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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 ْل َلُه ََمَْرجاً َوَمْن يـَتَِّق هللَا ََيْعَ 

 َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث 
 الَ ََيَْتِسُب َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى 
 هللِا فـَُهَو َحْسُبُه ِإنَّ هللَا ََبِلُغ أَْمرِهِ 

 
 صدق هللا العلي العظيم 

 3-2سورة الطالق:  
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 كلمة الناشر

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 ...إن الظروف العصيبة اليت متر َبلعامل

 واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية..
 واملعاانة السياسية واالجتماعية اليت نقاسيها مبضض...

 وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العامل أمجع...
واحلاجـــة املاســـة إىل نشـــر وبيـــان موـــاهيم اإلســـالم ومباقةـــه اإلنســـانية العميقـــة الـــيت 

زم اإلنســان ك كــل شــؤونه وجحةيــات حياتــه وتتــدخل مباشــرة ك حــل مجيــع أزماتــه تــال
 ومشكالته ك احلرية واألمن والسالم وك كل جوانب احلياة..

والــتعطا الشــديد إىل إعــاقة الــروة اإلســالمية األصــيلة إىل احليــاةف وبلــورة ال قافــة 
الم كـي يتمكنـوا مـن رسـم الدينية احلّيةف وبث الوعي الوكري والسياسـي ك أبنـاا اإلسـ

 خريطة املستقبل املشرق أبهداب اجلوون وذرف العيون ومسالت األانمل..
كــــل ذلــــك قفــــع املؤسســــة ألن تقــــوم اعــــداق يموعــــة مــــن ا ا ــــرات التوجيهيــــة 
القيمة اليت ألقاهـا ااحـة املرجـع الـديع األعلـى  يـة هللا العظمـى السـيد ينمـد احلسـيع 

روف وأزمنــــة َمتلوـــةف حــــو  َمتلـــل شــــؤون احليـــاة الورقيــــة الشـــريازي مقام (لــــه  ك (ـــ
واالجتماعيــةف وقمنــا بطباعتهــا مســا ة منــا ك نشــر الــوعي اإلســالميف وســّداً لــبعض 

 الوراغ العقاةدي واألخالقي ألبناا املسلمني من أجل غٍد أفضل ومستقبل ييد..
 وذلك انطالقاً من الوحي اإلهلي القاةل:
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يِن َولُِينِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرونلِيَ تَ َفقَُّهوا ِف ا لدِ 
(1). 

الــ ي هــو أصــل عقالةــي عــام يرشــدان إىل وجــوب التوقــه ك الــدين وانــ ار األمــةف 
 ووجوب رجوع اجلاهل إىل العامل ك معرفة أحكامه ك كل مواقوه وشؤونه..

 كرمية:كما هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية ال
 ِ بَ   ا َِ الَّ   ِذيَن َيْس   َتِمُعوَن اْلَق   ْوَت فَ يَ تَِّبُع   وَن َُْحَس   َنُه ُُولَ ِ   َ  الَّ   ِذيَن   فَ َبشِ    ْر 

َهَداُهُم هللاُ َوُُولَِ َ  ُهْم ُُوُلوا األَْلَبابِ 
(2). 

إن مؤلوـــات ااحـــة  يـــة هللا العظمـــى الســـيد ينمـــد احلســـيع الشـــريازي مقام (لـــه  
 تتسم بـ:
وّع والشــــمولية ألهــــم أبعــــاق اإلنســــان واحليــــاة لكو ــــا إنعكاســــاً لشــــمولية التنــــ ُواًل:
 اإلسالم..

فقـــد أفـــا  قلمـــه املبـــارس الكتـــب واملوســـوعات الضـــ مة ك شـــ  علـــوم اإلســـالم 
امل تلوـةف بـدااً مـن موسـوعة الوقـه الـيت ــاوزت ـ حـ  ائن ـ املاةـة واًمسـني يلـداًف 

ة اســــتداللية فقهيــــة مــــروراً بعلــــوم احلــــديث حيــــث تعــــد إىل اليــــوم أكــــ  موســــوعة علميــــ
والتوســري والكـــالم واألصـــو  والسياســـة واالقتصــاق واالجتمـــاع واحلقـــوق وســـاةر العلـــوم 
احلدي ـــة األخـــرن.. وانتهـــاًا َبلكتـــب املتوســـطة والصـــفرية الـــيت تتنـــاو  َمتلـــل املوا ـــيع 

   مؤلواً.1500واليت قد تتجاوز مبجموعها الـم
ا تتمحـــور حـــو  القـــر ن والســـنة وتســـتلهم منهمـــا الـــر ن األصـــالة حيـــث إ ـــ اثني   اً:
 واألفكار.
 املعاجلة اجل رية والعملية ملشاكل األمة اإلسالمية ومشاكل العامل املعاصر. اثلثاً:
التحـــدل بلفـــة علميـــة رصـــينة ك كتاَبتـــه لـــ وي االختصـــاص كــــماألصو    رابع   اً:

ميــــع ك كتاَبتــــه اجلماهرييــــة ومالقـــانون  ومالبيــــع  وغريهــــاف وبلفــــة وا ــــحة يوهمهــــا اجل
                                                        

 .122سورة التوبة:   1م

 .18-17ورة الحمر: س  2م
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 وبشواهد من مواقع احلياة.
ه ا ونظراً ملـا نشـعر بـه مـن مسـؤولية كبـرية ك نشـر موـاهيم اإلسـالم األصـيلة قمنـا 
بطبـــع ونشـــر هـــ ه السلســـلة القيمـــة مـــن ا ا ـــرات اإلســـالمية لســـماحة املرجـــع مقام 

منيـــة قـــد تتجـــاوز (لـــه  والـــيت تقـــارب التســـعة  الف ينا ـــرة ألقاهـــا ااحتـــه ك فـــ ة ز 
 األربعة عقوق من الحمن ك العراق والكويت وإيران..

نرجـــو مـــن املـــوىل العلـــي القـــدير أن يوفقنـــا إلعـــداق ونشـــر مـــا يتواجـــد منهـــاف وأمـــالً 
َبلســــعي مــــن أجــــل مصــــيل املوقــــوق منهــــا وإخراجــــه إىل النــــورف لنــــتمكن مــــن إكمــــا  

اإلســـالم ـــــاه َمتلــــل  سلســـلة إســــالمية كاملـــة وَمتصــــرة تنقـــل إىل األمــــة وجهـــة نظــــر
 القضااي االجتماعية والسياسية احليوية أبسلوب وا ح وبسيط.. إنه ايع ييب.

 
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر
 شوران 6080/13بريوت لبنان /ص.ب: 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 6 

 
 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

ينف الطيبـني الطـاهر  هوالسالم على نبينـا ينمـد و لـ والصالة نيفاحلمد هلل رب العامل
 .قيام يوم الدين إىل واللعنة الداةمة على أعداةهم أمجعني

 
 ال تكن َبد غريك

والـيت  (3) معليـه السـالم ك ذكـرن والقة اإلمـام أمـري املـؤمنني علـي بـن أ  طالـب 
تصاقف ال الث عشر من شهر رجب املرجـب نتـ س بـ كر كلمـة ل مـام أمـري املـؤمنني 

 يقو  فيها: معليه السالم ام احلسن من وصيته البنه اإلم معليه السالم 
 .(4)«وال تكن عبد غريس وقد جعلك هللا حرّاً..».. 

                                                        

 هـ ك قم املقدسة.1411/رجب/ 9ألقيت ه ه ا ا رة بتاريخ:   3م
 .معليه السالم البنه اإلمام احلسن بن علي  معليه السالم من وصيته  31 ج البالغةف الكتاب:   4م
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 سياسة الغرب

إن مــن أهــم العوامــل الــيت ســاعدت الفــربيني ك الســيطرة علــى العــراق املســلم هــي 
إزالـة الركـاةح األساسـية للحريـةف وذلـك عــن طريـق اسـت دام كـل وسـيلة ةكنـة للســيطرة 

نتحـو  إىل أمـة ال وزن هلـاف تـدور ك فلكهـم بـال إراقة واختيـار. وةـا على بـالقان  كـي 
 ساعده على ذلك غولة بعض املسلمني وجهلهم.

وحيــث مل يكــن الفــرب قــاقراً علــى أن يوعــل بنــا مــا يريــده فجــأة اســت دم الطريقــة 
 التدرَيية فيما يريد فاستطاع ب كاا أن َيرقان من أسلحتنا واحدة بعد أخرن.

سـلب مـن بعـض املسـلمني سـالة الوكـر والعقيـدةف   سـلبهم سـالة  فوي البداية
االقتصاق حيث جعلهم ينتـاجني إليـهف وجعـل أزمَّـة األمـور االقتصـاقية بيـدهف   سـيطر 

ف واغتصــــب منــــا حــــ  قطعــــة األر  الــــيت نســــكن عليهــــاف واحتــــل املواقــــع (5)سياســــياً 
 ا َبحلرية واالستقال .االس اتيجية كي يسهل عليه  ربنا م  أراق وم  ما طالبن

 واجبنا جتاه املشاكل
والســـؤا  الــــ ي يطــــرة ائن: مــــا هـــو واجبنــــا اـــــاه هــــ ه املشـــاكل الــــيت ابتلــــي  ــــا 

 املسلمون ك العراق؟
مـن أجـل أن نتوصـل إىل معرفـة الواجبـات امللقـاة علـى عاتقنـاف البـد لنـا مـن معرفـة 

للحريـة واالسـتقال  ك كـل الـبالق مصاقر القوة ك العراق واليت تعت  الركاةح األساسية 
 اإلسالمية.

