
 

 

  كفاح من أجل الوصول للمجتمع اإلسالميلا ضرورة
  )ره(طهران ـ حسينية اإلمام الخميني : المكان
  .م٢٨/٨/٢٠١٧.  هـ٦/١٢/١٤٣٨.   ش٦/٦/١٣٩٦: الزمان

   من طلبة الحوزات العلمية في محافظة طهرانحشد: الحضور
  بدء العام الدراسي في الحوزات العلمية: المناسبة

   
حــوزات العلميــة، استــضافت حــسينية اإلمــام الخمينــي علــى أعتــاب بــدء العــام الدراســي فــي ال

م لقـــاء قائــد الثــورة اإلســالمية اإلمــام الـــسيد ٢٨/٨/٢٠١٧صــباح يــوم االثنــين ) رحمــه اهللا(
وخـالل الكلمـة التـي . علي الخامنئي بجمع من طالب الحوزات العلميـة فـي محافظـة طهـران

اح مـــن أجـــل الوصـــول للمجتمـــع ألقاهـــا أثنـــاء اللقـــاء اعتبـــر ســـماحته أننـــا بحاجـــة اليـــوم للكفـــ
  .  اإلسالمي بعد أن وصلنا للحكومة اإلسالمية

  :وفي ما يلي النص الكامل للكلمة التي ألقاها سماحته خالل هذا اللقاء
   

  )١(بسم اهللا الرحمن الرحيم 
والحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أبي القاسـم المـصطفى محمـد، 

طيبــين األطهــرين المنتجبــين الهــداة المهــديين المعــصومين، ســيما بقيــة اهللا فــي وعلــى آلــه األ
  .األرضين

ًأنا مسرور جدا لهـذا اللقـاء، فباإلضـافة إلـى أن مجالـسة طلبـة العلـوم الدينيـة والتحـاور معهـم 
ٌعمل محبب وطيـب بالنـسبة لنـا، فـإن األفكـار واآلراء التـي طرحـت فـي هـذه الجلـسة ـ سـواء  ٌ ٌ

ًا األعزاء هنـا وأخـذت مـنهم مالحظـاتهم التـي كتبوهـا والتـي ربمـا سأسـتطيع الحقـا التي طرحه ُ
إن شاء اهللا التدقيق فيها أكثـر، أو تلـك اآلراء التـي وقـف عـدد مـن إخوتنـا األعـزاء وطرحوهـا 

  .كاعتراض أو كمطالبة ـ كل هذه اآلراء كانت آراء جيدة ومريحة ومرضية بالنسبة لي
شباب ـ الـشباب وطلبـة العلـوم الدينيـة الـشباب ـ أرى غرسـات روضـة عندما أنظر لكـم أيهـا الـ

. الحمـــد هللا علـــى أن هـــذه الغرســـات قـــد نمـــت وكبـــرت. اإلمامـــة والواليـــة الفارعـــة الـــصاعدة
َالبعض منها أثمـر وبعـضها يمكـن أن تطمـئن المـرء بأنهـا سـوف تثمـر ُهـذا مـا يستـشفه المـرء . ُ

َومــــ«. مــــن الكلمــــات واآلراء ومجمــــل اللقــــاء رج شــــطأه فــــآزره َ ُثـلهم فــــي اإلنجيــــل كــــزرع أخ ََُ ََ َْ َ َْــــ َْ َ ٍ ُْ َ َ ِ ِ ِْ ِ ُ
ار َفاستـغلظ فاستـوى على سوقه يـعجب الزراع ليغيظ بهـم اْلكف ـ ُ ُ ِِ َ َ َ َِ َِ َ َ  ُ َِ ْ ُ ُِ ِ َ َْ َْ وهـذه النقطـة األخيـرة ). ٢(» َْ

إن وقــوفكم علــى أرجلكــم وتنــاميكم وتــصاعدكم وتعــاظمكم . علــى جانــب كبيــر مــن األهميــة



 

 

ُوي وقـدراتكم المختلفـة تعجـب الـزراع وتبهـرهم، أي إن الـذين نثـروا هـذه البـذور عنـدما المعن
ينظــرون ويــرون هــذه الحــاالت مــن التقــدم وهــذه األفكــار الجديــدة وهــذه الوجــوه المتفائلــة 

ُيعجبـــون ويدهـــشون لهـــا ار«واألهـــم مـــن ذلـــك . ُ ّـــليغـــيظ بهـــم الكف ُ ِِ َ ، إن هـــذا النمـــاء يغـــضب »ِ
إذا وجـــدنا أن ســـلوكنا بالـــشكل الـــذي ال يغـــضب منـــا . بغـــي أن يكـــونأعـــداءكم، وهـــذا مـــا ين

أعـــداء الـــدين وأعـــداء اإلســـالم وأعـــداء ســـيادة القـــرآن وال ينزعجـــون مـــن وجودنـــا فيجـــب أن 
إذا كـــان أميـــر المـــؤمنين علـــي بـــن أبـــي طالـــب وتلـــك . نـــشك فـــي كوننـــا مفيـــدين ذوي منفعـــة

ب منه أمثال معاوية وعمرو بن العـاص القاطعية والحركة وما إلى ذلك، فمن الطبيعي أن يغض
ُليغيظ بهم«ًوأنتم أيضا تسيرون في هذا الدرب . أو غيرهم ِِ َ   ).٣(» ّ الكفار ِ

لقــد . الحمــد هللا يــشاهد اإلنــسان أن هنــاك فــي الحــوزات العلميــة حــاالت نمــاء بــارزة ومميــزة
ُالتـي طرحـت ًاستمعت بدقة لآلراء التـي ذكرتموهـا، وطبعـا يجـب أن أراجـع نفـس هـذه اآلراء 

مــرة أخــرى إن شــاء اهللا، وأنظــر وأفكــر فيهــا إذا وفقنــا اهللا، ولكــن هــذا القــدر الــذي اســتمعته 
ًاآلن كان مرضيا ومريحا وباعثا على األمل بالنسبة لي ً ًكان جيدا جدا. ً ً.  
ـــى وجـــه االختـــصار ـــين أو ثـــالث عل ًطبعـــا ســـجلت هنـــا نقاطـــا ومالحظـــات . أشـــير إلـــى نقطت ً

أطرحهــا إذا ســنحت الفرصــة إن شــاء اهللا، لكننــي أشــير إلــى نقطتــين ألطرحهــا علــيكم وســوف 
  .أو ثالث نقاط بإيجاز

هــذه الكلمــات التــي ألقيتموهــا وهــذه العبــارات الجيــدة واألفكــار . ًأوال ال تــستهينوا بالدراســة
الحسنة، ال تعني أنكم درستم بصورة جيدة، بل معناها أنكم حـسنو األفكـار وحـسنو البيـان، 

