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 كلمة الناشر
 

 الرحيمبسم هللا الرحمن 

 
 ان الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل...

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

 وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العامل أمجع...
اإلســـالم ومبا ئـــه اإلنســـانية العميقـــة الـــيت تـــالزم واحلاجـــة املاســـة  ىل نشـــر وبيـــان م ـــاهيم 

اإلنســان ك كــل شــؤونه وجحئيــات حياتــه وتتــدخل مباشــرة ك حــل مجيــع أزماتــه ومشــكالته ك 
 احلرية واألمن والسالم وك كل جوانب احلياة..

والــتعطا الشــديد  ىل  عــا ة الــروة اإلســالمية األصــيلة  ىل احليــاةف وبلــورة ال قافــة الدينيـــة 
ةف وبعــــو الــــوعي ال كــــري والسياســــي ك أبنــــان اإلســــالم كــــي يتمكنــــوا مــــن رســــم خريطــــة احلي ــــ

 املستقبل املشرق أبهداب اجل ون وذرف العيون ومسالت األانمل..
كــل ذلــك  فــع املؤسســة ألن تقــوم ةعــدا  ضموعــة مــن ا الــرات التوجيهيــة القيمــة الــيت 

السـيد حممـد احلسـيين الشـريازي ) ام  لـه(  ألقاها مساحة املرجع الديين األعلى آية هللا العظمـى
ك  روف وأزمنة خمتل ةف حـو  خمتلـف شـؤون احليـاة ال ر يـة واالجتماعيـةف وقـد قمنـا بطباعتهـا 
اا لــــبعض ال ــــرا  العقائــــدي واألخالقــــي ألبنــــان  مســــانة منــــا ك نشــــر الــــوعي اإلســــالميف وســــد 

 املسلمني من أجل غٍد أفضل ومستقبل ضيد..
 من الوحي اإلهلي القائل:وذلك انطالقاا 

 َيِن َولُِينِذُروا قـَْوَمُهْم ِ َذا َرَجُعوا ِ لَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرون لِيَـتَـَ قَُّهوا ِك الدِ 
(1). 

الــذي هــو أصــل عقالئــي عــام يرشــدان  ىل وجــوب الت قــه ك الــدين وانــذار األمــةف ووجــوب 

                                                        

 .122سورة التوبة:  (1)
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 اق ه وشؤونه..رجوع اجلاهل  ىل العامل ك معرفة أحكامه ك كل مو 
 وتطبيقاا عملياا وسلوكياا لآلية الكرمية:

 ِ ــــا ــــْر ِعَب ــــَداُهُم هللاُ   فـََبشِ  ــــَك الَّــــِذيَن َه ــــْوَ  فـَيَـتَِّبُعــــوَن َأْحَســــَنُه أُولَِئ الَّــــِذيَن َيْســــَتِمُعوَن اْلَق
األَْلَبابِ  اَوأُولَِئَك ُهْم أُولُو 

(2). 
 احلسيين الشريازي ) ام  له( تتسم بـ: فان مؤل ات مساحة آية هللا العظمى السيد حممد

 أوالا: التنوع والشمولية ألهم أبعا  اإلنسان واحلياة لكوهنا  نعكاساا لشمولية اإلسالم..
فقــد أفــام قلمــه املبــارو الكتــب واملوســوعات الضــامة ك شــت علــوم اإلســالم املاتل ــةف 

مسـني ضلـدااف حيـو تعـد  ىل اليـوم أخذاا من موسوعة ال قه اليت جتاوزت ـ حت اآلن ـ املائة واخل
ــــة مــــروراا بعلــــوم احلــــديو والت ســــري والكــــالم واألصــــو   أكــــس موســــوعة علميــــة اســــتداللية فقهي
والسياســـة واالقتصـــا  واالجتمـــاع واحلقـــوق وســـائر العلـــوم احلدي ـــة األخـــرى.. وانتهـــانا ابلكتـــب 

 ( مؤل اا.1500جموعها الـ)املتوسطة والصغرية اليت تتناو  خمتلف املواليع واليت قد تتجاوز مب
 اثنياا: األصالة حيو  هنا تتمحور حو  القرآن والسنة وتستلهم منها الرؤى واألفكار.

 اثل اا: املعاجلة اجلذرية والعملية ملشاكل األمة اإلسالمية ومشاكل العامل املعاصر.
قـانون( رابعاا: التحـد  بلغـة علميـة رصـينة ك كتاابتـه لـذوي االختصـاص كــ)األصو ( و)ال

و)البيـــع( وغريهـــاف وبلغـــة والـــحة ي همهـــا اجلميـــع ك كتاابتـــه اجلماهرييـــة وبشـــواهد مـــن مواقـــع 
 احلياة.

هــذا ونظــراا ملــا نشــعر بــه مــن مســؤولية كبــرية ك نشــر م ــاهيم اإلســالم األصــيلة قمنــا بطبــع 
ارب ونشر هذه السلسلة القيمة مـن ا الـرات اإلسـالمية لسـماحة املرجـع ) ام  لـه( والـيت تقـ

التســـعة آالف حمالـــرة ألقاهـــا مساحتـــه ك فـــاة زمنيـــة قـــد تتجـــاوز األربعـــة عقـــو  مـــن الـــحمن ك 
 العراق والكويت و يران..

نرجو من املوىل العلي القدير أن يوفقنا إلعدا  ونشـر مـا يتواجـد منهـاف وأمـالا ابلسـعي مـن 
 ســـالمية كاملـــة  أجـــل لصـــيل امل قـــو  منهـــا و خراجـــه  ىل النـــورف لنـــتمكن مـــن  كمـــا  سلســـلة

وخمتصـــرة تنقـــل  ىل األمــــة وجهـــة نظـــر اإلســــالم جتـــاه خمتلـــف القضــــا  االجتماعيـــة والسياســــية 
 احليوية أبسلوب والح وبسيط..  نه مسيع ضيب. 

                                                        

 .18-17سورة الحمر:  (2)
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  الرمحن الرحيمبسم هللا

 
احلمد هلل رب العـاملنيف والصـالة والسـالم علـى نبينـا حممـد وآلـه الطيبـني الطـاهرينف واللعنـة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني  ىل قيام يوم الدين.
 
 

 مستقبل العراق والعتبات املقدسة
 

تـَْقَوى اْلُقُلوبِ  َذِلَك َوَمْن يـَُعظِ ْم َشَعائَِر هللِا فَِإنَـَّها ِمنْ قا  هللا تعاىل: 
(3). 

الكالم عن ولع العتبات املقدسة واملشاهد املشرفة ك العراق الين صـل عـن ولـع العـراق  
 ككلف وما َييط بذلك من املالبسات.

ــــع  وبشــــكل عــــام فالــــذي نطمــــح  ليــــه فيمــــا وــــ   ولــــع العتبــــات املقدســــة هــــو: أن تتمت
وذلــــك أبن تكــــون لــــت   ارة حــــرة ابســــتقاللية  مــــةف ال  ضــــع فيهــــا ألي ــــة حكومــــة  املــــةف 

ومسـتقلة لـمن بلـد حــر الَيكمـه أي قـانون مســتبدف بـل يسـتمد  ســتوره مـن مبـا   اإلســالم 
 وأهــل بيتــه الطــاهرين  احلنيــف مــن القــرآن احلكــيم والســنة املطهــرة املرويــة عــن رســو  هللا 
 حت يتسىن جلميع املسلمني الس ر  ليها وز رهتا  ون قيد أو شرط.

