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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 َمْن َعِمَل َصاحِلاً ِمْن ذََكٍر 

 ْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن أَ 

 فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَيِ َبًة 

ُهْم َأْجَرُهْم ِبَِْحَسِن   َولََنْجزِيَ ن َّ

 َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 

 
 صدق هللا العلي العظيم

                      

 97سورة النحل: 
 
 
 

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


 رجوع إىل القائمة

 3 

 
 كلمة الناشر

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
  رمر لالعا.م...إن الظروف العصيبة اليت

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

 وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العا.م أمجع...
ميقـــة الـــيت تـــالزم واحلاجـــة املاســـة إىل نشـــر وبيـــان موـــاهيم اإلســـالم ومبا  ـــه اإلنســـانية الع

اإلنســان ك كــل شــؤونه وجح يــات حياتــه وتتــ خل مباشــرة ك حــل مجيــع أزماتــه ومشــكالته ك 
 احلرية واألمن والسالم وك كل جوانب احلياة..

والــتعطا الشــ ي  إىل إعــا ة الــروة اإلســالمية األيــيلة إىل احليــاةف وبلــورة ال قافــة ال ينيـــة 
ك أبناء اإلسالم كي يتمكنوا من رسم خريطـة املسـتقبل احلّيةف وبث الوعي الوكري والسياسي 

 املشرق أبه اب اجلوون وذرف العيون ومسالت األانمل..
كــل ذلــك  فــع املؤسســة ألن تقــوم ةعــ ا  ضموعــة مــن ا الــرات التوجيهيــة القيمــة الــيت 

 ام ظلـه  ألقاها مساحة املرجع ال يين األعلى آية هللا العظمـى السـي  دمـ  احلسـيين الشـريازي  
ك ظـــروف وأزمنـــة  تلوـــةف حـــوا  تلـــف شـــؤون احليـــاة الور يـــة واالجتماعيـــةف وقمنـــا بطباعتهـــا 
مســــانة منــــا ك نشــــر الــــوعي اإلســــالميف وســــّ اا لــــبعض الوــــرا  العقا ــــ ي واألخالقــــي ألبنــــاء 

 املسلمني من أجل غٍ  أفضل ومستقبل ضي ..
 وذلك انطالقاا من الوحي اإلهلي القا ل:

 َيِن َولِيُنِذرُوا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذرُونلِيَ تَ ف قَُّهوا ِف الدِ 
(1). 

الــ ي هــو أيــل عقال ــي عــام يرشــ ان إىل وجــوب التوقــه ك الــ ين وانــ ار األمــةف ووجــوب 
 رجوع اجلاهل إىل العا.م ك معرفة أحكامه ك كل مواقوه وشؤونه..

                                                        

 .122سورة التوبة:  (1)
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 لوكي لآلية الكرمية:كما هو تطبيق عملي وس
 ِ فَ َبشِ   ْر ِعبَ  ا   ُالَّ  ِذيَن َيْس  َتِمُعوَن اْلَق  ْوَي فَ يَ تَِّبُع  وَن َأْحَس  َنُه ُأولَئِ  َه الَّ  ِذيَن َه  َداُهُم هللا

َوُأولَِئَه ُهْم ُأوُلوا األَْلَبابِ 
(2). 

 :إن مؤلوات مساحة آية هللا العظمى السي  دم  احلسيين الشريازي   ام ظله  تتسم بـ
 التنوّع والشمولية ألهم أبعا  اإلنسان واحلياة لكوهنا إنعكاساا لشمولية اإلسالم.. أواًل:

فقــ  أفــام قلمــه املبــارو الكتــب واملوســوعات الضــامة ك شــت علــوم اإلســالم املاتلوــةف 
ب ءاا من موسوعة الوقه اليت جتـاوزت ـ حـت ا ن ـ املا ـة وانيمسـني ضلـ ااف حيـث تعـ  إىل اليـوم 

ــــة مــــروراا بعلــــوم احلــــ يث والتوســــري والكــــالم واأليــــوا أكــــر  موســــوعة علميــــة اســــت اللية فقهي
والسياســـة واالقتصـــا  واالجتمـــاع واحلقـــوق وســـا ر العلـــوم احل ي ـــة األخـــر .. وانتهـــاءا لالكتـــب 

   مؤلواا.1500املتوسطة والصغرية اليت تتناوا  تلف املواليع واليت ق  تتجاوز مبجموعها الـ 
 أليالة حيث إهنا تتمحور حوا القرآن والسنة وتستلهم منهما الرؤ  واألفكار.ا اثنياً:
 املعاجلة اجل رية والعملية ملشاكل األمة اإلسالمية ومشاكل العا.م املعاير. اثلثاً:
التح ث بلغة علميـة ريـينة ك كتالاتـه لـ وي االختصـاص كــ األيوا  و القـانون   رابعاً:

حة يوهمهـــا اجلميـــع ك كتالاتـــه اجلماهرييـــة وبشـــواه  مـــن مواقـــع و البيـــع  وغريهـــاف وبلغـــة والـــ
 احلياة.

هــ ا ونظــراا ملــا نشــعر بــه مــن مســؤولية كبــرية ك نشــر موــاهيم اإلســالم األيــيلة قمنــا بطبــع 
ونشر ه ه السلسلة القيمة مـن ا الـرات اإلسـالمية لسـماحة املرجـع   ام ظلـه  والـيت تقـارب 

حتـــه ك فـــية زمنيـــة قـــ  تتجـــاوز األربعـــة عقـــو  مـــن الـــحمن ك التســـعة آالف دالـــرة ألقاهـــا مسا
 العراق والكويت وإيران..

نرجو من املوىل العلي الق ير أن يوفقنا إلع ا  ونشـر مـا يتواجـ  منهـاف وأمـالا لالسـعي مـن 
أجـــل لصـــيل املوقـــو  منهـــا وإخراجـــه إىل النـــورف لنـــتمكن مـــن إكمـــاا سلســـلة إســـالمية كاملـــة 

ألمــــة وجهـــة نظـــر اإلســــالم جتـــاه  تلـــف القضــــا  االجتماعيـــة والسياســــية و تصـــرة تنقـــل إىل ا
 احليوية أبسلوب والح وبسيط.. إنه مسيع ضيب.

 

                                                        

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

الطيبـني الطـاهرينف واللعنـة  هوالسـالم علـى نبينـا دمـ  وآلـ والصـالة نيفالعـامل احلم  هلل رب
 . قيام يوم ال ين إىل ال ا مة على أع ا هم أمجعني

 
 شباب املستقبل

 
املــرء حيــث »ك كــالم لــه:   عليــه الســالم قــاا أمــري املــؤمنني اإلمــام علــي بــن أ  طالــب 

 .(3)«وان  ّنسها ت ّنست ولع نوسه بر لته وطاعته فان نّحهها تنّحهت
إن اإلنسان لـه القـ رة علـى أن يويـل نوسـه إىل مـا يريـ    عليه السالم يبني أمري املؤمنني 

بشرط أن يب ا ك سبيله السعي الالزمف فعن ما تري  أن تكون مهن سـااف داميـااف طبيبـااف عاملـااف 
يمـــا إذا وفّـــرت ك نوســـك خطيبـــااف كاســـبااف كاتبـــااف عـــامالاف فالحـــااف فأنـــت قـــا ر علـــى ذلـــك ف

. ولإلنســـان احلريــة ك ـ اختيـــار نــوع املالبـــ  ودـــل (4)مؤهالتــه وذهبـــت وراء أســباب لقيقـــه
الســـكن وقـــت نومـــه وطريقـــة أكلـــهف إال أن هـــ ه األشـــياء هـــي بيـــ  هللا ســـبحانه أوالا ولالـــ ات 

ا تــــه ولكنـــه ســـبحانه جعـــل هلـــا أســـبالاا لتحصـــيلهاف ومـــن هـــ ه األســـباب اهتمـــام اإلنســـان وإر 
 وعلمه. 

