اكلته .وعندما ك ّنا في باري���س قال لي �أحد الأ�شخا�ص -وال �أتذ ّكر ا�سمه الآنً -
نقل عن �آخر،
ب� ّأن محمد ر�ضا �إذا وجد خم���س �أ�ش��خا�ص فا�س��دين في �إيران لجلبهم و�أعطاهم ال�صالحيات
والم�س�ؤوليات .فالذين لم يز ّكوا �أنف�سهم ال يقتربون من الأفراد ال�صالحين الأمناء .فال�شخ�ص
الفا�س��د وغي��ر الأمي��ن يبحث ع ّمن هم على �ش��اكلته .وهك��ذا ال�صالحون يختارون م��ن �أمثالهم
ليكون��وا �ش��ركاءهم في بناء الأمة .ولهذا نرى � ّأن الف�س��اد منبعه الحكوم��ة ،ف�إذا كانت الحكومة
عادل��ة ف�إ ّنها تحر���ص بمقدار قدرتها على ت�أمين جميع م�صالح البلد ،والحكومة الظالمة تجلب
كل الم�ساوئ والم�شاكل لأبناء �شعبها(((.
(((
(((
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تأثير هوى النفس في اختيار األفراد

ن�أم��ل م��ن اهلل تبارك وتعالى� ،أن تكونوا �أيّها ال�س��ادة الذين انتخبكم ال�ش��عب لتطبيق هذه
الم��ادّة ف��ي الد�س��تور ،وهي انتخاب القائد �أو مجل���س القي��ادة ،ملتفتين ومتنبهي��ن ج ّيد ًا عند
قيامكم بهذه المه ّمة ،فت�س ��ألوا �أنف�س��كم ،هل �أنّ اختياري لهذا ال�ش��خ�ص الذي في ذهني ،هو
م��ن �أج��ل اهلل �أم �أنّ ال�صداق��ة بين��ي وبين��ه هي التي دفعتن��ي لذلك؟ وهل �أنّ ق��ول فالن بعدم
كف��اءة ف�لان ُيق��ال لأجل ر�ضا اهلل �أم �أنّ حم ّية المناف�س��ة هي التي دفعته �إلى ذلك؟ ال ت�ش � ّكوا
ب�أ ّن��ه ال ينبغ��ي �أن نتعام��ى على �أنف�س��نا ،ال ت�ش � ّكوا ب�أنّ �أ�صل ه��ذا التعام��ي والتجاهل له جذور
�ضارب��ة ف��ي �أعماق النف���س الإن�س��انية ،ولن يفارق االن�س��ان حتى ف��ي �آخر �س��اعات حياته ،بل
ربما في ذلك الحين برز وظهر �أكثر .فقد نقل لنا �أحد علماء قزوين �أنه وقف عند ر�أ�س �أحد
اال�ش��خا�ص وه��و ف��ي حالة االحت�ضار فنظ��ر �إليه المحت�ضر وق��ال له� :إنّ الظل��م الذي ظلمنيه
اهلل ل��م يظلم��ه �أحد لأحد قط ،فقد ربيت �أبنائي على ال��دالل والنعيم ،والآن يريد �أن ي�أخذني
منهم� .إ ّنه لخطر جدّي على االن�سان �أن يظنّ �أنّ ال�شيطان �سيتركه بحاله في �آخر العمر ،فما
دامت الفر�صة بين �أيديكم وال زلتم تتم ّتعون بق ّوة ال�شباب -لأنّ الإن�سان متى �أ�صبح طاعن ًا في
ال�س��ن مثلي ال ي�س��تطيع �أن يفعل �ش��يئ ًا -ثابروا وجدّوا في تربية �أنف�سكم والتح ّرر من �أهوائها.
ف�إنّ جميع الم�صائب من�ش�أه هوى النف�س .وليكن اختياركم للقائد والقيادة ،على �أ�سا�س ّ
الحق
ور�ضا اهلل ،ال على �أ�سا���س ال�صداقات والمودّات و�أنّ هذا �أن�س��جم معه �أكثر وذاك ال �أن�س��جم
معه� ،أو �إر�ضاء لأنف�س��نا ال�ش��يطانية� .إ ّنها م�س ��ألة مه ّمة للغاية� ،إ ّنها م�س ��ألة م�صيرية تقع على
عاتقكم الآن ،و�أنتم قبلتم حملها .فت�ض ّرعوا �إلى اهلل وا�ستغيثوا به حتى يث ّبت �أقدامكم من �أن
ّ
تزل في هذا الطريق ذي الم�س�ؤوليات الخطيرة ،لأنّ �أيّ زلل �أو انحراف في ذلك من الممكن
�أن ي�ؤدّي �إلى انحراف الجمهورية الإ�سالمية ب�أ�سرها ،وعندها وحدكم �أيّها ال�سادة من يتح ّمل
م�س�ؤولية ذلك(((.

(((
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تأثير هوى النفس على النقد

لقد ا�س��تودعكم ال�ش��عب الب�لاد لتحفظوها وت�ش� ّ�خ�صوا م�صالحه��ا وت�ؤمّنوها ،فه��ل تبد�ؤون
بالنزاع والقتال ،ال لأجل اختالف في ت�شخي�ص م�صلحة البلد بل لأجل م�صالحكم ال�شخ�صية؟!
بعمل ما في��ه الم�صلحة واعتر�ضت عليكم �أخرى
ال��ك ّل يريد نف�س��ه .فلو طلبت منكم مر ًة القيام ٍ
لأ ّنك��م تقوم��ون بنف���س العمل ،فهذا م��ن ظهورات النف���س الأم��ارة ،عندما يزن الإن�س��ان الأمور
بميزانين فيعتر�ض تارة على عمل ل ّأن فالن ًا قام به ويدعو �إليه طور ًا لأن �آخر ّ
توله ،ويقبل بهذا
مرة ويرف�ضه �أخرى ،وذلك وفق م�صالحه هو .هذه الحيل النف�س��انية ال�ش��يطانية دقيقة للغاية
وي�صع��ب ج ّد ًا التع ّرف عليها بحيث نقدر على ك�ش��فها .لكن ح�س��ن ًا �إ ّنه��ا ظهوراتها الأو�ضح التي
تم ّكن الإن�سان من ّ
التفطن لها(((.
التنازع والطغيان بسبب طغيان النفس

ك ّل الخالف��ات الموج��ودة بي��ن الب�ش��ر ،الخالف��ات الموج��ودة بي��ن ال�س�لاطين ،الخالف��ات
الموجودة بين الأقوياء ،هي ب�سبب الطغيان الموجود في النف�س.
ً
مقاما ما فطغى .ولأ ّنه لم يقتنع بذلك المقام ،وب�سبب
ومر ّد هذا �إلى �أن الإن�سان ر�أى لنف�سه
طغيان��ه اعت��دى .ول ّما اعتدى ح�صل التنازع .وال يختلف هذا الطغيان في مرتبته الأدنى و�صعود ًا
حت��ى تل��ك المرتب��ة العالية من��ه .فمن المرتب��ة الأدنى حيث يح�ص��ل التنازع ما بي��ن الأفراد في
قرية ما� ،إلى المرتبة الأعلى والأعلى ،المن�ش�أ هو ذلك الطغيان نف�سه ،وك ّلما علت المرتبة ازداد
الطغيان نف�سه �أكثرّ � .إن فرعون طغى وقال} :ﭹﭺﭻ{((( .وهذا الدافع موجود في الجميع ال
في فرعون وحده .فلو و�ضعوا الإن�س��ان فوق الر�ؤو���س ف�سوف يقول� :أنا ربّكم الأعلى .وغاية البعثة
هي التح ّكم بهذه النفو�س الجامحة وهذه النفو�س الطاغية وهذه النفو�س المتم ّردة وتزكيتها.
� ّإن ك ّل الخالف��ات الموج��ودة ف��ي الب�ش��ر هي ل ّأن النفو���س لم ت� َّ
�زك .فغاية البعث��ة هي تزكية
النا���س ،لكي يتع ّلموا بوا�س��طة التزكية الحكمة والقر�آن والكتاب �أي� ًضا ،و�إذا تز ّكت النفو���س فلن
يحدث الطغيان .فال�شخ�ص الذي ز ّكى نف�سه ،ال يعتبر نف�سه م�ستغني ًا �أبد ًا .و } ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
(((
(((
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ﮘﮙﮚﮛ{((( ،عندما ينظر لنف�سه ويعتبر لنف�سه مقام ًا ويرى لها عظمة ،ف� ّإن هذه الر�ؤية
لنف�سه تكون �سبب الطغيان.
� ّإن �أ�سا���س الخالفات التي بين ك ّل الب�ش��ر ،الخالفات التي في �س��ائر �أنحاء الدنيا بين جميع
الب�ش��ر ،ه��و الطغي��ان الموج��ود في النف���س ،وهذا ابت�لاء للإن�س��ان ،ابت�لا�ؤه بنف�س��ه وبالأهواء
النف�سانية .فلو تز ّكى الإن�سان وتربّت نف�سه �سوف تنتهي هذه الخالفات(((.
رؤية النفس سبب طغيانها