كالم ابلنسـبة للحـوزة العلميـة حيـو الـالزم اسـتقالليتها  ذ  ن حريـة الـدين واملعتقـد وكذا ال
ليست ِحكراا على أحدف بل هي ملك عام جلميع الناس وخاصة املعتقدين هبا. ومن هنا جيـب 

 أن تكون أبواهبا م توحة للجميع  ون موانع أو قيو  وان تكون حمل احاام اجلميع.
لرير العراق والعتبات املقدسة فيه من القبضة البع ية املستبدةف  والسؤا  هو: هل ابمكاننا

 وجنعلها م توحة أمام املسلمني؟ 

                                                        

 .32سورة احلج:  (3)
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واجلـواب انــه  كــن وغــري بعيــد ولكــن بشــرط أن نقــوم بتقــدط مــا يــوازي هــذا الطمــوةف وأن 
نعمــق هــذا امل هــوم ك أذهــان النــاس ليشــعروا أبنيتــهف ويصــبح مــن شــغلهم الشــاغل وذلــك بعــد 

فع مستوى ت كريهم وجنعلهم يستشعرون حقيقة الواقـع املأسـاوي الـذي يعيشـونه ونقـنعهم أن نر 
 بضرورة مواصلة العمل وجتاوز الصعوابت لتحقيق أهدافهم الدينية املقدسة.

 
 

 البيان والقلم
 

مــن أهــم الوســائل الــيت جيــب اتباعهــا لتعميــق الــوعي ولديــد األهــداف هــي اتبــاع طريقــي 
ادامهما مبـا وـدم قضــا ان اإلسـالمية ويعمـق الـوعي وينشـر ال قافـة الدينيــة البيـان والقلـمف واسـت

لـــدى شـــعوبنا اإلســـالمية. فيقـــوم اخلطبـــان الكـــرام وطلبـــة العلـــوم الدينيـــة ابلتبليـــ  ونشـــر املبـــا   
والتعبئــة لــذلك مـــن خــال  منــابرهم وخطـــاابهتم وحمــاوراهتم مــع خمتلـــف النــاسف وأن جيعلــوا هـــذا 

ات املقدسة مـن قبضـة األنظمـة الظاملـة ـ ا ـور األساسـي خلطـاابهتم ولركـاهتم األمر ـ  نقاذ العتب
ك الداخل واخلارجف كما أن مهمة الكت اب وامل كرين نشر ذلك بواسـطة أقالمهـم و مكـاانهتمف 
وأن يك  وا احلديو حو  املطلب الذي و  الولع ك العراق والسياسة الال نسانية للبع يـني 

وولـــع العتبـــات املقدســـة واحلـــوزات العلميـــة هنـــاوف فيـــذكروها ك كتـــبهم  مـــع الشـــعب العراقـــي
 وأتلي اهتم ومقاالهتم اليت تنشر ك الصحف واجملالت.

فعلـى هــاتني الطــائ تني )املبلغــني والكت ــاب( االهتمــام هبـذا األمــر اهتمامــاا مركــحاا بــدون فتــور 
يقـــه اعتقــا اا جازمـــاا وكأنـــه أو كســل أو ،سف بـــل بعــحم وتصـــميم راســانيف واالعتقـــا  بــه وبتحق

واقــع قريــب. وهــذان األمــران ونــا التصــميم واالعتقــا  هلمــا أتجمــري  جيــا  كبــري علــى ضمــل واقــع 
احلركـــة ومـــدى لقيقهـــا ألهـــدافها املنشـــو ةف واملالحـــا هـــو أن مجيـــع املعتقـــدات الصـــحيحة أو 

ســف الشــديد فــان الباطلــة تعتمــد ك  هورهــا علــى هــذين العــاملني )اللســان والقلــم( ولكــن لأ
الك ري من املسلمني بصـورة عامـة وبعـض الشـيعة بصـورة خاصـة غـافلون عـن أتجمرينـا ك اجملتمـع 

 بكل جوانبه واجتاهاته وبلورة الرأي العام وتوجيهه الوجهة الصحيحة.
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 تعميق الوعي وتعبئة الرأي العام
قائــد ال ــورة املرجـــع بعــد انتصــار جمــورة العشــرين الـــيت هــح ت عــرا اإلجنليــح ك العـــراق ووفــاة 

اســتطاع اإلجنليــح أن يلت ــوا  (4)الــديين األعلــى املــريزا الشــيي حممــد تقــي الشــريازي )قــدس ســره(
ملكــاا علــى العــراق وقــد انطلــت  (5)علــى العــراق مــرة أخــرى وبصــيغة جديــدة  ذ نصــبوا )فيصــل(

ن أم ــا  املــؤامرة علــى بعــض ال ــائرين نتيجــة قلــة الــوعيف ووقــف الــبعض اآلخــر لــد املــؤامرة مــ
 (7)والشــيي حممــد حســني النــائيين )قــدس ســره( (6)الســيد أبــو احلســن األصــ هار )قــدس ســره(

حيـــو عارلـــا ترشـــيح )فيصـــل( وأي مرشـــح آخـــر ك  ـــل االنتـــدابف وشـــد وا علـــى تشـــكيل 
احلكومــة اإلســالمية املســتقلة عــن األجنــم اســتقالال  مــااف و هــر والــحاا هــذا املواقــف عنــدما  

ناطق الشيعية فلم يكن علمان الـدين ك اسـتقبالهف وكـان االسـتقبا  الشـعم كان فيصل يحور امل

                                                        

ال ـورة العراقيــة ولـد بشــرياز ونشــأ ك هـو الشــيي حممـد تقــي بـن املــريزا حمــب علـي بــن أ  احلسـن املــريزا حممـد علــي احلــائري الشـريازي زعــيم  (4)
احلائر الشريف فقرأ فيه األوليات ومقدمات العلوم وحضر على أفاللها حت بـرع وكمـل فهـاجر  ىل سـامران ك أوائـل املهـاجرينف فحضـر 

سـتحقاق واألولويـة فقـام على اجملد  الشريازي حت صار من أجالن تالميذه وأركان حب هف وبعـد أن تـوأ أسـتاذه اجلليـل تعـني للاالفـة ابال
ابلو ائف من اإلفتان والتدريس وتربية العلمان. ومل تشغله مرجعيتـه العظمـى وأشـغاله الك ـرية عـن النظـر ك أمـور النـاس خاصـهم وعـامهمف 

ا كـان هلـا مـن الوقـع وحسبك من أعماله اجلبارة موق ه اجلليل ك ال ورة العراقية و صداره تلك ال توى اخلطرية اليت أقامت العراق وأقعدتـه ملـ
فدى استقال  العراق بن سه وأوال ه وكان قد أفت مـن قبـل حبرمـة انتاـاب غـري املسـلم. وكـان العراقيـون طـوع  العظيم ك الن وس. فهو 

ك ال الــو عشــر مــن ذي احلجــة عــام   را تــه ال يصــدرون  ال عــن رأيــه وكانــت اجتماعــاهتم تعقــد ك بيتــه ك كــربالن مــرات عــدة. تــوك 
 .561الرقم 261ص 1هـ( و فن ك الصحن الشريف ومقسته فيه مشهورة.أنظر طبقات أعالم الشيعةف نقبان البشر: ج1338)

م(ف وقـا  اجلـيا العـر  ك 1916هـ(: ولد ك الطائفف ابن الشـريف حسـنيف اثر علـى الع مـانيني عـام )1933ـ  1883فيصل األو  ) (5)
م( املنجـد 1921م( وانسحب بعد  خو  اجليا العر  ال رنسي. ملك العـراق عـام )1920م )فلسطنيف نو ي به ملكاا على سورية عا

 ك األعالم.
هـــ( ك أصــ هان ور   ىل النجــف 1284هــو الســيد أبــو احلســن بــن الســيد حممــد بــن الســيد عبــد احلميــد املوســوي األصــ هار ولــد ســنة ) (6)

