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 مقدمة الناشر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 العلماء ورثة األنبياء
 فهم ال يورثون منهم املال والعقار..

 بل يرثون منهم األخالق واملسؤوليات ..
 نة االجتماعية ..يرثون منهم العلم والتقوى واملكا

يرثــــون مــــنهم الو ــــا ي الــــا يفــــانوا يقومــــون صــــا ن   ــــال   مــــر النــــا    و  ــــينهم مــــن 
 األمراض االجتماعّية والنفسية..

 من هنا يفانت للعلماء منـزلة ن دا رة اجملتمع اإلسالمي ..
فـذاا اـا   ومـن هنـا يفانـت للمرجـع ـ باعتبـارم املتميّـز علـه   رانـل ـ منــزلة ن دا ـرة العلمـاء .

عنّــا األنبيـــاء الــمين خأتمـــوا بدفرــلهم )ّمـــن رســـول اهللّا  فذنّــل   يمـــ  عنّــا العلمـــاء   فهـــم 
امتــنادل لبنبيــاء واأل ّمــة علــيهم يال  التاليــة والســالم.  ــم مــا لب ّمــة مــن حقــوق علــه األّمــة 

 وعليهم مسؤولّيات يفوهنم ورثة لبنبياء ونوا  عن األ مة األطهار ..
 حادثل اشر بت األعناق  ىل العلماء .فذاا حنث 

و اا عّم اليد   رجاء الننيا   فثمة ب يصل من نور يشّع من وجود العا  ن األّمة   يبعث 
 فيها األمل   وجيّند فيها احليوية .

و اا مـــا نارنـــا  ىل التـــاري  فســـنلتقي بســـول حافـــل  لـــوء ب ـــور مشـــر ة عـــن حيـــاة العلمـــاء 
 ة ن حياة األّمة اإلسالمّية .المين  دوا األدوار الكبري 

 فهناك من العلماء من  نقم األّمة من الرياع ن متاهات التيارات املنالرفة.
 علـــه اهلل «وهنـــاك مـــن العلمـــاء مـــن  وجـــن يفيانـــاش للعلـــم والعلمـــاء يفشـــي  ال ا فـــة ال وســـي 

 » .مقامل
 » .ل ن  اهلل روح«وهناك من العلماء من  ان وحنة املسلمني يفالعالّمة احللي 
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رضـوان «وهناك من جاهـن  عـناء الـنين يفالسـين )ّمـن اجملاهـن واملـري ا )ّمـن اقـي الشـريا   
 » .اهلل عليهما

وهناك من واجل احلّكام الالمة وا ّنى لشرورهم يفاجملّند الشريا   و بو القاسـم الكاشـا  
 » .رضوان اهلل عليهما«

ال ــور املشــر ة الــا اكشــي عــن   ــالة فتــاري  املرجعيــة الشــيعية حافــلل بــاملوا ي املشــرّفة و 
املراجــع ومكــانتهم املرمو ــة ن اجملتمــع اإلســالمي   وهــي ابلــور لنــا فكــرة متكاملــة عــن املرجعيــة 
الشــــيعية   من لقا ــــا    هــــنافها    ــــفات املرجــــع   العال ــــة بــــني املرجــــع واألّمــــة   املؤسســــة 

ة . ويفّلهـا  مـور حيويـة مـن الرـرور  املرجعية   و فات العاملني فيها   عال ة املرجع باملؤسس
 اوضيالها .

ّــــام للتعــــر  علــــه ش  ــــية املرجــــع  ــــوم  مــــن األي ــــة ن ي ــــّن مــــن فــــت  ملــــي املرجعّي يفــــان الب
 ومسؤولياال وحقو ل واألسالي  الا جي   ن يسلكها ن العمل .

درة يفــان البــّن مــن رســم  ــورة متكاملــة عــن املرجعيــة املثاليــة املنقــمة لبّمــة مــن احلــرية والقــا
 عله  ياد ا  ىل ساحل السالم .

يفــان البــّن مـــن اعريــي األّمــة بالقيـــادة ال ــاحلة   ب ــفات القا ـــن   و نهوــل  و   ـــل ن 
   ال  األّمة .

 فمن الم  يست يع  ن يفت  هما امللي يا اأرى ؟.
 َمن يقنر  ن يتالّنث عن املرجعّية بقلم عريض ب وت عال  ؟.

ث عن املرجعّية مرجعاش  يراش   ألنّل سيتالّنث عـن رربتـل ن طبعاش األفرل  ن يكون املتالنّ 
العمـل املرجعــي   وعنــنما يقــول شــي اش ســيكون  ولــل مســموعاش   وعنــنما يكتــ  ســتكون يفتابتــل 

 مقروءة .
لملك .. يفان هما الكتـا  الـم  نرـعل بـني  يـن  القـراء   فهـو يفتـا  عـن املرجعيـة بقلـم 

 املرجع الم  مار  دورم فيها.
يتناول مسـاحة يفبـرية مـن املوضـوعات املتعلقـة باملرجعيـة مـن  ـفات املرجـع و عمالـل  يفتا ل 

وبرناجمـــل و هنافـــل ومؤسســـاال وعال ااـــل وطـــرق اقّنمـــل . وهـــو بقلـــم مرجـــع  ســـالمي لـــل ســـولل 
عريض ن ااري  املرجعيـة النينيـة   حيـث ا ـنى  ـمم املسـؤولية منـمأ  ربعـة عقـود وال ال حـ  
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فتــل يفمرجـــع ديــل شــهنت لـــل الســاحات اإلســـالمية امل تلفــة بالكفـــاءة يومنــا هــما  ـــار  و ي
 العلمّية والقنرة اإلدارية .

ـ يفاا  همم الس ور ـ ال عـن التعريـي   فقـن عرفـل الفقهـاء » دام  لُّل«فاإلمام الشريا   
ـــة مـــن خـــالل موســـوعاال الفقهيـــة  مـــن خـــالل  وثـــل ن در  ارـــارحل   وعرفتـــل احلـــو ات العلمّي

ية   وعرفتل الن بة املثّقفـة مـن خـالل يفتبـل الكثـرية   وعرفتـل األّمـة مـن خـالل مشـاريعل واأل ول
 ومؤسساال.

واليوم يقّنم رربتل ن حقل املرجعّية ليكون نرباساش لكّل مـن يريـن  ن يتالّمـل هـمم املسـؤولّية 
. 

ة الماايّـة وهمم هي ار ي ة املهّمة ن يفتابات اإلمام الشريا      نـل يكتـ  مـن نبـع املعرفـ
  فهو يكتنـز خربات ورار  مسرية طويلة من العمـل ن احلقـول امل تلفـة مـن مرجعيـة وثقافيـة 

 واعليمية و دارية .
فامل ــنر الر يســي  ــما الكتــا  واــريم مــن الكتــ  الــا يفتبهــا اإلمــام الشــريا   هــو امل ــزون 

هّم فرتات التاري  املعا ر . املعرن الم  ارايفم عننم خالل العقود املنينة الا عايشها وهي  
حيــث شــهنت  ــّوالت جمريــة ن ال ــول والعــرض   ن طــول العــا  اإلســالمي   ون عــرض 
اجملتمـــع اإلســـالمي فكـــان البـــّن مـــن االهتمـــام  ـــا يكتبـــل اإلمـــام الشـــريا   ألّن  لمـــل هـــو مـــرية 

يّـة  سـتبقه خالـنة ن  اد ة لتوربة  ّمة   وألّن الس ور الا يكتبها هي اـنوين ألحـناث ااّر
 سول الزمن .
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 مقدمة المؤلف
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمــن هلل رّ  العــاملني وال ــالة والســالم علــه )ّمــن ويلــل ال يبــني ال ــاهرين واللعنــة النا مــة 

 عله  عنا هم  ىل  يام يوم النين.
مـاء املن ــوبني لنيابــة اإلمـام الما ــ  املهــن   كـن القــول ن  ّن املرجعيـة النينيــة املتمثلــة بالعل

هـــا rاملنتاـــر    متـــّر ن هـــمم احلقبـــة مـــن التـــاري  اإلســـالمي بفـــرتة مـــن   ـــع  الفـــرتات ن ااّر
هـا  ية الراهنة هي من  دّق ما متّر صا األّمة اإلسـالمية ن ااّر املنين   ولرّ ا يفانت احلقبة التاّر

 وام ومشر عـن سـاعنم بميـة القرـاء علـه معنويـات األّمـة املعا ر حيث الكفر العاملي  ن مجع 
. فدينمــا  لقيــت بنــا رك  ب ــرت مناــراش مؤملــاش ورهيبــاش .. فالقتــل املنــتام الــم  ينتاــرم املســلمون 

 ن  رجاء العا  اإلسالمي . 
ففـي يفـّل حلاـة هنـاك يفويفبــة مـن املسـلمني يـأم ون ن هــمم الـبالد يفمـا اـأمب  النعــاحل   و ىل 

 قتل بأنيت السوون و أ يمت املعتقالت لزحل ارريين من  بناء اإلسالم فيها.جان  ال
و  يكتـــيع  عـــناء اإلســـالم صـــما القـــنر مـــن  رهـــا  املســـلمني بـــل عمـــنوا  ىل نشـــر الفســـاد 
واإلباحية ن  يفثر من بلن   سالمي . فبعض القنـوات التلفزيونيـة ن بعـض الـبالد اإلسـالمّية ال 

نوات البالد المربية   حيث  شاعة الفساد واإلفساد   وبعض العوا م است يع  ن متيزها عن  
 اإلسالمية ابي  رارة البماء يفما ابي  بيع املواد المما ية .

 ّمــا ارمــور فقــن   ــبالت ســلعة را وــة اــروحل  ــا احلكومــات وافســ  اجملــال للنعايــة  ــا ن 
 شاشات التلفزيون وعله  ارعة ال ر ات .

ســــالمية يســــم  للفتيــــات  مارســــة الســــباحة  مــــام مــــر ى مــــن الرجــــال ون بعـــض الــــبالد اإل
األجانــ    ون بعرــها اهخــر هنــاك مســاب  يتل ــة جيــن فيهــا اثنســان الــميفر واألنثــه املتعــة 

 احملرمة .
ون األفـ  االجتمـاعي اهنـارت القـّيم اإلنسـانية الـا يفانـت اشـّن املسـلم باملسـلم والـا رعـل 

 اشتكه منل عرول اناعه لل سا ر اثسن بالسهر واحلمه .منهما جسناش واحناش  اا 
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ــل  وبعـن  ن يفــان املــؤمن للمـؤمن يفدســنان املشــه يشـّن بعرــل بعرــاش .   ـب  اليــوم األ  ينك 
بدخيــل وال يرعــه لــل اّمــة   فاهنــارت  ــيم التعــاون واألخــوة واملســاواة واســتبنلت بــالقيم اثاهليــة 

 المية واحنة بعن  خرى .الرعناء الا  خمت امزو اجملتمعات اإلس
ون  فــ  األســرة اهنــار البنــاء املقــّن  الــم  شــادم اإلســالم بــني الــزوحل والزوجــة وبــني األ  
واالبن وبني األّم والبنت . فقن خرجت املر ة من عش الزوجية فشعرت بااليفتفاء المايت وعنم 

 احلاجة  ىل الزوحل . 
القيمومـة علـه البيـت وحلّـت )لهـا  وهكما نسفت املعادلـة الزوجيـة الـا اع ـي للرجـل حـ ّ 

حالــــة الفوضــــه واالضــــ را  وعــــنم االســــتقرار   و خــــم اإلبــــن طريقــــل خــــارحل البيــــت مســــتهيناش 
ــــن بذرشــــادات األ  واوجيهــــات األم   ومااــــت القــــيم ن نفــــو    رمــــات األســــرة رافرــــاش التقّي

 األبناء جراء التنا ع النا م داخل األسرة .
هــــنفاش ألطمـــاع الــــنول املســــتعمرة الــــا وجــــنت ن الــــبالد لقـــن   ــــبالت األمــــة اإلســــالمية 

اإلســـالمية مراعـــاش خ ـــباش ألهوا هـــا   فـــاألرض اإلســـالمّية اشـــتمل علـــه خـــريات يفثـــرية بـــنوهنا 
 اتوّ ي عولة احلرارة المربية .

فمــن ناحيــة م ــادر ال ا ــة متــوّفرة و  ــزون يفبــري ن األراضــي اإلســالمية ومــن جانــ  يخــر 
ة ن العـا  اإلسـالمي يفـّل مـا  تاجـل مـن املـواد األوليـة مـن احلنيـن واألملنيـوم رن امل ـانع المربيـ

والق ــنير ومــا شــابل الــك مــن املعــادن الــا اــنخل ن ال ــناعات املت ــّورة مــن  مثــال  ــناعة 
 ال ا رات والسّيارات والق ارات .

ـــات ها لـــة مـــن احملا ـــ يل الزراعيـــة و ضـــافة  ىل املـــواد األوليـــة  اـــه العـــا  اإلســـالمي بكمّي
ّاالسرتاايوية  يفالق ن واحلن ة والشعري والـمرة والـ أ والـا اـنّر  رباحـاش يفبـرية علـه المـر  بعـن 

  دخا ا ن املعامل اإلنتاجية .
ومتكن المر  وبواس ة مـا ح ل عليـل مـن املواد األولية سواء املعننية  و الزراعية  ن يكون 

ــــه درجــــة عاليــــة مــــن التقــــنم ال ــــناعي ن ــــي منــــاحي احليــــاة العســــكرية واملوا ــــالت  عل يتل
والكهربا يـــة وا دادت م ـــانع  نتـــاحل األســـلالة والـــا يفانـــت اـــمه  بالنرجـــة األوىل  ىل العـــا  
اإلســالمي لتســت نم ن  تــل املســلمني ســواء ن معــارك الــنول اإلســالمية بعرــها مــع الــبعض 

املسلمون مراني   مرّةش عنـنما اهخر  و ن معارك احلكومات الااملة مع شعوصا. وهكما خسر 
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اسـتولت الــنول االســتعمارية علــه مـواردهم الزراعيــة واملعننيــة ومــرّة  خـرى عنــنما دفعــوا  مــوا م 
 لشراء نتاحل م انع المر  وهي بال بع يخر مبتكرات األسلالة الفتايفة .

رية ضـّن ومااا  عّن املسلمون ن مقابل همم السياسـة املـنمرة الـا انتهوهـا الـنول االسـتعما
 املسلمني ؟

 وهل  كن بنون التوّسل باألسبا   ن نقي  بال هما التنمري املتوا ل ؟
فاألنبيــاء الــمين انت ــروا علــه  عــنا هم وجــنوا الســبل ن األعــوان ومــا شــابل    ّمــا الــمين   

 جينوا همم السبل فكان م ريهم الشهادة . بالرام من  ّن الشهادة نفسها هي انت ار .
مـــن العمـــل اثـــاد   واألخـــم بدســـبا  القـــّوة فهـــي وحـــنها القـــادرة علـــه مواجهـــة   ان البـــنّ 

 األعناء .
يقــال ن  ّن النولــة ال ــفويّة  ــن اعّرضــت  ىل عمليــة اــزو  جنبيــة ويفــان ملكهــا يومــماك هــو 
السل ان حسني   فعننما س ل السل ان حسني عما  عّنم من اثيوش والتوهيزات واملعّنات 

 يش املعتن  .العسكرية ملنا لة اث
نَ ر    ال السـل ان ن طلبـت مــن اثماعـة  ن يقـريوا ييـةن ين ج ال مجط  ِي ْ  يج عشـر    (1)َأمَّن

 مرّات بعن ال الة ؟ ومااا يفانت احل يلة يا ارى ؟
 لقن اهنزم السل ان حسني ألنّل   يعن العّنة الكافية للالر  .

ر   وهما  ثـرل مقـرر ن القـرين الكـر  حنن ال ننكر  ثر النعاء و راءة القرين ن  نع االنت ا
 . (4)قجل  َما يَنع َبأج بيكجم  رَبِّي َلو الَ دجَعاؤجكجم   حيث وردن

ِي   َلكجمو ال  يراش ن  َت  . (2) َوقَاَل رَبُّكجمج اد عجونيي َأس 
 لكن هل  مرنا اهلل سبالانل واعاىل بالنعاء وحس  ؟.

ْ  قنجوَّة  َوَأعيدُّ  ما يقول اهلل ابارك واعاىل ن  َت َع تجم  مي  . (1) وا َلهجم  َما اس 
 .   (5)َعدُّوا لَهج عجدَّة  َوَلو  َأرَادجوا ال خجرجوَج لَ و ال  يراش ن  

                                                           

 .64  سورة النمل ن اهية 1ّ
 .77  سورة الفر ان ن اهية 2ّ
 .60  سورة اافر ن اهية 3ّ
 .60  سورة األنفال ن اهية 4ّ
 .16  سورة التوبة ن اهية 5ّ
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 . (6)َوأَنن َزل نَا ال َحدييَد فييهي بَأ ٌس َشدييٌد َوَمنَافيعج ليلنَّاسي و ال  يراش ن  
َبَع َسبَبا  و ال  يراش ن    . (7)ثجمَّ أَتن 
ٌْ و ال  يراش ن    . (8)كجلُّ ام ريئ  بيَما َكَسَ  رَهيي
ْ  ريز قيهي َوإيلَي هي النُّشجورج و ال  يراش ن    . (9)فَام شجوا فيي َمنَاكيبيَها وَكجلجوا مي
كجم   و ال  يراش ن  َفافا  َوثيَقاال  َوَجاهيدجوا بيأَم َواليكجم  َوأَنن فجسي  . (10)ان فيرجوا خي
َوَأن  لَي َس ليإلين َساني إيالَّ َما َسَعى * َوَأنَّ َسع َيهج َسو َف ينجَرى  و ال  يراش ن

 (11). 
َوقجلي اع َملجوا َفَسيَنَرى اهللج َعَمَلكجم  َوَرسجولجهج َوال مجؤ مينونو ال  يراشن 

(14). 
دييَنننَّهجم  سجبنجلَنَاو و ال  يراش ن   َْ َجاَهدجوا فيينَا لَنَنه   . (12)الَّذيي

 اقنرأ رو ن الك   فدّول يفلمة نزلت من السماء  ىل  ل  نبيّنا )ّمـنّا  هـي يفلمـة وال ا
 وهي  مر بذجنا  العمل .  14ّ

و مــام هــما الكــّم ا ا ــل مــن اهيــات القرينيــة   و مــام الســرية الع ــرة للرســول األيفــرم )ّمــن ّا  
ات البنـــاء لنقـــي ب ـــالبة و هـــل بيتـــل الـــربرة ال يســـعنا  الّ و ن نشـــمر ســـواعن العمـــل   وحنمـــل  دو 

 املؤمنني  مام الزحي الكافر . 
 وسبيلنا ن الك هو القوة املتمثّلة باملرجعّية النينّية . 

ال نقول  ّن ال ري  طويل   و ّن األعناء يفثريون   و ّن املرجعّية  مرية ن حومها ن  بـال 
 جبهة وسيعة من الكافرين .

ار من مست مر الشرر   فالبالار الواسـعة اكونـت مـن ال نقل هما الكالم ألّن النار يفّل الن

                                                           

 .45  سورة احلنين ن اهية 6ّ
 .94و 89  سورة الكهي ن اهية 7ّ
 .41  سورة ال ور ن اهية 8ّ
 .15ة   سورة امللك ن اهي9ّ
 .11  سورة التوبة ن اهية 10ّ
 . 10ـ  29  سورة النوم ن اهيات 11ّ
 .105  سورة التوبة ن اهية 12ّ
 .69  سورة العنكبوت ن اهية 13ّ
 .1  سورة العل  ن اهية 14ّ
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   رات  مرية .. رمعت ورمعت ف نعت همم البالار.
وال ـــــالار  الشاســـــعة اكونـــــت مـــــن ارّات الرمـــــال ال ـــــمرية الـــــا بتومعهـــــا يفّونـــــت هـــــمم 

 ال الار  .
وحنــن بتومعنــا ن ــب   ــّوة ها لــة    ــّوة ال يســت يع  حــن الو ــو   با ــا بــذان اهلل ســبالانل 

  اىل . و ــن وعــن اهلل املــؤمنني  ن جيعلهــم خلفــاء ن األرض ويــرثهم يفــّل مــا عليهــا وجيعــل واعــ
َلى وََكليَمةج اهللي هيَي ال عجل َيا َْ َكَفرجوا السُّف   وما الك عله اهلل بعزيز .،  (15) َكليَمَة الَّذيي

مج ال َكافيرجونَ و ْ  َرو حي اهللي إيالَّ ال َقو   .  (16) إينَّهج الَ يَني َئسج مي
وليس ما نقولل جمّرد يفلمات بل هناك شاهنل جلي عله ما نقولل ورربة را نة عله مواجهـة 

  وى الكفر متثلت باملرجعّية النينية .
ويفنــت  ريبــاش مــن الــمين ســا وا ن بنــاء املرجعيــة منــمأ عهــن اجملــّند احلــاحل الســين )ّمــن حســن 

 » . ّن  اهلل سرم«الشريا   
ة والعمل ن  ّل املرجعية النينية الا ابتن ت بوفاة العلمني الكبـريين ويفان يل شر  املسا 

 ـــّن  اهلل «واحلـــاحل الســـين حســـني القأّمـــي »   ـــّن  اهلل ســـرم«الســـّين  بـــو احلســـن األ ـــفها  
  واســـتمرت هـــمم »  ــن  اهلل ســـرم«حيـــث انتهـــت املرجعيــة  ىل املرحـــوم ســـين  الوالـــن » ســرم

 ر .املسا ة حّ  يفتابة همم الس و 
و ـــن خاضـــت املرجعيـــة النينيـــة خـــالل عمرهـــا ال ويـــل امـــار ال ـــراع العنيـــي ضـــّن  عـــناء 
اإلســـالم وا ــــّنت مل تلــــي  رـــايا األّمــــة اإلســــالمية   ومحلـــت املســــؤولية النينيــــة والسياســــية 
واالجتماعيـــة وحـــّ  اال ت ـــادية ن بعـــض األحيـــان  ويفـــان  ـــا دور ر يســـي ن  رـــايا  ســـالمية 

 ا ن   يران وا نن وفلس ني والبايفستان والعراق .عنينة و عت حوادثه
دور مهــم ن  ــنع القــرارات وامّلــاا املوا ــي منــمأ » رضــوان اهلل عليــل«و ــن يفــان لبيــت الوالــن 

 ثورة التنباك وحّ  القرايا األخرية ومروراش بثورة العشرين ن العراق .
ـــزو  ويفـــم يفنـــت  متـــّ  معا ـــرة الـــك احلقبـــة املهّمـــة مـــن التـــاري  اإلســـ المي الـــا شـــهنت ب

 النهرة اإلسالمية ضّن الكفر العاملي بقيادة املرجعية النينية .

                                                           

 .10  سورة التوبة ن اهية 15ّ
 .87  سورة يوسي ن اهية 16ّ
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ّّ و   يفـن يومـماك   فقـن حـالفل احلـّ ن مرافقـة عـند ال بـد  بـل مـن  و اا    الفل احلـ
املراجع  ن يفان  م دورل مهم ن همم القرايا  واستفنت الكثري مـن رـارصم و خـمت الكثـري 

 م .من خربا 
و ن  وجنت لنّ  همم املعاشرة النيوبة ألربا  احلل والعقن يزوناش من التوـار  وارـربات 
ن مرــمار املرجعّيــة يفنــت  فكــر دا مــاش بتــنوينها علــه الــورق حفاــاش عليهــا مــن الرــياع بســب  

 النسيان هما  ّوالش .
 ولتقن  بعض الفا نة ملن ّوض امار هما العمل املقّن  ثانياش .

 م همم املعلومات عله من يرين اإلّطالع باعتبارها   بالت جزءاش من التاري  ثالثاش .ولتعمي
  مم األسبا  وألسبا   خرى خرحل هما الكتا  لي ب  بني ين القراء الكرام .

 ملـــي ن الـــك هـــو يفســـ  رضـــه اهلل ابـــارك واعـــاىل بتقـــن  بعـــض األفكـــار ن جمـــال هـــمم 
 مسؤولية النفاع و دارة شؤون األّمة اإلسالمية .املؤّسسة ا اّمة الا اتالّمل اليوم 

 رجـو مـن اهلل ســبالانل واعـاىل  ن جيعلــل نرباسـاش ن طريــ  احلـ  واحلقيقــة  نّـل نعــم املـوىل ونعــم 
 الن ري . 

 
 )من الشريا  
  يفربالء املقنسة
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 الخشية مْ اهلل سبحانه

 
ن  ســـعاد النـــا  ن احليـــاة الـــننيا علـــه املرجـــع الـــنيل باعتبـــارم ويفـــيالش عـــن اإلمـــام املع ـــوم 

واهخــرة   عليـــل  ن يتالّلــه بارشــوع وارشــية مــن اهلل اعــاىل   وبمــري ارــو  مــن اهلل ســبالانل 
 واعاىل ال  كنل  ن يكون سبباش إلسعاد النا .

ألّن  سعاد النا   اجة  ىل اإلخالا   واملي  امل لالة العاّمـة علـه امل ـلالة اراّ ـة   
 ة للتالّق  بنون ارشّية وارو  من اهلل ابارك واعاىل .وهمم اري  ابل

يفمــا و ن ســوق النــا   ىل اهلل اعــاىل ســو اش  ــاليالاش   ال يــتّم  الّ مــع املعرفــة الكاملــة بــاهلل 
 سبالانل واعاىل   واملعرفة الكاملة اال م ارو    فهمـا  نوان ال يفرت ان .

  والعنالــة  17ّمعــاش لشــرا ه التقليــنوالعنالــة هــي شــرر مــن شــرور الفقيــل   وصــا ي ــب  جا
  مل ن طّيا ا مرمون ارو  وارشية من اهلل اعاىل.   18ّ

وارشــية علــه درجــات   درجــة منهــا بــدن يــرى اإلنســان ربّــل ن  لبــل حاضــراش  مامــل ن يفــّل 
حريفة وسكنة   و ن يعلم  نّل جمز  بعملل   من ال ما ر من األمور   و نّل )اس  بكّل حلاـة 

َقنناَل َ رَّة  َخي ننرا  يَنننَرهج *    وحريفــة شــفة   ونبرــات  لــ     ــال اعــاىل ن  عــني َن  ْ  يَنع َمننل  مي َفَمنن
َقننناَل َ رَّة  َشنننر ا  يَننننَرهج  َن  ْ  يَنع َمنننل  مي ومـــن املمكـــن  ن ينمـــي اإلنســـان ن نفســـل ملكـــة .  (19)َوَمننن

                                                           

مـا يلـي ن يشـرتر ن  44فــــي مسـدلة  14-11جمللـن األول ن او ن ايفر السين اليزد  ن يفتابـل العـروة الـوثقه ا (17)
 اجملتهن  مورن البلو  العقل واإل ان والعنالة والرجولية واحلرية عله  ول و يفونل جمتهناأ م لقاش واحلياة ... اخل.

ملكة  ايان  ّّالعنالة عبارة عن 42ن مسدلة 14و ن عّر   اح  العروة الوثقه العنالة ن اجمللن األول ن ا  (18)
الواجبات وارك احملرمات واعر   سن الااهر الكاشي عنها علماش  و  ناأ   واثبت بشـهادة العـنلني وباابـاع املفيـن 

 للعلم  .
 .8-7سورة الزلزلة ن اهيات  (19)
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 ارشية فريانع عن يفّل ان  وخ ي ة .
لَن   قنجلجنوبنجهجم  َوإيَ ا تجلييَن   َعلَني هيم   واملؤمنون يفما و فهم اهلل سـبالانل ن  إيَ ا  جكينَر اهللج َوجي

ننم  يَنتَنوَكَّلجننونَ  ألّن املــؤمن  ــخل بــارو  والرجــاء   و ــا .   (40آيَاتجننهج زَاَدتن هجننم  إييَمانننا  َوَعلَننى رَبِّهي
 ريفنا اإل ان ال ادق الم  يبعث عله التويّفل والعمل ال احل .

عله ارشيـة هـو التفكـري املستمــر بـاملوت   والقـرب   واـميفر اهخـرة و فرل وسيلة للتنري  
 وما سيؤول  ليل م ريم ن الك العا  .

