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  ميول الشعوب حنو إحياء اإلسالم واحلياة اإلسالمية
  طهران: املكان
  أعضاء املؤسسة العليا للفقه والعلوم اإلسالمية: وراحلض

  .م٤/٣/٢٠١٩.   هـ٢٦/٦/١٤٤٠.   ش١٣/١٢/١٣٩٧: الزمان
 
  

 حشد من أعضاء املؤسسة العليا للفقه والعلوم اإلسالمية باإلمام ٤/٣/٢٠١٩ االثننيالتقى يوم 
 وخالل اللقاء أكّد مساحته على ضرورة أن ال يتراجع التوجه الثوري لدى طالب وعلماء .خلامنئيا

ومراجع احلوزة العلمية وأمهية أن يؤمنوا ذا التحول الذي شهدته البالد مشدداً على أنّ امليول اليوم 
 .فتقد إىل ملجأ ومرجع ودعامةلدى الشعوب حنو إحياء اإلسالم واحلياة اإلسالمية كبرية جداً لكنها ت

  
 

 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم 
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا أيب القاسم املصطفى حممد، وعلى آله 

  .األطيبني األطهرين املنتجبني، سيما بقية اهللا يف األرضني
خوة األعزاء، حضرة السيد صدر، السادة األساتذة، مرحباً بكم كثرياً أيها السادة احملترمون، اإل

 هذه اجللسة جلسة جد حسنة ومفعمة .والسادة الطلبة، والسيدات، الذين تفضلتم باحلضور هنا
 وقد كانت كلمة السيد صدر كلمة مفيدة ووازنة ومدروسة، وكذلك الكلمة اليت .بالنشاط واحليوية

الطالب احملترم بالنيابة عن باقي طلبة العلوم الدينية، فقد كانت ألقاها أخونا وابننا العزيز هذا، هذا 
 بالطبع، ال أرى من الضروري أن أجيب عن األسئلة، فهذه أسئلة جيب أن .كلمة جيدة جداً

 ليجتمعوا ويعقدوا جلسة وجييبوا على األسئلة .تطرحوها على السادة املسؤولني يف املؤسسة أنفسهم
  .بتم الدعاء، فحتماً سأدعو لكم، وسأفعل ذلك يقيناً إن شاء اهللا نعم، طل.ويوضحوا األمور

بالنسبة لقضية العوائل ـ اليت أشار إليها السيد صدر يف كلمته وأملح هلا هذا الشاب العزيز أيضاً ـ 
نعم، فأنا أيضاً ملتفت إىل هذه املسألة، وهي أنّ دور الزوجات والعوائل يف جناحات الرجال كبري 

 ما ملسناه بالتجربة، فإذا كانت زوجة اإلنسان مرافقة ومواكبة له، وتشاركه اهلدف  وهذا.جداً
 هذا الدور موجود، بيد أن قضايا األسرة واحلياة األسرية .واخلندق ذاتيهما فإنه سيتطور بسرعة عالية

 وجزء منها   فجزء منها قضايا عاطفية.ليست كلّها عقالنية حتى يقنع الكلّ ذا االستدالل ويقبلوه
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طالب العلوم الدينية خيرج من البيت يف « حني يقول السيد صدر إنّ .قضايا واقعية وقضايا حياتية
 ملاذا يف .فأنا أعارض مثل هذا الشيء متاماً» الساعة السادسة صباحاً ويعود عند الساعة التاسعة مساء

 هذا . وهو بالطبع وقت كثريالسادسة صباحاً؟ لقد خصصتم عشر ساعات للطالب أو األستاذ ليعمال
هو بالتايل برناجمكم، وأنا بالطبع ال أتدخل يف تفاصيل الربنامج، ولكن من الساعة السادسة صباحاً إىل 

ملاذا؟ يأيت السادة فيدرسون دروسهم، ! التاسعة مساًء هناك مخس عشرة ساعة وليس عشر ساعات
 والترفيه، مث هناك جملس عزاء يذهبون إليه؛ ويقومون بأعماهلم، وقد يأخذون بعض الوقت لالستراحة