ًتم دراســــتكم بــــصورة جيــــدة أيــــضا؟ ال يمكــــن مــــن هــــذه الكلمــــات واآلراء ولكــــن هــــل درســــ
  .يجب أن تدرسوا بصورة جيدة. االستنتاج بأنكم درستم بنحو حسن

ــــين حــــين وحــــين  كنــــت أدرس الرســــائل والمكاســــب فــــي مدينــــة مــــشهد، وكــــانوا يعتقلوننــــا ب
لــسجن نــستأنف ثــم عنــدما كنــا نخــرج مــن ا. ويأخــذوننا إلــى الــسجن وكــان تالميــذنا يتفرقــون

الـــدرس مـــرة أخـــرى ويجتمـــع الطلبـــة مـــن جديـــد، وكـــان شـــوق النـــضال والكفـــاح ومالحظـــتهم 
لحالي ـ ذلك الضرب الخاص الذي كنا نتلقاه يومذاك من األجهـزة الحاكمـة ـ كـان فـي بعـض 

تفاصــيل مــا قالــه . ُاألحيــان يــصيبهم بالــشكوك والتــردد تجــاه هــذا الــدرس الــذي نلقيــه علــيهم
ُالمكاسب، أو ما هو المراد من العبارة في الكفايـة مـثال، عنـدما كنـت أطـرح في ) ٤(الشيخ  ً

ًهذه األمور أجد أنهم يـصابون بـشيء مـن الـشك والتـردد، فكنـت أقـول لهـم دومـا يـا أبنـائي : ُ
كنـت أقـول لهـم إن . األعزاء، اعلموا أنكم إذا لم تدرسوا فال تستطيعون التأثير بـشكل جيـد

  .ً لن يثمر شيئا، فيجب أن تدرسوامن ال تكون جذوره قوية



 

 

إذا أردتـــم أن تـــؤثر أفكـــاركم واقتراحـــاتكم وخـــصوصياتكم البـــارزة التـــي تتمتـــع بهـــا نفوســـكم 
وروحيــاتكم والحمــد هللا، إذا أردتــم أن تكــون مــؤثرة فــي المجتمــع فيجــب أن تكونــوا متعلمــين 

سـة بعـين الجـد، خذوا قـضية الـدرس والدرا. بمستوى جيد وينبغي أن تدرسوا وتكونوا فضالء
ُوال تقولــوا إن العــالم اآلن يــدار بالتقــدم التقنــي ومــا شــاكل، ونحــن جالــسون نقــرأ علــى ســبيل 

ال، يجـب أن تقـرأوا منطـق المظفـر هـذا، ! ًالمثال حاشية المال عبد اهللا أو منطق المظفر مثال
ويجـــب أن تقـــرأوا كتـــاب النحـــو أو كتـــاب الـــصرف كمقدمـــة، ويجـــب أن تقـــرأوا كتـــاب الفقـــه 
وكتــاب األصـــول هـــذا لتـــستطيعوا التــأثير كرجـــال ديـــن، وســـوف أقــول مـــا معنـــى رجـــال الـــدين 

كــان لــدينا بــين رجــال الــدين أفــراد لــم يكــن ينقــصهم شــيء مــن . يجــب الدراســة. الروحــانيين
حيث الكفاح لكنهم لم يكونوا يتحلـون بالنـصاب الـالزم مـن الناحيـة العلميـة، فلـم يـستطيعوا 

الـذي اسـتطاع . حوظ في تقدم الكفاح أو في خلـق هـذا الحـراك العظـيمأن يؤثروا التأثير المل
ادرســوا، . ًفعــل ذلــك كــان شخــصا مثــل اإلمــام الخمينــي الــذي كــان يتحلــى بالنــصاب الكامــل

  .تعاملوا مع الدراسة بجد. هذه هي توصيتي األولى
أو الحــوزة النقطـة الثانيــة هــي أن لكــم انتقــاداتكم تجــاه الحــوزات العلميــة ـ إمــا حــوزة طهــران 

تلك الحوزة التي تطمحون لها وتقولون إنها غير متـوفرة ! العلمية بصورة عامة ـ ال بأس بذلك
نعـــم، . إرادتكـــم هـــي التـــي توجـــد الحـــوزة. وغيـــر متحققـــة اآلن، تلـــك الحـــوزة أوجـــدوها أنـــتم

ليست لديكم المكانة اإلدارية والدعم والمصادر الماليـة التـي تـستطيعون بهـا اتخـاذ قـرار مـا 
ًعلــى ســبيل المثــال والعمــل وفقــا لــه بــشكل فــوري، بيــد أن تحقيــق المطالــب اإليجابيــة لــيس 

. ًفقط باإلدارة وامتالك المصادر المالية، بل إنه ال يتحقـق أحيانـا حتـى بـامتالك هـذه العوامـل
الـــدوافع والحـــوافز والميـــول : ال بــد مـــن شـــيء آخـــر، وهـــذا الـــشيء اآلخـــر هـــو مـــا تمتلكونـــه

ويجــب النــضال والكفــاح، فمــن . هــذا هــو الــالزم. الغايــة التــي تنــشدونهاووضــوح المطلــوب و
ًوهــذه الحــوزة المطلوبــة أيــضا يجــب تحقيقهــا . دون الكفــاح ال يتحقــق وال يحــصل أي شــيء

ـــسقط... يعـــيش«ًطبعـــا لـــيس معنـــى الكفـــاح رفـــع شـــعارات . بالكفـــاح ـــيس معنـــاه »...وي ، ول
اهـــدة والتحـــدث والتفكيـــر والتـــداول الكفـــاح الـــسياسي، إنمـــا الكفـــاح بمعنـــى الـــسعي والمج

وبــالطبع فمــن واجبنــا نحــن أن . إذن، أنــتم اصــنعوا هــذه الحــوزة. الفكــري والتنظــيم والتــشكل
ولكــن مــا ينبغــي أن . الــسادة مــدراء الحــوزة مــن واجــبهم تــسهيل األمــور واألعمــال. نــساعدكم

أنـتم مـن يجـب . ميحصل في المستقبل ينبغي أن تشعروا بأعباء مسؤوليته الثقيلة على عاتقك
أن تقوموا بهذه األعمال، وقد يأتي دوركم بعد عشر سـنين أو خمـس سـنين أو خمـس عـشرة 



 

 

سوف يحصل هـذا األمـر علـى كـل حـال وأنـتم مـن تـستطيعون المبـادرة . سنة لتمارسوا دوركم
  .ًهذه أيضا نقطة. والعمل

أنـا ال » ل كذا وكذاكنا قد جئنا إلى الحوزة ليحص«قال أحد األصدقاء األعزاء حول الحوزة 
جئنـا «؟ قولـوا »كنـا«ما معنـى . »جئنا«بل قولوا » كنا قد جئنا«ال تقولوا . أوافق هذا التعبير