ليتـــميّفر اإلنســـان م ـــريم ن  ـــربم وهـــو وحيـــن فريـــن   ال  لـــك مـــن مـــال الـــننيا ســـوى   عـــة 
 الكفن .

ب   فمـا ّب ــل وليتـميّفر اإلنسـان  نـل رهـني عملـل   و ن  عمالـل سـتأعرض ن اهخـرة  مـام  املـ
 اإلنسان سياهر  ْن يجالش  و عاجالش .

يفن  يث  اا نشر عملـك  مـام النـا    «يقول يل دا ماش ن »  ّن  اهلل سرم«ويفان والن  
 ».ال يكون فيل ما ّولك 

ومـــــن  ســـــالي  اقويـــــة ارشـــــية املوا بـــــة علـــــه العبـــــادة وال اعـــــة   و داء ال ـــــلوات املننوبـــــة 
اءة القـرين   و يـارة املقـابر   بشـرر  ن يتالّقـ  اإلخـالا ن هـمم وخ و اش  الة الليل   و ر 

العبادات   فاإلخالا جيعـل  لـ  املـؤمن ن حالـة حرـور دا ـم   يعـي مـا يفعـل   ويفهـم مـا 
 يقول  ثناء العبادة.

ومـــن وســـا ل اعميـــ  ارشـــية هـــو البكـــاء و ســـالة الـــنموع   وهنـــاك ســـاعات يســـتعّن فيهـــا 
ات انت ـــا  الليـــل   حيـــث  يـــا ن  عمـــاق اإلنســـان املشـــاعر اإلنســـان للبكـــاء   وهـــي ســـاع

 اررية ويستيقّ فيل الرمري والوجنان .
يفملك البّن من اختيار املكان املناس  إلسـالة النمعـة   وهـو  عمـاق ال ـالار  املقفـرة   
حيث ال جيـن اإلنسـان  الّ نفسـل وعملـل   فيبكـي  ن يفـان سـي اش   ألنّـل سـيال ي ربـاش سيالاسـبل 

 يفّل  مرية ويفبرية .  عله
يفمـــا و ّن للموعاـــة  ثرهـــا الكبـــري ن  رع ارشـــية   و فرـــل موعاـــة هـــي مالحاـــة  حـــوال 

   والتنبر ن مواعاهم الا اأيفرت ن يفت  يفثرية منها ن الكان للكليل  iاألنبياء واأل مة 

                                                           

 .4سورة األنفال ن اهية  (20)
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ج   يفـملك هنـ وجـامع السـعادات للنرا ـي  و ار األنـوار للمولسـي واحملاسن للرب ي 
 البالاة حيث ضّم عنداش يفبرياش من املواعّ واحلكم املؤثّرة .
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2  
 التربية الروحية

 
 

املرجع باعتبـارم الرجـل الرا ـن ن اجملتمـع   وعلـه النـا  اال تـناء بـل   فالبـّن لـل مـن اهتمامـل 
  بنفســـل   والعنايـــة باثانـــ  الروحـــي   فعليـــل اإليفثـــار مـــن  ـــراءة القـــرين الكـــر  ومـــن األدعيـــة  

  فـذّن r  خ و ـاش ويل األمـر »  لوات اهلل عليهم  مجعني«يفملك التوّسل باأل ّمة ال اهرين 
يعلــم ويــرى »  ــلوات اهلل عليــل وســلم«املرجــع ويفيــل ونا ــ  عــن اإلمــام املهــن  ّع  واإلمــام 

وهو حّي حاضر   فكيي ال يستمّن املرجع وهو ويفيلل منل ّع  فهو الوسـيلة  ىل اهلل سـبالانل 
 ره احلوا ج   وارفع النوا   .  وبل اق

ن املهمــات ال ــعبة ليســتم ر   21ّوعلــه هــما ينبمــي  ن يكتــ  املرجــع  ليــل ّع  العــرا ض
 شآبي  ل فل ن املعرالت   فذنل ال ّّي  سا لل.

 
 
 

                                                           

 لي.للمؤ  1056للتف يل عنها راجع يفتا  النعاء والزيارة  سم ر اع احلاجة ن ا (21)



 

 15 

 

3 
 الزهد

 
 

من الال م للمرجع  ن يكون  اهناش ن احلياة رااباش ن اهخرة   ويكون القرب واملوت ن   
  فـذن الزهـن مـن  يفـرب العوامـل الرتبويـة النافعـة  ىل العمـل ال ـاحل   والـا رعـل اإلنسـان عينيل 

 ن درو  احل  وعامالش ن سبيل اهلل سبالانل واعاىل .
والزهن امل لو  ليس هو الزهـن الاـاهر  فقـه      التقليـل مـن األيفـل والشـر  وامللـبس 

   بل الزهن الم  ينبع من القل  .
  و اا يفــان   22ّيــة ملكــة الزهــن ن الــنفس يفمــا ايفــروا ن يفتــ  األخــالقومــن املمكــن اقو 

املرجع  اهناش ي ب  ماهرم سبباش  ناية النا    ألن رييتل ستميفر النا  باألنبيـاء وال ـاحلني   
 وسينعكس  ثر الك ب ورة مباشرة ن   ان النا  وعقين م .

ْ  َحننرََّم زيينَننَة اهللي  عــاىل ن والزهــن لــيس عــنم التــنعم باحليــاة   فقــن  ــال ســبالانل وا قجننل  َمنن
َْ الننرِّز  ي  نن ننَرَج ليعيبَنناديهي َوال َّيِّبَننااي مي بــل الزهــن هــو عــنم التعلــ  باحليــاة الــننيا     (42)الَّتينني َأخ 

 وعنم انمما  النفس ن الشهوات البهيمية   واالحتيار ن اراكا  املشتبهات .
س واقويـــة الوجـــنان   فذنـــل ســـيقنع الكثـــري مـــن وباإلضـــافة  ىل فا ـــنة الزهـــن ن  ـــقل الـــنف

النـــا  بااللتفـــا  حـــول الـــنين ألهنـــم ســـريون  ثلـــل  نســـاناش  ـــاد اش ن دعـــوام و نـــل يتســـاوى ن 
 حياال مع الفقراء   بل يعيش عيشة   ل من الفقري مع  نل  تلك األموال الكثرية .

                                                           

 ». ّن  اهلل سرم«للمزين راجع يفتا  جامع السعادات للشي   محن النرا ي  (22)
 .24سورة األعرا  ن اهية  (23)
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4  
 اإليِابية

 
ادفنننع بنننالتي هننني ان عليــل ا بيـــ  اهيــة ن يعــيش املرجـــع ن جمتمــع  لـــوء بالســلبية   فكـــ

أحسْ
    انتهاحل طري  اإلجيابية ومنع اسّر  السلبية  ىل هما اجملتمع .  (41) 

   ـــــال الفـــــر دق ن و ـــــي اإلمـــــام  يـــــن » نعـــــم«فينبمـــــي علـــــه املرجـــــع  ن يعتـــــاد يفلمـــــة 
 العابنينّع  ن

 
 مننننا قننننال ال قننننه  إال  فنننني تشننننهده

 

 
 لننننننوال التشننننننهد كاننننننن  الؤه نعننننننم

 
عله  اح  احلاجة بل  ن يكون مياالش » ال«ابية املرجع  تم عليل  ن ال يرد بكلمة و جي

مـــن  بـــل املرجـــع اعـــل ســـن » ال«حلـــل مشـــكالت النـــا  والت فيـــي مـــن معانـــا م   فكلمـــة 
 . 25ّاألبوا  بوجل  اح  احلاجة 

 فرو ــاَ   و ن اال يــا ن  26ّوال ّفــه  ن بــني هــمم النق ــة ونق ــة  رــاء حاجــات النــا  
 مجلة ن املواضع   وباال  ال  املن قي بني النق تني عموم من وجل.

                                                           

 .21  سورة ف لت ن اهية 96سورة املؤمنون ن اهية  (24)
ن  نزلـة مثالش  اا جاء )تاحل ي ل  عشرة دنانري واملرجع ال يست يع  ع اء الك املقنار  فذاا  ع ام امليسـور يكـو  (25)

وهكما  اا جاء ش ص وطل  التوسه ن حل  رية معينـة   فـذاا  ـال املرجـع سـدبمل جهـن  إلجيـاد حـل » نعم«
 وهكما.» نعم«لملك    نزلة 

 من الف ل ارامس.  109  سيديت ايفرها ن ن ا26ّ
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5 
 انشراح النفس

مــن املهــم جــناش للمرجــع  ن يكــون دا ــم التبّســم   ألّن البســمة اعكــس احليويــة  وهــي مــرية 
  اد ة انّل عله  وة ش  ية املرجع و نل ال يتدثر بالارو  ال عبة .

مــن الرــمور ال ــالية الــا يعــا  منهــا املرجــع بســب  يفثــرة باإلضــافة  ىل  ن االبتســامة ملفــي 
األعمــال و ــعوبتها   فــذاا   يتعــّود املرجــع علــه احليويــة النا مــة والتبّســم واــمليل ال ــعوبات 
انهار  وام   ويكـون دا ـم الـتّوهم وااليففهـرار  ـا يتسـب  ن ضـعي  نتاجـل   و حيانـاش يوجـ  

 الك الريفود واثمود واالضمالالل .
ملهــم  ن  ــافّ علــه انبســار الــنفس وانشــرا  الوجــل وابتســام الثمــر  و ن يتــميفر نعــم اهلل فمــن ا

اعــاىل عليــل   و  ــص العــاملني الــم  يفــانوا  يفثــر منــل عمــالش و  ــّل رهمــاش   وليقتــن  بالرســول 
 األعام ّا  الم  يفان عله خأل ش عايم حّ  يتمكن من  داء مهمتل بكّل  وة ونشار .

شـــرا  الـــنفس التويفـــل علـــه اهلل ســـبالانل   ومـــناراة النـــا    والعفـــو عـــن ومـــن  هـــم  ســـبا  ان
املســيء   و رــاء حــوا ج احملتــاجني   واالســتعناد للعمــل الــنا     واــميّفر ثــوا  اهلل اعــاىل   

واكون النتيوـة وجهـاش متق ّبـاش متوهمـاش وااللتفات  ىل امتنا  النا    وعله عكسل  نحهم   
 منملقاش .
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 كرالمرجع المف 6
 
 

يقـــوم العـــا  املتالرـــر اليـــوم علـــه الفكـــر   والفكـــر هـــو ســـال  ماضـــي    بديـــن  األمـــم 
 لتالقي  التقّنم ن احلياة .

ومـــن مســـؤولية املرجـــع باعتبـــارم املت ـــّن  ألمـــور األّمـــة  ن يكـــون علـــه  علـــه مســـتويات 
ياســـية التفكــري   والقــنرة علــه  نرــاحل األفكــار والـــريى ن يتلــي الشــؤون الفقهيــة منهــا والس

 واالجتماعية والثقافية   وما  ىل الك .
 ّن  يــادة األّمــة بــال افكــري اعــل الفشــل الــمريع . ومــن يع ّــل جهــا  افكــريم اســتويل عليــل 
احلاشية   فتسريم بنالش من  ن يسريها   وهما هو من  خ ر ما يبلمل اإلنسان   حيث يتالـّول 

  ىل واجهة يستفين منها اهخرون .
التفكــري الــنا   ن جمــال املرجعيّــة   يفــملك حنــن  اجــة  ليهــا ن اجملــاالت ويفمــا حنتــاحل  ىل 

 األخرى .
فال اقـوم ألّمـة مـن  ا مة  الّ بالتفكري   وال اقـوم املـؤّسسات وال النول  الّ عـرب التفكـري   

 وعله  ين  املفّكرين .
 ارة النفاع فيها و ن ر يت ن  حنى النول  هّنا و فت ثالثة يال  مفّكر لتمشية  مور و 

. 
يفما و ّن هناك يفيانـاَ م ـ نعاَ ودويلـة  ـمرية ال يبلـ  عـند سـّكاهنا ثالثـة ماليـني نسـمة   
امّلبــت علــه دول عربيــة ينــاهز عــند ســكاهنا عــن املا ــة مليــون نســمة بــالفكر   فقــن  ــر ت ن 

فكـــري بعـــض الكتـــ   ّن  ـــما الكيـــان امل ـــ نع  ربعـــة يال  منّامـــة ومؤّسســـة اقـــوم  هّمـــة الت
 والت  يه لكاّفة شؤون احلياة .

و ــر ت ن  حــنى ال ــالي  ّن بنكــاش مــن البنــوك اســت اع  ن جيــم   ىل ر ــينم  ســما ة 
مليون دوالر   والك بفعل موّ ي واحن   يفانت مهمتـل التفكـري و عـناد ار ـه   فاسـت اع 
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 هما املفّكر  ن يستق   األموال ال ا لة  ىل البنك .
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 الرسول العظم ص االقتداء بسيرة 

 
 

ـــثالش عـــن اإلمـــام  وعـــن الرســـول األعاـــم ّا  » عليـــل ال ـــالة والســـالم«ملـــا يفـــان املرجـــع  أ
فينبمي لل  ن يرتجم سرية الرسـول ّا  ن حيااـل العمليـة باملقـنار املمكـن   فـذّن الـك السـرية 

ذّن النـا  النرّية من  هم  سبا  التفا  النا  حـول اإلسـالم   ومـن  هـم مقومـات التقـّنم   فـ
 ّّنــا التفــوا حــول الرســولّا  ألنــل يفــان حــافالش   تلــي  حنــاء النشــار اإلنســا  الرفيــع واملثــل 
العليــا واألخــالق اثميلــة ن ن العبــادة وال اعــة هلل اعــاىل   ن املعاشــرة احلســنة مــع النــا    ن 

األمــر بــاملعرو   األخــالق ال يبــة مــع عا لتــل   ن الكــرم والع ــاء   ن الشــواعة واإل ــنام   ن
والنهي عن املنكر   ن النعوة  ىل ارري واإلرشاد  ىل احلّ    ن احملاربة للباطـل بيـنم ولسـانل   

 ن اا افل بال فات الفاضلة ن بناء احلياة ن مجيع جوانبها    ىل اري الك .
ـــننيا   ســـيوعل النـــا   فاا ـــا  املرجـــع ب ـــفات رســـول اهلل ّا  حـــ  ن الـــنرجات ال

 بون منل   ويلتفون حولل   األمر الم  سيسهل ال ري   ىل ا بي  الشريعة اإلسالمية .يقرت 
والتالّلي بتلـك ال ـفات و ن يفـان مشـكالش خ و ـاش ن بعـض املـوارد لكـن الفا ـنة املرتابـة 

 .(47))الميسور ال يترك بالمعسور( عله الك يفبرية جناش   و

                                                           

 ّباملع  . 405  58ا 1  ون اوايل الل ايل ن حل 12  268ا 12وسا ل الشيعة ن حل (27)
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8 
 سوء الظْ بالنفس 

 
 

 ين العابنين ّع  املعرو  بنعاء مكارم األخالق نجاء ن دعاء اإلمام   
واستقالل  ىل  ن يقـول ـ ن  )اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وحلني بحلية الصالحيْ ن

 .  48ّالخير وإن َكَنجَر مْ قولي وفعلي( 
فعله املرجع  ن يرى نفسـل دا مـاش مق  ـراش و ّن مـا يقـوم بـل مـن عمـل هـو  ليـل جـناش ن  بـال 

ل . وهما هو السبيل القو   ىل التقّنم    ما لـو اعتبـر ما يقوم بل عمالش يفبيــراش ويفثيــراش امل لو  من
   فذنـل سيكتفـي بـما يقوم بل وال يتواو  ملا هو  يفثر من املنتار منل .

ون احلقيقــة  ن اإلنســان مهمــا  ــام باألعمــال الكبــرية حنــو خالقــل   فهــو  ليــل بالنســبة  ىل 
 ّن امل لو  منل هناية البشرية مجعاء وعمارة الكرة األرضية بكاملها . امل لو  منل   ال

فعلــه املرجــع  ن يقــيس عملــل صــما ا ــن  الكبــري والواســع   و الّ فذنــل سيال ــر نفســل ن 
 ن اق  ضي  .

فعله املرجع  ن يكون دا م اال دراء بنفسل   دا م التفكري ن التقنم   دا م العمـل ألجـل رفـع 
 ويفلمة ال  لل  الّ اهلل . راية اإلسالم

 
 
 
 

                                                           

 للمؤلي. 411  يفتا  النعاء والزيارة ن ا101اليفة السّوادية ن ا ال  (28)
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 المواظبة على القلم واللسان

 
املرجع بعن  ن ي ب  مرجعاش يكـون لكـل حـر  ين ـ  بـل  و يسـ رم  يمـة معنويـة   فكـان 

 عليل  ن يزَن يفلماال وعباراال .
ويفم من  نسان ننم عله يفلمة  ا ا ؟ ألهنـا هـنمت بيتـاش   ويفـم مـن  نسـان نـنم علـه يفلمـة   

 فلو يفان  ن  ا ا ألحيا صا  مةش . يقلها ؟
فكثـــرياش مـــا ي لـــ  اإلنســـان يفلمتـــل   ف يـــرى  هنـــا فعلـــت فعـــل ال ـــاعقة   ن ا ـــنم   ور ـــا 
يب ل بكلمة ف جين  نـل لـو  ا ـا لكـان  ـا  يفـرب األثـر ن ارنمـة   ولـما جيـ  علـه املرجـع  ن 

 يوا   عله  ولل وفعلل .
لـه  ساسـها منرسـة دينيـة   يخـر يفتـ  يفلمـةش عـنَل و ن عا ـرت مرجعـاش  ـال يفلمـة بـأل ع

 عن اقلينم بسببها  هل   ر  يفبري .
وما ايفرنام ن الكلمة جار  ن فعل املرجع واريفل   فذنل ر ا يفعل فعالش يسب  هنايـة   ـوام 
  ور ــا يفعــل فعــالش يســب  ضــالل   ــوام   وهكــما ن اريفــل الفعــل   ولــما يفــان بعــض فقها نــا ال 

 يارة بعض القبور املشكوك ن  مرها   ألن  يارال حوة عنن النا    واحلـال  نـل ـ يمهبون  ىل 
    الفقيل ـ ال يعلم  الة القرب املميفور ؟.
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 نشر روح العزة
 العزة شيء واالستعالء شيءل يخر .

 العزة هو شعور داخلي .
 واالستعالء هو سلوك خارجي .

رّب مـمموماش   فـذّن العـزّة اكـون )مـودة. و ـن نـّوم القـرين فبقنر ما يكون االستعالء املقـارن للتكـ
َْ  : الكر   ىل همم ار لة احلمينة  ا الش  نيي مي  . (29)َوهللي ال عيزَّةج َوليَرسجوليهي َوليل مجؤ 

فالعزة هو شعور بالرتفع ينمو ن داخل اإلنسان   وجيعلل اايل النفس ال يسقه ن مهـابه 
م للباطــل   يفمــا و نــل يكــون متواضــعاش مــع النــا  علــه عكــس اإلنســان الرايلــة   وال  ــل  هــر 

 املستعلي الم  ي ب  متكرباش مرتفَّعاش فوق النا    يشعر بدنّل  يزل عن اهخرين .
فعلــه املرجــع الــنيل نشــر هــمم الفرــيلة بــني النــا  بــاألخص بــني العــاملني معــل والناشــ ني ن 

ديــــــث والق ـــــــص واحلكايـــــــات الناعيـــــــة  ىل العـــــــزة  جهزاــــــل املتالريّفـــــــة   والـــــــك بـــــــرتويج األحا
 وباست نام األسالي  امل تلفة املشوعة عله هما املنهج .

 يفما  ن دعوة ار باء والكتا   ىل الرتيفيز حول همم الفريلة  مرل مهّم ونافعل  يراش .

                                                           

 . 8سورة املنافقون ن اهية  (29)
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 قوة التأثير
 

سـيكون ضـعيفاش   جي   ن يكون للمرجع  وة ادثري ن الوسه الم  يعـيش فيـل   و الش فذنـل 
 وال مكان للمرجع الرعيي ن جمتمعاانا املعا رة .

و ــوة التــدثري  ّنــا   ــل بقــوة الــنفس وعلــو ا مــة واإل ــان امل لــ  بــاهلل ســبالانل واعــاىل    يــث 
)عظجم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم( ين ب  عليل يفالم  مري املؤمنني ّع ن 

(20  . 
ه  ىل امتـــالك  ـــوة الــنفس   والــك باملزيـــن مــن التفــر  للعبــادة   والتفكــري فعلــه املرجــع  ن يســع

  ليكـــون   انـــل بـــاهلل خـــري  iن عامـــة اهلل ســـبالانل   و خـــم العـــرب مـــن حيـــاة األنبيـــاء واأل مـــة 
دعامـــة لـــل ن حيااـــل   ومـــا   تلـــك  ـــوة التـــدثري ال اكـــون لـــل يفلمـــة مســـموعة ن اجملتمـــع   وال 

 ن .يكون م اعاش من  ح
وجيــ   ن اكــون  ــوة اــدثريم ن احلكومــة واجملتمــع . فالكلمــة عنــن احلكومــة انفــع مــن جهــات   
والكلمة عنن الشع  انفع من جهات  خـرى   ولكـل يفلمـة مقومـان. ولكـن حـمار  ن اكـون  
يفلمتــل عنــن الشــع  مســتقاة مــن ســل ة احلكومــة الــا ال ا بــ   حكــام  اهلل ســبالانل   ألنــل 

والقاعنة املؤمنة   وي ب   مرم يفمو ي بسيه ن همم النولـة   و اا  حين م  سي سر الشع  
يفان  حن ينفم  مرم   فانل يكون نافم األمر بقنر الشرطي الم  ّشام النا  فينفمون  وامرم 

. 
فقــوة اــدثريم ن اجملتمــع جيــ   ن اكــون مســتقاة مــن  واــل الماايــة   ف  ن  واــل لــنى الســل ات 

اــل الشــعبية   وحينــماك يســت يع الفقيــل املرجــع مــن انفيــم  وامــر جيــ   ن اكــون مســتقاة مــن  و 
 » .رضوان اهلل عليهم«اإلسالم   وعله هما يفانت سرية ال احلني من املراجع 

                                                           

   عــــالم الــــنين ن  175  مكــــارم األخــــالق ن ا 90ا  1  يفنــــز الفوا ــــن ن حل 192هنــــج البالاــــة ن ار بــــة  (30)
ــــن  ــــيس ن ا 128ا ــــواعاني ن ا 159   ــــي العقــــول ن ا428  ســــليم ب الــــيص ن   التم128  روضــــة ال
 . 186 122ا 10  شر  هنج البالاة البـن  بـي احلنين ن حل 170  70ا
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 ضريبة التصدي
 
 

اجملتمع ليس عله حّن سواء   فالـّ  ن  ر ـه اجملتمعـات حنـن جنـن عنا ـر سـي ة اعـيش بـني 
 رارّة الا اعيش بني الزهور والورود .العنا ر اررّية   يفاحلشا ش ال

فقــن عــادى رســول اهلل ّا  الكثــري مــن العــر    وحــاربوم   وحــ  بعــن  ن دخلــوا ن اإلســالم  
 يفانوا  سنونل ويتالينون الفرا لإليقاع بل .

واملرجــع باعتبــارم ش  ــية بــار ة ن اجملتمــع   فــذّن هنــاك الكثــري  ــن  ــاول اإليقــاع بــل بســب  
  فيشهرون بوجهل  لسنتهم و  المهم   ويتهمونل بش  التهم إلبعـاد األمـة عنـل  احلسن واحلقن

  فكان عليل  ن يتالله بال رب وا نوء وعنم االنفعال واملاا ردود الفعل السريعة الا ال امرّي 
شــي اش مــن طبيعــة احلســاد ســوى  ع ــا هم املــربر الكــان لشــّن هوــومهم واالســتمرار ن اعنــتهم 

ّ31) . 
ه املت نين ألمور املرجعية  ن يرافعوا فوق السـلبيات و ن يكونـوا  نتهـه اإلجيابيـة   فقـن فّ عل

نيٌم   ال اعـاىل ن  نَنهج َعنَداَوٌة َكأَنَّنهج َولينيم َحمي نَنَو َوبَنين  َ ا الَّنذيي بَنين  ْج فَنِي َس  اد َفع  بيالَّتيي هيَي َأح 
ّ32 . 

ون دعــاء اإلمــام الســواد ،  (22)يننه( )عاتنن  أخنناك باإلحسننان إلو ــال  مــري املــؤمنني ّع  ن 
 .(21))وسد دني لن أعارض مْ غشني بالنصح( ّع  املسمه  كارم األخالق ن 
                                                           

 يفما  ن الك يسب  االض را  للمرجع.  (31)
 .21سورة ف لت ن اهية  (32)
   ـار األنـوار ن  160  278ا 18  شر  هنج البالاـة ألبـن  ا احلنيـن ن حل 158  ار احلكم ن احلكمة  (33)

 .76  92  147ا 71حل
 للمؤلي. 412  يفتا  النعاء والزيارة ن ا 102السّوادية دعاء مكارم األخالق ن اال اليفة  (34)
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 ســــوة حســــنة حليااــــل   ولتعاملــــل مــــع  iوجيــــ   ن جيعــــل املرجــــع حيــــاة األنبيــــاء واألو ــــياء 
 املعتنين واحلاسنين .

 عله  فرل  ور التعامل مع  عنا هم .  iفقن يفان األنبياء 
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1 

 جهاز المرجعية
 

 
البــّن للمرجــع  ن يت ــم لنفســل جهــا اش مــن ش  ــيات معروفــة بالنزاهــة والعلــم والشــواعة 

 والقنرة عله العمل   و نالهم الثقة للقيام باألعمال امل تلفة .
 فهما اثها  يقوم باألدوار التالية ن

 تباعنة . والش ن يعترب الرابه بني املرجع والنا  املوجودين ن  مايفن م
 ثانياش ن يشري عله املرجع  ا يهّم املسلمني من القرايا امل تلفة .

ثالثاش ن يأسن  العـون واملسـاعنة للمرجـع للقيـام بدعمالـل   والـا بنونـل مـن ال ـع  القيـام 
 صا .

و اا يفان املرجع يرين  ن يال  فـراد اثهـا  املـرابه بـل متـوافقني معـل   فعليـل  ن يقـوم صـمم 
 ناألمور 
 رعايتهم ليس ن اثان  املاد  فقه   بل من الناحية النفسية والروحية  يراش . -1
 )اسبتهم  اا  هر منهم ار د  و اراك   حنهم عمالش مشيناش. -2
  ناعهم بالقرارات الا يت مها   ح  يكونوا عله  هبة االسـتعناد النفسـي والعقلـي  -3

 لت بيقها .
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 مراقبة تصرفاا الحاشية

 
)مننْ فسنندا ب انتننه كننان كمننْ غننه بالمنناء فانننه لننو يقــول اإلمــام  مــري املــؤمنني ّع  ن 

  ففساد الب انة سيتسب  ن فساد يفل شيء   و وت  (25)غه  بغيره لساغ الماء غصته( 
 األمل حين م ن اإل ال  .

 والــبعض يأبتلــه  اشــية ليســت باملســتوى الال ــ    فتســب  األاى للنــا    وبالتــايل اســب 
 النفور لنيها .

فالبن للمرجع من  ن يرا   من حولل   ويعمل عله   ال  مـا ياهـر مـن مفاسـن احلاشـية    
يفمــا جنــن الــك ن ســرية رســول اهلل ّا    حيــث يفــان مرــ راش  ىل  ّمــل بعــض املســلمني   
فذن  هر منهم الفساد  خم النيب األيفرمّا  بذ ال  مـا  فسـنوم   يفمـا جيـن اإلنسـان مثـاالش 

نا    ن  ولل اعاىل ن  لملك مي َ  مجؤ  ْ  أَل َقى إيلَي كجمج السَّاَلَم َلس  َوالَ تَنقجولجوا ليَم
 (36). 

حيــث وردت ن رجــل مــن بــل  ميــة عنــنما رهــم وجهــل مــن رييــة    (27َعننَبَس َوتَنننَولَّى  و 
 األعمه .