� ّإن ك ّل الخالف��ات الموج��ودة ف��ي الب�ش��ر هي ل ّأن النفو���س لم ُت� َّ
�زك .فغاية البعث��ة هي تزكية
النا���س ،لكي يتع ّلموا بوا�س��طة التزكية الحكمة والقر�آن والكتاب �أي� ًضا ،و�إذا تزكت النفو���س فلن
يحدث الطغيان .فال�شخ�ص الذي ز ّكى نف�سه ،ال يعتبر نف�سه م�ستغني ًا �أبد ًا  .و } ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛ{((( ،عندما ينظر لنف�سه ويعتبر لنف�سه مقام ًا ويرى لها عظمة ،ف� ّإن هذه الر�ؤية
لنف�سه تكون �سبب الطغيان.
� ّإن �أ�سا�س ك ّل الخالفات التي بين ك ّل الب�شر ،الخالفات التي في ك ّل الدنيا بين جميع الب�شر،
هو الطغيان الموجود في النف�س ،وهذا ابتالء للإن�سان ،ابتال�ؤه بنف�سه وبالأهواء النف�سانية .فلو
تز ّكى الإن�سان وتربّت نف�سه �سوف تنتهي هذه الخالفات(((.
االختالف على «األنا»

� ّإن هذي��ن الأمري��ن يُقلقان��ي ،و�إ ّني لأت�ألم عندما �أ�س��مع � ّأن في الم��كان الفالني اختالف ًا بين
ف لي���س على الإ�س�لام و�إ ّنما على «الأن��ا» .ك ّل واحد يزعم �أ ّنه
ف�لان وف�لان .واعلموا � ّأن االختال 
يدعم الإ�س�لام ،لكن �أنا �أدعم الإ�س�لام الذي �أقبله ولي���س الذي يدعمه رفيقي ،فذاك ال يحظى
بثقتيّ � .إن هذا ٌ
دفين في �أعماق الإن�س��ان و�إن لم يذكره ،وال ي�س��لم منه �إال من يو ّفقه اهلل تبارك
وتعالى لتهذيب نف�سه(((.
(((
(((
(((
(((
(((

�سورة العلق ،الآيتان  6و .7
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االختالف بسبب هوى النفس

بالطبع ث ّمة �أمر مهمّ �آخر من الممكن �أن يقود �إلى االختالف وعلينا جميع ًا �أن نعوذ باهلل من
�ش � ّره� ،أال وهو حبّ النف���س ،وهو ال يُميّز بين هذا التيّار وذاك  ..ال يُميّز بين رئي���س الجمهورية
ورئي���س المجل���س ورئي���س الوزراء ،والنائب والوزير والقا�ضي ومجل���س الق�ضاء الأعلى ومجل�س
�صيانة الد�ستور ّ
ومنظمة الإعالم ومكتب الإعالم ،والع�سكري وغير الع�سكري ،والروحاني وغير
الروحان��ي ،والجامع��ي وغي��ر الجامعي ،والمر�أة والرج��ل .وال يوجد لمحاربته غير �س��بيل واحد
وهو الريا�ضة (المعنوية)  ..يكفي(((.
االختالف والنزاع من باطن اإلنسان

وم��ن الواج��ب هن��ا �أن �أن�صحك م ب�أمر وهو �أن ُتحافظوا على وحدتك��م وتالحمكم .عليكم �أن
تعلم��وا � ّأن م�ص��در ك ّل اخت�لاف ونزاع ين�ش��بان هو باطن الإن�س��ان نف�س��ه و� ّأن اهلل هو م�صدر كل
تالحم ووحدة(((.
ّ
ّ
فساد وتسلط أصحاب القدرة غير المهذبين

ال�سلطة عندما تقع ب�أيدي �أنا�س غير مه ّذبين ُت�صبح خطيرة .فال�سلطة بح ّد ذاتها ُتع ّد �أحد
الكماالت .واهلل �س��بحانه وتعالى هو القادر .لكن �إذا وقعت ال�س��لطة ب�أيدي �أ�ش��خا�ص فا�س��دين
ف�إ ّنه��م يحرف��ون ه��ذا الكمال ويج ّرون��ه �إلى الف�س��اد .والعالم ك ّل��ه مبتلى اليوم به��ذه الآ ّفة وهي
وق��وع ال�س��لطة بيد �أ�ش��خا�ص ال يحمل��ون ذرّة من الإن�س��انية .فالقوى العظمى والدول ال�س��لطوية
ال ُتف ّك��ر �إال بزي��ادة هيمنته��ا وت�ضييع حقوق المظلومي��ن .و�أولئك التابعون له��ا والمرتبطون بها
يُمار�س��ون نف���س �أعماله��ا لأ ّنهم م��ن �صنفها وجن�س��هاّ � .إن ال�س��لطة �إذا كانت بيد �إن�س��ان كامل،
ف�إ ّن��ه يُح ّق��ق الكم��االت لل�ش��عوب .و�إذا كانت بي��د الأنبياء والأولي��اء ال�صالحين ف �� ّإن ذلك يبعث
عل��ى انت�ش��ار الأمن وال�س��لم في العا َلم ،وتح ّقق الكم��ال في العا َلم �أجمع .لك��ن �إذا وقعت ب�أيدي
المتجبّري��ن الذي��ن ال عقل لهم وال �أخالق ف� ّإن ذلك �س��يجلب الم�صائ��ب والويالت .واليوم حيث
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج .179 ،21
م.ن ،ج � ،16ص .247