ًلـيكن بيـانكم معبـرا عـن . أي عبـروا فـي بيـانكم عـن اسـتمرار تواجـدكم. »ليتحقق كيت وكيت
ق بنحـو قـاطع ّتلك العزيمة الراسخة التي يتحلى بها السائر والعداء والذي يجوب هذا الطريـ

. »جئنا ليحصل كـذا«ّوبتصميم، عبروا عن هذه العزيمة باستمرار واذكروها واطرحوها وقولوا 
ــــصمدون . نعــــم، يجــــب أن يحــــصل وســــوف يحــــصل عنــــدما تقــــررون وتــــصممون وتقفــــون وت
ًواعلمــوا طبعــا أن مقــام العمــل يختلــف ببــون عــن . ّوتنــضجون الــرأي فــسوف يحــصل بالتأكيــد

. ًبينهمــا بــون محــسوس ذو معنــى تمامــا. عــة والتخطــيط ومــا إلــى ذلــكمقــام التفكيــر والمطال
الكثيــر مــن الكــالم الــذي نقولــه طموحــات وآمــال تجــري علــى اللــسان علــى شــكل جمــالت 
وكلمـــات، لكـــن نفـــس هـــذه اآلمـــال عنـــدما تريـــدون العمـــل بهـــا فـــال بـــد مـــن بـــذل الكثيـــر مـــن 

ًختلــف ببــون واضــح تمامــا فيجــب عــدم الوقــوع فــي خطــأ، ســاحة العمــل والواقــع ت. المــساعي
علـى المـستوى العملـي ال تنجـز الكثيـر مـن . عن ساحة الذهن والمطالعة والتصورات الذهنية

ُكنـت . وقد كانت هذه إحدى مشكالتنا خالل فترة الدفاع المقدس. األعمال بهذه السهولة
ــا اجتماعــات عــسكرية، فكــانو ُفــي ذلــك الحــين رئيــسا للجمهوريــة، وكانــت تعقــد فــي مكتبن ا ً

يأتون ويفرشون الخرائط العسكرية ويقولون نريد التحرك من هنا لنصل إلى هنا، ونحتاج هـذا 
ًبعــض أصــدقائنا الــذين صــاروا تــدريجيا مــسؤولين فــي شــؤون . العــدد مــن القــوات أو المعــدات

ًالحــرب كــانوا ينظــرون فيــرون أن مــن هنــا إلــى هنــا لــيس ســوى خــط قــصير جــدا، لــذلك كــانوا 
ًطون وعودا ويتخذون قرارات، بينما الواقع والعمل يختلف بخـصوص مـن يقتنعون بسرعة ويع

ًهنــا إلــى هنــا، خــذوا مــثال فــي عمليــات رمــضان، ســاحة العمــل تختلــف عــن ســاحة الــذهنيات 
  .ًهذه أيضا نقطة كنا نريد طرحها. واألفكار وما إلى ذلك

 مجتمعنـا نقطة أخرى هـي أن بعـض الكـالم الـذي نقولـه هـو حـول رجـال الـدين، أي مجموعـة
العلمــي ـ الــديني الــذي نــسميه رجــال الــدين وهــو طيــف يبــدأ مــن الطلبــة ويمتــد إلــى مراجــع 

. هكذا هي نظرتنا فـي بعـض األحيـان. نبدي ونطرح بعض التوقعات من رجال الدين. التقليد
. ًوأحيانــا ال، أي إن مخاطبنــا ومــن نقــصده بكالمنــا لــيس رجــال الــدين بــل الحــوزات العلميــة

لميـة معناهـا أمـاكن تربيـة وإعـداد رجـال الـدين ومحـل إعـداد طلبـة العلـوم الدينيـة الحوزات الع
ًعلميا وفكريا وروحيا ً بعض األمور التي نخاطب بها الحـوزة العلميـة لـيس . هذه قضية أخرى. ً



 

 

دققــوا فــي هــذا . المخاطــب بهــا الحــوزة العلميــة بــل المخاطــب والمعنــي بهــا كــل رجــال الــدين
اك توقعـات تتعلـق بمجمـوع رجـال الـدين، بمـن فـيهم مراجـع التقليـد أو هن. الفرز بين األمرين

وتـارة ال، نطـرح توقعـات . المدرسين أو رجل دين مسؤول في مؤسسات البالد وما إلى ذلك
في مثل هذه الجلـسات المقـصود هـو الحالـة الثانيـة أكثـر مـن الحالـة . تتعلق بالحوزة العلمية

  .مهمة ولدينا ما نقوله بشأنهاًاألولى، مع أن الحالة األولى أيضا 
لقــد طــرح أصــدقاؤنا . ًأيهــا األصــدقاء، الموضــوعات التــي طرحتموهــا أعتقــد أنهــا جيــدة جــدا

ًإنني أستمتع حقا وأشكر اهللا على وجود اهتمـام بهـذه النقـاط واألمـور، ألننـي . قضايا أساسية
 المهمـة الجاريـة فـي أرى أن شبابنا من طلبة العلوم الدينيـة ورجـال الـدين علـى صـلة بالـشؤون

أن . ًولكـن نقـول أيـضا إن الثـورة مـستمرة. البالد والمجتمـع، وأنهـم يفكـرون ويتناقـشون فيهـا
إن الثــورة علــى كــل حــال كانــت حادثــة وانتهــت، ولنعــد إلــى «يــوحي الــبعض ويكتبــوا ويقولــوا 

 بجماعــة ُقلــت ذلــك اليــوم فــي لقــائي. فهــذه خيانــة للثــورة، فــالثورة ال تنتهــي» حياتنــا العاديــة
ًإن الثـــورة تمحـــق القـــيم واألوضـــاع الـــسابقة وتخلـــق قيمـــا وأوضـــاعا ) ٥(الـــسادة المـــسؤولين  ً
وهــذا شــيء . والحفــاظ علــى هــذه القــيم الجديــدة هــو اســتمرار الثــورة. جديــدة فــي المجتمــع
األيدي والقوى نفسها التي عارضت أصل الثـورة بكـل مـا أوتيـت مـن . صعب وأعمال عسيرة
ًها ســوف تعــارض اســتمرار القــيم الثوريــة أيــضا، وســوف تعاديهــا، وتــرون قــوة وعرقلــت مــسيرت

وعليــه إذا كانــت الثــورة بحاجــة إلــى كفــاح لكــي تنتــصر فالحاجــة ال تــزال . أنهــم يفعلــون ذلــك
ًاليـوم أيــضا قائمـة للكفــاح كــي نـستطيع تكــريس هــذه القـيم الثوريــة، ويجــب أن نـصل بهــا إلــى 

  ً.مياًالنتائج ليكون المجتمع مجتمعا إسال
ًلـيس لـدينا مجتمعـا إسـالميا، ولـيس لـدينا حكومـة إسـالمية مـن بـين تلـك المراحـل المتعـددة . ً