 ن  وملــــــا   يكــــــن  قــــــنور املرجــــــع  ن يــــــنير األمــــــور بــــــال حاشــــــية   يفمــــــا وانــــــل ال يســــــت يع
ي لـــــ   ـــــا العنـــــان لتفعــــــل مـــــا اريـــــن   فعليـــــل  ان واجــــــ    ـــــال  هـــــمم احلاشـــــية بالشــــــكل 

 الم  يقلل من ضررها   والتوسه ن األمر   ومراعاة اثانبني بكل د ة و اقان .

                                                           

 .546  208ا 40شر  هنج البالاة البن  ا احلنين ن حل (35)
 .91سورة النساء ن اهية  (36)
 .1سورة عبس ن اهية  (37)
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 المشورة في المور المصيرية
 

ـــــ  فـــــرد      ـــــّنفنا األمـــــور الـــــا اعـــــرتض املرجـــــع  ىل ّن ـــــني   األول ن  مـــــور اات جان
 يست يع املرجع  ن يتفرد ن املاا القرار بشدهنا   ومن ف يقوم بتنفيمها .ف

 ما األمور العامة الا  ا جان  مجاهري  يفالسلم واحلر  ومـا  شـبل  فالبــّن مـن استشـارة 
ننَ   هـل احلـل والعقـن وارـرباء فيهــا   اسـتناداش لكيـة الكر ـة ن  َ ا َعَزم  نري فَنِي َوَشناوير هجم  فيني الم 

 . (28)فَنتَنوَكَّل  َعَلى اهللي 
فاملشورة ضرورية   ألهنا عملية لتوميـع يراء العقـالء   و ـن  ـال اإلمـام  مـري املـؤمنني ّع  

)ما ضل  مْ استشار( ن 
( 29) . 

 .(10))مْ استبد برأيه هلو( و ال ّع   يراش ن 
  واحـن ـ فا الك يديت مـن ناحيـة  ّن    عمـل يكـون عرضـة للفشـل  اا يفـان نارـاش عـن ر 

 ن يفثري من األحيان ـ  ال  العمل النابع عن يراء عنة عقالء   فهو عرضة للنوا   يفثر .
وجيــ   ن  تلــك املرجــع مقياســاش يســت يع مــن خاللــل  ن يفــر  األمــور الــا هــي  اجــة  ىل 

 املشورة عن الك األمور الا ال  تاحل  ىل الك .
 ن يراءهم ويدخم بالر   األ و  .ف عله املرجع  ن يستشري   الا  ارربة ويز 

                                                           

 . 159سورة يل عمران ن اهية  (38)
ر ّمــا خــا  مــن اســت ار وال نــنم مــن استشــار  وســا ل   ون حــنيث يخــ 114اــرر احلكــم ودرر الكلــم ن ا (39)

 .10145  5  78ا 8الشيعة ن حل
 18  شر  هنج البالاة البن  ا احلنين ن حل 112  ارر احلكم ودرر الكلم ن ا161  ار احلكم ن احلكمة  (40)

 .162  284ا



 

 20 

 
1 

 النقد البناء
 

ليس هناك مـن ال ّ ـد    الّ املع ـوم ّع    فالبشـر مو ـو ل بار ـد   وحـّ  لـو اسـامه 
 اإلنسان ن امللكات الرفيعة ون األخالق السامية   فذنّل عرضة لل  د .
نقــن   ســواءل يفــان هــما فكــان البــّن للمرجــع  ن ي ــمي بنفســل  ىل مجيــع مــا يوّجــل  ليــل مــن ال

النقــن يســتهنفل  و يســتهن  جهــا م مــن الــويفالء وار بــاء واملــؤلّفني ومــن  شــبل  ــن يــنور ن 
فلكــل   فاإل ــماء املســـتمر  ىل النقــن   و)اولـــة افــاد  بعـــض األخ ــاء الـــا  كــن افاديهـــا   

ن يوجـــ    ــــال  املرجــــع و  ــــال  جهــــا م . بينمـــا عــــنم التفــــات املرجــــع  ىل  ــــوت النا ــــني
امل ل ـني ســيوج  اـرايفم األخ ــاء   و حيانــاش يتسـّب  الــك ن احنــرا  اثهـا    األمــر الــم  
سيؤّد   ىل احنرا  النا  . وهما ال يعل  ّن يفّل ما يوّجل  ىل املرجـع  و حاشـيتل مـن نقـن هـو 
ح ل جي  اإل ماء  ليل واالعتناء بل   فبعض همم االنتقادات ال  سـا   ـا   و ّّنـا هـي  وهـام 
  لكــــّن هنــــاك نقــــناَ ين لــــ  مــــن  لــــ   نســــان  ــــادق   وهــــما هــــو النقــــن البنّــــاء الــــم  جيــــ  
االســـتماع  ليـــل واإل ـــماء  ليـــل   ألنّـــل ســـيكون طريقـــاش  ىل اقـــّنم املرجعيّـــة   وبالتـــايل وســـيلة  ىل 

 اقّنم اإلسالم واملسلمني .
ع عــن  ــفة هــما مــن ناحيــة   ومــن ناحيــة  خــرى   املرجــع الــم  يســتمع  ىل النقــن ســرياف

االســتبناد بــالر   وعــنم االعتنــاء بــآراء اهخــرين . وسيت ــي ب ــفة  خال يــة هــي مــن  ــميم 
 اإلسالم   وهي احرتام يراء اهخرين واالعتناء  ا يقولون عننما يكون الك بّناءش .
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5  
 مراقبة أحوال الوكالء

 
  العـــا    وهـــم يعمـــل املرجـــع عـــرب شـــبكة وســـيعة مـــن الـــويفالء املنتشـــرين ن يتلـــي منـــاط

يعتربون سفراء املرجعية النينية واملمثلني عن علماء النين   فكان ر ن  ريفهم و عما م اايـة 
 ن األ ية   فكان من مسؤولية املرجع مرا بتهم مرا بة شنينة   مااا يعملون ؟. 

 ويفيي وم  ؟. 
 ومااا  تاجون ؟.

 وما هو ر   النا  فيهم ؟.
 ويفيي ينيرون األمور ؟.

 ا  ن مرا بة املرجعية لويفال ها وادمني احتياجا م والفا م  ىل نقار ضعفهم هـو مـن  هـم 
 عوامل التقنم ن اجملتمع .

واتو ي املعاثة عله حكمة املرجع   ويفيـي يـتمكن مـن   ـال  املو ـي ب ريقـة ايفيـة ؟ 
  يث ال افسن املعاثة الوضع وازين ن ال ني بلة .

  عنـنما يالحـّ احنرافـاش عنـن ويفيلـل     ن  بـو احلسـن األ ـفها  مثالش يفان املرحوم السـي
يفـــان يبعـــث  ليـــل وي لـــ  منـــل  ن يكـــون  ىل جانبـــل   و ن يمـــري عملـــل مـــن املكـــان الفـــال   ىل 

 النوي األشر  .
 وال يقول لل شي اش عن احنرافل .

يفيــل مــن وبــملك يفــان ّلّــص اجملتمــع مــن الويفيــل باإلضــافة  ىل  نــل يفــان يعــا  احنــرا  الو 
 خالل االحتكاك املستمر بل .
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6 
 أخ اء التزوير

 
 

ألن املرجع ن ال ّي األّول من األّمة   وألّن منـزلتل يفبرية عنن النـا    فذنّـل عرضـل للتزويـر 
 عله  ين  امل لالّيني والنفعيني .

اوى فهناك مجلة  مور هي عرضة للتزوير   منهان اإلمراء   ارتم   ارـّه   الرسـا ل   الفتـ
   حنيثل املسّول    ورم ب ريقة املونتاحل .

فالبــــّن للمرجــــع  ن يكــــون يقاــــاش ألّن احلــــمر املســــتمر يفــــّوت الفر ــــة علــــه األشــــرار الــــمين 
يرينون  ن يّت موا من املرجع يفواجهة ويفسبيل لتالقي   اراضهم السياسية واملالية   ومـا شـابل 

 الك .
 من التزوير ن  ّما مو ي املرجع من التزوير   فهناك نوعان

التزويـــر الرـــ يل الـــم  لـــيس وراءم ايـــول وال يـــرتك يثـــاراش علـــه اجملتمـــع. يفالـــم  يـــزّور  أوال  :
رســالة مــن املرجــع حلاجــة ماليــة )ــنودة   مــثالش عشــرة دنــانري    و احل ــول علــه و يفــة    و 

ما   عــة  رض   فــذاا اطمــدن املرجــع  ىل  ّن هــما الشــ ص لــن يعــود مــرّة  خــرى  ىل اكــرار هــ
 العمل   و نّل اراك  هما العمل نتيوة احلاجة   فذّن األفرل لل  ن ال يشهر بل .

التزويــر الكبــري   عنــنما يكــون وراء هــما التزويــر اايــة سياســية  و اجتماعيــة معّينــة     ثانيننا  :
يفدن يستفاد من ختم املرجع ن ال عن بش ص م ـل  ّـنم اجملتمـع  و التعـريض دهـة دينيـة 

ا   فذّن هـما العمـل مـن الكبـا ر   فيوـ  الو ـو   با ـا واإلشـهار صـا   وانبيـل بق ن  سقاطه
 النا  حّ  يعرفوا احلقيقة .
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 العلماء السابقون
 

مسؤولية اكر  العلماء األ نمني هي ن عهـنة املرجـع   فكـان البـّن مـن انفيـم برنـامج متكامـل 
   وا هؤالء العلماء يترمن ما يلي ن

 رحتهم   ولو  مكن جعلها منار    اات مكتبات يفان  فرل.اعمري  ض _ 1
ابـــّل اـــدليي الكتـــ  املســـتقلة حـــو م وحـــول مـــوا فهم وارـــاليا م ألجـــل الـــنين وخـــنما م  _ 2

 للنا    ولتكن الكت  نابرة باحلياة واحليوية .
 حث النا  لزيارة مرا نهم   واالستفادة من سري م . _ 3
 آليفهم امل  وطة   بعن مجعها مـن هنا وهناك.وحث النا  عـله  حياء ا _ 4
 النشر عنهم ن وسا ل اإلعالم   يفال الي واإلااعات وما  شبل . _ 5
احرتام  والدهم واريتهم  اا يفان  م  والد واريـة   وهنايـة مـن شـّم مـنهم  ىل جـادة ال ـوا   _6
. 
 ساجن. ويل النور الا يفانوا يسكنون فيها  ىل منار   و مكتبات  و م _7
 اسمية الشوارع واحملالت واريها بدمسا هم . _  8
   امة االحتفاالت  ناسبة ايفراهم ن ر   يفل  رن  و عنن مرور عشرة  رون . _ 9

التوســـه عنـــن الســـل ات إلخـــراحل طوابـــع برينيـــة  مـــل  ـــوراش اميفاريـــة  ـــؤالء العلمـــاء  ن    _10
 يكن ن الك )مور .

للعلم والـنين وحـث للت لـ  بـدخالق العلمـاء وانتهـاحل سـبيلهم  وهمم األمور واريها فيها خنمة
. 
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 جبهة الدفاع

 
البـــّن للمرجـــع مـــن جبهـــة دفـــاع  ويـــة    ا  ن  عـــناء اإلســـالم   نامـــوا  نفســـهم ن جبهـــة 
واســعة   و  ــبالوا يهــامجون اإلســالم ب ــورة منامــة ومريّفــزة   و اا   يشــّكل املرجــع جبهــة ن 

 ار ن  ول مواجهة بينل وبني جبهة الكفر .املقابل   فان عملل سينه
والــتهوم علــه املرجــع هــو  حــن  ســالي  املواجهــة الــا  ارســها األعــناء   وهــو  مــرل مهــم   
ألّن التهوم عله املرجع من  بل الف ات الرالة يعل النيـل مـن اإلسـالم واملسـلمني   و ـن ورد 

رد عليهم صما املع     رفرهم والنيـل وال  11))والراد عليهم كالراد على اهلل( ن احلنيث ن 
 منهم   الن النزاعات الش  ية ال  يمة  ا ن املعايري اإلسالمية .

وجيــ  علــه املرجــع  ن يقــو  جبهتــل النفاعيــة  يــث ا ــب  باملســتوى الال ــ  مــن الناحيــة 
ا  ـاد الكمية والنوعية   مثالش ن  اا يفان ا ووم اا جبهات جي   ن يكون النفاع يفـملك   و ا

ا وـــــوم طـــــال  وعمـــــال ومو فـــــون جيـــــ   ن يشـــــكل املرجـــــع جبهـــــة مـــــن ال ـــــال  والعمـــــال 
 واملو فني لريد االعتناء   وهكما .

وال ّفـــه الفـــرق بـــني هـــمم النق ـــة وبـــني نق ـــة اضـــ را  التقـــنم الـــا ســـتديت . و ن يفانـــت 
 النق تان اتال يان ن بعض األمور .

                                                           

د عليكم ن فقال يا  با ن ّ ر يت الراد عله هما األمر يفالرا ّعليل السالم عن  ا ب ري  ال ن  لت ألا عبن اهلل  (41)
 59  28ا  1)من من رّد عليك هما األمر فهو يفالراد عله رسول اهلل وعله اهلل عز وجل  وسا ل الشـيعة ن حل

 .46   4  141ا 100و حل 58   10 428ا 47  و ري  من همم األلفاظ ن  ار األنوار ن حل 4 
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 أجوبة المسائل الشرعية
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ع مســا ل يفثــرية ومــن يتلــي  حنــاء العــا    وهــي مســا ل يبتلــه صــا   فكــان مــن اــرد املرجــ
 الررور  اإلجابة عليها   و ي ال همم األجوبة  ىل السا لني واريهم .

 . 42ّو كن   نار نشرة شهرية اترمن همم املسا ل و جوبتها  والش بدول 
فتيل الرسا ل الا ا ـل املرجـع ومن احملّبم  ن رمع املعلومات امل تلفة ن يفتا  يرم بني د

   واملترمنة للقرايا املهمة الا اعيشها األمة اإلسالمية .
ومثل هـما الكتـا  سـينري ال ريـ  لكخـرين   وسـيفت  األاهـان والعقـول علـه مـا  ـيه بالعـا  

 اإلسالمي من  رايا   وهي خنمة يفربى يسنيها املرجع ألبناء األمة اإلسالمية .
 
 
 
 

                                                           

رتنيـــت حيـــث  كـــن اســـتالناث برنـــامج يترـــمن  جوبـــة و كـــن  يرـــاش اإلجابـــة عليهـــا عـــرب األجهـــزة احلنيثـــة يفاالن (42)
 املسا ل الفقهية   وح  اري الفقهية   ألن ن نشرها فا نة مجة .
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 ك تناقض في حياة المرجعهل هنا
 

يفثــرياش مــا ياــن بــاملرجع  نــل يتنــا ض ن حيااــل   والــك ألنــل يفعــل  حــن املتشــاصني   ويــرتك 
الشبيل اهخر    و يقول ن مكان  شي اش   ويقـول ن مكـان يخـر خالفـل   ولـو متعنـا فــي عمـ  

 القرية ملا وجننا هناك  دىن انا ض .
ني بـــدّن  ـــالال يتمهـــا ن الســـفر   ويفـــا لكخـــر بـــدّن عليـــل مـــثالش ن يفـــا املرجـــع ألحـــن اثنـــني

التق ري . فذاا اجتمعت الفأتيان عنن اثننيني شعرا بدهنما متنا رتان   واحلال  نل ليس هناك 
انا ض    ا  ن اثنن  األول يفان مت وعاش فكانت  الال متاماش ألنل مـن  عـوان الالمـة ـ مـثالش 

 اَ مسوااش   فلم يكن يفملك   وهكما وهلم جرا .ـ   والثا  يفان مكرهاش  يفراه
ورييـــة النـــا  للتنـــا ض ن  عمـــال املرجـــع و  والـــل مـــن  يفـــرب  ســـبا  النقـــن واال ــــام   فعــــله 
املرجـع  ن يالحّ هـما اثان  بن ــة واهتمـام بالمــني   حتــه ال يـرى النـا  الـك    مـا ببيـان 

بالتقيـن بـدن يبني طرن املسدلة ـ مـثالش ـ لكـل  األسبا  والنواعي الا  وجبت االختال    و ما
مــن الش  ــني   ويفــملك يــرتك  حــن العملــني املوجــ  لرييــة املنا رــة ن  عمالــل  و مــا  شــبل 

 الك .
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 الهم ثم المهم
 

واإلمـــام صـــمم   12))منننْ انشنننغل بنننالمهم ضننني ع الهنننم(  يقـــول اإلمـــام  مـــري املـــؤمننيّع  ن
العاملني واملـنراء والزعمـاء والقـادة وعلـه ر سـهم املرجـع  اعـنة هامـة  العبارة الق رية يرع  مام

جــناش   لــو طبقهــا العــاملون لنوالــوا ن  عمــا م   وهــمم القاعــنة هــي االهتمــام بــاألهم وعــنم 
 االنشمال باملهم  اا يفان هناك  مر  هم .

ا الرتايـ  فعله املرجع  ن يرع  ا مة  عمالل عله  سا  األهم ف املهم   وعله  سا  هم
 يقوم املرجع بالت ّن  لبعمال األهم ويرتك األعمال األخرى الا اقل   يتها  ىل  عوانل .

مثــل ن يفتابــة الرســا ل و جوبــة املســا ل و ــبض  جــرة العبــادة و ع ا هــا  ىل   ــالاصا والزيــارات 
 العامة وحرور اجملالس امل تلفة  ىل اري الك .

رجع وهي  دارة األمور   والت  يه للمستقبل   واو يـع  ما األعمال األهم فهي من ن ي  امل
 األعمال   والقرارات املهمة وما  شبل الك فيباشرها بنفسل .

 
 

                                                           

 وفيل ّمن اشتمل بمري املهم ضيع األهم . 177ارر احلكم ودرر الكلم ن ا (43)
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 تنظيم المالية المرجعية

 
املرجع هـو املسـارع  ىل اناـيم شـؤونل ألنـل األوىل باابـاع و ـية اإلمـام  مـري املـؤمنني ّع  ن 

 . 11ّّونام  مريفم  
 حساباش لكّل شيء نفعليل  ن يرع 

 _ يفم من ال ال   تاجهم ن جمال النراسة والعمل ؟.1
 _ يفم مـن املـال يكفـي لتم ية نفقـات هما العند من طال  العلوم النينية ؟.4
 _ يفم من األموال انخل  ليل   تلي العناوين يفارمس والزيفاة والنمور وما  شبل ؟.2

ا يفان هناك نقص ما    و  ّن هناك فا رـاش وبعن  ن  س  هما احلسا    سيعر  ما  ا
 من األموال .

فمــثالش ن لــو  ــّنر املرجــع  نــل  تــاحل  ىل  لــي طالــ  علــم   و ــّنر  يرــاش  ن يفــل واحــن مــن 
هــؤالء  اجــة  ىل عشــرين دينــار ن الشــهر   بعــن  ي ــة الســكن ودفــع  جــور املــاء والكهربــاء   

 ار يفل شهر .فيكون احلا ل ن انل  اجة  ىل عشرين  لي دين
فذاا يفان املقنار الم  ي ل  ليل من احلقـوق الشـرعية  عـّنل عشـرة يال  ن يفـّل شـهر   
فالال م  ن يعـّن العـنة مـن  جـل سـن العوـز   وهـو عشـرة يال  دينـار   و قـنور املرجـع اـوفري 
هــما املبلــ  مــن خــالل  حــنى الوســا ل املشــروعة يفاملرــاربة و نشــاء ال ــنادي  اررييــة وحيــا ة 

 املباحات   وما  شبل الك .
وطبعاش األمر يتو ي عله  نشاء ثنة انبث  منها ثان مت   ـة اعمـل علـه اـوفري املقـنار 

                                                           

وم    نار هنـج   ىل  بنا ل بعن  ن ضربل ارارجي عبن الرمحن بن مل ّعليل السالم من و ية اإلمام  مري املؤمنني  (44)
 456ا 14   ـار األنـوار ن حل17  5ا 17  شر  هنج البالاة البن  ا احلنين ن حل  17البالاة ن الكتا  

 .15819  1  111ا 12  مستنرك الوسا ل ن حل 58  147 
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الــال م مــن املــال مــن  حــنى الــك الســبل   ولــيس  ــعباش علــه املرجــع  ــاح  النفــوا الكبــري 
 جيادهـا  ال ل  من  حن املقرضني احملسنني  نشاء  ننوق لتمويل املشروعات الا يعمل عله

. 
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 التقسيم العادل للمال
 
 

 
اتومع األموال عنن املرجع سواءل من م ـنر احلقـوق الشـرعية  و مـن التربعـات  و اري ـا   
ــــتم او يعهــــا علــــه يتلــــي املشــــاريع  ــــال م حســــا  مقــــنار األمــــوال اجملتمعــــة ومــــن ف ي فمــــن ال

ســم للمؤسســات   و ســم اإلســالمية بشــكل عــادل   مــثالش ن  ســم مــن املــال ألهــل العلــم   و 
 للنفاع عن يفيان اإلسالم و سمل إلرسال املبلمني   وهكما .

فهما التو يع صما الشكل ال يتسب  ن اإلفرار والتفريه   واملـال ن جهـا  املرجـع حالـل حـال 
السـال  ن جهـا  اثـيش   فكمـا  نـل لـو خ ـص السـال  بالنبابـة فقـه  و ال ـا رة ـ مـثالش ـ  

ز ة   يفملك مل يص املال ن جهة دون  خـرى معنـام اهنـزام  ـوى اإلسـالم يفان مع  الك ا 
 عن ساحات البال  والرشاد .
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 فصل
 
1 

 التركيز في العمل
 

مــن األمــور الــا ينبمــي للمرجــع التوجــل  ليهــا هــو بنــاء  ــوة ن املريفــز واريفيــز العمــل فيهــا لــ ال 
 ا اديت بنتا ج  جيابية .اقع ن  طار الشكلية   فالرتيفيز مهمة  عبة  الّ  هن

وبـالرتيفيز يتالـّول املريفــز  ىل  داة  ويّـة للتميــري الثقـان واالجتمـاعي   والرتيفيــز جيـ   ن يكــون ن 
ًش .  الكم والكيي معاش

ثــل جانبــاش  فعــند املــنار  وعــند املســاجن وعــند املنشــآت واملؤسســات اررييــة املتعلقــة بــاملريفز  أ
 ملفتاش لبناار . من جوان  القوة   ألهنا اشّكل يفماش 

لكــن جيــ   ن ال يقت ــر الرتيفيــز علــه الكــّم وحســ    بــل جيــ  الت  ــيه لت ــوير املريفــز ن 
اثان  الكيفي  يراش   والك باالهتمام بالرتبية والبناء   اربية ال ال  وبناء ار باء واملؤلفني 

 والعلماء واملبلمني .
ي   كناش   و الّ فاملريفز يبقـه ضـعيفاش ال يست يــع فذاا يفان املريفز  وياش يفان االن الق سهالش والتبل

  ن  مي نفسـل   فكيي يتمكن من محاية اهخرين .
وجيـــــ   يرـــــاش ا هـــــري املريفـــــز مـــــن الســـــلبيات   وا ـــــفية عوامـــــل الفر ـــــة والتشـــــتت   و ســـــبا  

 االحنرافات واملنكرات .
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 السماحة شرط أساسي

 
 

 ســـبالانل شــــريعتل مسالـــاء حنيفيــــة   وهنــــاك يت ـــي اإلســــالم بالســـماحة   فقــــن  نــــزل اهلل
 .  45ّ» اليسر« اعنة يدخم صا الفقهاء وهي  اعنة 

واستناداش  مم القاعنة   فذّن النا  يتو عون مـن املرجـع  ن يكـون سـهالش ومسالـاش وال يكـون 
  لباش ن بعض املواطن . 

يفــاة لشــ ص نرــر  مثــاالش علــه الســماحة لتترــ  ال ــورةن  ــن يــديت ثــر  يريــن  ع ــاء الز 
هــامشي   فيقــول املرجــع ن ال جيــو  لــك  ع ــاء الزيفــاة الواجبــة للهــامشي  اا يفـــان  ــاح  الزيفــاة 
اــري هــامشي . و ــن يقــول ب يمـــة  خـــرى هــي    ع ــل املــال و نــا  ع ــي  قــنارم  ــما ا ــامشي 

 فيع يل من ح  السادة املوجود عننم   ويدخم هما الزيفاة لي رفها ن م ارفها .
ن  ن يدايـل  نسـان فقـري يسـتونيل وهـو  ابـل ألن ينـو  ن عبـادة امليـت   فقـن  مثال يخر

 رمل املرجع  وة  نل ليس عننم ح  الفقراء   و ن يع يل مثن عبادة ليـديت صـا  اا يفـان الفقـري 
مستعناش  ما العمل   وهكما ما يتعل  باملسا ل الشرعية الا  ا سبيل شرعي عنن الفقيل    ا 

 بملك السبيل العامي الم  جاء مستفتياش ويرين سهولة ال ري  .ال يعلم 
و ن ايفرنـا ن ـ شـر  املكاسـ  ـ  نـل يفيـي  جـا  اإلسـالم طريقـاش و  جيـز طريقـاش يخـر بينمـا 
ا ن  فيهمـا واحـن   مـثالش  جـا  ال ـل  مـع اثهالـة   بينمـا   جيـز بيـع اجملهـول   واحلـال  ن  

 انتقال املال من  نسان  ىل  نسان يخر .يفليهما يؤديان  ىل هن  واحن هو 
 

                                                           

   للمزين يراجع يفتا  القواعن الفقهية للمؤلي.45ّ
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 المرجعية القائمة على المؤسساا

 
 ينبمي انايم شؤون املرجعية انايماش يرمن  ا االستمرار والبقاء ملنة طويلة من بعنم .

فذاا  اـه املرجع الثا  من بعنم است اع بسهولة اامـة  دارة  مـور املرجعيـة   ألنـل سـيون وضـعاش 
 يكلفل سوى موا لة ال ري  الم  بن م املرجع الم  سبقل .مناماش ال 

مثالش ن نفرتض  ّن املرجع الساب   ن  عّن  ّلي ويفيل بكامل ما  تاجون  ليـل مـن دار  ومـال 
مستمر عن طري  األموال املو وفة   فذاا جاء املرجع مـن بعـنم وا ـل طريـ  سـابقل   و  يكـن 

يقــوم هــو بــنورم  يرــاش ن  عــناد  لــي ويفيــل يرــافون  ىل عليــل  الّ  ن يويفــل  ول ــك الــويفالء   و 
 جها  املرجعية .

وهكما اسري املرجعية  ىل األمام دون اعثر   ألّن يفّل مرجع يديت لريى يفل شيء  ن را  ارايباش 
 جيناش  يث ال عليل سوى  ضافة ما  كن  ضافتل  ىل املؤسسة املرجعية .
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 استَمار ال اقاا المع لة

 
 

جل عا  النين جمتمعاش فيل طا ات ها لة   وألسبا  يتلفة   بعض هـمم ال ا ـات  ـنر يوا
ن الال شـيء  و  هنـا رّمـن دون  ن اسـتثمر االسـتثمار املناسـ    فكـان علـه العـا  مسـؤولية  

 يفبرية ن استثمار همم ال ا ات واالستفادة منها لتكون ن خنمة اجملتمع.
 حام لسب   و هخر ؟.فكم من مؤلي ضاع ن وسه الز 

 ويفم من خ ي  ناج  انعزل ن هما اجملتمع لسب  ويخر ؟.
 ويفم من منر  مبنع ارك جمال التنريس واخلن  ىل السبات ن بيتل لسب    و هخر ؟.

 ويفم من عامل ن احلقل اإلسالمي ارك العمل لسب   و يخر ؟.
هـمم ال ا ـات املهـنورة   ووضـعها فكان عله العا  باعتبارم املسـؤول عـن اجملتمـع انتشـال يفـل 

 ن مكاهنا الال   .
 وعليـل  ن يدخم بين املؤّلي وفس  اجملال  مامل لكي  ار  عملل الثقان .

 وعليل  ن يدخم بين ار ي  ويرعل ن مكانل املناس    وينفع اجملتمع  ىل االستفادة منل .
 دورم ن احلياة . وعليل  خراحل املنر  من بيتل ووضعل ن  اعة النر  ليمار 
 يفما و ن عليل  عادة العامل ن احلقل اإلسالمي  ىل عملل .