144

سفنلا بيذهت

ُت�ش��اهدون هاتين القوّتين العظميين �أو هذه القوى الكبرى التي تفر�ض هيمنتها و�س��لطتها على
بل��دان العا َل��م ،وت ّدع��ي � ّأن لها ّ
الحق في �أن تكون الأمم والبلدان الأخ��رى خا�ضعة لها ،ف�إذا كان
ه��ذا التفكي��ر م�صاحب ًا لل�س��لطة ف�إ ّنه �س��يجلب الم�صائب لل�ش��عوب .فال�س��لطة بي��د الظالم تج ّر
العا َلم نحو الف�س��اد .فالقوى الكبرى تج ّر العا َلم �إلى الف�س��اد ،وهي لي�س��ت �س��وى دولة واحدة �أو
ّ
المحلت ف�إ ّنه
دولتي��ن .ولو نظرنا لمرتبة �أدنى ،ف�إذا كانت ال�س��لطة بيد �ش��خ�ص ما في �إح��دى
�س��يجلب الف�س��اد لتلك المح ّلة .وكذلك �إذا كانت بيد �ش��خ�ص في �إحدى العوائل ،ف�إ ّنه يج ّر تلك
العائلة نحو الف�س��اد .لكن ال�س��لطة حين تكون ً
كمال ويُمكنها �إبراز كمالها �إ ّنما تكون بيد العا ِلم
وبيد العاقل.
ُنقل لي ب� ّأن المرحوم �آية اهلل المد ّر���س -رحمة اهلل عليه -قالّ � :إن ال�ش��يخ الرئي�س (�أبو علي
�س��ينا) ق��ال يوم � ًا� :إ ّنن��ي �أخاف من البق��رة ،لأ ّنها تملك قرن � ًا وال عقل لها .وهذه نقطة ت�س� ّ
�تحق
االهتم��ام .فحت��ى لو افتر�ضنا � ّأن ال�ش��يخ لم يقل ذلك ،لكن الم�س ��ألة ملفت��ة للنظر .فالبقرة لها
قرون لك ّنها ال عقل لها ،تمتلك القدرة لك ّنها ال تمتلك ً
عقل .وهذه القوى المتجبّرة التي تن�ش��ر
الف�س��اد ف��ي العا َل��م ف��ي الوقت الحا�ض��ر هي من نف���س ذاك ال�صنف الذي يمتل��ك قرون ًا لكن ال
عقل له ،تمتلك القوّة لك ّنها بعيدة عن الإن�س��انية .و�أنتم ُت�ش��اهدون ب�أعينكم ما تفعله �أمريكا في
العا َل��م ،وم��ا يفعله الإتحاد ال�س��وفيتي في الجانب الآخر .و�ش��اء اهلل �أن تتناف���س هاتان القوّتان
فيما بينهما ،وت�صارع �إحداهما الأخرى ،لأ ّنه لو تف ّردت �إحداهما بالعا َلم لكانت ابتلعته ب�أ�سره.
فكالهم��ا مقتدرت��ان وتقفان �إحداهم��ا ف ي مقابل الأخرى ،تلك القوّة تخ��اف من هذه وهذه من
تلك .ولو لم يكن هناك خوف بينهما ف�إ ّنهما �سيلتهمان العالم برمّته .ولي�س �صحيح ًا ما يُطلقون
م��ن ادع��اءات م��ن �أ ّنهم يريدون فعل كذا وكذا من �أجل ن�ش��ر ال�س�لام في العا َلم .وقد �ش��اهدنا
كيف جاء ه�ؤالء �إلى بيروت ،بحجّ ة �أ ّنهم يريدون �أن يعمّ ال�سالم والأمن في لبنان( .نقول لهم)
�أنتم ل�س��تم دعاة لل�س�لام ،وحتى لو افتر�ضنا كونكم كذلك ،فما الداعي لمجيئكم ّ
وتدخلكم في
دول �أخ��رى؟ � ّإن الأنظم��ة الحاكمة في بع�ض بلدان المنطقة لي�س��ت وطنية ،وال يوجد �أي ارتباط
بينها وبين �ش��عوبها .فاذا كنتم ب�ش��ر ًا تحملون �صفات الإن�س��ان وكان فيكم �ش �يء من الإن�س��انية
والمعايير الأخالقية ،لكنتم راعيتم حالة المحتاجين وال�ش��عوب ال�ضعيفة .ولي���س ً
مقبول منكم
ان تدخل��وا عن��وة بلد ًا فر�ضت عليه حكومة غير منبثقة من ال�ش��عب بحجّ ة �أ ّنكم تريدون تع�ضيد
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وتدعيم ركائز هذه الحكومة .وك ّل ذلك �س��ببه � ّأن ه�ؤالء لي�س��وا مه ّذبين ،بعيدون عن الإن�سانية،
يمتلكون القوّة لكن ال عقل لهم.
وتالحظ��ون �أ ّنه حيثما يت�س � ّلل ف�س��اد في �أيّ م��كان من العا َلم ،فهذا ل ّأن ال��ذي يحكم هناك،
يمتلك القوة وال�سلطة لكن ال عقل لديه ،يُم�سك بزمام الأمور لك ّنه عديم الإن�سانية .والعقل الذي
�أق�صده هو «ما ُع ِب َد ب ِه الرّحمن»((( ،و� ّإل ف� ّإن ه�ؤالء يمتلكون الحيل ال�شيطانية والتدبير .لك ّنهم
ال يمتلكون العقل ال�س��ليم الذي يُمكن �أن ي�صل بالإن�س��ان �إلى القيم الإن�س��انية ال�سامية .فمج ّرد
العل��م ب�أح��د المعان��ي ال ينفع .فمن الممكن �أن يكون �أحد الأ�ش��خا�ص عالم ًا كبي��ر ًا � ّإل �أ ّنه يفتقد
العقل ،لذلك نراه ي�ستخدم علمه في ن�شر الف�ساد و�إف�ساد ال�شعوب وقتلهم تحت التعذيب(((.
فساد وخراب الدنيا بسبب طغيان النفس

ل��و � ّأن النفو���س ل��م ُت� َّ
�زك ول��م ُتربَّ ث��م دخلت �أيّة �س��احة� ،س��احة التوحيد� ،س��احة المعار 
ف
الإلهية� ،س��احة الفل�س��فة� ،س��احة الفقه� ،ساحة ال�سيا�سة� ،أيّة �س��احة دخلت ،فالأ�شخا�ص الذين
لم يُز ّكوا نفو�س��هم ولم يُ�ص ّفوها ولم يتح ّرروا من هذا ال�ش��يطان الباطني ،يكون خطرهم على
الب�ش��ر خطر ًا كبير ًا .فيجب على الأ�ش��خا�ص الذين يريدون �أن يربّوا �آخرين في هذا العا َلم� ،أن
يكونوا قد ز ّكوا �أنف�س��هم �س��ابق ًا وربّوها .ويجب على الأ�ش��خا�ص الذين ي�أخذون زمام الأمور �إذا
لم يريدوا �أن يطغوا و�أن يفعلوا � ً
أعمال �ش��يطانية� ،أن يز ّكوا �أنف�س��هم ،والبعثة كانت لأجل هذا ،
لأجل تزكية الجميع.
� ّإن ه��ذا التهذي��ب �ض��رورة لرج��ال الدول��ة ولل�س�لاطين ولر�ؤ�س��اء الجمهوري��ات ولل��دول
وللم�س ��ؤولين �أكث��ر منه��ا للنا���س العاديي��ن .فل��و � ّأن الأفراد العاديين ل��م يُز ّكوا �أنف�س��هم وطغوا
ف� ّإن الطغيان يكون محدود ًا ج ّد ًا .ولو � ّأن �ش��خ� ًصا في ال�س��وق �أو �ش��خ� ًصا في القرية طغى فمن
الممكن �أن يُ�س � ّبب ف�س��اد ًا في نقطة محدّدة ،لكن لو كان الطغيان في يد �ش��خ�ص َق ِب َله النا���س،
ولو ح�صل في عا ِلم قبله النا���س� ،أو في �س��لطان َق ِبله النا���س� ،أو في ر�ؤ�س��اء َق ِبلهم النا�س فهذا
�أحيان � ًا ق��د يج � ّر بلد ًا �إلى الف�س��اد و�أحيان ًا قد يج � ّر بلدان ًا .فهذا الطغيان ي ��ؤدّي �إلى ج ّر البالد
(((
(((

«ما عبد به الرحمن واكت�سب به الجنان»؛ ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج� ،1ص ،11كتاب العقل والجهل ،ح.3
�صحيفة الإمام ،ج � ،18ص .208 - 206
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�إلى الف�س��اد والخراب ل ّأن ال�ش��خ�ص الذي يُم�س��ك بزمام الأمور لم ي ّ
ُزك نف�س��ه .فقارنوا �أنتم
بي��ن �ص �دّام و�ش��خ�ص عادي ،فمهم��ا طغى ال�ش��خ�ص العادي ومهم��ا كان فرعوني ًا ل��ن ي�ؤ ّثر �إال
عل��ى �أ�ش��خا�ص محدّدي��ن �أو على �أ�س��رته فيج ّرهم �إلى الف�س��اد والهالك ،ول��ن ي�صدر منه غير
ذل��ك ،لك��ن �صدّام كما ت��رون لقد طغى ،وهو طاغية ،وهذا الطغيان يوجب ف�س��اد بلد �أو بلدين
وربم��ا المنطق��ة برمّتها .و�إذا كان هذا الطغيان في ر�ؤ�س��اء الدول الكبرى في العا َلم� ،إذا طغى
رئي���س جمهورية �أمريكا ف� ّإن طغيانه ي�ؤدّي �إلى ف�س��اد الكثير من الدول .فالحروب الكبيرة التي
ح�صل��ت ف��ي الدنيا ،كالحرب العالمية الأول��ى والثانية ،كانت ل ّأن الطغيان كان في تلك الطبقة
العلي��ا .تل��ك الطبق��ة العلي��ا التي لم تكن مه ّذب��ة طغت وج � ّرت ً
دول كبيرة نحو الف�س��اد .فلو � ّأن
رئي���س الحزب ال�ش��يوعي ال�س��وفياتي يطغى ف� ّإن طغيانه غير محدود بهذه الحدود المع ّينةّ � ،إن
طغيانه يج ّر بلدان ًا نحو الخراب والف�ساد.
والأ�شخا�ص المتواجدون في من�صب ما� ،سواء من�صب عادي �أو من�صب رفيع الم�ستوى� ،إذا
�أرادوا �أن ي�صلح��وا البل��د� ،إذا �أرادوا �أن يه��د�أ هذا البلد ،فيج��ب �أن يبد�ؤوا بالهدوء من الأعلى،
وال يمكن �أ ن يح�صل الهدوء من الأ�س��فل .فيجب على الأ�ش��خا�ص الذين يم�س��كون بزمام الأمور
في �أيّ مقام كانوا �أن يطلبوا الهدوء من هناك .فهدو�ؤهم يج ّر البلد نحو الهدوء و�إذا -ال �سمح
اهلل -طغوا ،ف� ّإن طغيانهم يج ّر البلد نحو الهالك(((.
ّ
ابتالء البشرية بالعلم غير المهذب

والتخ�ص���ص ب��دون التهذيب والتربية ،م�صيبة ُتعاني منها الب�ش��رية الي��وم وتقود �إلى
العل � م
ّ
تدمي��ر العا َل��م ،وه��ي تتج َّل��ى في ال�س��باق والتناف���س بين القوّتي��ن العظميين المتالك الأ�س��لحة
الحديث��ة الذ ّري��ة والنووي��ة ،وهذا نا�ش��ئ م��ن الجذور ال�ش��يطانية والنف�س��انية ،ويُهدّد الب�ش��رية
جمعاء بكوارث ج ّمة ما لم ّ
تتدخل اليد الغيبية وتنقذها(((.