ــأتي  التــي طرحناهــا ال نــزال فــي مرحلــة الحكومــة اإلســالمية، ومــن بعــد الحكومــة اإلســالمية ي
اســتطعنا إيجــاد ثــورة إســالمية، أي . لــدينا هــذه المراحــل أمامنــا. الــدور للمجتمــع اإلســالمي

طيــب، حــصل .  إيجــاد حركــة ثوريــة، ثــم اســتطعنا علــى أساســها إيجــاد نظــام إســالمياســتطعنا
لحــد اآلن توفيــق ونجــاح وهــو علــى جانــب كبيــر مــن األهميــة، ولكــن هنــاك بعــد ذلــك إيجــاد 
حكومــة إســالمية، بمعنــى إيجــاد تــشكيالت ومؤســسات إداريــة إســالمية للــبالد، وال نــزال فــي 

ًطبعا هذا ال يعنـي أن . عن المقصد والهدف المنشودهذه القضية على مسافة طويلة تفصلنا 
ًيشعر أحد باليأس، أبدا، فنحن نتقدم إلـى األمـام باسـتمرار، علـى الـرغم مـن كـل المعارضـات 

. وعلــى الــرغم مــن كــل العراقيــل والحــرب النفــسية التــي تــشن، نحــن نتقــدم ونــسير بــال شــك
ــدينا أ ــاك وهنــاك الكثيــر مــن األدلــة علــى ذلــك، ولكــن ال تــزال ل ًعمــاال ومهامــا، فــال تــزال هن ً



 

 

وبعـد أن تحققــت الحكومـة اإلســالمية . مـسافة تفـصلنا حتــى نـستطيع إيجـاد حكومــة إسـالمية
  .إذن، ينبغي الكفاح أيها األعزاء. سيبدأ الدور للمجتمع اإلسالمي

ًفي ذلـك الحـين أيـضا أي خـالل فتـرة مـا قبـل الثـورة كـان هنـاك أشـخاص يحبـون المجاهـدين 
 لكــنهم ال يقتربــون ألي جانــب مــن جوانــب الكفــاح، لــم يكونــوا يمــدون أيــديهم والمكــافحين

ًللمشاركة أبدا، بـل لـم يكونـوا حتـى ليقتربـوا مـن سـاحة الكفـاح، لكـنهم كـانوا يحبـون الكفـاح 
ًوقـــد كـــان هنـــاك أيـــضا أشـــخاص يبغـــضون المكـــافحين، وكـــان هنـــاك أشـــخاص . والمكـــافحين

 ـ هــذا محفــوظ فــي محلــه ـ ولكــن مــن بــين النــاس يعــادون المكــافحين ويتعــاونون مــع العــدو
الصالحين األخيار لم يكونوا قالئل أولئك الذين كانوا يحبون المجاهـدين المناضـلين لكـنهم 

ّنعـم، يـوم تحلحلـت جبهـة العـدو وتبـين . ًال يدخلون ساحة النضال، ولم يكونوا يفعلـون شـيئا
لـسواد األعظـم إلـى الـساحة وأنهـى ًأن النظام الطاغوتي آيل إلى الـسقوط، طبعـا دخـل ذلـك ا

القـــضية وحـــسمها، ولكـــن فـــي فتـــرة عـــسر النـــضال كـــان المناضـــلون المكـــافحون هـــذا العـــدد 
ًكمــا كــان الكفــاح الزمــا فــي . ًوكــذا الحــال اليــوم أيــضا. الــذين يــسعون ويعملــون فــي الــساحة

م ال بـد ًذلك الحين ولم يكن يكفي القعود جانبا ومحبة المجاهدين المكافحين، كـذلك اليـو
من الكفاح، فالقعود ومدح المكافحين والثناء عليهم ال يكفي، بل ينبغي الدخول فـي سـاحة 

ًطبعا الكفاح اليوم يختلف اختالفا ماهويا عن الكفاح في ذلك الحـين، لكـن الكفـاح . العمل ً ً
  .يجب أن تجدوا طريق هذا الكفاح. كفاح وسعي ومجاهدة

قـدم عـدد مـن الـسيدات والـسادة اقتراحـات يجـب وأشـير إلـى نقطـة بخـصوص االقتراحـات ـ 
أن ننظر فيها إن شاء اهللا، ويجـب عـرض هـذه االقتراحـات علـى اإلخـوة والـسادة المحتـرمين 
في اإلدارة ليتابعوها، سوف ننظر فيهـا ونراهـا إن شـاء اهللا لنـرى هـل نـستطيع تحقيقهـا أم ال ـ 

حـــه انظـــروا ودققـــوا كـــم هـــو أي اقتـــراح تريـــدون طر. وهـــي أنـــه يجـــب طـــرح اقتراحـــات عمليـــة
وأشـير هنـا . ًاطروحـوا بـرامج وخططـا متطابقـة مـع الواقـع علـى األرض. ًممكـن التحقيـق عمليـا

ُأيـضا إلـى الكـالم الـذي قلتـه قبـل البارحـة  للـسادة المـسؤولين ـ ألنـه يقـال هنـا باسـتمرار ) ٦(ً
ــامج والخطــة شــيء أ ــامج كــذا ـ قلــت لهــم إن البرن ــامج كــذا وبرن كثــر مــن رســم ُبرنــامج وبرن

ًاألهــداف، فرســم األهــداف وتعيــين األهــداف لــيس برنامجــا أو تخطيطــا البرنــامج عبــارة عــن . ً
. رسـم الطريــق والجـادة نحــو الهــدف، هـذا هــو البرنـامج، هــذا مــا يـسمونه البرنــامج أو الخطــة

إذا كانت الجادة التي تريدون مدها ال تراعون فيها خصوصيات األرض ومميزاتها وال تعدون 
سكم لمواجهــــة هــــذه الخــــصوصيات والتعــــاطي معهــــا فــــسرعان مــــا ســــتواجهكم الموانــــع أنفــــ

طيـب، كـان . والعقبات، فتصلون على سـبيل االفتـراض إلـى مرتفـع وتقولـون ال يمكـن اجتيـازه



 

 

ًينبغي عليكم منذ البداية التفكيـر والتقـدير بـأن ثمـة مرتفعـا فـي هـذا الطريـق، فـي هـذا الطريـق 
ّما ال تكونـون قـد خمنـتم عنـد. لطريـق نهـر، وال بـد لـه مـن جـسرمرتفعات صخرية، وفي هـذا ا

هــذه األمـــور ولـــم تـــدرجوها فـــي خطـــتكم ولـــم ترســـموا الخطـــة والبرنـــامج علـــى أســـاس الواقـــع 
ينبغـي كتابـة الخطـة فـي ضـوء . ًالموجود على األرض، فسوف تتعطل مسيرتكم وتتوقـف طبعـا