 زوجاتكم حيتجن إىل حضوركم يف املرتل، وهذا . عليكم أن تموا بأُسِركم.ال ضرورة لذلك أبداً
وبالطبع، احلضور ال يعين أن تذهبوا وجتلسوا يف البيت كلّ الوقت، فهذا أيضاً ال يرضي .شيء مهم 

 أما أن تكونوا .ل واالنزعاج، ويقلن ملاذا ال تذهبون إىل العملزوجاتكم بالتأكيد وسوف يشعرن باملل
 بالطبع، لقد انقضت فترة من حيايت أنا .غائبني عن املرتل دائماً، فهذا ليس بالعمل اجليد وال املناسب

 .هكذا كان الوضع! الذي أقول لكم هذا الكالم، بالنحو الذي أتكلّم عنه اآلن وأقول، إنين أخالفه
ة الثورة كنت أخرج من البيت صباحاً حينما يكون مجيع األوالد نائمني وأعود ليالً واألوالد يف بداي

 هكذا كان الوضع واقعاً، ومل يكن باإلمكان يف تلك الفترة غري ذلك، مل يكن باإلمكان .كلّهم نيام
 أما أنتم .سنا وحقّاً، وعلى حد التعبري املعروف، مل يكن لدينا الوقت حتى حلك رؤو.على اإلطالق

 والسيدات أيضاً جيب أن .فتعيشون واحلمد هللا وضعاً عادياً ومستقراً فاهتموا بأسركم وعوائلكم
 مسعت أن بعض السيدات والبنات .تكون هلن مشاغلهن، وأفضل املشاغل هي املشاغل العلمية

ن بالتايل بالعمل والعلم  من اجليد أن ينشغل.يشاركن يف جماميع طلبة العلوم الدينية اخلاصة بالسيدات
  .والبحث وما إىل ذلك، وإنه ألمر جيد جداً

ما فيما يتعلّق باملؤسسة العليا للفقه هذه، فنحن ال ندعي بالطبع أنها املركز الوحيد الذي ينشط يف أ
قم، ال، فاحلمد هللا وكما أشرمت هناك مراكز كثرية متنوعة تنشط كلّها وتعمل، وقد كان البدء ذا 

 واحلمد هللا أنّ مساحة السيد صدر قد مشّر عن ساعديه بكل جدارة .لعمل نامجاً عن شعور باملسؤوليةا
 كان احلافز على هذا املشروع النظر والتنبه .للنهوض بأعباء هذا العمل وهو يعمل جبد يف هذا اال

ظام اجلمهورية اإلسالمية ألمهية احلوزة والطاقات اجلمة العديدة غري املستثمرة فيها، وما يقتضيه ن
  .بوجوب االستفادة من هذه الطاقات

أحد أطراف القضية نظام إسالمي فيه اقتصاد ـ وقد ضربوا االقتصاد مثاالً ـ وفيه حكومة، وثقافة، 
وعلم حديث، وتقنيات جديدة عاملية، وعالقات اجتماعية متنوعة، وهناك أسلوب حياة، وهناك دوماً 
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 . هذا كلّه موجود.ر يف احلياة، تظهر وتنبثق يف العامل وتصدر إىل هنا وهناكأفكار وآراء جديدة تؤث
 هذا النظام جيب أن يدار باإلسالم .لدينا نظام ذه الظواهر وذه األحداث اليت تقع حوله ويف داخله

فقط  أنا بالطبع لست . الفكر اإلسالمي يف جانبه العملي هو هذا الفقه اإلسالمي.وبالفكر اإلسالمي
 أما كيف .ال أعارض دراسة الفلسفة، بل أؤكّد على دراستها كلّ التأكيد، فالفلسفة ضرورية أيضاً

تدرج ضمن براجمكم فهذا يعود لربجمة املدراء احملترمني هناك، لكن الفلسفة جيدة والزمة، ال أا 
 والسبب هو .عملياً هو الفقهجيدة فقط بل الزمة أيضاً، وهذا مما ال شك فيه، إلّا أنّ ما يدير احلياة 