للحعامـة الدينيـةف وبعـد وفـاة الشـيي  وبعد وفاة السيد حممد كا م اليـح ي رشـح األشرف أواخر القرن ال الو عشر وأقام ك كربالن مدة 
هـــ( ك 1365الظهــور ابملرجعيــة العامــة. تـوك )قــده( ك ذي احلجــة عــام ) أمحـد كاشــف الغطــان والشــيي املـريزا حســني النــائيين هتيــأ لـه 

 .21الرقم  46ص 1معارف الرجا : ج أنظرالكا مية ونقل ج مانه  ىل النجف و فن ك الصحن الغروي الشريف. 
هــ( ضتهـد خالـد الـذكر مـن أعـا م علمـان الشـيعة 1355ـ  1277هو الشيي املريزا حممد حسني ابن شيي اإلسالم عبد الـرحيم النـائيين ) (7)

ــاا  وأكــابر ا ققــني. أكمــل املقــدمات ك أصــ هانف هــاجر  ىل العــراق فتشــرف  ىل ســامران فحضــر حبــو اجملــد  الشــريازي  مث صــار كاتب
ـــة  وحمـــرراا لـــهف مث هـــاجر  ىل كـــربالن املقدســـة ومنهـــا  ىل النجـــف األشـــرف وأصـــبحت بينـــه وبـــني الشـــيي حممـــد كـــا م اخلراســـار رابطـــة قوي
واختصاص وجميق وصار من أعوانه وأنصاره ك مهماته الدينية والسياسيةف كما صـار مـن أعضـان ضلـس ال تيـا. وعنـد حـدو  أمـر النهضـة 

هــ( وقـف معـه املـاجم وكـان يـرى رأيـه 1324مة  يران االستبدا ية  ىل الدسـتورية الـيت تحعمهـا الشـيي اخلراسـار وذلـك عـام )وتبديل حكو 
النجـف فألف كتابه املوسوم )تنبيه األمة وتنحيه امللة( وبعد وفاة شيي الشريعة ارت ع ذكره ورجع  ليه ك ري من أهـل الـبال  البعيـدة. تـوك ك 

هـــ( و فــن ك احلجــرة اخلامســة علــى يســار الــداخل  ىل الصــحن الشــريف مــن ابب الســوق. أنظــر طبقــات أعــالم 1355األشــرف عــام )
 .1021الرقم  593ص 2الشيعةف نقبان البشر: ج
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بن ـي مراجـع  (8)لعيف جداا خصوصاا ك كربالن والنجفف وبعد فاة أمر فيصل )صاحل محـام(
التقليد ورجا  الدين من النجف األشرف وكربالن املقدسة  ىل  يرانف وك اليوم ا ـد  لـرحيلهم 

منطقــة املاـيم ك كــربالن املقدسـة  ىل ابب بغــدا  )وهـي املنطقــة الــيت  ذهـب النــاس لـو اعهم ك
تــؤ ي  ىل بغـــدا ( وكانــت حالـــة احلــحن والبكـــان والتضــرع اب يـــة علــيهم وهـــم يو عــون العلمـــانف 

 !!ويقولون هلم ال تنسوان ابلدعان عند مرقد اإلمام الرلا 
خـــذوا ينصـــرون العلمـــان هكـــذا كانـــت ر ة فعـــل النـــاس جتـــاه هـــذا احلـــد  املـــؤملف فالنـــاس أ

ابلـدموع واحلــحن فقـط مــن  ون أن يتاـذوا موق ــاا عمليـاا ك هــذا السـبيلف وكــان ابمكـاهنم تغيــري 
مســار احلــد  ك حينــه لــو أهنــم تصــرفوا بــوعي وأ ركــوا خطــورة تصــرف احلكومــة جتــاه مــراجعهم 

شـــد وعلمـــائهم ومـــا لـــذلك مـــن أجمـــر ك املســـتقبل وكونـــه خطـــوة أوىل ســـتتبعها خطـــوات أخـــر أ
خطورة وأك ر أتجمريااف ولأسف الشديد مل يبد أحد من الناس  عااله املؤجمر واستنكاره الشديد 
علــى احلكومــة ال اذهــا هــذا اإلجــران الظــامل لــد العلمــان واملراجــعو لــذا فــان احلكومــة أوصــلت 

 القرار وأبعدهتم  ىل  يران.
لمــان  ىل  يــران ـ : كــان بعـد مــدة قــا  )صــاحل محــام( ـ وهــو املســؤو  عــن عمليــة  بعـا  الع

لــدينا أمــر مــن اجلهــات العليــا ك الدولــة ابنــه  ذا اعــام النــاس ولــو جحئيــاا وصــدرت ر و  فعــل 
مــنهم هبــذا االجتــاه احتجاجــاا علــى تســ ري هــؤالن العلمــانف أو تكلمــوا لــد قــرار الدولــة وطــالبوا 

يعـو ون  ىل مـا كـانوا عليـهف برفع هذا احلكم عنهم فانه سيتعني علينا الغان القـرار وتـرو العلمـان 
 ولكن الناس مل يبدوا أي اعاام على ذلك لذا طبقنا ما أمران به.  

نعــمف هكــذا تتبــني خطــورة الــدور املهــم للســان والقلــم ك تعميــق الــوعي وتعبئــة الــرأي العــام 
مـن رأى مـنكم منكـراا فليغـريه بيـده فـان مل : «لتحقيق األهداف الالزمة. فقد قا  رسـو  هللا 

 .(9)»ستطع فبلسانه فإن مل يستطيع فبقلبه ليس وران ذلك شين من اإلمياني
وقــد اهــتم اإلســالم ك ــرياا ابلــرأي العــام ملــا لــه مــن أجمــر ك اســتقرار ولــع اجملتمــع ومتطلباتــه 

يستشـري أصـحابه حـو  احلـرب  واستعدا اته ك خمتلف اجلوانـبف فقـد كـان الرسـو  األعظـم 
 خرى.وغريها من األمور املهمة األ

                                                        

 كان مدير شرطة كربالن املقدسة.  (8)
 .128ة 431ص 1غوايل اللئايل: ج (9)
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 .(10)«فال تك  وا عن مقالة حبق أو مشورة بعد »يقو  لأمة:  وكان أمري املؤمنني 
فنظرة اإلسالم للرأي العام تتوازى مع ماله من أجمر ك صنع القرارات والتوجيهات وما مي له 

 من مقياس ملدى أتييد أو رفض الشعب لسياسة الدولة ك االطار الشرعي.
 

 العقل املدبر
 

حلــة األوىل النقــاذ العــراق والعتبــات املقدســة هــي تعبئــة الــرأي العــام وجتنيــد القلــم  ذن فاملر 
 واللسان هلذه املهمة.

