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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 يـُْؤِتي اْلْيْكَمَة 

 َشاُء َوَمْن يـُْؤَت اْلْيْكَمَة َمْن يَ 
َ َخْْياً َكثيْياً َوَما َيذَّكَُّر   فـََقْد أُوِتي

 إيالَ أُولُو األْلَبابي 
 

 صدق هللا العلي العظيم 
 269سورة البقرة: 
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 كلمة الناشر

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 إن الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل...

 يشها األمة اإلسالمية..واملشكالت الكبْية اليت تع
 واملعاانة السياسية واالجتماعية اليت نقاسيها مبضض...

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

ت حياتــه وتتــدخو مباهــرة ك حــو مجيــع أزماتــه ومشــكالته ك اإلنســان ك كــو هــؤونه وج ةيــا
 اْلرية واألمن والسالم وك كو جوانب اْلياة..

والــتعطا الشــديد إىل إعــاقة الــروة اإلســالمية األصــيلة إىل اْليــاةف وبلــورة الثقافــة الدي يـــة 
ملسـتقبو اْلّيةف وبث الوعي الوكري والسياسي ك أب اء اإلسالم كي يتمك وا من رسم خريطـة ا

 املشرق أبهداب اجلوون وذرف العيون ومسالت األانمو..
كــو ذلــك قفــع املؤسســة ألن تقــوم ةعــداق ضموعــة مــن ا الــرات التوجيهيــة القيمــة الــيت 
ألقاها مساحة املرجع الديين األعلى آية هللا العظمـى السـيد دمـد اْلسـيين الشـْيازي ظقام  لـه  

هـــؤون اْليـــاة الورقيـــة واالجتماعيـــةف وقم ـــا بطباعتهـــا ك  ـــروف وأزم ـــة  تلوـــةف حـــو   تلـــ  
مســــانة م ــــا ك نشــــر الــــوعي اإلســــالميف وســــّداً لــــبعض الوــــرا  العقاةــــدي واألخالقــــي ألب ــــاء 

 املسلمني من أجو غٍد أفضو ومستقبو ضيد..
 وذلك انطالقاً من الوحي اإلهلي القاةو:

 ُيِن َولِيُنِذرُوا قَ ْوَمه ْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذرُونَ لِيَ تَ َفقَُّهوا ِف الدِ 
(1). 

الــذي هــو أصــو عقالةــي عــام يرهــدان إىل وجــوب التوقــه ك الــدين وانــذار األمــةف ووجــوب 
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 رجوع اجلاهو إىل العامل ك معرفة أحكامه ك كو مواقوه وهؤونه..
 كما هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:

 ِ فَ َبشِ   ْر ِببَ  ا   ُالَّ  ِذيَن َيْس  َتِمُعوَن اْلَق  ْوَي فَ يَ تَِّبُع  وَن َهْحَس  َنُك ُهولَيِ  َه الَّ  ِذيَن َ   َداُ ُم هللا
األَْلَبابِ  اَوُهولَِيَه ُ ْم ُهوُلو 

(2). 
 ان مؤلوات مساحة آية هللا العظمى السيد دمد اْلسيين الشْيازي ظقام  له  تتسم بـ:

 نسان واْلياة لكوهنا إنعكاساً لشمولية اإلسالم..الت وّع والشمولية ألهم أبعاق اإل هواًل:
فقــد أفــام قلمــه املبــارو الكتــب واملوســوعات الضــامة ك هــت علــوم اإلســالم املاتلوــةف 
آخذاً من موسوعة الوقه اليت جتاوزت ـ حت اآلن ـ املاةة واخلمسني ضلـداًف حيـث تعـد إىل اليـوم 

ــــة مــــروراً بعلــــ وم اْلــــديث والتوســــْي والكــــالم واألصــــو  أكــــس موســــوعة علميــــة اســــتداللية فقهي
والسياســـة واالقتصـــاق واالجتمـــاع واْلقـــوق وســـاةر العلـــوم اْلديثـــة األخـــر .. وانتهـــاًء ابلكتـــب 

   مؤلواً.1500املتوسطة والصغْية اليت تت او   تل  املواليع واليت قد تتجاوز مبجموعها الـظ
 وتستلهم م هما الرؤ  واألفكار.األصالة حيث إهنا تتمحور حو  القرآن والس ة  اثنياً:
 املعاجلة اجلذرية والعملية ملشاكو األمة اإلسالمية ومشاكو العامل املعاصر. اثلثاً:
التحدث بلغة علميـة رصـي ة ك كتاابتـه لـذوي االختصـاا كــظاألصو   وظالقـانون   رابعاً:

شـــواهد مـــن مواقـــع وظالبيـــع  وغْيهـــاف وبلغـــة والـــحة يوهمهـــا اجلميـــع ك كتاابتـــه اجلماهْييـــة وب
 اْلياة.

هــذا ونظــراً ملــا نشــعر بــه مــن مســؤولية كبــْية ك نشــر موــاهيم اإلســالم األصــيلة قم ــا بطبــع 
ونشر هذه السلسلة القيمة مـن ا الـرات اإلسـالمية لسـماحة املرجـع ظقام  لـه  والـيت تقـارب 

مـــن الـــ من ك التســـعة آالف دالـــرة ألقاهـــا مساحتـــه ك فـــاة زم يـــة قـــد تتجـــاوز األربعـــة عقـــوق 
 العراق والكويت وإيران..

نرجو من املوىل العلي القدير أن يوفق ا إلعداق ونشـر مـا يتواجـد م هـاف وأمـالً ابلسـعي مـن 
أجـــو لصـــيو املوقـــوق م هـــا وإخراجـــه إىل ال ـــورف ل ـــتمكن مـــن إكمـــا  سلســـلة إســـالمية كاملـــة 

االجتماعيـــة والسياســــية و تصـــرة ت قـــو إىل األمــــة وجهـــة نظـــر اإلســــالم جتـــاه  تلـــ  القضــــا  
 اْليوية أبسلوب والح وبسيط.. إنه مسيع ضيب.

                                                        

 .18-17سورة ال مر:   2ظ
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

الطيبـني الطـاهرينف واللع ـة  هوالسـالم علـى نبي ـا دمـد وآلـ والصـالة نيفاْلمد هلل رب العـامل
 .قيام يوم الدين إىل ةهم أمجعنيالداةمة على أعدا

 
 

 هصحاب الكهف
 

ب اً قا  هللا تبارو وتعاىل:  ََ  َهْم َحِسْبَت َهنَّ َهْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آََيتِنَ ا َب
  ًَة َوَ ي ِ ْ  ل َ ًْ َيُة ِإىَل اْلَكْهِف فَ َقاُلوا رَب َّنَ ا آتِنَ ا ِم ْن لَ ُدْنَه َر  نَ ا ِم ْن َهْم رَِر َرَش داً ِإْذ َهَوى اْلِفت ْ
  ًَفَضَربْ َنا َبَلى آَذاِِنِْم ِف اْلَكْهِف ِسِننَي َبَد ا   ى ََ ْْبَ نْيِ َهْح ُثَّ بَ َعثْ َناُ ْم لِنَ ْعَلَم َهيُّ احْلِ 

يَ  ةب آَمنُ  وا بِ  َر  ِِ   ِلَم  ا لَِبثُ  وا َهَم  داً  َُّ َبَلْي  َه نَ بَ  َاُ ْم ِ حْلَ  قِ  ِإن َُّه  ْم ِفت ْ  ْم َوزِْ َرُ   ْم ُ   دىً ََنْ  ُن نَ ُق  
  َورََبْطَنا َبَلى قُ ُلوِ ِْم ِإْذ قَاُموا فَ َق اُلوا رَب ُّنَ ا َربُّ السَّ َماَواِت َواأَلْرِل لَ ْن نَ ْدُبَوا ِم ْن ُ ونِ ِك

َُْتُ وَن َبلَ  ِإهَلاً َلَقْد قُ ْلَنا ِإذاً َشَططاً  ْيِهْم ِبُس ْلطَان  َ ُؤالِء قَ ْوُمَنا اَّتََُّذوا ِم ْن ُ ونِ ِك آهِلَ ًة لَ ْوال 
َّ  ْن افْ تَ   َرى َبلَ ى هللِا َك  ِذ ً  َْلَ ُم ِْ َْْلُتُم  وُ ْم َوَم ا يَ ْعبُ  ُدوَن ِإال  هللاَ فَ   ُووا   بَ  نيِ   َفَم  ْن َه َوِإْذ اْبتَ 