أن الفلسفة اإلسالمية مل يكن هلا على مر الزمان امتداد عملي، مبعىن أن حكمتنا النظرية هذه مل متتد 
وتتوسع إىل احلكمة العملية؛ هذا واحلال أنّ الفلسفات الغربية اليت هي من حيث كوا فلسفات أقلّ 

 أي إنكم إذا اعتقدمت مثالً بفلسفة .هلا امتداداا العمليةحمتوى وأضعف بكثري من الفلسفة اإلسالمية، 
كانط أو هيغل أو ماركس فسيكون لكم رؤيتكم حول نظام احلكم، وحول الفرد، وحول العالقات 

 أما ما هي مقتضيات فلسفة املال صدرا أو فلسفة ابن سينا أو غريه يف نظام احلكم أو .االجتماعية
حتتوي بالتأكيد؛ وتوصييت ] بل[ ال أنها ال حتتوي شيئاً، . يتضح لنا منه شيءالقضية الفالنية فهذا ما مل

 هذا .للمتفلسفة واملشتغلني بالفلسفة كانت دوماً أن جيدوا هذه االمتدادات، ألنين أعتقد أنّ هلا آثاراً
تمع حالياً هو  وعليه فما ميكنه أن يدير ا.االمتداد موجود لكنه مل ينل نصيبه من االهتمام واجلهد

  . حسن، إذاً هذه هي املقتضيات اخلارجية واحلاجات الداخلية، وهذه هي احلوزة.فقهنا
 هذه .قلنا إن للحوزة العلمية طاقات عديدة كثرية، وإنّ هلا حقّاً إمكانيات وطاقات ال حتصى

ة األمهية ـ وهي من التدقيقات اليت يشاهدها املرء بني الفقهاء يف البحوث الفقهية ويف املسائل قليل
حيث مكانتها العملية ومن حيث موقعها يف جمموعة األحكام اإلسالمية ليست بالشيء البالغ األمهّية 
ـ هي حقّاً شيء مذهل، أي إنّ هناك مثل هذه التدقيقات العميقة والفاحصة واملمحصة يف أعمالنا 

 يف فترة من الفترات كنت أناقش .األمهيةالفقهية وبني علمائنا، وهذه طاقة مهمة جداً وهي شيء بالغ 
مبحث القصاص وكان األصدقاء الذين يتعاونون معنا واخلرباء يف هذا اال، يأتوننا بآراء احلقوقيني 
الغربيني، وكنت أحياناً أنظر يف آرائهم يف املسائل والقضايا املختلفة، فأجد تعمقاً جيداً يف أعماهلم، 

واحلق يقال، من الدقّة اليت جندها يف هذا اال لدى صاحب اجلواهر مثالً، أو لكنها تبقى أقلّ بكثري، 
لدى املرحوم السيد اخلوئي مثالً وهو فقيه معاصر لنا أو غريمها، فهؤالء أكثر عمقاً ودقّة ويهتمون 

   . حسن، هذه هي طاقات احلوزة.اهتماماً بالغاً بلوازم فتاواهم وآرائهم
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ن تلبي كلّ احتياجات نظام إسالمي ما وجمتمع إسالمي ما، وكما قال السيد مبقدور هذه احلوزة أ
صدر، إذا ما عرضت ألصحاب املؤسسات ومدرائها ـ من قبيل البنك املركزي مثالً فهو مؤسسة 

هلذه [من املؤسسات، أو اجلامعة وهي أيضاً إحدى املؤسسات ـ أسئلة يف إدارم اإلسالمية 
 أي ال . وهذا ما ال حيصل اآلن. يرجعون فيها؟ عليهم أن يرجعوا إىل احلوزةفإىل من] املؤسسات

