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 مرآة الفالح وتجلّي العبوديّة

 (األخيرة من سورة الفرقان اتتفسير اآليات األولى من سورة المؤمنون واآلي)

 

 

 مقّدمة مؤّسسة اإلمام الخميني )قده( للتّعليم واألبحاث 

 

خلاوداا  كمام عتبر الحقيقة  أشّدها جماًلا وأقدمها أصالةا وأدومهاا من بين جميع أسرار العالم وحاجات البشر، ت  

من أرواح بذلها المؤمنون والعلماء الصادقون على درب هذه الحقيقة وكي سبيلها، ومم من مؤامرة ودسيساة 

تهاا، وماا أحلاى انتصاارها حامتها أيدي الجاهلين وع بّاد الباطل لمسخ هذه الحقيقة ومحوها  كما أماّر مللوميّ 

ل وخروجه ذليًلا م طئطأ الرأس مان هاذه المعرماة الحتمّي الم رتقب وخروجها مركوعة الرأس، ومحق الباط

قيّاه الاذاتيّين،  المستمّرة، أعني معرمة الحق والباطل  وإّن مقام الحقيقة السامي، بغّض النلر عان ركعتاه ور 

تناهيٍة بذلها طالبوا الحقيقة، الّذين شّدوا الرحال وأحمموا الهمم كي الميادين النلريّة  مديٌن لجهوٍد خالصٍة ًل م 

العمليّة، وحلّقوا خارج ممائد الدنيا وملذّاتها  وهنا يبرز الدور األساسّي والتأثير األمبر الاذي رسامته أيادي و

األنبياء والرسل اإللهيّين، وعلى رأسهم النبّي األمرم )ص( وآل بيته الطاهرين وأوصيائه بالحّق صلوات هللا 

 عليهم أجمعين 

لتهم الخطيارة التاي ًل نليار لهاا هاي اًلنتناال مان العقال والنقال، وقد عرف علماء الشيعة األجًّلء أّن رساا

لاام والغوص كي بحر المعارف القرآنيّة،   واستخراج  جوهرة الحقيقة الصااكية الننيساة مان سايرة هاؤًلء الع 

كأجهادوا   ،واًلستماتة كي التصّدي لشبهات أهل اللًلم الهاربين من الحقيقاة  ،)ل( وتقديمها للمجتمع البشري

أننسهم وأكنوا أعمارهم  واآلن، كي عصٍر مسدت كيه سوق المعنويّات وحثَّ أعداء الحقيقة واإلنسانيّة سعيَهم 

نااات كااي مااّل لحلااٍة للساايطرة علااى البشااريّة، ماان خااًلل صااناعة ونشاار مااا ًل ي عااّد وًل ي حصااى ماان المؤلّ 

ل بمختلااف األساالحة المتطااّورة  الصاالبة منهااا والناعمااة، باتاات رسااالة  أهاال الحقيقااة  والمحاضاارات، والتوسااّ

ةا علمااء الاّدين، أعلاَم وأخطاَر وأصاعَب  وإّن للمحققاين  والمنّمرين كي مياادين الحاوزة والجامعاة، وخاصاّ

الحاديث، النقاه، األصاول وهيرهاا مان   الحوزويّين كي عالم التشيّع سجًلا ناصعاا كي علوم النلسانة، الماًلم،

العلوم، وإّن تأّمًلتهم العليماة تشاعف كاي ساماء العلاوم اإلساًلميّة  وكاي ميادان العلاوم الطبيعيّاة والتجريبيّاة 

ا، خطى علماؤنا خطواٍت تلنت األنلار وتشعف أمًلا بمستقبٍل م شرٍق، وها هام يقترباون  والتقنيّات الحديثة أيضا

ونه على الساحة العالميّة، ويسعون من خًلل نشاطاتهم الدؤوبة ًلستعادة مماانتهم العلميّاة من بلوغ ما يستحقّ 

كي األوساط الدوليّة  إًّل أّن الجهد المبذولة كي ميدان العلوم اإلجتماعيّة واإلنسانيّة لام تصال إلاى الحاّد الاذي 

واًلقتباس من نلريّات اآلخرين، كقلّما  يليق بالمجتمع اإلسًلمّي، وتّم اًلقتصار كي هذا المجال  على الترجمة

انجد كي هذا الميدان   ًلبتماراٍت وإبداعاٍت منبثقٍة من المباني اإلساًلميّة  وًل زال الطرياق أماَمناا طاويًلا   أثرا

ومليئاا بالتحّديات مي نصل إلى المقصد المطلوب  ومن هنا، كباإلضاكة إلى اًلستنباط، اًلساتخراج، التنساير 

ليم الدينيّة وتنليم المعارف اإلسًلميّة، بات البحث كي مسائل العلوم اإلنساانيّة واًلجتماعيّاة مان وتبيين التعا

منلاٍر إسًلمّي وتبيين هذه المسائل من أهّم أهداف وأولويّات المؤّسسات العلميّة وخاّصةا مرامز األبحاث كي 

 الحوزات  العلميّة 
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واألبحاث منذ بداية تأسيساها، وعلاى ضاوء تأييادات القائاد العلايم عليم توإّن مؤّسسة اإلمام الخمينّي )قده( لل

ووكاق السياساات  ،الخاامنئي )دام للّاه( يللثورة اإلسًلميّة، ورعاية خلنه الصالح آية هللا العلمى السايد علا

ا لألب ا مبيرا حاث واألهداف التي رسمها آية هللا الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي )حنله هللا(، قد أولت اهتماما

حاجات مجتمعنا النمريّة والدينيّة من خًلل طرح األبحاث التأسيسيّة،   العلميّة والدينيّة، وعملت كي سبيل تلبية

عاونيّة األبحاث كي المؤسّسة، باإلضاكة إلى وضع  التوجيهيّة والعمليّة  ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تسعى م 

ات البااحثين، وقاد اساتطاعت بحماد هللا تعاالى أن تقاّدَم البرامج وتوجيه الطًّلب والبااحثين، إلاى نشار مؤلّنا

 للمجتمع اإلسًلمي مؤلّناٍت قيّمٍة ضمن حدود قدرتها 

د تقاي مصاباح اليازدي )دام ي مثّل هذا المتاب مجمول الدّ  روس األخًلقيّة لألستاذ العًلمة آية هللا الشايخ محماّ

م ( كي ممتب سماحة القائد )دام للّه( كي مديناة قام 2006 – 2005للّه(، والّتي ألقاها كي العام الدراسّي )

د مهادي ناادري"المقّدسة، والّتي عمل على تدوينها المحقّق المبير حّجة اإلسًلم والمسلمين   تتمحاور    "محماّ

اآلياات  األولاى مان ساورة "المؤمناون" واآلياات األخيارة مان ساورة هاذه حاول    سلسلة الدروس  األخًلقيّاة

  "عباد الّرحمن"و "المنلحين"سماحة األستاذ أوصاف يستعرض حيث "النرقان"، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