(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،14ص .392 - 391
م.ن ،ج � ،17ص .393
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الحرب وسفك الدماء من هوى النفس

� ّإن ه��ذه المفا�س��د التي نراها ،وه��ذا النزاع الدائر في العا َلم وتكال��ب البع�ض على البع�ض،
�إ ّنم��ا ه��و ولي��د الأناني��ة وغياب التوجّ ��ه �إل��ى اهلل تعالى ،لأ ّنه��م يفتقرون �إل��ى الأخ�لاق الربّانية
وي ّت�سمون بالطباع الحيوانية والتي هي في تزايد م�ستمر يوم ًا بعد �آخر .و�إذا ما �ش ّنوا حرب ًا �ض ّد
�إيران فلي���س ذلك من �أجل تقوية الإ�س�لام و�إ ّنما هو بدافع هوى النف�س لأ ّنه ال يروق لهم �أن يروا
بلد ًا �آخر قو ّي ًا.
و�إذا م��ا احت��رق العال��م بنار القوّتين العظميي��ن ،فهو نتيجة الأهواء النف�س��ية المهيمنة على
هاتي��ن القوّتين و�أياديهما .و�إذا ما احترقت الدول الإ�س�لامية بنيران هذه المفا�س��د ،فال�س��بب
� ّأن المت�صدّين للأمور ُت�س��يطر عليهم الأهواء النف�س��ية وال يرون غير �أنف�سهم ويريدون �أن يكون
الجميع في خدمتهم(((.
َ
االنحراف األخالقي ُي ّ
هدد العالم

�إنّ ما يُهدّد الدنيا لي�س الأ�سلحة والحراب وال�صواريخ و�أمثال ذلك ،بل �إنّ ما يجعل كوكبنا
ف ف�إنّ
ف الأخالقي ،ولوال هذا االنحرا 
ه��ذا عل��ى طريق االنحدار نحو االنحطاط هو االنح��را 
ه��ذه الأ�س��لحة الحربي��ة ال ت�ض � ّر الإن�س��ان ،بل �إنّ الذي ي�س��وق الإن�س��ان والبل��دان �إلى الهالك
واالنحطاط ،هو االنحطاط الموجود في ر�ؤ�س��اء الدول وفي �أعمال الحكومات والناجم �أ�ص ًال
ع��ن االنحطاط الأخالق ي الذي �أخذ ي�س��وق جميع �أفراد الب�ش��رية �إل��ى االنحدار االنحطاطي،
وال ن��دري م��اذا �س��تكون عاقبة الب�ش��ر وم�صيرهم .و�أدعوك��م �إلى مالحظة الأ�س��لحة الحديثة
المتط � ّورة الموج��ودة ل��دى الدول العظمى ،وف��ي �أيّ مجال يجري ا�س��تخدامها؟ هل هي لخير
الإن�س��ان؟ وه��ل ه��ي لإحالل ال�س�لام كما ي ّدع��ون؟ �أم �أ ّنها ُت�س��تخدم من �أجل تدمير الإن�س��ان
ولأجل �أنانية ه�ؤالء الر�ؤ�ساء؟(((.

(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،17ص .494
م.ن ،ج � ،16ص .162 - 161
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إشعال الحروب بسبب األهواء النفسية

�إذا كان تهذي��ب النف���س موج��ود ًا فلن يخاف الح��ربَ �أحدٌ ،ولن ي�أبى ال�س�لام ،بل لن يخاف
�شيئ ًا .ولكن عندما ينعدم تهذيب النف�س ف�إ ّنه �سيقول� :إذا لم ُنقاتل فقد يُباغتنا الطرف الثاني.
وني��ران الح��روب التي ت�ش��تعل في المنطق��ة ك ّلها �إ ّنما هي م��ن هذا المنطلق ،من هوى النف���س،
فالأه��واء النف�س��ية ه��ي الت��ي تدف��ع البع���ض �إل��ى الهجوم على بل��د وهي التي ت ��ؤدّي �أل��ى �إحراق
المنطقة ب�أكملها .فالإن�سان يحترق بما �صنعته �أهوا�ؤه ،يحترق في هذا العا َلم (قبل الآخرة)(((.
شراسة البشر من عدم التهذيب

�إذا لم يهتمّ النا�س ب�أنف�سهم ولم يُجاهدوا �شيطانهم الذي بين جنبيهم ،فلي�س �أ ّنهم يعجزون
عن �إ�صالح المجتمع فح�س��ب ،بل يف�س��دون فيه .فجميع المفا�سد التي تحدث في العا َلم مردّها
�إل��ى انع��دام ه��ذا الجه��اد ،وهو الجه��اد الأكبر .جميع الم�ش��كالت الت��ي يُعانيها الب�ش��ر هي من
ِقبَل الب�ش��ر �أنف�س��هم .الب�ش��ر هم الذين يرتكبون الجرائم ّ
بحق الب�شر .ف�سائر الموجودات ،وك ّل
الحيوانات حتى ال�س��باع منها ال ترتكب مقدار ما يرتكبه الب�ش��ر من جرائم هذا الب�ش��ري ،لأ ّنه
لم يتم �إ�صالحه ولم يقم ببناء ذاته ،هو �أ�شر���س من ك ّل الحيوانات ،فال وح���ش مثله ،وال ي�صل
حيوان �آخر �إلى م�ستوى هذا الحيوان.
م��ا م��ن موج��ود يف�س��د ويعيث ف��ي الأر�ض ف�س��اد ًا بقدر م��ا يفعل الإن�س��ان ،ه��ذا الحيوان ذو
القدمين(((.
ّ
مفاسد تسلح غير الصالحين

�س��معت � ّأن المرح��وم المد ّر���س قال لر�ضا خان -والد ال�ش��اه محمد ر�ض��ا -في زمان حكمه:
�س��معت � ّأن ال�ش��يخ الرئي���س قال� :إ ّنني �أخاف من البقرة لأ ّنها تمتلك �أ�س��لحة ،وال تمتلك ً
عقل.
ه��ذا الكالم و�إن لم يكن ثابت ًا عن ال�ش��يخ الرئي���س مث ً�لا� ،إال �أ ّنه يبقى كالم ًا حكيم ًا .فالأ�س��لحة
حين تقع في يد غير ال�صالحين وغير الالئقين يكون لها مفا�سد .منذ البدء كان الإن�سان مبتلى
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،18ص .502
م.ن ،ج � ،11ص .380 - 379
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بهذا ،فالأ�س��لحة كانت في يد نا���س غير �صالحين منذ ن�ش��وء الح�ضارة الب�ش��رية  -كما يت�صوّر
الإن�س��ان -كانت الأ�س��لحة في �أيدي غير ال�صالحين ،وجميع م�ش��كالت الإن�س��ان من هذا الأمر.
وم��ا لم يُنزع ال�س�لاح من �أيدي غير الالئقين ه�ؤالء؛ ف� ّإن الإن�س��ان ل��ن يتم ّكن من تحقيق نتيجة
ُتذك��ر .والأنبي��اء ج �ا�ؤوا لن��زع ال�س�لاح من �أيدي غي��ر الالئقين ب��ه ،الذين ال عقل له��م ،لك ّنهم
ل��م يتم ّكن��وا ،ل ّأن �أولئ��ك كانوا متجبّرين .وف��ي كل زمان لم يو ّفق ال�صالحون لنزع الأ�س��لحة من
�أيدي غير الالئقين ،وبقيت هذه الأ�س��لحة في يد غير الالئقين وغير ال�صالحين الذين ال عقل
له��م .جمي��ع هذه الم�ش��كالت التي تالحظونها هي نتيجة ه��ذا الأمر .منذ �أن جاء الإن�س��ان �إلى
الدني��ا ،ب��د�أ التنازع بين ال�صالح وغير ال�صالح ،وفي جميع تلك الع�صور كانت الأ�س��لحة في يد
غي��ر ال�صالحي��نّ � ،إل ما ندر .ويا للجرائم التي وقعت بهذه اال�س��لحة! ولن نحتاج �إلى �س��بر غور
التاري��خ البعي��د ،فه��ذه الحروب الت��ي وقعت خالل الق��رن الأخير ف��ي العالم ،الح��رب العالمية
الأول��ى الح��رب العالمي��ة الثانية ،هذه الحروب التي وقعت م� ّؤخر ًا في فيتنام ،هذا القتل للنا���س
قد عمَّ لكون الأ�سلحة في يد غير ال�صالحين(((.
النفوس الخبيثة منشأ المفاسد