 وكمثال على ذلك اآلن والذي قلّما جتدون شبهاً له، وهو نادراً .وجود هلذا األمر يف الوقت احلاضر
 فقهاء جداً، افترضوا مثالً أن الباكستانيني أرادوا ذات يوم أن يؤسسوا بنكاً إسالمياً، فوجهوا نداء إىل

 هذا .وأرسله إليهم) ٢(» البنك الالربوي« وعلمائهم، فكتب املرحوم الشهيد الصدر اإلسالم
أن يستجيب ويليب احتياجات املؤسسة املصرفية يف العامل » البنك الالربوي« أما كم ميكن هلذا .منوذج

 وأنتم، كم .واباًاملعاصر فهذا حبث آخر، وقد تكون فيه نواقص، لكنه بالنهاية، استجاب وأعطى ج
من هذه النماذج تبحثون عن إجابات عنها؟ قليل جداً، قليل جداً، وإن كان لديكم مثيل ثان وثالث 
هلذا النموذج، فال شك أن العاشر غري موجود، هذا واحلال أنّ احلوزة مبقدورها ذلك، فلقد كان 

ة والتعمق والتمحيص أسلوب العمل يف احلوزة وأسلوب البحث والتحقيق فيها بنحو أنّ الدقّ
 واليوم يف .والتفحص من طبيعة عمل احلوزة، وهذا من مميزاتنا واحلوزة قادرة على القيام ذا الشيء

 وهلذا فكرنا يف أن نبدأ هذا .ظلّ هذه االحتياجات ازداد هذا احلافز، وعلى احلوزة حتقيق هذا الطموح
 ال ندعي عدم وجود مثل هذا العمل سوى يف  وقلت بالطبع، إننا.املشروع من مكان ومن نقطة ما

هذه املؤسسة، فاآلخرون أيضاً يعملون يف املؤسسات اجليدة واملفيدة املوجودة يف احلوزة واحلمد هللا، 
  .إنهم يقومون بأعمال، لكن، هذه أيضاً مؤسسة من املؤسسات

عاونوه خطّطوا بشكل جيد، أعتقد أنّ السيد صدر وزمالءه قاموا بالتخطيط والربجمة بشكل جيد، وم
هذه اليت تقال، ال تعين أنين أنظر وأدقّق وأبدي » حتت إشراف« وكلمة .وهذه الربجمة برجمة جيدة

 السادة أنفسهم هم من يقومون ذا .رأيي يف الربامج، ال، فأنا ال أجد اال لذلك وال الفرصة
  .كنه من فعل السادة الذين يعملونالعمل، واألمر منسوب إلينا بشكل من األشكال بالتايل، ل

هذا األسلوب الذي ذكرمتوه يف التدريس والدراسة حيث يشارك الطلبة يف صياغة : ما أقوله هو
اإلجابات، هو أسلوب جيد ومفيد، لكن ال ينبغي خلربة األستاذ وإحاطته ودوره ونفوذه أن مش، 

ال إذا أحيلت الفكرة إىل أذهان عشرة فاألستاذ هو الذي يرشد ويوجه ويعمل وينظم األمور، وإ
أشخاص أو عشرين من الطلبة املوجودين يف هذا الصف، فمن غري املعلوم أن يصل األمر إىل نظام 

  . إذاً األستاذ هو الذي يرشد ويوجه، وإذا ما ساعده هؤالء وواكبوه فهذا جيد.ونتيجة صحيحة
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سط دورة األصول يف احلوزة مخسة عشر عاماً، فيما يتعلّق باألصول حيث متّت اإلشارة إىل أنّ متو
 األصول جيدة .فهذا مبعث استغراب شديد بالنسبة إيل، وهذا ليس باخلرب اجليد أبداً من وجهة نظري

) رضوان اهللا عليه( لقد كان املرحوم السيد اخلوئي .والزمة وضرورية للتفقّه، وهي الزمة بال شك
ة منه؟ واألصول يف فقهه واضحة وجلية متاماً، وقد مسعت أن فقيهاً أصولياً، ومن هو األكثر أصولي