َتِ ِك َويُ َهي   َلُك ْم ِم ْن َهْم رُِكْم ِمرَفق اً  ًْ ََ َوتَ  َرى ا  ِإىَل اْلَكْهِف يَنُش ْر َلُك ْم رَبُُّك ْم ِم ْن َر لشَّ ْم
ََِربَ   ْت تَ ْقِرُم   ُهْم َذاَت الشِ    َماِي َوُ    ْم ِف  ْاور َب   ْن َكْهِفِه   ْم َذاَت اْلَيِم   نِي َوِإَذا  ِإَذا طََلَع   ْت ت   
َْ  َو   ِمْن  ُك َذلِ  َه ِم  ْن آََيِت هللِا َم  ْن يَ ْه  ِد هللاُ فَ ُه  َو اْلُمْهتَ  ِد َوَم  ْن ُيْض  ِلْل فَ لَ  ْن  َِ  َد لَ  ُك َولِي   اً  َف

ََتَْس   بُ ُهْم َهيْ َقاَ   اً َوُ    ْم رُقُ   و ب َونُ َقلِ    بُ ُهْم َذاَت اْلَيِم   نِي َوَذاَت الشِ    َماِي وََكْل   بُ ُهْم وَ   ُمْرِش   داً 
ُهْم رُْبب   اً  ُهْم ِف   َراراً َوَلُمِلْي  َت ِم   ن ْ   َ ِس   ب ِذرَاَبْي   ِك ِ ْلَوِص  يِد لَ   و اطََّلْع  َت َبلَ   ْيِهْم َلَولَّْي   َت ِم  ن ْ

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


 رجوع إىل القائمة

 7 

ُهْم َك ْم لَِبثْ  ُتْم قَ اُلوا لَِبثْ نَ ا يَ ْوم اً َهْو بَ ْع َو يَ  ْوم  وََكَذِلَه بَ َعثْ َناُ ْم لِيَ تَ  نَ ُهْم قَاَي قَاِئلب ِمن ْ َساءُلوا بَ ي ْ
َ  ا لَِبثْ   ُتْم فَ  ابْ َعُثوا َهَح  دَُكْم بِ  َورِِقُكْم َ   ِذِه ِإىَل اْلَمِدينَ  ِة فَ ْلَينظُ  ْر َهي َُّه   ا َهزَْك  ى قَ  اُلوا رَبُُّك  ْم َهْبلَ  ُم َِ

ِإن َُّه  ْم ِإْن َيْظَه  ُروا َبلَ  ْيُكْم  ِتُكْم بِ  ِرْز   ِمْن  ُك َوْليَ تَ َلطَّ  ْف َوال ُيْش  ِعَرنَّ ِبُك  ْم َهَح  داً َطَعام  اً فَ ْليَ  اْ 
وََكَذِلَه َهْبثَ  ْرَر َبلَ ْيِهْم لِيَ ْعَلُم وا َهنَّ   يَ ْرُُجُوُكْم َهْو يُِعيُدوُكْم ِف ِملَِّتِهْم َوَلن تُ ْفِلُحوا ِإذاً َهَبداً 

ََ ِفيَه  ا ِإْذ يَ تَ نَ   اَزُبوَن بَ ي ْ  نَ ُهْم َهْم  َرُ ْم فَ َق   اُلوا ابْ نُ  وا َبلَ   ْيِهْم  َوْب  َد هللاِ  َح  قو َوَهنَّ السَّ   اَبَة ال رَيْ  
داً  َِ ِِ َذنَّ َبلَ ْيِهْم َمْس  ََِلُبوا َبَلى َهْم ِرِ ْم لَنَ تَّ َيارً رَب ُُّهْم َهْبَلُم ِ ِْم قَاَي الَِّذيَن  َس يَ ُقوُلوَن   بُ ن ْ

َعةب َواَثِم نُ ُهْم  َثالثَةب رَ  َِ َويَ ُقولُ وَن َس ب ْ اِبُعُهْم َكْلبُ ُهْم َويَ ُقوُلوَن ََخَْسةب َساِ ُسُهْم َكْل بُ ُهْم َرُْج اً ِ ْليَْي 
َِِْم َم   ا يَ ْعَلُمُه   ْم ِإال  قَِلي   لب فَ   ال ُاَ   اِر ِف   يِهْم ِإال  ِم   َراًء ََ   اِ راً َوال  َكْل   بُ ُهْم قُ   ْل َرعِ  َهْبلَ   ُم ِبِع   دَّ

ُهْم َهَحداً َتْستَ فْ  ِإال  َهْن َيَش اء هللاُ   َوال تَ ُقوَلنَّ ِلَشْيء  ِإّن ِ فَاِبلب َذلِ َه َِ داً  ِت ِفيِهْم ِمن ْ
َولَِبثُ  وا ِف    َواذُْك  ْر رَبَّ  َه ِإَذا َنِس  يَت َوقُ  ْل َبَس  ى َهْن يَ ْه  ِدَيِن َرعِ  ألَقْ   َرَب ِم  ْن َ   َذا َرَش  داً 

َِ ِمائَ  ة  ِس  ِننيَ  َُ السَّ  َماَواِت   َواْزَ اُ وا ِتْس  عاً  َكْهِفِه  ْم ثَ  ال َِْي   َ  ا لَِبثُ  وا لَ  ُك  قُ  ْل هللاُ َهْبلَ  ُم َِ
ْع َما هَلُْم ِمْن ُ ونِِك ِمْن َوِل   َوال ُيْشِرُك ِف ُحْكِمِك َهَحداً  ْر ِبِك َوَهْسِْ َِ َواأَلْرِل َهْب

(3). 
جبـار يقـا  لـه  اآل ت الكرمية تتحدث عـن قصـة أصـحاب الكهـ ف وكـانوا ك زمـن ملـك

وقد هـداهم هللا سـبحانه وتعـاىل إىل اإلميـان واملعرفـة ابخلـالق  (4)ظققيانوس  على بعض الروا ت
بعــد أن توكــروا ك خلـــق الســماوات واألرمف وتـــدبروا فيمــا يعبــده قـــومهم مــن أصـــ ام وأو نف 

هم بـــهف  ـــا فـــأق  هـــذا التوكـــْي والتـــدبْي إىل رهـــدهم ح معـــرفتهم ابهلل ســـبحانه وتعـــاىل وارتبـــاط
قعاهم إىل انكار العبوقية إىل امللك نوسه وترو عباقة األص امف وخروجهم مـن بلـدهم خـاةوني 
ماقبني ملا فرله امللك حي ـذاو مـن رقابـة علـى املدي ـة وعلـى اخلـارجني عـن عباقتـهف وخصوصـاً 

 هؤالء الوتية املؤم ة.

                                                        

 .26-9لكه : سورة ا  3ظ
وراجـــع متـــام اْلـــديث  4قصـــة أصـــحاب الكهـــ  ة 27ابب  422ا 14راجـــع  ـــار األنـــوار:    4ظ

 .األو  من الباب نوسه فالقصة م قولة بكاملها عن اإلمام أمْي املؤم ني 
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اإلميــــان  ألن هللا ســــبحانه  إذن هــــؤالء جعلــــوا التوكــــْي طريقــــاً إىل الرهــــدف وهــــو طريــــق  إىل
ع ــدما يــر  العبــد وقــد تقــدم خطــوة ك طريقــه ســبحانه يقــدم إليــه  طــواتف وقــد ورق ك ذلــك 

ف وهـؤالء فّكـروا (5)«عبدي تقدم إيل هـساً أقـدم إليـك مـيالً »روا ت ورق ك اْلديث القدسي: 
 وتدبروا ابخللق فوّفقهم اخلالق للوصو  إليه.

 الرشد بند هصحاب الكهف
قـــد ذكـــر هللا تعـــاىل مســـألة اهلدايـــة والرهـــد ك اآل ت الكرميـــة املتقدمـــة مـــراراً وفيهـــا اآليـــة و 

ًَة َوَ يِ ْ  لََنا ِمْن َهْمرَِر َرَشداً الكرمية من قوله تعاىل:  ًْ رَب ََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَه َر
(6). 