وأنـــتم أيهـــا الشـــباب ةمكـــانكم أن تكونـــوا مـــن أعظـــم الكبـــار ك املســـتقبل. وقـــ  ور  عـــن 
إنكــم يــغار قــوم ويوشــك أن »أنــه  عــا بنيــه وبــين أخيــه فقــاا:   عليــه الســالم اإلمــام احلســن 

تكونـــوا كبـــار قـــوم آخـــرين فتعلمـــوا العلـــمف فمـــن يســـتطع مـــنكم أن  وظـــه فليكتبـــه وليصـــوه ك 

                                                        

 .4793ك النو  ة 1الوصل  2ب 238غرر احلكم و رر الكلم: ص (3)
أىب هللا أن جيــري األشــياء إال أبســباب فجعــل لكــل شــيء ســبباا وجعــل لكــل ســبب شــرحاا : »يــه الســالم  علفقــ  قــاا اإلمــام الصــا ق  (4)

أنظـر «. وحنـن  يـلى هللا عليـه وآلـه وجعل لكل شرة علماا وجعل لكل علم لالاا انطقاا عرفه من عرفه وجهله من جهلهف ذاو رسوا هللا 
 .7لاب معرفة اإلمام والر  إليه ة 183ص 1الكاك: ج
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يعـــين أنـــتم ا ن يـــغار لكـــن ك املســـتقبل تكونـــون كبـــارااف آلاءاا وأجـــ ا ااف بـــل عمـــ ة  (5)«بيتـــه
الـــبال ف وإن أّ ا مـــنكم يســـتطيع ولالتوكـــل علـــى هللا وبـــ ا اهلمـــة وامل ـــابرة أن يكـــون عظيمـــاا مـــن 

 العظماءف وأن يكون له موقع ومنصب يستطيع من خالله أن خي م ال ين والناس. 
شـك أن تكونـوا كبـار قـوم آخـرين لـ ا مـن الضـروري أن توكـروا ك نعـمف أنـتم يـغار قـوم يو 

بنــاء أنوســكم بنــاءا تنوعــون بــه أنوســكم وتنوعــون شــعبكم ك العــراق
ف ولالتــات تنوعــون األمــة (6)

ـ ك املسـتقبلف كـ لك تتمكنـون ان تـؤ وا  وراا  (7)اإلسالمية ـ ذات املليار ونصـف املليـار مسـلم
ية كّلهــا لاإلرا ة والعمــل فــان كــل العظمــاء كــانوا ذات يــوم أطوــاالاف لارزاا ك بنــاء كيــان اإلنســان

كـــان ك يـــوم مـــا طوـــالا وكـــان ك يـــوم مـــا طالبـــاا مـــن   (8)فـــاملريزا الشـــريازي الكبـــري  قـــ س ســـره 
الطــالب ك النجــف األشــرف وكــان يــ رس ك املــ ارس ال ينيــة إال أنــه رمكــن فيمــا بعــ  مــن أن 

 مث يطر  اإلنكليح من إيران.يصبح مرجعاا عاماا للتقلي  ومن 
وأنـتم كـ لك قـا رون علـى أن تكونـوا ذات يـوم عظمـاء وشاصـيات كبـرية ومـؤلوني وكتّـالاا 
وعلمــاء ضتهــ ينف وشاصــيات لارزة ك اجملتمــع اإلســالمي وحــت علــى يــعي  اجملتمــع العــاملي. 

 ل ا جيب أن توكروا من ا ن ب لك.

                                                        

 .37ة 19ب 152ص 2حبار األنوار: ج (5)
 خصهم لالعراق ألن احل يث كان مع الشباب العراقيني ك املهجر. (6)
 حسب بعض اإلحصا يات األخرية فإن نووس املسلمني بلغت املليارين. (7)
 ف  ه1230مجــا   األوىل  15آيــة هللا العظمــى الســي  دمــ  حســن الشــريازي ف املشــهور لاجملــ   ف عميــ  أ ســرة الشــريازي ف ولــ  ك   (8)

ـــاا الســـي  حســـن املـــ رس  ه1291  مث إىل ســـامراء   ه1259هـــاجر إىل النجـــف األشـــرف ســـنة   ـــ  العلمـــاء األعـــالم أم   . تتلمـــ  عن
  بعــ  وفـاة أسـتاذه الشــير األنصـاري . قــارع  ه1281وا ّقـق الكلباسـي ويــاحب اجلـواهر والشــير األنصـاري.آلت إليـه املرجعيــة سـنة  

واليت أيقظت العا.م اإلسالمي وأعطته الوعي السياسـي ك ررخيـه احلـ يث ف فقـ  تنبـه « ثورة التنباو»مار الريطاين ك ثورته املعروفة االستع
املسلمون بوضلها إىل األخطار اليت يسببها النووذ األجنيب ك بال هم . ووقف ك لك بوجه الوتنة الطا ويـة الـيت أحـ ثها ملـك أفغانسـتان 

ن خان حيث أخ  يقتل الشيعة وجيعل مـن رؤوسـهم منـا ر ك كـل مكـان. وقـ  تسـا.م املؤرخـون علـى ويـوه : إمامـاا عاملـاا فقيهـا عب  الرمح
صـغريف ماهراا دّققا ر يسـاا  ينيـاا عامـاا وورعـاا نقيـااف لقـب الوكـرف بعيـ  النظـرف مصـيب الـرأيف يـا ب الوراسـة ف يـوقّعر الكبـري و نـو علـى ال

 أعجوبة ك أحا ي ه وسعة ما ته وجو ة قر ته . ويرفق لالضعيفف
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 أصبح رئيساً 
 

 40يـ ّرس يـواا مـن الطـالب تعـ ا ه   (9)  الـبال  اإلسـالميةكان أح  املعلمني ك إحـ 
طالبــــاا  وك ذات يــــوم ســــأا املعلــــم أحــــ  الطـــــالب هــــ ا الســــؤاا: مــــاذا ترغــــب أن تكـــــون ك 
املستقبل؟ فقاا الطالب أري  أن أكون داميااف فقـاا لـه املعلـم: لارو هللا فيـكف وسـأا الطالـب 

ه املعلـم: لارو هللا فيــك وســأا ال الـثف فقــاا: أريــ  ال ـاينف فقــاا أريـ  أن أكــون طبيبــااف فقـاا لــ
أن أكون مهن سـاا حـت ويـل املعلـم إىل طوـل آخـر ـ وكـانوا مجيعـاا ك الصـف الرابـع االبتـ ا ي ـ 
فســـأله نوـــ  الســـؤاا األوا: مـــاذا ترغـــب أن تكـــون ك املســـتقبل؟ فقـــاا الطوـــل: أان أريـــ  أن 

طوــاا ا خـرون لالضــحك عليــهف إال أن املعلــم أيـبح ر يســاا للجمهوريــة ك هـ ا البلــ ف فبــ أ األ
قاا هلم ال تضحكوا من قوله فمن هو ر ي  اجلمهوريةف ا.م يكن ذات يـوم طوـالاف فلـيكن هـ ا 
الطالب هو ال ي سيصبح ك املستقبل ر يسـاا للجمهوريـة هنـا سـكت األطوـاا وأحـ  الطوـل 

لقق حلمه وايـبح ر يسـاا  لال قة من خالا تشجيع معلمه لهف فأخ  ي رس وجي  وجيته  حت
 للجمهورية ك ذلك البل  والقصة مشهورة.

 
 من طلب شيئا انله

مـن .م جيهـ  نوسـه ك يـغرهف .م ينبـل ك  »أنه قاا:   عليه السالم من كالم ألمري املؤمنني 
والطوــل  (11)«مــن طلــب شــيئاا انلــه أو بعضــه»:  عليــه الســالم وك كــالم آخــر لــه  (10)«كــره

ا إىل ه فــه ســا راا إليــه ك الطريــق الســليم فانــه ســي ركه ال دالــةف فهــؤالء الــ ي يســعى للويــو 
العلمـــاء والعظمـــاء واملايعـــون واملصـــلحون والكتـــاب الكبـــار كـــانوا ك يـــوم مـــا أطوـــاالا مـــ لكم 
فكونــوا أنــتم كأولئــك األطوــاا الــ ين يصــبحون ك املســتقبل شاصــيات مرموقــة لكــي  ــ موا 

                                                        

 وهي تركيا. (9)
 .10119ك السعي واجل  ة 2الوصل  443غرر احلكم و رر الكلم: ص (10)
 .10133ك السعي واجل  ة 2الوصل  444غرر احلكم و رر الكلم: ص (11)
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 مون اإلنســـانية مجعـــاءف أمـــا الطريـــق إىل ذلـــك فيـــتلا  ك أمـــور األمــة اإلســـالمية ولالتـــات  ـــ
 منها:

 األوي: طلب العلم
  يلى هللا عليه وآلـه لصيل العلمف على أن ت رسوا وتتعلموا جب  واجتها  فان رسوا هللا 

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة فاطلبوه ك مظانهف واقتبسوه مـن أهلـهف فـإن »قاا: 
نة وطلبـــه عبـــا ة واملـــ اكرة بـــه تســـبيح والعمـــل بـــه جهـــا  وتعليمـــه مـــن ال يعلمـــه تعليمـــه هلل حســـ