دورة أصوله تستمر مخسة أعوام، فما الذي كان يفعله يا ترى؟ ما الذي كان خيتزله من األصول حىت 
 إذا كان .تكون الدورة مخسة أعوام؟ وعليه، ميكن طرح األصول يف مخسة أعوام أو ستة أعوام

فكم سيدرسون؟ وملاذا ! تد إىل العشرين عاماً على سبيل املثالاملتوسط مخسة عشر عاماً فقد مت
يدرسون؟ ومباذا سينفعهم؟ وما هي املواضع اليت يستفيد منها الفقه من هذه األصول؟ ال، أعتقد أنه 

طلح بشكل مضيق، وااللتفات ينبغي السري يف خصوص األصول بشكل أكثر تلخيصاً وكما يف املص
  .بأنّ األصول غري الفقه، فالفقه مفتوح، فاعملوا ما استطعتم يف جماالت الفقه، فهذا برأيي حسن

هذه األسئلة اليت طرحها أخونا العزيز وهذا الشاب العزيز أسئلة الفتة، ورجائي أن يوضح مساحة 
يد التوصية بأن يهتم الشباب مبرحلة شبام، السيد صدر وباقي اإلخوة هذه األمور للطلبة، لكنين أر

 ال تنتظروا مضي ثالثني .مبعىن أن ليس كلّ ما تريدونه وتشعرون به هو موضع احتياجكم ومفيد لكم
 حنن اآلن أمضينا الثالثني أو األربعني عاماً اليت ستمضوا .عاماً حتى تشيخوا وتفهموا ذلك بعدها

 ليست كلّ هذه األشياء واألمور .فيدوا من جتارب أصحاب التجربةالحقاً ونعلم بعض األشياء، فاست
 كيف جيب أن يعمل اإلنسان يف التحليل السياسي مثالً ومن آراء أي شخص يستفيد ومن .ضرورية

الكلي اآلراء؟ ال، فمن غري املعلوم أنّ هذه األمور متتاز بالطابع العام قد تكون بعض .تضارب أي 
ون بعض األشياء الزمة، لكن ما أريد قوله أنّ على طلبة هذه اموعة أن يسريوا األمور الزمة، قد تك

خلف أساتذم، أي ليهتموا آلراء أساتذم وتشخيصهم وملدراء هذه اموعة، وليسريوا طبقاً هلا 
إن وليعملوا حتى تكون األعمال منظمة، ولتبقى هذه اموعة جمموعة منتظمة ولكي تتقدم إىل األمام 

  .شاء اهللا، فإذا مل تكن منتظمة لن تتقدم إىل األمام
 دعوة، وألنكم مل تبينوا ذلك، فال أدري كم تريدون أن تستقطبوا من أطلقتومن ناحية الكمية فقد 

 ليس يل رأي يف هذا اخلصوص، فبالتايل كلّما أُجنز العمل بدقة .الطلبة على املستويات املختلفة
يف كلّ خطوة نريد أن خنطوها أين نضع أقدامنا، وكان موضع أقدامنا مكيناً ومتحيص، وكلّما علمنا 

 يء فالعمل البط.صلباً، كان أفضل؛ قد يترافق هذا األمر بشيء من البطء ولكن ال ضري يف ذلك
  .واحملكم أفضل من العمل السريع املتزلزل غري احملكم



 

 ٦ 

نسبة للحوزة كلّها ومل تتحقّق إىل اآلن، وقد ومثة نقطة أخرى يف بايل ـ وبالطبع هذا ما أؤمن به بال
طرحت األمر مراراً على مسؤويل احلوزة وخاصة يف حوزة قم، لكن على ما يبدو أنّ األمر صعب 

 وقد كان اخلطأ .عليهم ـ أي أنّ من يدرس درساً ما ويصل إىل مرحلة ما حيتاج إىل وثيقة وشهادة
 بل إنهم يف البداية أرادوا حتى أن .لشهادات اجلامعيةالكبري أنهم جاءوا وخلطوا هذه الشهادة با