                                                        

ة هـ ا . االقتصاق. ف طط االسـتعمار إلزالـ2. الوكر والعقيدة. 1وذلك ألن أهم أمر ك األمة هو:   5م
األمرين ك أوساط املسلمني فتمكن ـ تلقاةياً ـ من السيطرة السياسيةف فهي مل تكـن إال معلولـة لـ هاب 
هــ ين األمــرين  فلهــ ا تــرن أن اإلســالم أكــد ًكيــداً شــديداً علــى االكتوــاا الــ ا   ألن االســتقال  

 االقتصاقي يسد الباب أمام كل النووذات اًارجية.
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 القوى اليت ُزاهلا الغربيون

 القوة األوىل: املرجعية الدينية
اجلهــــة صــــاحبة النوــــوذ ك العــــراقف وكانــــت تعتــــ   (6)لقــــد كانــــت املرجعيــــة الدينيــــة

                                                        

مصـلى هي ما شرعها هللا تعاىل امتداقاً ًط الرائسة العامة اليت كانت تتم ل ك النيب  املرجعية الدينية  6م
اللهم ارحم خلواةي : »مصلى هللا عليه و له مبرتبة أقىن: وقد قا  رسو  هللا  واألةمة  هللا عليه و له 

أيتون مـن بعـدي : ال ين مصلى هللا عليه و له ثالل مراتف قيل له: اي رسو  هللا ومن خلوا س؟ قا  
 . 4ة 19ب 144ص 2أنظر حبار األنوار: ج« يروون أحاقي ي وسنيت فيسلمو ا الناس من بعدي

 2حبـــار األنـــوار: ج« وأمـــا احلـــواقل الواقعـــة فـــارجعوا فيهـــا إىل رواة حـــدي نا...: »وقـــا  اإلمـــام احلجـــة 
 . 13ة 14ب 90ص

ور بينتهـا الـرواايت املباركـة منهـا مـا أشـار إليـه ه ا ويش ط ك مرجـع التقليـد لتكـون بيـده األمـور العامـة أمـ
فأما من كان من الوقهاا صاةناً لنوسه حافظـاً لدينـه َمالوـاً علـى هـواه مطيعـاً : »معليه السالم اإلمام 

 .12ة 14ب 88ص 2أنظر حبار األنوار: ج« ألمر مواله فللعوام أن يقلِّدوه
ة مـن سـاةر الـرواايتف ككونـه عـاقاًل رجـاًل َبلفـاً ولـداً ومنها ما ذكره الوقهاا مـن الشـروط العشـرة املسـتنبط

 للحال ف وال خيوى ما ك ه ا املنصب فواةد للناس وللمجتمع وللدينف 
 وه ا إن ق  على شيا فإمنا يد  على أ ية رجا  الدين ومراجع التقليد أل م وكـالا األةمـة األطهـار 

 قل العلماا ك وجه االستعمار وخدمة الدين. وسي كر اإلمام املؤلل مقام (له  بعد قليل عن موا
حيـث أنقـ  املسـلمني بعنـاايت  وقد كان اجملدق ل سالم ك القـرن السـابق املـريزا ينمـد حسـن الشـريازي 

ف من أايقي االستعمار ال يطـا  بوتـواه الشـهريةف بتحـرت التنبـاسف والتنبـاس معليه السالم اإلمام احلجة 
ك إيــران ك القــرن التاســع عشـــر املــيالقيف وكــان يو ــع ك النرجيلـــة ن شــاةعاً أحــد أنــواع التبــغ الــ ي كـــا

ـ مـن أجـداق اإلمـام املؤلـل ـ ونـ   لتدخينهف وقامت ثورة التنباس بعـد الوتـون الـيت أصـدرها اإلمـام اجملـدق 
كـان كمـن الوتون هو: بسم هللا الرمحن الـرحيم اسـتعما  التنبـاس والتـا حـرام أبي نـو كـان ف ومـن اسـتعمله  

 حارب اإلمام معجل هللا فرجه .
ويعت  اإلمام اجملدق  ية هللا العظمى السـيد ينمـد احلسـيع الشـريازي يـدقاً للقـرن احلـال ك العلـم ـ كمـا ك  
كتبــه الشــهرية ك الوقــه وأبوابــه اجلديــدة كــاإلقارة واالقتصــاق ومســاةله املســتحدثة ـ وك العمــل حيــث 

ىل خدمـة النـاس وقضـاا حـواةجهم ـ نسـأ  هللا أن ميـدق ك طـو  عمـر هـ ا مشـاريعه الك ـرية السـاعية إ
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الركيـحة الرةيسـية الـيت يسـتند عليهـا اجملتمـع العراقـي ـ  نـ اس ـف وإ  أتـ كر جيـداً حينمـا 
كــــان هنــــاس وســــة وعشــــرون مرجعــــاً   (7)تــــوك الســــيد أبــــو احلســــن األصــــوها  مقــــده 

للمســـلمني ك النجــــل األشـــرف وكلهــــم كانـــت لــــديهم رســـاةل عمليــــةف وكـــ لك كــــان 
 وغريه.   (8)األمر ك كربالا املقدسة وقد كان منهم املرحوم الوالد 

نـــد وأففانســـتان وكـــان أغلـــب أبنـــاا الشـــيعة ك العـــامل اإلســـالمي مـــن َبكســـتان واهل
حــــ  لبنــــان وقو  اًلــــيج وأفريقيــــا وغريهــــا مــــن البلــــدان اإلســــالمية يرتبطــــون أبولئــــك 
املراجـع العظــامف ولقــد كانــت املشــاكل املستعصــية ـ مهمــا كانــت حجمهــا ـ مــل بيــد 
العلمــاا وذلــك ملــا يتمتعــون مــن العلــم والــ كاا والقــدرة والنوــوذ بــني النــاس ولــ ا كانــت 

ك القلــوب ويتمتــع َبحــ ام كبــري مــن قبــل النــاس  بســبب خدمتــه للعــامل مكانــة خاصــة 
ف ومركــه بيــنهم فهــو كــان يشـــاركهم ك كــل عمــل مــن الصــالة وإجــراا صـــيفة (9)للنــاس

                                                                                                                                                               

ـل ك فـرج مـوالان اإلمـام احلجـة  لنكحـل  املرجع الكبـري النـاقرة ك العلـم والعمـلف كمـا نسـأله أن يعجِّ
 أبصاران بنظرة منا إليه.

ـــد املوســـوي األصـــوها    7م ـــن الســـيد عبـــد احلمي ـــو احلســـن بـــن الســـيد ينمـــد ب ولـــد ســـنة هـــو الســـيد أب
هـ  ك أصوهانف ورق إىل النجل األشرف أواخر القرن ال الث عشرف وأقام ك كربالا املقدسة 1284م

للحعامـة الدينيـةف وبعـد وفـاة الشـيخ أمحـد كاشـل  مدةف وبعد وفاة السـيد ينمـد كـا(م اليـحقي رشـح 
تـوك مقـده  ك ذي احلجـة الظهـور َبملرجعيـة العامـة.  والشيخ املريزا حسني الناةيع هتيأ لـه الفطاا 
هـ  ك الكا(مية ونقل ج مانه إىل النجل األشرفف وقفن ك الصحن الفروي الشريل. 1365عام م

 .21الرقم  46ص 1أنظر معارف الرجا : ج
هـ  عاملاً تقياًف ورعاً 1304هو السيد املريزا مهدي احلسيع الشريازي مقده  ولد ك كربالا املقدسة م  8م

ك ــري احلوــد جيــد اًــطف وكــان صـاحب كرامــاتف وهــو مقــده  مــن خــرية تالميــ  الشــيخ   عابـداًف زاهــداً 
هــ  وقفــن ك 1380شــعبان عـام  28ينمـد تقـي الشــريازي مقاةـد ثـورة العشــرين ك العـراق ف تـوك ك م

 احلرم احلسيع الشريل.
لمـوا أن حـواةج النـاس اع»قـا :  معليه السالم وك الرواية الشريوة عن سيد الشهداا اإلمام احلسني   9م

فصـل مـن كـالم  298أعـالم الـدين: ص« إليكم من نعم هللا عليكم فـال متلـوا الـنعم فتتحـو  إىل غـريكم
الـ ي يعتـ  مـن الطبقـة  ف وه ا هو املريزا الكبري املريزا القمي مصلى هللا عليه و له سيدان رسو  هللا 
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النكــاة وَيضــر مناســباهتم ك األفــراة واألحــحانف فضــالً عــن ا ــم كــانوا ينظمــون أســ  
ن ـ العلمـاا الوقهـاا ـ الـ خرية احلياة اجملتمعية والعملية ك العباقات واملعامالت فقـد كـا

احليـــة للمـــؤمنني وكــــان النـــاس علــــى علـــم أبن ك طاعــــة العلمـــاا نيــــل احلســـنات وإزالــــة 
 السيئات.

مـا مـن مـؤمن يقعـد سـاعة عنـد : »مصلى هللا عليه و له فقد جاا عن رسو  هللا  
العــامل إال انقاه ربــه عحوجــل جلســت إىل حبيــيبف وعــح  وجــالل ألســكننك اجلنــة معــه 

 .(10)«وال أَبل
فلـ ا   (11)«يالسة أهل الدين شرف الدنيا وائخـرة: »مصلى هللا عليه و له وقا  

فلـــ ا كـــان العـــامل يســـتمد قوتـــه مـــن الشـــعب وَبلتـــال كانـــت األمـــة مصـــل علـــى احلريـــة 
 واألمان.

 ُثر املرجعية ِف احلرية
بـاس  الـيت ومن الشواهد على قوة املرجعية وًثريهـا ك احلريـة واالسـتقال  ثـورة مالتن

 حدثت ك إيران. 
 اجملد  الكبري 

  (12)وكــان املرجــع األعلــى للشــيعة اجملــدق الكبــري الســيد ينمــد حســن الشــريازي 

                                                                                                                                                               

وت جللسـت علـى َبب بيـيت أقضـي حـواةج اجملدقة لعلم األصو  يقو : لو علمـت أ  بعـد قليـل سـأم
 الناس. 

 .1ة 4ب 198ص 1حبار األنوار: ج  10م
 .2ة 4ب 199ص 1حبار األنوار: ج  11م
هو  ية هللا اجملدق السيد املريزا حسن بن املريزا سيد ينموق بن املريزا إااعيل بـن فـتح هللا بـن لطـل   12م

 هللا بن ينمد مؤمن احلسيع الشريازي.
ك الــتعلم ومل يبلــغ الرابعــة مــن عمــرهف كمــا يقــو   هـــف شــرع 1230مجــاقن ال ــا  ســنة مــن  15ولــد ك 

هــف حضـر علـى 1248خالـه. وسـافر إىل أصـوهان ـ والـيت كانـت احلـوزة العلميـة فيهـا حينـ اس ـ سـنة 
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والـــ ي حـــارب اإلم اطوريـــة العظمـــى  نـــ اس بريطانيـــا عنـــدما أراقوا الـــدخو  إىل إيـــران 
فســبب  (13)َبســم مـــارة التبــغ  فأصــدر فتــواه املعروفــة مبتحــرت اســتعما  الــدخانيات 

 ذلك اخراجهم من البالق ك قصة مشهورة.

 اآلخوند اخلراساين
ـ  (14)وأيضــــاً هنــــاس شــــاهد  خــــر هــــو الشــــيخ ينمــــد كــــا(م اًراســــا  ائخونــــد

صــــاحب الكوايــــةف والكتــــب األخــــرن الــــيت هــــي مــــدار البحــــث والــــدرس ك احلــــوزات 
بداق ك العلميــة مــن زمانــه إىل هــ ا اليــوم ـ حيــث اســتطاع ائخونــد أن َيــارب االســت
 .(15)إيران وأراق إرساا حكم ماملشروطة املشروعة  ح  متكن من طرق امللوكية اجلاةرة

                                                                                                                                                               

قرس صاحب احلاشية الكـ ن علـى املعـامل الشـيخ ينمـد تقـي األصـوها ف وقـد أخـ  اإلجـارة مـن قبـل 
 ومل يبلغ العشرين بعد. ريزا السيد حسن املدرس العالمة امل

أقرس من الوقهاا العظام: الشيخ حسن كاشل الفطااف وصـاحب اجلـواهرف ولـه توصـية إىل حـاكم ةلكـة 
ك كتابـه هديـة الـرازي إىل اجملـدق الشـريازي.  فارس ك حقهف وله كرامات ي كرها  غا بحرس الطهـرا  

ني من العلماا األعالم والوقهاا العظام إلقارة شؤون الناس. فرمحهم هللا نعم ان هللا خيتار عباقه الصاحل
 مجيعاً يوم ولدوا ويوم ارملوا ويوم يبع ون.