نحن نريد �أن نم ّد يد الأخوة وال�صداقة �إلى الحكومات الإ�سالمية ونريد �أن ن�سير مع ال�شعوب
�صف � ًا واح��د ًا ،و�إنْ تح ّق��ق الأمر على ه��ذا النحو فلن ينال البالد اال�س�لامية ظلم القوى الكبرى،
تو�سع نطاق الحرب
ولكن الحكومات لم تته ّذب ولم تدخل ال�صيام ولم ترد �إلى �ضيافة اهلل� .إ ّنها ّ
متو�س��طة ال
وه��ي ال ت��دري ب ��أنّ تو�س��يع نط��اق الحرب يعني خ��راب بيته��ا� .إنّ الذي يعي���ش حياة ّ
يخ��اف الح��رب� .إنّ حرا���س الثورة الذين يعي�ش��ون حياة �أقل م��ن العادية ال يخاف��ون الحرب� .إنّ
جندينا الذي يعي�ش حياة عادية ال يخاف الحرب ،فالحرب ال ت�ض ّره� .أ�صحاب الق�صور هم �أولى
�أن يخاف��وا .فال�ض��رر ي�ص��ل �إليهم .لقد �أعددنا �أنف�س��نا للعم��ل على �إزالة الظلم ،فنحن �س��نعمل
بالن�صيح��ة وم � ّد ي��د الأخ��وة والمح ّب��ة مع جيرانن��ا من الب�لاد الإ�س�لامية� .إنّ م�س ��ؤولي النظام
يتح ّدثون دوم ًا عن المو ّدة وال�صداقة ولكن �أولئك لكونهم لم يدخلوا في �ضيافة اهلل يق�ضون على
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،3ص .298 - 297
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�أنف�س��هم ب�أنف�س��هم� ،إذ على قلوبهم حجاب }ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ{(((� .إنّ جميع المفا�س��د
من الإن�س��ان ،من النف���س الإن�س��انية ،فال ي�صلنا �ش��يء من مكان �آخر ،ك ّل ما نناله هو م ّنا؛ «�إ ّنما
هي �أعمالكم تر ّد �إليكم»(((� .إنّ �أ ّية مفا�سد ُت�صيب الب�شر في الدنيا هي من ف�ساد الإن�سان نف�سه،
ومن ف�ساد الحكومات والنفو�س الخبيثة .وك ّل ما ي�صلنا في ذلك العا َلم فهو م ّنا �أي� ًضا(((.
ً
مفاسد المنحرفين سياسيا

ما جاء في الرواية من �أ ّنه «�إذا ف�سد العا ِلم ف�سد العا َلم» �إ ّنما ينطبق ب�شكل �أو�سع على ه�ؤالء
�أنف�سهم ،علماء ال�سيا�سة الفا�سدين الذين �أف�سدوا العا َلم .العا َلم الآن ي ّتجه نحو الف�ساد ب�سبب
العلم��اء� ،أولئ��ك الذي��ن ي�صنعون �أ�س��لحة الدم��ار .و�إ ّنهم رجال ال�سيا�س��ة الذين ه��م منحرفون
وي�س��تخدمون هذه الأ�س��لحةّ � .إن العا َلم الآن ي�ش��هد الفو�ضى واال�ضطراب ب�سبب ه�ؤالء العلماء،
ف�إذا حذفناهم من العا َلم ف�إن النا�س �سيعي�شون في هدوء و�سالم(((.
نشوء االختالف بسبب ّ
حب النفس

�إذا كان نهجن��ا به��ذا النح��و ،فكون��وا عل��ى ثقة م��ن � ّأن �ضرر ًا ل��ن يُ�صيبن��اّ � .إن ال�ضرر يلحق
بنا يوم نف�س��د من الداخل ،يبد�أ الف�س��اد والتع ّفن من داخل الأفراد ثم ي�س��ري هذا الف�س��اد �إلى
مجموع��ة ،وي�صيبه��ا بالف�س��اد فتتع ّف��ن .وهكذا ينتقل الف�س��اد والتع ّفن من ه��ذه المجموعة �إلى
تل��ك ،وم��ن تل��ك �إلى �أخرى ويدبّ في الك ّل .عند ذلك ينقل��ب حالكم ويُق�ضى عليكم ،فعند ذلك
تطمع القوى الكبرى بكم وتق�ضون على �أنف�سكم ب�أنف�سكم(((.
إفساد القلم غير الصالح

القلم �سالح من الأ�سلحة ،وهو ينبغي �أن يكون في �أيدي ال�صالحين والأفا�ضل .ف�إذا وقع في
�أيدي الأراذل ،ف� ّإن المفا�سد �ستزداد .وها هو ب�أيديهم ً
فعل ،في مجاالت و�أبعاد .وها هم �أوالء
(((
(((
(((
(((
(((

�سورة البقرة ،الآية .171
الفي�ض الكا�شاني ،علم اليقين ،ج� ،2ص.844
�صحيفة الإمام ،ج � ،18ص .501 - 500
م.ن ،ج � ،18ص .238
م.ن ،ج � ،17ص .125 - 124
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يُظه��رون ك ّل م��ا يق��وم به ذلك الرذي��ل الذي يقودهم ،ب�ص��ورة جميلة ،ويعر�ضون��ه ببيان بديع.
�إ ّنهم يح�سنون التجميل .و�إ ّنها لجريمة �أن يُنال من هذا ال�شعب بالقلم.
المفا�س��د الت��ي يق��وم بها ه ��ؤالء ،الجرائم التي يرتكبونها ،ما ي�س��فكونه من دم��اء ،ك ّل ذلك
يُ�صوّره �أ�صحابُ القل م غير ال�صالحين ب�ش��كل معكو���س� .إ ّنهم يجل�س��ون في بيوتهم وي�ستخدمون
�أقالمه��م المدمّرة لقلب ك ّل الوقائع وعك���س المجريات .وهذا دلي��ل �آخر على � ّأن القلم يجب �أن
يكون ب�أيدي ال�صالحين(((.
عدم االكتراث لمصير المسلمين

�أينبغ��ي �أن �أتح �دّث �إليك��م الآن ع��ن الأخالق؟ �إ ّنهم يق�ضون على �أ�سا���س الإ�س�لام ويدمّرون
الم�س��لمين ،و�أقع��د �أنا الآن لأتحدّث �إليكم حول تهذيب النف���س؟ ل�س��ت مه ّذب � ًا �إن لم �أكترث لما
يجري؛ ولو ك ّنا مه ّذبين الكترثنا بما يح�صل(((.
تأثير عمل الفرد على الكل

� ّإن عمل الفرد الواحد له ت�أثيره على المجتمع ككل� ،إذ � ّإن المجتم ع هو ه�ؤالء الأفراد ،ولي�س
�ش��يئ ًا �آخر .فعمل كل واحد منكم له ت�أثيره ،فعندما يقوم �أحدكم بعمل قبيح ف�إ ّنه �س��ي�ؤ ّثر في ك ّل
من يراه من الآخرين(((.
ّ
خسارة اإلنسان غير المهذب

� ّإن مق��دار �ضرر الإن�س��ان غير المتر ّب��ي على المجتمعات ال يُ�ضاهيه �ضرر �أيّ �ش��يطان �أو �أيّ
حيوان �أو �أيّ موجود(((.