َيةب آَمُنوا ِبَر ِ ِْم َوزِ  وأيضاً قوله تعاىل:  ْ َرُ ْم ُ دىً ِإن َُّهْم ِفت ْ
(7). 

َذلِ َه ِم ْن آََيِت هللِا َم ْن يَ ْه ِد هللاُ فَ ُه َو اْلُمْهتَ ِد َوَم ْن ُيْض ِلْل فَ لَ ْن  َِ َد لَ ُك وقوله تعـاىل: 
َولِي اً ُمْرِشداً 

(8). 
ا َواذُْك   ْر رَبَّ   َه ِإَذا َنِس  يَت َوقُ   ْل َبَس  ى َهْن يَ ْه   ِدَيِن َرعِ  ألَقْ   َرَب ِم   ْن َ    ذَ وقولــه تعــاىل: 

َرَشداً 
(9). 

وي بغــي لسنســان املــؤمن أن يــدعو ربّــه قاةمــاً ويســأله أن يهديــه ســبو ال جــاة و خــذ بيــده 
إىل طريــق اخلــْي وذلــك ألن علــى اإلنســان أن يهيــس املقــدمات ويســلك الطريــقف ح يســـأ  هللا 

 سبحانه وتعاىل أن يوفقه للاامتة اْلس ة والوصو  إىل اهلدف ال اجح.
املوصــلة إىل ال جــاة هــو الرهــد الوكــري وقــد جــاء الرهــد ـ ك بعــض  ومــن أهــم املقــدمات

قَ ْد معانيه ـ مبعىن: االهتـداء إىل املطلـوب وهـو مقابـو الغـّي حيـث يقـو  هللا سـبحانه وتعـاىل: 
َ الرُّْشُد ِمَن اْلَيي ِ  تَ بَ نيَّ

(10). 
                                                        

/ 6ة 14ب 313ا 3ف و ـار األنـوار:  5909ة 7ب 297ا 5أنظر مستدرو الوساةو:    5ظ
 .5ة 11ب 189ا 84و  

 .10رة الكه : سو   6ظ
 .13سورة الكه :   7ظ
 .17سورة الكه :   8ظ
 .24سورة الكه :   9ظ
 .256سورة البقرة:   10ظ
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ىن أن هـذا فع دما نقـو  اإلنسـان الراهـد أو الرهـيد فقـد نعـين بـه مـرة الرهـد اجلسـدي: مبعـ
 اإلنسان ترو وراءه مرحلة الطوولة وولع القدم ك مرحلة الشباب.

 ومرة نعين به...
الرهــد العقلــي والوكــري: الــدا  علــى مســتو  الوهــم والتوكــْي املوصــو إىل ال تــاة  اْلســ ة 

 وهذا هو الذي يدور الكالم حوله.
 
 

 الرشد الفكري
 

سة التاريخ ولليـو أحداهـهف وك هـذا قد حيصو اإلنسان على الرهد الوكري عن طريق قرا
القســـم مـــن قراســـة فلســـوة التـــاريخ يتعـــرف علـــى أســـباب  هـــور العقاةـــد واختالفهـــاف ومـــا هـــي 
الدوافع وا ركات للثورات والتحوالت االجتماعية ك األمـم والشـعوبف كمعرفـة أسـباب  هـور 

يت تعيشـها مـن التـأخر الدو  الكـس  وأسـباب ااطـال الـدو  الضـعيوةف واألولـاع املأسـاوية الـ
واجلموق الوكري الذي يطغى عليهاف وكي  استعمرت من قبو الدو  ومن مناذ  هذه اْلقيقـة 

. وهــــهاقتهف وفلســــوة صــــلح اإلمــــام اْلســــن  أيضــــاً معرفــــة أســــباب هــــورة اإلمــــام اْلســــني 
 وكذلك فلسوة تطور الدو  أو التأخر للبعض اآلخر.

لســـــوته تعي  ـــــا علـــــى كشـــــ  بعـــــض األســـــرار وهكـــــذاف فدراســـــة التـــــاريخ والتعـــــرف علـــــى ف
والغــــوامض اخلافيــــة علي ــــا واملرتبطــــة  يات ــــا املعاصــــرة أيضــــاًف فــــ حن نــــؤمن إميــــاانً كــــامالً أبن هللا 
سبحانه وتعاىل خلق هـذا الكـون وخلـق عبـاقه مـن طـني ومل يوـرق بـني البشـر ك مـ حهم العقـو 

عــــن الــــبعض اآلخــــر ك  وقـــوة اإلقراوف ولكــــن مــــع ذلــــك نــــر  أن بعـــض األهــــااا يتميــــ ون
ذكـــاةهم ومســـتو هتم العلميـــة العاليـــة ف ـــر  اجلاهـــو والعـــاملف فيـــاتر  مـــالورق ك ذلـــك مـــع أهنـــم 

 متساوون من حيث العقو تكوي اً؟

 تنمية القدرات العقلية
 من ه ا يتباقر إىل الذهن هذا السؤا : ملاذا هذا التواوت ك املستو ت بني ال اس؟
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العقــو  الــيت جعلهــا هللا تعــاىل علي ــا حجــةف فالت ميــة هــي الــيت واجلــواب بســيط وهــو ت ميــة 
 جعلت هذا الورق بني املستو ت.

فال اس من حيث العقو متساوون  ألن العقو مـن املواهـب اإلهليـة فهـو أمـر تكـويين خلقـه 
هللا سـبحانه وأوقعـه ك كـو إنســان ولـيا ابختيـار اإلنسـان أن يكــون عـاقالً مبعـىن ميتلـك عقــو 

عاقو أبن يكون فاقداً لهف فوجوق العقو وعدمه ك اإلنسان ليا اختيار ًف بـو ع ـدما أو ليا ب
خلــق هللا ســبحانه اإلنســان خلقــه عــاقاًل  وهلــذا فــان ال ــاس متســاوون مــن جهــة العقــوف ولكــن 
أعمــا  العقــو وت ميــة القــدرات العقليــة مــن  يــ ات ال ــاس وراجــع إىل اختيــارهمف فــبعض ال ــاس 

صبحوا علماء وقاقة بي ما البعض اآلخر مـع امـتالكهم العقـو ال ي مـون تلـك ي مون مواهبهم في
 العقو  فيبقون طوا  حياهتم مالزمني للجهو واخلرافة.

َِ هَلُ  ْم قُ لُ  وبب ال يَ ْفَقُه  وَن ِ َ  ا قــا  هللا تعــاىل:  ن   ِْ ِ  نِ  َوا َْ ََه  نََّم َكثِ  رياً ِم  ْن ا َِ َوَلَق  ْد َذرَْهَر 
ُروَن ِ َا َوهَلُْم آَذانب ال َيْسَمُعوَن ِ َاَوهَلُْم َهْبنُيب ال ي ُ  َِ ْب

(11). 
ك هــذه اآليــة يبــني هللا تعــاىل أنــه خلــق اخللــق ومــن البــديهي هللا تعــاىل مل ولــن  لــق أحــداً 
بقصــد تعذيبـــه بـــو خلـــق اإلنســان وزّوقه لميـــع املـــؤهالت للراحـــة ومك ــه م هـــاف وأنهـــا العقـــو 

تطاعة علــى متييــ  اْلــق مــن الباطــو واهلــد  مــن الضــال  حيــث ان هــذا العقــو لــه القــدرة واالســ
وال قص من الكما . وترو له اخليار ك سلوو الطريق الذي يشـاء م همـا. وابلتـايل للعقـو قور  

الـدين ال »أنـه قـا :  كبْي ك سعاقة اإلنسان أو هقاءه وكما جاء عـن اإلمـام أمـْي املـؤم ني 
 .(13)«اهد العقو وخال  اهلو  ت جحاس»انه قا :  وع ه  (12)«يصلحه إال العقو

                                                        

 .179سورة األعراف:   11ظ
 الوصو الرابع ك العقو. 315ة 50غرر اْلكم وقرر الكلم: ا  12ظ
 الوصو الرابع ك العقو. 367ة 51غرر اْلكم وقرر الكلم: ا  13ظ
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 تنوع القراءات
ان ت مية هذه العقو  اليت أوقعها هللا تعاىل في ا يتم مبراعاة أحكامها واتباع ارهـاقاهتاف وك 