وطلب العلم ه ا  تاج إىل  راسة  ا مـة وعمـل ال  (12)«ي قة وب له ألهله قربة إىل هللا تعاىل
لــو يعلــم النــاس مــا ك طلــب »قــاا:   عليه الســالم يعــرف الكلــل وامللــل. وعــن اإلمــام الســجا 

املهـــخ وخـــوم اللجـــخف إن هللا تبـــارو وتعـــاىل أوحـــى إىل  انيـــاا ان  العلـــم لطلبـــوه ولـــو بســـوك
أمقـت عبيــ ي إّت اجلاهـل املســتاف حبـق أهــل العلـم التــارو لالقتـ اء بــمف وأن أحـب عبيــ ي 

 .(13)«إّت التقّي الطالب لل واب اجلحيل الالزم للعلماء التابع للحلماء القابل عن احلكماء
ا ر ب اتـه وعـا.م ب اتـه وعـا.م جبميـع  لوقاتـه فـالعلم والقـ رة وإن هللا تعاىل خلق العا.م وهو ق

هللاُ الَِّذي َخلَ َق عني ذاته و.م يوته منها شيءف فالق انيلق لالت بري وه ا شأن القا ر العا.م: 
لَ ى ُك لِ  َش ْيٍق قَ ِديٌر َسْبَع ََسََواٍت َوِمَن اأَلْرِض ِمثْ َلُهنَّ يَ تَ نَ زَُّي اأَلْمُر بَ ي ْ نَ ُهنَّ لِتَ ْعَلُم وا َأنَّ هللاَ عَ 

َوَأنَّ هللاَ َقْد َأَحاَط ِبُكلِ  َشْيٍق ِعْلماً 
(14)  . 

ويستوا  من ه ه ا ية الشـريوة أن النظـام والتـ بري قوامهمـا لالعلـم وكوـى بـ ه ا يـة  لـيالا 
والــحاا علــى شــرف العلــم الســيما علــم التوحيــ  الــ ي هــو أســاس كــل علــمف ومــ ار كــل معرفــة 

ف (15)«بـــه معرفتـــه وكمـــاا معرفتـــه توحيـــ ه وكمـــاا توحيـــ ه نوـــي الصـــوات عنـــه.. أوا ال  نـــة»
وجعــل ســبحانه العلــم أعلــى شــرف وأ ا منــة مـــّن هللا علــى ابــن آ م بعــ  خلقــه وإخراجــه مـــن 

 يـلى ظلمة الع م إىل لياء الوجو ف فقاا تعـاىل ك أوا سـورة أنحهلـا علـى نبيـه األعظـم دمـ  
                                                        

 .54ة 1ب 177ص 1ف وأنظر وحبار األنوار: ج176ص 2تنبيه انيواطر ونحهة النواظر: ج (12)
 .5لاب ثواب العا.م واملتعلم ة 35ص 1الكاك: ج (13)
 .12سورة الطالق:  (14)
  يــلى هللا عليــه وآلــه ف وك حــ يث آخــر عــن البحــار: جــاء رجــل إىل رســوا هللا 6لاب جوامــع التوحيــ  ة 140ص 1الكــاك: ج (15)

 14ص 3حبـار األنـوار: ج« أن تعرفه بـال م ـاا وال شـبه..»ف قاا: وما معرفتهف قاا: «معرفة هللا حق معرفته»قاا: ما رأس العلم؟ قاا: 
 .36ة 1ب
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اقْ  َرْأ َورَبك َه   َس اَن ِم ْن َعلَ قٍ نَخلَ َق ا ِ   ْسِم رَبِ َه الَّ ِذي َخلَ قَ اقْ َرْأ بِ : هللا عليه وآله 
َساَن َما ََلْ يَ ْعَلمْ نَعلََّم ا   الَِّذي َعلََّم ِبْلَقَلمِ  اأَلْكَرُم 

(16). 
وحســـب بعـــض املبـــاين األيـــولية القا لـــة أبن أوا مـــا خلـــق هللا تعـــاىل هـــو القلـــمف وجـــاء ك 

أي علـم الكاتـب أن يكتـب لالقلــم  الَّ ِذي َعلَّ َم ِبْلَقلَ  مِ يـان أن قولـه تعــاىل: توسـري ضمـع الب
أو علم اإلنسان البيان لالقلمف أو علم الكتابة لالقلمف أمنت سبحانه على خلقه مبـا علمهـم مـن  
م كيوية الكتابة لالقلم؛ ملا ك ذلك من ك رة االنتواع فيما يتعلق لال ين وال نياف قـاا قتـا ة:القل

 . (17)نعمة من هللا عظيمةف لواله .م يقم  ين و.م يصلح عيا
 

 الثاين: ا خالص والتوكل على هللا
َمْن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فَ ُه َو اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل ك كل األمور والتوكل عليه فان 

َحْس    ُبهُ 
ن كــــل أي أن مــــن يكــــل أمــــوره إىل هللا يكويــــه كــــل  ــــوف ومشــــكلة وينجيــــه مــــ (18)

 . وانيوف من هللا سبحانه وتعاىل.(19)هلكة
ي ـــ كر أنـــه كـــان لرجـــل فقـــري طوـــل يـــغري وك أحـــ  األ م قـــاا لولـــ ه الصـــغري: تعـــاا معـــي 
لن هب إىل أح  بساتني املنطقة لنسرق مقـ اراا مـن الواكهـةف وعنـ ما ويـل األب مـع ابنـه إىل 

 كـل اجلهـات حبـ رف فـإذا رأيـت البستانف قاا األب البنه: أنت عليك أن تقف هنـا وتنتبـه إىل
أح اا قا ماا إىل هنـا أو كـان أحـ  يـراان مـن بعيـ  فـأخرين بسـرعة؛ لكـي اوي إىل مكـان آخـرف 
فبينمـــا كـــان الطوـــل واقوـــاا واألب منشـــغالا بقطـــع ال مـــار يـــاة الطوـــل:   لالا   لالا إن هنـــاو 

نـه: مـن الـ ي رآان؟ فقـاا أح اا يراانف فااف األب ونحا من على الشجرة بسرعة وهنا سأا اب
االبــن الصــغري:   لالا إن الــرّب العظــيم هـــو الــ ي يــراان وهــو مطّلـــع علــى كــل شــيءف إن هـــ ا 
الطوـل نيوفـه الشـ ي  وحـ ره مـن هللا حـاوا أن ي ـين ألاه عـن السـرقة بـ ه الطريقـةف وقـ  أثـرت 

 احلني.  ك وال ه ك رياا مما سبب ن مه وخجله من ابنه الصغري وترو السرقة من ذلك

                                                        

 .5-1سورة العلق:  (16)
 توسري سورة العلق. 513ص 5توسري ضمع البيان: اجملل  (17)
 .3الطالق: سورة  (18)
 توسري سورة الطالق. 28توسري تقريب القرآن إىل األذهان: ج (19)
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َوََيَْش ْوَن رَب َُّه ْم َوََيَ اُفوَن ُس وَق احلَِْس ابِ وق  أك  هللا تعاىل على ذلـك ك قولـه: 
(20) .

ول ا كان من الالزم على اإلنسان أن يراقب نوسه لاستمرار لئال ينحرف عن منهاج اإلسالم. 
اســـبوا و »:  يـــلى هللا عليـــه وآلـــه وقـــاا رســـوا هللا  زنوهـــا قبـــل أن حاســـبوا أنوســـكم قبـــل أن ل 

 .(21)«ت وزنوا
إذا أرا  أحـــ كم أال يســـأا ربـــه شـــيئاا إال أعطـــاه »:  عليـــه الســـالم وقـــاا اإلمـــام الصـــا ق 

فلييـأس مـن النــاس كلهـمف وال يكـون لــه رجـاء إال مـن عنــ  هللا عـح ذكـرهف فــاذا علـم هللا عحوجــل 
عليهـا فـان للقيامـة  ذلك من قلبه .م يسـأله شـيئاا إال أعطـاهف فحاسـبوا أنوسـكم قبـل أن لاسـبوا

ِف يَ   ْوٍم َك  اَن ِمْق  َدارُُه َألْ  َف َس  َنٍة ِ َّ   ا  مخســني موقوــاا كــل موقــف مقــ اره ألــف ســنة مث تـــال: 
تَ ُعدكونَ 

ف وهك ا فان االخالص هلل تعاىل وانيـوف وانيشـية مـن هللا تعـاىل يبعـث ك (23)«(22)
إىل أي ه ف يري  لقيقه وذلـك النو  الطمأنينة واالستقرار ولالتات ميكن أن يصل اإلنسان 

  لالتوكل على هللا تعاىل.