أمـا املرحلـة ال انيـة فهــي االلت ـاف حـو  العقــل املـدبر ونقصـد بــه الشاصـية اإلسـالمية بــل 
شــورى الشاصــيات اإلســالمية الــيت تــتمكن مــن قيــا ة األمــة وتشــا  أهــدافها بدقــة ووعــي 

ولية امللقاة على عاتقهاف ومت ما توح د الشعب العراقي والت  ـت اجلمـاهري املسـلمة حـو  للمسؤ 
قيــا ة شــورى ال قهــان املراجــع فعنــدها يكــون مــن املمكــن بــل واملؤكــد أن يســقط حــحب البعــو 

 العراقي ـ صنيعة االستعمار وأعوانه ـ وما جند له من املرتحقة وهو جير أذ   اخليبة واهلحمية.
ألمر ليس أمـراا بعيـداا أو ضـر  أمنيـةف و سـا مسـرية األحـدا  عنـد الك ـري مـن شـعوب وهذا ا

العــامل ت بــت ذلــك ك املالــي واحلالــرف ومســتقبل العــامل يقــاس  ائمــاا علــى املالــيف واىل ذلــك 
صــدق مبــا ســلف مــن احلــق واعتــس مبــا مضــى مــن الــدنيا فــان : »يشــري اإلمــام أمــري املــؤمنني 

 .(11)«آخرها الحق أبوهلابعضها يشبه بعضاا و 
املرحـــوم املـــريزا حممـــد تقـــي الشـــريازي )قـــدس ســـره( الـــذي كـــان يعتـــس العقـــل املـــدبر ك جمـــورة 
العشرين ك العراق وأ ار الشعب حبكمة فائقة وابخلصوص الشيعة مـنهمف واسـتطاع أن يسـقط 

ان السـنة الـذي هيبة االستعمار السيطار مبعاونة العشائر واألححاب والشعب مبا فيهم بعض أبنـ
( عــامف مل يـتمكن مــن 300الت  ـوا حولـهف هــذا االسـتعمار الــذي كـان مســيطراا علـى اهلنــد ملـدة )

البقــان ك العــراق وقــد خســر االســتعمار ك تلــك الظــروف ك العــراق خســائر ك ــرية ك األرواة 
 واألموا ف وقد ذكرت بعض اإلحصانات أن عد  القتلى من اإلنكليح بل  عشرات اآلالف.

                                                        

 .216هنج البالغةف اخلطبة  (10)
 ال صل األو  ك االعتبار. 10749ة 471صغرر احلكم و رر الكلم:  (11)
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 هكذا تكون القيادة اإلسالمية
 

مث  ن القيـا ة اإلسـالمية هتـتم عميــع جوانـب احليـاة مـا يــرتبط بسـعا ة الشـعبف فهـي تــوفر 
 هلم التوعية وال قافةف كما هتتم ابقتصا هم وعمراهنم وما أشبه.

ومن هنا يلحم لمان حرية العتبـات املقدسـة لكـي يحورهـا مجيـع النـاس ويتعرفـوا علـى مـنهج 
 .  وأهل بيته الطاهرين   رسو  هللا

وقـد جـان ك التــاريي اإلسـالمي أنــه عنـدما شــح ت امليـاه ك املدينــة املنـورة صــار النـاس تبعــاا 
يصــنعون جــدران بيــوهتم مــن أليــاف النايــل واألشــجار ووبــر اإلبــل املغــحو   للرســو  األكــرم 

حاو ويعلقوهنا بني أعمدة البيت فتصبح مبنحلة اجلدرانف وذلك
ُ
ألن شحة املان وقلتـه كانـت  وامل

ال تك ــيهم لصـــنع الطـــني لبنــان اجلـــدرانف ولـــذلك كانــت أغلـــب جـــدران بيــوهتم ك تلـــك ال ـــاة 
 مؤل ة من الوبر واأللياف.

كــان يهــتم بكــل شــؤون النــاس ويــداريهم ويعلمهــم   نعــم هكــذا نــرى  ن الرســو  األكــرم 
ه واعتنقــوا اإلســالم  ينــاا ومنهاجــاا جوانــب احليــاة ويرســم هلــم منهــاج احليــاةف ولــذلك الت ــوا حولــ

 حلياهتم.
 .(12)«أمرر ر  مبداراة الناس كما أمرر أب ان ال رائض: »فيقو  الرسو  

 .(13)«مداراة الناس نصف اإلميانف والرفق هبم نصف العيا: »ويقو  
 .(14)«عنوان العقل مداراة الناس: »ويقو  أمري املؤمنني 

ل والصــدق والكــذب بســهولة ويســرف ويشاصــون مــن ان النــاس يشاصــون احلــق والباطــ
مي لهم بكل صدق ومن َيقق أمانيهم وطموحاهتم ويسلك هبم السبيل األم لف لـذا فـاهنم الت ـوا 

ألنه يقو هم  ىل النجاة الذي يكمن فيه سـر قـوهتم وتقـدمهمف ولـيس  حو  الرسو  األكرم 

                                                        

 .16081ة 121ب 200ص 12وسائل الشيعة: ج (12)
 .16085ة 121ب 201ص 12وسائل الشيعة: ج (13)
 ف ال صل الرابع ك مداراة الناس.10169ة 445غرر احلكم و رر الكلم: ص (14)
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خــري مت يــلف أمــا  أهــل البيــت هنــاو طريــق والــحة معاملــه غــري اإلســالم الصــحيح الــذي م لــه 
ــــون عــــن اإلســــالم بســــبب أفعــــاهلم و لمهــــم  ــــذي جعلــــوا النــــاس ين ض   ســــالم حكــــام اجلــــور ال

 وجرائمهم اليت كانت تح ا  يوماا بعد آخر فانه شين اليدوم.

 جواب عن اشكال
مــن املمكــن أن وطــر ك أذهــان الــبعض هــذا اإلشــكا  وهــو: كيــف حقــق الغربيــون هــذا 

اهلائــل ك ضــاالت الصــناعة والتكنولوجيــا وبعــض اجملــاالت األخــرى  ىل  رجــة التقــدم احلضــاري 
ان العـــامل أصـــبح ألعوبـــة أبيـــديهم فيوجهونـــه كي مـــا شـــانوا ابجتـــاه منـــافعهم وأطمـــاعهم وآمـــاهلمف 

 ابلرغم من ابتعا هم عن أوامر هللا سبحانه وتعاىل وشريعته السمحان؟
 احليـــاة فاخــذوا يســـريون ك الطـــرق الـــيت واجلــواب:  ن هـــؤالن عرفـــوا بعــض طـــرق التقـــدم ك

جعلها سبحانه وتعاىل تكويناا للتقدم ابعتبار أن الدنيا  ار أسباب ال  ار أمارف قا  تعـاىل ك 
ُكالا سُِدُّ َهُؤالن َوَهُؤالِن ِمْن َعطَاِن َربِ َك َوَما َكاَن َعطَاُن َربِ َك حَمْظُوراا كتابه احلكيم: 

(15). 
اىل رســم طريـــق التقــدم ومل يقصـــره علــى أمـــة  ون أخــرى أو طائ ـــة  ون فــاهلل ســبحانه وتعـــ

أخرىف وحنن  ذا سـران ك ن ـس الطريـق ستصـبح أزمـة الـدنيا أبيـديناف واذا كـان عملنـا ك سـبيل 
هللا تعـــاىل أصـــبحت الـــدنيا واآلخـــرة ك نصـــيبناف أمـــا  ذا تركنـــا العمـــل بســـنن هللا الكونيـــة فمعـــىن 

فلــــن يكــــون  ســـر العتبــــات املقدســــة الئمتنـــا الطــــاهرين ذلـــك انــــه شســــر كـــل شــــين حــــت ش
 ةمكاننا ز رهتا بكامل حريتنا كما هو احلا  ك يومنا هذا.

                                                        

 .20سورة اإلسران:  (15)
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 العلم والعمل أسسا التقدم
 

من أبـرز الطـرق الـيت حـد ها هللا سـبحانه وتعـاىل للرقـي والتقـدم هـي: العلـم والعمـلف فهمـا 
االهتمـام ابلعلـم ألنـه هـو الـذي يقـو  احليـاة حنـو ركنا التقدمف وقد ركحت الشـريعة املقدسـة علـى 

 التقدم.
ُر أُولُــــو يقــــو  تعــــاىل:  َــــا يـَتَــــذَكَّ ــــوَن َوالَـّـــِذيَن ال يـَْعَلُمــــوَن ِ سَّ ــــْل َيْســــَتِوي الَـّـــِذيَن يـَْعَلُم  اقُــــْل َه

األَْلَبابِ 
(16)  . 