  .ينبغي أخذ ما هو واقع ويمكن العمل به بنظر االعتبار. الواقع
ًرا، فألذكــر نقطتــين أو ثالثــاطيــب، لقــد فــات الوقــت كثيــ إحــداها أن جماعــة رجــال الــدين ـ . ً

ــتم رجــال الــدين الــشباب مــن القطاعــات المتحمــسة والمــؤثرة فــي حركــة رجــال الــدين ـ  وأن
الـدرس . ينبغي النظر لعمل رجال الدين ومهمتهم بهـذه النظـرة. مهمتها مواصلة مهمة األنبياء

. تقبلكم يجــب أن يكــون وفــق هــذه النظــرةالــذي تدرســونه والتخطــيط الــذي تخططونــه لمــس
ٰوالـى «: طيـب، عمـل األنبيـاء ورد فـي سـورة األعـراف المباركـة. إنكـم مـن يتـابع عمـل األنبيـاء ِ

َعـــاد اخـــاهم هـــودا قـــال ً ُ َ ِ يـقـــوم ٍ َ َ اعبـــدوا اللـــه ٰ َ ُ ُ مـــا لكـــم مـــن الـــه غيـــره ُ َ ٍ ِٰ ِ القـــضية هـــي قـــضية ). ٧(«  َ
بـل إن أسـاس عمـل األنبيـاء ودعـوتهم هـي . لتوحيـدمسيرة األنبياء مـسيرة مـن أجـل ا. التوحيد

والدعوة إلـى التوحيـد لـيس معناهـا فقـط بـأن تعتقـدوا أن اهللا واحـد ولـيس . دعوة إلى التوحيد
لــيس هــذا فقــط، . إثنــين، وأن هــذه األصــنام واألوثــان واآللهــة الموجــودة ال تــستحق األلوهيــة

االعتقــاد . لرؤيــة كونيــة تــصنع الحيــاةإنمــا االعتقــاد بالتوحيــد أســاس وركيــزة وخلفيــة أساســية 
هـذا هـو . بالتوحيد يعني إيجـاد مجتمـع توحيـدي، مجتمـع يتكـون ويـدار علـى أسـاس التوحيـد

إذا لــم يكــن هــذا لمــا كانــت معــاداة األنبيــاء . االعتقــاد بالتوحيــد وهــذه هــي عقيــدة التوحيــد
َوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شيطين« ٰ َ  ُ َ َِ  ِ َِ َ ِ االنس ٰ  والجن ِ ٰ يوحي بعـضهم الـى ِ ِ ُ ُ ِ بعـض زخـرف القـول  َ َ َ ُ ُ ٍ َ

ًغـــرورا هـــذه العـــداوات بـــسبب أن األنبيـــاء جـــاءوا واعترضـــوا علـــى شـــكل المجتمــــع ). ٨(» ُ
  .ًوانتقدوه، وعرضوا شكال وهندسة جديدة ألسلوب حياة البشر

ة أســلوب الحيــاة الــذي نــادى بــه األنبيــاء هــو الحيــاة الطيبــة وقــد تــال أحــد اإلخــوة هــذه اآليــ
ذين ءامنـوا اسـتجيبوا لله وللرسـول اذا دعـاكم لمـا يحيـيكم«: الشريفة ِيايها ال َِ ُِ ِ  ِ ِ ـ َ َ َ ـ َ َ الحيـاة ). ٩(» ٰ

ٰمــن عمــل صــلحا مــن ذكــر او انثــى«هــي الحيــاة الطيبــة  ُ َ ٍ َ ِٰ ً ِ َ ِ َ ه حيــو َ ٰ وهــو مــؤمن فـلنحيين َ ٌ ــُ َُ َ ِ َ َة طيبـــة ُ َ ً  »
فمـا . اهرية وهو مـا يـسمى الحيـاة الطيبـة، أي إن هناك ما هو أكثر من هذه الحياة الظ)١٠(

الحيـاة تحتـاج إلـى مـاء وهـواء . هي الحياة الطيبة؟ إنها الحيـاة التـي تكـون مـصحوبة باإليمـان
الحيـاة تحتـاج إلـى كـل هـذا، ولكنهـا إذا كانـت مـن .وطعام وعلم وتقنية وتحتاج إلى كل شـيء

الحيـاة حيـاة عنـدما .  هذه حياةالقرآن الكريم ال يعتبر. دون إيمان لم تعد حياة بل هي موت
األمـر . تكون مجموعـة تحركـات الحيـاة وعواملهـا مـصحوبة باإليمـان، وعنـدما تكتـسب النـور



 

 

إنكـم تريـدون أن . هـذا هـو شـأن رجـال الـدين. أشبه بفضاء مظلم تسطع عليه األضواء فتنيره
  .تمنحوا المجتمع البشري الحياة

ي منهـا األنبيـاء نفـسها، ولـه أجـر النبـوة نفـسه، وهـذا مـا يـستتبع بـالطبع المـشكالت التـي عـان
كـل األنبيـاء حتـى الـذين . فاألنبيـاء نجحـوا وتوفقـوا. وفيه نجاحات وتوفيقـات األنبيـاء نفـسها

ّاستشهدوا وحتى الذين كذبهم قومهم وأنكروهم اخـضوضرت كلمـاتهم ونمـت وازدهـرت فـي 
ياء الـذين كـان لهـم فـي أزمنـتهم كـل انظروا لكالم النبي نوح والنبي هود واألنب. نهاية المطاف

أولئــك األعـــداء، كـــم لهـــم اليـــوم مـــن الطـــالب والمحبـــين والمريـــدين الكثـــار؟ إذن، بقـــي هـــذا 
واجــه اإلنكــار والتكــذيب فــي ذلــك الحــين ولكــن بعــد ذلــك اســتمرت . ًالكــالم حيــا وانتــصر

مكــم إذن، عملكــم هــو عمــل األنبيــاء، وســوف يزدهــر كال. سلــسلة األنبيــاء وانتــصر كالمهــم
وسوف يتكـرس ويتقـدم إلـى األمـام بـال شـك وسـوف تـشملكم التوفيقـات اإللهيـة، أي إن اهللا 

انا لننصر رسلنا والذين آمنوا فـي الحيـوة الـدنيا«تعالى سوف يعينكم  ِ ٰ َ ِ َ َُ  َ ُ ُ ُ ََ اهللا ينـصركم، ). ١١(» ِّ
. الفونهذا جانب آخر مـن القـضية، وسـيكون لكـم كمـا كـان لألنبيـاء أعـداء ومعارضـون ومخـ