بسم هللا الـرمحن الـرحيم اسـتعما  التنبـاس والتـا حـرام أبي نـو كـان ف ومـن اسـتعمله  والعبارة ه ه هي:   13م
 كان كمن حارب اإلمام معجل هللا فرجه .

لشيخ مال ينمد كا(م بن مال حسني اهلروي اًراسا  املعروف َبلشيخ ائخوندف ولد بطوس هو ا  14م
هـ ف تتلم  على الشيخ را ي النجوي وعلى الشيخ األنصاري واملريزا السيد ينمد حسن 1255سنة م

 هـ .1329الشريازيف توك ك النجل األشرف عام م
وإال فقـد كانـت خطتـه هـ ه ماملشـروطة  خطـة  د وال خيوى أن االسـتعمار قس السـم إىل ائخونـ  15م

 كاملة واتمةف ولكن مل ميهله األجل فلىب قعوة ربه الكرت فرمحه هللا تعاىل.
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 الشيخ حممد تقي الشريازي 
الـــــ ي أعلـــــن وجـــــوب مطـــــارقة  (16)وأيضـــــاً هنـــــاس الشـــــيخ ينمـــــد تقـــــي الشـــــريازي

االســـــتعمار ك العـــــراق وشـــــكل أو  حكومـــــة إســـــالمية ك العصـــــر احلـــــديثف حـــــارب 
مــن قــوهتم العظيمــة  نــ اس حــ  متكــن مــن طــرقهم مــن العــراق وانتــحع  اإلنكليــح َبلــرغم

 استقال  العراق منهم َبلقسر.
 

 األحزاب الوطنية

 القوة الثانية:
كان ك العراق ك ذلك الحمان قوة األحـحاب الوطنيـة احلـرةف حيـث كـان ك العـراق 

مـــــن ويالتـــــه أربعـــــة وأربعـــــون حـــــحَبً تتمتـــــع َبحلريـــــة الشـــــبه اتمـــــةف تعمـــــل إلنقـــــاذ البلـــــد 

                                                        

هو الشيخ ينمد تقي بن املريزا ينب علي بـن أ  احلسـن املـريزا ينمـد علـي احلـاةري الشـريازي زعـيم   16م
ف فقرأ فيه األوليات ومقدمات العلـومف وحضـر علـى ال ورة العراقيةف ولد بشرياز ونشأ ك احلاةر الشريل

أفا لها حـ  بـرع وكمـلف فهـاجر إىل سـامراا ك أواةـل املهـاجرينف فحضـر علـى اجملـدق الشـريازي حـ  
ـــة َبالســـتحقاق  ـــل تعـــني لل الف ـــوة أســـتاذه اجللي ـــه. وبعـــد أن ت ـــ ه وأركـــان حب  صـــار مـــن أجـــالا تالمي

 اإلفتاا والتدري  وتربية العلماا. واألولوية واالنت ابف فقام َبلو(اةل من 
ومل تشــفله مرجعيتــه العظمــى وأشــفاله الك ــرية عــن النظــر ك أمــور النــاس خاصــهم وعــامهمف وحســبك مــن 
أعمالـــه اجلبـــارة موقوـــه اجلليـــل ك ال ـــورة العراقيـــةف وإصـــداره تلـــك الوتـــون اًطـــرية الـــيت أقامـــت العـــراق 

فـدن اسـتقال  العـراق بنوسـه وأوالقه وكـان  وـوس. فهـو وأقعدته ملا كان هلـا مـن الوقـع العظـيم ك الن
قــد أفــ  مــن قبــل حبرمــة انت ــاب غــري املســلم. وكــان العراقيــون طــوع إراقتــه ال يصــدرون إال عــن رأيــه 

هــ  1338ك ال الث عشر من ذي احلجـة عـام م وكانت اجتماعاهتم تعقد ك بيته ك كربالا. توك 
 1مشـــهورة. راجـــع طبقـــات أعــالم الشـــيعةف نقبـــاا البشـــر: ج وقفــن ك الصـــحن الشـــريل ومق تـــه فيــه

 .561الرقم  261ص
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ومشكالته والنهو  بـه إىل البنـاا والتقـدمف وكانـت هـ ه األحـحاب قـد فر ـت نوسـها 
علــــى الســــاحة وأصــــبحت تــــتحكم حــــ  بقــــرارات الدولــــة  ألن الســــاحة متــــنح اجلميــــع 

 إلبراز قواه وقدراته واالستواقة منها َبلشكل األفضل.
 خاصـاًف وهكـ ا  كما أن الدولة ـ ك املقابل ـ كانت مسـب هلـ ه األحـحاب حسـاَبً 

كــان األمــر ك تلــك الوئــة أو احلــحب الــ ي كــان ميســك بحمــام األمــور ألنــه كــان َيــ ر  
كل احل ر من َبقي األححاب اليت تعمل على الساحةف فلـم يكـن يقـدم أبـداً علـى أي 

 .(17)إجراا مي  كرامة ووجوق الشعب بشكل مباشر
 

 إقالة متصرف
 ســــنةف قفــــع أحــــد األشــــ اص إىل عنــــدما كنــــت ك كــــربالا املقدســــة وقبــــل أربعــــني

كـــربالا ك ذلـــك الوقـــت كيســـاً مـــن الســـكر مـــن أجـــل إكمـــا  معاملتـــه   (18)متصـــرف
                                                        

 ذكر العلماا أن الطريق إىل معرفة قضية من القضااي أو املعرفة بشكل عام هو:  17م
 أ: العقلي ا ض كعلم الولسوة ال ي يستند ك قضاايه إىل العقل ا ض.

مرحلــة اإلثبــات وإال فوــي الواقــع نرجعــه إىل العقــل ب: التجربــة ا ضــة كعلــم الطــب وال خيوــى أن هــ ا ك 
 لتشكله من قياس احدن مقدمتيه مالك ن  عقلية.

 ج: املركبة من التجربة والعقل كعلم االجتماع.
وال خيوى أن القضية ائنوة ال كر تعع أن وجـوق األحـحاب مـن أسـباب تقـدم الـبالق ةـا مكـم بـه َبلتجربـة 

 والعقل.
ل بلد توجد فيه ه ه األححاب احلرة مل مكمها االستبداق فالقضـية ـربيـة ووجدانيـة فوي األو : نرن أن ك
 ال فرق ك التعبريين.

 وك ال ا : ما أذعن به علم النو  من وجوب وجوق ا رس الداخلي ل نسان لتحقق العمل منه.
النو  أيضـاً ـ ألن طبيعـة ومن الوا ح أن التناف  من أهم الدواعي ل نسان إىل الوعل ـ كما ذكره علماا 

 اإلنسان على حبه لنوسه وإراقته هلا َبلعظمةف والتناف  واألححاب احلرة ميي ه ه الطبيعة.
 . 26سورة املطووني:  َوِك َذِلَك فَـْليَـتَـَناَفِ  اْلُمتَـَناِفُسونَ فمنها ةا َيكم به الوجدان والعقل والشرع 

 أي ينافد كربالا.  18م
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بشكل سريع ـ رشوة ـ ف فعلم بـ لك احلـحب املنـاف  حلـحب السـلطةف وكـان وقتهـا لكـل 
ححب جريدة يوميـة تصـدر  نـ اسف فكتبـت اجلريـدة مقـاالً فضـحت فيـه هـ ا املتصـرف 

إىل احلكومــةف فأرســل وزيــر الداخليــة وراا املتصــرف وأحالــه علــى عملــهف ووصــل اًــ  
إىل التحقيقف وأقيل ه ا املتصرف من منصبه مبدة مل تتجاوز األسـبوع مـن نشـر اًـ . 
م ـل هــ ه الواقعـة وأم اهلــا كانـت تنمــي قـوة الشــعب وتبعـث األمــان ك النوـوس وتقــوي 

ســة احلحبيــة اإلَيابيــة ك ســبيل ركــاةح احلريــة وتعطــي ل نســان وجــوقه وكرامتــهف ألن املناف
 البناا تضمن للجميع حرايهتم وحقوقهم.

ومـن فواةــد وجـوق األحــحاب احلـرة هــو حصـو  حالــة مـن النضــج االجتمـاعي لــدن 
النــاسف ومتييـــح الفــث عـــن الصــحيحف ملـــا كانــت األحـــحاب صــرَية ك قضـــاايها وقضـــااي 

 األححاب األخرن.
 

 العشائر

 القوة الثالثة:
العـــراق مـــا يقــــارب األلـــل عشـــرية بوروعهـــاف ومـــن الوا ــــح أن  العشـــاةرف كـــان ك

الفالبية العظمى كانت من أبناا العشـاةر وهـم ينتمـون إىل هـ ه العشـرية أو تلـك سـواا 
 أكانت عشرية صفرية أم كبرية.

وكانــت هــ ه هــي القــوة ال ال ــة الــيت أقت إىل االســتقرار ك العــراق وأرســت قعــاةم 
مـــا بينهـــا ك الحراعـــة والعمـــارة والتجـــارة وتقليـــد املراجـــع احلريـــة والـــيت كانـــت تتنـــاف  في

 واتباع علماا الدين.
ملــا انصـر التقليــد بـه تقريبـاً ك أواخــر عصـره زمــام  وقـد أخـ  الســيد أبـو احلسـن 

العشاةر كلها بسبب وكالةـه ومسـاعديه مـن رجـا  الـدينف أم ـا :    اجلـواهريف و   
حاةـري وغـريهمف وبـ لك كانـت احلكومـة هتابـه حبر العلومف و   الشيخ الرا ـيف و   اجل
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وختشــــاه ملــــا يســــتند إليــــه مــــن القــــدرة العشــــاةرية املتحايــــدةف وكــــانوا ســــند العلمــــاا وســــند 
احلــوزات وســـند العتبـــات املقدســة وســـند املـــؤمنني وســـند الــحوار وســـند االقتصـــاقف فقـــد 

 حصل ب لك تكافؤ بني قوة الدولة وقوة األمة.
مراكــــح القــــوة ك العــــراق كانــــت متعــــدقة ومل تكــــن  وبــــ لك نســــتطيع أن نقــــو  إن

ـتمـــع بيـــد واحـــدةف األمـــر الـــ ي يســـبب االســـتبداق والوو ـــى وانعـــدام األمـــن وتحايـــد 
 اإلرهاب والوقر وغري ذلك من مساوئ االستبداقف حيث كانت عبارة عن:

قــوة املراجــع واحلــوزات العلميــة وهــي مت ــل ســلطة روحيــة وقينيــة علــى الشــعب  :1
 والدولة.
 قوة األححاب السياسية وكانت مت ل قوة اإلعالم واجلماهري. :2
 قوة العشاةر وكانت مت ل قوة الشعب العسكرية أل ا كانت مسلحة. :3
 قوة الدولة وهي مت ل قوة القانون. :4

ومـــــن الوا ـــــح إن الدولـــــة الـــــيت تشـــــهد تعـــــدق القـــــون والقـــــدرات بشـــــكل واقعـــــي 
 اعية حرة.وصحيح ترفل ك أفضل أو اع سياسية واجتم
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  سائس الغرب 
 لقد فكر الفربيون ك رياً ك إزالة نووذ ه ه القون ال الل أو األربع املهمة.