 هذا طرق ومقدمات عديدة م ها:
قراءة الكتب املت وعة ومباهـرة اْلكمـاء مـن ذوي التجربـة واخلـسة وبكثـرة السـور واالطـالع 

   نواحي اْلياة وغْي ذلك.ك  تل
ان هللا تبـــارو وتعـــاىل أكمـــو لل ـــاس اْلجـــ  ابلعقـــو ف ونصـــر ال بيـــني ابلبيـــانف وقهّلـــم علـــى 

َ  اُن ال  رَِّحيمُ ربوبيتــه ابألقلــةف فقــا :  ًْ ِإنَّ ِف َخْل  ِق   وِإهَلُُك  ْم ِإلَ  كب َواِح  دب ال ِإلَ  َك ِإال  ُ   َو الرَّ
َ ا يَنَف ُع النَّ اَس  السََّماَواِت َواأَلْرِل َواْخِتالفِ  اللَّْي ِل َوالن ََّه اِر َواْلُفْل ِه الَّ ِج َ ْ ِري ِف اْلَبْح ِر َِ

ََّ ِفيَه  ا ِم  ْن ُك  لِ  َ ابَّ  ة   َ  ا َوبَ   ََْي هللاُ ِم  ْن السَّ  َماِء ِم  ْن َم  اء  فََاْحيَ  ا بِ  ِك اأَلْرَل بَ ْع  َد َمْوَِ َوَم  ا َهن  
 َِّ رِيِف الر ََِيِح َوالسََّحاِب اْلُمَس َْ ِر بَ نْيَ السََّماِء َواأَلْرِل آلََيت  ِلَقْوم  يَ ْعِقُلونَ َوَت

(14). 
لــــذا لــــب علي ــــا أن نكــــون ك لــــرو مســــتمر وقاةــــب ك هــــذا اجملــــا  حــــت تت ــــور عقول ــــا 

 ويستيقظ إقراك ا الوكري.
 .(15)«ال بصْية ملن ال فكر له»قا :  فقد قا  أمْي املؤم ني 

 . (16)«رأس االستبصار الوكرة»قا :  وع ه 

                                                        

 .164-163سورة البقرة:   14ظ
 الوصو اخلاما ك الوكر. 580ة 57غرر اْلكم وقرر الكلم: ا  15ظ
 الوصو اخلاما ك الوكر. 578ة 57غرر اْلكم وقرر الكلم: ا  16ظ
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 مَباح الفكر
 

ليا الرهد الوكري كاألقويـة املاتلوـة الـيت تولـع ك علبهـا اخلاصـة ح ترتـب علـى رفـوف 
الصــيدلية ليســتعملها املرلــى وأهــو اْلاجــةف بــو إن الرهــد الوكــري حيتــا  إىل الســعي والع ــاء 

لـذي يغـوا ك الكثْي الكثْي فيما إذا أرقان أن ن الـهف وميكـن أن منثـو ذلـك ونشـبهه ابلغـواا ا
ليست سهلة وامنا يعاين ما يعاين لـد  الغـوا ك البحر الستارا  الآللس فهذا الغواا و يوته 

 أعماق البحر لكي يصو إىل تلك اْلاجة اليت يبحث ع ها وهي الآللس وكما قا  الشاعر:
 وم            ن طل            َ العل            ى س            هر اللي            ال

 
 يي         وص البح         ر ِف طل         َ ال ل           

اإلنسان ابلراحةف بو ابلسعي والتعب واجلهد وسلوو طرقـهف  وكذلك الرهد فانه ال حيّصله 
ومن طرقه: التدبر والتوكْي الداةم ك  تل  جوانـب اْليـاة وهـذا اجلانـب يكشـ  ع ـه القـرآن 

نَ اُه الكرمي وبطرق  تلوة وأساليب مت وعةف حيـث يقـو  هللا سـبحانه:  َهَوَم ْن َك اَن َمْيت اً فََاْحيَ ي ْ
َهاَوَجَعْلَنا َلُك نُور  ََ ِبَارِج  ِمن ْ اً ََيِْشي ِبِك ِف النَّاِس َكَمْن َمثَ ُلُك ِف الظُُّلَماِت لَْي

(17). 
َ ْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال يَ ْعَلُمونَ وقوله: 

(18). 
ات  يَ ْرَفِع هللاُ الَِّذيَن ءاَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُهوُتوا اْلِعْلَم َ رَجَ وقوله: 

(19). 
ـــه تعـــاىل:  الَّ   ِذيَن َيْس   َتِمُعوَن اْلَق   ْوَي فَ يَ تَِّبُع   وَن َهْحَس   َنُك ُهولَيِ   َه الَّ   ِذيَن َ    َداُ ُم هللاُ وقول

َوُهولَِيَه ُ ْم ُهوُلو األَْلَبابِ 
(20). 

إىل غْي ذلك من اآل ت الكثْية اليت تدعوا إىل الوكر الصحيح والتأمو وقراسة مقـدمات 
 ملا للرهد الوكري من قور كبْي ك ب اء حياة اإلنسان وسعاقته. األمور وخوامتهاف

املـؤمن إذا نظـر اعتـس وإذا سـكت توكـر »قـا :  وك هذا جاء عـن مـوالان أمـْي املـؤم ني 

                                                        

 .122سورة األنعام:   17ظ
 .9سورة ال مر:   18ظ
 .11سورة اجملاقلة:   19ظ
 .18سورة ال مر:   20ظ
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 .(21)«وإذا تكلم ذكر وإذا أعطي هكر وإذا ابتلى صس
ر القـيم وتبتـين والوكر كلما كان أصـح وأ  كانـت اْليـاة أقـومف فاْليـاة القيمـة تـرتبط ابلوكـ

عليــه وبقــدر حظهــا م ــه يكــون حظهــا مــن االســتقامة والســعاقة وال جــاة.. والوكــر القــيم يبتــين 
 على أسا ومقوماتف م ها قراسة التاريخ ومواصلة التدبر والتوكْي املستمر وب ظرة لليلية.

 
 

 كيف هصبح لقمان حكيما
 

كـــان يكثـــر التوكـــْي ك ان ســـبب اعطاةـــه اْلكمـــة هـــو انـــه   (22)ذكـــروا ك هـــأن لقمـــان 
نَ  ا لُْقَم  اَن احلِْْكَم  ةَ األهــياء والتــدبر ك األمــور. و َوَلَق  ْد آتَ ي ْ

ف أي معرفــة موالــع األهــياء (23)
وعلم االرتبال بني األسباب واملسببات  يث يعلم كي  ي ه  اإلنسان حت يسـعد ك اْليـاةف 

  ع وجو؟أنه سئو عن لقمان وحكمته اليت ذكرها هللا فعن اإلمام الصاقق 
أمـــا وهللاف مــــا أوِت لقمـــان اْلكمــــة  ســـب وال مــــا  وال أهـــوف وال بســــط ك »: فقـــا  

جسمف وال مجا ف ولك ه كان رجالً قو ً ك أمر هللا متورعاً ك هللاف ساكتاً سكي اف عميـق ال ظـر 
و  وال طويو الوكر حديد ال ظر مستغن ابلعسف مل ي م هناراً قطف ومل يره أحد من ال اس علـى بـ

غاةطف وال اغتسا  لشدة تساهف وعموق نظرهف ولوظـه ك أمـرهف ومل يضـحك مـن هـيء قـطف 
 افة االحف ومل يغضب قطف ومل ميازة إنساانً قطف ومل يورة لشـيء إن أهه مـن أمـر الـدنيا.. ومل 
يسمع قـواًل قـط مـن أحـد استحسـ ه إال سـأ  عـن توسـْيهف وعمـن أخـذهف فكـان يكثـر ضالسـة 

ء واْلكماءف وكان يغشى القضاة وامللـوو والسـالطني فْيهـي للقضـاة  ـا ابتلـوا بـهف ويـرحم الوقها
امللوو والسالطني لغرهتم ابهلل وطمأني تهم ك ذلكف ويعتـس ويـتعلم مـا يغلـب بـه نوسـهف ولاهـد 

                                                        

  املؤمن صواته وعالةمه.الوصو السابع ك 1539ة 90غرر اْلكم وقرر الكلم: ا  21ظ
لقد اختلووا ك هأن نبوتـه فه ـاو مـن عـّده مـن األنبيـاء وبعضـهم مـن عـّده مـن اْلكمـاء مـ هم ابـن   22ظ