وكلكم شباب وأمامكم بعد اآلن إن شـاء . إذن، الوضعية نفس الوضعية، فأعدوا أنفسكم لها
ًاهللا ســـتون عامـــا وســـبعون عامـــا مـــن الوقـــت كـــي تعيـــشوا وتعملـــوا وتجـــدوا أعـــدوا أنفـــسكم . ً

لخمــسين ســنة، وســتين ســنة، وســبعين ســنة مــن العمــل والــسعي والجهــد، واعلمــوا إن العــالم 
ــة  ــق نتيجــة جهــودكم ومــساعيكم، وســوف تتقــدمون نحــو الهــدف ســيتغير فــي نهاي هــذا الطري

  .المطلوب بال مراء، سيكون هذا بالتأكيد
ـــسبة  ـــة لهـــا خـــصوصياتها بالن ـــة الراهن ـــا ألقولهـــا لكـــم هـــي أن الحقب نقطـــة أخـــرى ســـجلتها هن

لهــــا خــــصوصيات تختلــــف عــــن خــــصوصيات الفتــــرات . للحــــوزات العلميــــة ولرجــــال الــــدين
. ّوصيات هــي لــصالح رجــال الــدين وتــصب لــصالح نجــاحهم وتــوفيقهمالــسابقة، وهــذه الخــص

عنــدما يتأســس النظــام اإلســالمي فمعنــى . مــن هــذه الخــصوصيات تأســيس النظــام اإلســالمي
ال بمعنى أنه ال توجد هناك معارضة وعرقلة، بلـى، هنـاك معارضـة، . ذلك أن األجواء إسالمية

ًأيـضا، بيـد أن التيـار األصـلي هـو التيـار ًوهي موجودة دائمـا وسـتكون موجـودة فـي المـستقبل 
يـوم كنـا فـي مثـل أعمـاركم كـان التيـار الغالـب التيـار المنـاهض لإلسـالم، وال أقـول . اإلسالمي

ّكنــت رجــل ديــن فــي مدينــة مــشهد أدرس فــي الحــوزة . غيــر اإلســالمي، بــل المعــادي لإلســالم ُ
الطلبـة الجـامعيين وألقـي كان المـسجد يمتلـئ ب. وكانت لي كذلك جلساتي للطلبة الجامعيين

وأردنا أن نسافر إلـى طهـران بـصحبة أحـد األصـدقاء . ًعليهم دروسا ومحاضرات في التفسير
كنــا نتمــشى فــي محطــة القطــار إلــى أن يحــين وقــت حركــة القطــار، وكــان الــشباب . رحمــه اهللا



 

 

، الــذين كــانوا يتمــشون مثلنــا إلــى أن يحــين وقــت حركــة القطــار ال يكفــون عــن االســتهزاء بــي
ًوكــان صــديقي الــذي معــي طالبــا جامعيــا فخجــل والــشخص الــذي كــان يــسخر منــي لــم يكــن . ً

ًبيننا عداء وال أيـة سـوابق، ولـم أكـن قـد أسـأت لـه، وال هـو ربمـا كـان متعلمـا بالقـدر الكـافي، 
رجــل الــدين ـ أي طالــب العلــوم الدينيــة الــشاب الــذي كــان . ولكــن مــع ذلــك كــان هــذا فعلــه

ّويـدرس ـ كـان يجـب أن ينـال الـسخرية واالسـتهزاء مـن دون سـبب أو ًمشغوال ويعمل ويدرس 
ّـوقـد كانـت مدينـة مـشهد قبة اإلسـالم وهكـذا كـان وضـعها، أمــا . هكـذا كانـت األجـواء. مبـرر

. ًحدث لنا في طهران أيـضا، وقـد حـدث هـذا لكثيـرين. طهران فكانت أسوء من ذلك بكثير
ينية ورجال الدين والمعممين ليس لهـم اليـوم ال أن طلبة العلوم الد. ليس الوضع كذلك اليوم

ًأعداء ومخالفون ومن يستهزئون بهم، بلى، اليوم أيضا يوجد مثل هـؤالء وسـيكونوا موجـودين 
هــذه إحــدى . ًدائمـا ـ وقــد كـانوا يــستهزئون حتـى باألنبيــاء ـ بيـد أن التيــار اليـوم تيــار إسـالمي

  . الخصوصية ما استطعتمالخصوصيات وهي لصالحكم، فاغتنموا وانتفعوا من هذه
من المميزات األخرى لهذه الحقبة وجود شعور بالفراغ الفكـري والحاجـة إلـى أفكـار جديـدة 

هنــاك حالــة خيبــة وامتعــاض . هكــذا هــو الحــال علــى المــستوى العــالمي. علــى مــستوى العــالم
 من المذاهب والمدارس الفكرية المختلفة سواء كانت يسارية أو يمينيـة شـاعت بـشكل كبيـر

ــين الــشباب ــالفراغ الفكــري األمــر . فــي البلــدان وبــين المفكــرين وب هنــاك حالــة مــن الــشعور ب
وللجمهوريـة اإلسـالمية آراؤهـا وأفكارهـا . الذي يوفر مساحة لطـرح وتكـريس اآلراء الجديـدة

لإلسـالم آراؤه . الجديدة حول قضايا اإلنسان وحـول قـضايا المجتمـع وفـي مـضمار الـسياسة
عنا نـــشر آراءنـــا هـــذه فـــي العـــالم كطروحـــات جديـــدة وإذا أوصـــلناها إلـــى إذا اســـتط. الجديـــدة

هــــذه إحــــدى . أســــماع العــــالم فــــسيكون لهــــا الكثيــــر مــــن المــــستمعين والــــراغبين والمقبلــــين
وحـين أقـول . ولم يكن الوضع على هذا النحو في يـوم مـن األيـام. خصوصيات الفترة الراهنة

الماركـسية علـى سـبيل المثـال .  فـي فتـرة شـبابنافي يوم من األيام ال أقصد قبل مائـة عـام، بـل
كانت شائعة بين الشباب في أغلب البلدان، ولم يكـن شـياعها وانتـشارها بهـذه الـشدة فقـط 
فـــي بعـــض البلـــدان مثـــل أمريكـــا وبعـــض البلـــدان األوربيـــة، ولكـــن فـــي معظـــم البلـــدان كانـــت 

ــ ت جاذبيــة االشــتراكية ًللماركــسية جاذبيتهــا وبريقهــا، وخــصوصا فــي المجــال االقتــصادي كان
ـــدان اإلســـالمية ـــة حتـــى فـــي البل فـــي بالدنـــا نفـــسها وبـــين القـــريبين مـــن الخـــط . جاذبيـــة غالب

اإلسالمي نفسه كان هناك أشخاص ممن نعـرفهم ـ وإذا ذكـرتهم سـتعرفونهم ويعـرفهم الجميـع 
كـر ويدعمونـه ويرغبـون فـي تكييـف الف» االشتراكية«ـ كانوا يدافعون بصراحة عن هذا التعبير 