(((
(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،3ص .306 - 305
م.ن ،ج � ،2ص .368
م.ن ،ج � ،13ص .402 - 401
م.ن ،ج � ،14ص .153

الفصل التاسع

ّ
اآلثار الطيبة لتهذيب النفس

ُّ
تصرف الحق تعالى في نفس اإلنسان

�أنت �إذا �أخل�صت ال�صورة الملكية الإن�سانية هلل ،وجعلت الجيو�ش الظاهرة الدنيوية للنف�س التي
هي عبارة عن القوى المت�ش � ّتتة في ملك البدن في مالذ ّ
الحق وطهّرت الأقاليم ال�س��بعة الأر�ضية
�أي الب�صر وال�س��مع والل�س��ان والبط��ن والفرج واليد والرجل من ق��ذارات المعا�صي وجعلتها تحت
ت�ص � ّرف مالئكة اهلل التي هي الجيو���ش الإلهية فت�صير ه��ذه الأقاليم بالتدريج ح ّقانية وتت�ص ّرف
بت�ص � ّرف الح� ّ�ق حتى يكون هو نف�س��ه � ً
أي�ضا من مالئك��ة اهلل �أو مثل مالئكة اهلل} :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰ{((( .فتح�ص��ل المرتبة الأولى من اال�س��تعاذة ويرحل ال�ش��يطان وجيو�ش��ه
عن مملكة الظاهر ويتوجّ هون �إلى الباطن ويهجمون على القوى الملكوتية النف�سانية(((.
ّ
ّ
تنور القلب بنور جمال الحق

ّ
فالحق تعالى ي�ؤيّده وينجّ يه باليد الغيبية من
�إذا قام الإن�س��ان بالأمر وجاهد في �س��بيل اهلل،
ظلم��ات عا َل��م الطبيعة ،وين �وّر �أر�ض قلبه المظلمة ب�إ�ش��راق ن��ور جماله ،ويبدله بها ال�س��ماوات
الروحية} :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ {((((((.
تسهيل المشكالت

(�آمل �أن) يُطهّروا قلوبهم من حبّ الدنيا و�أهواء النف���س التي ُتع ّد ر�أ���س ك ّل الخطايا ،وذلك
بالمجاه��دة وتحكي��م �أ�س���س التقوى لت�س��هل عليهم مواجهة م�ش��اكل الحياة وتحلو ف��ي �أفواههم
مرارات ال�سعي في خدمة ّ
الحق تعالى و�أحكام الإ�سالم المقدّ�سة(((.
(((
(((
(((
(((
(((

�سورة التحريم ،الآية .6
الإمام الخميني� ،آداب ال�صالة� ،ص .224
�سورة ال�شورى ،الآية .23
الإمام الخميني� ،آداب ال�صالة� ،ص .125 - 124
�صحيفة الإمام ،ج � ،2ص .55
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استلذاذ المرارات

ي��ا �أع ّزاء الإ�س�لام ور�أ�س��مال ال�ش��عب ،جاهدوا لك��ي ُتزيل��وا الأنانية من قلوبك��م ،وعليكم �أن
ُتدركوا وعلينا �أن ُندرك ب� ّأن ك ّل ما هو موجود فهو هو وتجليات جمالهّ � .إن الج�سم والنف�س والروح
ك ّله��ا من��ه ،فا�س��عوا �أن تزيلوا حج��اب الأنانية لتروا جمال��ه الجميل ،عند ذلك تنح ّل ك ّل م�ش��كلة
وينتهي ك ّل �ألم وم�ش ّقة وي�صير الفداء في �سبيله �أحلى من الع�س ل بل �أ�سمى من ك ّل �شيء(((.
ّ
عدم تأثير المقام على الشخص المهذب

ما �أكثر الذين يتغيّرون ،لو �أ�صبح �أحدهم مختار قرية ،نتيجة �ضعفهم النف�س��ي� ،س��رعان ما
يت�أ ّثرون بالمن�صب الذي ينالونه .وث ّمة �أ�شخا�ص يت�أ ّثر المن�صب والمقام ذاته بقوّة �شخ�صيّتهم.
وال�س �يّدان رجائ ي وباهنر لم ت�ؤ ّثر بهما ّ
قط رئا�س��ة الجمهورية للأول ورئا�سة الوزراء للثاني ،بل
هما اللذان �أخ�ضعا الرئا�سة لت�أثيرهما� ،أي جعال الرئا�سة في قب�ضتهما ،ولم ت�ضوهما الرئا�سة
تحت لوائها .وهذا در�س منهما ال ب ّد للإن�سان �أن يعتبره ،والحمد هلل هنالك الكثير من �أمثالهم
ف��ي ه��ذه الجمهورية لم يكترثوا بالجاه والمقام .لم تتغ ّي��ر �أحوالهم عندما نالوا مركز ًا مرموق ًا
عنه��ا ل ّما كانوا طلبة للعلوم الدينية �أو باعة في ال�س��وق ،فل��م يُ�صبهم الغرور والتكبُّر ولم يُثيروا
�ضجّ ة مفتعَلة في �أعقاب ذلك ليبرزوا �أنف�سهم ،وهذه ق�ضية فائقة الأهمية(((.
القوة ّ
عدم تأثير ّ
المادية على الروح

الأنبي��اء والأولي��اء مهم��ا نزل به��م ،ومهما �ضغط��ت عليهم الق��وى العالمية ،ف�لا ت�ؤ ّثر فيهم
�ش��يئ ًاّ � .إن ذاك الذي �أخذ بزمام بالد تمت ّد من الحجاز الى م�صر وجميع هذه المناطق� ،إيران
و�س��ائر المناطق كانت تحت �س��لطته ،وكانت قوّته البدنية والروحية بذاك النحو ،نرى �أ ّنه �أكثر
والمتو�س��طي الحال .وهذه القوى ب�أجمعها لم ت�ؤ ّثر في روحه ّ
قط ،ل ّأن
توا�ضع ًا من الم�س��حوقين
ّ
ال��روح كبي��رة بالق��در الذي ت�س��توعب فيه العا َلم ك ّل��هّ � .إن روح ًا مج ّردة عن ه��ذه الكدورات لهي
و�سيعة �سعة تجعل ك ّل العا َلم كنقطة فيها(((.
(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،18ص .334 - 333
م.ن ،ج � ،20ص .125 - 124
م.ن ،ج � ،11ص .268
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ّ
حرية اإلنسان في انعتاقه من اتباع النفس

� ّإن م�صدر جميع �أنواع التبعية يكمن في تبعية الإن�سان لنف�سه .ك ّل التبعيات تن�ش�أ من الإن�سان
نف�س��ه .فعندم��ا يكون الإن�س��ان تابع � ًا نجد (في الحقيقة) � ّأن نف�س��ه هي التابع��ة لبع�ض الجهات
فيه��ا ،تابع��ة لأهوائه ،تابعة لو�ضعه ،ك ّل تبعية للخارج م�صدرها يكون من داخل نف�س��ه .وعندما
تك��ون ل��ه ه��ذه التبعية للنف���س ف�إ ّنه �س��يتقبّل �أيّ نوع م��ن التبعية ُتفر���ض عليه من الخ��ارج ،لأ ّنه
عندما يجد �أمر ًا يتعار�ض مع الأهواء التي يحملها ،ف�إ ّنه �س��يعمل خالفه .و�إذا ما تح ّرر الإن�س��ان
م��ن تبعيت��ه لذات��ه ونف�س��ه ،ف�إ ّنه ال يكون تبع � ًا لغيره وال يخاف م��ن �أحد ،حتى ل��و اجتمعت �ضدّه
جمي��ع ق��وى العا َل��م ف�إ ّن��ه لن يخ��اف ،ل ّأن �أق�صى ما يُمكن �أن يح�صل هو �أن يموت ،ولي���س �ش �يء
�أ�سمى من هذا(((.
التقوى وعدم االهتمام بالجاه والمقام

لق��د �ش��اهدت البرلم��ان �آنذاك ،كان��وا ك�أ ّنما ينتظرون مج �يء �آية اهلل مد ّر���س ،بالرغم من
عدائه��م ل��ه ،لك ّنهم كانوا ي�ش��عرون بالنقي�صة �إذا لم يح�ضر مد ّر���س .واذا ما جاء مد ّر���س كان
ال�ش��عور ب ��أن �ش��يئ ًا جدي��د ًا ح��دث .لم��اذا كان الأمر هك��ذا؟ لأ ّن��ه كان غير مهت��م بالمن�صب وال
بالثروة وما �ش��ابه ذلك ،لم يكن ينظر �إلى هذه الأمور ،فال ي�ش �دّه المن�صب وال المال؛ كان على
تلك الحالة.
كنت حا�ضر ًا عندما كتب �أحدهم �شيئ ًا ،كان في زمن رئا�سة ر�ضا �شاه للوزراء قبل �أن يُ�صبح
مل��ك ًا وحينه��ا كان ر�ضا �ش��اه طاغية جاهل ًا يُ�ص ّف��ي جميع معار�ضية ،ج��اء �أحدهم وقال :كتبت
�ش��يئ ًا �إل��ى العدلية (الق�ض��اء) �أرجو �أن ُتعطيه لي�أخذوه �إلى معالي رئي���س ال��وزراء� -أو مثل هذا
التعبي��ر -ليطل��ع علي��ه .فقال مدر���س :ر�ضا خان ال��ذي ال يعرف ما �إذا كانت كلم��ة عدلية تكتب
بالعي��ن او بالأل��ف� ،أن��ا �أو�صل��ه له ليطلع علي��ه؟! لم يكن يقول هذا في غي��اب ر�ضا خان ،بل كان
يواجهه بمثل هذا الكالم .هكذا كان مدرّ�س.