 ال ضرورة هلذا األمر على .يسموها دكتوراه وما شابه وهذا خطأ، مث جعلوها معادلة للدكتوراه
 تعالوا وشخصوا أنتم ما هي الصفة اليت ستطلقوا على هذا الشخص الذي يدرس مثالً .اإلطالق

مة ـ لديكم ثالث سنوات عامة بالتايل ـ وما العنوان الذي سيطلق هذه السنوات الثالثة األوىل العا
على هذا الطالب الذي يدرس يف هذه املؤسسة لثالث سنوات ـ وليس بالضرورة أن تتطابق هذه مع 
الدراسة لثالث سنوات يف احلوزة احلرة ـ ويتمتع خبصائص ومميزات إضافية؟ اختاروا له امساً 

 حددوا هلذا الشخص الذي ميضي هذه .ث سنوات أخرى للدراسة التخصصية مث لديكم ثال.وعنواناً
السنوات الثالث ويكتسب جمموعة من املؤهالت، هو اآلخر امساً وعنواناً، ولتمنحه املؤسسة شهادة 

  .تشهد له فيها بأنه بلغ هذه الدرجة
نما ميضي الطالب هاتني  وحي.مث لديكم سنة أو سنتان خمصصتان للتحقيق والبحث العلمي وما شاكل

السنتني يكتسب مؤهالت وقابليات جديدة، وكما هو احلال يف نظامنا اجلامعي الغريب املقتبس من 
الغرب، افترضوا مثالً يف تلك األزمنة القدمية، يف زمن شبابنا، كانت هناك الدورة األوىل والدورة 

مني جعلوا امسها الدورة األوىل والدورة الثانية وما شابه، أي كانت هذه املرحلة املتوسطة على قس
الثانية، مث السنة الثانوية األخرية، مث الليسانس، مث املاجستري، مث الدكتوراه، هناك درجات ومراتب، 

 ومن دون أن تقلّدوهم ومن دون .أي إم يطلقون امساً ومينحون شهادة حسب املؤهالت املوجودة
لعملية غري جائزة على اإلطالق بأن نأيت ونطابق عملنا معهم أن تعملوا على التطابق معهم ـ وهذه ا

ونقول مثالً إنّ هذه الشهادة تعادل الدكتوراه وهذه الشهادة تعادل املاجستري، وهذه الشهادة تعادل 
الليسانس، هذه العملية ال معىن هلا على اإلطالق، ألن طبيعة عملهم ختتلف عن طبيعة عملنا ـ 

 عندما تنتهون من تلك السنتني األخريتني من األعوام الثمانية سوف .عليكم تشخيص شهاداتكم
 أعتقد أن هذه عملية جيدة .تكتسبون مؤهالت وقدرات فشخصوا هذه املؤهالت وامنحوا شهادة

 وبالطبع كان لنا منذ القدم مثل هذا الشيء، فإجازات االجتهاد اليت كانت شائعة هي من هذا .جداً
 ويف املاضي كان من الدارج أن يمنح إجازة . الطالب يصل إىل مرحلة جيتهد فيها أي إنّ.القبيل بالتايل

 أو الذي يتقدم يف جمال احلديث ويكون من أهل احلديث، فيمنح مثالً إجازة يف احلديث ويف .اجتهاد
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 كانت هذه العملية شائعة، لكنها غري موجودة حالياً لألسف، وهذا مؤسف حقاً، ومن اجليد .روايته
السادة يراعون بعض املسائل، وال مينحون إجازة اجتهاد لئال .اً لو كان هذا األمر ال يزال موجوداًجد 

 ولكن قوموا أنتم .تترتب على ذلك تبعات، واحلال أنه ميكن العمل بطريقة ال تترتب عليها تبعات
  .نقطة هذه أيضاً .اآلن ذا الشيء، أي اجعلوا شهادة للمرحلة الفالنية من الدراسة

النقطة األخرى، هي السؤال الذي طُرح حول ما أقترحه للخوض يف جمال احلديث والقرآن أي 
 أنا بالطبع ال أدري فيما يتعلّق بالربامج الدراسية ـ فهذا ما حتمل .األنس بالقرآن واألنس باحلديث