 وال يتالّق  للعا  هما األمر  الّ بتشكيل عّنة ثان اقوم بدداء ارنمات الررورية .
فعننما اكون هناك ثنة لرعاية املـؤلّفني ينـنفع املؤلّـي  ىل الكتابـة   ألنـل سـيون مـن يقـي 

 هناك من ي بع يفتابل .  ىل جانبل   يفما و ن
وعنــنما اكــون هنــاك ثنــة لرعايــة شــؤون ار بــاء ســيننفع ار يــ   ىل العمــل  ــزم و ــوة ألنــل 
سيون اجمللس املناس  لل   و نل سيون الرعاية الكافية وارـنمات الـا جيـ   ن متّهـن السـبيل 
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 إل امة اجملالس .
اجر والزارع و مام املسون .. وهكما ويفما األمر ين ب  عله ال ا ات االجتماعية األخرى يفالت

. 
ومن املؤيّفن  ن التزام عـا  الـنين صـمم القاعـنة   والعمـل  وجبهـا سيرـمن اشـميل ثالثـة  ربـاع 

 ال ا ات   وبالتايل يفان اإلنتاحل  يفثر من ما ة ضعي .
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 قبول الناس
 

ن يقبـل   ـان هناك در  يفبري نست ل ـل مـن السـرية النبويـة   وهـو  ّن رسـول اهللّا  يفـا
النــا  وال  اســبهم علــه ماضــيهم   فالــم  يفــان يشــهن الشــهاداني ويعلــن  ســالمل يفــان يقبــل 

 : منل الك   ويفان شعار املسلمني اهية الكر ة 
  نا مي َ  مجؤ  ْ  أَل َقى إيلَي كجمج السَّاَلَم َلس   . (46)َوالَ تَنقجولجوا ليَم

ِ  ج مويفان رسول اهللّا  يكرر ن    و بول النا  وعنم رفرهم  17)ا قبله( )اإلسالم ي
هــــو ال ريــــ  األرحــــ  إلدخــــا م ن الفرــــيلة والتقــــوى واإل ــــان وا نايــــة    ّمــــا االنســــياق وراء 
الشــبهات   ومالحاــة ســواب  النــا    والتشــكك ن  خــالا املقبلــني   واالســتماع  ىل   ــوال 

نـا    وسـوء الاـن  ـن   بـل   مـن الـّبس بلبـا  الن ـ  ـ و ْن يفـان يل ـاش ن ن ـالل ـ ل ـرد ال
 وما  شبل الك   فال اكون نتيوتها سوى التدخر والتقهقر .

 وعله فرض  ّن فالناش يفان اا ماض   سود ف مااا ؟.
 فهل سنعمل عله  بقا ل عله ما يفان عليل من السوء    م ننتشلل من مواطن السقور ؟.

اا ؟ فهـل مـن األفرـل  ن نبقيـل ولنالتمل  ّن فالناأ نشك ن  خال ـل حـني   بـل .. ف مـا
 ن اثبهة املقابلة    و  ّن األفرل  ن نتقبلل عله  اهرم   وليكن باطنل ما يفان ؟.

 عن علة  بول رسول اهللّا  ألا سفيان ومروان بن احلكم ؟.والبعض يتساءل 
 في الِواب نقول :

ناداش لعلمل ببواطن األمور  اا يفان رسول اهلل ّا  يرين  ن يرفض  با سفيان ومروان است أوال  :

                                                           

 .91سورة النساء ن اهية  (46)
 .115  51ا  4اوايل الل ايل ن حل (47)
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  فــذن عليــل  ن يــرفض الكثــري  ــن دخــل اإلســالم ويفــان يعلــم  ــا ن نفوســهم   عنــن الــك مــن 
 سيبقه ن دا رة اإلسالم  اا يفان الكثريون معرضني للرفض .

دخــول هــمم العنا ــر الــا يفانــت ســي ة ن ماضــيها  ىل اإلســالم   ســيمن  الكثــري  ثانيننا  :
  يفمـــا  ن الكثـــري مـــن املســـلمني الـــم  يفـــانوا ســـي ني ن اثاهليـــة اربّـــوا ن منهـــا فر ـــة للتميـــري 

 حران اإلسالم   و  بالوا جماهنين بعن  ن يفـانوا  شـراراأ و فّـايفني . فوجـود العنا ـر املنالرفـة 
 ن الوسه ال احل سيمرّي الكثري منهم  ىل ال ال  .

نفـــع   ألّن وجـــودهم ن  ن طـــرد  مثـــال  ا ســـفيان ســـيول  الرـــرر  يفثـــر مـــن ال ثالَنننا  :
 ي املسلمني سـيوعل ضـررهم بنرجـة   ـل  ـا لـو يفـانوا ن  ـّي األعـناء   فهـل مـن العقـل 

  ن نرتك األ ل ضرراش وندخم باأليفثر ضرراش؟.
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 تكويْ الِمعياا
 

من األعمال الررورية الا جي   ن يقـوم صـا املرجـع الـنيل    نشـاء اثمعيـات ن يتلـي 
 د   منها نالشؤون واألبعا

 مجعية لنشر القرين وحفال ن البالد . _ 1
 مجعية لتعليم النا  األحكام الشرعية . _ 2
 مجعية ثقافية اقوم باألعمال التثقيفية . _ 3
 مجعية لعمران البالد . _ 4
 مجعية ألعمال التنايي وملليص البالد من األوسا  . _ 5
 مجعية لتزويج العزّا  . _ 6
 املؤسسات ال الية .مجعية لبناء  _ 7
 _ مجعية إلنشاء دور العوزة واأليتام واو  العاهات . 8
 مجعية لتشميل العاطلني عن العمل . _ 9

 مجعية لرعاية شؤون األسرة اقوم  ّل املشكالت العا لية . _ 10
 مجعية للرعاية االجتماعية والك حلّل مشكالت النا  . _ 11
 . مجعية حلفّ الشبا  من االحنرا  _ 12
 مجعية للتوسع ن  نشاء املنار  واملكتبات والقيام ب بع الكت  اإلسالمية . _ 13
 مجعية لرعاية حقوق احليوانات .  _ 14
 مجعية إلنعاش الريي ورفع مستوام ليكون ن م ا  املنن . _ 15
مجعيــة للالــث علــه طلــ  العلــم   واالزــرار ن احلــو ات العلميــة    ىل اــري الــك  _ 16
 يات .من اثمع
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 صدى العمال

 
علـــه املرجـــع  ن يعـــر   ـــنى  عمالـــل   وانعكـــا  فتـــاوام و  والـــل ويفتبـــل ن اجملتمـــع   فـــال 
يعمــل عمــالش   وال يــتكّلم بكــالم   وال يفــا بفتيــاش  الّ بعــن  ن يناــر  ىل مجيــع اثوانــ    و الّ 

 فرّ ا يفان ضررم  يفرب من نفعل .
الفالنية مم وبة   فالال م  ن ينار هـل  ن فتـوام بمأ ـبية  مثالش ن  اا اعتقن العا   ّن النار

 الك النار ارّر  م ال ارّر .
فــذن يفانــت ضــارة   فــالال م الكــي عنهــا   نعــم جيــ   ن ال يعمــل عمــالش يــنّل علــه عــنم 
الم بية  يراش حيث يكون فيل ارييع احلّ    ون بعـض األحيـان  مـن املمكـن  ن يقـول ن  ّ  

 ن يقلنوا ن همم املسدلة  حن العلماء اهخرين. جّو  ملقّلنّ   
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 اللِان المساعدة للمرجع
 

  اعــن احليــاة يفمــا يفانــت ن الســاب  حيــث البســاطة وســهولة العمــل   فقــن اعقــنت احليــاة 
حـــّ    ـــب  مـــن املســـتاليل  ن يـــتمكن  نســـان مهمـــا يفـــان ايفيـــاش وف نـــاش مـــن اســـتيعا  احليـــاة 

 ن الساب  . بكاملها  ثل ما يفان من اليسر
وملّا يفان املرجع هو املسؤول عن  مـور النـا  وحيـث  نـل يـرابه   تلـي النـا  ويـؤّد  يتلـي 
األعمال   فذن من الررور   نشاء ثان ملساعنال   واقوم يفل ثنة بذجنـا  عمـل  مـا ن حقـل  

 خاا   وارفع النتا ج  ىل املرجع .
 ألخبار و ليلها ف اقن ها  ىل املرجع .يكون للمرجع ثنة سياسية اقوم دمع ا مثالش ن

 وثنة ا ت ادية اعمل عله   يل املال الكان إلدارة املشاريع اإلسالمية.
 يفما من الررور   نشاء ثنة رجال العلم إلدارة  مور  هل العلم .

 وثنة ابليمية اقوم بتوفري اإلمكانات الررورية للتبلي  .
التومعــات البشــرية املراب ــة بــاملرجع   وافقــن  حــوال الفقــراء وثنــة اجتماعيــة اقــوم باالا ــال ب

 واحملتاجني منها .
 وثنة  عالمية اقوم باإلعالم عن الشؤون اإلسالمية وللنفاع عن  مورها.
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 موقفه مما يدور
 

عاملنا اليوم مـتالطم باألحـناث والقرـايا   مـت م بـالت ورات العلميـة والسياسيــة والثقافيــة 
  واحلــــــن مــــــن األســــــلالة (48ّرنــــــامج  رســــــال السفـــــــن الفرا يـــــــة   وحــــــر  فيتنــــــام   مثـــــــل ن ب

 اإلسرتاايوية   وما  شبل الك .
فمــن الرـــرور   ن يكــون للمرجـــع الـــنيل  طــالع يفـــا   حـــول هــمم األمـــور   والت ـــّورات 

 الا رر  من حولل   حّ  لو   ا  ب  بال بمة اإلسالمية .
ن همم الت ورات  ّما سلباش  و  جياباش  بالتديين  و الشو  ومن فّ يكون للمرجع مو ي )ند م

   والك لبسبا  التالية ن(49ّ و ما  شبل الك  ا يناس  املقام 
ألن التــنخل ن هــمم القرــايا هــو جــزءل مــن مقــام الفقيــل الــم  يت ــّنى ألعمــال النيابــة  _ 1

 والننيا . العامة   واإلمام يفما نعلم هو الك اإلنسان املرابه بدمور النين
ألّن النا  يراب ون باملرجع الم  يلم  ا حولل والم   تلك مو فاش )نداش مـن األحـناث  _ 2

 والت ورات   ومن خالل الك يراب ون بالنين .
و اا افتقــر املرجـــع للرييــة املعا ـــرة لبحــناث   فـــذّن طبقـــة مــن النـــا  وهــم املثّقفـــون ســـيرتيفون 

 ن همم األمور .املرجع ويتبعون من لل مو ي وريية 
و ــن يعــرتض الــبعض ويقــول   لــيس مــن املناســ  للمرجــع  ن يتــنخل ن  مــور ال مــل وال هــي 

 من اخت ا ل .
ون اثــوا  نقــول ن  ّن م ــنر هــمم الشــبهة هــو ان ــرا  بعــض املاضــني  ىل األمــور الفقهيــة 

 ىل عـادة   ويتقّبلهـا  وارك همم الناحيـة   فــذاا عــادوا واهتمــوا صــمم الت ـورات   فذنّـل سـيتالّول
 النا  شي اش فشي اش .

                                                           

 . ه1219هما الكتا    والك سنة » دام  لل«ويفانت همم احلر   ا مة عننما يفت  اإلمام املؤلي  (48)
 خا ة وان بعض همم األمور يرتا  عليها مسا ل شرعية يفال الة ن القمر  و ما شابل. (49)
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 القواعد العريطة للحياة

 
هنــاك  واعــن ضــرورية للاليــاة البــّن للمرجــع مــن االلتــزام صــا   وهــي  واعــن اســاعنم ن املــاا 
القــــرارات ن اللالاــــات احلرجــــة   وعنــــنما ينتابــــل الشــــك ن فعــــل شــــيء  و اريفــــل   وال ا ــــل 

اثــانبني  ىل اطم نانــل وســكون نفســل   فــالال م  ن يرــع مســبقاش الشــواهن واملؤيــنات ن  حــن 
 خ وطاش عريرة ومناهج عامة و واعن يفلية حلياال   فمثالش ن

يكـــون األ ـــل عنـــنم الشـــواعة   فكلمـــا شـــك ن اإل ـــنام واإلحوـــام رجـــع  ىل   ـــل  
 اإل نام .

 األ ل عننم النا  وليس احلكومة  و احلاشية . 
 ا شك ن الع اء  و املنع   رجع  ىل   ل الع اء .األ ل عننم الع اء   ويفلم 
األ ـــل هـــو حســـن الاـــن فكّلمـــا شـــّك ن  نســـان  جـــرى   ـــالة يفونـــل  نســـاناش حســـناش    

 وهكما دواليك .
فاابــاع هــمم القواعــن يســاعن يفثــرياش علــه املــاا القــرارات احلا مــة   وينقــم اإلنســان مــن حالــة 

و ضــعا  ش  ــيتل   ومــن ف ســيعود عليــل  الــرتدد   ألن اــرددم ن األمــور يوجــ  احن اطــل
 بالررر   وعله اإلسالم واملسلمني بالكوارث .

و ن ورد فـي مجلة من األحاديث  ّن األ مة ع  الوا ن فــي جـوا  مــن  ــال ن علـه َم بنيـت 
  مرك ؟.

وهـــمم  شـــارة  ىل   يـــة ار ـــور العامـــة والعريرـــة ن   50ّ ـــال ن بنيـــتأ  مـــر  علـــه يفـــما ويفـــما 

                                                           

ّعليــل يــل لل ــادق احلــنيث التــايل ن   100  42  488ا 78فقــن ايفــر العاّلمــة اجمللســي ن البالــار ن حل  (50)
عله مااا بنيـت  مرك ؟ فقال ن عله  ربعة  شياء علمت  ن عملي ال يعملــل ايــر  فاجـتهــنت   وعـلمــت  السالم 

 ن اللـل عـز وجـل م لّـع علـّي فاستالييـت   وعلمـت  ن ر  ــي ال يديفلـل اـري  فاطمدننـت   وعلمـت  ن يخـر  مـر  
 املوت فاستعندت .



 

 51 

 .احلياة 



 

 55 

 
 

11 
 الرجال المصلحون

 
بشكل طبيعي اتعّند املرجعيات ن عاملنا الشيعي   وملا يفان لكّل مرجع وجهة نار خا ة 
ن نشــر اإلســالم واحلفــاظ علــه يفيـــان املســلمني   فقــن ات ــادم وجهـــات الناــر هــمم ـ و ـــن 

ادم ملتلـــي اهراء عـــن حســـن نيـــة ـ ويفثـــرياش مـــا يســـتمل بعـــض اثهـــالء  و املمرضـــني هـــما الت ـــ
 ويثريون البلبلة بني املراجع  ا سيرتك يثاراش وخيمة عله املرجعية النينية وعله  بناء األمة .

لــما يفــان مــن الرــرور   ن يقــوم املراجــع بتعيــني رجــال للتقريــ  فيمــا بيــنهم يفواســ ة للتفــاهم 
 واوحين وجهة النار للالن من الت ادم الم   ن يننلع بفعل العوامل ارارجية .

ن رجـال التقريـ  واإل ـال  مـا بـني العلمـاء واعـني ملسـؤوليا م اـري منالـا ين ل ـر  ويفلما يفـا
عله حسا  طر  يخر يفانوا   نر عله حـل العقـن الـا  ـن انشـد علـه السـاحة اإلسـالمية . 
ــــة   والعنا ــــر  ــــة واحمللي ــــة ســــناش منيعــــاش ضــــن ي  ــــات القــــوى األجنبي وبالتــــايل ســــتكون املرجعي

 رة الفنت وخل  االختالفات الو ية بني املراجع .الفوضوية   الا  ها  ثا
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 العمل في كل الحوال
 

 
 ّن مســــؤولية املرجـــــع باعتبــــارم نا بـــــاش عــــن اإلمــــام املع ــــوم ّع  مســــؤولية يفبــــرية   و ّن هــــمم 
املسؤولية  ت م عليل العمل بال انق ـاع   وموا ـلة اثهـود بـال يفلـل   ن فـرتات الشـنة والرخـاء 

 اإلرها  .والكبت و 
فــذاا   يســت ع العمــل داخــل الــبالد بســب  األوضــاع السياســية   عليــل  ن يســتعني بالكتمــان  

يكننتمج   يف ريـ  مــدمون للعمـل دون  حلــاق الرـرر بنفســل  و  ؤسسـاال . و ــن  ـال ســبالانل ن
 . 54))التقية ديني وديْ آبائي( . ون احلنيث الوارد ن  51) إيمانَهج 

 ا ليس املق ود بل العمل السر  باملفهوم المرا .واالستعانة بالكتمان هن
ون حالــة اســتالالة العمــل ن الــبالد االســتبنادية   عليــل  ن يهــاجر  ىل بــالد فيهــا متســع مــن 
احلرية ويستمر بنشـاطل مـن هنـاك   و ن يفـان األفرـل بقـاءم ن الـك الـبالد علـه راـم معانااـل 

ـــ بالد احلـــرة ويقـــوم هـــو بعمليـــة اوجيـــل الـــك فيهـــا بشـــرر  ن ينقـــل مريفـــز ثقلـــل ن ال ـــراع  ىل ال
 ال راع .

  ّما يفيفية العمل فهو مرهونل بالزمان واملكان والارو  الا  يه بالعمل .

                                                           

 .48سورة اافر ن اهية  (51)
 1  دعـا م اإلسـالم ن حل 95  جـامع األخبـار ن ا 10  مشكاة األنوار ن ا 71ا 2ل رار املستقيم ن حلا (52)

 .101ا 4  اوايل الل ايل ن حل155  احملاسن ن ا160وا 110ا 
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 التوسع في الجهزة
 

مـــن الرـــرور  جـــناش  ن ال يكتفـــي املرجـــع بـــاملوجود مـــن األعمـــال واألنشـــ ة   فعليـــل  ن يفكـــر 
 ن بتوسيع العمل  فقياش وعمودياش   والك

باإليفثــار مــن املــنار  العلميــة   حــّ  ي ــب  ن يفــّل منينــة حــو ة علميــة اتناســ  مــع عــند _  1
  فرادها .

 اإليفثار من ار باء والوعاظ واملرشنين و هل املنابر ._  2
 اشويع الشعراء اإلسالميني و نشاء مجعيات لرعاية شؤوهنم. _ 3
مـن  عـنادهم   والـك بذنشـاء دورات خاّ ـة  اوفري سـبل دعـم املـؤلّفني والكتّـا    واإليفثـار _ 4

 صم   وادسيس مجعيات ارعه شؤوهنم احليااية   وفت  جماالت العمل  م .
ــان لتق ــي احلقـــا   عــن املســلمني ن يتلــي الـــبالد اإلســالمية   ومســاعنة هـــمم  _ 5  نشــاء ثـ

 اللوان للقيام بدسفار عمل داخل البالد اإلسالمية.
 مي الم  يستفين منل طال  العلم .اشويع الو ي اإلسال _ 6
 نشاء املؤسسات الثقافية وال الية واالجتماعية والرتبوية   وما  شـبل الـك   واقويـة اثانـ   _ 7

 النيل فيها .
 جياد اللوان اإل ـالحية مل تلـي  جهـزة النولـة   ومل تلـي مرافـ  احليـاة يفمـا ايفـر ن البنـن  _ 8
»7. « 
حلــو ات العلميــة   واشــويع الشــبا  املثقــي لالزــرار ن هــمم رفــع مســتوى النراســة لــنى ا _ 9

 احلو ات .
 افقن  مور العتبات املقّنسة واملساجن واملكتبات واملنار  واملعاهن  ورعاية شؤوهنا . _ 10
ا وير وسا ل النعوة  ىل اإلسالم   بذنشاء ) ات  ااعية والفا يـة انشـر عـرب ا ـواء معـا   _ 11
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 . 53ّاء العا  النين  ىل يفافة  حن

                                                           

يفـملك اسـت نام  جهـزة االا ـاالت احلنيثـة لالا ـال بـالويفالء والش  ـيات والتومعـات واثمعيـات . ويعتـرب    (53)
 تكرات الع ر احلنيث .االنرتنيت يخر مب
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 االحتياط الالزم

 
العمل االجتماعي يفرض عله القا مني بل املاا االحتياطات الال مة   فهنـاك  حـناث  ـن 

  نث ن املستقبل القري    فكان البن من  خم احلي ة لملك .
واملرجــع باعتبــارم علــه ر   هــرم اإل ــال  االجتمــاعي وهــو املســؤول عــن احلفــاظ علــه القــيم 

 سالميـة   فكان عليـل  ن يدخـم اإلجـراءات االحتياطيـة .اإل
مثالشن  اا يفان املرجع يعيش ن بلن   سالمي لل عال ة ببعض اجملالت واثرا ن وويفاالت األنبـاء 
 ودور النشر وش  يات فاعلة ن الساحة العاملية  استفاد من همم اإلمكانات عنن احلاجة .

حل  ىل  ــر  و ــت ومــال وفــريين   لكــن الفا ــنة املتوخــاة  ــالي   ن مثــل هــمم العال ــات  تــا 
من هما ال ر  يفثرية جناش    ا لوالها لر ا  أود  باإلسالم    و ضعي ضعفاش  ااالش   مثالش ن 
لنفـرض  ن مـا يـديت املرجـع مـن املـال ـ  لـي دينـار ـ و ن االرابـار  تـاحل  ىل عشـر هـما املبلـ    

ا  اإلسالمي فذهنـا ستنسـي مجيـع مقومااـل   وحـ  األلـي ولنفرض  ن الكارثة  اا   ابت الع
دينــار الــا اــديت املرجــع اــمه  دون رجعــة    لــيس مــن األفرــل  ــر  مبلــ  العأشــر للالفــاظ 

 عله األلي وللالفاظ عله مقنرات العا  اإلسالمي ؟.
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 نبذ الِمود والتقليد
 

 
شــرعية   يفـــملك مــن امل لـــو  يفمــا  ّن امل لــو  التميـــري الــوا عي ولكـــن ن ضــمن األطـــر ال

 حناث التميري الشكلي  يراش   فعله املرجع  ن ينبم التقليـن و ـار  اثمـود   ويسـلك طريـ  
 اإلبناع ن اختيار األمساء واملسميات واأللقا    وما  شبل الك . 

فليس من الررور  اعتماد الشكل القن  ن اراي  الرسا ل العملية ون الكتـ  الفقهيـة   
ا ور فن ال باعة البّن من  ضافة اثوان  الفنية  ىل الرسا ل العمليـة   حـ  ا ـب   يفثـر فمع 

 جمباش للنا .
يفمـا  ن مــن الرــرور  اميــري طريقــة التـنريس واالســتعانة بــالت ور التكنولــوجي ن اــنريس مــادة 

 . 54ّالفقل واأل ول   في ب  الك  وف  و  نر عله  ي ال املعلومات 

                                                           

يفمــا  نــّل يلــزم  ويــل الرســا ل العمليــة  ىل   ــراا يفمبيواريــة وبعثهــا  ىل الــنول المربيــة واريهــا   ون جمــال مناســك   (54)
 احلج ال بد  باالستعانة باألفالم  و متثيل ار وات العملية ن مناسك احلج.
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 صانتهاز الفر 
 
 

   عنـــــنما متـــــّر دون   55))إضننننناعة الفرصنننننة غصنننننة(  ـــــال اإلمـــــام  مـــــري املـــــؤمنني ّع  ن 
 االستثمار ستتالول  ىل ا ة فـي حيـاة اإلنسان   يبقـه يلوم نفسل طيلة عمرم .

)الفرصة  تمنر  منر  السحناب ، فانتهنزوا فنرص الخينر(  وجـاء فـي احلنيـث ن
(56 . 

 عالمات شاخ ة ن حياة األفراد ون حياة اجملتمعات .والفرا يفثرية ن احلياة   فهي 
فكمـــا علـــه الفـــرد مســـؤولية االســـتفادة مـــن الفـــرا الـــا اتهيـــد لـــل ن احليـــاة  يفـــملك علـــه 
اجملتمــع  ن يســتثمر الفــرا الــا متــّر ن حيااــل   واملناســبات هــي ن الوا ــع فــرا اهبيــة جيــ  

 املبادرة  ىل استثمارها  بل اهاصا .
رجع النيل مرا بة اجملتمع والتـنّخل عنـنما  ـني الفر ـة سـواء يفانـت فر ـة حـزن فكان عله امل

 و فر ـة فـر  . ففــي الفـرا املثـرية للالــزن يفـالزال ل والكـوارث ال بيعيــة جيـ   ن يبـادر املرجــع 
لنعوة النا   ىل الترامن واألخوة   و ىل مّن يـن املسـاعنة لكخـرين   و ىل التـميفري بقـنرة اهلل 

 والتميفري باملوت واحلسا  والعقا  واهخرة   وما شابل .وعامتل   
ون مناسبات الفر  يفاألعياد جي   ن يميفَّر املرجع باملعا  السامية الا اترمنها همم األعياد 
يفعين األضاله وعين المنير   وبملك يكون للمرجعية دور مؤثّر ن يفل حنث وحرور دا ـم 

                                                           

  شـــر  هنـــج البالاـــة البـــن  ا احلنيـــن ن  172  اـــرر احلكـــم ودرر الكلـــم ن ا 118  ـــار احلكـــم ن احلكمـــة  (55)
 91  81ا 16  وســـــا ل الشــــــيعةن حل44  66  417ا 71   ـــــار األنــــــوار ن حل111  482ا 18حل
 41015. 

   ــــار األنــــوار ن  41  482ا 18  شــــر  هنــــج البالاــــة البــــن  بــــي احلنيــــن ن حل41    ــــار احلكــــم ن احلكمــــة 2ّ
 .41011  91  81ا 16ن حل  وسا ل الشيعة 42  81  227ا 21حل
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 تلي الفرا .ن اجملتمع ن يتلي املناسبات ون ي
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 استَمار المناسباا
 

اعــّن املناســبات مــن الفــرا املهمــة لتعب ــة اجملتمــع حنــو  عمــال ارــري   ومــن األفرــل  ن متتــن 
 همم املناسبات أليفثر من يوم عله األ ل   بدن يكون هناك  سبوع يتفرّ  فيها  مم املناسبة .

سابيع   لتعب ة األمة  ىل التعل  باإلسـالم فعله املرجع اقع مسؤولية خاّ ة ن اإلعناد  مم األ
 . 

مــثالش ن ن شــهر ربيــع األول   ّ ــص  ســبوع لعــرض الكتــ  والتدليفــات والنراســات ارا ــة 
باملولن النبو  الشريي   ون  ول شهر رج  اقام محلة ثمع التربعات خالل األسبوع األول 

 منل .
بلمــني   وال يشــرتر افريــ  األســابيع و ّنــا ف  ســبوع مــن شــهر رمرــان املبــارك محلــة إلرســال امل

الشـــرر مل ـــيص األســـابيع   فمـــن اثـــا ز  ن جيعـــل  ول شـــهر ربيـــع املولـــود  ســـبوعاش للتـــدليي 
بالنســــبة  ىل املــــؤلفني ومــــن  لــــيهم   ون الو ــــت نفســــل جيعــــل األســــبوع نفســــل موعــــناَ حلملــــة 

 ا ت ادية اقوم صا ثنة اال ت اد املرجعي   وهكما .
مـــا  ـــما الت  ـــص مـــن فوا ـــن مجّـــة   مـــن الناـــام واالنبعـــاث واإلنتـــاحل ودوام احلريفـــة وال ّفـــه 

 املوجبة لزيادة النشار واريها .
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 تحكيم الحكام الخمسة
املرجـع حيــث  نــل القــا م علــه األحكــام الشـرعية   فــالال م عليــل مالحاــة األهــم واملهــم مــن 

م  و اا ر ى معر  وفـاش مرتويفـاش  ثبتـل   و اا ر ى سـنة مهوـورة  عـ  األحكام   فذاا ر ى منكراش اـريَّ
الشــعا ر الــا هــي شــعا ر املســلمني وصــا  ــوامهم   امهــا   وبعــن الــك يــديت دور ســا ر األحكــام 
ارمسة    ما  ن يستنفن املرجع بعض  وام    و يستنفن بعض  ـوى اجملتمـع ن مـا  يكـن مـن 

 ـــوة لت بيـــ  األمـــور الثالثــــة  و ال يكـــون اجملتمـــع  حتــــه ال ابقـــه لــــل« األمــــور الثالثــــة املتقنمـــة 
 فهما ليس )بماَ. » مستعناش لإلطاعة بعن  ن  طاع ن املننو  

مثالش ن  اا يفـان هنـاك  نسـاناش ال يسـتعن  ن يبـمل مـالني   مـاالش حلـج منـنو   ومـاالش بعنـوان 
يبقـه ارمـس ن  ارمس   يفان عله املرجع    يهتم بدن ّمس   ال  ن يهـتم بـدن  ـج   ف

خــرب يفــان .. فلــما يلــزم علــه املرجــع  ن يقــنر طا ااــل   ويقــنر طا ــات اجملتمــع   ف يــرى يفــم 
مقــنار الواجــ  امللقــه علــيهم   فــذن ر ى فا رــاش ن  نراــل  و  ــنر م اشــتمل  ــا ينبمــي ومــا ال 

ض النــا  ينبمــي  و الّ فــال ي ــر  ال ا ــة ن املهــم   فيبقــي مكــان األهــم فاراــاش   يفالــم   ــرّ 
 عله السهر ليلة اثمعـة   فذاا  ار ال ب  ناموا عن ال الة الواجبة .