 

 

ــا . االقتــصادي اإلســالمي مــع االشــتراكية، أو طرحــه فــي قالــب التعــابير االشــتراكية وكانــت لن
  .جلسات نقاش وبحث وكالم متنوعة مع بعضهم

  
رأي اإلســـالم فـــي اإلنـــسان ورأي اإلســـالم فـــي رفعـــة . الحقبـــة الراهنـــة حقبـــة اآلراء اإلســـالمية

  المسيرة اإلنسانية ومآل ومنتهى المسيرة اإلنسانية
ًس الوضع اليوم على ذلك المنوال نفسه، فاالشتراكية انهزمت اليوم، وثبت للجميـع تقريبـا لي

ــــالمرة، »االشــــتراكية العلميــــة«خطــــأ مــــا كــــانوا يــــسمونه  ً، والفكــــر الماركــــسي بــــات معــــزوال ب
والليبراليـــــة باتـــــت مدانـــــة بـــــالمعنى الـــــذي خلعـــــه الغربيـــــون عليهـــــا علـــــى المـــــستوى الفـــــردي 

ثمــــة فــــراغ وثغــــرة، أي إن الجميــــع يــــشعرون باليــــأس والخيبــــة . كواالجتمــــاعي ومــــا إلــــى ذلــــ
رأي اإلسـالم فـي اإلنـسان ورأي اإلسـالم فـي . الحقبة الراهنة حقبة اآلراء اإلسالمية. والجزع

رفعة المـسيرة اإلنـسانية ومـآل ومنتهـى المـسيرة اإلنـسانية، وهـي نفـسها الـسفر إلـى اهللا، هـذه 
 الـــسياسي فـــي الـــبالد، وهـــي قـــضية ســـيادة الـــشعب آراء مهمـــة، رأي اإلســـالم فـــي المجتمـــع

هــذه آراء وطروحــات جذابــة، وإذا وصــلت . اإلســالمية، ورأي اإلســالم فــي القــضايا المختلفــة
ًهـذه أيـضا . ًخصوصا إلى أسماع الجيل الشاب فـي العـالم فـستكون موضـع قبـولهم وإقبـالهم

  .من خصوصيات الحقبة الحالية والتي لم تكن في الماضي
. ت والخــصوصيات الممتــازة فــي الوقــت الحاضــر وجــود وســائل إليــصال الرســالةمــن الــسما

ًهذا الفضاء االفتراضي الذي تحدث عنه اإلخوة بالتفصيل وبشكل جيد جدا، وعبـروا تعبيـرا  ً
ًحسنا وهو تعبير خطر ـ من باب المصادفة ـ بذهني أنا أيضا فـي الـسابق، حيـث قـال إن هـذا  ً

بمعنـى أن هـذا الفـضاء . ازي لكنه فـي الواقـع فـضاء حقيقـيالفضاء اسمه فضاء افتراضي مج
هـــذا الفـــضاء االفتراضـــي نفـــسه أداة، وهـــو أداة . حاضـــر فـــي داخـــل حيـــاة الكثيـــر مـــن النـــاس

هـذه . ًكفوءة جدا تستطيعون بها إيصال رسالتكم إلى أقصى أنحاء العالم وإلـى كـل األسـماع
هــــذا أحــــد . الوقــــت الحاضــــراإلمكانيــــة لــــم تكــــن متــــوفرة فــــي الماضــــي وهــــي موجــــودة فــــي 

  .االمتيازات
لـم يكـن ينحـت فـي . ًالـسؤال شـيء مبـارك جـدا. من االمتيازات والخصوصيات خلق األسئلة

مـن الخطـأ أن . الماضي كل هذا العدد من األسئلة ولـم تكـن تظهـر وتطـرح كـل هـذه األسـئلة
حيــان يعمــل نعــم، فــي بعــض األ. ًنتــصور أن العــدو دائمــا هــو الــذي يخلــق األســئلة والــشبهات

ًالعـدو أيــضا علــى إيجــاد ســؤال أو شــبهة، بيــد أن الــسؤال والــشبهة تنبثــق مــن الــذهن الخــالق 
ّالمجتمـع الـشاب المكـب علـى الـدرس والبحـث وطلـب العلـم ـ أي هـذه الجماعـة . لإلنـسان



 

 

ًأنـتم أيـضا علـى هـذا . الجامعيـة وأمثالهـا ـ كلهـم مـزارع إلنتـاج األسـئلة، وال إشـكال فـي ذلـك
ًأنـــتم أيـــضا شـــباب ولكـــم أذهـــانكم الخالقـــة المبدعـــة، وبوســـع هـــذه األذهـــان خلـــق النحـــو، 

  .األسئلة، وبالطبع فإن نفس هذه األذهان يمكنها اإلجابة عن األسئلة
ال تبقوا تراوحوا في األسـئلة، بـل سـيروا . هذه هي توصيتي لكم. ًال تتوقفوا عند األسئلة طبعا

ومــن الــالزم أن يتحــرك الــذهن ويعمــل ويــسعى . لكــل األســئلة أجوبــة. وتحركــوا نحــو الجــواب
ــالطبع ينبغــي عــدم التــساهل وعــدم التــسطيح فــي . وينــشط ويــصل إلــى الجــواب المناســب وب

ًاألجوبــة، بمعنــى أن كــل جــواب ال يناســب كــل ســؤال، إنمــا ينبغــي أن يكــون الجــواب منطقيــا 
ًورصينا وصحيحا ً.  

عندما تكـون األسـئلة كثيـرة سـوف . يرةمن مميزات الوقت الحاضر كثرة األسئلة، فاألسئلة كث
ًتفــتح المــسائل التــي تظهــر مجــاال للنــشاطات الذهنيــة مــن أجــل تجــاوز حــدود العلــم، وبــذلك 

ًكتـب كاتـب مـصري متعـصب قبـل سـنين كتابـا ضـد التـشيع باسـم . يتم إنتاج اآلثار واألعمـال
ًوقــد كتــب تبعــا. ًكــان فيــه كــالم غيــر منــصف حقــا ضــد التــشيع» فجــر اإلســالم« ضــحى « لــه َ

ُوقـد قـرأت كـل هـذا فـي ذلـك . وما إلى ذلـك» عصر اإلسالم«و» ظهر اإلسالم«و» اإلسالم
ـــــرة مـــــن عقـــــد األربعينيـــــات وأواخـــــر الخمـــــسينيات  ـــــستينيات [الحـــــين فـــــي الـــــسنين األخي ال

هــذا إلــى أن » فجــر اإلســالم«وقــد أدى كتــاب ]. والــسبعينيات مــن القــرن العــشرين للمــيالد
» الذريعــة«ومــن هــذه اآلثــار المميــزة كتــاب . لكبــار عــدة آثــار مميــزةٌينــتج عــدد مــن علمائنــا ا