عباس وضاهد وقتاقةف وقيو: إن هللا سبحانه خـّْيه بـني ال بـوة وبـني اْلكمـة فاختـار اْلكمـة علـى ال بـوة 
 سورة لقمان. 315ا 8مع البيان:  لصعوبة أمر الثانية وهقو مسؤوليتها. أنظر توسْي ض

 .12سورة لقمان:   23ظ
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بـه هـواهف وحيــار بـه مــن الشـيطانف وكــان يـداوي قلبـه ابلتوكــرف ويـداوي نوســه ابلعـسف وكــان ال 
 .(24)«إال فيما يع يهف فبذلك أوِت اْلكمة.. يظعن

قخــو لـــرار بـــن لـــمرة علــى معاويـــة بعـــد استشـــهاق أمـــْي »وكمــا يـــذكر ك الـــروا ت إنّـــه: 
فقــا  لــه:   لــرار صــ  يل عليــاً فقــا : أعوــين مــن ذلــكف فقــا : اقســمت عليــك  املــؤم ني 

هــديد القــو ف يقــو   لتصــّو ه يلف فقــا : إن كــان البــد مــن ذلــك فانــه كــان وهللا بعيــد املــد ف
فصاًل وحيكم عداًلف يتوجر العلم من جوانبهف وت طق اْلكمة من نواحيهف يستوحا من الـدنيا 

 .(25)«وزهرهتاف و نا ابلليو ووحشتهف وكان غ ير الدمعةف طويو الوكرة...
موكـراً عظيمـاً  س ة  بقـي ويبقـى اسـم أمـْي املـؤم ني  1400اآلن وبعد مرور أكثر من ظ

 جملاالت اباللافة إىل عصمته وامامته ظصلوات هللا وسالمه عليه .ك كافة ا
واليوم ان من األمور الالزمة واملهمة ابل سبة للمسلمني ورمبا كانت أنيتها أكس من بعـض 

 األعما  اهلامة والضرورية هي الرهد الوكري. ملاذا؟
لحقه لرر كبْي مـن ألن بعض تلك األعما  قد يستطيع املسلم أتقيتها بدون آقاهبا وال ي

جرّاء التالي ع ها أو العمو بغـْي صـورهتا املطلوبـةف وان بعـض األلـرار جـراء تركـه لـبعض تلـك 
األعمـــا  ف هنـــا تصـــيبه هـــو كشـــاص ألنـــه تـــرو العمـــو الضـــروري وال متـــا ألـــرارها غـــْيه مـــن 

طـون ال اس.. غْي أن اليوم الذي يصبح فيه املسلمون ال ميلكون الوعي والرهـد الوكـري وال يع
لذلك أي أنية فان املأساة حي ئذ أتتيهم من حيث ال يشعرونف ويصبحون تبعاً للدو  الغربية 

 فيبتعدون عن الواجبات وت تشر بي هم ا رمات أيضاً ويضيع الدين فضالً عن لياع الدنيا.
 
 

 التبليغ املسيحي ِف العرا 
 

هذه القصة الـيت سـأذكرها هـي مـن القصـص الـيت هلـا أتهـْي كبـْي ك الـ واف وهـي تكشـ  
                                                        

 18ب 409ا 13ســورة لقمــانف و ــار األنــوار:   77ا 21أنظــر توســْي تقريــب القــرآن:    24ظ
 .2ة

 .صوته  77ا 1ف وأنظر كش  الغمة:  183اجمللا  104ا 3اجملالا الس ية:    25ظ
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 عّما يعمله أعداء اإلسالم ل شر أفكارهم الضالة بني ضتمعات ا اإلسالمية.
 .(26)قبو عدة س وات كان ك بغداق سوق يسمى ظسوق الر حني 

التبشــْي ابملســيحيةف  ك احــد  املــرات جــاء أحــد املبشــرين املســيحيني هلــذا الســوق لغــرم
وأخذ يدور ك السوق ويهدي لكو صاحب قكان كتباً من االجنيو وبعـض الكتـب املسـيحيةف 
ولقــد كــان أصـــحاب هــذه ا ـــالت  خــذون هــذه الكتـــب ح لمعوهنــا فيحرقوهنـــا بعــد ذهـــاب 

 ذلك املبشر املسيحي.
: وا أسـواه وبعد فاة طويلة رق قلـب أحـد ال حاسـنيف وقـا  مـع نوسـه وهـو  خـذ الكتـب

على هذه الكتب ذات الشكو اللطي  وامل ظر اجلميو يكـون مصـْيها إىل ا رقـةف فـذهب إىل 
املبشر املسيحي وع ـدما وصـو إليـه قـا  لـه:   فـالن انـين ك ـت آخـذ كتبـك ح أمجعهـا وأرميهـا 
ك ا رقةف وكذلك يوعو بقية ال حاسني ك هذا السوق. أال أتس  علـى هـذه الكتـب اجلميلـة 

 أنت تعطيها ح تكون نتيجتها ك عداق ا روقات؟
فقــا  املبشــر املســيحي وبكــو هــدوء وراحــةف ومل يظهــر علــى وجهــه أي ان عــا : انــين ك ــت 
أعلم م ذ اليوم األو  انكم تعملون ذلكف إال أن ا نبذ  كو هذه اجلهوق من أجو كتاب واحد 

 ه فيقرأه ويعت ق املسيحية!! لرمبا  خذه أحدكم إىل بيته ح  ِت اب ه الشاب من بعد
هذا هو املولوع املهم لدي ا ولو أن مجيـع الكتـب حرقـت فهـي فـداء لـذلك الشـاب الـذي 

 سوف يصبح مسيحياً.
وولــعته رمــ اً للعــراق.  (27)فليتأمــو كــو هــاص م ــا أبيــة طريقــة جــاءت املســيحية بعولقهــا
ي هـذه العصـابة املضـلة. ول تأموف مبا ْلق هبذا الشعب املظلوم من ويالت ومصـاةب علـى أيـد

إن هللا أعطى ألغلب البشر القابليـة علـى الرهـد الوكـري ولكـن بعضـهم يسـتادموهنا وي موهـا 
 وبعضهم يقضون عليها أبيديهم.

 
 

 أتثري الرشد الفكري
                                                        

 سية قرب سوق الشورجة املعروف ك العراق.وهو سوق لل حاسني الذين يص عون فيه األواين ال حا  26ظ
 إهارة إىل ميشيو عولق أحد مؤسسي ح ب البعث ك العراق.  27ظ
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نعــم إذا مل حيوــظ املســلمون قيــ هم وبالقهــم وهـــروهتم وأفــراقهمف والــيت يعــد الرهــد الوكـــري 

واليهوقيـة وابقـي األفكــار امل حرفـة األخـر ف الــيت أتخـذ قي هـا كســتار أحـد طرقـه فـان املســيحّية 
تســا فيـــه نشـــر أفكارهــا االســـتعمارية امل حرفـــةف ســوف أتِت تلـــك الوئـــات وتشــغو هـــذا الوـــرا  
اْلاصـــوف ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك نـــذكر مـــا حـــدث للمســـلمني قبـــو ســـتة عقـــوقف وك العـــراق 

 ي.ابلذات حيث امتلكوا قسماً من الرهد الوكر 
م  اســتطاع املســلمون العراقيـــون الــذين كــان عــدقهم ال ي يـــد 1920/ 1918فوــي عــام ظ

 (28)علــــى بضــــعة ماليــــني نســــمة وبقيــــاقة اإلمــــام الشــــيخ دمــــد تقــــي الشــــْيازي ظقــــدس ســــره 
االنتصـــار علـــى أعظـــم امساطوريـــة ك العـــامل ك ذلـــك ال مـــان. االمساطوريـــة الـــيت ال تغيـــب ع هـــا 

 العظمى الوحيدة ك تلك األ مف كي  استطاعوا ذلك؟الشما ظبريطانيا  القوة 
السبب ان هقافتهم وأفكارهم كانـت هقافـة الـدين والوضـيلة والقـرآن والسـّ ةف واتبـاع القيـاقة 
املرجعيــةف الــيت متثــو الرهــد ك التوكــر والتعقــو الصــاةبف رغــم اهنــم مل يكونــوا ميتلكــون أســلحة 