وذلـــك أل ـــم أقركـــوا إن حوـــد التـــوازن والتماســـك لـــدن الشـــعب العراقـــي مرهـــون 
إبعـــاق اإلســـالم والتشـــيع مـــن بوجـــوق هـــ ه القـــونف كمـــا أقركـــوا جيـــداً إ ـــم لـــو    أراقوا 

ة علـــيهم أن يبـــداوا بتضـــعيل هـــ ه القـــون وَبلتـــال سيصـــلون إىل  ـــب الســـاحة السياســـي
 ثروات العراق اهلاةلة.

 بداية املؤامرة
بعــد أن خطــط االســتعمار بدراســة ألو ــاع العــراقف أوكــل التنويــ  لرمــوزه وأحــدل 

ف وكانـــت بدايـــة هـــ ه املـــؤامرة علـــى النحـــو (19)مـــا يســـمى َبنقـــالب عبـــد الكـــرت قاســـم
 التال:

ســــتعمار إىل حــــاكم العــــراق اصــــدار قــــرار يلفــــي فيــــه قــــانون موقــــل لقـــد أشــــار اال
فالــ ي كــان معمــوالً بــه ســابقاً ك العــراق  ــمن قــوانني الــبالقف وبعــد إلفــاا (20)ال ريــة 

هـــ ا القـــانون قـــام علمـــاا الشـــيعة ك العـــراق مبعار ـــته وطـــالبوا احلكومـــة بســـحب قـــرار 
إىل جانـب الدولــة ك كـل قراراهتــاف اإللفـاا هـ اف كمــا إن العلمـاا أعلنــوا أ ـم ال يقوــون 

ال يســــتقبلون أي ة ــــل عــــن الدولــــة لــــو أراق مقــــابلتهم يومــــاً ووفقــــاً ألوامــــر االســــتعمار  
                                                        

م  وأطـاة َبمللكيـة 1958م   ابط عراقي قـاق انقـالب عـام م1963ـ  1914سم معبد الكرت قا  19م
 قضى عليه عبد السالم عارف ك انقالب عسكري.

 من القوانني واألحكام املوجوقة ك اإلسالم مكما ذكر الوقهاا :   20م
 أ: وقل خريي: كبناا املدارس واملستوصوات والبساتني وغريها.

ل الوالـد مـ اًل ملكـاً عينـاً أو منوعـة ومـا أشـبه لكـل ال ريـة الـيت بعـده جـياًل ب: وقل ال رية: وهـو أن يوقـ
 بعد جيل.
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كانـــت الدولـــة وبـــدالً مـــن أن تســـتمع وتطيـــع أمـــر املرجعيـــة عمـــدت إىل توجيـــه الـــتهم 
لعلمــاا اإلســالم مــن أجــل تشــويه اعــتهم بــني النــاسف فمــ الً قامــت احلكومــة اشــاعة 

كــــاذب موــــاقه أن أحــــد املعممــــني وجــــد ك أحــــد البســــاتني وهــــو يرتكــــب جرميــــة   خـــ 
 االعتداا على فتاة. 

وإ  أت كر جيداً إن ه ا اً  كيل أذيـع مـن الراقيـو ومب تلـل الونـون اإلعالميـة 
املســتعملة لتشــويه اعــة العلمــاا وإهانــة احلــوزات العلميــةف ك حــني مل َيــد هــ ا اًــ  

 .(21)ةأبقىن مرتبة من الصح
وعلـى أثــر ذلـك قامــت احلـوزات العلميــة املباركـة مــن أسـات ة وطــالب وخطبــاا إىل 

 جانب الشعب بتظاهرات واعتصامات اع ا اً على إجرااات الدولة املعاقية.
 

 التخطيط هلدم األحزاب
أما قرار الدولـة ــاه القـوة ال انيـة ماألحـحاب  فقـد خططـت إل ـاا عمـل األحـحاب 

ألن الدولــة كانــت تتصــور إن ا ــرس لتلــك االعتصــامات هــي  والــت ل  مــن خطرهــا 
األححابف وبعد أن بلفت التظاهرات أوجها قام الفربيـون اعطـاا الضـوا األخضـر إىل 

متوز وعندةـٍ  وصـلت قـوة اإلسـالميني  14عبد الكرت قاسم ال ي قام بدوره َبنقالب 
 وك لك األححاب الوطنية إىل أقىن مستون هلا.

                                                        

الــحي اًــاص ك اجملتمــع َيكــم علــى الكــل مــا َيكــم علــى »هنـاس قاعــدة ك علــم االجتمــاع تقــو :   21م
وهك ا لباس رجل الدينف حيث كان الناس معهوقين بصاحب ه ا اللبـاس مـن حيـث «. أ(هر أفراقه
واًــري واإلصــالة واألمــر َبملعــروف والنهــي عـن املنكــرف ذلــك ألن أفــراقه كــانوا كــ لك كمــا ان التقـون 

املراجع ـ وهم أ(هر أفراق ه ا الحي ـ كانوا على ذلك هل ا كانت هك ا اإلشاعات تلقـى َبلـرق مـن قبـل 
 الناس.
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 قوطهاالعشائر وس

 
(لــت القــوة الوحيــدة مــن تلــك القــون الــيت مل تتعــر  بعــد إىل  ــربة مباشــرة هــي 
قــوة العشــاةرف ومعلــوم ان العشــاةر العراقيــة الشــريوة كانــت علــى قــدر كبــري مــن األ يــة 

 وذلك لسببني:
ألن قطــاع الحراعــة الــ ي يشــكل قســماً كبــرياً مــن اقتصــاق العــراق كــان بيــد  األوت:

 ب.ه ه الشرَية من الشع
إن أفـــراق العشـــاةر كـــانوا ميتلكـــون الســـالة ةـــا جعـــل احلكومـــة تبتعـــد عـــن  الث   اين:

 االصطدام  م إىل حني.
وبعــد مــدة قصــرية اســتطاعت احلكومــة أن مكــم قبضــتها علــى الحراعــة مــن خــال  

املحعـــومف وكـــ لك أجـــ ت العشـــاةر علـــى خلـــع الســـالة  (22)قـــانون اإلصـــالة الحراعـــي
ا العمل متكنـت الدولـة أن تضـعل قور هـ ه القـون املهمـة خبدع وأَبطيل ملتويةف و  

 مك سياسة العراق  العلماا والعشاةر واألححاب السياسية وتستبد َبألمور.
 

 كيف سقطت العشائر؟
عنـــدما جــــاا عبـــد الكــــرت قاســــم وأبمـــٍر مــــن أســــياقه املســـتعمرين ال يطــــانيني فــــّرق 

م بســحب الســالة مــنهمف فقــد العشــاةر وجعــل التضــارب بــني الر ســاا واملر وســني وقــا
مجع من سالة العشاةر ك مـدة قليلـة مليـون قطعـة ك قصـٍة معروفـٍة ةـا سـبب سـقوط 
السالة من يد األمـة وسـقوط قـوة العشـاةر مـن يـد املراجـع والعلمـااف وبـ لك اختلـل 

                                                        

الحراعـي ئيـة هللا  للتوصيل راجع الكتب االقتصاقية لسماحة اإلمام املؤلل مقام (لـه ف واإلصـالة  22م
 السيد صاقق الشريازي مقام (له .
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ميحان القون وصارت القوة كلهـا بيـد الدولـة توعـل مـا تشـاا أبمـر األسـياق ال يطـانينيف 
ستمرت املـؤامرة مبجـيا حـحب البعـث إىل احلكـم ومبسـاعدة بريطانيـا وإسـراةيل وهك ا ا

 وأمريكا يتمعني.
 

 مستقبل العراق
 

إىل أن أو ـــاع العـــراق السياســـية مقبلـــة علـــى تفـــريات سياســـية  (23)تشـــري الظـــواهر
 جديدة وإن ححب البعث ال يبقى طوياًل على السلطة.

وَبًصوص شـيعة وعلمـاا العـراق مأيـدهم وإذا أراق شيعة العامل وعلماةهم األعالم 
هللا تعــــاىل  أن يســــا وا ك إعــــاقة التــــوازن الـــــ ي اختــــل منــــ  اًمــــ  وال الثــــني ســـــنة 

 املا ية إىل العراقف فعليهم أن يقدموا على عملني أساسيني:
سـنة ف 35إعاقة القون السياسية اليت كانت تعمل علـى السـاحة العراقيـة قبـل م ُ:

 قية احلحبية والعشاةر.وهي املرجعية والتعد
%  100أن تكــــون احلكومــــة املســــتقبلية حلكومــــة العــــراق حكومــــة شــــيعية م ب:

%  مــن يمــوع 85وذلــك نظــراً ليك ريــة أمــا ائخــرون فلهــم حقــوقهم املشــروعة فــان م
الشعب العراقي هم مـن الشـيعة االثـش عشـريةف أمـا البقيـة الباقيـة مـن الشـعب فهـم مـن 

%  مـــــــن األقاين 3%  مـــــــن الســـــــنةف وم12هنـــــــاس م أهـــــــل الســـــــنة وغـــــــريهمف أي أن
األخــرنف وإن هــ ه اإلحصــااات هــي رايــة وقــد صــرة  ــا مــدير عــام قاةــرة األحــوا  

 .(24)املدنية والنووس أايم رائسة عبد السالم عارف
                                                        

 بل ه ه هي سنة احلياة اليت جرن الكون عليها و  ه احلقيقة تشري ائايت املباركة والرواايت.  23م
م   ـابط عراقـي قـام َبنقـالب عسـكري علـى عبـد الكـرت 1966ـ  1921عبـد السـالم عـارف  م  24م

ـــة عـــام م ـــي  اجلمهوري ـــد الـــرمحن م  ق1963قاســـمف رة ـــل ك حـــاقل ســـقوط طـــاةرةف خلوـــه أخـــوه عب ت
 م .1968ـ  1966م
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فـــاحلق القـــانو  والعقلـــي والشـــرعي يوـــر  أن تكـــون احلكومـــة القاقمـــة ك العـــراق 
قليــــات حقـــــوقهم ك احلكـــــم والنظـــــام السياســـــي شــــيعية مـــــع مـــــنح َبقـــــي الطواةـــــل واأل

 حبسب نسبتهم من الشعب.
وال خيوــــى أن هنــــاس ثالثــــة ماليــــني مــــن الشــــيعة أخرجــــوا مــــن العــــراق (لمــــاً وزوراً 

 فالواجب إعاقهتم إىل قايرهم.
 

 طالب العلوم الدينية
ــدين محوظهــــــم هللا تعــــــاىل  هــــــو  ــة للمشــــــتفلني بعلــــــوم الــــ إن مــــــن املهمــــــات األوليــــ

قويـــة ارتبـــاطهم َبهلل ســـبحانه وتعـــاىل  وذلـــك ألن النـــاس يقتـــدون َبلعلمـــاا االهتمـــام بت
 ويعتقدون بنحاهتهم وإخالصهم وتقواهم ول لك يت  و م قدوة هلم.

و  مــــــن بعــــــدها الــــــدخو  بــــــني النــــــاس والســــــعي ل بيــــــتهم ولتهــــــ يبهم وتــــــوعيتهم 
 وإرشاقهم نو مباقئ اإلسالم.