وليس مرادنا    يا  واج  واجـ     ىل منـنو  منـنو    بـل املـراد  يـا  اجملمـوع بـاجملموع 
  وانـــل  اا يفانـــت ال ا ـــة بقـــنر األمـــرين اشـــتمل صمـــا   و الّ اشـــتمل بالواجـــ  فقـــه   وهكـــما 

 املهم . بالنسبة  ىل األهم و 
مــثالش ن  اا يفانــت منينــة يفــربالء املقنســة  تــاحل  ىل منرســة علميــة دينيــة   و ىل مكــان لنـــزول 
املوايف  فيها يفل سنة ثالثة  يام   ويفان هناك ثر  يستعن ألحـن األمـرين   يفـان الـال م اوجيـل 

 املرجع لملك الثر   ىل بناء املنرسة . 
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 كل شيء مْ أجل الهدف

 
ن هـــو  مســـه مـــن يفـــل شـــيء   وهـــو يرـــالي بكـــل شـــيء مـــن  جـــل هنفـــل . هـــن  اإلنســـا

فاثنــن  ن اثبهــة يرــالي براحتــل ونومــل مــن  جــل هنفــل    ــال  اثنــن  الــم  يعــيش ن 
 املنينة   حيث هو بعين عن احلر    فال داعي للترالية براحتل .

ن ا ــن  هــو يفــملك يلــزم علــه املرجــع  ن يــزاحم صنفــل يفــل العــادات واالســرتاحات   وملــا يفــا
خنمـــة اإلســـالم   و عـــالء يفلمـــة اهلل ن األرض   واقـــن  املســـلمني  ىل اإلمـــام   فـــذاا او ـــي 
الــك علــه الســهر  و التعــ   و اثــوع    و مــا  شــبل الــك . فــالال م  ن يقــّنم ا ــن  ويــرتك 

 ــل بينــل الراحــة   و الّ   يكــن ناجالــاش   ف  ّن الــال م ن ا ــاد   ن يقــّنر اقــنيراش د يقــاش الفا
وبني ا ن  يفمـا يقـّنر السـا   املسـافة بينـل وبـني مق ـنم   ويتـزود بـالو ود  قـنار  ي ـالل  ىل 
هنفــل   ويــرى مــا هــي املقــنمات للو ــول  ىل ا ــن  ؟ ف يســتعن ن  ي ــة الــك املقــنمات   
و الّ فقولــل ن  ّن ا بيــ  اإلســالم هــو هــنن مــن دون مالحاــة الــك األمــور يفــالم اــري منــتج   

ويكون حال من يقول ن  رين    (57َعدُّوا َلهج عجدَّة   َوَلو  َأرَادجوا ال خجرجوَج لَ  : ال اهلل اعاىل  
ا ن  وال يعمل بقنر مسـتوام   حـال مـن يقـول ن  ريـن الـمها   ىل منينـة النوـي األشـر  

 ف ال يعّن للمها  املريف  وسا ر اللوا م .

                                                           

 .16سورة التوبة ن اهية  (57)
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 اإلعالم عْ المرجعية
 

جع يانون  ّن اإلعالم هو نوع من النعاية دافعها حـّ  الشـهرة والاهـور   وهـي بعض املرا
 ـــفة مممومـــة ال اليـــ  بـــاملرجع الـــم  ينبمـــي لـــل  ن يكـــون  اهـــناش عا فـــاش عـــن الـــننيا و خارفهـــا 

 و برجها .
وهما خ د يفبري   ومنشد هما ار د هو ارلـه بـني ـ حـ  الشـهرة ـ وبـني ـ اإلعـالم ألجـل 

   امة احل  ـ .
وحنن جنن ن التاري   ن األنبياء يفانوا يشـينون بدنفسـهم ويعلنـون عـن  مسـا هم علـه منـابر 
 عالمية انفيماش ألوامر اهلل سـبالانل واعـاىل . فهـما جربا يـل يـديت مـن اهلل سـبالانل ب ـورة األاان 
  وفيهــا  شــهن  ن )مــناش رســول اهلل   ويــدمر رســول اهلل ّا  بــدن يعلــن عــن الــك ن  و ــات 

 الة .ال 
 وهما اإلمام  مري املؤمنني ّع  يقول ن خ بتل الشقشقيةن 

ّ مــا واهلل لقــن اقم ــها ابــن  ا  الافــة و نــل لــيعلم  ّن )لــي منهــا )ــل الق ــ  مــن الرحــه 
 . 58ّينالنر عل السيل وال ير ه  يّل ال ري  

 وي ي اإلمام نفسل  ا الشن
نيام ب مَريْل  ًأ  . 61ّبقأر يل    60ّمعْن طلعمعل و   59ّّو ّن  ماَمكم  ن ايفتفه من دأ

 ن دافــع اإلمــام لــيس هــو حــّ  الشــهرة   و ّنــا   هــار احلــ    لــنفع النــا   ىل التمييــز بينــل 
وبني الباطل   وألجل ا تناء النا  صم عنـنما يعرفـون ش  ـيتهم  واألخـم بـد وا م   فكيـي 

  كن اإل تناء بش ص ال يعرفل اإلنسان وال يعلم مزايام .
                                                           

 .2  151ا 1  شر  هنج البالاة البن  ا احلنين ن حل2هنج البالاة ن ار بة  (58)
 الثو  ارل  البايل . _بالكسر  _ال مر  (59)
 برم ال اء _ ما ي عمل ويف ر عليل. _طعمل  (60)
 . 15  405ا 16البن  ا احلنين ن حل  شر  هنج البالاة 15هنج البالاة ن الكتا   (61)
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الم ألجــل  شــاعة احلــّ  ونشــر اإلســالم وبــّث الفرــيلة مــن  فرــل القربــات   وبــملك  ّن اإلعــ
يكــون اإلنســان   ــنر علــه ا نايــة و يفثــر  شــياعاش و ن ــاراش  ىل اهلل ســبالانل   حــ  يكــون   ــنر 

 عله العمل .
يو ــع  ــت رســا لل ر ــيس »  ــن  ســرم«ويفــان  ا ــن ثــورة العشــرين املــري ا )ّمــن اقــي الشــريا   

إلسالمية   وال ضري ن الـك   وال يعـل الـك حـ  املنا ـ  والزعامـة بـل هـو  حقـاق األمة ا
للالــ    لكــن الــال م  ن ال ّلــه األمــر   فالــم  ينــوم عــن نفســل  اا  راد اهلل بــملك نــوم عــن 
 ميلل  يراش .  ما  اا  راد الـننيا باسـم الـنين نـوم عـن نفسـل فقـه   بـل ر ـا هيـد وسـا ل   ـيم 

بتـــل  و  علـــه منهـــا   والفـــارق هـــو الق ـــن والنيـــة   و مـــا يثـــار  ـــن ااهـــر علـــه اـــريم  ـــن ن را
 السلوك .
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21 
 التقرير العام

 
من الررور   ن يعن املرجع اقريراش سـنوياش عـن  نشـ تل واألعمـال الـا  ـام صـا . فمثـل هـما 

  وجيـــن  العمـــل ســـيالفزم للمزيـــن مـــن األعمـــال هـــما  والش   ويكـــرّب الـــنين ن  عـــني النـــا  ثانيـــاش 
مســاعنين ملهمااــل الــا ينــو   جنا هــا ثالثــاش   باإلضــافة  ىل  ّن الــك  ــا يــنفع اال ــام بالكســل 
وارمــول  و بــاإلفرار والتفــريه عــن علمــاء الــنين   ف جيمــع التقــارير مــزودة بالوثــا   وال ــور 

 تـــناء واألر ـــام يفـــل  ســـة  عـــوام مـــثالش ف ينشـــرها ن يفتـــا  لي ـــب  ســـوالش لبعمـــال ونق ـــة ا
 يقتن  بل اهخرون .
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 سن ة الصراع
 

 .  ّ64َوَلو الَ َدف عج اهللي النَّاَس بَنع َطهجم  بيبَنع ض  َلَفَسَداي الر ضج احلياة يفلها  راع ن 
واحلياة ساحة ابتالء ملعرفة منى طاعة اإلنسان و  انل   وعلـه هـما األسـا    فـذن املرجـع 

املع ــوم ّع    فهــو يتعــرض  ىل محــالت عنا يــة مــن يتلــي  الــنيل باعتبــارم نا بــاش عــن اإلمــام
 القوى   فكان عليل  ن ي من ن هما ال راع ويواجل  عناءم بقوة اإل ان والعز ة .

وعلـــه املرجـــع  ن ال يعتقـــن بـــدن دخـــول ال ـــراع لـــيس مـــن شـــدنل   و ن ن ال ـــراع ضـــعي 
 ــــار  اإلســـالم هــــو  ــــوة اإلســـالم   بــــل بـــالعكس  ن الــــنخول ن ال ـــراع  مــــع القــــوى الـــا 

لإلسالم واقوية للمؤمنني   لكن جيـ   ن يكـون املرجـع حـمراش و ن ال يؤخـم علـه حـني اـرّة   
 و ن يكون عارفاش بدسالي  األعناء وطر هم اربيثة ن احلر  النفسية .

نعم   جي   ن يكون املرجع ال ر  املـنافع ابتـناءش   فعليـل  ن ال يبتـنهل بـا ووم   ألنـل لـيس 
 ن  فات املؤمنني العنوان .م

فـذاا هـوجم   فعليل  ن يقي مـو ي الباسلـني للنفاع عــن حيــاض اإلسـالم . و اا الــ  علــه 
 عـنوم فعليل بالعفـو   ألن العفو عنن املقنرة فريلة .

واإلحسان هو سبيل يخر لفض النـزاع مع الفر اء المين ّتلفـون ن  مـور ف جيتمعـون ن  مـور 
  خرى .

 .  (62))عات  أخاك باإلحسان إليه(  ن  ال  مري املؤمنني ّع  ن و 
وعلــه هـــما   فـــالال م  ن يكــون املرجـــع شـــنين التالســـس و ن يكــون عارفـــاش بدعنا ـــل   فـــذن  

 يفانوا يشكلون جبهة عريرة   فعليل  ن يقابل الفعل باملثل .
                                                           

 .451  سورة البقرة ن اهية 62ّ
   ـار األنـوار ن  160  278ا 18  شر  هنج البالاـة البـن  ا احلنيـن ن حل 158    ار احلكم ن احلكمة 63ّ

 . 76  92  147ا 71حل
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ام   فـاألوىل لـل العفـو و ما  اا يفان عنوم ش  اش واحناش ينا عـل ل مـع ن املـال  و طمـع ن اثـ
 . ألن العفو هو نوع من اإلحسان الم  يرتك  ثرم ح  عله  عنا ل .

ومن  جل اال تنار عله خوض امـار ال ـراع   علـه املرجـع  ن يكـون ملمـاش بدسـالي  ال ـراع 
 ن من اسل النما  واحلرو  الباردة املنامة املبنية عله األسس احلنيثة .

 اطاش  شن االحتيار   ن  عالن ال راع   ون يفّل يفلمة يقو ا.وعليل يفملك ن  ن يكون )ت
 ّن ا ن  الم  يسعه املرجـع مـن  جلـل هـو هـن ل مقـن    فهـو  ـار  مـن  جـل اقويـة 
اإلســالم واملســلمني   بــل وســال  القــوى املعاديــة  ىل حاــرية الــنين   فــالال م  ن اكــون حربــل 

 الض رار يفاالض رار  ىل  يفل حلم امليتة .حرباش نايفة  ىل  بعن احلنود   واكون بقنر ا
وعله    حال ن ليست معريفتل مع  عنا ل بق ـن االنتقـام   وليسـت نابعـة عـن حقـن  وعـناوة 

 ش  ية .
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 تفاوا الفراد

 
املرجــع بــني مشــكلتني ن مشــكلة افــاوت األفــراد ن ارنمــة والنراســة ومــا  شــبل   ومشــكلة 

ملتفـــــو ني   فـــــذاا  ّســـــم املــــال بقـــــنر مـــــراابهم   ارـــــ  اوو او ّــــع املتـــــدخرين االحـــــرتام بقــــنر ا
املستويات ا اب ة   و اا سـاوى بيـنهم  لـم املتفـو ني   وهكـما ن  يكـال األمـور واالسـت نام 

 والتقري  واالحرتام .
فـالال م  ن يكــون املرجــع لبقــاش ن ارــروحل مــن هــما املــد ق بســالم   بــدن يع ــي حــ  املتفــوق وال 

و  املستويات املن فرة   و حيانـاش  تـاحل األمـر  ىل شـيء مـن الكتمـان   يثري ار  وحقن ا
 و  ىل  ي ــال احلــّ  ـ    حــ  يفــان ـ  ىل املســتال   بواســ ة   وبــنون  ن يعــر  النــا   ّن 

 اإلي ال يفان من املرجع .
مثالش ن  اا يفـان للمرجـع جملـس واجمللـس  اجـة  ىل خ يـ    ويفـان هنـاك خ يـ   نفـع للنـا  

  فذاا خّص املرجع هما ار ي   ثار ار  ار ي  اهخر   فكان عليل  ن ّتار  واإلسالم
 سلوباش لبقاش ن االختبار   والك بدن يشـري علـه بعـض املعتمـنين باختيـار ار يـ  األفرـل   

 وهكما .
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 المرجع والمة

 
نيـة لـنفع النـا  بناءش عله املرويـات ومـا  خـم بـل شـيوخنا حـّ  اهن اعتـرب املرجعيـة  يـادة دي

  ىل  عمال ارري والسعادة .
ون مقابــل الــك هنــاك العنيــن مــن األشــ اا ن اجملتمــع مــن املســلمني الــمين   يفهمــوا 
اإلســـالم  و البـــت علـــيهم األهـــواء  و اـــري املســـلمني  ـــن اترـــار  م ـــاحلهم واإلســـالم  ـــن 

رة معينـة  و رابـة منـل يعمل عله سـل  هـمم القيـادة وح ـرها بنفسـل  مـا لـنعوة النـا   ىل فكـ
ن الســي رة والــتالّكم واالســتعالء   ويت ــم هــؤالء دا مــاش مــن التهــريج والكــم  والــتهم وا مــز 

 واللمز وسيلة لتثبيت مريفزهم   و حياناش ا ل الوسيلة  ىل املال والقوة .
ون بعـــض األحيـــان يلتـــي حـــول هـــؤالء  نـــا  طيبـــون ازـــنعوا بالشـــعارات املرـــللة الـــا 

 الء .ي لقها هؤ 
 فعله املرجع  ن يعي  سالي  هؤالء و ن ال ان لي عليل  العيبهم   فعليلن

  ــــني  اعناــــل مــــن عوامــــل الرــــعي واثهــــل   ومحايتهــــا مــــن الــــنعايات والــــتهم  أوال  :
 واألسالي  الشي انية الا  ارسها األعناء .

لها األعــــــناء   ســــــّن الثمــــــرات ن املرجعيــــــة   ألّن  يــــــة ثمــــــرة ن املرجعيــــــة سيســــــتم ثانيننننننا  :
 وسينفمون من خال ا .

 ملء الفرااات الا  كن من خال ا يست يع ال امعون بالقيادة من السي رة . ثالَا  :
مثالش ن  اا   ـل املرجـع موضـوع النشـر والتو يـع للكتـ    فـذّن مـن يريـن القيـادة سيسـت يع 

  ن يفرض سيادال من خالل همم الكت  .
ي   فـــــذّن ال ـــــامع ن القيـــــادة ســـــيالاول اســـــتثمار ال ـــــالي و اا   ـــــل اثانـــــ  اإلعالمـــــ
 واإلااعات للنفوا داخل اجملتمع .
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 بعاد العنا ر املننسة والعنا ـر االنتها يـة مـن دا ـرة املرجعيـة   فهنـاك الـبعض مـن  رابعا  :
املنالــــرفني  ــــاول ن بنايــــة األمــــر  ن يســــاير املرجــــع   و وــــرد  ن يقــــوى ويشــــتن عــــودم يعلــــن 

 املرجعية . انف الل عن
ال ــمود ن مو ــع املرجعيــة وعــنم االنســالا   و التنــا ل عنــن اشــتناد الرــمور  خامسننا  :

عله املرجع   ألن املرجعية ما هي  الّ  مانة   فالبّن  ن يؤد  املرجع همم األمانـة حقهـا بعـنم 
 التنا ل عنها .
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 فصل
 
1 

 رفع مستوى ال الب
 

اقـــوم عليهـــا املرجعيـــة النينيـــة   فمـــن هـــؤالء ال لبـــة طلبـــة العلـــوم النينيـــة هـــم القاعـــنة الـــا 
ســـيت رحل ويفـــالء املرجـــع   ومـــنهم سينتشـــر العلـــم والفرـــيلة بـــني  بنـــاء اجملتمـــع   ومـــن وســـ هم 
سيرب  ار باء والكّتا  والعلماء   لما البّن من االهتمام صم   ألّن االهتمام صم سيؤّد   ىل 

 سالمي . هور مرجعية  ويّة مؤثّرة ن اجملتمع اإل
ورفــع مســتوى طلبــة العلــوم النينيــة هــي مــن املســؤوليات األوىل للمرجــع . ولــيس رفــع املســتوى 
ح ــراش علــه اثانــ  العلمــي بــل يشــمل اثوانــ  األخــرى يفالثقافيــة واالجتماعيــة واال ت ــادية 
وال الية ح  يكون ال لبـة او  مسـتوى ثقـان عـال  ويأ ـبالوا ن  فـ  ال بـد  بـل مـن العلـوم 

 نية والسلوك النيل . الني
والبـــّن مـــن رعـــايتهم رعايـــة ااّمـــة ن اثانـــ  املعيشـــي   ون اثانـــ  ال ـــاّلي   حـــّ  ي ـــبالوا 
 انيــاء الــنفس     ويــاء الــرو      ــالاء البــنن   وحــّ  يتبــو وا مكانــة مرمو ــة ن اجملتمــع يناــر 

  ليهم بالتقنير واإليفرام .
فيعة   فينشـروا ارـري ن وسـه اجملتمـع   مـن وحّ  ي بالوا   الا  فرا ل وملكات نفسية ر 

خــالل الــنور الــم  يقومــون بــل   يفعــا  ديــل  و خ يــ  حســيل  و يفااــ   ســالمي . فكــلل 
داخل مو عل ي ب   نوة حسنة لكخرين فيقتن  بل اهخرون   ون الك اقوية للنين و عزا  

 للمسلمني ونشرل للفريلة وانتشالل من مهاو  السقور وا بور .
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بـــملك يســـت يع املرجــــع عـــرب هـــما اثمـــع مـــن ال ـــال  او  املســـتويات العليـــا    ن  ّقـــ  و 
 رسالتل ن احلياة   وبالتايل ي ب  اخراش لل ن يخرال  يرا.

وال يتالّقـــ  هـــما الربنـــامج  الّ دهـــود يفبـــرية   البـــّن للمرجـــع مـــن  ـــرفها ن هـــما املرـــمار   
 فـذّن عوامـل الن ـر  سـتديت علـه هـمم ال بقـة   واشميل ال ا ـات ويفـّل األجهـزة املمكنـة   و الّ 

 لت يبها بالتسو  واالحن ار   وعنن الك ست ع  عملية اإل ال  .
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2 
 رعاية شؤون أهل العلم

 
ي ر  طال  العلم الكثـري مـن جهـودم و مكانااـل ن  يـدة البيـت واالسـتيوار ودفـع فـوااري 

 املاء والكهرباء و جور النقل .
   ن يعمل املرجع علـه اـوفري هـمم احلاجيـات حـ  يسـت يع طالـ  العلـم لما يفان من الررور 

 من التفر   ىل طل  العلم .
 وهناك جماالت جي   ن يتالرك فيها املرجع ن

 ســكان طــال  العلــم ب ــورة جمانيــة   والــك بتشــكيل ثنــة اقــوم دمــع األمــوال الــا  الول :
 ــول عليهــا مــن القــروض الــا  كــن  تاجهــا مشــروع اإلســكان مــن  مــوال املوســرين    و احل

 الوفاء صا من  موال احلقوق الشرعية .
 الت فيي من يفاهل  هل العلم   والك نالَاني : 

  نــاع الســل ات برــرورة  لمــاء  جــور املــاء والكهربــاء ومــا  شــبل الــك عــن  هــل العلــم   _  1
 وعن املؤسسات النينية ب ورة عامة ـ  اا   يكن )مور ن الك ـ .

   ناع  دارة النقل واملوا الت للت فيي من  جور النقل . _ 2
  ناع اثهات ال بية والتعليمية بذلماء  جور العالحل و جور التعلـيم عـن  هـل العلـم  و _  3

 ملفيفها.
اوفري بعض اإلمكانات الـا  كنهـا  ن اـنر  رباحـاش  اا مـا ي اشـميلها مـن  بـل عا لـة _  4

 ات ن مكا ن الت ريز وارياطة .طال  العلم   من همم اإلمكان
اـــوفري بعـــض األمـــوال و ع ايهـــا ل الـــ  العلـــم يفقرضـــة حســـنة الســـتثمارها ن  مـــور _  5

  ىل   الابل بعن  من طويل .» الر مسال«املراربة   فّ  عادة املبل  
  نشاء  ننوق لإل راض   إلع اء القروض  ىل طال  العلوم دون استيفاء الفوا ن ._  6
طال  العلوم النينية ن  مور  سـن مسـري م العلميـة يفتالقيـ  الكتـ  ار يـة   اشميل _  7
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وا الي  الكت  الا يراد طباعتها   والك ينّر عله طال  العلوم بعـض األمـوال الـا  كـن 
  ن اسن بعض النفقات .

هــا  نشــاء ا ي ــات امل تلفــة   يفهي ــة لبنــاء البيــوت وهي ــة لشــراء احلاجيــات اليوميــة واو يع_  8
 عله طلبة العلوم النينية بدسعار مناسبة ال اسب  ار ماش لنى طال  العلم .

 اشميل  بناء طال  العلم ن األعمال املر ة   وباألخص ن فرتات الع ل الرمسية ._  9
  جراء املسابقات النقنية للمتقنمني من طال  العلوم النينية . _ 10
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3 
 إيِاد أماكْ للراحة

 
و  نسان ال ّتلي عن اهخـرين ن يفونـل  نسـاناش   فهـو يتعـّرض  ىل مشـايفل طال  العلم ه

نفسية وي ـا  بالتعـ  واإلرهـاق   فكـان البـن لـل مـن سـاعات ارفيهيـة يقرـيها طالـ  العلـم 
 هو وعا لتل ن جو   سالمي إل الة ما عل  ن نفسل من اع  و رهاق .

رتاحة ســليمة يســت يع  ن يتمتــع صــا فكــان علــه املرجــع الــنيل  ن يفكــر ن  نشــاء  مــايفن اســ
طالـــ  العلـــم هـــو وعا لتـــل   ألّن الكثـــري مـــن  مـــايفن الرتفيـــل ال يســـت يع طالـــ  العلـــم ارايادهـــا 
ــتم  نشــاء هــمم املرايفــز ارا ــة ب ــال  العلــوم  ألســبا   خال يــة   مــن هنــا يفانــت الرــرورة  أ

 وا لهم .النينية حفا اش عله ال الة النفسية ل ال  العلوم هم و بنا هم وع
ومــع عــنم وجــود مثــل هــمم املرايفــز ســيكبت طالــ  العلــم نفســل  و سيرــ ر  ىل  ــر   و ااــل 

 الثمينة ن  مور اري نافعة   بل  ن اكون مررّة ن بعض األو ات .
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4 
 تِديد مناهج الحوزة

 
يعتمـن مــنهج احلــو ة العلميــة علــه يفتــ  دراســية يعــود  عمارهــا  ىل حــوايل سـبعما ة ســنة ـ  

ـــ يفالــن    ــه وحــوايل ســبعني عامــاش يفالــّن  دىن »  أــّن  ســرُّم«لتوريــن للعالّمــة احلّلــي يفشــر  ا
 » . أّن  سرُّم«مثل يفتا  الكفاية لكخونن ارراسا  

والشك  ّن همم الكت  متتا  عن بقية الكت  بدهّنا عله مستوى عال  من النّ ة واإلاقـان 
ل واالستنالل   لكّنهـا يفتبـت بدسـلو    و مسه مرامي ا ن  واملق ن   و  وى منارحل الكما

 ن  وباات طريقة التنريس  ن ـة اـري مال مـة للع ـر احلاضـر   لـما يفـان مـن مسـؤولية املرجـع 
العمــل علـــه اميـــري  ســالي  التـــنريس و خـــراحل هــمم الكتـــ  بثـــو  جنيــن   وهـــو عمـــل شـــاق 

ً  يفبـرياَ . لكــّن  ّـة املرجــع ومعاونيـل هــي الـ ا اق ــر املسـافة واقلــل يت لـ  و تــاَ طـويالش وجهــنَا
 من الزمن  ىل برع سنني .

 ضـــي  ىل الـــك   فـــذّن هنـــاك علومـــاش معا ـــرة مـــن الرـــرور   دخا ـــا ن احلـــو ات العلميـــة والقيـــام 
بتنريســها   يفالسياســة واال ت ــاد   فالبــن مــن  دراحل هــمم العلــوم ن منــاهج احلــو ة حــ  ال يتــدخر 

 طال  العلم عن ريف  احلرارة املعا رة .
إلبقــاء علــه القــن  وعــنم ا ــوير املنــاهج   سيتســب  ن انمــالق طلبــة العلــوم النينيــة   فا

وانكفا هم عله  نفسهم   وعنم  نر م عله التواو  مع األحـناث املعا ـرة   األمـر الـم  
 جيعلهم ن عزلة عن النا  فال يست يعون حل مشكال م من الوجهة النينية .



 

 80 

 

5 
 العناية بالقرآن الكريم

 
لقــــرين هــــو الكتــــا  األّول للمســــلمني   وهــــو اثســــر  ىل ســــعاد م ن الــــنارين ن الــــننيا ا

 واهخرة .
وما نرام اليوم من بؤ  وشقاء و لم وما شابل   فهو بسب  ابتعاد املسلمني ب ورة خاّ ة 

 والبشرية ب ورة عاّمة عن القرين الكر  .
مت ّنياش ألمور األّمة ب ـفة خاّ ـة  ن  لما جي  عله املسلمني ب فة عاّمة واملرجع باعتبارم

يهــتم بــالقرين الكــر  ن يتلــي األبعــاد   مــن طبعــل   ونشــرم   وافســريم   وارمجتــل  ىل اللمــات 
 احلّية الا   يرتجم  ليها .