                                                        

 .21سورة الرع :  (20)
 .2ب 13داسبة النو : صف و 251أعالم ال ين: ص (21)
 .5سورة السج ة:  (22)
 .108ح يث داسبة النو  ة 143ص 8الكاك: ج (23)
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 الثالث: خدمة الناس
وخـري النـاس مـن »..يقـوا:   يـلى هللا عليـه وآلـه حب انيري للجميعف فـان النـيب األعظـم 

:  عليـــه الســـالم ف وك حـــ يث آخـــر مـــن ويـــيته لإلمـــام أمـــري املـــؤمنني (24)«انتوـــع بـــه النـــاس
واأل مـة األطهـار   يلى هللا عليـه وآلـه إن نبينا األكرم  (25)«فأحبب لغريو ما لب لنوسك»

 كانوا خي مون الناس  ا ماا وينجحون األعماا اليت يعو  نوعها إىل الناس.   عليهم السالم  
خارجــاا إىل الصــحراءف رآه أحــ    عليــه الســالم فوــي أحــ  األ م بينمــا كــان أمــري املــؤمنني 

 عليـه ثقيالا فسـأله عمـا ك هـ ه البضـاعة فأجابـه اإلمـام  أيحابه وهو ينقل إىل الصحراء محالا 
 .(26)«ما ة ألف شجرة خنيل»: السالم 

حينهــا ينقــل ما ــة ألــف نــواة رمــر لكــي يغرســها ك   عليــه الســالم نعــمف كــان اإلمــام علــي 
التعــب الك ــري ك ســبيلها حــت  ـــت   عليــه الســالم الصــحراء الواحــ ة بعــ  األخــر ف ولّمــل 

   عليــه الســالم يعــاا وأيــبحت فعــالا ما ــة ألــف شــجرة خنيــلف وإن أمــري املــؤمنني تلــك النــو  مج
كان يقوم ب ا العمل طالباا ب لك رلا هللا وخ مة النـاس وكـان لاإللـافة إىل ذلـك جيعـل خنلـه 

 وبساتينه وقواا ك سبيل هللا ويرعى ب لك حاا ا تاج والوقري. وه ه من عالمات املؤمن.

 عظيم أخالق وآ اب
أعـرف النــاس حلقـوق إخوانـه وأشـ هم قضــاء  عليـه السـالم : قـاا اإلمـام احلسـن بـن علــي 

هلـا أعظمهــم عنـ  هللا شــأاناف ومــن توالـع ك الــ نيا إلخوانـه فهــو عنــ  هللا مـن الصــ يقنيف ومــن 
حقـاف لقـ  ور  علـى أمـري املـؤمنني إخـوان لـه مؤمنـان أب   عليـه السـالم  شيعة علي بن أ  طالب

إليهمــا وأكرمهمــا وأجلســهما ك يــ ر ضلســهف وجلــ  بــني أيــ يهما مث أمــر بطعــام وابــنف فقــام 
فأحضر فأكال منهف مث جاء قنر بطشت وإبريق خشب ومنـ يل وجـاء ليصـب علـى يـ  الرجـل 

وأخــ  اإلبريــق ليصــبه علــى يــ  الرجــلف فتمــر  الرجــل ك    عليــه الســالم مــاء فوثــب أمــري املــؤمنني 
                                                        

 .1لاب معىن الغا ت ة 196ف ومعاين األخبار: ص4ة 6اجملل   21:  صأمات الشير الص وق  (24)
 . عليه السالم لإلمام احلسن   عليه السالم من وييته  31هنخ البالغةف الكتاب:  (25)
قاا: فغرسه فلم يغا ر منـه نـواة واحـ ة. وك » ما ة ألف ع ق إن شاء هللا«ف وفيه: 9ة 105ب 58ص 41اجع حبار األنوار: جر  (26)

 .15ة 37فيغرسه فما يغا ر منه واح ةف وأنظر: ص» قاا: خنل إن شاء هللا: «10ة
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واغسـل فـإن هللا  نني يراين هللا وأنت تصـب علـى يـ ي  ف قـاا: اقعـ الياب وقاا:   أمري املؤم
عحوجــل يــراو وأخــاو الــ ي ال يتميــح منــك وال يتوضــل عنــكف يحيــ  بــ لك ك خ مــه ك اجلنــة 
م ل عشرة ألعاف ع   أهل ال نياف وعلى حسب ذلك ك ممالكـه فيهـاف فقعـ  الرجـلف فقـاا 

الـ ي عرفتـه وحنلتـه وتوالـعك هلل حـت  : أقسـمت عليـك بعظـيم حقـي  عليـه السـالم لـه علي
جــازاو أن تــ   ملــا شــرفك بــه مــن خــ ميت لــك ملــا غســلت يــ و مطمئنــا كمــا كنــت تغســل لــو  
كان الصاب عليك قنرف فوعل الرجل ذلكف فلما فر  انوا اإلبريق دم  بن احلنوية وقاا:   

وجل أن يسـوي بـني  بين لو كان ه ا االبن حضرين  ون أبيه لصببت على ي ه؛ ولكن هللا عح
ابـــن وأبيـــه إذا مجعهمـــا مكـــانف لكـــن قـــ  يـــب األب علـــى األب فليصـــب االبـــن علـــى االبـــن 

: فمــن اتبــع عليــا  عليــه الســالم وقــاا احلســن بــن علــي  فصــب دمــ  بــن احلنويــة علــى االبــنف
 .(27)«على ذلك فهو الشيعي حقا
 عليــه الســالم  وجــل إىل موســى أوحــى هللا عــح»: عليــه الســالم وقــاا علــي بــن احلســني 

ونعمــا ي  حببـين إىل خلقــي وحبــب انيلــق إتف قــاا:   رب كيـف أفعــل؟ قــاا: ذكــرهم آال ــي
ليحبــوينف فلــئن تــر  آبقــا عــن لا  أو لــاال عــن فنــا ي أفضــل لــك مــن عبــا ه ما ــة ســنة بصــيام 

ومــن هــ ا العبــ  ا بــق منــك؟ قــاا: العايــي   عليــه الســالم هنارهــا وقيــام ليلهــاف قــاا: موســى 
ر ف قاا: فمن الضاا عن فنا ـك؟ قـاا: اجلاهـل ةمـام زمانـه فيعرفـهف والغا ـب عنـه بعـ  مـا املتم

 .(28)«عرفهف اجلاهل بشريعة  ينه ومبن يعرفه شريعتهف وما يعب  به ربه ويتوسل به إىل مرلاته
ــــه ك »:  عليــــه الســــالم كمــــا جــــاء عــــن اإلمــــام الصــــا ق  ــــه منــــه ك تعــــب والنــــاس من ب ن

 .(29)«راحة
ب علينا التأسي أبهل بيت النبوة ومع ن الرسالة؛ ألهنم ق وة وأسوة لنـا ك كـل فمن الواج

أعمالنـــا وأفعالنـــاف وهــــ ا الطريـــق طريـــق رلــــا هللا ســـبحانه وتعـــاىل وخ مــــة النـــاس وحـــب انيــــري 
 للجميع هو القاع ة الريينة اليت رمه  لنا السبيل حنو بناء ضتمع إسالمي متكامل.

 .(30)«خري الناس من نوع الناس»: سالم  عليه القاا أمري املؤمنني 

                                                        

 .107ص 2انظر تنبيه انيواطر ونحهة النواظر: ج (27)
 .107ص 2اظر: جتنبيه انيواطر ونحهة النو  (28)
 .1لاب خصاا املؤمن ة 47ص 2الكاك: ج (29)
 .10352ك النصرة والتعاون ة 13الوصل  450غرر احلكم و رر الكلم: ص (30)
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 الرابع: أحكام ا سالم
  أيها الناسف إنـه .م يكـن هلل سـبحانه حجـة ك »:  عليه السالم قاا اإلمام أمري املؤمنني 
وال حكمـة أبلـم مـن كتابـه القـرآن العظـيمف وال   يلى هللا عليه وآله أرله أوك  من نبينا دم  
ن اعتصـم حببلــه و اقتـ   بنبيـه وإ ــا هلـك مـن هلــك عنـ ما عصــاه مـ ة هللا تعـاىل مــنكم إال مـ

فَ ْلَيْح   َذِر الَّ   ِذيَن َُيَ   اِلُفوَن َع   ْن َأْم   رِِه َأْن وخالوـــه واتبـــع هـــواه؛ فلـــ لك يقـــوا عـــح مـــن قا ـــل: 
َنٌة َأْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ  ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

 31  »(32). 
يـــالة ويــــوم ويـــ ق وأمانـــة ووفـــاء وحيــــاء  يلـــحم االلتـــحام بكـــل األحكــــام اإلســـالمية مـــن