 العلـــم يرفـــع الولـــيعف وتركـــه يضـــع: »وقـــا  أمـــري املـــؤمنني اإلمـــام علـــي بـــن أ  طالـــب 
 . (18)«اكتسبوا العلم ويكسبكم احلياة: »ف وقا  (17)«الرفيع

وطبعاا العلم يكون طريقاا للتقدم مت كـان مرتبطـاا ابلعمـل فمـن يـر  أن يسـلك هـذا الطريـق 
ك  حــدى وصـــا ه البـــن  عــد فعليـــه أن يـــدرو الــتالزم الوجميـــق بينهمـــاف قــا  الرســـو  األكـــرم 

ملــت عمــالا فاعمــل بعلــم وعقــلف و  و وأن تعمــل   ابــن مســعو ف  ذا ع»مســعو  قــا  فيهــا: 
َوال َتُكونُـوا َكـالَّيِت نـََقَضـْت َغْحهَلَـا ِمـْن بـَْعـِد قـُـوٍَّة عمالا بغري تدبر وعلمف فإنه جـل جاللـه يقـو : 

أَنَكااثا 
(19)»(20). 

 . (21)«العلم يرشدو والعمل يبل  بك الغاية: »ويقو  أمري املؤمنني 
 . (22)« ن هللا َيب  ذا عمل أحدكم أن يتقنه: »  هللا وعن  تقان العمل يقو  رسو 

هذا هو طريق التقدم فمن يسلك طريق العلم والعمل املتقن يتقـدمف ومـن وـل  هبمـا يتـأخر 
مــن أي أمــة أو شــعب كــانف فقــد تقــدم أعــداؤان ك بعــض جوانــب حيــاهتم ألهنــم ســلكوا هــذا 

 الطريق ولو قليالا وأتخران حنن ألننا ابتعدان عنه.
                                                        

 .9سورة الحمر:  (16)
 .57ة 15ب 6ص 75حبار األنوار: ج (17)
 ال صل احلا ي عشر ك آاثر املعرفة. 755ة 63غرر احلكم و رر الكلم: ص (18)
 .92سورة النحل:  (19)
 .ال صل الرابع ك موعظة رسو  هللا  458مكارم األخالق: ص (20)
 ال صل ال ار ك العلم. 144ة 45غرر احلكم و رر الكلم: ص (21)
 .746ة 151هنج ال صاحة: ص (22)
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 الدعاء
 

مث ان مــا ذكــرانه مــن لــحوم ســلوو طــرق التقــدم ال يعــين الغ لــة عــن الــدعان واجلانــب الغيــم 
فــان هنــاو أمــور ك ــرية تتعالــد كلهــا فتــؤ ي  ىل النتيجــة املطلوبــةف وأحــد تلــك األمــور الــدعان 

ُقْل َما يـَْعَبأُ ِبُكْم َر ِ  َلْوال ُ َعاؤُُكمْ قا  تعاىل:  والتوسل أبهل البيت 
(23) . 

َوابـْتَـُغوا ِ لَْيِه اْلَوِسيَلةَ وقا  سبحانه ك آية أخرى: 
(24). 

فــان هللا عحوجــل هــو الغــين املطلــق ولــيس لنــا  ال الــدعان والتضــرع لنحصــل علــى اســتجابته 
تعـــاىل لـــدعائنا وقضـــان حوائجنـــاف ولنســـتمد منـــه التوفيـــق لكـــن لالســـتجابة شـــروط منهـــا العمـــل 

جــل تكوينــاا أو تشــريعااف فــالالزم أن يكــون  عــاؤان مقــاانا بعلمنــا ابملــنهج الــذي رمســه البــاري عحو 
 .الصاحل وهكذا توسلنا أبهل البيت األطهار 

 

 مستقبل العراق
 

البـــد مـــن تـــوفر جمالجمـــة أمـــور ك العـــراق لنـــتمكن مـــن خالهلـــا  نقـــاذ العتبـــات املقدســـة مـــن 
عراقـــــي مـــــن الظلـــــم السياســـــة اجلـــــائرة جتاههـــــا وح ـــــا اســـــتقالليتهاف وكـــــذلك  نقـــــاذ الشـــــعب ال

واالستبدا  اللذين فرلهما نظام البعو الصدامي عليـهف ولكـي نرسـم بعـض املالمـح املسـتقبلية 
للعراق علينا أن نبني املقومات األساسية اليت تضمن حرية العراق و  ارة عتباتـه املقدسـةف وهـي 

 أمور منها:
 ـ املؤسسات الدستورية1

ة مقابـل قــدرة الدولـة تعا هلـا وتوازيهــاف بـل وأقــوى فـالالزم ان توجـد للنــاس قـدرة قويـة ومــؤجمر 
منهــاو ألنــه يلــحم أن ال توجــد قــدرة أقــوى مــن  را ة الشــعب  ال قدرتــه ســبحانه وتعــاىلف وهــذه 

                                                        

 .77 سورة ال رقان: (23)
 .35سورة املائدة:  (24)
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القدرة جيب أن تظهـر مـن خـال  القنـوات احلـرة اإلعالميـة املاتل ـة كشـبكات اإلذاعـة والتل ـحة 
حاب واجلمعيـات والتكـتالت املاتل ـةف ألن والصحف واجملالت والسامج األخرىف وهكذا األحـ

هــذه األمـــور هـــي الــيت لـــد مـــن طغيــان الدولـــة واســـتبدا هاف وهبــذه الوســـائل ســـتكون األجهـــحة 
الرمسيــة ك الدولــة مســؤولة مســؤولية مباشــرة أمـــام الشــعب ك   ارة جمرواتــه ومــا تتاــذه مـــن آران 

ىف حيــو يطالبهــا الشــعب عــس وأعمــا  ومواقــف سياســيةف أو اقتصــا ية أو ك اجملــاالت األخــر 
هذه الوسائل ابأل لـة والساهـني كمـا يطالبهـا اباليضـاحات واالست سـارات عـن قراراهتـا املتاـذة 

 ك كل الشؤون.
وهبذا ال يسـتطيع رئـيس الدولـة أو املسـؤولون أن يسـتبدوا ك احلكـم أو وـدعوا الشـعب أو 

بعـــض الشـــي ك العـــراق مل يكـــن  ينهبـــوا جمرواتـــهو وهلـــذا فعنـــدما كانـــت الصـــحف واجملـــالت حـــرة
للدولة اجلرأة على نقـض القـوانني احلقوقيـة واملدنيـة للشـعبف  ذ كـان هنـاو توزيـع نسـم للقـدرة 
السياســية ك العـــراق ويتم ـــل هـــذا التوزيـــع ك جمــال  قـــدرات رئيســـية كانـــت تـــتحكم ك صـــدور 

ىل رغبــات الشــعب القـرارات وتوجهاهتــاف وتشــكل قــوة مراقبــة كبــرية علـى احلكومــة حــت  ضــع  
 وتطلعاته وكانت هذه القدرات:

 : قدرة احلكومة اليت تعتس سلطة قانونية.1
 : قدرة املراجع وتعتس سلطة  ينية.2
 : قدرة العشائر وكانت سلطة عسكرية.3

 لــافة  ىل مــا تشــكله األحــحاب والتكــتالت األخــرى ك حينــه مــن قــدرات واســعة الن ــوذف 
ون بعض اجتاهات السلطةف وال يـدعون ضـاالا للحـاكم ابالسـتبدا  وقمـع  وقد كان العلمان يسري 
الشــعبف ألن العلمــان بســالة ال تــوى والتقليــد كــانوا يقــو ون العشــائر الــيت هــي األخــرى لــام 

 وتلتحم أبوامرهم للحيلولة  ون ان را  احلكومة ابلسلطة وقمع الشعب. وتطيع العلمانف
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 ـ التعد ية احلحبية2