فّ اــنريس مــاّدة علــوم القــرين ن احلــو ات   وجعــل افســري القــرين مــاّدة  ساســية ن بـــرامج 
  فيو  علينا  ن نع ي  ما الكتا  العايم الرعاية الكافية   و الّ التنريس يفالفقل واأل ول 

سنال جنّر  ايال الت لّـي   ولـيس  دل علـه   ـال املسـلمني للقـرين الكـر     ّن يفتابـاش ألحـن 
ريســاء الــنول اــرجم  ىل  ســما ة لمــة   وبلمــت النســ  الــا طبعــت ن  حــنى اللمــات مــا ا 

عـند اللمـات الـا اـرجم  ليهـا القـرين  يفثـر مـن عشـرين لمـة    مليون نس ة   بينمـا ال يتوـاو 
وال يزيـــن عـــند النســـ  الـــا ّي طبعهـــا مـــن امل ـــالي الشـــريي عشـــر مـــا ّي طبعـــل مـــن الكتـــا  

 املميفور .
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6 
 ت وير الفقه

 
مــن واجبــات املرجــع الــنيل العمــل علــه ا ــوير الفقــل  ــا يال ــم الع ــر الــراهن مــع احلفــاظ 

 عله جوهرم.
ا د قنا امل ادر الفقهية لوجننا  هّنا ا ّورت يفثرياش عّما يفانـت ن السـاب    و ـن ّمـرت و اا م

 بعنة مراحل ن
املشهورة واريها   مـن الكتـ   (64ّحيث ابلور الفقل ن الكت  األربعة  المرحلة الولى :

 األخرى .
 وناا رم .» الشرا ع«حيث ا ّور الفقل  ىل يفتا   المرحلة الَانية :

ن يفتـــا   حيـــث ا ـــّور الفقـــل علـــه يـــن الشـــي  مرارـــه األن ـــار   الَالَنننة :المرحلنننة 
 املكاس  والرسا ل .
ن يفتــا  العــروة  حيــث ا ــّور الفقــل علــه يــن الســين اليــزد  و مثالــل  المرحلننة الرابعننة :

 الوثقه واريها.
والبـــّن مـــن خ ـــوة خامســـة ن ا ـــوير الفقـــل يال ـــم املســـتونات واملتمـــرّيات الـــا طـــر ت ن 

 و ت الراهن .ال
 واتوّ ي عملية الت وير همم عله ار وات التالية ن

 املعرفة الكاملة بالفقل عله سعتل ن  بوابل امل تلفة ._  1
 املعرفة الشاملة بالارو  الراهنة والسياسية واالجتماعية واال ت ادية وحنوها._  2
 القنرة عله  داء األسلو  املال م اثامع بني األمرين ._  3

                                                           

بن يعقو   الكليل  وهي  مي  األحكام واالستب ار للشي  )من بن احلسن ال وسي   والكان للشي  )من (64)
   ومن ال  ررم الفقيل للشي  )من بن علي بن بابويل القمي املعرو  بال نوق.
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 وّ ي همم ار وة عله ما يلينوات
   _ معرفة يفت  القانون .

   _ اإلّطالع عله األسالي  الكتابية احلنيثة .
 ان ن ا ــــوير الفقــــل يشــــتمل علــــه املرــــمون واألســــلو  معــــاش   فاملرــــمون يدخــــم بالتقــــّنم 
العلمــــي والت ــــّور االجتمــــاعي والسياســــي واال ت ــــاد  ن االعتبــــار مــــع احلفــــاظ علــــه األطــــر 

 ة الثابتة.الشرعي
 واألسلو  يعمل عله انوين املسا ل الفقهية يفما انّون القوانني. 
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7 
 تعل م اللغاا الجنبية

 
اإلسالم هو دين عاملي   واجملتمع اإلسالمي هو جمتمع واسع يرم يتلي األمم   ويتكلم 

 املسلمون بش  اللمات .
 لفة  ىل جان  اللمة األ لية .لما يفان من الررور  اعّلم اللمات امل ت

هما باإلضافة  ىل  ّن هناك   اش ن العا  من اري املسلمني   وهم  حوحل ما يكونـون  ىل معرفـة 
 اإلسالم .

من هنا يفانت الررورة  ىل اعّلم اللمات األجنبية   و يدة املبلمني القادرين عله  ي ال  وت 
و  . ويتالّمــل عــا  الــنين القســه األيفــرب مــن اإلســالم  ىل يتلــي البلــنان و ىل يتلــي الشــع

مسؤولية اوجيل األّمة باألخص طلبة العلوم النينية  ىل اعّلم اللمات األجنبيـة   و نشـاء دورات 
لتعليم اللمات امل تلفة   وعننما يقوم العا  بذع اء اثوا ز واملن  للمتفو ني ن همم الـنورات 

 رار ن همم النورات و ىل اعّلم اللمات امل تلفة .  فذنّل بملك سينفع باملزين  ىل االز
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8 
 مصادر الفقه القديمة

 
 

وهـــي يفثــــرية ال اــــ  عنهــــا   وبعرــــها اــــري متـــناول اليــــوم بســــب  حالتهــــا ال باعيــــة حيــــث 
 ي ع  االستفادة منها .

فكـان البّن مـن ا وير همم الكت  فنيـاش   حـّ   كـن اـناو ا ب ـورة واسـعة   وا ـوير هـمم 
 ادر هو جزء من عملية الت وير الشاملة للعلوم الفقهّية .امل 

 ونقرت  ن جمال الت وير الفّل للم ادر الفقهية ن
 االعتناء بال باعة ._  1
  ضافة الشرو  وا وامش حّ   كن مالحقة ا ّور املسا ل الفقهّية._  2
 وضع املوجزات والتمارين ن هناية يفّل ف ل ._  3
ت و حاديث و عـالم و با ـل ومـنن و شـعار   واألهـّم مـن يفـّل الـك وضع فهار  ييا_  4

 وضع فهار  باملسا ل الفقهّية .
االهتمام  بـالت ّور ال ـارهل علـه الفقـل   مـثالش ن اوضـع  ـوا م خاّ ـة ن  ّول الكتـا  _  5

ـــة املراب ـــة  ويخـــرم مل تلـــي العنـــاوين املتناولـــة اهن   ويـــميفر  ـــت يفـــّل عنـــوان املواضـــيع الفقهّي
 ملك العنوان .ب

يفتـا  «ويشـري  ىل  ـت هـما العنـوان » السياسـة«مثالش ن يعنون بعض  بوا  الفقـل بعنـوان 
يفتــا  «ويلمـ   تـل » اال ت ـاد«  ويعنـون بعـض  بــوا  الفقـل ب».. يفتـا  القرـاء«و» اثهـاد

» االجتمـــاع«و» الثقافـــة«  وهكـــما بالنســـبة  ىل عنـــاوين » يفتـــا   حيـــاء املـــوات«و» التوـــارة
 .(65ّواريها » بيةالرت «و

                                                           

و ن مار  اإلمام املؤلي هما البنن ن موسوعة الفقل   ويفت  ن السياسة واال ت اد واالجتماع وال   واإلعالم  (65)
 وعلم النفس ولكنل   يوف   ن يكت  ن الرتبية والثقافة.
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 االهتمام بالمخ وطاا
 

و عتقـــن  ّن مـــا هـــو » رضـــوان اهلل علـــيهم«مـــن الرـــرور  االهتمـــام بـــرتاث العلمـــاء املاضـــني 
 موجود ن امل  وطات املبعثرة هنا وهناك   ليس بد ّل من مليون يفتا  .
ييـة اهلل الشـي  ياـا  و ّ  أل ن ـ  ناش مستنالش عليـل بشـواهن ـ  ّن يفتـا  المريعـة للعالمـة األجـل

عله رام ما بني دفتيل من يفت  مجّـة  الّ  نـل    تـوع  الّ علـه »  ن  اهلل سرم«بزرك ال هرا  
   ل من العشر من عناوين يفت  علما نا األخيار .

فهنــاك عــند يفبــري مــن املكتبــات العامــة والش  ــية املنتشــرة ن   ــقاع العــا  مــن الــيمن حــّ  
والبايفستان واريفيا و يران والقفقا  و ملانيا وبري انيا اترمن  عناداَ ها لة من روسيا مروراش با نن 

 امل  وطات الشيعية .
 ن يبــادر ثمــع هــمم  iفكــان مــن مســؤولية املرجــع الــنيل باعتبــارم حافاــاش لعلــوم  هــل البيــت 

امل  وطـــــات مـــــن األمـــــايفن امل تلفـــــة   ويـــــتّم الـــــك مـــــن خـــــالل ثنـــــة  وامهـــــا ما ـــــة باحـــــث 
ص ن  مـــور امل  وطــات   واقـــوم هـــمم اللونــة بالتنقـــل ن البلـــنان الــا  تـــو  علـــه ومت ّ ــ

 و » ميكـرو فـيلم«امل  وطات اإلسالمية للال ول علـه هـمم امل  وطـات  و احل ـول علـه 
ال ــور االستنســاخية   ومــن فّ  جــراء العمليــات التالقيقيــة علــه هــمم امل  وطــات فّ  يد ــا 

 ل باعة.
رجع لو اب  هما األمر   فذنل سيتمكن من طبع عشرات األلو  من الكت  و ّ  أل ن  ّن امل

امل  وطة ن مّنة مرجعيتل املتوس ة ب ورة مباشرة  و اري مباشرة عـرب التشـويع   والـك بـدن 
 يلفت نار دور النشر و  الا  الثروة  ىل القيام دوان  من همم املهمة .
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10 
 رعاية الخ باء

 
 

مـــل التـــدثري ن اجملتمـــع ار بـــاء   فهـــم الـــمين ينشـــرون الثقافـــة النينيـــة ن لعـــل مـــن  يفثـــر عوا
األمـة   فـذاا يفانــت هـمم الثقافــة مت لفـة فهـي اعــود ـ بنرجـة يفبــرية ـ  ىل ار بـاء   فار يــ  

 املت ّلي يأنتج ثقافة مت ّلفة  بينما ار ي  اثين يوّلن ثقافة جينة ن اجملتمع .
ر بـــاء   وللمرجـــع دورل يفبـــري ن دعـــم هـــمم ال بقـــة املهمـــة مـــن مـــن هنـــا جـــاءت   يـــة رعايـــة ا

 اجملتمع اإلسالمي . 
اشـــويع العنا ـــر الكفـــؤة ن احلـــو ة العلميـــة لالزـــرار ن _ 1واـــتم الرعايـــة بالنقـــار التاليـــة ن 

 سلك ار ابة .
  دخال ار باء  ىل دورات اقوية ثقافية وسياسية و عالمية ._  2
 ات األجنبية .اعليم ار باء اللم_  3
  نشاء مجعية ار باء لرعاية شؤوهنم احليااية ._  4

ويعود هما االهتمام بار باء ألهنم لسان اإلسـالم النـاط    والقـوة النافعـة لـل  ىل اإلمـام   
والسن املنيع   واملساعنون لل ن خنمة اإلسالم واملسلمني   وهم يعودون بدفرـل العوا ـن  ىل 

 املرجع .
  يست يع  ن يأرا خ يباش معنام بالرـبه  ضـافة جنـا   ىل  جنالـة اإلسـالم القويـة واملرجع الم

. واإلسالم الم   ام علـه  يفتـا   r  وهو  ثابة  ضافة جنن  يخر  ىل جنود اإلمام املهن 
النعاة ن التاري    هو  حوحل ما يكون اليوم  ىل ار باء التقـنميني البـارعني ن فـن ار ابـة   

  ول العمل اإلعالمي .العارفني بد
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 ت وير الجهزة الدينية
 

يتالــتم علــه املرجـــع وضــع خ ـــة لت ــوير األجهــزة النينيـــة  ىل مــا ي ـــل  ويناســ  الع ـــر 
احلاضـــر مـــع احلفـــاظ علـــه األطـــر الشـــرعية   فـــذّن اإلســـالم  اا  مكـــن عرضـــل ن لبـــا  الع ـــر 

 سانية والف رة . افت النا  عليل ملا فيل من القوة واأل الة واملوايفبة لإلن
و اا يفان هناك نفورل من البعض عن اإلسالم ـ ن الع ر احلاضر ـ فهو بسب  جهلهم بــل 
  فاثاهل يفاألعمـه الم  ال  ـس دمـال الزهـرة   فهـو ال يدبل صا بال بع ألنّل ال يراها    ّمـا 

  اا فتالت عينل ور ى مجا ا   بل عليها.
ســاجن و  متهــا   واملــنار  وطالصــا   واملنــابر وروادهــا   ورجــال واألجهــزة النينيــة عبــارة عــن امل

 العلم وطري  االا ال بالنا  . 
  ان ن جي  عرض اإلسالم وا بيقل  ا يال م الع ر وبالوسا ل  احلنيثة . 

مثالأ ن  ن اؤّدى  الة اثماعة ن مسون  مجيـل البنـاء   نايـي األثـاث   متكامـل الوسـا ل ـ  
ابي  والفــرش ـ و مــام اثماعــة حســن القــراءة والتوويــن مــن وراء املكــربة بذجيــا  يفــاملربدة وامل ــ

يناس  حال املدمومني . و ن اؤدى  الة اثماعة ن مسـونل عـاد  لـيس فيـل هـمم األمـور   
 فمااا اكون النتيوة ؟.

فالشــا  يقبــل علــه ال ــالة ن ال ــورة األوىل   بــل يتلهــي عنــنما  ــني و ــت ال ــالة فيهــرع 
املســــون ألداء الفريرــــة   بينمــــا يتثا ــــل يفثــــرياش عنــــنما ي لــــ  منــــل ال ــــالة ن املســــون ن  ىل 

 ال ورة الثانية .
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 الديْ والعلم

 
مـن  ســالي  المــر  للســي رة علــه العــا  اإلســالمي هــو دعواــل لف ــل الــنين عــن العلــم . 

يـــاش  ىل  ـــراع الكنيســـة املســـيالية مـــع علمـــاء ال فلـــك والفيزيـــاء وســـب  هـــمم الـــنعوة يعـــود ااّر
واريهم القا لني بكروية األرض   و هنا انور حول الشمس واري الك   ففـي اعـاليم الكنيسـة 

  ن األرض مس الة و هنا مريفز الكون و ن الشمس انور حول األرض و...
بينما  ثبت العلماء  ن األرض يفروية و هنا ليست مريفز الكـون بـل هـي ليسـت  الّ جرمـال  ـمرياش 

 س .ينور حول الشم
و ــن اعتــربت الكنيســة هــمم األ ــوال خروجــاش عــن النيانــة املســيالية الــا اعتقــن بــدن األرض الــا 

 شهنت والدة السين املسي  ّع  جي   ن اكون مريفزاش للكون .
مــن هنــا جــاء حكــم الكنيســة بذعــنام العلمــاء القــا لني بكرويــة األرض وعــنم )وريتهــا . و ــن 

اء بني النين املسيالي والعلم   و ّل هـما ال ـراع حـ  اسب  هما املو ي  ىل  يام  راع وعن
 يومنا هما .

و ــن حــاول المــر  نقــل هــما ال ــراع  ىل العــا  اإلســالمي فلــم يأفلــ  ن الــك   ألن اإلســالم 
 اري املسيالية .

: فاإلســالم يـــؤمن بـــالعلم   بـــل جيعــل العلـــم مقياســـاش مـــن مقــاييس التفاضـــل   فيقـــول ســـبالانل 
 ََّتويي ال َْ الَ يَنع َلمجوَن َهل  َيس  َْ يَنع َلمجوَن َوالَّذيي  . (66)ذيي

 ومن ناحية  خرى القرين الكر  يقول بكروية األرض .
 . (67)َوالر َض بَنع َد َ ليَو َدَحاَها : يقول اهلل اعاىل 

َبحجونَ : والقرين يقرر  ن األرض ليست مريفز الكون     (68وَكجلم فيي فَنَلو  َيس 
                                                           

 .9سورة الزمر ن اهية  (66)
 . 20سورة النا عات ن اهية  (67)



 

 89 

ريَك ال َقَمَر َوالَ اللَّي لج َسابيقج الننََّهاري : ون يية  خرى   .  (69الَ الشَّم سج يَنن َبغيي َلَها َأن  تجد 
إينَّ فينني ون القــرين الكــر  دعــوة  ىل التفكــري ن ســب  اخــتال  الليــل والنهــار يقــول اعــاىل ن 

تياَلفي اللَّي لي َوالننََّهاري آلياا   .   (70لولي اللبابَخل قي السََّماَوااي َوالر ضي َواخ 
طبعاش هما التفكري سيو لل  ىل حقيقة يفروية األرض و هنا انور حـول الشـمس   وبسـب  هـما 

 النوران يكون اعا   الليل والنهار .
و اا  ردنا احلنيث حول هما املوضوع الحتونا  ىل يفت  عنينة   لكـن نكتفـي صــما القـنر   

 بأمريْ إثنيْ :بني العلم والنين   والك بالقيام لنقول  ّن علـه املرجـع مسؤوليـة اثمع 
بعــث علمــاء الــنين وطلبــة العلــوم النينيــة  ىل اثامعــات لنراســة العلــوم احلنيثــة  المننر الول :

 الررورية واملراب ة بالوا ع االجتماعي   وعنم اال ت ار عله العلوم النينية يفالفقل واأل ول .
اهـــن العلميــــة واثامعــــات واملــــاا القــــرين وهنــــج البالاــــة اــــنريس الــــنين ن املع المننننر الَنننناني :

 يفمنهاحل للتنريس والبالث .  iواألحاديث النبوية و حاديث األ مة األطهار
و اا جنالـــت ار ـــة   فســـيمتزحل العلـــم بالـــنين   فيدخـــم العلـــم مـــن الـــنين الفرـــيلة والســـمو   

يَنر فَنعي اهية الكر ة ن  ويستفين املتنينون من التقنم العلمي . وي ب  العلماء عله نس  همم
َْ أجوتجوا ال عيل َم َدرََجاا   َْ آَمنجوا مين كجم  َوالَّذيي  .  (71اهللج الَّذيي

                                                                                                                                                                      

 .10سورة يس ن اهية  (68)
 . 10سورة يس ن اهية  (69)
 . 190سورة يل عمران ن اهية  (70)
 .11سورة اجملادلة ن اهية  (71)
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 الرسالة العملية
والرســالة العمليــة   هــي األخــرى مــن املســتلزمات الــا جيــ   ن ات ــّور وفــ  ا ــّور احليــاة   

 الشرع املقن  ـ يفما هو واض  ـ. لتنسوم مع حاجات اإلنسان و ّوالت الزمن   ن  طار
وجيــ   ن ال اقت ــر الرســالة العمليّــة علــه األحكــام الشــرعية وحســ    بــل جيــ   يرــاش  ن 

 اترّمن  بوا   خرى من املعار  اإلسالمية ..
 فيو   ن اشتمل الرسالة العملّية عله موضوعات التالية ن

   ول النين ._  1
 األخالق واهدا  ._  2
 احملّرمات .الواجبات و _  3
 املواعّ الق رية ._  4
اعيــني مســـؤولية املكلّــي   اء نشـــر اإلســالم ونشـــر األحكــام ومواجهـــة عوامــل الكفـــر _  5

 والرالل .
االسـتعانة بــبعض اهيـات واألحاديــث للتشـوي  والرتايــ    ولتوضـي  لــبعض املســا ل _  6

لرســالة العمليــة ســت رحل  و لالســتنالل لــبعض األحكــام   ب ــورة مــوجزة . وهــما ال يعــل  ّن ا
ـــة    و  ن ايفـــر اهيـــات واألحاديـــث  عنـــن احتوا هـــا  ـــمم األبـــوا  مـــن طبيعتهـــا يفرســـالة عملّي

 سيوج  اإليفثار ن  فالات الرسالة   فيكون من العسري االستفادة منها .
وحــل هــااني املعرــلتني بيــن الفقيــل الــم  يســت يع  هــارة فا قــة  ن  ّقــ  المــرض مــن وجــود 

واألحاديـــث دون  ن يتســـّب  الـــك خـــروحل الرســـالة مـــن يفوهنـــا رســـالة عمليـــة  و  بعـــض اهيـــات
 التسّب  ن اإلطنا  .

و ّا الشك فيل    ّن رسالة صمم الكيفية يففيلة ألن اقود النا   ىل هنـج اإلسـالم الّسـو    
 ن يفـــلّ » العـــودة  ىل الكتـــا  والعـــرتة«و ىل  ن اعيـــن الـــوعي الـــنيل  ىل النـــا    واريفـــز مفهـــوم 

  مرية ويفبرية .



 

 91 

 
 

14 
 المسائل المستحدثة

 
جيــ   ن اترــّمن الرســالة العمليــة علــه املســا ل املســتالنثة الــا يبتلــه صــا النــا  ن يتلــي 
األبــــوا  يفالعبــــادات واملعــــامالت واريهــــا   ألهّنــــا )ــــل ابــــتالء املســــلمني  والش   وألهّنــــا معــــرض 

سـتمّر ن األننيـة واملـؤمترات واريهـا   فيوـ  ابيـان السؤال النا م ثانياش   وألهّنا )ـّل للنقـاش امل
مو ــي اإلســالم منهــا   ألن الــك يوجــ  اعــّر  املكلفــني واملقلّــنين علــه املزيــن مــن املســا ل 
احلياايــة   يفمــا و ّن الــك ســيوج   ســكات الــمين يريــنون نعـــت اإلســالم بدنّــل ديــنل رجعــي ال 

 يساير الت ّور احلنيث .
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 فصل
 
1 

 اسقطاء حاجاا الن
 

للنا  حاجات وهم يلواون بعلما هم ومراجعهم ن البية احلاجات ألهنم يلتو ون  ىل من 
  بوهنم ومن يست يعون  ن يتالنثوا معهم  رية .

و ــن  يفــنت الشــريعة اإلســالمية  شــّن التديفيــن علــه البيــة حاجــات النــا    يقــول اإلمــام  مــري 
ب ب نننه قننند أحكننم مراهمننه وأحمننى )طبي  دوار املؤمنني ّع  ن و ي رسول اهلل ّا  ن 

 . 72)يطننع  لنو حينث الحاجننة إلينه(   74)مواسمنه 
في كسن    71))يا كميننل منر أهلو أن يروحنوا ويقول  ميـر املؤمنني ّع  لكميل بــن  ياد ن 

 . 76 )في حاجة مْ هو نائم(   75)المكارم ويدلِوا 
 . 77)ج الناس إليه( )مْ كَرا نعم اهلل عليه كَرا حوائو ال ّع ن 
 . (78 ))سيد القوم خادمهم(ون احلنيث ن 

                                                           

لأ ن مجع معيَسم وهو املكواة   جيمع عله مواسم وَمياسم. (72)  موامسع
  اــرر احلكــم ودرر  107  182ا 7شــر  هنــج البالاــة البــن  ا احلنيــن ن حل  108هنــج البالاــة ن خ بــة  (73)

 .109الكلم ن ا
 الروا  ن السري من بعن الاهر. (74)
 اإلدالحل ن السري من  ول الليل. (75)
 .451 99ا 19  شر  هنج البالاة البن  ا احلنين ن حل 457  ار احلكم ن احلكمة  (76)
  وسـا ل الشـيعة  278  202ا 19هنج البالاة البن  ا احلنين ن حل  شر   274  ار احلكم ن احلكمة  (77)

 .29  20  117ا 71   ار األنوار ن حل41668   11  245ا 16ن حل
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واملرجـع  ـا  نــل مـرابه بـنين النــا  ودنيـاهم اــرد عليـل يتلـي احلــوا ج واملشـايفل والقرــايا   
 فالال م  ن يهيئ نفسل لقراء احلوا ج ال مرية منها والكبرية .

علــه شــكل ثــان   وجيعــل ومــن اثــنير  ن يعــنّي املرجــع  ش ا ــاش متفــراني  ــمم المايــة و 
لكــّل  ســم مــن القرــايا ثنــة خا ــة   وجيــ   ن يقــع االختيــار علــه األشــ اا الــم   ّبــون 

 ارنمة ويهتمون بدمور املسلمني   وال يرينون من عملهم هما سوى األجر ن اهخرة .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

 .21  19  472ا 76   ار األنوار ن حل 451مكارم األخالق ن ا (78)
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 العامل والفالح
 

تـني عـرب الـنعوة  ىل ن ـر ما   ولـيس الـك  اول األفكار ا نامة  ن اسـتمل هـااني ال بق
 الّ ن جمــال  طــالق الشــعارات الرنانــة   بينمــا لإلســالم مو ــي  يفثــر  جيابيــة مــن مجيــع املبــادهل 

 واألينيولوجيات حنو العامل والفال  .
فقــن اعتــ  اإلســالم صمــا  يفــرب عنايــة   ويكفــي للناللــة علــه مــنى اهتمــام اإلســالم   هــما 

 .  79)لى عياله كالمِاهد في سبيل اهلل( )الكاد عاحلنيث ن 
فقن جعل اإلسالم العامل والفال  ن م ـا  اجملاهـنين الـمين يبـملون  رواحهـم ودمـاءهم 

 ن سبيل اهلل .
فهـــم  ثلـــون  يفـــرب ثـــروة   80))الفالحنننون كننننوز اهلل فننني الرض( وجـــاء  يرـــاش ن احلـــنيث ن 

لــو طبّــ  القــانون اإلســالمي بشــدن العامــل  ا ت ــادية ال اعاد ــا  يــة ثــروة  خــرى   ون احلقيقــة
والفـــال  لنمـــه ا ت ـــاد بالدنـــا ّنـــواش ســـريعاش وملـــا احتونـــا بعـــن الـــك  ىل  ن ّنـــّن  يـــنينا للشـــرق 

 والمر  .

                                                           

الشـيعة ن   وسـا ل 1  88ا 5  الكان ّفـروع  ن حل 2621   4  168ا  2من ال  ررم الفقيل ن حل  (79)
 .408  فقل الرضا ن ا 44001  42  67ا 17حل

 10  14ا 17  ووســـــــا ل الشـــــــيعة ن حل 459   44  281ا 6فقـــــــن ورد ن  ـــــــمي  األحكـــــــام ن حل (80)
ن هـــم  ّعليـــل الســـالم عـــن الفالحـــني   فقـــال  ّعليـــل الســـالم احلـــنيث التـــايل ن ســـ ل اإلمـــام ال ـــادق  41922 

مـــن الزراعـــة   ومـــا بعـــث اهلل نبيـــاش  اَل  ارعـــاأ  الّ  الزارعـــون يفنـــو  اهلل ن  رضـــل   ومـــا ن اإلعمـــال شـــيء  حـــ   ىل اهلل
 فذنل يفان خياطاش. ّعليل السالم  دريس 
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 االلتفاا إلى الرأي العام

 
 البّن للمرجع  ن يالحّ ثالثة  مور   هي ن

 وق يفل شيء .رضه اهلل سبالانل ن يفل  مر يقوم بل  و يرتيفل   فهو ف _1
 النوافع الش  ية وراء يفل فعل   و ارك  . _2
الـــر   العـــام   وهـــو اريفيـــ  مـــن العـــر  االجتمـــاعي والثقافـــة العامـــة للموتمـــع والعـــادات  _3

 والتقالين الا البّن من االنتبام  ليها ومالحاتها عنن التالرك .
ام ألنـل نـبض اثمـاهري   مـا  وملا يفان املرجع يرين  يادة النا    فـذّن عليـل مالحاـة الـر   العـ

 ّالي الشرع .
فيو  عله املرجع مالحاـة هـما األمـر ن ملفيـي عـناوة العـنو بـاألخالق احلسـنة  و بقرـاء 

 حاجتل  ن يفانت مالية . 
يفمــا علــه املرجــع  ن يالحــّ عال تــل بــاجملتمع   و ن ال يتالــرك فرديــاش ن مواجهــة العــنو   بـــل 

يرى  هنم يفانوا يراعـون  iن    واملتتبع لتاري  الرسول ّا  واأل مة عليـل  ن يـراعي مجيـع اثـوا
 . 81 )وعليو بمدارة الناس( النا   الّ فيما خالي النين   ون احلنيث ّ

                                                           

  وسـا ل الشـيعة ن  419ا 1ن ّ مر  را  نارة النـا     متشـابل القـرين ن حل pفقن ورد عن الرسول األيفرم  (81)
 .10681   141  400ا 14حل
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 أرباب الحاجاا
 

)ثنننم اهلل اهلل فننني ال بقنننة يقـــول اإلمـــام  مـــري املـــؤمنني ّع  ن رســـالتل  ىل مالـــك األشـــرت ن 
والز منننى  (84)ة لهننم منْ المسنناكيْ والمحتناجيْ وأهننل البؤسنى الس نفلى منْ الننذيْ ال حيلن

  (86)( (85)ومعترا  ( 81)، فِن  في هذه ال بقة قانعا   (82)
)واجعننل لننذوي الحاجنناا منننو قسننما  تفننر ع لهننم فيننه شخصننو ، ويقــول لــل  يرــاش ن 

و ربـا  احلاجـة يفثـريون   ،  (87)وتِلس لهم مِلسا  عاما  فتتواضع فيه هلل النذي خلقنو( 
ملتلــي حاجــا م فقــن اكــون احلاجــة  ىل املــال   و ــن اكــون احلاجــة  ىل الــزواحل   و ــن اكــون و 

 احلاجة  ىل الوساطة   وهكما .
فينبمــي للمرجــع  ن يســتعن لرعايــة هــؤالء مجيعــاش   خ و ــاش ال بقــة الــا يســميها  مــري املــؤمنني 

واأليتام   فهـم  اجـة  يفالفقراء واملرضه و  الا  العاهات واألرامل» ال بقة السفله« ّع  ب
  ىل عناية ورعاية   و م  لو  منكسرة ودعوة مستوابة .