وإطاعة الوال ين واإلحسان إليهم وما أشبه من الواجبات واملستحبات. واالجتنـاب عـن الغيبـة 
والنميمــة وتــرو الكــ ب و كــل األعمــاا الســيئةف وعلــى اإلنســان ومنــ  يــغره أن يــتعلم أحكــام 

 اإلسالم. و وظ القرآن ك ه ا السن املبكر ما استطاع. 
ن أحــ  الشــعراء املعــروفني وهــو الوــرز قف جــاء بــه أبــوه يومــاا إىل أمــري املــؤمنني اإلمــام ذكــر أ

يسـأله ـ وكـان الوـرز ق حينهـا طوـالا يـغرياا ـ قـا الا:   أمـري   عليـه السـالم علـي بـن أ  طالـب 
 عليـه املؤمنني إين علمت ول ي الشعر وكالم العرب على أحسن وجه. فقاا لـه أمـري املـؤمنني 

: ملاذا .م تعلمه القرآن فلو كنت قـ  علمتـه القـرآن لكـان الوضـل لـه. وملّـا مسـع الوـرز ق م السال
أثَّر على قلبـه ثثـرياا لالغـاا فاسـتجاب لكـالم اإلمـام   عليه السالم ه ا الكالم من أمري املؤمنني 

لصـراط وقرر أن  وظ القـرآن أبكملـهف وفعـالا و فّـق حلوـظ القـرآنف فـالقرآن هـو ا  عليه السالم 
 املستقيم وهو كتاب اهل اية والنور والرمحة وهو كتاب العقل والتوكري.

إن القــرآن ظــاهره أنيــقف »:  عليــه الســالم قــاا أمــري املــؤمنني اإلمــام علــي بــن أ  طالــب 
 .(33)«ولاطنه عميقف ال توىن عجا بهف وال تنقضي غرا بهف وال تكشف الظلمات إال به

 .(34)«ن نبأ ما قبلكم وخر ما بع كم وحكم ما بينكمك القرآ»:  عليه السالم وقاا 

                                                        

 .63سورة النور:  (31)
 .1961ك التأسي ة 3الوصل  110غرر احلكم و رر الكلم: ص (32)
 .1962ك القرآن ة 4الوصل  110غرر احلكم و رر الكلم: ص (33)
 .1965ك القرآن ة 4الوصل  110غرر احلكم و رر الكلم: ص (34)
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ْْ بِ ِه اأَلْرُض َأْو ُكلِ  َم بِ ِه اْلَم ْوَتىوقاا تعاىل:   َوَلْو َأنَّ قُ ْرآانً ُسريِ َْت ِبِه اْْلَِباُي َأْو ُقطِ َع 


فـــان هـــ ه الـــروا ت وا  ت تشـــري إىل أبعـــا  القـــرآن الكـــرر الـــيت ال حـــ و  هلـــا وأســـراره  (35)
يـــة. ولـــ ا جـــاء ك فضـــل حوـــظ القـــرآن الك ـــري مـــن الـــروا تف نـــ كر منهـــا هـــ ا احلـــ يث اإلهل

ء القرآن يوم القيامـة ك أحسـن  جيي»قاا:   عليه السالم الشريف عن اإلمام أبو جعور الباقر 
منظور إليه يـورة فيمـر لاملسـلمني فيقولـون هـ ا الرجـل منـاف فيجـاوزهم إىل النبيـني فيقولـون هـو 

م إىل املال كة املقربني فيقولون هو مناف حت ينتهي إىل رب العحة عحوجل فيقـوا: مناف فيجاوزه
  ربف فـــالن بـــن فـــالن أظمـــأت هـــواجره و أســـهرت ليلـــه ك  ار الـــ نياف وفـــالن بـــن فـــالن .م 
أظمئ هواجره و .م أسهر ليلهف فيقوا تبارو وتعاىل: أ خلهم اجلنة علـى منـازهلم فيقـوم فيتبعونـه 

اقـــرأ و ارقـــه قـــاا فيقـــرأ ويرقـــى حـــت يبلـــم كـــل رجـــل مـــنهم منحلتـــه الـــيت هـــي لـــه فيقـــوا للمـــؤمن: 
 .(36)«فينحهلا

احلـــافظ للقـــرآنف العامـــل بـــهف مـــع الســـورة الكـــرام »:  عليـــه الســـالم وقــاا اإلمـــام الصـــا ق 
 .(37)«الررة

أن فاهتّموا ـ حبوظ القرآن الكرر ـ وأنتم ب ا السن اليافع لتسـع وا ك الـ نيا وا خرة.وبعـ  
ـــي  تربّـــوا ك ذواتكـــم وأنوســـكم هـــ ه انيصويـــيات األربـــع الـــيت ذكرانهـــاف البـــ  لكـــم مـــن التحّل

 لاهل فيةف ألن املسرية الواقعية تتطلب أه افاا والحة.

                                                        

 .31سورة الرع :  (35)
 .11كتاب فضل القرآن ة  601ص 2الكاك: ج (36)
 ثواب احلافظ للقرآن. 101ف وراجع ثواب األعماا: ص6ة 14اجملل   59:  صأمات الشير الص وق  (37)
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 تطبيق حكم هللا ِف األرض

 
مبــا أنكــم يــغار اليــوم ويوشــك أن تصــريوا كبــار القــوم البــ  أن يكــون هــ فكم األوا هــو 

 ألرمف وسيكون ذلك ك القريب العاجل إن شاء هللا.إقامة حكم هللا ك ا
وســـتحوا تلـــك األ  ي االســـتعمارية الظاملـــة الـــيت تســـلطت علـــى رقـــاب شـــعبنا ك العـــراقف 

ـــــاا نظـــــام الطاغيـــــة يـــــ ام ـــــح  ك العـــــراقف فجـــــر احلكـــــم  (39)وعولـــــق (38)أم  ومجاعتهمـــــاف ويب
للعلمـاء واملتــ ينني مـن أبنــاء و  اإلسـالمي وتكـون احلاكميــة فيـه هلل ولرسـوله ولأل مــة األطهـار 

الشــعب العراقــي املظلــومف اذن جيــب أن يكــون هــ فنا إقامــة حكــم هللا فــاذا أقمنــا حكــم هللا ك 
 األرم نكون ق  رحبنا احلياة ك ال نيا ورحبنا ك لك ك ا خرة إن شاء هللا تعاىل.

 اهلدف النبيل
 وإن لقيق ه ا اهل ف النبيل  تاج إىل أمرين:

ء الـــنو  مـــن الـــ اخل أي تربيـــة الـــنو  علـــى الوضـــا ل الـــيت ترلـــي هللا ســـبحانه بنـــا أواًل:
وتعـاىل؛ ألن هللا تعــاىل خلــق الــنو  وعّرفهــا طريــق الطاعــة واملعصــية أو انيــري والشــر أو الوجــور 

 والتقو  كما جاء ك قوله تعاىل: 
َونَ ْف  ٍ  َوَم  ا َس  وَّاَها  فََأهْلََمَه  ا ُفُجوَرَه  ا َوتَ ْقَواَه  ا  ْاَه  ا قَ  د َوقَ  ْد   َأفْ لَ  َح َم  ْن زَكَّ

                                                        

ـــه الشاصــي فـــي أ ق يــ ام التكــرييتف الطــاغوت الــ ي يــاغه الغــرب وفــق متطلبــا (38) ت املنطقــة وظروفهــا السياســيةف وحــافظ علـــى أمن
ك قرية العوجة جنوب تكريت تبعـ  ما ـة ميل مشاا بغـ ا  ف والــ ه كـان يعمـل فراشـاا  م(1939)الظروف وأحلك اللحظات ف ول  عام 

ن السـوارة تحوجـت يـبيحة مـن أربعـة أزواج ك السوارة الريطانية ف كانت أمه يبيحة  يبحة  طلواة تستلم  ّصصات تقاع  زوجها م
لل هـم إبراهيـم احلسن ورابعهم زبن احلسن وكان يـ ام ينتقـل معهـا مـن بيـت زوج إىل آخـر ف تنامـت ل يــه روة االنتقــام ف ابتـ أ عمليـات 

اشـيو ك انقــالب  هـرب إىل سـور ف م(1959)القتـل وهـو ابـن السـابعة عشـر ف  اشــيو مـع بعـض عنايـر البعـث ك اغتيـاا قاســم عـام 
أيبح ي ام ان باا جملل  قيا ة ال ورة ورائسـة اجلمهوريـة ك حـاا غيـاب البكـر عـن الـبال  .  م(1970). وك عام م(1968متوز  17)

 م(1980)هـــاجم إيـــران ومـــنح نوســه مهيـــب ركـــنف أيـــبح ر يســـاا للجمهوريـــة بعـــ  أن أقصــى البكـــر عـــن احلكـــم  م(1979)وك عــام 
فان لعت حـرب انيلـيخ ال انيـة واخـرج اجلـيا العراقـي  م(1990)األوىل واستمرت مثان سنوات ف احتل الكويت فان لعت حرب انيليخ 

منهاف وقامت قوات احللواء بقيا ة أمريكا بت مري العراق وولع العراق لـت حصـار طويـل األمـ ف انـتوض الشـعب فقمـع يـ ام انتوالـة 
 الشعب العراقي بوحشية .