مث  ن مـــن الضـــروري تشـــكيل األحـــحاب و جيـــا  تعد يـــة ححبيـــة حســـب املـــوازين اإلســـالمية 
لت نظر املراجع واجملتهدينف وهبـذه الوسـيلة ميكـن أن حنتـوي شـبابنا املسـلم وننقـذه مـن خمـاطر 

مهـــاوي األفكـــار وال قافـــات ال اســـدة كالشـــيوعية امللحـــدةف واألحـــحاب واحلركـــات  الســـقوط ك
املنحرفــــة األخــــرى املرتبطــــة أبعــــدان الشــــعوب وأعــــدان اإلســــالم أو اللجــــون  ىل أمــــاكن ال ســــا  

 والتحلل اخللقيف هذا من جهة.
ومن جهة أخـرى فـإن التعد يـة احلحبيـة تضـمن تعـد  مراكـح القـدرة وتوزيعهـا وتسـاعد علـى 
بنــان العــراق وتقدمــهف ألهنــا تــسز مســألة الرقابــة بــني األحــحاب واحلركــات والــيت يســميها القــرآن 

َوِك َذلِــَك فـَْليَـتَـَنــاَفِس اْلُمتَـَناِفُســونَ منافسـة كمــا أشــار  ىل هــذا ك قولــه تعــاىل: 
ف وتشــجع (25)
الـيت تعـام  النقد البنانف فان للمنافسة  ور مهم وفع ا  ك حل املشكالت وتذليل الصعوابت

طريق التقدم واالز هارف وذلك الن كل ححب يريد أن يسبق األححاب األخـرى ك قيـا ة البلـد 
حنو اخلري والرفاه فيعمل أك ر ويقدم أك ر اخلدمات ك طريق الرفـاه االقتصـا ي وبقيـة اجلوانـب 

 األخرى ليحظى بتأييد ومؤازرة األمة.
 
 ـ شورى املراجع3

خمتل ــني ك أشــكاهلم وأذواقهــمف والنــاس علــى طــو  التــاريي مل تكــن خلــق هللا تعــاىل األفــرا  
أفكـارهم وعقائـدهم موح ـدة وملـا مل جتتمـع أفكــارهم لتشـكيل فكـرة جامعـة وأيديولوجيـة مشــاكة 
تولـــدت أمـــامهم مشـــاكل وصــــعاب ال ميكـــن تالفيهـــا أو حلهــــاف والشـــورى و ن كانـــت مســــألة 

تاج  ىل جهـو  كبـريةف ولكنهـا  كنـة ومبالحظـة معروفة وسهلة التصور  ال أن لققها صعب وَي
 لققها ولو نسبياا ك   ارة بعض الدو  ك عامل اليوم تتولح املسألة بشكل أك ر.

م الا لدولة سويسرا شورى مؤل ـة مـن سـبعة أفـرا  يشـكلون اجمللـس الربسـيف وبـذلك َيتـل 
زيــر ووزارةف ولــذا منصــب رئــيس الدولــة ســبعة رؤســان لكــل مــنهم ك حــدو   صصــه و  راتــه و 

تراهم اليعانون ك ك ري مـن األحيـان مـن مشـاكل االسـتبدا  والديكتاتوريـة م ـل االن ـرا  ابلـرأي 
                                                        

 .26سورة املط  ني:  (25)
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 ومصا رة حقوق وأفكار اآلخرينف ابلشكل الذي نعانيه حنن ك بال ان.
فاالستشارة لرورية جداا وما طبقت ك ضا   ال سببت تقدمـه واز هـارهف بينمـا االسـتبدا  

ال تسـتبد برأيـك فمـن اسـتبد برأيـه : » ال  ىل اإلهنيار والتأخرف يقـو  أمـري املـؤمنني ال يؤ ي 
 .(26)«هلك

وذلـــك ألن االستشـــارة تعـــر ف اإلنســـان علـــى اخلطـــأ والصـــواب وجتنبـــه األخطـــان والع ـــرات 
 وأتخذ بيده  ىل الطريق السليم على عكس االستبدا .
حـت بلـو   خطى القـرآن وأهـل البيـت  وك اخلتام نؤكد على لحوم السري قدماا على لون

األهـداف املطلوبـة مــن أجـل خدمــة مبـا   اإلسـالم احلنيــفف والقضـان علــى الظلـم واالســتبدا  
الذي ويم على أمتنـا اإلسـالميةف وننقـذ العتبـات املقدسـة واحلـوزات العلميـة مـن خـال   نقـاذان 

 لأمة حت ال تكون معاجلتنا مبتورة وحمدو ة.
غــب  ليــك ك  ولــة كرميــة تعــح  هبــا اإلســالم وأهلــهف وتــذ  هبــا الن ــاق وأهلــهف اللهــم  ان نر »

ــــــا فيهــــــا مــــــن الــــــدعاة  ىل طاعتــــــكف والقــــــا ة  ىل ســــــبيلكف وترزقنــــــا هبــــــا كرامــــــة الــــــدنيا  وجتعلن
 .(27)«واآلخرة
 

 قم املقدسة                                                    
 حممد الشريازي                                                   

 

                                                        

 ال صل األو  ك املشاورة. 10111ة 443غرر احلكم و رر الكلم: ص (26)
 ف  عان االفتتاة.60االقبا : ص (27)
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 من هدي القرآن احلكيم
 العلم

يِهْم َويـَُعلِ ُمُهـُم قا  تعاىل:  لُـوا َعلَـْيِهْم آَ تِـِه َويـُـحَكِ  ُهْم يـَتـْ ُهَو الَِّذي بـََعَو ِك األُمِ يِ نَي َرُسوالا ِمـنـْ
مبني اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِ ْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِ ي َلال ٍ 

(28). 
يـُْؤِت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاُن َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِتَ َخرْياا َكِ رياا َوَمـا يَـذَّكَُّر وقا  سبحانه: 

ِ ال  أُْولُوا األَْلَبابِ 
(29). 

 العلمان
َا َوَْشى هللَا ِمْن ِعَباِ ِه اْلُعَلَماُن ِ نَّ هللاَ َعحِيٌح قا  تعاىل:  َغُ ورٌ ِ سَّ

(30). 
َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُوراا مَيِْشـي بِـِه ِك النَّـاِس َكَمـْن َم ـَلُـُه ِك وقا  سبحانه:  أََوَمْن َكاَن َمْيتاا فََأْحيَـيـْ

َها َكَذِلَك زُيِ َن لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ  الظُُّلَماِت لَْيَس ِِبَارٍِج ِمنـْ
(31). 

هللاُ الَـِّذيَن آَمنُــوا ِمــْنُكْم َوالَـِّذيَن أُوتُــوا اْلِعْلــَم َ َرَجـاٍت َوهللاُ مبـَـا تـَْعَملُــوَن  يـَْرفَــعِ وقـا  عحوجــل: 
َخِبريٌ 

(32). 
أَمن ُهَو قَاِنٌت نااَنَن اللَّْيِل َساِجداا َوقَائِمـاا ََيْـَذُر اآلِخـرََة َويـَْرُجـو َرمْحَـَة َرب ِـِه قُـْل وقا  تعاىل: 
ُر أُولُو األَْلَبابِ  َهْل َيْسَتِوي الَِّذينَ  َا يـََتذَكَّ يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن اليـَْعَلُموَن ِ سَّ

(33). 
 من أخالق خامت األنبيان 

َوِ نََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ قا  تعاىل: 
(34). 

َوَلْو ُكْنَت َفظ اا َغِليَا اْلَقْلِب النـَْ ضُّوا ِمْن َحْوِلكَ وقا  سبحانه: 
(35). 