د االسـتعمار ال يطـا  ك ثـورة العشـرين إن من عوامل استقرار العراق وانتصاره  
 إذ كـان   (25)هو اتباع الناس للمرجعية والعلماا  ن اس وبقياقة اإلمام الشـريازي 

معروفاً بني الناس والعلماا بصوات عديدة منها: العلمف واحللم والحهد والتقون والـورع 
 ليمور.وأخالقه االجتماعية من املداراة وحسن اًلق وما أشبه وتدبريه 

فان ه ه العوامل هي اليت سببت حّب الناس له حبـاً منقطـع النظـري واختـاذه قـدوة 
بــ لك أن يطــرق االســتعمار ال يطــا  مــن العــراقف نعــمف مــن  هلــمف فاســتطاع اإلمــام 

الواجــــب علـــــى طـــــالب العلـــــوم الدينيـــــة أن يكونـــــوا بـــــني النـــــاس  ـــــ ه األخـــــالق لبنـــــاا 
 والسالم. املستقبل القاةم على أساس احلرية

لماء الدين  الناس َو

                                                        

 الشيخ املريزا ينمد تقي الشريازي قاةد ثورة العشرين.  25م
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حــدل مــرة ك إحــدن املــدن العراقيــة أن أوقعــت الســلطة واحــداً مــن رجــا  الــدين 
الســـجن وطلبـــوا مـــن النـــاس أن يتـــ اوا منـــه إال أن النـــاس رفضـــوا ذلـــكف وكلمـــا أصـــرت 
احلكومة على الشعب لكي يعلن ال ااة منه مل تتمكنف وأخرياً سـألت احلكومـة بعـض 

ه ه العالقة بـني النـاس وبـني العلمـااف فقـا  هلـم النـاس: نـن ك كـل الناس عن سبب 
حلظة من حياتنا اليومية نت كر ه ا العامل ونت كر فضـله علينـاف ولـ لك فإننـا ال نت لـى 

 عنه ما قمنا أحياًا.
 وهنا ما هو واجب علماا الدين مقابل ه ا الشعور النبيل؟

يتحسســـوا  ـــومهم ويوّكـــروا ك إن واجـــبهم هـــو أن يطّلعـــوا علـــى مشـــاكل النـــاس و 
مصـلى هللا إَيـاق احللـو  هلـا وقضـاا حـواةجهمف ألن العلمـاا كمـا عـّ  عـنهم رسـو  هللا 

إن م ـــل العلمـــاا ك األر  كم ـــل النجـــوم ك الســـمااف يهتـــدن  ـــا ك : »عليـــه و لـــه 
 .(26)«(لمات ال  والبحرف فإذا طمست أوشك أن تضل اهلداة

واألةمــة  مصــلى هللا عليــه و لــه ن إقتــداةهم مبســرية النــيب واالقتــداا َبلعلمــاا انبــع مــ
ك مشـاركة النـاس  ـومهم وقضـاا حـواةجهم. فعـن أ  الطويـل قـا :   (27)األطهار 

يدعو اليتامى فـيطعمهم العسـلف حـ  قـا  بعـض أصـحابه:  معليه السالم رأيت علياً 
 .(28)لوققت إ  كنت يتيمًا 

كـــان أمـــري املـــؤمنني علـــي بـــن أ  »قـــا :   معليـــه الســـالموعـــن أ  جعوـــر البـــاقر 
عنـــدكم َبلكوفـــة يفتـــدي ك كـــل يـــوم مـــن القصـــر فيطـــوف ك  معليـــه الســـالم طالـــب 

أســـواق الكوفـــة ســـوقاً ســـوقاً ومعـــه الـــدرة علـــى عاتقـــه وكـــان هلـــا طرفـــان وكـــان تســـمى 
 السببية.

                                                        

 .85ة 8ب 25ص 2حبار األنوار: ج  26م
 32ص 1ف الكــاك: ج«ان العلمــاا ورثــة األنبيــاا..: »معليــه الســالم وك الروايــة عــن أ  عبــد هللا   27م

 .2َبب العلم ة
 .1ة 102ب 29ص 41حبار األنوار: ج  28م
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قـــــا : فيقـــــل علـــــى أهـــــل كـــــل ســـــوق فينـــــاقي فـــــيهم: اي معشـــــر التجـــــارف قـــــدموا 
 كـــوا َبلســـهولة واق بـــوا مـــن املبتـــاعني وتحينـــوا َبحللـــم وتنـــاهوا عـــن اليمـــني االســـت ارة وت

ـــافوا عـــن الظلـــم وانصـــووا املظلـــومني وال تقربـــوا الـــرَب وأوفـــوا الكيـــل  وجـــانبوا الكـــ ب ـو
وامليــحان وال تب ســوا النــاس أشــياةهم وال تع ــوا ك األر  موســدينف قــا : فيطــوف ك 

 جع ويقعد للناس. مجيع األسواقف أسواق الكوفة   ير 
قـا : وكـان إذا نظـروا إليــه قـد أقبـل إلـيهم وقــا : اي معشـر النـاسف أمسـكوا أيــديهم 

مــن كالمــهف فــإذا فــرغف  معليــه الســالم وأصـفوا إليــه هنذا ــم ورمقــوه أبعيــنهم حــ  يوــرغ 
 .(29)«قالوا: السمع والطاعة اي أمري املؤمنني

مســلم ملســلم حاجــة إال انقاه مــا قضــى »قــا :  معليــه الســالم وعــن أ  عبــد هللا 
 .(30)«هللا تبارس وتعاىل: علّي ثوابك وال أر ى لك بدون اجلنة

 
 قيمة التفكر
فكــرة »أنــه قــا :  مصــلى هللا عليــه و لــه جــاا ك الــرواايت الشــريوة عــن رســو  هللا 

ســـاعة خـــري مـــن عبــــاقة ســـنةف وال ينـــا  منحلـــة التوكــــر إال مـــن خصـــه هللا بنـــور املعرفــــة 
 .(32)«سبعني سنة»أو:  (31)«والتوحيد

إن سبعني سنة هي األقرب للصحةف ملا ورق ك القـر ن احلكـيم حينمـا  ورمبا يقات:

                                                        

 .31ة 23اجملل   198 -197أمال الشيخ املويد: ص  29م
 .7ة 194ص 2الكاك: ج  30م
ف وفيـه 26ة 208ص 2ف وانظر توسـري العياشـي: ج20ة 80ب 325ص 68حبار األنوار:  ج  31م

َـا يـََتــ َكَُّر : ف قـا  تعـاىل«توكـر سـاعة خـري مـن عبـاقة سـنة»قـا :  معليـه السـالم عـن أ  عبـد هللا  ِإمنَّ
 .19سورة الرعد:  أُْوُلوا األْلَبابِ 

ساعة من العامل متكئ على فراشه ينظـر ك علمـه خـري »قا :  مصلى هللا عليه و له عن رسو  هللا   32م
 َبب اجملاقلة لنصره قينه.. 53ص 3ف راجع الصراط املستقيم: ج«من عباقة العباق سبعني عاماً..
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ِإْن َتْس تَ ْغِفْر هَلُ ْم قـاةاًل:  مصـلى هللا عليـه و لـه خاطب الباري عحوجل رسوله الكـرت 
َس   ْبِعَم َم   رًَّة فَ لَ   ن يَ ْغِف   َر هللاُ هَلُ   مْ 

وائيـــة لـــي  مـــن ف واملقارنـــة هنـــا بـــني احلـــديث (33)
حيــــث الو ــــع واملعــــشف وإمنــــا هــــي مقارنــــة عدقيــــة ال غــــري. ولكــــن ميكــــن اجلمــــع بــــني 
الــروايتني أبن للتوكــري قرجــات علــى حســب نوعيتــه وعمقــه.. ومــن هنــا كــان التوــاوت 

 ك قيمته أيضاً.
كـــان حرملـــة بــــن كاهـــل األســــدي معليـــه اللعنــــة ف وحبيـــب بــــن مظـــاهر األســــدي 

مــن قبيلــة واحــدة هــي قبيلــة بــع أســدف واالثنــان قــد شــاركا ك مر ــوان هللا تعــاىل عليــه  
معركة الطل يوم عاشورااف إال أن أحـدهم وهـو حبيـب بـن مظـاهر مر ـوان هللا تعـاىل 

ف ك حـني كـان حرملـة إىل جانـب معليـه السـالم عليه  كان مع جيا اإلمام احلسـني 
كــل مــن هــ ين معســكر عمــر بــن ســعد معلــيهم اللعنــة ف والســؤا  هنــا هــو كيــل اختــ   

الش صني موقوه اًاص من قضية واحدة؟ ـ علماً أب م مـن قبيلـة واحـدة ومـن مدينـة 
 واحدة هي الكوفة ـ .

إن نظــرهتم قبــا  تلــك القضــية كانــت َمتلوــةف بســبب وعــيهم وتوكــرهمف  اجل  واب:
حيـــث إن أحـــدهم فّكـــر ك أمـــر الـــدنيا وائخـــرة وعواقـــب األمـــور فعـــرف احلـــق واتبعـــه 

نـــةف وإن ائخـــر توكـــر أبمـــر الـــدنيا وملـــ اهتا ونســـي هللا تعـــاىل وائخـــرةف فســـاقه إىل اجل
فعرف الباطل وسـاقه فكـره إىل النـارف فيتبـني لنـا مـن هـ ا األمـر قيمـة التوكـر الصـحيح 

َويَ َرى الَّ ِذيَن ُُوتُ وا اْلِعْل َم الَّ ِذي ُُن ِزَت ِإلَْي َ  وإتباع احلق أينما كانف قا  هللا تعاىل: 
َو احْلَقَّ َويَ ْهِدي ِإىَل ِصَراِط اْلَعزِيِز احْلَِميدِ ِمن ربِ َ  هُ 

(34). 
عمــا يــروي النــاس:  معليــه الســالم وعـن أحــد الصــحابة قــا : ســألت أبــو عبـد هللا 
 توكر ساعة خري من قيام ليلةف قلت: كيل يتوكر؟ 

مير َبًربة أو َبلـدار فيقـو  أيـن سـاكنوس أيـن َبنـوس مالـك : »معليه السالم قا  
                                                        

 .80سورة التوبة:   33م
 .6سورة سبأ:   34م
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 .(35)«كلمنيال تت
 .(36)«ان التوكر يدعو إىل الّ  والعمل به: »معليه السالم وقا  أمري املؤمنني 

  (37)املريزا صا ق التربيزي 
أحــد علمــاا ت يــحف وكــان قاةمــاً يواجــه ينمــد ر ــا  كــان املــريزا صــاقق الت يــحي 

ويـدافع عـن املظلـومني وحـّل مشـاكل النـاس بسـبب نضـجه الوكـري وَبلتـال  (38)خان
 أبعده ينمد ر ا خان إىل مدينة قم.