ولكـن األفكـار والثقافـة الـيت كـانوا حيملوهنـا وحيملهـا حربية متطورةف وال أجه ة  ابرات حديثةف 
الشــيخ دمــد تقــي الشــْيازي ظقــدس ســره  هـــي الــيت جعلــتهم يقــاومون ويقــدمون األلــوف مـــن 

تشـــكيو بعـــض  الضـــحا  ك ســـبيو قفـــع املعتـــدينف ح بعـــد ذلـــك اســـتطاع اإلمـــام الشـــْيازي 

                                                        

هو الشيخ دمد تقي بن املْيزا دب علي بـن أ  اْلسـن املـْيزا دمـد علـي اْلـاةري الشـْيازي زعـيم   28ظ
ومقـدمات العلـومف وحضـر علـى  الثورة العراقيةف ولد بشْياز ونشأ ك اْلاةر الشري ف فقرأ فيـه األوليـات

أفالـلها حــت بــرع وكمــوف فهـاجر إىل ســامراء ك أواةــو املهــاجرينف فحضـر علــى اجملــدق الشــْيازي حــت 
ـــة ابالســـتحقاق  ـــو تعـــني للاالف ـــوة أســـتاذه اجللي ـــهف وبعـــد أن ت ـــذه وأركـــان  ث صـــار مـــن أجـــالء تالمي

ربية العلماء. ومل تشغله مرجعيتـه العظمـى واألولوية واالنتاابف فقام ابلو اة  من اإلفتاء والتدريا وت
وأهغاله الكثْية عن ال ظر ك أمور ال اس خاصهم وعـامهمف وحسـبك مـن أعمالـه اجلبـارة موقوـه اجلليـو 
ك الثورة العراقيةف وإصداره تلك الوتو  اخلطْية اليت أقامت العراق وأقعدته ملا كان هلا من الوقع العظيم 

  العـــراق ب وســـه وأوالقه وكـــان أفـــت مـــن قبـــو  رمـــة انتاـــاب غـــْي فـــد  اســـتقال ك ال وـــوس. فهـــو 
املسلم. وكان العراقيون طوع إراقته ال يصدرون إال عن رأيه وكانت اجتماعاهتم تعقد ك بيته ك كـربالء 

هــــ  وقفــن ك الصـــحن الشـــري  1338ك الثالــث عشـــر مـــن ذي اْلجــة عـــام ظ مــرات عـــدة. تـــوك 
 .561الرقم  261ا 1طبقات أعالم الشيعةف نقباء البشر:  ومقسته فيه مشهورة. راجع 
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ة القاةــد جلـرت األحــداث علــى أوليـات اْلكومــة اإلســالمية ك بعـض م ــاطق العــراقف ولـوال وفــا
وعبـــد الســـالم  (29)مــا يـــرامف ولكــن بعـــد مــرور فـــاة زم يـــة اســتطاع العمـــالء كعبــد الكـــرمي قاســم

وحــ ب البعــث نشــر أفكــارهم الضــالة علــى هــذا الشــعب وســاموه  (31)وأخــْياً عولــق (30)عــارف
األفكـار  سوء العذابف بذبح أب اةه واستحياء نساةه وي هبـون هرواتـه! والسـبب ك ذلـك هـو أن

 .(32)االستعمارية حلت دو األفكار اإلسالمية األصيلة
واليــوم أكثــر املســلمني يعيشــون حيــاة مأســاويةف وك العديــد مــن البلــدان اإلســالمية  ألهنــم 
يعيشـــون التـــأخر الوكـــري وعـــدم الـــوعي والرهـــد ك أمـــورهم... ولـــو فّكـــروا أبولـــاعهم الســـيئة 

تو  الوكـري والثقـاك ع ـدهم فـان حيـاهتم سـوف تتبـد  وسعوا وراء التوعية والتثقي  ورفع املس
ابلعقـــو اســـتار  غـــور »: هـــيئاً فشـــيئاً إىل األفضـــو واألحســـنف يقـــو  اإلمـــام أمـــْي املـــؤم ني 

 اْلكمة وابْلكمة استار  غور العقو و سن السياسة يكون األقب الصاحل. قا : 
لظلمــات ابل ــور  ســن يقــو : التوكــر حيــاة قلــب البصــْي كمــا ميشــي املاهــي ك ا وكــان 

 . (33)«التالص وقلة الابص
اللهم وأنطقين ابهلد  وأهلمين التقو  ووفقين للـيت هـي أزكـىف واسـتعملين مبـا هـو أرلـىف »

اللهم اسلك   الطريقة املثلى واجعلـين علـى مّلتـك أمـوت وأحـلف اللهـم صـو علـى دمـد وآلـه 
الرهاقف ومن صـاحل العبـاق. وارزقـين فـوز ومتعين ابالقتصاق واجعلين من أهو السداقف ومن أقلة 

                                                        

م  وأطاة ابمللكيةف 1958م  لابط عراقي قاق انقالب عام ظ1963ـ  1914عبد الكرمي قاسم ظ  29ظ
 قضى عليه عبد السالم عارف ك انقالب عسكري.

 م  لـابط عراقـي قــام ابنقـالب عسـكري علـى عبـد الكــرمي1966ـ  1921عبـد السـالم عـارف ظ  30ظ
م  قتـــو ك حـــاقث ســـقول طـــاةرةف خلوـــه أخـــوه عبـــد الــــرمحن 1963قاســـمف رةـــيا اجلمهوريـــة عـــام ظ

 م .1968ـ  1966ظ
م  ولـد بدمشـق ومـات ببغـداق أحـد مؤسسـي حـ ب البعـث. أنظـر 1910/1989ميشا  عولـق ظ  31ظ

 امل جد ك األعالم حرف ]َع [.
تعاقــب أمثــا  هــؤالء علــى حكــم  لعــو نظــرة واحــدة إىل مــا جــر  وحــو علــى العــراق وهــعبه خــال   32ظ

 البالق تتضح الصورة كثْياً.
 .34كتاب العقو واجلهو ة  28ا 1الكاك:    33ظ
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 .(34)«املعاق. وسالمة املرصاق

                                                        

 ك مكارم األخالق.  من قعاةه  107الصحيوة السجاقية: ا  34ظ
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 من  دي القرآن الكرمي
 التفكري وأتثريه

ِإنَّ ِف َخْل  ِق السَّ   َماَواِت َواأَلْرِل َواْخ   ِتالِف اللَّْي   ِل َوالن ََّه   اِر آلََيت  ألُوِل قــا  تعـــاىل: 
ام     اً َوقُ ُع     و اً َوَبلَ     ى ُجنُ     وِ ِْم َويَ تَ َفكَّ     ُروَن ِف َخْل     ِق الَّ     ِذيَن يَ     ْذُكُروَن هللاَ ِقيَ  األَْلبَ     اِب 

السََّماَواِت َواأَلْرِل رَب ََّنا َما َخَلْقَت َ َذا َ ِطالً ُسْبَحاَنَه َفِقَنا َبَذاَب النَّارِ 
(35). 

يع  اً ِمْن  ُك وقـا  ســبحانه:  َر َلُك  ْم َم  ا ِف السَّ  َماَواِت َوَم  ا ِف اأَلْرِل ُجَِ َِّ ِإنَّ ِف َذلِ  َه َوَس  
آلََيت  ِلَقْوم  يَ تَ َفكَُّرونَ 

(36). 
ََرب ِفي   ِك وقــا  ع وجــو:  ََْي ِم  ْن السَّ  َماِء َم   اًء َلُك  ْم ِمْن  ُك َش  َرابب َوِمْن  ُك َش   ُ   َو الَّ  ِذي َهن  

ي  َل َواأَلْبنَ  اَب َوِم  ْن ُك  لِ  الثَّ   ُتِس  يُمونَ  ِِ َّْرَْع َوالَّْيْ تُ  وَن َوالنَّ َم  َراِت ِإنَّ ِف يُ ْنبِ  ُت َلُك  ْم بِ  ِك ال  
َذِلَه آليًَة ِلَقْوم  يَ تَ َفكَُّرونَ 

(37). 
ََ َلَعلَُّه   ْم وقـــا  جـــو وعـــال:     ََ َْ اْلَق    َُ بُوا ِصََيتِنَ   ا فَاْق َذلِ   َه َمثَ   ُل اْلَق   ْوِم الَّ   ِذيَن َك   ذَّ

يَ تَ َفكَُّرونَ 
(38). 