                                                        

 .2سورة اجلمعة:  (28)
 .269سورة البقرة:  (29)
 .28سورة فاطر:  (30)
 .122سورة األنعام:  (31)
 .11سورة اجملا لة:  (32)
 .9سورة الحمر:  (33)
 .4سورة القلم:  (34)
 .159سورة آ  عمران:  (35)
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ُهْم الَّــِذيَن يـُــْؤُذوَن النَّــِمَّ َويـَُقولُــوَن ُهــَو أُُذٌن قُــْل أُُذُن َخــرْيٍ َلُكــْم يـُــْؤِمُن اِبهلِل وَ قــا  تعــاىل:  ــنـْ ِم
َويـُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِننَي َوَرمْحٌَة لِلَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم..

(36). 
 .(37)نيَ ُخِذ اْلَعْ َو َوْأُمْر اِبْلُعْرِف َوَأْعِرْم َعْن اجْلَاِهلِ قا  سبحانه: 

 
 أنية العقل

ـــــِل َوالنـََّهـــــاِر آلَ ٍت ألُويل قـــــا  تعـــــاىل:  ـــــَماَواِت َواأَلْرِم َواْخـــــِتالِف اللَّْي ِ نَّ ِك َخْلـــــِق السَّ
األَْلَبابِ 

(38). 
ُ هللاُ َلُكْم آَ تِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ قا  سبحانه:  َكَذِلَك يـُبَـنيِ 

(39). 
نَّا َنْسَمُع أَْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا ِك َأْصَحاِب السَِّعريِ َوقَالُوا َلْو كُ قا  تعاىل: 

(40) . 
 النظر ك العاقبة
ُقْل ِسريُوا ِك اأَلْرِم فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبُل َكاَن َأْك ـَـُرُهْم قا  سبحانه: 

ُمْشرِِكنيَ 
(41). 

أَلْرِم فـَيَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمـْن قـَـْبِلِهْم وََكـانُوا َأَشـدَّ أََوملَْ َيِسريُوا ِك اقا  تعاىل: 
ـــــَمَواِت َوال ِك اأَلْرِم ِ نَّـــــُه َكـــــاَن َعِليمـــــاا  ـــــْن َشـــــْيٍن ِك السَّ ـــــا َكـــــاَن هللاُ لِيُـْعِجـــــحَُه ِم ـــــوَّةا َوَم ُهْم قـُ ـــــنـْ ِم

َقِديراا 
(42). 

ُهمْ قا  سبحانه:  ِبنيَ  فَانـْتَـَقْمَنا ِمنـْ فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِ 
(43) . 

فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْنَذرِينَ قا  تعاىل: 
(44). 

 
 

                                                        

 .61سورة التوبة:  (36)
 .199سورة األعراف:  (37)
 .190سورة آ  عمران:  (38)
 .242سورة البقرة:  (39)
 .10سورة امللك:  (40)
 .42سورة الروم:  (41)
 .44سورة فاطر:  (42)
 .25سورة الحخرف:  (43)
 .73يونس:  ف وسورة73سورة الصافات:  (44)
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 من هدي السنة املطهرة
 ز رة العتبات املقدسة

 .(45)«من زارر حي اا أو ميتاا كنت له ش يعاا يوم القيامة: »قا  رسو  هللا 
حجكـم  ذا خـرجتم  ىل بيـت هللاف فـان  أمتـ وا برسـو  هللا : »املؤمنني وقا  اإلمام أمري 

تركه ج ـان وبـذلك أمـرمتف وأمتـوا ابلقبـور الـيت ألـحمكم هللا عـح وجـل حقهـا وز رهتـا واطلبـوا الـرزق 
 .(46)«عندها

 ذا حـــج أحـــدكم فلياـــتم حجـــه بح رتنـــا ألن ذلـــك مـــن متـــام : »وقـــا  اإلمـــام الصـــا ق 
 .(47)«احلج

كـل عشـية   ان احلسني بن علي كان يحور قـس احلسـن بـن علـي : »مام الباقر وقا  اإل
 .(48)«مجعة

 
 الدعان و فع البالن

ا فعـــوا أمـــواج الـــبالن ابلـــدعانف مـــا املبتلـــى الـــذي اشـــتد بـــه : »قـــا  اإلمـــام أمـــري املـــؤمنني 
 . (49)«البالن أبحوج  ىل الدعان من املعاأ الذي ال ،من البالن

 .(50)«ابلدعان يستدفع البالن: »ري املؤمنني وقا  اإلمام أم
 .(51)«و ن الدعان بعد نحو  البالن الينت ع به: »وقا  اإلمام زين العابدين 

 .(52)« ن الدعان يستقبل البالن فيتوافقان  ىل يوم القيامة: »وقا  اإلمام الكا م 
 االلت اف حو  اإلمام واحلاكم العا  

ألمــرف وســـنامهف وم تاحــهف وابب األشـــيانف ورلــى الرمحـــان ذروة ا: »قــا  اإلمــام البـــاقر 

                                                        

 .31قرب االسنا : ص (45)
 أصحابه ك ضلس واحد... ف علم أمري املؤمنني 616اخلصا : ص (46)
 .28ة 66ب 262ص 2: جعيون أخبار الرلا  (47)
 .19475ة 36ب 408ص 14وسائل الشيعة: ج (48)
 . 1ال صل  1ب 23ة 21 عوات الراوندي: ص (49)
 ل الرابع ك الدعان والسؤا .ال ص 3737ة 192غرر احلكم و رر الكلم: ص (50)
 .58ة 20ص 4غوايل اللئايل: ج (51)
 ال صل الرابع. 29فالة السائل: ص (52)
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 .(53)«تبارو وتعاىلف الطاعة لإلمام بعد معرفته
: مـا نظــر هللا عحوجــل  ىل ويل لـهف جيهــد ن ســه قــا  رســو  هللا : »وقـا  اإلمــام البـاقر 

 .(54)«ابلطاعة إلمامه والنصيحةف  ال كان معنا ك الرفيق األعلى
مــن خلــع مجاعــة املســلمني قــدر شــسف خلــع ربــق اإلميــان مــن »: وقــا  اإلمــام الصــا ق 

 .(55)«عنقه
ــــَماَن َرفـََعَهـــا َوَوَلــــَع اْلِميــــحَانَ ك قولـــه تعــــاىل: : »وقـــا  اإلمــــام الرلــــا  َوالسَّ

قــــا :  (56)
أال تطغــوا نصــب خللقــه قلــت:  رفعــه هللا  ليــهف وامليــحان أمــري املــؤمنني  الســمان رســو  هللا 

امليــحان
َوأَِقيُمــوا اْلــَوْزَن اِبْلِقْســطِ ال تعصــوا االمــام قلــت: ؟ قــا : (57)

قــا : أقيمــوا اإلمــام  (58)
َوال ُ ِْسُروا اْلِميحَانَ ابلعد ف قلت: 

 .(60)«؟ قا : ال تباسوا اإلمام حقه وال تظلموه(59)
 حسن التدبري

 .(61)«أ   شين على غحارة العقل حسن التدبري: »قا  أمري املؤمنني 
 .(62)«الت كري يصلح عواقب التدبريطو  : »وقا  
 .(63)«ال عقل كالتدبري: »وقا  

 سون التدبري
 .(64)«سبب التدمري سون التدبري: »قا  أمري املؤمنني 

 .(65)«من سان تدبريه كان هالكه ك تدبريه: »وقا  

                                                        