تأســيس الــشيعة لفنــون «ًومــن تلــك اآلثــار المميــزة أيــضا كتــاب . للــشيخ آقــا بــزرگ الطهرانــي
وأخـال أن . »فجر اإلسـالم«ْكتبت كل هذه الكتب مقابل كتاب . للمرحوم الصدر» اإلسالم

ألحمـــد أمـــين المـــصري كتـــاب » فجـــر اإلســـالم«مـــن اآلثـــار المميـــزة التـــي ظهـــرت بتـــأثير مـــن 
الـذي أقـصده هـو أن . المرحوم السيد محسن األمين، وهو فـي سـير علمـاء الـشيعة وأعيـانهم

مسألة طرحت وأثيرت فتم إنتاج عدة أعمـال مهمـة لإلجابـة عنهـا، ولـو لـم يكـن ذاك الـسؤال 
  .لما ظهرت هذه األعمال المهمة

  
أعزائي، اعلموا إن هـذا الـدرب بحاجـة إلـى .  والعبادةآخر توصياتي هي قضية التقوى والورع

  التقوى
أعزائــي، اعلمــوا إن هــذا الــدرب بحاجــة . وآخــر توصــياتي هــي قــضية التقــوى والــورع والعبــادة

اعلمــوا أن أفــضل دعــوة وتبليــغ هــو الــدعوة التــي تقــوم بهــا شخــصيتكم العلميــة . إلــى التقــوى
ِمــن نــصب نفــسه للناس امامــا فليبــدأ بتعلــيم «تجــاه أهــدافكم ومبــادئكم واألثــر الــذي ســتتركه  ِ َِ ُِ َ َ ً ِ ِ ّــ َ َ ََ َ َ



 

 

ِنفــسه قبــل تعلــيم غيــره َ ِ َ َ َ ِ ِ إنــه لكــالم ذو معنــى كبيــر . ًينبغــي أن نعمــل علــى أنفــسنا أوال). ١٢(» َ
ًجــدا أن يقــوم بعــض رؤســاء المــدارس فــي الماضــي فــي األســحار وينظــروا أي الطلبــة يــصلي 

ْنوا يراقبــون أن ال يحــرم الطلبــة مــن صــالة الليــل حتــى ّصــالة الليــل وأيهــم ال يــصليها، أي كــا
ًطبعا كانت هذه العملية في تلك األيام أسهل، وهـي اليـوم صـعبة مـع وجـود التلفـاز . المقدور

افتحــوا علــى . والمسلــسالت التلفزيونيــة ومــا شــابه، لكــن علــيكم القيــام بهــذا العمــل الــصعب
ســل وطريــق الــدعاء وطريــق االنتهــال مــن أنفــسكم اليــوم أيهــا الــشباب طريــق اهللا وطريــق التو
افتحــوا ألنفــسكم طريــق ). أرواحنــا فــداه(األدعيــة الزاكيــة لــسيدنا بقيــة اهللا المهــدي المنتظــر 

بعـض األدعيـة موجـودة . االغتراف من هذه األدعية المأثورة الواصلة عن األئمة وانتفعوا منهـا
أدعيـــة هـــذه . هـــا حـــين يراهـــاًبأســـانيد صـــحيحة حقـــا فـــي الروايـــات، وإن اإلنـــسان ليـــستمتع ب

  .افتحوا هذا الباب ألنفسكم. الصحيفة السجادية نفسها كلها من هذا القبيل
ـــى توصـــيات الـــذين يـــسيرون فـــي دروب . واجتنـــاب الـــذنوب أهـــم األعمـــال ـــت هـــذه أول كان

ّالـسلوك وكنـا نحـبهم وننـشد إلـيهم، كانـت أولـى توصـياتهم لنـا وللـشباب ـ وقـد كنـا فـي ذلـك 
ِفـرق بيني وبين ذنبي المانع لي مـن لـزوم «. ـ حيث كانوا يقولون اجتنبوا الذنوبًالحين شبابا  ُ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ  َ

َِطاعتك أي إن اإلنـسان إذا ابتلـي بالـذنب فـإن . الوارد في دعاء أبي حمـزة الـشريف) ١٣(«  َ
ًهـذا الـذنب سـيؤدي بـه إلـى أن يفتقـد لـزوم الطاعـة، أي ال يكـون مالزمـا لطاعـة اهللا، فيــسلب 

الصالة في أول الوقت وبتوجه وحـضور قلـب، وتـالوة . خذوا هذا بنظر االعتبار. لتوفيقمنه ا
القرآن واألنس بالدعاء والزيارة، هذه هي األمور الالزمة لكم أيها اإلخوة األعـزاء واألخـوات 

ّوعنـدها سـيمن اهللا . يجـب أن تأخـذوا هـذه األمـور بنظـر االعتبـار. العزيزات والـشباب األعـزة
كة هذه الدراسة الجيدة التي تدرسونها وببركـة التقـوى والـورع الـذي تراعونـه إن شـاء تعالى ببر

اهللا، وببركة هذه األذهان الجوالة الفعالة التي لكم والتي شاهدنا اليوم نماذج منها، ببركة كـل 
ٌهـــذا ســـيكون لمجتعنـــا العلمـــي ـ الـــديني الـــذي نـــسميه رجـــال الـــدين غـــد أفـــضل بكثيـــر مـــن 

  .هللاحاضرهم إن شاء ا
  .ّوالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  ــــــــــــــــــــــــ
  . ـ في بداية هذا اللقاء ألقى عدد من طلبة الحوزات العلمية في طهران كلمات١
  .٢٩ ـ سورة الفتح، شطر من اآلية ٢
  .٢٩ ـ سورة الفتح، شطر من اآلية ٣
  . ـ الشيخ مرتضى األنصاري٤



 

 

ي لقائــه رئــيس الجمهوريــة اإلســالمية وأعــضاء مجلــس الــوزراء  ـ كلمــة اإلمــام الخــامنئي فــ٥
  . م٢٦/٠٨/٢٠١٧بتاريخ 

 ـ كلمــة اإلمــام الخــامنئي فــي لقائــه رئــيس الجمهوريــة اإلســالمية وأعــضاء مجلــس الــوزراء ٦
  . م٢٦/٠٨/٢٠١٧بتاريخ 

  .٦٥ ـ سورة األعراف، شطر من اآلية ٧
  .١١٢ ـ سورة األنعام، شطر من اآلية ٨
  .٢٤نفال، جزء من اآلية  ـ سورة األ٩

  .٩٧ ـ سورة النحل، شطر من اآلية ١٠
  .٥١ ـ سورة غافر، شطر من اآلية ١١
  .٧١ ـ نهج البالغة، الحكمة رقم ١٢
 .٥٩٧ ، ص ٢ّ ـ مصباح المتهجد، ج ١٣