وبعد أن وصل إىل قم سكن ك بيت متوا ع جداًف وبقي فيه حـ  رحـل مـن قار 
ف إن ينمـد ر ـا خـان أراق يومـاً أن أي  إىل قـم لحايرتـه الدنياف وةا يـ كر عـن حياتـه 

ت يـحي فـأمر وزيـره متيمـور اتـ  ـ وكـان جـالقاً معروفـاً  نـ اس ـ أن خيـ  املـريزا صـاقق ال
  برغبـــة ر ـــا خـــان هـــ هف وعنـــدما جـــاا متيمـــور اتـ  واخـــ  املـــريزا الت يـــحي بـــ لك

رفــض ومل يقبــلف وكيــل يقبــل وقــد كــان يقــاوم ر ــا خــان ويقارعــه زمــن طويــلف وكلمــا 
حــــاو  متيمــــور اتـ  أن يقنــــع املــــريزا صــــاقق الت يــــحي بقبــــو  الــــحايرة مل َيــــد منــــه أيــــة 

  لنوسـك خصـماً خيافـه كـل النـاس وقـد يقتلـك لـو استجابةف أخـرياً قـا  لـه: إنـك تت ـ
 أصررت على رأيك!!

مل تتبــد  ومل خيضــع ل رهــابف فقــا : إ  لــن أقبــل  لكــن صــالبة املــريزا الت يــحي 
حضــور ر ـــا خـــان عنــدي مهمـــا كلـــل األمــر وإ  ال أكـــ ل ملـــا ســيوعله ر ـــا خـــان 

 مطلقاً.
                                                        

 .183ص 2تنبيه اًواطر ونحهة النوا(ر: ج  35م
 .5ة 55ص 2الكاك: ج  36م
هو السيد صاقق بن السيد ينمد بن السيد عبد هللا الطباطباةي الت يحيف عامل فا ل لـه  رر منهـا   37م

 .1408الرقم  873ص 2ميال  املوحدين . أنظر طبقات أعالم الشيعةف نقباا البشر: ج
م خلوـاً ألبيـه ر ـافرر عليـه الشـعب ف 1941م  شـاه إيـران 1980ـ  1919ينمد ر ـا  لـوي م   38م

 م توك ك مصر.1979ترس البالق 
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كــان يعلــم أبن واليــة احلــاكم نعــمف إن موقــل املــريزا مل يتبــد  حــ  َبلتهديــد. ألنــه  
الظــامل حــرام فهــو توصـــل إىل ذلــك املوقــل ال ابــت مـــن خــال  فكــره وإخالصــه ألمتـــه 

: معليــــه الســــالم وارتباطـــه َبمللــــك األعلــــى تبـــارس وتعــــاىلف فقــــد قــــا  اإلمـــام الصــــاقق 
وأما وجه احلرام من الواليـة فواليـة الـوال اجلـاةر وواليـة والتـه.. والعمـل هلـم والكسـب »

جبهة الوالية هلم حرام وينّرم مع ب من فعل ذلك على قليـل مـن فعلـه أو ك ـري   معهم
ألن كــل شــيا مــن جهــة املعونــة معصــية كبــرية مــن الكبــاةر وذلــك إن ك واليــة الــوال 
اجلــاةر قوس احلــق كلــهف وإحيــاا الباطــل كلــهف وإ(هــار الظلــم واجلــور والوســاقف وإبطــا  

 .(39)«املساجد وتبديل سنة هللا وشراةعه..الكتب وقتل األنبياا واملؤمنني وهدم 
 

 القاضي الذي خياف هللا
ش صني من تركمنسـتانف وقـد قامـا اقارة  (40)لقد كان موصيل  ومبفا الصفري 

الدولة إىل جانب اًليوة العباسي ماملتوكل ف الـ ي كـان منشـفالً قاةمـاً بوسـاةل اللهـو 
 امل تلوة وقد قا  الشاعر:

 وبغ       ا خليف       ة ِف قف         ب       م وص       يف
 

 يق  وت م  ا ق  اال ل  ه كم  ا يق  وت الببغ  ا 
 
 

كـــان لبفـــا بســـتان كبـــري واىل جانبـــه بيـــت لطوـــل يتـــيمف وكـــان هـــ ا البيـــت مينـــع مـــن 
إخــراج أحــد أ ــالع البســـتان بشــكل هندســيف فقــا  مبفـــا  ًاقمــه يومــاً أن يـــ هب 
ويقــو  للقا ــي أن يشــ ي لــه هــ ا البيــت مــن ذلــك الطوــل اليتــيم مهمــا كــان الــ منف 

اًاقم إىل القا ي وأبلفـه أمـر بفـاف وملـا كـان القا ـي مـن الـ ين خيـافون هللا كـان فراة 
جوابـــه: إ  ال أرن صـــالحاً ك بيـــع بيـــت هـــ ا الطوـــل اليتـــيمف فقـــا  اًـــاقم للقا ـــي: 
ويلــك اي قا ـــي إنــه مبفـــا . فقـــا  القا ــي: هـــ ا صـــحيح إال إنــع أخـــاف مـــن هللا ال 

                                                        

 عن جهات معاةا العباق ووجوه إخراج األموا . معليه السالم جوابه  332مل العقو : ص  39م
كـلف ممـر علـى املتوكـل واغتالـهف أصـبح قاةد تركي قاق محلة حربية على ثوار  ذربيجـان ك عهـد املتو   40م

 ائمر الناهي مع زميله موصيل  ك عهد املنتصر واملستعنيف وقتله اًليوة املعتح.
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 من مبفا .
لتوصيل لبفاف فارتعا بفا من هـ ا الكـالم ورقق هـ ه فرجع اًاقم ونقل ما قار َب

 الكلمات على لسانه: إنه هللاف إنه هللاف  عدة مرات ورجع برأيه عن شراا البيت.
نعــمف إن هــ ا القا ــي كــان عاملــاً َبهلل تعــاىل وخيافــه قون غــريه فكــان موقوــه علــى 

َ      ا خَيَْش      ى هللاَ قــــــدر علمــــــهف وقــــــد قــــــا  تعــــــاىل ك كتابــــــه احلكــــــيم:  بَ      اِ ِه ِإَّنَّ َِ  ِم      ْن 
اْلُعَلَماءُ 

(41). 
مـن عـرف هللا خـاف هللا ومـن خـاف »قـا :  معليـه السـالم وعن اإلمـام الصـاقق 
 .(42)«هللا س ت نوسه عن الدنيا

وَمافة هللا مل تكن عند مبفـا  ألنـه ربـط مصـريه َبلعباسـيني الـ ي غرقـوا ك ملـ اهتم 
 يهم ومل خيافوا هللا تعاىل ك ذلك.فظلموا الناس وجاروا عل وقتلوا األةمة األطهار 

 َاقبة الذين ال خيافون هللا 
إىل مكـــة حاجــاً حــ  انتهــى إىل واق بــني مكـــة  خــرج اإلمــام علــي بــن احلســني 

: انـــح . قـــا  معليـــه الســـالم واملدينـــة فـــإذا هـــو برجـــل يقطـــع الطريـــقف قـــا : فقـــا  لعلي
فـــأان »ا معـــك. قـــا : قـــا : أريـــد أن أقتلـــك و خـــ  مـــ «تريـــد مـــاذا؟»: معليـــه الســـالم 

فــدع معــي »: معليــه الســالم قــا : فقــا  اللــ : ال. قــا   «أقااــك مــا معــي وأحلــك
قـا : انةـمف قـا : فـإذا أسـدان  «فـأين ربـك؟»: معليه السالم فأىبف قا   «ما أتبلغ به

زعمـــت أن ربــــك عنــــك »مقـــبالن بــــني يديـــه فأخــــ  هـــ ا برأســــه وهــــ ا برجليـــهف قــــا : 
 .  (43)«انةم

رت قاسم ذهـب صـديق ل إىل أحـد الـوزراا يراجعـه ك قضـيةف وك ك أايم عبد الك

                                                        

 .28سورة فاطر:   41م
 .185ص 2تنبيه اًواطر ونحهة النوا(ر: ج  42م
 .36ة 3ب 41ص 46حبار األنوار:  ج  43م
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األثنـاا  ـاه عـن عمـل حـرام قـد ارتكبـه ـ أي الـوزير ـ حيـث قـا  لـه صـديقنا: اتـق هللاف 
فكـان جـواب الــوزير: إن هللا ذهـب بــمإجازة ف وعنــدما عـاق هـ ا الصــديق ونقـل ل مــا 

قصـــيدة عنوا ـــا مك بـــالقي   قار بينـــه وبـــني الـــوزير وذكـــر ل جـــواب الـــوزيرف أنشـــدت
 وقد  منتها ذلك املوقل ك بيت أو بيتني:

 ِف ب            ال ي ِف ب            ال ي حي              ُح            زاب              ازه
 

 
 يص                  رإ القائ                  ل هللا تع                  اىل ِف إج                  ازة

 
 

  كانـــت  ايـــة هـــ ا الـــوزير بعـــد مـــدة اإلعـــدام علـــى يـــد الســـلطة وبنهايـــة فجيعـــةف 
فانــه تعــاىل لــي  بنــاةم ولــي  ك  وهــ ه عاقبــة مــن ال خيــاف هللاف نعــم فــإن هللا َبملرصــاق

 إجازة كما تو ه.
بقولــه إلســحاق بــن عمـــار:  معليــه الســالم وقــد أشــار إىل ذلــك اإلمــام الصــاقق 

فإنــه يــراسف فــإن كنــت تــرن إنــه  اي إســحاقف خــل هللا كأنــك تــراهف وإن كنــت ال تــراه»
ال يــراس فقــد كوــرتف وإن كنــت تعلــم إنــه يــراس   بــرزت لــه َبملعصــيةف فقــد جعلتــه مــن 

 .(44)«أهون النا(رين عليك

                                                        

 .2َبب اًوف والرجاا ة 67ص 2الكاك: ج  44م
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 هتي ة األسباب
 

وبعـــد كـــل مـــا قـــدمناه مـــن  ـــات لتـــاريخ العـــراق املســـلم ومصـــاقرة حريتـــه مـــن قبـــل 
مـــاا والنـــاس أمـــام هـــ ه ا نـــة مســـتقباًلف الفـــرب وأعوانـــهف وبّينـــا شـــيئاً مـــن مســـؤولية العل

فالبد لنا مـن تعيـني و(يوتنـا ك الوقـت احلا ـر ونـن خـارج العـراق حيـث الـالزم بـ   
 اجلهد ك مسألتني مهمتني و ا:

ية  التَو
ال كيــح علـــى التبليـــغ والتوعيــة إليصـــا  كلمـــة احلــق لكافـــة شـــراةح  املس    لة األوىل:

ك كل شيا وهـ ا مـن واجبـات كـل العـاملني ك  اجملتمع وعلى نطاق واسعف والتوكري
حقــل علــوم الــدين  مــن أجــل هتيئــة األســباب بشــكل متكامــل ورصــني وإرســاا قعــاةم 
احلريـــة الـــيت ســـلبت وإ(هارهـــا للنـــاسف وتو ـــيح األهـــداف لـــئال نقـــع رنيـــة ك حباةـــل 

 املكيدة اليت نسجت من قبل.
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 الدَاء
ألنــه بيــده كــل شــياف لــ ا فإنـــه  (45)دنياإن هللا وراا كــل أمــور الـــ املس   لة الثاني  ة:

وََنُْن َُقْ َرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ تعاىل يقو : 
(46). 