 .1ابب طاعة األئمة ة 185ص 1الكاك: ج (53)
 .3ة ابب أوامر النم  404ص 1الكاك: ج (54)
 عقاب من ترو اجلماعة. 21ة 85ا اسن: ص (55)
 .7سورة الرمحن:  (56)
 .8سورة الرمحن:  (57)
 .9سورة الرمحن:  (58)
 .9سورة الرمحن:  (59)
 سورة الرمحن.  343ص 2ت سري القمي: ج (60)
 ال صل ال ار ك التدابري. 8080ة 354غرر احلكم و رر الكلم: ص (61)
 ال صل ال ار ك التدابري. 8083ة 354غرر احلكم و رر الكلم: ص (62)
 ك التدابري. ال صل ال ار 8085ة 354غرر احلكم و رر الكلم: ص (63)
 ال صل ال ار ك التدابري. 8088ة 354غرر احلكم و رر الكلم: ص (64)
 ال صل ال ار ك التدابري. 8094ة 354غرر احلكم و رر الكلم: ص (65)
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يستد  علـى اال ابر أبربـع: سـون التـدبريف وقـبح التبـذيرف وقلـة االعتبـارف وك ـرة : »وقا  
 .(66)«العتذارا

 ك العقل وأحواله
مـا قســم هللا للعبـا  شــيئاا أفضـل مــن العقـلف فنــوم العاقـل أفضــل مــن : »وقـا  رســو  هللا 

ســهر اجلاهــلف و قامــة العاقــل أفضــل مــن شــاوص اجلاهــلف وال بعــو هللا نبيــاا وال رســوالا حــت 
ك ن ســـه  يســـتكمل العقـــلف ويكـــون عقلـــه أفضـــله مـــن مجيـــع عقـــو  أمتـــهف ومـــا يضـــمر النـــم

أفضل من اجتها  اجملتهدين وما أ ى العبد فرائض هللا حت عقـل عنـهف وال بلـ  مجيـع العابـدين 
َوَمـا يَـذَّكَُّر ك فضل عبا هتم ما بل  العاقلف والعقالن هم أولوا األلبابف الذين قا  هللا تعـاىل: 

ِ ال  أُْولُوا األَْلَبابِ 
(67)»(68). 

فوجدت ك الكتاب أن قيمة كل امر   كتاب لعلي   نظرت ك: »وقا  اإلمام الباقر 
وقـــدره معرفتـــهف ان هللا تبـــارو وتعـــاىل َياســـب النـــاس علـــى قـــدر مـــا آ هـــم مـــن العقـــو  ك  ار 

 .(69)«الدنيا
ان هلل علـى النـاس حجتـني: حجـة  ـاهرةف وحجـة ابطنـةف فأمـا : »وقا  اإلمـام الكـا م 

 .(70)«اطنة فالعقو ف وأما البالظاهرة فالرسل واألنبيان واألئمة
 .(71)«أصل العقل ال كرف ومثرته السالمة: »وقا  اإلمام أمري املؤمنني 

 املشورة
 .(72)«شاِوْر ك أمورو الذين وشون هللا ترشد: »قا  أمري املؤمنني 

ان املشـــورة ال تكـــون  ال حبـــدو ها... فأوهلـــا أن يكـــون الـــذي : »وقـــا  اإلمـــام الصـــا ق
ة أن يكـــون حـــراا متــدينااف وال ال ـــة ان يكـــون صــديقاا مواخيـــااف والرابعـــة أن يشــاوره عـــاقالاف وال انيــ

تطلعــه علــى ســـرو فيكــون علمـــه بــه كعلمـــك بن ســكف مث يســـا ذلــك ويكتمـــهف فانــه  ذا كـــان 

                                                        

 ال صل ال ار ك التدبري. 8096ص 354غرر احلكم و رر الكلم: ص (66)
 .32سورة املائدة:  (67)
 .11ابب العقل ة 193العقل واجلهلف وم له ك ا اسن: ص كتاب  11ة 13و  12ص 1الكاك: ج (68)
 الباب الذي من أجله ... 2ة 1معار األخبار: ص (69)
 كتاب العقل واجلهل.  12ة 16ص 1الكاك: ج (70)
 ال صل الرابع ك العقل. 404ة 52غرر احلكم و رر الكلم: ص (71)
 ك املشاورة.  10077ة 442غرر احلكم و رر الكلم: ص (72)
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عــاقالا انت عــت مبشــورته و ذا كــان حــراا متــديناا جهــر ن ســه ك النصــيحة لــكف و ذا كــان صــديقاا 
ــــه علــــ ــــاا كــــتم ســــرو  ذا اطلعت ــــه كعلمــــك متــــت املشــــورة وكملــــت مؤاخي ى ســــرو فكــــان علمــــه ب

 .(73)«النصيحة
 .(74)«ال تشاور من ال يصدقه عقلكف وان كان مشهوراا ابلعقل والورع: »... وقا  

 اهلداية  حيان
َوَمـْن َأْحَياَهـا : قـو  هللا عحوجـل ك كتابـه عن فضيل بن يسار قـا : قلـت أل  جع ـر 

َا َأْحَيا النَّاَس  يعاا َفَكَأسَّ مجَِ
 ؟(75)

 ف قلت: فمن أخرجها من لال   ىل هدى؟«من حرق أو غرق: »قا  
 .(76)«ذاو أتويلها األعظم»قا : 

َـــا َأْحَيــــا النَّــــاس ســــألته: »قـــا :  وعـــن أ  بصــــريف عـــن أ  جع ــــر  َوَمـــْن َأْحَياَهــــا َفَكَأسَّ
 . (77)«؟ قا : من استارجها من الك ر  ىل اإلميانمجيعاا 

َمـْن قـَتَـَل نـَْ سـاا ِبغَـرْيِ قلـت لـه: قـو  هللا عحوجـل »قـا :  ن أ  عبـد هللا وعن مساعةف ع
ــــــا النَّــــــاَس  َــــــا َأْحَي يعــــــاا َوَمــــــْن َأْحَياَهــــــا َفَكَأسَّ ــــــَل النَّــــــاَس مجَِ َــــــا قـََت نـَْ ــــــٍس أَْو َفَســــــاٍ  ِك اأَلْرِم َفَكَأسَّ

يعاا  مجَِ
 ؟(78)

أخرجهـا مـن هـدى  ىل لـاللة قا : من أخرجها من لـال   ىل هـدى فقـد أحياهـاف ومـن 
 .  (79)«فقد قتلها

 قضاء احلوائج
 .(80)«من قضى ألخيه املؤمن حاجة كان كمن عبد هللا  هراا : »وقا  رسو  هللا 
من ذهب مع أخيه ك حاجةف قضـاها أو مل يقضـها كـان كمـن عبـد : »وقا  رسو  هللا 

                                                        

 .28ابب االستشارة ة 602ا اسن: ص (73)
 ك املشاورة. 72ب 153مصباة الشريعة: ص (74)
 .32سورة املائدة:  (75)
 .2ابب ك  حيان املؤمن ة 210ص 2الكاك: ج (76)
 ت سري سورة املائدة. 88ة 313ص 1ت سري العياشي: ج (77)
 . 32سورة املائدة:  (78)
 املائدة.ت سري سورة  85ة 313ص 1ت سري العياشي: ج(79)
 .5780ة 39ب 242ص 5مستدرو الوسائل: ج (80)
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 .(81)«هللا عمره
: أن مــن عبــا ي ملــن يتقــرب  يل  موســىأوحــى هللا عحوجــل  ىل : »وقــا  اإلمــام البــاقر 

:   رب ومــا تلــك احلســنة؟ قــا : ميشــي مــع أخيــه ابحلســنة فأحكمــه ك اجلنــةف قــا  موســى
 .(82)«املؤمنف ك قضان حاجته قضيت أم مل تقض
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 .21785ة 27ب 368ص 16وسائل الشيعة: ج (81)
 .21760ة 25ب 360ص 16وسائل الشيعة: ج (82)
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