مســيحي ولــ  ك  مشـق ومــات ك بغــ ا  أحـ  مؤسســي حـحب البعــثف  ــرج مـن فرنســا بعــ   (م 1989ــ  1910 )ميشـيل عولــق  (39)
 احلرب العاملية ال انية.
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َخ   اَب َم   ْن َ سَّ   اَها
فقـــ  أفلـــح وزـــح وفـــاز مـــن زّكـــى نوســـه ك هـــ ه الـــ نيا ورلّاهـــا علـــى  (40)

 مـن رلّاهـا علـى املعايـي وانيمـوا والعمـل الطـاف. لـ ا فـان لقيـق هـ ا الوضا لف وخسـر ونـ م 
األمــر شــاق علــى االنوــ  و تــاج إىل مــ ة طويلــة ولمــل لــآلالم واملتاعــب والصــر وهــ ا هــو 

إن »أنــه قــاا:   عليــه الســالم اجلهــا  األكــر وهــو جهــا  الــنو ف وقــ  ور  عــن أمــري املــؤمنني 
عث سّرية فلما رجعـوا قـاا: مرحبـاا بقـوم قضـوا اجلهـا  األيـغر ب  يلى هللا عليه وآله رسوا هللا

اجلها  األكرف قيل:   رسوا هللا ومـا اجلهـا  األكـر؟ قـاا: جهـا  الـنو  مث قـاا وبقي عليهم 
 . (41)«:أفضل اجلها  من جاه  نوسه اليت بني جنبيه يلى هللا عليه وآله 

هلــ ف حــت هللاذن هللا بنصــره؛ لــ ا جيــب العمــل اجلــا  واملتوايــل وعــ م التاّلــي عــن ا اثني  اً:
أن نستمر بمة عالية حت نصل إىل اهلـ ف النبيـل وهـو  تطبيـق أحكـام هللا ك األرم  الـ ي 
راحت من أجله عشرات بل مئات ا الف من النووس الحكية من  الص ر األوا لإلسالم واىل 

 يومنا ه ا.
انــه لــي  بــني هللا وبــني أحــ  مــن اعلمــوا »أنــه قــاا:   عليــه الســالم فعــن اإلمــام الصــا ق 

خلقه ملك مقرب وال نيب مرسل وال مـن  ون ذلـك مـن خلقـه كلهـم إال طـاعتهم لـه فاجتهـ وا 
. وان هـــ ه الطاعـــة متم لـــة بتطبيـــق (42)«ك طاعـــة هللا إن ســـركم أن تكونـــوا مـــؤمنني حقـــاا حقـــاا 

 يل الويوا إليه.أحكام هللا ك األرمف وال يتحقق ذلك إال لالعمل واجل  واالجتها  ك سب
اللهم إان نرغب إليك ك  ولة كرمية تعح با اإلسالم وأهله وت ا با النواق وأهلهف وجتعلنا 

 .(43)فيها من ال عاة إىل طاعتك والقا ة إىل سبيلك وترزقنا با كرامة ال نيا وا خرة

                                                        

 .10-7سورة الشم :  (40)
 لاب معىن اجلها  األكر. 160ف ومعاين األخبار: ص8ة 71اجملل   466:  صأمات الشير الص وق  (41)
 .12919ة 18ب 256ص 11مست رو الوسا ل: ج (42)
  عاء كل ليلة من شهر رمضان. 580مصباة املتهج : ص (43)
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 من هدي القرآن احلكيم

 العمل الصاحل
ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَيِ َبةً  َمْن َعِمَل َصاحِلاً ِمنْ قاا تعاىل: 

(44). 
َوَأمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلاً فَ َلُه َجَزاًق احْلُْسََن َوَسنَ ُقوُي لَ ُه ِم ْن َأْم راَِن وقاا جل وعال: 

ُيْسراً 
(45). 

اً فَ َعَس      ى َأن َيُك      وَن ِم      َن فََأمَّ      ا َم      ْن َ َب وقاَم      َن َوَعِم      َل َص      احلِ وقــــــاا ســــــبحانه: 
اْلُمْفِلِحنيَ 

(46). 
َوِإين ِ َلَغفَّاٌر ِلَمْن َ َب َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلاً ُثَّ اْهَتَدىوقاا تبارو وتعاىل: 

(47). 
َوَم     ن هَْتِ     ِه ُمْؤِمن     اً قَ     ْد َعِم     َل الصَّ     احِلَاِت فَأُولَئِ     َه هَلُ     ُم ال     دَّرََجاُت وقـــــاا عحوجـــــل: 

اْلُعال
(48). 

 طلب العلم وأمهيته
لُ وا َعلَ ْيِهْم قاا تعاىل:  َلَقْد َمنَّ هللاُ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوالً ِمْن َأنُفِسِهْم يَ ت ْ

يِهْم َويُ َعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قَ ْبُل َلِفي َضالٍي ُمِبنيٍ  آََيتِِه َويُ زَكِ 
(49). 

ٌْ قااَنَق اللَّْي ِل َس اِجداً َوقَاِئم اً ََيْ َذُر اةِخ َرَة َويَ ْرُج وْا َرْ َ َة اا سبحانه: وق أمَّْن ُهَو قَانِ 
َا يَ َتذَكَُّر ُأوُلوا األَْلَبابِ  رَبِ ِه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال يَ ْعَلُموَن ِإَّنَّ

(50). 
احلِْْكَمَة َمن َيَشاُق َوَمن يُ ْؤَت احلِْْكَم َة فَ َق ْد ُأوِتَ َخ رْياً َكثِ رياً َوَم ا يُ ْؤِت وقاا جل وعال: 

َيذَّكَُّر ِإال ُأْوُلوْا األَْلَبابِ 
(51). 

                                                        

 .97سورة النحل:  (44)
 .88سورة الكهف:  (45)
 .67سورة القص :  (46)
 .82سورة طه:  (47)
 .75سورة طه:  (48)
 .164سورة آا عمران:  (49)
 .9سورة الحمر:  (50)
 .269سورة البقرة:  (51)
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اقْ  َرْأ َورَبك َه   َخَلَق اِ نَساَن ِمْن َعلَ قٍ  اقْ َرْأ ِبْسِم رَبِ َه الَِّذي َخَلَق وقاا تعاىل: 
َعلََّم اِ ْنَساَن َما ََلْ يَ ْعَلمْ   لََّم ِبْلَقَلمِ الَِّذي عَ   اأَلْكَرمُ 

(52). 

 ا خالص والتوكل على هللا
َواذُْكْر ِف اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّه َكاَن ُُمَْلصاً وََكاَن َرُسوالً نَِبي اً قاا تعاىل: 

(53). 
ينوقاا تعاىل:  ُُمِْلِصنَي َلُه الدِ 

(54)  
ْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما َأاَن ِمَن اْلُمَتَكلِ ِفنيَ ُقْل َما أَ وقاا سبحانه: 

(55). 
َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإال  َعَلى َربِ  اْلَعاَلِمنيَ وقاا عحوجل: 

(56). 
ُْ َوِإلَْيِه أُنِيبُ وقاا جل وعال:  َعَلْيِه تَ وَكَّْل

(57). 
تَ وَكَّْل َعَلى هللِا فَ ُهَو َحْسُبهُ َوَمن ي َ وقاا تعاىل: 

(58). 