َوِإَذا وأحــــد األمــــور الــــيت كلونــــا  ــــا هللا تبــــارس وتعــــاىل هــــو الــــدعاا حيــــث قــــا : 
ََ   انِ  اِع ِإَذا َ  َْ   َوَة ال   دَّ ََ   ينِ  فَ   ٌِين ِ َقرِي   َو ُُِجي   ُو َ  بَ   اِ ي  َِ فَ ْلَيْس   َتِبيُبوا ِ   َس    ََلَ  

َوْليُ ْؤِمُنوا ِب َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدونَ 
(47). 

فاذُْكُروين َُذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِ  َواَل َتْكُفُرونِ وقا  سبحانه: 
(48). 

ولكن َيب أن يكون قعا ان حقيقياً َيضـره القلـب وتتوّحـد فيـه النوـوسف ألن هللا 
ُوا َما َِأَنْ ُفِسِهمْ ِإنَّ هللَا اَل يُ َغريِ ُ تعاىل قا :  ََّ يُ َغريِ   َما ِبَقْومح َح

(49). 
معليه فقــــد جــــاا عــــن ســــليمان بــــن عبــــد هللا قــــا : كنــــت عنــــد أ  احلســــن موســــى

قاعــداً فــأ  َبمــرأة قــد صــار وجههــا قواهــا فوقــع يــده اليمــش ك جبينهــا ويــده  الســالم 
هللاَ الَ يُ غَ  ريِ ُ َم  ا  ِإنَّ »اليسـرن مــن خلـل ذلــك   عصـر وجههــا عــن اليمـني   قــا : 

ُوا َم ا َِأَنْ ُفِس ِهمْ  ََّ يُ غَ ريِ  احـ ري أن »: معليـه السـالم فرجـع وجههـا فقـا  « ِبَقْومح َح
 .«توعلني كما فعلت

 .«ذلك مستور إال أن تتكلم به»قالوا: اي بن رسو  هللا وما فعلت؟ فقا : 
                                                        

ســـورة طـــه:  َوقُـــْل َربِّ زِْقِ  ِعْلمـــاً   تـــرن أن كـــل فعـــل مـــن أفعالنـــا ينســـب إىل هللا تعـــاىل  ومـــن  45م
« ارزقنــا توفيــق الطاعــة»و« اعــ ان مــن الســامة والكســل والوــ ة»و« ووفقــع ك النجــاة واال ــاة»ف 114

 وغري ذلك من املقتطوات من األقعية املباركة. 
 .16سورة ق:   46م
 .186سورة البقرة:   47م
 .152سورة البقرة:   48م
 .11سورة الرعد:   49م
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ا فالتوــت فســألوها فقالــت: كانــت ل  ــرة فقمــت أصــلي فظننــت أن زوجــي معهــ
 .(50)إليها فرأيتها قاعدة ولي  هو معهاف فرجع وجهها على ما كان

إن هللا مل يعــط ليأخــ ف ولـــو أنعــم علـــى »: مصـــلى هللا عليــه و لـــه وقــا  رســو  هللا 
قوم ما أنعم وبقوا ما بقي الليل والنهار ما سلبهم تلك النعم وهـم لـه شـاكرونف إال أن 

ِإنَّ هللاَ الَ ىل معصــية وذلـــك قولــه تعـــاىل: يتحولــوا  مـــن شــكر إىل كوـــر ومــن طاعـــة إ
ُوا َما َِأَنْ ُفِسِهمْ  ََّ يُ َغريِ   . »(51)يُ َغريِ ُ َما ِبَقْومح َح

واإلنســان لــو أراق أن يطلــب حاجتــه فعليــه أن يقــل بــني يــدي هللا بســالمة قلــب 
وبقلــب حا ـــرف ويقـــل بســـاحة رمحـــة هللا راجيـــاً طالبـــاً حاجتـــهف ال أن يكتوـــي بلقلقـــة 

ان وإ(هـــار بعـــض الكلمـــات مـــن قون أن يـــدرس عمقهـــا ومفحاهـــاف كمـــا أن علـــى اللســـ
الوســـيلة  اإلنســـان إذا اراق قضـــاا حاجتـــه ال ينســـى التوســـل َبألةمـــة األطهـــار أل ـــم 

َوابْ تَ ُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلةَ إىل هللا تعاىلف وهللا تعاىل يقو : 
(52). 

معليــــه ةمــــة مــــن ولــــد احلســــني األ»: مصــــلى هللا عليــــه و لــــه فقــــد قــــا  رســــو  هللا 
مــن أطــاعهم فقــد أطــاع هللا ومــن عصــاهم فقــد عصــى هللا عحوجــل هــم العــروة  الســالم 

 .(53)«الوثقى وهم الوسيلة إىل هللا عحوجل
وَبلعمل وفق هاتني املسـألتني بشـرطها وشـروطها وبنيـة خالصـة هلل تعـاىل ال شـاةبة 

صــاران بتحريـر العــراق مــن طفاتــه فيهـا أي  الوــرج وهــو قريـب إن شــاا هللاف وســيكون انت
إن شــاا  (54)بدايــة االنتشــار اإلســالميف وإرســاا حكومــة املليــار ونصــل املليــار مســلم

هللا تعـــاىلف وســـيكون إحيـــااان هلـــ ه الـــ كرن العظيمـــة وهـــي والقة اإلمـــام أمـــري املـــؤمنني 

                                                        

 من سورة الرعد. 18ة 205ص 2توسري العياشي: ج  50م
 ك الت ويل وال هيب. 5ب 31إرشاق القلوب: ص  51م
 .35سورة املاةدة:   52م
 .217ة 31ب  58ص 2: جمعليه السالم عيون أخبار الر ا   53م
 املسلمني املليارين حسب بعض اإلحصااات. هـ بلفت نووس1422وك العام احلال سنة   54م
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إن شـاا هللا ك السـنوات القاقمـة مـت قبـة سـيدان  معليـه السـالم علـي بـن أ  طالـب 
كمـا كـان متبعـاً ك م ـل هـ ه الـ كرن قبـل عـدة   معليـه السـالم وموالان اإلمام احلسـني 

 .(55)سنوات
اللهـــــم إ  أســـــألك حبـــــق ينمـــــد نبيـــــك و يبـــــك وصـــــووتك وأمينـــــك ورســـــولك إىل 
ــدين وقاةـــــد الفـــــر ا جلـــــني الوصـــــي الـــــوك  خلقـــــك وحبـــــق أمـــــري املـــــؤمنني ويعســـــوب الـــ

ق والباطـــل والشـــاهد لـــك والـــدا  عليـــك والصـــّديق األكـــ  والوـــاروق األعظـــم بـــني احلـــ
والصــاقع أبمــرس واجملاهــد ك ســبيلكف مل ًخــ ه فيــك لومــة الةــم أن تصــلي علــى ينمــد 

 .(56)و   ينمد
  

                                                        

حيــث كــان َيتوــل  ــ ه املناســبة املباركــة ك كــربالا املقدســة وتتــحين املدينــة أب ــى حلــة ويقــام فيهــا   55م
 مهرجان كبري مضره ش صيات قينية وعلمية ورجا  الدولة الكبار.

 فيما يعمل ك ذي احلجة. 48الوصل  686مصباة الكوعمي: ص  56م
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 من هدي القرآن احلكيم 

 من يقو ان إىل النباة؟
 ُ: التوكل َلى هللا
َََلى هللِا فَ ُهَو َحْسُبُه ِإنَّ هللاَ قا  تعاىل:  ََبِلُغ َُْمرِهِ  َوَمن يَ تَ وَكَّْل 

(57). 
وََكَفى َِبَّللَِّ َولِي ًا وََكَفى َِبَّللَِّ َنِصرياً وقا  عحوجل: 

(58). 
ِلمَ وقا  سبحانه:  َََلى هللِا ِإنَّ هللَا َيُِوُّ اْلُمتَ وَكِ  َََزْمَت فَ تَ وَكَّْل  َذا  فٌَِ

(59). 
َتَص  وقا  جل وعال:   َْ َ ةح فََ مَّا الَِّذيَن آَمنُ وا َِبَّللَِّ َوا َْ ُموا بِ ِه َفَس ُيْدِخُلُهْم ِف َر

ِمْنُه َوَفْضلح َويَ ْهِديِهْم ِإلَْيِه ِصَراطاً ُمْسَتِقيماً 
(60). 

                                                        

 .3ة الطالق: سور   57م
 .45سورة النساا:   58م
 .159سورة    عمران:   59م
 .175سورة النساا:   60م
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 ب: العلماء

ًة يَ ْهُدوَن َأَِْمِرانَ قا  تعاىل:  َوَجَعْلَناُهْم َُئِمَّ
(61). 

َََلى ُهَدًى ِمْن َرّبِ ِْم َوُُولَِ َ  ُهُم اْلمُ وقا  عحوجل:  ْفِلُحونَ ُُولَِ َ  
(62). 

يِن َولِيُ ْن  ِذُروا قَ   ْوَمُهْم ِإَذا رََجُع  وا ِإلَ  ْيِهْم َلَعلَُّه  ْم وقــا  ســبحانه:  لِيَ تَ َفقَُّه  وا ِف ال  دِ 
ََيَْذُرونَ 

(63). 
َش  ِهَد هللاُ َُنَّ  ُه الَ ِإلَ  َه ِإالَ ُه  َو َواْلَمالَِئَك  ُة َوُُولُ  وا اْلِعْل  ِم قَائِم  اً وقــا  جــل وعــال: 

َِبْلِقْسطِ 
(64). 

 ج: لزوم التقوى
ََلَ   ْيِهْم بَ رََك   ا ح ِم   َن قـــا  تعـــاىل:  َولَ   ْو َُنَّ َُْه   َل اْلُق   َرى آَمنُ   وا َوات ََّق   ْوا َلَفَتْحنَ   ا 
السََّماِء َواألْرضِ 

(65). 
ََْنُه َسيِ َ اتِِه َويُ ْعِظْم َلُه َُْجراً وقا  عحوجل:  َوَمْن يَ تَِّق هللَا ُيَكفِ ْر 

(66). 
َََْع    ْل لَ    ُه َ َْرج    اً َوَم    وقـــا  ســــبحانه:  َويَ ْرزُقْ    ُه ِم    ْن َحْي    ُ  الَ   ْن يَ تَّ    ِق هللاَ 

ََيَْتِسوُ 
(67). 

َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقمَ  وقا  جل وعال: 
(68). 

                                                        

 .73سورة األنبياا:   61م
 .5سورة البقرة:   62م
 .122سورة التوبة:   63م
 .18سورة    عمران:   64م
 .96سورة األعراف:   65م
 .5سورة الطالق:   66م
 .3 -2سورة الطالق:   67م
 .83سورة القص :   68م
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َََْعْل َلُه ِمْن َُْمرِِه ُيْسراً  وقا  عحوجل:  َوَمْن يَ تَِّق هللَا 
(69). 