مر من وسطه السادة أعباءه حيث جلسوا واجتمعوا وخططوا وبرجموا، وال ميكنين أن أخوض يف األ
 قد ال يكون التفسري من .وأقول إن التفسري كذا وكذا ـ لكنين أعتقد بأنه ال ينبغي لكم ترك التفسري

ضمن براجمكم الدراسية، وقد ال حتتاجون أن يكون من ضمن براجمكم وموادكم الدراسية، لكنه 
 تفسري جيد جداً، جممع  كأن تكون لكم دورة من تفسري جممع البيان مثالً، فهو.ضروري بالتأكيد

البيان تفسري علمي جداً، أي إنّ املرحوم الطربسي يف بعض املواضع وتعقيباً على بعض اآليات يبدي 
 هكذا هو حاله يف بعض املواطن، أما يف املواطن اليت ال .علميته وتبحره يف االستدالل واالستنباط

 أرى من الالزم أن يكون هناك أنس .يل املثالعلى سب] هذا[ جممع البيان .يرى فيها حاجة لذلك فال
 أي إنكم . وكذا احلال بالنسبة للحديث الذي حتتاجونه.بالقرآن على حدة وأنس بالتفسري على حدة

حتتاجون حتماً إىل علم الرجال واحلديث وعلم احلديث وما شاكل من أجل تفقّهكم ومن باب 
ضمن براجمكم، وضمن موادكم الدراسية، وهذا حاجتكم للمصادر احلديثية، لذلك يفترض أن يكون 

  .هو السبيل إىل التفقّه وجيب أن حيصل
حاذروا أن ال يتراجع التوجه الثوري أمام أي من هذه : والنقطتان األخريتان اللتان أريد طرحهما

 إذا كان طلبتنا وأساتذتنا وفضالؤنا . التوجه الثوري.املؤشرات ومقتضيات العمل يف هذه املؤسسة
وعلماؤنا ومراجعنا يؤمنون ذا التحول العظيم الذي يسمى الثورة فسوف يعود هذا بالنفع على 

 جيب أن يكونوا مؤمنني . وإذا مل يكونوا مؤمنني به فلن ينتفع البلد وال  اجلمهورية اإلسالمية.البلد
 وإذا .كان الفالين حني أقول احلوزة الثورية فليس معىن ذلك أن ترفع الشعارات حتماً يف امل.بذلك

 أنا أيضاً عندما تقتضي الضرورة أرفع .كان األمر ضرورياً فيجب عليها أن ترفع الشعارات
مؤمنة إمياناً راسخاً بأن هذا التحول الذي حصل يف هذا ] احلوزة[الشعارات، لكن املهم أن تكون 

 تغيري يتكامل كلّ يوم  التحول معناه. والتحول ليس بالشيء الذي يتوقّف.البلد جيب أن يستمر
 جيب أن نعرف . هذا ما جيب أن يستمر وينبغي أن نؤمن بذلك.ويؤول إىل األفضل واألقوى واألعمق
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 وإال فسيصاب البلد بالركود وسينهزم .أعداءنا، وأعداء هذا النظام، وأعداء هذه املسرية التحولية
ن نظرة اإلسالم اليوم مسمرة على  إ.أمام سياسات أعداء هذا الشعب وأعداء اإلسالم وإرادم

 إنّ امليول اليوم حنو إحياء اإلسالم واحلياة اإلسالمية يف العامل .. أقوهلا لكم..اجلمهورية اإلسالمية
 فالشعوب واألمم اليت يئست من هذه احلضارات املادية .اإلسالمي كبرية جداً باملعىن احلقيقي للكلمة

 لكنها ال متتلك ملجأ ومرجعاً ودعامة وعماداً تعتمد عليه وشخصاً الغربية والشرقية متيل حنو اإلسالم
 بالطبع، .ترجع إليه، لذلك فأعينها مسمرة على اجلمهورية اإلسالمية، هذه حقيقة واقعة وموجودة