((( �صحيفة الإمام ،ج � ،16ص .453
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لماذا كان مدرّ�س هكذا؟ لأ ّنه كان م ّتقي ًا ،لم يكن م ّتبع ًا لأهوائه ،ما } ﯰﯱﯲ{(((.
لقد كان �إلهه اهلل ع ّز وج ّل .لم يكن يعمل ويت�ص ّرف ليح�صل على الجاه والمن�صب �أو ما �ش��ابه
ذلك ،كا ن يعمل في �س��بيل اهلل .والذي يعمل من �أجل اهلل �س��تكون حياته بهذا ال�ش��كل ،فلم يكن
يتو ّقع �أن يواجه ما هو �أ�س��و�أ من الو�ضع الذي يعي���ش فيه .فلماذا ال يقوم بمثل هذه الأعمال؟ هو
ل��م يك��ن يخاف �أح��د ًا كذلك ،وعندما دخل ر�ضا �ش��اه البرلمان وراح جالوزت��ه ينادون ويهتفون
يعي���ش فالن ويعي���ش فالن ،قام مد ّر���س ووقف �أمامه وقال له :الموت لفالن و�أعي���ش �أنا! ح�سن ًا،
�أنت��م ال ُتدرك��ون ماذا يعني الوقوف �أمام ذلك ال�ش��خ�ص ،لك ّن��ه وقف .هذا لأ ّنه كان متح ّرر ًا من
�أهواء النف�س ،كان متقي ًا ،ولم يكن يدين لأحد(((.
التزكية ترفع أسباب الخالف

ل��و اجتم � ع ك ّل الأنبي��اء العظام في مدينة م��ا وفي بلد ما لن يختلفوا م��ع بع�ضهم �أبد ًا ،لأ ّنهم
تز ّك��وا ،فهم نالوا العلم والحكمة بعد تزكية نفو�س��هم .م�ش��اكلنا جميع ًا لأ ّنن��ا لم ُن ّ
زك ،لم ُنربّ .
�أ�صبح��وا علم��اء ولك��ن لم يتربّوا ،تف ّكره��م عميق ولك ّنهم ل��م يتربّوا .و� ّإن الخطر النا�ش �يء عن
العا ِلم الذي لم يُربّ ولم ي ّ
ُزك على الب�شر �أكبر من خطر المغول(((.
ّ
التزام الحق واجتناب الباطل

الحق من �أجل ّ
الذين يريدون التحدّث يجب �أن ينظروا هل يريدون ّ
الحق؟ � ّإن �أكبر �شيء يُع ّد
وجوده لدى الإن�س��ان ً
الحق و�أن ي�س � ّر ّ
الحق من �أجل ّ
كمال عظيم ًا هو �أن يطلب ّ
للحق لكونه ح ّق ًا،
و�أن يكره الباطل لأ ّنه باطل ،و�إذا جرى ّ
الحق بيد عدوّه �أن تكون عنده ال�سيطرة على نف�سه بحيث
يم��دح ذل��ك الح� ّ�ق ،و�إذا �ص��در الباط��ل من �أبنائ��ه �أو �أ�صدقائ��ه �أن تكون لديه ال�س��يطرة بحيث
الحق من �أجل ّ
يُبغ�ض��ه ويظه��ر كرهه له .الذين يريدون ّ
الحق قليل��ون؛ قليلون ج ّد ًا .وقليلون هم
الذين يكرهون الباطل ويبغ�ضونه لكونه باط ًال؛ هم قليلون ج ّد ًا(((.
((( �سورة الفرقان ،الآية .43
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،16ص .453 - 451
((( م.ن ،ج � ،14ص .391
((( م.ن ،ج � ،14ص .145
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زيادة ّ
القوة البدنية

(�إ ّنها) الريا�ضة الروحية التي �إذا مار�سها الإن�سان �ضاعفت من قدرته البدنية� .أنتم عليكم
الج � ّد واالجته��اد ف��ي تح�صيل تلك الق �وّة والتي هي ق��درة �إلهية ،ببركة الإ�س�لام وببركة موالنا
�أمي��ر الم�ؤمني��ن Qالذي كان رج ًال قوي ًا روحي ًا وج�س��دي ًا ،لتغدوا �أقوي��اء في كال الجانبين،
ب الروحي ،والجانب الج�سدي(((.
الجان 
االعتراف بالخطأ

العدل من �أيّ �شخ�ص �صدر فهو عدل .والجريمة والجور من �أيّ �شخ�ص �صدر فهو جور .الإن�سان
الكامل هو من �إذا �صدر عنه عمل باطل ي�سعى لإ�صالحه ،وال ي�أبى الإقرار به .بالطبع ال �أ ّنه يرتكب
مع�صية في الخفاء ثم ي�أتي ليتجاهر بها في العلن ،فهذا حرام .ولكن �إذا ح�صل الخط�أ؛ افتر�ضوا
�صحيفتكم التي �صدرت وانت�ش��رت االن� ،إذا ر�أيتم مقالة� ،أو افتتاحية وكان فيها خط�أٌ -والإن�س��ان
لي���س م�صون� ً�ا عن الخط�أ� -أو خ ٌ
�لاف لما يقت�ضيه المي��زان ،ف� ّإن مقت�ضى القوّة الروحية للإن�س��ان
ال�سليم هو �أن يكتب �أ ّنني �أخط�أت .الق�ضية هي � ّأن من كانت لديه هذه القوّة فهو مالك لنف�سه .و�إذا
لم تكن هذه القوّة في الإن�سان فهو لي�س ً
مالكا لنف�سه وال�شيطان هو الذي يملكها(((.
عدم الخوف من الموت

ولو ن ّزهتم �أنف�سكم وطهّرتموها ،ولو جعلتم �أعمالكم من�سجمة مع القر�آن الكريم ومع �أحكام
الإ�س�لام ،وجعلتم �أخالقكم قر�آنية ،وطهّرتم �أنف�س��كم فلن تخافوا �ش��يئ ًاّ � .إن الموت �أمر ي�س��ير
ولي���س ذي بال .وما كان عليه مولى الجميع �أمير الم�ؤمنين �س�لام اهلل عليه ،حيث يقول« :واهلل
الب��ن �أب��ي طال��ب �آن���س بالم��وت م��ن الطفل بثدي �أ ّم��ه»((( فلأ ّنه فهم حقيق��ة الدنيا وحقيقة ما
وراءها .لقد فهم معنى الموتّ � .إن الموت هو الحياة(((.
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،10ص .253 - 252
((( م.ن ،ج � ،14ص .173
((( ال�س��يد الر�ض��ي ،نه��ج البالغ��ة ،خطب الإم��ام علي ،خطبة رقم � ،5ص ،52تحقي��ق الدكتور �صبحي ال�صال��ح ،ط1967 ,1م ،خلقه
وعلمه.
((( �صحيفة الإمام ،ج � ،6ص .311
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قدرة مواجهة الطاغوت

ال�ش �بّان االيران ّي��ون والن�س��اء والرجال الذي��ن تربّوا في العهد الطاغوت��ي تربية طاغوتية لم
يتم ّكن��وا م��ن مواجهة الطاغ��وت .ولك ّنهم عندم��ا تحوّلوا بيد الق��درة الإلهية �إلى �أف��راد ثوريين
بعيدين عن الرغبات ال�شيطانية ،ا�ستطاعوا دحر تلك القوّة العظيمة(((.
إيجاد ّ
القوة اإللهية