                                                        

 .5-1سورة العلق:  (52)
 .51سورة مرر:  (53)
 .29األعراف: سورة  (54)
 .86سورة ص:  (55)
 .109سورة الشعراء:  (56)
 .10سورة الشور :  (57)
 .3سورة الطالق:  (58)
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 من هدي السنة املطهرة

 تربية الناشئني
عّلمـوا يـبيانكم مـن علمنـا »:  عليـه السـالم قاا أمري املؤمنني اإلمام علي بـن أ  طالـب 
 .(59)«ما ينوعهم هللا به ال تغلب عليهم املرجئة برأيها

أحـ اثكم لاحلـ يث قبـل أن تسـبقكم إلـيهم  لا روا»:  عليـه السـالم وقاا اإلمـام الصـا ق 
 .(60)«املرجئة

الغالم يلعب سبع سنني ويتعّلم الكتاب سبع سنني ويتعلم احلـالا »:  عليه السالم وقاا 
 .(61)«واحلرام سبع سنني

إان امــر يــبياننا لالصــالة إذا كــانوا بــين مخــ  ســنني »:  عليــه الســالم وقــاا اإلمــام البــاقر 
إذا كــانوا بــين ســبع ســننيف وحنــن امــر يــبياننا لالصــوم إذا كــانوا بــين  فمــروا يــبيانكم لالصــالة

سبع سنني مبا أطاقوا من ييام اليوم إن كان إىل نصف النهار أو أك ر من ذلك أو أقـلف فـإذا 
غلبهم العطا والغرث أفطروا حت يتعو وا الصوم ويطيقوهف فمروا يبيانكم إذا كـانوا بـين تسـع 

 .(62)«من ييام اليوم فإذا غلبهم العطا أفطروا سنني لالصوم ما استطاعوا
إذا أطاق الغالم ييام ثالثة أ م متتابعة فق  »:  عليه السالم وقاا أبو عب  هللا الصا ق 
 .(63)«وجب عليه ييام شهر رمضان

 أت يب األحداث
 .(64)«أكرموا أوال كم وأحسنوا آ ابم يغور لكم»:  يلى هللا عليه وآله قاا رسوا هللا 

إ ــا »:  عليــه الســالم ك ويــيته لإلمــام احلســن   عليــه الســالم ا اإلمــام أمــري املــؤمنني وقــا

                                                        

 .27634ة 84ب 478ص 21وسا ل الشيعة: ج (59)
 .22690ة 105ب 331ص 17وسا ل الشيعة: ج (60)
 .22688ة 105ب 331ص 17وسا ل الشيعة: ج (61)
 .1لاب يالة الصبيان ة 409ص 3الكاك: ج (62)
 .4لاب يوم الصبيان ة 125ص 4الكاك: ج (63)
 .27629ة 83ب 476ص 21وسا ل الشيعة: ج (64)
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قلـب احلـ ث كـاألرم انياليــة مـا ألقـي فيهــا مـن شـيء قبلتــهف فبا رتـك لاأل ب قبـل أن يقســو 
 .(65)«قلبكف ويشتغل لّبك

الشـيء م ر الصـيب فليتصـ ق بيـ ه لالكسـرة والقبضـة و »:  عليه السالم وقاا اإلمام الرلا 
وان قــلف فــان كــل شــيء يــرا  بــه هللا وان قــّل بعــ  أن تصــ ق النيــة فيــه عظــيمف إن هللا عحوجــل 

َوَم ْن يَ ْعَم ْل ِمثْ َق اَي َذرٍَّة َش ر اً يَ  َرهُ   َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَي َذرٍَّة َخرْياً يَ  َرهُ يقوا: 
وقـاا:  (66)

 َفَ  الَ اقْ    َتَحَم اْلَعَقبَ   ة  ْلَعَقبَ   ةُ َوَم   ا َأْ رَاَم َم   ا ا   ٍفَ   هك رَقَ بَ   ة   َأْو ِإْطَع   اٌم ِف يَ    ْوٍم ِذي
َربَ   ةٍ   يَِتيم   اً َذا َمْقَربَ   ةٍ   َمْس   غََبةٍ  َأْو ِمْس   ِكيناً َذا َمت ْ

علـــم هللا أن كـــل أحـــ  ال يقـــ ر  (67)
 .(68)«على فك رقبه فجعل إطعام اليتيم واملسكني م ل ذلك تص ق عنه

ـــــه الســـــالم ومـــــن ويـــــا  لقمـــــان  ـــــت يـــــغرياا انتوعـــــت بـــــه  »ه: البنـــــ  علي ـــــينف إن ثّ ب   ب
 .(69)«كبرياا 

 حقوق األوال 
 . 70 «رحم اّلّل وال ين أعاان ول نا على بّرنا: » يلى هللا عليه وآله قاا رسوا اّلّل 

  يـــلى هللا عليـــه وآلـــه جـــاء رجـــل إىل الّنـــيّب : » عليـــه الســـالم وقـــاا أبـــو احلســـن موســـى 
 . 71 « ه ا؟ قاا: لّسن امسه و أ به و لعه مولعا حسنافقاا:   رسوا اّلّلف ما حّق ابين

 عليــه فيمــا أفسـ  لــهف فقـاا   عليــه السـالم وكـان  او  بــن زر ٍّ شـكا ابنــه إىل أ  احلسـن 
 . 72 «استصلحه فما ما ة ألٍف فيما أنعم اّلّل به عليك»�:السالم 

لالنّـاس الّظهـر  عليه وآله   يلى هللايّلى رسوا اّلّل :»   عليه السالم وقاا أبو عب  اّلّل 
والعصــر فاّوــف ك الــرّكعتنيف فلّمــا انصــرف قــاا لــه الّنــاس:   رســوا هللاف أحــ ث ك الّصــالة 

: وما ذاو؟ قـالوا: خّووـت ك الـرّكعتني األخريتـنيف فقـاا: هلـم  يلى هللا عليه وآله ء؟ قاا  شي
                                                        

 .للحسن بن علي   عليه السالم من وييته  31هنخ البالغةف الكتاب:  (65)
 .8-7: سورة الحلحلة  (66)
 .16-11سورة البل :  (67)
 .12278ة 4ب 376ص 9وسا ل الشيعة: ج (68)
 توسري سورة لقمان. 164ص 2توسري القمي: ج (69)
 .3لاب حق األوال  ة 48ص 6الكاك: ج  70 
 .27638ة 86ب 479ص 21وسا ل الشيعة: ج  71 
 .2لاب حق األوال  ة 48ص 6الكاك: ج  72 
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 . 73 «أما مسعتم يراخ الّصيبّ 
يلـحم الوالــ ين مـن العقـوق لولـ نا مـا يلـحم الولــ  :»يـه وآلـه  يـلى هللا علو قـاا رسـوا اّلّل 

 .   74 «هلما من عقوقهما
إىل دّمــ  بــن ســناٍن فيمــا كتــب مــن   عليــه الســالم وكتــب اإلمــام علــّي بــن موســى الّرلــا 

ـ و حـّرم   عليـه السـالم حّرم اّلّل قتل الّنو  لعّلة فسا  انيلـق ... ـ إىل قولـه »جواب مسا له: 
و و تعاىل عقوق الوال ين ملا فيه من انيروج من الّتوقري ّلّل عـّح وجـّل و التّـوقري للوالـ ين اّلّل تبار 

وكوران الّنعمة و إبطـاا الّشـكر و مـا يـ عو مـن ذلـك إىل قلّـة الّنسـل و انقطاعـه ملـا ك العقـوق 
ولـ  و تـرو من قّلة توقري الوال ين و العرفان حبّقهمـا و قطـع األرحـام و الّحهـ  مـن الوالـ ين ك ال

الّيبية لعّلة ترو الول  بّرنا و حّرم اّلّل تعاىل الّحان ملا فيـه مـن الوسـا  مـن قتـل األنوـ  و ذهـاب 
األنســــاب و تــــرو الّيبيـــــة لألطوــــاا و فســـــا  املواريــــث و مــــا أشـــــبه ذلــــك مـــــن وجــــوه الوســـــا  

»... 75 . 
: حّق الول  علـى وآله   يلى هللا عليهقاا رسوا اّلّل : » عليه السالم وقاا أبو عب  اّلّل 

والــــ ه إذا كــــان ذكــــرا أن يســــتوره أّمــــه ويستحســــن امســــه ويعّلمــــه كتــــاب اّلّل و يطّهــــره و يعّلمــــه 
الّســـباحةف وإذا كانـــت أن ـــى أن يســـتوره أّمهـــا و يستحســـن امسهـــا و يعّلمهـــا ســـورة النّـــور و ال 
 يعّلمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة يوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

 .   76 «وال ينحهلا الغرف و يعّجل سراحها إىل بيت زوجها
 يــلى هللا قــاا رســوا اّلّل »قـاا:   عليــه السـالم وعـن يــون  بــن رلاٍط عـن أ  عبــ  اّلّل 

يقبـل »قـاا قلـت: كيـف يعينـه علـى بـرّه؟ قـاا: « : رحم اّلّل من أعان ول ه علـى بـرّهعليه وآله 
ميســوره ويتجــاوز عــن معســوره وال يرهقــه وال خيــرق بــه ولــي  بينــه وبــني أن يــ خل ك حــ ٍّ مــن 