واألفرـــل للمرجـــع  ن ينشــــئ  ـــؤالء مؤسســــات إليـــوا هم يفـــنار العوــــزة ومنرســـة للمكفــــوفني 
 وبيوت للفقراء وما  ىل الك .

                                                           

   البؤسه ن شنة الفقر.82ّ
    العاهة   وهم  ربا  العاهات املانعة  م عن االيفتسا .  مجع  مني وهو امل ا  بالزمانة 83ّ
    انعاش ن سا الش.84ّ
   معرتاش ن املتعرض للع اء بال سؤال.85ّ
 .52  85ا 17  شر  هنج البالاة البن  ا احلنين ن حل  52  هنج البالاة ن الكتا  86ّ
 .52  87ا  17  شر  هنج البالاة البن  ا احلنين ن حل52  هنج البالاة ن الكتا  87ّ
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 الشباب طاقة يِ  أن تستَمر
 

 كلمتان حول الشباب :
 ثابة   و وية عله البناء وشنينة عله ا نم.الشبا   وة و  الكلمة الولى :

فمثلما ا ل  همم القوة للبنـاء ا ـل  للهـنم  يرـاش       هنـا سـال  او حـنين   فكـان البـّن 
 من االهتمام صا .

 ويرتيفز اهتمام املرجع بقوة الشبا  ن اجملاالت التالية ن
 ألّن يفثرياش من االحنرافات ابن  من العزوبة . _ تزويِهم :1
 ألّن اثهل ينفع صم ألن يتالولوا  ىل عنا ر ضارة ن اجملتمع . تَقيفهم : _2
 ألّن  يفثر اثرا م بنايا ا احنرافات خلقية بسي ة . _ تزكيتهم مْ الر ائل :3
ألّن الفــرا  ن حيــاة الشــا  مــن  يفــرب عوامــل املفســنة   يفمــا جــاء ن  ــول  _ تشننغيلهم :4

 الشاعر ن
 

 مفسدٌة للمرء أيُّ مفسدة  دةإن  الشباب والفراغ والِ
لــما يفــان مــن الرــرور  للمرجــع  نشــاء ثــالث ثــان لرعايــة شــؤون الشــبا  . ثنــة لمــرض 

 ازوجيهم   وثنة لمرض اثقيفهم واربيتهم   وثنة لمرض اشميلهم .
 ن الشبا  يفما ايفرنا  وة ونشار وان الق   لكن ينق ـهم الـوعي والرتبيـة ـ  الكلمة الَانية :

 عادة ـ.
  ما الشيو  فهم اوو وعي ورربة   لكن ان فدت فيهم  وة اإل نام واالن الق ـ االباش ـ.

وهنــاك دا مـــاش  ـــراعل بـــني هـــمين ال ـــنفني   وهـــو يســـمه ب ـــراع األجيـــال   فالشـــــيو  يريـــنون 
 السي رة عله األمور و بعاد الشبـا     وـة  هنم ال يفهمون.

 بعاد الشـيو     وـة  هنم ال يعملون .والشبا  يرينون السي رة عله األمور و 
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فعله املرجع  ن يكون واعياش  مم الااهرة   و ن  اول  ن يستفين من ر   الشـيو  ومـن جلـن 
الشبا     ا الر   بنون القوة والنشار ال ينفع   واالن ـالق والنشـار بـنون اوجيـل الـر   ال 

 ينفع شي اش .
 .(88) خ أح   إلي  مْ جلد الغالم()رأي الشيو ن  ال  مري املؤمنني ّع ن 

فالقوة لوحنها ال  يمة  ا   ألهنـا سـتكون هنامـة  اا   يرافقهـا الـر   احلكـيم وال ـا     
 النابع من التوار  احليااية .

                                                           

  شر  هنـج البالاـة  95  خ ا ص األمة ن ا11  ارر احلكم ودرر الكلم ن ا86     ار احلكم ن احلكمة 88ّ
 .82  427ا 18البن  ا احلنين ن حل
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6 
 رضى الناس

 
 ».أفئدة الشع  ال تجملو« و» رضى الناس غايٌة ال تجدرك« ن اش  الوا ن 

كايفـات بـني  بنـاء البشـر   وملّـا يفـان اجملتمـع يرـم يتلـي  ـنو  وملا يفانت احلياة جمموعة احت
النـــا    فقـــن ااهـــر عـــوارض ال ـــراع ن هـــما اجملتمـــع   و ـــن يواجـــل املرجـــع بســـ ه بعـــض  فـــراد 
اجملتمع    و س ه مجهور افري   وملا يفانت مهّمة املرجع هـي هنايـة النـا  و ي ـا م  ىل شـاطئ 

ة ال اـــتم  الّ عنـــن رضـــه النـــا    فيفـــرتض علـــه املرجـــع  ن الســـالمة والســـعادة   وحيـــث  ّن القيـــاد
يعمل عله ارضية النا  حـ   ـمارهم   وعلـه  رضـاء مـن سـ ه مـنهم بكـّل الوسـا ل املمكنـة   
لكن يفّل شيء  نود   فهناك حنود لرضه النا    فيوـ  علـه املرجـع  ن يـوا ن بـني رضـه اهلل 

 النين واألحكام . ورضه النا    و ن ال يكون رضه النا  عله حسا 
 ون اثان  اهخر عله املرجع النيل  ن ال يفعل ما يثري س ه النا  عليل .

مــثالش   ن  روفنــا احلاضــرة   يناــر النــا   ىل   ــالا  الق ــور والســيارات الفارهــة ومــا  شــبل 
الـــك بناـــر االســـتنكار والكراهيـــة   فكـــان علـــه املرجـــع  ن يالحــّـ هـــمم املســـدلة   فيعـــيش هـــو 

نوم و عراء املؤسسة الا  يه بل حياة الزاهنين   وال يفعلوا ما يثري س ه النـا  ويفالمهـم ومعاو 
. 

ومــن املعلــوم  ّن مــا ايفرنــام  ّنــا هــو بالنســبة  ىل الــبالد املتــدّخرة الفقــرية    مــا ن الــبالد المنيــة   فــذّن 
 فقر  ىل الم  .الوضع  ن ّتلي   يفما  ن ّتلي الوضع  يراش عننما يتالّول اجملتمع من ال
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7 
 رقابة المِتمع

 
ا ــورت اجملتمعــات ومعهــا ا ــورت  ســالي  االحنــرا  ن اجملتمــع   فبعــن  ن يفــان االحنــرا  
عمالش فردياش ن السـاب  يقـوم بـل  شـ اال معقـنون  و مرضـه     ـبالنا اليـوم نواجـل االحنـرا  

نار عرب منامات دوليـة بيـنها  املنّام والفساد امل ّ ه   الم  ير ن لل  موال مجّة   والم  يأ 
 يفل  سالي  التدثري باإلضافة  ىل ما متتلكل من اإلمكانات ا ا لة .

ومن الواض   ّن الفرد  و اثمع املبعثـر ال يسـت يع  ن يقـوم ن  بـال العمـل املـنّام    ال بعمـل 
 منّام   فلكل فعل  رّد فعل  مساو  لل ن القوة   لكنل معايفس لل ن االرام .

عــــن املرا بــــة الن يقــــة للموتمــــع ســــيتبني للمرجــــع  ّن االحنرافــــات الــــا ا ــــر  ن اجملتمــــع  كــــن وب
 ا نيفها  ىل ثالثة   سام ن

 احنرافات ن العقينة .أوال  : 
 احنرافات املنهج ـ العمل ـ. ثانيا  :
 احنرافات خلقية . ثالَا  :

 فاإلحلاد ـ مثالش ـ احنرا  ن العقينة .
 فة لإلسالم ـ مثالش ـ احنرا  ن املنهج .وسّن  وانني يال

 يفما  ن ازرار الشبا  ن األفعال املشينة يفاإلدمان وما شابل هو احنرا  ن األخالق .
فالال م عله املرجـع  ن ينشـئ منامـات خاّ ـة ملكافالـة هـمم الاـواهر   فلكـّل احنـرا  يوجـن 

 مكان ياهر فيل االحنرا  .ن  بالل منامة  و ثنة   وجي   ن متتن همم املنامة لكّل 
مــــثالش ن منامــــة مكافالــــة اإلحلــــاد جيــــ   ن انتشــــر ن يفــــل مكــــان يكــــون موطنــــاش للمنامــــة 
 اإلحلادية   ويفملك منامة مكافالة املنكرات يلزم  ن انتشر ن يفّل بلن  فيل املنكر   وهكما .

ة ملكافالـــة وعلـــه فـــرض   نـــل وجـــن املرجـــع  ّن ارمـــور منتشـــرة ن اجملتمـــع   فقـــرر  نشـــاء منامـــ
ارمـــور   فـــالال م  ن جيعـــل ســـبعة  عرـــاء ن املريفـــز  ـــما الشـــدن   الشـــ ص األول لـــإلدارة   
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والثــا  ثمـــع املــال   والثالـــث ثمــع املعلومـــات   والرابــع إلّنـــاء التناــيم واوســـعتل   وارـــامس 
ع لإلعــــالم واحلــــر  النفســــية مــــع املــــنمنني علــــه ارمــــور   والســــاد  للمنــــع بــــالقوة  ن   انفــــ

الوســـــا ل الســـــابقة   والســـــابع يقـــــوم بذجيـــــاد األجـــــواء املناســـــبة لـــــرتك اإلدمـــــان  والـــــك بتـــــوفري 
 مستلزمات احلياة الكر ة للمنالرفني .

فّ  ن الش ص الرابع يقوم بالعمل عله  جياد نواة  مم املنامة ن األمايفن األخرى الـا يكثـر 
 فيها املنمنون .

 يامها باألعمـال    ّنـا هـو جمـرد فـرض بـنا ي لإلملـاع ال وما ايفرنا من خ ه إلنشاء املنامة و 
لكيفيــــة التناــــيم   و الّ فقــــن يكــــون مــــن األ ــــل   ضــــافة  فــــراد يخــــرين للمنّامــــة    و اقليــــل 

 حومهم  س  الارو  و س  انتشار  اهرة اإلدمان .
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8 
 التصدي لالنحرافاا

 
ســــواء يفانــــت مــــن  بيـــــل جيــــ  علــــه املرجــــع  ن يكــــون شــــنيناش ن مواجهــــة االحنرافــــات   

االحنرافـــات العقنيـــة الـــا يثريهـــا امللالـــنون  و االحنرافـــات ارلقيـــة الـــا ينشـــرها املســـتهرتون  و 
 االحنرافات الناش ة عن عنم االلتزام بالشريعة اإلسالمية سواء عله  عين النولة  و اجملتمع .

املشــكلة هــو بنايــة احلــل   فالبــّن للمرجــع  ّوالش  ن يكــون عاملــاش صــمم االحنرافــات   فــالعلم ب
ألن وجــود معلومــات اف ــيلّية عــن االحنــرا  ســتنفع بــاملرجع  ىل التفكــري بــالعالحل واإل ــال  
واإلرشاد    ال  الك عننما جيعل العـا  نفسـل منعـزالش عـن العـاَ  ال يعلـم مـا جيـول فيـل ومـا 

 مل من الين.ينور   وعننما ي لل العلم ن الك يكون الفساد  ن استشرى وخرحل الزما
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9 
 المواجهة المتواصلة

 
 

طاملــا   ي ّبــ  اإلســالم بكــل حــمافريم   فــذّن املواجهــة  ا مــة بــني جبهــة ارــري  ثلــة بــاملرجع 
 وجبهة الشر  ثلة بالقوى الشريرة املعادية لإلسالم .

والقــوانني ف املــا ارمــور واملقــامر واملبــااي واملالهــي والربــا واالحتكــار والفقــر والكبــت واثر ــة 
امل الفــة لإلســالم موجــودة   فــذّن املعريفــة  ا مــة  يرــاش   فكــان البــن مــن  عــناد العــّنة والتهيــؤ 

 ملعريفة طويلة األمن يست نم فيها القلم   والكتا    واملبّل    واري الك .
والشــك  ّن مواجهــة هــمم االحنرافــات هــي مســؤولية يفــّل مســلم   لكــن املرجــع الــنيل باعتبــارم 

العــام لإلمــام املع ــوم ّع  فهــو يتالمــل القســم األيفــرب مــن هــمم املواجهــة   فعليــل  ن النا ــ  
 يتهيد  ا وي ر  جّل و تل من  جل منع املفاسن من االنتشار ن البالد اإلسالمية .
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10 
 نشر الرسائل المفيدة

 
اـــرد املرجـــع رســـا ل يفثـــرية ن يتلـــي الشـــؤون   وبعـــض هـــمم الرســـا ل فيهـــا متعـــة ومجـــال ن 
األسلو    يفما ون بعرها و ـي ألوضـاع املسـلمني ن منـاط  يتلفـة مـن الـبالد اإلسـالمية 
  وفــــي بعرـــها اســـتفتاءات ملـــنم اجملتمـــع . فينبمـــي للمرجـــع مجـــع مثـــل هـــمم الرســـا ل وطبعهـــا 

 ونشرها   فهي ن
 اكشي عن عال ة النا  باملرجع و نل املوطن الم  يلتوئ  ليل النا  .  أوال  :
يــة   مــثالش يفــم هــي  ثانيننا  : اســول هــمم الرســا ل و ــا ع هاّمــة  كــن  ن اتالــّول  ىل وثــا   ااّر

مهّمة الك الرسا ل املتبادلة الا يفانت اتم بـني املـري ا )مـن اقـي الشـريا   وويفال ـل ن املنـاط  
ية اات  يمة يفبرية .  امل تلفة    ّن مثل همم الرسا ل اعترب اليوم وثا   ااّر

همم الرسا ل معلومات هامة عن  وضاع املسلمني ن يتلـي املنـاط    بـل فيهـا اس ّر  ثالَا  :
اقرير عن  حوا م اال ت ادية واالجتماعية   فهـي سـول حافـل يسـتفين منـل مـن يريـن التعـر  

 عله  حوال املسلمني .
 . 89ّن  راءة الرسا ل متعة ال  كن  ن متنالها الكت  امل تلفة  رابعا  :

الـم  يترـّمن »  فالات م ويـة مـن حيـايت«افة   ل عليها  ارهل يفتا  فكم من متعة وثق
رســا ل متبادلــة بــني  ــاح  الكتــا  وبــني رفا ــل . فيوــن القــارهل ن هــما الكتــا  املتعــة وهــي 

  زوجة باملعلومات والتالليل .
فكان عله املرجع  ن ينت   بعـض هـمم الرسـا ل املفيـنة وينشـرها حـّ  اـؤّد  الـك المايـة 

 . امل لوبة

                                                           

  لكن من الال م انتقاء الرسا ل وعنم درحل مـا يسـب  فرـ   نسـان  و مـا شـابل   ولـو  راد املرجــع نشـر مثــل هـمم 89ّ
 ا   فالال م  سقار  مرا ـها ليكـون مجعاش بيـن الفا ناني.الرسا ل لفا ن 
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11 
 رجال العلم والمِتمع

خ  ــت الــنوا ر املعاديــة لإلســالم لف ــل اجملتمــع عــن العلمــاء و هــل العلــم   والــك  لــ  
 حواجز و ية ال حقيقة  ا .

فمــــن جانــــ   وجــــنت ن اجملتمــــع عوامــــل النفــــور مــــن عــــا  الــــنين با امــــل بالرجعيــــة واثهــــل 
فســل خلقــت عنـن بعــض علمــاء الــنين واالسـتوناء والتملــ  أل ــالا  األمـوال   ون الو ــت ن
 وطلبة العلوم النينية نارة العز  عن اجملتمع والتقو ع .

ويفانـــت ح ـــيلة الـــك االنف ـــال النكـــن بـــني طبقـــة العلمـــاء وطـــال  العلـــوم النينيـــة و بنـــاء 
اجملتمــع حــ    ــبالت طــرق االا ــال بينهمــا اكــاد اكــون مســتاليلة   حــ    اعــن هنــاك لمــة 

ه االستعمار  ىل التشنين ن الفرو ات بني اثانبني ح  يدخم ال ـراع مشرتيفة بينهما . ويسع
شــكالش طفيفــاش ن البنايــة ف يشــتّن مــع مــرور الــزمن   ويت ــاعن ال ــراع يفلمــا اشــتنت مــؤامرات 
املســتعمرين ن رســم  ــورة مشــوهة عــن اإلســالم واملســلمني   وعنــن طعــن اإلســالم بدنــل ديــن 

 رجعي ضّن التقنم .
مــن واجبــات املرجــع الــنيل هــو العمــل علــه   الــة هــمم الفرو ــات و اابــة هــمم  مــن هنــا   يفــان

 احلواجز   بنعوة اجملتمع  ىل اميري نارال عن اإلسالم باست نام  سالي   عالمية مؤثرة .
يفــملك دعــوة طلبــة العلــوم النينيــة  ىل االنــنماحل ن اجملتمــع و ىل  رشــاد هــما اجملتمــع ودفعــل  ىل 

 ري  لل الا من املشايفل . التعل  باإلسالم يف 
والفا ــنة الــا جينيهــا مــن هــما االنــنماحل لــيس العلمــاء فقــه   بــل اجملتمــع الــم  ســريى نفســل 
يعــيش ن  حرــان اإلســالم ن ليــنعَم بالســعادة   ويرعــام  شــ اا  منــاء علــه اســتقاللل ومالــل 

 وعرضل وهم العلماء.
ين بـــدّن اإلســـالم ديـــن وعلـــه يفـــل حـــال ن جيـــ  علـــه املرجـــع  ن يـــنحض مـــزاعم املســـتعمر 

رجعــي و ن علمــاء الــنين  نــا   ميــون   وافهــيم اجملتمــع بد يــة رجــل الــنين وضــرورة التفــافهم 
 حولل.
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12 

 تشِيع اللغة العربية
 

اللمة العربية   هي لمة القـرين الكـر    وهـي ّلمـة  هـل اثنـة  يفمـا ورد ن احلـنيث   وهـي 
ا ال يعــل  ن يــرتك اــري العــر  لمــتهم ويتالــنثوا  حــنى وســا ل اوحيــن األمــة اإلســالمية   وهــم

 بالعربية   يفال بل يتعلموا العربية باإلضافة  ىل لمتهم األ لية .
فاللمة األ لية هي لمة التفاهم ن  طار النولـة  و القبيلـة    ّمـا اللمـة العربيـة فهـي لمـة التفـاهم 

جع النيل صمم اللمة   بتشـويع ن  طار األمة اإلسالمية   لما يفان من الررور   ن يهتم املر 
 بناء األمـة اإلسـالمية علـه اعلمهـا   وفـت  املـنار  العنيـنة لتعلمهـا   ووضـع منـاهج مبسـ ة 

 لتعلمها لمري الناطقني صا.
وا ن  طبعاش هو  جياد جسـر التفـاهم بـني  بنـاء األّمـة   و اا مـا د قنـا مـنهج اإلسـالم لوجـننا 

للمـة العربيـة وجعلهـا لمـة التفـاهم   فال ـالة ويفتـا  اهلل وسـنة  ّن هما املـنهج يقـوم علـه دعـم ا
رســـولل يفّلهـــا باللمـــة العربيـــة   وهـــما يعـــل  ن اإلســـالم يريـــن مـــن املســـلم  ن يـــتعّلم اللمـــة العربيـــة 

 لت ب  لمة التفاهم .
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13 
 كتابة المذكراا

 
ن حيـا م الكثـري ن حياة املت ـّنين والـمين يتعـاملون مـع اجملتمعـات مـن مو ـع املسـؤولية   

من العرب والنرو    باإلضافة  ىل  ن همم العرب اكون عرباش ودروساش للمت ـّن  نفسـل ألّن مـن 
طبيعة اإلنسان ن النسيان   فكان البّن من انوين األحناث  ّوالش بدول ن سول يومي لتكون 

 األحناث ن المايفرة .
علـــه اثوانـــ  املالمـــة مـــن مســـرية فـــذن املـــميفرات مشـــعل ينـــري در  الســـالكني ويلقـــي الرـــوء 

 املرجعية . 
فالال م  ن ال يتواضع املرجع ن ايفر النقـار املهمـة   فـذن التواضـع ن مثـل هـمم األمـور ضـياع 

 لنفسل وضياع ملن يرين سلوك هما النر  .
ويفما  ّن املميفرات اترّمن همم األمـور اترـّمن  يرـاش  رـايا اجتماعيـة    و ـن  ـال رسـول اهلل 

 )مْ أر خ مؤمنا  فقد أحياه(.: ّا  
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 فصل
 
1 

 التواصل مع العالم
 

 
يعـــيش العـــا  ن اقـــنم علمـــي   وهـــما التقـــنم يع ـــي بيـــن املســـلمني  فرـــل الفـــرا لنشـــر 
اإلســالم   لــما علــه املرجــع  ن يهــتم لتعريــي اإلســالم و ي ــال حقيقتــل  ىل  بنا ــل و ىل المربــاء 

يسـري مــن املـال   و حسـن ال ــرق هـو اشــكيل  عنـل   وهـما  كــن بد ـل  ــنر مـن اثهـن وشــيء
ـــــات االا ـــــال   تلـــــي  حنـــــاء العـــــا  بالش  ـــــيات  ـــــة  و منامـــــة اقـــــوم بعملي ـــــة  و مجعي ثن
واثامعــات والكّتــا  واملفكــرين والزعمــاء واألثريــاء والساســة ورجــال القــانون و ربــا  ال ــالي 

لرســا ل  و  رســال الكتــ  واإلااعــات والتلفــا  ووضــع الثقافــة اإلســالمية بــني  يــنيهم بواســ ة ا
 . (90ّ ليهم 

 ن  رـــري هـــمم الـــربامج  ـــن ال يكلـــي يفثـــرياش   فهـــو  ـــن ال يزيـــن علـــه مثـــن  نشـــاء مؤسســـة 
 واحنة   لكن مردودم سيكون يفبرياش جناش.

                                                           

 ما ن الو ت احلاضر فقن   ب  العا   ريـة واحـنة عـرب شـبكات االا ـال ومنهـا االنرتنيـت   فبمقـنور اإلنسـان  (90)
  ن يبعث برسالة واحنة  ىل ايفثر من ما ة مليون  نسان ن حلاة واحنة عرب االنرتنيت .

ريي اإلسالم است نام   راا الكمبيوار الا ازود  ا  تاجـل اإلنسـان المـرا مـن معلومـات حـول فعله املهتمني بتع
 اإلسالم والا ريبل عله اسايالال امل تلفة.
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 النظرة اإلسالمية

 
جيــ   ن يتاللــه املرجــع بــالنارة اإلســالمية     ن يشــعر نفســل بدنــل يعــيش ن )ــيه  وســع 

بلنم وهـو العـا  اإلسـالمي   يفمـا عليـل  ن يشـعر بـدّن الـنا رة الـا حولـل ال اـتل ص من )يه 
 ن املقلنين واملؤينين لل بل األمة اإلسالمية يفلها اعيش ن همم النا رة .

فــذاا اا ــي املرجــع صــمم الناــرة فــذّن  رارااــل ســتكون مترــمنة م ــاحل األمــة والعــا  اإلســالمي 
 دة  و بلن  )نود  وهما هو  حن سبل النوا  ن العمل .وليس فقه م لالة مجاعة )نو 
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 الت وراا العالمية

 
يتعّرض العا  اإلسالمي  ىل ضـمور عامليـة لنسـي مراكزااـل اإلسـالمية . فهنـاك  يفثـر مـن 

 مؤسسة وجها  ودولة اعمل عله اميري بنية اجملتمع اإلسالمي وجعلل جمتمعاش اربياش .
نتيوـة عمـل مكثـي  امـت » رضـا خـان« يـران  بـل عـّنة عقـود   ن  مـن  فقن  هر التـربحل ن

بل سـفارات بعـض الـنول األجنبيـة ن طهـران   فقـن يفانـت اشـوع رعاياهـا مـن النسـاء  ىل  ن 
يتوــولن ن شــوارع طهــران وهــن ســافرات   األمــر الــم  شــّوع بنــات ونســاء بعــض اإليــرانيني 

 هج نفسل .املتدثرين باحلرارة المربية  ىل سلوك املن
و اا مـــا متعنـــا ن  مـــور  خـــرى   ن العـــا  اإلســـالمي لوجـــننا  هنـــا اـــري منف ـــلة عـــن التـــدثريات 
المربية   بل هي ولينة  حناث  و  رارات سب  واملم ا الـنول المربيـة خـارحل العـا  اإلسـالمي 

ث ن . لــما يفــان البــن ملــن يريــن   ــال  األوضــاع ن العــا  اإلســالمي  ن يرا ــ  هــمم األحــنا
مناط  نشؤها    ن البلنان اري اإلسالمية   ألن معرفة الناء سيسهل  مر العالحل بـل يع ـي 

  مكانية الو اية التامة من األمراض املستوردة .
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 الخ ة المستقبلية

 
مـــن الرـــرور   يرـــاش للمرجـــع  ن يعـــّن خ ـــة مســـتقبلية لرباجمـــل   مـــثالش يرـــع خ ـــة رمـــس 

 سنوات مااا يفعل فيها ؟.
 منرسة علمية جي  عليل  نشايها خالل همم املنة ؟. يفم

 ويفم طال  علم جي   ن يرافوا  ىل احلو ة العلمية ؟.
 ويفم من املبلمني جي  عليل ملرجيهم خالل همم الفرتة ؟.

 ويفم يفتا   كنل طبعل خالل همم السنوات ؟.
 ـــة   يفـــالش حســـ  وبعــــن  ن ينوــــز مهمــــة الت  ـــيه   عليــــل  ن يكـــّون ثانـــاش لتنفيـــم هـــمم ار

 مل  ل .
 وعليل  يراش ن  ن يعّن املال الال م  مم ار ة .
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 التأثير في مراكز القوة

 
اقــــــوم  نامــــــة احلكــــــم ن الــــــبالد األجنبيــــــة علــــــه اــــــوا ن مرايفــــــز القــــــوة   واســــــتناداش لناريــــــة 

كــــا االســــتق ا     كــــن التــــدثري ن هــــمم املرايفــــز وبــــاألخص املوجــــودة ن  ملانيــــا وفرنســــا و مري
 واريها من البالد المربية .

 والتدثري بال بع   ل من خالل عمل فكر  وعال ايت ن داخل الك النول .
 ويست يع املرجع النيل  ن يقّنم الكثري ن هما املرمار   والك من خالل عملني اثنني ن

 اشـويع الكفـاءات اإلسـالمية مــن يفتـا  وخ بـاء و ســاامة جـامعيني علـه ا وــرة  ىل الول :
 الك البلنان .

ـــر ن الـــك البلـــنان واـــوجيههم لالن ـــالق  الَننناني : العمـــل علـــه مجـــع شـــتات املســـلمني املبعث
والعمل   ولو يفان  ـو ة املرجـع نفـران حا مـان حكيمـان ّ ـص يفـل واحـن منهمـا ملهمـة مـن 

وـرة املهمتني اللتني ايفرنا ا لكان خ وة يفبرية  ىل األمام   فدحـن ا يقـوم  ريفـة اشـويعية لله
حنو المر    واهخر يقوم بدعمال االا ال واملراسلة   ور ا يتمكن املرجع بسـببهما مـن  جيـاد 

 طا ة ها لة   اكن ن احلسبان .
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 الفاعلية المستمرة

 
عنـــنما ارمـــي  وـــارة  ىل ا ـــواء بشـــكل عمـــود    ان لـــ  احلوـــارة بقـــوة يفبـــرية ف ارـــعي 

ف اعـود احلوـارة  ىل مكاهنـا لتسـتقر ن  ـود  ىل مـا حريفتها ف بعن الـك اتالشـه هـمم احلريفـة 
 ال هناية لل.