 
 العلم والدين

ُهمْ قا  سبحانه:  ُِوَن ِف اْلِعْل ِم ِم ن ْ َِْي ِإلَْي َه َوَم ا  َلِكْن الرَّاِس َ ا هُن  َواْلُمْؤِمنُ وَن يُ ْؤِمنُ وَن َِ
َِْي ِمْن قَ ْبِلهَ  هُن

(39). 
َِْي ِإلَْيَه ِمْن رَبِ َه ُ َو احْلَقَّ َويَ ْهِدي ِإىَل وقا  تعاىل:  َويَ َرى الَِّذيَن ُهوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي هُْن

                                                        

 .191ـ190سورة آ  عمران:   35ظ
 .13سورة اجلاهية:  36ظ
 .11ـ10سورة ال حو:   37ظ
 .176سورة األعراف:   38ظ
 .162ال ساء:  سورة  39ظ
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ِْ احْلَِميدِ  ِْي ِصَراِط اْلَع
(40). 

َد هللاُ َهنَّ ُك ال ِإلَ َك ِإال  ُ  َو َواْلَمالِئَك ُة َوُهْولُ وا اْلِعْل ِم قَاِئم اً ِ ْلِقْس ِ  ال َش هِ وقا  ع وجـو: 
ُْ احْلَِكيمُ  ِْي ِإَلَك ِإال  ُ َو اْلَع

(41). 
َ     ًة ِلَق     ْوم  وقـــــا  تعـــــاىل:  ًْ ََّ     ْلَناُه َبلَ     ى ِبْل     م  وُ      دًى َوَر نَ     اُ ْم ِبِكتَ     اب  َف َوَلَق     ْد ِجي ْ

يُ ْؤِمُنونَ 
(42). 

ََ َوالَ َهقُ  وُي َلُك  ْم وقـا  ســبحانه:  َْاِئُن هللِا َوالَ َهْبلَ  ُم اْليَْي   قُ  ْل الَ َهقُ  وُي َلُك  ْم ِبْن  ِدي َخ  
رُي َهَفاَل تَ تَ َفكَُّرونَ  َِ ِإّن ِ َمَلهب ِإْن َهتَِّبُع ِإاَل َما يُوَحى ِإَلَّ ُقْل َ ْل َيْسَتِوي األْبَمى َواْلَب

(43). 
 

  الطريق إىل هللا تعاىل
ِ   ْم اْلَوِس   يَلَة َهي ُُّه   ْم َهقْ    َرُب َويَ ْرُج   وَن قــا  تعـــاىل:  تَ يُ   وَن ِإىَل َر ِ  ُهْولَيِ   َه الَّ   ِذيَن يَ   ْدُبوَن يَ ب ْ

ََتُك َوََيَاُفوَن َبَذابَُك ِإنَّ َبَذاَب رَبِ َه َكاَن حَمُْذوراً  ًْ َر
(44). 

َِ َو ُ وقا  سبحانه:  ْم ِمَن السَّاَبِة ُمْشِفُقونَ الَِّذيَن ََيَْشْوَن رَب َُّهْم ِ ْليَْي
(45). 

َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا ِلَق اء رَب ِ ِك فَ ْليَ ْعَم ْل َبَم الً َص احِلاً َوالَ ُيْش ِرْك ِبِعبَ اَ ِ  رَب ِ ِك وقا  ع وجو: 
َهَحداً 

(46). 

 العلماء ومواجهة احلكومات الظاملة

                                                        

 .6سورة سبأ:   40ظ
 .18سورة آ  عمران:   41ظ
 .52سورة األعراف:   42ظ
 .50سورة األنعام:   43ظ
 .57سورة اإلسراء:   44ظ
 .49سورة األنبياء:  45ظ
 .110سورة الكه :   46ظ
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 رَب ِ ِك َهْن آهَاُه هللاُ اْلُمْل َه ِإْذ قَ اَي ِإبْ  َراِ يُم َهََلْ تَ  َر ِإىَل الَّ ِذي َح اجَّ ِإبْ  َراِ يَم ِف قا  تعاىل: 
َِ ِم   ْن  َُِْ  ِ لشَّ   ْم َرعِ  الَّ   ِذي َُيْيِ   ي َوَُيِي   ُت قَ   اَي َهَر ُهْحيِ   ي َوُهِمي   ُت قَ   اَي ِإبْ    َراِ يُم فَ   ِْنَّ هللاَ 

ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ  اْلَمْشِرِ  فَْاِت ِ َا ِمْن اْلَمْيِرِب فَ ُبِهَت الَِّذي َكَفَر َوهللاُ 
(47). 

َْ َهْنَت َوَهُخوَك ِصََيِ  َوال تَِنَيا ِف ِذْكِريوقا  سبحانه:  اْذَ َبا ِإىَل ِفْرَبْوَن ِإنَّ ُك   اْذَ 
َطَيى

(48). 
ََ    اِري ِإىَل هللِا قَ    اوقـــا  ع وجــــو:  ُهْم اْلُكْف    َر قَ    اَي َم    ْن َهْن ََّ ِبيَس    ى ِم    ن ْ َي فَ َلمَّ    ا َهَح    

ََاُر هللِا آَمنَّا ِ هلِل َواْشَهْد ِبَِرَّ ُمْسِلُمونَ  احْلََوارِيُّوَن ََنُْن َهْن
(49). 

َ     اُء وقـــــا  جـــــو وعـــــال:  ًَ اُء َبلَ     ى اْلُكفَّ     اِر ُر حُمَمَّ     دب َرُس     وُي هللِا َوالَّ     ِذيَن َمَع     ُك َهِش     دَّ
نَ ُهمْ  بَ ي ْ

(50). 

                                                        

 .258سورة البقرة:   47ظ
 .43ـ42سورة طه:   48ظ
 .52سورة آ  عمران:   49ظ
 .29سورة الوتح:   50ظ
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 من  دي السنة املطهر 
 هصحاب الكهف
لــو كلوكــم قــومكم مــا كلوهــم قــومهم؟ »ك ذكــر أصــحاب الكهــ :  هللا قــا  أبــو عبــد 

فقيــو لــه: ومــا كلوهــم قــومهم؟ فقــا : كلوــوهم الشــرو ابهلل العظــيم فــأ هروا هلــم الشــرو وأســروا 
 .(51)«اإلميان حت جاءهم الور 

خــر  أصــحاب الكهــ  علــى غــْي معرفــة وال ميعــاق فلمــا صــاروا ك الصــحراء »: وقــا  
بعض العهوق واملواهيق  خذ هذا على هذا وهذا على هذاف ح قالوا: أ هروا أخذ بعضهم على 

 . (52)«أمركم فأ هروا فاذا هم على أمٍر واحد
ما الوت ع ـدكم؟ فقـا  لـه: الشـابف فقـا : ال الوـت املـؤمن »لرجو:  وقا  أبو عبد هللا 

 .(53)«إن أصحاب الكه  كانوا هيوخاً فسّماهم هللا ع وجو فتية ةمياهنم
 

 العقل والدين
 .(54)«إمنا يدرو اخلْي كله ابلعقو وال قين ملن ال عقو له»: قا  رسو  هللا 

 .(55)«العقو رسو  اْلق»: وقا  اإلمام أمْي املؤم ني 
 .(56)«...ال يكمو العقو إال ابتباع اْلق»: وقا  اإلمام اْلسني 
 .(57)«من كان عاقالً كان له قين..»: وقا  اإلمام الصاقق 

                                                        

 .19ة 244ا 3 نور الثقلني:  توسْي  51ظ
 .22ة 244ا 3توسْي نور الثقلني:    52ظ
 .25ة 245ا 3توسْي نور الثقلني:    53ظ
 ك قصار املعاين. ما روي ع ه  54ل  العقو : ا  54ظ
 الوصو الرابع ك العقو. 296ة 50غرر اْلكم وقرر الكلم: ا  55ظ
 . فصو من كالم سيدان رسو  هللا 298اعالم الدين: ا  56ظ
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  هشـــامف إن لقمـــان قـــا  الب ـــه: توالـــع للحـــق تكـــن »هلشـــام:  قـــا  اإلمـــام الكـــا م و 
 .(58)«أعقو ال اس
  هشـــامف قليـــو العمـــو مـــن العاقـــو مقبـــو  مضـــاع  وكثـــْي العمـــو مـــن أهـــو »: وقـــا  