  : التفكري ِف كل شيء
َه  اِر اَلَ  ح ِإنَّ ِف قــا  تعــاىل:   َخْل  ِق السَّ  َمَواِ  َواألْرِض َواْخ  ِتاَلِف اللَّْي  ِل َوالن َّ
ََلَ ى ُجنُ وِّبِْم َويَ تَ َفكَّ  ُروَن ِف  أُلوِ  األْلبَ اِب  الَّ ِذيَن يَ ْذُكُروَن هللاَ ِقَيام اً َوقُ ُع و اً َو

َخْلِق السََّمَواِ  َواألْرِض رَب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا ََبِطالً 
(70). 

يع  اً ِمْن  ُه ِإنَّ ِف قـا  عحوجـل:  َِِ َوَس  خََّر َلُك  ْم َم  ا ِف السَّ َمَواِ  َوَم  ا ِف األْرِض 
َذِلَ  اَلَ  ح ِلَقْومح يَ تَ َفكَُّرونَ 

(71). 
ُهَو الَِّذي َُنْ َزَت ِمَن السَّ َماِء َم اًء َلُك ْم ِمْن ُه َش َراَب َوِمْن ُه َش َبَر وقا  سبحانه: 

نَ   اَب َوِم  ْن ُك   لِ    ِفي  ِه ُتِس  يُمونَ  َْ يُ ْنبِ   ُت َلُك  ْم بِ  ِه ال   زَّرَْع َوالزَّيْ تُ  وَن َوالنَِّخي  َل َواأل
الثََّمَراِ  ِإنَّ ِف َذِلَ  الَيَة ِلَقْومح يَ تَ َفكَُّرونَ 

(72). 
ال:  ََْمى َواْلَبِصرُي ََُفالَ تَ تَ َفكَُّرونَ وقات جل َو ُقْل َهْل َيْسَتِوي األ

(73). 
 ه : الدَاء 
ََاؤُُكمْ ىل: قا  تعا ُقْل َما يَ ْعَبؤا ِبُكْم َرِبِ  َلْوالَ ُ 

(74). 
َُوين َُْسَتِبْو َلُكمْ وقا  عحوجل:  اْ 

(75). 
اِع ِإَذا وقـا  سـبحانه:  َْ َوَة ال دَّ ََ ينِ  فَ ٌِين ِ َقرِي َو ُُِجي ُو َ  بَ اِ ي  َِ َوِإَذا َس  ََلَ  

                                                        

 .4سورة الطالق:   69م
 .191-190سورة    عمران:   70م
 .13سورة اجلاثية:   71م
 .11-10سورة النحل:   72م
 .50سورة األنعام:   73م
 .77سورة الورقان:   74م
 .60سورة غافر:   75م
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ََاِن فَ ْلَيْسَتِبيُبوا ِ    َ
(76). 
َ       ت هللِا َقرِي       َو ِم       َن وَ وقــــــا  جـــــــل وعـــــــال:  َْ َُ       وُه َخْوف       اً َوَطَمع       اً ِإنَّ َر اْ 

اْلُمْحِسِنمَ 
(77). 

 و: التحرر من العبو ية لغري هللا
يع  اً َُفَ َنْ  َت ُتْك  رُِه قــا  تعــاىل:  َِِ َولَ  ْو َش  اء رَبُّ  َ  ألَم  َن َم  ْن ِف األْرِض ُكلُُّه  ْم 

ََّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنمَ  النَّاَس َح
(78). 

ِإانَّ َهَديْ َناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكراً َوِإمَّا َكُفوراً حوجل: وقا  ع
(79). 

َوقُ     ِل احْلَ     قُّ ِم     ْن رَبِ ُك     ْم َفَم     ْن َش     اء فَ ْليُ      ْؤِمْن َوَم     ْن َش     اء وقـــــا  ســـــبحانه: 
فَ ْلَيْكُفرْ 

(80). 

                                                        

 .186سورة البقرة:   76م
 .56سورة األعراف:   77م
 .99سورة يون :   78م
 .3سورة اإلنسان:   79م
 .29سورة الكهل:   80م
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 من هدي السنة املطهرة

 من يقو ان إىل النباة؟
 ُ: التوكل َلى هللا
اي أَب ذرف إن سـرس : »ك وصـية أل  ذر  صـلى هللا عليـه و لـه مقا  رسو  هللا 

 .(81)«أن تكون أقون الناس فتوكل على هللا..
مــــن توكــــل علــــى هللا ذلــــت لــــه الصــــعاب : »معليــــه الســــالم وقــــا  أمــــري املــــؤمنني 

 .(82)«وتسّهلت عليه األسباب وتبوأ اًوض والكرامة
لـــى هللا ال يفلــب ومـــن اعتصـــم مــن توكـــل ع: »معليـــه الســـالم وقــا  اإلمـــام البــاقر 

 .(83)«َبهلل ال يهحم
مــن توكـــل علـــى هللا أ ـــاات لـــه الشـــبهات : »معليـــه الســـالم وقــا  أمـــري املـــؤمنني 

 .(84)«وكوي املؤانت وأمن التبعات

                                                        

 .63ص 2تنبيه اًواطر ونحهة النوا(ر: ج  81م
 .3888ك التوكل ة 6الوصل  197غرر احلكم وقرر الكلم: ص  82م
 ك التوكل على هللا... 4الوصل  17مشكاة األنوار: ص  83م
 .3887ك التوكل ة 6الوصل  197غرر احلكم وقرر الكلم:  ص  84م
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 ب: طاَة العلماء
إن م ـل العلمـاا ك األر  كم ـل النجـوم : »مصلى هللا عليـه و لـه قا  رسو  هللا 

ك (لمـــــات الـــــ  والبحـــــرف فـــــاذا طمســـــت أوشـــــك أن تضـــــل ك الســـــماا يهتـــــدي  ـــــا 
 .(85)«اهلداة

 .(86)«إن العلماا ورثة األنبياا: »معليه السالم وقا  أ  عبد هللا 
اعملــوا ان صــحبة العــامل واتباعــه قيــن يــدان : »معليــه الســالم وقــا  أمــري املــؤمنني 

ورفعـة فـيهم هللا به وطاعتـه مكسـبة للحسـناتف ةحـات للسـيئاتف وذخـرية للمـؤمننيف 
 .(87)«ك حياهتم ومجيل بعد ةاهتم

 ج: لزوم التقوى
أوصـــــيك بتقـــــون هللا فانـــــه رأس أمـــــرس  : »مصـــــلى هللا عليـــــه و لـــــه قـــــا  رســـــو  هللا 

 .(88)«كله
مـن اتقـى هللا سـبحانه جعـل لـه مـن كـل هـم : » معليه السـالم وقا  أمري املؤمنني 

 .(89)«فرجاً ومن كل  يق َمرجاً 
أوصــيكم عبــاق هللا بتقــون هللاف فــان التقــون : »عليــه الســالم موقــا  أمــري املــؤمنني 

أفضل كنـح وأحـرز حـرز وأعـح عـّحف فيـه  ـاة كـل هـاربف وقرس كـل طالـبف و(وـر كـل 

                                                        

فصــل فيمــا روي عــن النــيب  104املريــد: ص ف وأنظــر منيــة21َبب العلــم ة 1ا جــة البيضــاا: ج  85م
 .مصلى هللا عليه و له 

 ثواب طالب العلم. 131ف وثواب األعما : ص2َبب العلم ة 32ص 1الكاك: ج  86م
 .14ة 188ص 1الكاك: ج  87م
 .أل  ذر  مصلى هللا عليه و له َبب وصية النيب  206أعالم الدين: ص  88م
 .5951ة 5صل الو 272غرر احلكم وقرر الكلم: ص  89م
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 .(90)«غالب
أوصـــيكمف عبـــاق هللاف بتقـــون هللا وطاعتـــهف : »معليـــه الســـالم وقـــا  أمـــري املـــؤمنني 

 .  (91)«فإ ا النجاة غداًف واملنجاة أبداً 
 ِف كل شيء  : التفكر

 .(92)«فكر ساعة خري من عباقة سنة: »مصلى هللا عليه و له قا  رسو  هللا 
 .(93)«إن التوكر يدعو إىل ال  والعمل به: »معليه السالم وقا  أمري املؤمنني 

لكـــــــل شـــــــيا قليـــــــل وقليـــــــل العاقـــــــل : »معليـــــــه الســـــــالم وقـــــــا  اإلمـــــــام الكـــــــا(م 
 .(94)«التوكر

إذا لوحـت الوكـر ك مجيـع أفعالـك حسـنت : »م معليـه السـالوقـا  أمـري املـؤمنني 
 .(95)«عواقبك ك كل أمر

 
 ه . الدَاء

الـــدعاا ســـالة املـــؤمنف وعمـــاق الـــدينف : »مصـــلى هللا عليـــه و لـــه قـــا  رســـو  هللا 
 .(96)«ونور السماوات واألر 
 .(97)«الدعاا موتاة الرمحة ومصباة الظلمة: »معليه السالم وقا  أمري املؤمنني 

                                                        

 .88تنبيه اًواطر ونحهة النوا(ر: ص  90م
 وأتباع قينه. وأهل بيته  مصلى هللا عليه و له ك صوة النيب  161 ج البالغةف اًطبة:   91م
 . 152املسلك الرابع ة 57ص 2غوال اللئال: ج  92م
 .55َبب التوكر ة 55ص 2الكاك: ج  93م
 .10083ة 100ب 18ص 9مستدرس الوساةل: ج  94م
 .13115ة 33ب 307ص 11مستدرس الوساةل: ج  95م
 .95ة 31ب 36ص 2: جمعليه السالم عيون أخبار الر ا   96م
 .5ة 284قعوات الراوندي: ص  97م
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الـدعاا موـاتيح النجـاةف ومقاليـد الوـالة وخـري الـدعاا مـا : »لسالم معليه اوقا  
 .(98)«صدر عن صدر نقي وقلب تقي

ف فقيــــل: اي بــــن «علــــيكم بســــالة األنبيــــاا: »معليــــه الســــالم وقــــا  اإلمــــام الر ــــا 
 .(99)«الدعاا»رسو  هللاف وما سالة األنبياا؟ قا : 

 و. التحرير من العبو ية لغري هللا
أيهــا النــاس ان  قم مل يلــد عبــداً وال أمــة وان : »معليــه الســالم  قــا  أمــري املــؤمنني
 . (100)«الناس كلهم أحرار

 .(101)«ال تكن عبد غريس وقد جعلك هللا حراً : »معليه السالم وقا  
ــدين فكــــــــر فعلتــــــــه : »معليــــــــه الســــــــالم وقــــــــا  اإلمــــــــام الصــــــــاقق  ان صــــــــاحب الــــــ

 .(102)« السكينةف..ورفض الشهواتف فصار حراً..
احلــر حــر وان مســه الضــرف العبــد عبـــد وان : »معليــه الســالم املــؤمنني وقــا  أمــري 
 .(103)«ساعده القدر

                                                        

 .769مصباة الكوعمي: ص  98م
 .52اجلملة األوىل ة 19ص 4غوال اللئال: ج  99م
 .198ص 1 ج السعاقة: ج  100م
 .معليه السالم ل مام احلسن  معليه السالم  ف وصيته31 ج البالغةف الكتاب:   101م
 .23ة 11ب 53ص 2حبار األنوار: ج  102م
 .7711ك احلرية ة 5الوصل  335غرر احلكم وقرر الكلم:  ص  103م
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