ف��ي انت�صارك��م كان الأم��ر معكو�س � ًا .لق��د تخ ّليتم عن �آمالك��م ،في ذلك الوق��ت عندما كان
ي�س�ألكم �أحدهم عن حال عملكم �أو و�ضع دكانكم لع ّلكم كنتم ت�سخرون منه وتت�ساءلون �أهو وقت
هذه الأ�سئلة وهذا االهتمام؟ لقد نبذتم �آمالكم خلفكم ،وتوجّ هتم نحو اهلل .هذا الإقبال على اهلل
والهجرة من النف�س �إلى اهلل هو �أعظم الهجرات .الهجرة من النف�س �إلى ّ
الحق ومن الدنيا �إلى
عالم الغيب كانت ال�سبب في تعزيز قوّتكم .فلم يعد مه ّم ًا عندكم عدد الأيام التي �ستعي�شونها،
هذه الق�ضايا لم تكن مطروحة .كان ال�ش��باب يرونهم يطلقون الر�صا�ص ،وي�ش��اهدون الدّبابات
�آتيةّ ،
والر�شا�شات تعمل ،ورغم ذلك يهجمون .هذه القوّة قوّة �إلهية .وتلك القوّة الإلهية هي التي
ع � ّززت الإ�س�لام منذ الب��دء ،وهي التي فجّ رت فيك��م نبذ الدنيا والتوجّ ه نح��و عالم الغيب ،نبذ
الأنانية والتوجّ ه نحو الرحمة الإلهية ،هذه هي القوّة الإلهية .فحافظوا عليها(((.
الغلبة على العدو

� ّإن التوجّ ��ه �إل��ى اهلل تب��ارك وتعال��ى وم�صدر القوّة ه��و الذي ين�صركم� .أنت��م وك ّل الأ�صدقاء
الذين يريدون اال�س��تعداد لجي���ش الع�شرين مليون ،و�إن �ش��اء اهلل يُو ّفقوا لذلك� ،أو�صيكم جميع ًا
ح�صلوا االطمئن��ان القلبي� ،أوج��دوا الق �وّة الإلهية في
ب ��أن ُتوج��دوا في �أنف�س��هم ق �وّة الإيم��انّ .
ُرهب اهلل تب��ارك وتعالى �أعداءكم
نفو�س��كم .ه��ذه الق �وّة الإلهية والقدرة الإلهية ت ��ؤدّي �إلى �أن ي ِ
ويُرعبهم ،وتنت�صروا عليهم مهما كثر عددهم(((.
(((
(((
(((

�صحيفة الإمام ،ج � ،18ص .471
م.ن ،ج � ،11ص .369
م.ن ،ج � ،12ص .242
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خشية المستعمرين

� ّإن عمالء اال�ستعمار يخ�شون الإن�سان ..الم�ستعمرون الذين ال يُف ّكرون بغير نهب ثرواتنا ،ال
ي�سمحون �أن يتربّى في جامعاتنا الدينية والعلمية «�إن�سان»� .إ ّنهم يخ�شون الإن�سان .ف�إذا ما وجد
�إن�سان في دولة ما ف�إ ّنه �سوف يُهدّد م�صالحهم(((.
ّ
عدم التأثر بالترغيب والترهيب

�إ ّننا بحاجة �إلى الإن�س��انّ � .إن دولتنا بحاجة �إلى تن�ش��ئة الإن�سا ن ال�سليمّ � .إن الذي يتخ ّرج من
م� ّؤ�س�س��تكم �أو م� ّؤ�س�س��تنا �إذا كان م�ؤمن ًا ف�إ ّنه لن ير�ضخ لظلم الأجانب ولن ي�س��تطيعوا �إخ�ضاعه
بالترغي��بّ � .إن الترغي �ب والترهي��ب �إ ّنم��ا ي�ؤ ّثران في الذي��ن ال �إيمان لهم� .أمّا الإن�س��ان الم�ؤمن
التق��ي ف�لا الترغيب ي�ؤ ّثر فيه فيرتكب خيانة في �س��بيل ك�س� ٍ�ب ما ،وال الترهي��ب ،لأ ّنه يوازن بين
التهديد ومخالفة التكليف (فيقول ال ينبغي �أن �أفعل)(((.
ّ
ميل الكل إلى العدالة

�إذا كان ذلك ال�ش��خ�ص الحاكم على ال�ش��عب ً
عادل ومتبن ّي ًا للعدالة� ،س��يكون جهازه الحاكم
متبن ّي ًا للعدالة في المجتمع .و�سوف تميل كافة الفئات التي تتبعه �إلى العدالة قهر ًا ،بما في ذلك
دوائر الدولة التي لن تجد لنف�س��ها مخرج ًا �إال بتطبيق العدالة .وهكذا تنت�ش��ر العدالة .هذا في
حال حكم ال�ش��عب �إن�س��ان مز ّكى ،ف�إذا ما ُز ّكيت �أنف���س �أبناء ال�ش��عب ،ت�س��تحيل هذه الدنيا لهم
جن ًة وتزول من �أمامهم جميع العقبات(((.
تأمين سعادة البلد

البلد الذي فيه �إن�سان مه ّذب ال يُعاني من م�شاكل ،ل ّأن االن�سان الواعي المه ّذب ي�ؤمّن جميع
�أبعاد ال�س��عادة للبلد .الإن�س��ان الم�ؤمن باهلل تبارك وتعالى ،الإن�سان الملتزم ،الإن�سان المه ّذب،
يقطع يد الظالم(((.
(((
(((
(((
(((

الجهاد الأكبر� ،ص .62
�صحيفة الإمام ،ج � ،7ص .472
م.ن ،ج � ،9ص .135
م.ن ،ج � ،7ص .532 - 531
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سراية تهذيب الحاكم إلى الرعية

�إذا كان �ش��خ�ص� ،أو �س��لطان� ،أو رئي�س دولة ،مه ّذب ًا و�صالح ًا ،ف� ّإن المحيطين به �سي�صيرون
ب�أجمعه��م �صالحي��ن ،ومنهم �سي�س��ري الأمر �إلى الأدن��ى .ولذلك تالحظون �أ ّن��ه �إذا تو ّلى حاكم
عادل �أمور النا�س على مدى ع�شرين عام ًا ،ف�إ ّنه �سي�ؤدّي �إلى وجود دولة عادلة(((.
إيجاد الوحدة بين الناس

يج��ب �أن نك��ون ي��د ًا واحدة كما �أمرنا الإ�س�لام ،الم�س��لمون ي��د واحدة على من �س��واهم .يد
واح��دة ال ي��دان� .أن نك��ون ي��د ًا واحدة يعني �أن نقوم بعمل واحد ،فلو قي��ل يدان فربما ت�ؤدّي هذه
اليد ً
عمل ال توافقه اليد الأخرى .يجب �أن نكون يد ًا واحدة ،واليد الواحدة تعني �سحق �أنف�سكم،
وتبدي��د الآمال التي تت�صوّرون ب�أ ّنها ُت�ش � ّكل �ش��يئ ًا  ..حاولوا �أن تت�أ ّمل��وا فيمن نكون نحن وما هي
ه��ذه المنظوم��ة ال�شم�س��ية وهذه المج ّرات ال�س��ماوية ف��ي مقابل عظمة اهلل تعال��ى حتى ُتدركوا
ب�أ ّننا ُنعاني من �ش��يطنة خبيثة ،ولي���س �أ ّنه يوجد �شيطنة ويوجد �أمر �آخر� .إ ّننا مبتلون ب�شيطنات
كامنة في نفو�س��نا وهي �ش��يطنات خبيثة وحقيرة .وال ب ّد لكم من العمل على �إنقاذ �أنف�س��كم وال
ب ّد لنا من العمل على �إنقاذ �أنف�س��نا .ف�إذا تح ّررتم من هذا القيد فما يلي ذلك �س��يكون �س� ً
�هل.
�س��تكون الوحدة �س��هلة ي�س��يرة .ولكن يجب �أن نتخ ّل�ص من هذا القيد ،من قيد الأنانية حيث ك ّل
ما هو موجود هو لي �أنا ال غير .ومثل هذا ُتعاني منه ك ّل النفو�س ما لم يتمّ تهذيبها(((.
ّ
صحة مسار اإلنسان المهذب

لو � ّأن العا َلم ب�أجمعه �س��لك الم�س��لك الخاطئ ،ف� ّإن �شخ� ًصا واحد ًا تربّى على تعاليم الأنبياء
ال ي�سلك الخط�أ(((.

(((
(((
(((

�صحيفة الإمام،ج � ،7ص .285
م.ن ،ج � ،17ص .530
م.ن ،ج � 9ص .14