 وكل واحد من .األعداء ال يسمحون وال يريدون هلذه احلقيقة أن تتجلّى وتظهر لكنها واقعة وقائمة
إلسالمية العربية اليت يتعطّش ساستها لدمائنا، لو دخل إليه شيء أو عالمة أو أثر أو هذه البلدان ا

ورقة من اجلمهورية اإلسالمية، أو ذهب شخص منها إىل هناك، أو أفراد، أو صدر كتاب، ومل يمنع 
اً، من  كلّ هذه البلدان اإلسالمية اآلن تقريب.دخوله من قبل ساستهم، فإنّ الناس هناك ستقبل عليه

 أعني الشعوب . وماليزيا وما شاكل إىل أفريقيااندونيسيا من .الشرق إىل الغرب هي على هذا النحو
 وهؤالء الذين يتحدثون يف الداخل .تتطلّع إلينا، والعامل اإلسالمي اليوم حباجة إىل حركتنا الثورية هذه

مهم متعارضاً مع امليول الثورية ويعملون ويصرحون مبا يغاير امليول الثورية، حتى لو مل يكن كال
ومضاداً هلا، هؤالء مبقدار ما يكون عملهم مغايراً للميول الثورية، فهم يوجهون ضربة ألمل األمة 

 . فلتكن حركتكم حركة ثورية وعمالً ثورياً. هذه ضربة هلم، وخيانة..اإلسالمية
 من دون التوجه املعنوي ومن دون  فال ميكن التقدم إىل األمام.وهناك االهتمام باجلانب املعنوي

 ال ميكن للعمل أن .التوسل والدعاء وصالة الليل ومن دون الرجوع إىل الصحيفة السجادية وقراءا
 رحم اهللا .يتقدم إذا مل حيافظ اإلنسان على عالقته القلبية وارتباطه املعنوي باهللا ومراقبته هلذه العالقة

كان يقول إن اإلمام اخلميين عندما كان يقوم الليل ويبكي ـ ] يناخلمي[املرحوم احلاج السيد أمحد 
وقد كان اإلمام اخلميين شيخاً يف الثمانني ونيف أو ما يقارب التسعني عندما كان حيدثنا جنله بذلك ـ 
مل تكن املناديل الورقية العادية تكفيه ملسح دموعه، إنما كان يضع منشفة اليدين والوجه إىل جانبه 

 وقد وفّقه اهللا تعاىل وساعده بسبب هذه الروح املعنوية، وبسبب هذه االستغاثة . ا دموعهليجفّف
 وأنتم شباب قلوبكم طاهرة نقية ومشكالتكم أقلّ وتستطيعون .باهللا تعاىل والتوكّل عليه والطلب منه

 والتوسل جيداً أن توجهوا هذه القلوب حنو اهللا وتؤدوا الصالة بطريقة حسنة وتستأنسوا بالدعاء
 وأوصيكم على وجه اخلصوص بصالة الليل قدر املستطاع، وإن .)عليهم السالم(وذكر األئمة 

فاتتكم يف ليلة ما فصلّوها قضاًء، وال تتركوها؛ أي تابعوا هذه األعمال فهي مؤثرة جداً وتضفي 



 

 ٩ 

أهلا اإلنسان من  مثّة أمور مهما س.عليكم النورانية، وهذه النورانية سوف تعينكم يف تشخيص الطريق
 أما إذا حتقّقت .ذا وذاك ملا أجداه ذلك نفعاً، أي إنه يسمع أحياناً شيئاً من شخص لكنه ال يؤثر فيه

 أنتم شباب ومتقدمون علينا يف .تلك النورانية فسوف تفتح القلوب ومتطر صاحبها بالبهجة املعنوية
  .هذا اجلانب وأفضل منا، واألمر أسهل عليكم منا

  .كم اهللا إن شاء اهللا، وحنن ندعو لكم فادعوا لنا أنتم أيضاًوفّق
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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