اهلــو  واجلهـــو مـــرقوقف   هشـــامف إن العاقــو رلـــي ابلـــدون مـــن الــدنيا مـــع اْلكمـــةف ومل يـــرم 
 الدنيا فلذلك ر ت جتارهتم. ابلدون من اْلكمة مع

...   هشــامف إن العقــالء تركــوا فضــو  الــدنيا فكيــ  الــذنوبف وتــرو الــدنيا مــن الوضــو 
 .(59)«وترو الذنوب من الورم

 
 الرشد الفكري وهثره
 .(60)«فكرة ساعة خْي  من عباقة س ة»: قا  رسو  هللا 

 .(61)«الوكر يهدي إىل الرهاق»: وقا  أمْي املؤم ني 
: إن التوكــــر يــــدعو إىل الــــس والعمــــو قــــا  أمــــْي املــــؤم ني »: اإلمــــام الصــــاقق وقــــا  

 .(62)«به
ـــــو التوكـــــر »: وقـــــا  اإلمـــــام الكـــــا م  ـــــو العاقـــــو التوكـــــر وقلي ـــــو وقلي لكـــــو هـــــيء قلي

 .(63)«الصمت
ليست العباقة كثرة الصيام والصالة وإمنا العباقة كثرة التوكـر »: وقا  اإلمام العسكري 

 .(64)«ك أمر هللا

                                                                                                                                                               

 .6ابب العقو ة 11ا 1الكاك:    57ظ
 .12ابب العقو ة 16ا 1الكاك:    58ظ
 هلشام بن اْلكم. من وصية اإلمام الكا م  387ل  العقو : ا  59ظ
 .20ة 80ب 325ا 68 ار األنوار:    60ظ
 الوصو اخلاما ك الوكر. 582ة 57غرر اْلكم وقرر الكلم: ا  61ظ
 .5ة ابب التوكر 55ا 2الكاك:    62ظ
 هلشام بن اْلكم. وصيته  386ل  العقو : ا  63ظ
 ك قصار املعاين. ما روي ع ه  442ل  العقو : ا  64ظ
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 اخلوف والرجاء من هللا تعاىل
 .(65)«ع د اخلوف حيسن العمو»: قا  اإلمام أمْي املؤم ني 

 .(66)«خْي األعما  اعتدا  اخلوف والرجاء»: وقا  
كــان أ  يقـو : إنــه لــيا مـن عبــٍد مـؤمن إال وك قلبــه نــوران: »: وقـا  اإلمــام الصـاقق 

 .(67)«نور خيوة ونور رجاء ولو وزن هذا مل ي ق على هذا
  بــن ج ــدبف يهلــك املتكــو علــى عملــه وال ي جــو »ك وصــيته البــن ج ــدب:  وقــا  

الـذين هـم »: قلت ـ ابن ج دب ـ: فمـن ي جـو؟ قـا   «اجملائ على الذنوب الواهق برمحة هللا
 .(68)«بني الرجاء واخلوف كأن قلوهبم ك  لب طاةر هوقاً إىل الثواب وخوفاً من العقاب

املــؤمن مؤم ــاً حــت يكــون خاةوــاً راجيــاً وال يكــون خاةوــاً راجيــاً حــت  ال يكــون»: وقــا  
 .(69)«يكون عامالً ملا  اف ويرجو

 همهية العلم
أيهـا ال ـاسف اعلمـوا أن  »ك فضـو العلـم:  قا  أمـْي املـؤم ني اإلمـام علـي بـن أ  طالـب 

ا ف إن املـا  كما  الدين طلب العلم والعمو بهف وان طلب العلم أوجب عليكم مـن طلـب املـ
مقســوم بيــ كم مضــمون لكـــم قــد قســمه عـــاق  بيــ كم ولــم ه ســيوي لكـــم بــهف والعلــم  ـــ ون 
علــيكم ع ــد أهلــه قــد أمــر  بطلبــه مــ هم فــاطلبوهف واعلمــوا أن كثــرة املــا  موســدة للــدين مقســاة 
للقلـوبف وان كثـرة العلـم والعمــو بـه مصـلحة للـدين وســبب إىل اجل ـةف وال وقـات تـ قص املــا ف 

لـم ي كـو علـى إنواقـهف ف نواقـه بثـه إىل حوظتـه ورواتـهف واعلمـوا ان صـحبة العلـم واتباعـه قيـن والع
يدان هللا بهف وطاعته مكسبة للحس ات  حاة للسيئاتف وذخْية للمؤم نيف ورفعة ك حيـاهتمف 
ومجيو االحدوهة ع هم بعد موهتمف إن العلم ذو فضاةو كثْيةف فرأسه التوالـع وعي ـه الـساءة مـن 

ْلســـدف أذنــــه الوهـــمف ولســــانه الصـــدق وحوظــــه الوحـــصف وقلبــــه حســـن ال يــــةف وعقلـــه معرفــــة ا
                                                        

 .فصو من كالم أمْي املؤم ني  278ا 1ك   الوواةد:     65ظ
 الوصو الرابع ك العمو. 2938ة 156غرر اْلكم وقرر الكلم: ا  66ظ
 .1ابب اخلوف ة 67ا 2الكاك:    67ظ
 البن ج دب. وصيته  302العقو : ال    68ظ
 .5ة 13ب 170ا 11وساةو الشيعة:    69ظ
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األســباب ابألمــورف ويــده الرمحــةف ونتــه الســالمة ورجلــه ز رة العلمــاء وحكمتــه الــورع ومســتقره 
ال جـاةف وقاةــده العافيــةف ومركبـه الوفــاءف وســالحه لـني الكــالمف وســيوه الرلـىف وقوســه املــداراةف 

ة العلمــــاءف ومالـــــه األقبف وذخْيتــــه اجت ـــــاب الــــذنوبف وزاقه املعـــــروف ومـــــأواه وجيشــــه دـــــاور 
 .(70)«املواقعة وقليله اهلد  ورفيقه صحبة األخيار
  ور العلماء ِف مواجهة احلكومات الظاملة

... مـا أخـذ هللا علـى العلمــاء أن ال يقـاّروا علـى كظـة  ــامل »: قـا  اإلمـام أمـْي املــؤم ني 
 .(71)«وال سغب مظلوم

لــو أن محلــة العلــم محلــوه  قــه ألحــبهم هللا ومالةكتــه وأهــو طاعتــه مــن خلقــهف »: وقــا  
 .(72)«ولك هم محلوه لطلب الدنيا فمقتهم هللا وهانوا على ال اس

اعتـسوا أيهـا ال ـاس مبـا وعـظ هللا بـه أوليـاءه مـن سـوء ه اةـه علـى »: وقا  اإلمـام اْلسـني 
ألهنـم كـانوا يـرون مـن الظلمـة الـذين بـني أ هـرهم امل كــر األحبـار.. وامنـا عـاب هللا ذلـك علـيهم 

 .(73)«والوساق فال ي هوهنم عن ذلك رغبة فيما كانوا ي الون م هم..
.. والعلمـاء ك أنوسـهم خانـة ان كتمـوا ال صـيحة »: وقا  اإلمام اجلـواق دمـد بـن علـي 

ن ألن هللا تبـارو وتعـاىل أخـذ وان رأوا هةهاً لااًل ال يهدونه أو ميتـاً ال حييونـه فبـئا مـا يصـ عو 
عليهم امليثاق ك الكتاب أن  مروا ابملعروف ومبا أمروا بـه وأن ي هـوا عّمـا هنـوا ع ـه وان يتعـاونوا 

 .(74)«على الّس والتقو  وال يتعاونوا على اإلح والعدوان

                                                        

 ـ . توضيله العلم ـ أمْي املؤم ني  199ل  العقو : ا  70ظ
 .3هن  البالغةف اخلطبة:   71ظ
 من قصار املعاين. 201ل  العقو :: ا  72ظ
 .ك األمر ابملعروف وال هي عن امل كر من كالمه  237ل  العقو : ا  73ظ
 .16ابب الرولة ة 52ا 8الكاك:    74ظ
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