وهكـــما الـــنول واحلرـــارات الـــا ان لـــ  بقـــوة يفبـــرية ف ارـــعي حريفتهـــا لتعـــود  ىل مكاهنـــا ن 
 سكون هنا ي .

وهكـــما اجملتمعـــات واألفـــراد فهـــي اشـــرع حريفتهـــا بقـــوة ها لـــة ف ارـــعي هـــمم القـــوة لتنتهـــي ن 
 ن مكاهنا .النهاية  ىل االستقرار 

واملرجع باعتبارم فرداش رر  عليل هـمم السـّنة   فعنـنما ين لـ  ن ميـنان املرجعيـة ين لـ  بقـوة ف 
ارعي  وال ح  ا ل  ىل  دىن درجات القوة . لما يفان البّن من املرا بة املستمرة   ومقايسة 

لت عين ن حياال خه النشار ن حياال ليكون ا اعنياش دا ماش   و فرل مقيا  ملعرفة منى ا
 . 91))مْ تساوى يوماه فهو مغبون( هو االحتكام  ىل القاعنة الراس ة 

فذاا حاول املرجع  ن يريي شي اش  ىل ر ينم باألمس فـذن الـك هـو ضـمانة التقـنم والفاعليـة 
 املستمرة .

رسـة و اا است اع املرجع من ادسيس ما ة منرسة علمية ـ مـثالش ـ فـذّن عليـل  ن يزيـن ن المـن من
  خرى  ىل بقية املنار  املؤسسة ح  يست يع  ن يرمن النوا  ن عملل .

واالستعناد النفسي للمرجع هو ال ري   ىل التقنم   بدن يعتقـن املرجـع بـدّن ال هنايـة للتقـنم 
و ّن مــا يعملــل مــن  عمــال مهمــا يفانــت يفبــرية فهــي ليســت هنايــة ارــه   فــامل لو  منــل املزيــن 

 .واملزين من األعمال 

                                                           

 172ا 71   ار األنوار ن حل 41072  95 91ا 16  وسا ل الشيعة ن حل 214معا  األخبار ن ا (91)
 .5  45  247ا  78و حل  5  61 
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7 
 الفئاا غير المسلمة في البالد اإلسالمية

 
  وهم مجعل يفبـري  92ّن همم الفقرة نتالنث عن الف ات اري املسلمة ن البالد اإلسالمية 

 من اري املسلمني المين يعيشون بيننا   فالبّن من االهتمام صم .
ملسـلمني   وبعـض فمثالش ن العراق ولبنان وسورية ن هناك ف ات مسيالية ويهوديـة اعـيش بـني ا

هـــؤالء يشـــاريفون املســـلمني ن مناســـبا م   فاملســـياليون ن لبنـــان يشـــاريفون الشـــيعة ن مناســـبة 
عاشوراء   وبعرهم ينار  ىل اإلمام احلسني ّع  يفما ينار  ىل النـيب عيسـه بـن مـر  ّع  ن 

 القنسية .
املسـيالي يتـدثر باملسـلم ويعزى هما التدثري  ىل وجود التناخل بني املسلمني واريهم   ويفما  ن 

 القو    فديراش املسلم الرعيي يتدثر باملسيالي القو .
فكــان علــه املرجــع الــنيل  ن يهــتم اهتمامــاش يفبــرياش صــمم الف ــات حــ  يــنخلهم ن حرـــرية 

 اإلسالم.
ومــن وســا ل االهتمــام هــمم  عــناد فريــ  مــن املبلمــني ونشــرهم ن  مــايفن اواجــن هــمم الف ــات 

الم . يفمـا جيـ  االهتمـام باملسـلمني املتـدثرين بـالفكر المـرا   خا ـة الـمين لنعو م  ىل اإلس
 انسل وا عن اإلسالم وهوروا دين يبا هم واعتنقوا البها ية   وما شابل الك .

                                                           

 عن انشيه حريفة األسلمة ن البالد اري اإلسالمية . 111املؤلي ن ا  وسيتالنث 92ّ
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 إعداد خارطة للنشاط اإلسالمي في العالم

 
  فّ  مــن الرــرور   عــناد خارطــة اترــّمن القــارات ارمــس وابــني موا ــع املســلمني عليهــا

اترــــمن باإلضــــافة  ىل املوا ــــع اثمرافيــــة للمرايفــــز اإلســــالمية  نــــواع النشــــاطات النينيــــة وعــــند 
املســاجن واملؤسســات   ونســبة العلمــاء و  مــة املســاجن فيهــا   باإلضــافة  ىل مجيــع املعلومــات 

 امل لوبة األخرى.
 ناهض للتشّيع .يفملك من الررور   ن ابني ارارطة موا ع النشار املعاد  للمسلمني وامل

و  ية همم ارارطة اكمن ن اإلحاطة واستيعا  املرجع ثميع املناط  الا  كـن العمـل فيهـا 
  وملء الفرااات الـا  ـن  ـنث ن بعـض املنـاط    ونشـر الـوعي واثهـن ب ـورة متكاف ـة ن 

 يتلي املناط  .
 ومن الررور  اقسيم مناط  ارارطة  ىل  سمني ن

 المناطق اإلسالمية .القسم الول : 
ويتم فيها  ح اء املرايفـز اإلسـالمية وعـند املسـلمني وعـند املسـاجن فيهـا . و اا   يكـن فيهـا 
ويفيل   فذنّل سيبعث بويفيل  ليها   و اا   يكن فيها مكتبة    و مريفز ثقان   فذنّل سيبادر  ىل 

 ادسيس همم املرايفز .
 القسم الَاني : المناطق غير اإلسالمية .

فيهــا البــّن للمرجــع  ن يتعــّر  علــه طبيعــة اجملتمعــات ومســتوى الثقافــة فيهــا   ويفيفيــة ياطبــة و 
 املسلمني ن همم املناط  فرالش عن اري املسلمني . 

ويلــزم علــه املرجــع  ن يرســل  فــراداش  ىل هــمم املنــاط  لنراســتها ولتالنيــن احتياجا ــا   ومعرفــة 
نيـــن ســـبل اقويـــة املســـلمني فيهـــا باعتبـــار  ن  عـــنادهم املرايفـــز املعاديـــة لإلســـالم فيهـــا    ولتال

 )نودة .
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 ويتم اراي  همم النشاطات ضمن ثان متعاونة . 
ثنــة اقــوم بدعمــال الت  ــيه   و خــرى اقــوم بالنشــاطات األخــرى مــن ثقافيــة  و اجتماعيــة  و 

 ا ت ادية .
امل لــــو  ن  ّن العمــــل وفــــ  هــــمم الفكــــرة   ســــيالق  القــــنر األيفــــرب مــــن النشــــار اإلســــالمي 

 املناط  األخرى من اواجن املسلمني .
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9 
 الغير أوال  

 
ً  عن رسول اهلل ّا  و ن روال فاطمة الزهراء ع .  92))الِار ثم الدار(   حنيثل مرو ل

واحلـــنيث املتقـــنم ي ـــر   مـــام اإلنســـان املـــؤمن مبـــن ش هامـــاش هـــو  ن األفرـــل اقـــن  المـــري ن 
فيــل خــري الــننيا واهخــرة ملــن يعمــل بــل وبــاألخص املرجــع  يتلــي الفوا ــن والــنعم . وهــما املبــن 

 الم  يعترب سين القوم وهو بال بع خادمهم .
فالــم  يســتفين منــل املرجــع ن الــننيا  نــل ســيزداد التفــا  النــا  حــول الــنين    ّمــا فوا ــنم ن 

ثيرجوَن َعلَنى َوينجؤ  اهخرة فكثرية من   ها األجر العايم والثوا  الكبيـر حس  اهيـة الكر ة ن 
هيم  َوَلو  َكاَن بيهيم  َخَصاَصةٌ   فثوا  اإليثار هو األجر والثوا  ن اهخرة .،    (91أَنن فجسي

                                                           

 168ا 1  يفشـي الممـة ن حل 181  علـل الشـرا ع ن ا 8881  14  112ا  7وسا ل الشـيعة ن حل  (93)
. ونص احلنيث  2  1  81ا 12   ار األنوار ن حل 56  دال ل اإلمامة ن ا 249  روضة الواعاني ن ا

 امـت ن )راصـا ليلـة مجعتهـا فلـم اـزل رايفعـة سـاجنة  üل ر يـت  مـي فاطمـة ن  ـا ّعليـل السـالم عن اإلمام احلسن 
ح   ار  عمود ال ب    ومسعتها انعو للمؤمنني واملؤمنات واسميهم واكثر النعاء  م وال انعو لنفسها بشـيء 

   فقلت  ا ن يا  مام   ال انعون لنفسك يفما انعون لمريك   فقالت ن يا بل اثار ف النار.
 .9سورة احلشر ن اهية  (94)
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10 

 اض راب التقدم
 
 

 
ــــزل  ىل  يفمـــا  ّن احلوـــر عنـــنما يـــرا م باملـــاء  ـــنث اضـــ راباش   يفـــملك اإلنســـان عنـــنما ين

 الساحة سيالنث اض راباش ن الوسه .
 م حالة من االض را  البّن منها و الّ فاثمود ال يديت  الّ باثمود .فقن رافقت التقنّ 

و اا ما متعّنا ن نفو  املبنعني واملكتشفني لوجننا  هنم يعيشون حالـةش مـن القلـ  واالضـ را  
 سببها التفكري املستمر بالعمل وارشية من عنم  جنا  األمر .

 وهناك اض را  )مود   واض را  ممموم .
 را  املمموم   هو الم  ال ينتهي  ىل شيء   وهو االض را  الم  ال يعل شي اش .فاالض 

  ما االض را  احملمود   فهو الم  ينتهي  ىل التقنم . 
وعليــل ن  اا   جيــن املرجــع ن نفســل القلــ  ون عملــل االضــ را    يفــان الــك عالمـــة اثمـــود 

 نام والعمل .وييـة الو و    فعليل  ن يوجن الك باحلريفة واإل 
ومن املؤيفن  ن يثري الك  زاش من بعض من ال خربة لل   لكن همم هي ضريبة التقنم   فكـان 

 البّن من  ملها .
  فاليث  هنا يفانت  iويكفـي  ن نالحّ مجيع احلريفـات اإلنسانية ومنهـا حريفة األنبياء واأل مة

 الم  شّنل الشريرون عليهم .انعو  ىل التقنم   يفانت احل يلة هي سفك دما هم   وال راع 
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11 
 إرسال المبلغيْ إلى البالد غير اإلسالمية

 
 

مـــن الرـــرور   ن يهـــتم املرجـــع بذرســـال مبلمـــني  ىل يتلـــي بـــالد العـــا    لنشـــر اإلســـالم 
 وهناية النا   ليل .

واملق ود بالتبلي  هـو بعـث مبلمـني  ىل البلـنان الـا ال اـنين باإلسـالم . فاإلسـالم   ـب  
وراش ن ن اق )نود داخل جنران البالد اإلسالمية بالرام من  نل دين عاملي  مل رسـالة ) 

 عاملية جاءت إلنارة العا  يفلل وليس ملن قة خا ة   وشع  )نود .
و ن  ّنفت دراسة ن هما احملـور شـرحت فيـل مـا او ـلت  ليـل مـن  فكـار ن هـما السـبيل 

مـة هــي  نـل ينبمـي للمرجــع  ن ال يت ـور  يـة  ــعوبة . واملهـم هنـا  ن نؤيفـن علــه حقيقـة ها(95ّ
ن هـما العمـل    ا ال ـعوبة  ن يفانــت مـن ناحيـة  بـول النــا  لإلسـالم   فـذن النـا  يقــنمون 
 ىل اعتناق اإلسالم بنافع من الف رة   يفما و ن اإلسالم  تـا    و ـيات يفـل مـن ملسـها  و 

  سسها سعه لالنتماء  ليل .
ة مــن  اويــة عــنم اــوّفر الكــوادر التبليميــة   فهنــاك  عــناد يفبــرية مــن  ّمــا  اا يفانــت ال ــعوب

 املبّلمني المين هم عله  ي االستعناد للقيام بالنور التبليمي ن النول اري اإلسالمية .
وارال ة ن  ن همم املهمة اتالق  بعن اوّفر األرضية الكافية للتبلي    ابقه بعـض األمـور 

 وهي ن األخرى الا جي  مراعا ا  
 يـــــدة الكـــــوادر التبليميـــــة   بذنشـــــاء الـــــنورات املكثفـــــة لتعلـــــيم اللمـــــات األجنبيـــــة    أوال  :

 ولتنريس   ول التبلي  .
  يدة احلاجات املالية   و كن اوفري املال بالوسا ل التالية ن ثانيا  :

                                                           

 و ن طبع  ت عنوان حول التبلي  ن المر . (95)
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 _ تخصيه مقدار مْ الموال الموقوفة لهذا المر . 1
 احلقوق الشرعية  ما المرض . نشاء  ننوق خاا ثمع _  2
 مل يص حوم معنّي من اسهم الشريفات لي ر   رباحها من  جل الك ._  3
اعلـــــيم املبلّـــــ  بعـــــض  ســـــالي  التوـــــارة ليســـــتفين منهـــــا ن الـــــك الـــــبالد  و بعـــــض _  4

 املوضوعات اال ت ادية النافعة الا افينم ن الك البالد .
 ا يست يع بواس تها امرار بعض معاشل.اعليم املبّل  بعض احلر  الينوية ال_  5
  جياد مشاريع ا ت ادية يستفاد من  رباحها ن دعم املشاريع التبليمية . _ 6

الشك  ن البنن الرابع وارامس اري مناسبني ل ال  العلـم واملبلّـ  الـم  ي ـر  يفـل و تـل 
بالدنـــــا  ن التبليـــــ  وال جيـــــن فر ـــــة لبعمـــــال اال ت ـــــادية   هـــــما مـــــا هـــــو موجـــــود ن  ـــــرو 

اإلســالمية    ّمــا ن البلــنان المربيــة فــذّن انشــمال طالــ  العلــم باألنشــ ة اال ت ــادية  و مزاولــة 
)إن  اهلل يحننن   المنننؤمْ بعـــض احلـــر   مـــرل عـــاد  . و ـــن ورد ن يفـــالم  مـــري املـــؤمنني ّع  ن 

 .  96)المحترف( 
يكتفـي ببعـث املبلـ    ان ن البّن  ن يتالّول هما العمل  ىل منهج ن برنامج املرجع و ن ال

واملبلَّمني   بل عليل  ن يكثر من  رسال املبلمني  يث يتم  جياد مرايفز لنشر اإلسالم ن البالد 
المربيــة   يفــملك جيــ   نشــاء املؤّسســات الثقافيــة وارنميــة ن الــك الــبالد حــّ  يقــرتن الكــالم 

 بالعمل  يراش .
اإلســالم ن بلــنان   يــنخل فيهــا  ولــيس مــن املســتبعن  ن يكــون هــما العمــل وســيلة لنشــر

اإلسالم . لتتالّول همم البقاع  ىل بالد  سالمية   مثلما  ّولت  ننونيسيا وماليزيا واري ا  ىل 
بــالد اإلســالم   واإلســالم  تلــك املقومــات الــا اؤهلــل لي ــب  ديــن الــك البلــنان   ومــن الــك 

 املقومات ن
  نل دين عاملي . أوال  :
 الكبرية عله حل املشكالت الا اعا  منها شعو  الك البالد .لقنرال  ثانيا  :
 لسقور مجيع املبادهل واألديان الا سادت الك البلنان . ثالَا  :

 
                                                           

 ّباملع  . 641  ار الن ا1  112ا 5الكان ّفروع  ن حل (96)
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 استَمار السل اا السياسية
 

الســل ة ومــا متتلكــل مــن  جهــزة و مكانــات وســيلة جيــنة رنمــة اإلســالم  اا مــا اســت اع 
اثيـــن . و ـــن هنـــج الكثـــري مـــن علمـــاء الـــنين هـــما املـــنهج املرجـــع الـــنيل اســـتثمارها بالشـــكل 

فاســتعانوا بالســل ات احلايفمــة ن الــرتويج للــنين   مــنهم ن العالمــة اجمللســي والعالمــة الكريفــي 
 والشي  حسني عبن ال من والن الشي  البها ي والشي  البها ي نفسل .

 وتنقسم السل اا مْ حيث موقفها ووضعها إلى قسميْ :
شه اال رتا  منها .الالو ل :   سل ات الا ات ي باالحنرا  وّأ
 السل ات العادلة ب فة نسبية . الَاني :

فدما النوع األول فيتمكن املرجع اسبي  األسبا  لسال  همم السل ات  ىل خنمة اإلسالم 
بنون  ن يقرت  هو مـن السـل ة فيكـون  ـن مجـع املرجـع بـني فا ـنة خنمـة السـل ة لإلسـالم   

 و ت نفسل  ضرار اال رتا  منها .واو ه ن ال
 ّمــــا القســــم الثــــا  فيفــــرتض بــــاملرجع  ن يــــنعوها  ىل التعــــاون ويعمــــل علــــه اســــتثمارها رنمــــة 

 اإلسالم . ون الكالم اف يل ايفرنام ن بعض يفتبنا األخرى.
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13 
 النشر باللغاا المختلفة

 
 

 تلـي اللمـات العامليـة   بات املسلمون وهم ينتشرون ن يتلي  حناء العـا  ويتكّلمـون  
الا اترـمن فتـاوى املرجـع » للرسالة العملية«فكان البّن من التفكري ن  عناد ارمجات يتلفة 

. 
وهما العمل ال يكلي سـوى  شـارة مـن املرجـع   فهنـاك الكثـري مـن األفـراد ن اجملتمـع  ـن هـم 

 رجع بملك .عله استعناد دا م للقيام صما األمر  اا ما ّي حثهم من  بل امل
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14 
 الهدف في نص  العيْ

 
ا ن  األيفرب الـم  يسـعه مـن  جلـل املرجـع هـو ا بيـ  حكـم اهلل ن األرض   ن يتلـي 

 جماالت احلياة   ويفل هن  دون الك فهو   ورل  و اق ري عن هما الواج  .
ية   ألنــل منشــد ال عــمر ألحــن ن عــنم ا بيــ  اإلســالم  ــمافريم ألنــل ديــن الف ــرة اإلنســان

 السعادة الننيوية واألخروية . و ّنا اقي بعض احلواجز لتمنع عن ا بي  اإلسالم .
ومن همم احلواجز   احلكومات الا ال ارين لإلسالم حياةش عله س   الكـرة األرضـية . فعلـه 
 املرجـع   نـاع هـمم احلكومـات ـ  ن  مكـن ـ بـدّن مـن م ـلالتها ا بيـ  اإلسـالم   ألّن اإلسـالم

 سيديت باألمن والرفام سيستد ل جمور اثر ة من عله س   الكرة األرضية . 
ومـن احلــواجز الــا اعيــ  ا بيـ  الشــريعة   ضــعي وعــي املسـلمني وفهمهــم النــا ص لإلســالم   
فقــن عــر  الــبعض اإلســالم  نــل  ــالة و ــوم فقــه   وال يعلــم  ّن  بــوا  املعــامالت ن الفقــل 

بـادات   فعلـه املرجـع  ن يقـوم بتـوفري األرضـية الال مـة النتشـار اإلسالمي  وسع مـن  بـوا  الع
 الوعي السليم بني النا  .

ومــن احلــواجز الــا  ــول دون ا بيــ  اإلســالم   الــنعايات املمرضــة الــا يبثهــا  عــناء اإلســالم 
 بو ي الشريعة اإلسالمية بدهنا شريعة  ن ة .

شـــي  يفهـــا وياهـــر )اســـن اإلســـالم   فكــان البـــّن للمرجـــع  ن يت ـــنى  ـــمم اال امــات ويك
 ويبني  ّن اإلسالم هو دين التقّنم والرمحة ؟.
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15 
 استَمار الوسائل العصرية

 
 اتي  الوسا ل الع رية للمرجع فرا يفبرية لنشر اإلسالم ونشر رسالتل ن احلياة .
وست ــب  فاســت نام اإلااعــة وســيلة لنشــر احلــالل واحلــرام واألمــر بــاملعرو  والنهــي عــن املنكــر 

 بالتايل وسيلة لنشر اإلسالم .
 .(97ّويفملك ال الي والتلفا  وما شابل 

 لـــــيس مـــــن األفرـــــل اســـــتثمار هـــــمم الوســـــا ل  بـــــل  ن يبـــــادر  عـــــناء اإلســـــالم  ىل اســـــتثمارها 
 واوجيهها ألهنافهم ا نامة .

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ومعنـام الشـبكة الناخليـة _ يفدسـلو  جنيـن ن  ي ـال املعلومـات ونشـر الثقافـة   » _ االنرتنيت«واليوم ينخل  (97)
وسيلة اثنينة لنشر اإلسالم عامليـاش   ا  قـنور املرجـع اإلجابـة علـه  سـ لة املقلّـنين فال بّن من االستفادة من همم ال

 لل ن حلاات عرب همم الشبكة الواسعة الا او ل الشرق بالمر  ن حلاات .
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 السالم
 
 

 ـالة يتلـو املسـلم هـما شعار و ارسـة   فتاليـة املسـلم هـو السـالم   وهنايـة يفـل  السالم ن
الشعار   لكن هل نكتفي صما القنر  م جي   ن حنّول السالم  ىل  ارسـة يوميـة يفمـا جـاء ن 

 .  (98أجدخجلوا في السِّلم كافةاهية الكر ة ن 
والسـالم يرـمم مســاحة واسـعة مــن املمارسـات العمليـة   فهــو يبتـنهل باالمتنــاع عـن النميمــة 

وينتهــي  ىل امل البــة اثــادة للكــي عــن اســت نام األســلالة الفتايفــة    والميبــة واللمــز وا مــز  
 ومناشنة احلكومات املتالاربة  ىل التو ي عن ال راعات .

وهـما ال يعـل  ّن اإلســالم ال يلوـد  ىل احلـر   اا مــا  ضـ ر  ليـل اضــ راراش    الّ  ن عاملنـا اليــوم 
ســلالة الفتايفــة حــ  اأيفــر  ن مــا  ــو ة امــتب بفكــرة احلــر  واالنقالبــات يفمــا امــتب   تلــي األ

 .(99ّالنول من األسلالة يكفي لتنمري الكرة األرضية  ربع مرات 
وملا يفان املرجع مسؤوالش عـن حيـاة املاليـني مـن البشـر الـمين افتـك صـم احلـرو  ـ باعتبـارم نا بـاش 

عــادل  ـ فــذّن عليــل  ن يرفــع شــعار الســالم ويــنعو العــا   ىل ســالم   عــن اإلمــام املع ــوم 
 يرع حّناش لل الفات واحلرو  .

                                                           

 .408سورة البقرة ن اهية  (98)
اكفــي إلبــادة البشــرية عشــرات هــما ن الــك الزمــان    مــا ن الو ــت احلاضــر   فــان األســلالة املوجــودة ن العــا   (99)

 املرات.
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 مكافحة االنحرافاا الكبرى

 
يعــن االحنــرا  ن العقيــنة ون األخــالق ون الناــام مــن االحنرافــات الكــربى الــا جيــ   ن 

 يقي املرجع بوجهها املو ي ال ارم .
هــمم وهــمم االحنرافــات ن ازايــن وا ــاعن مســتمرين   فكــان البــن مــن خ ــة انرجييــة ملكافالــة 

 االحنرافات .
 واقوم همم ار ة عله ار وات التالية ن

 اقوية األجهزة املراب ة باملرجع  يث ي ع  اخرتا ها  خال ياش ._ المرحلة الولى :  1
العمل عله رمين األجهزة املولنة لالحنرافـات حـ  اقـي علـه احليـاد  المرحلة الَانية : _ 2
. 
   جهزة االحنرا  . نع خل لة ن المرحلة الَالَة : _ 3
 ا ووم عله همم األجهزة وا فيتها ثقافياش وسياسياش واجتماعياش . المرحلة الرابعة : _ 4

مثال عله الك ن لنفرض  ن املرجع يرى ن البالد منامة  وية من الشـبا  اـنعو  ىل اإلحلـاد 
ة والنمـو   هـما ن وامليوعة   فعله املرجع  ن يكّون جها اش للشبا  مزوداش   تلي وسا ل القـو 

 ار وة األوىل .
فّ ينعو املرجع اجملتمع  ىل مقاطعة اثها  املنالر    فيتسب  الك بعزلل عن جمـال التـدثري 

 . في ب  جها اش مشلوالش اري  ادر عله الفاعلية   وهما ن املرحلة الثانية .
ا دادوا وعيــــاش ا داد فّ يعمــــل املرجــــع علــــه  خــــراحل األفــــراد الــــواعني مــــن هــــما اثهــــا    ويفلمــــا 

 خروجهم من اثها    ون املقابل يتم  دخا م ن األجهزة اإلسالمية هما ن املرحلة الثالثة .
فّ بعن الك يعمل املرجع عله افتيت هما اثها  وشـّل  نرااـل ونسـي  مكانااـل   وهـمم هـي 

 النهاية املوفقة الا سينهي املرجع صا همم األجهزة املنالرفة .
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اســرتاايوية علميـــة ي رربتهــا ن حقـــول عنيــنة   فكــان البـــن مــن األخـــم صــا ملكافالـــة وهــمم 
 االحنرا  .
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 الشرك واإللحاد

 
ن عاملنا اليـوم م ـات املاليـني مـن امللالـنين وم ـات املاليـني مـن املشـريفني   ويفلهـم مـزودون 

 رارة عريرة وطويلة .بدحنث الوسا ل اإلعالمية   و يفرب  نر من املال والقوة   و تمون  
فعله املرجع  ن ينّام محلة دا مة وعميقة ضن هااني اثبهتني   و الّ لتقنمتا عله حسا  
جبهة التوحين   وهما من  يفرب ارسا ر   وحيـث  ّن املرجـع هـو املسـؤول األول عـن اإل ـان   

بشـر ال يقـنر فالواج  عليـل محاية اإل ان بكّل مـا  ويت مـن حـول وطـول   وحيـث  ن املرجـع 
 عله القيام بكل املسؤوليات   فالال م عليل اشكيل جبهتني للكفا  ن هما السبيل .

وهناك ّن ان مـن الكفـا  ن  جيـاا وسـليب   فاإلجيـاا هـو هنايـة امللالـنين واملشـريفني   تلـي 
الوســا ل والســبل   والســليب هــو احليلولــة دون نفــوا الشــرك واإلحلــاد  ىل النفــو  واســر  هــمم 

 ألفكار  ىل األدممة .ا
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 وأخيرا  
 

 
فــذن مــا ورد ن هــما الكتــا  مــن  فكــار ويراء هــي خال ــة مــا جــال ن الفكــر   وخال ــة 

 ».رضوان اهلل عليهم«رار  عند يفبري من املراجع    ن عا ر م  و  ر ت عنهم 
ــــة الــــا خرــــتها   باإلضــــافة  ىل مــــا اســــتفنت مــــن يراء  يفــــملك هــــي ح ــــيلة التوربــــة المااي

 » .حفاهم اهلل اعاىل«ومشاورات األخوان واأل ن اء 
هــو املعــا  اللمويــة   » ينبمــي   جيــ    يلــزم«ون النهايــة  حــّ   ن اأنبــل بــدن الق ــن مــن لفــّ 

وليس املق ود منل الوجو  الشرعي  و االستالبا  الشرعي . واعيني  ن  ياش منها واج  و ياش 
 منها مستال  منور بنفس املرجع. 

 سؤول  ن يوف  املسلمني و يانا ملا فيل خري الننيا واهخرة   وهو املستعان .واهلل امل
 سبحان رب و رب  العزة عم ا يصفون وسالم على المرسليْ والحمد هلل رب العالميْ.
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