  يـلى هللا عليـه وآلـه لكوـر إال أن يـ خل ك عقـوٍق أو قطيعـة رحـٍم مثّ قـاا رسـوا اّلّل ح و  ا
اجلنّـة طّيبـة طّيبهـا اّلّل وطّيــب ر هـا يوجـ  ر هـا مــن مسـرية ألوـي عـاٍم وال جيــ  ريـح اجلنّـة عــاّق 

                                                        

 .116ة 25ب 275ص 3هت يب األحكام: ج  (73)
 .27642ة 86ب 479ص 21وسا ل الشيعة: ج (74)
 .4934كبا ر ةلاب معرفة ال 565ص 3من ال  ضره الوقيه: ج (75)
 .27644ة 86ب 479ص 21وسا ل الشيعة: ج (76)
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 . 77 «وال قاطع رحٍم وال مرخي اإلزار خيالء
 طلب العلم وأمهيته

ـــــــه وآلـــــــه  يـــــــلى هللا عقـــــــاا رســـــــوا هللا  ـــــــب العلـــــــم فريضـــــــة علـــــــى كـــــــل مســـــــلم »: لي طل
 .(78)«ومسلمة

اغـــــ  عاملـــــاا أو متعلمـــــاا وال تكـــــن ال الـــــث »:  عليـــــه الســـــالم وقـــــاا اإلمـــــام أمـــــري املـــــؤمنني 
 .(79)«فتعطب

ما مـن عبـ  يغـ و ك طلـب العلـم أو يـروة إال خـام »:  عليه السالم وقاا اإلمام الباقر 
 .(80)«ا ر هللاف وسلك من اجلنة م ل ذلك املسلكالرمحة وهتوت به املال كة: مرحباا بح 

الناس اثنان عا.م ومـتعّلم وسـا ر النـاس نـخ  واهلمـخ »:  عليه السالم وقاا اإلمام الصا ق 
 .(81)«ك النار

أيهــا النــاسف إعلمــوا أن كمــاا الــ ين طلــب »:  عليــه الســالم وقــاا اإلمــام أمــري املــؤمنني 
 .(82)«أوجب عليكم من طلب املاا..العلم والعمل بهف أال وإن طلب العلم 

 أمهية السعي
لــــن يضــــيع مــــن ســــعيك مــــا أيــــلحك وأكســــبك : » عليــــه الســــالم قــــاا أمــــري املــــؤمنني 

 .(83)«األجر
 .(84)«التشمر للج  من سعا ة اجل : » عليه السالم وقاا 
 .(85)«من ب ا جه  طاقته بلم كنه إرا ته: » عليه السالم وقاا 

                                                        

 .27645ة 86ب 479ص 21وسا ل الشيعة: ج (77)
 .176ص 2تنبيه انيواطر ونحهة النواظر: ج (78)
 فصل ك ذكر العلم وأهله. 109ص 2كنح الووا  : ج  (79)
 ثواب طالب العلم. 131ثواب األعماا: ص (80)
 .22لاب االثنني ة 39انيصاا: ص (81)
 .4لاب فرم العلم ة 30ص 1الكاك: ج (82)
 .10123ك السعي واجل  ة 2الوصل  443غرر احلكم و رر الكلم: ص (83)
 .10114ك السعي واجل  ة 2الوصل  443غرر احلكم و رر الكلم: ص (84)
 .10132ك السعي واجل  ة 2الوصل  444غرر احلكم و رر الكلم: ص (85)
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 ا خالص هلل تعاىل
إن أمـري املـؤمنني  يـلوات هلل عليـه  كـان يقـوا: طـوىب »:  عليه السالم ام الرلا قاا اإلم

ملن أخل  هلل العبـا ة والـ عاء و.م يشـغل قلبـه مبـا تـر  عينـاه و.م يـن  ذكـر هللا مبـا تسـمع أذانه 
 .(86)«و.م  حن ي ره مبا أعطي غريه
 هللا وحـ ه ال شـريك لـهف وأشـه  أن ال إلـه إال»:  عليـه السـالم وقاا اإلمام أمري املـؤمنني 

شـها ة ممتحنـاا إخاليـهاف معتقـ اا مصايــهاف نتمسـك بـا أبـ اا مــا أبقـاان ونـّ خرها ألهاويـل مــا 
 .(87)«يلقاان فاهنا عحمية اإلميان وفالة اإلحسان ومرلاة الرمحن وم حرة الشيطان..

: (88)ًا ْس  ِلماَحِنيف  اً مُ ك قــوا هللا عحوجــل   عليــه الســالم وقــاا أبــو عبــ  هللا الصــا ق 
 .(89)«خالصاا  لصاا لي  فيه شيء من عبا ة األولن»

 فضل القرآن
تعلمـــوا القــرآن فإنــه هللال يــوم القيامــة يـــاحبه ك : » يــلى هللا عليــه وآلــه قــاا رســوا هللا 

يـورة شــاب مجيـٍل شــاحب اللـونف فيقــوا لـه: أان القــرآن الـ ي كنــت أسـهرت ليلــك وأظمــأت 
 معتـك إىل أن قـاا فأبشـرف فيـؤتى بتـاٍج فيولـع علـى رأسـه هواجرو وأجووت ريقك وأسبلت 

ويعطى األمان بيمينه وانيل  ك اجلنان بيساره ويكسى حلتنيف مث يقاا له اقرأ وارقـه فكلمـا قـرأ 
آيـــة يــــع   رجــــةف ويكســــى أبـــواه حلتــــني إن كــــاان مــــؤمننيف مث يقـــاا هلمــــا: هــــ ا ملــــا علمتمــــاه 

 . 90 «القرآن
إن الــ واوين يــوم القيامــة ثالثــةف  يــوان :» عليــه الســالم صــا ق قــاا أبــو عبــ  هللا اإلمــام ال

فيـــه الــــنعمف و يـــوان فيــــه احلســـناتف و يــــوان فيـــه الســــيئاتف فيقابـــل بــــني  يـــوان الــــنعم و يــــوان 
احلســناتف فتســتغرق الــنعم عامــة احلســناتف ويبقــى  يــوان الســيئاتف فيــ عى لابــن آ م املــؤمن 

ةف فيقوا:   ربف أان القرآن وه ا عب و املـؤمن للحساب فيتق م القرآن أمامه ك أحسن يور 
قـــ  كـــان يتعـــب نوســــه بـــتالول و يطيـــل ليلــــه بيتيلـــي وتوـــيض عينــــاه إذا هتجـــ ف فأرلـــه كمــــا 

                                                        

 .3لاب االخالص ة 16ص 2الكاك: ج (86)
 من يوني.  عليه السالم بع  انصرافه  2هنخ البالغةف انيطبة:  (87)
 .67سورة آا عمران:  (88)
 .1لاب االخالص ة 15ص 2الكاك: ج (89)
 .7674ة 7ب 179ص 6وسا ل الشيعة: ج (90)
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أرلاينف قاا: فيقـوا العحيـح اجلبـار: عبـ ي ابسـط ميينـك فيملؤهـا مـن رلـوان هللا العحيـح اجلبـار 
حـــةك لـــك فـــاقرأ وايـــع  فـــإذا قـــرأ آيـــة يـــع  وميـــأل مشالـــه مـــن رمحـــة هللاف مث يقـــاا: هـــ ه اجلنـــة مبا

 .  91 « رجة
 أفضل األعماي

أحـب األعمـاا إىل هللا ســرور ت خلـه علـى مــؤمن »:  يـلى هللا عليــه وآلـه قـاا رسـوا هللا 
 .(92)«تطر  عنه جوعته وتكشف عنه كربته

ســـأا ربّـــه   يـــلى هللا عليـــه وآلـــه إن النـــيب »:  عليـــه الســـالم وقـــاا اإلمـــام أمـــري املـــؤمنني 
بحانه ليلــة املعــراج فقــاا:   رّب أي األعمــاا أفضـــل؟ فقــاا هللا تعــاىل: لــي  شــيء أفضـــل ســ

 .(93)«عن ي من التوكل علّي والرلا مبا قسمت..
وإن أعظمكــم عنـ  هللا عمــالا أعظمكـم فيمــا عنــ  »:  عليــه السـالم وقـاا اإلمــام السـجا  

قــربكم مــن هللا أوســعكم خ لقــااف هللا رغبــةاف وإن أزــاكم مــن عــ اب هللا أشــ كم خشــية هللف وإن أ
 .(94)«وإن أرلاكم عن  هللا أسبغكم على عيالهف وإن أكرمكم على هللا أتقاكم هلل

احريـــوا علـــى قضـــاء حـــوا خ املـــؤمنني وإ خـــاا »:  عليـــه الســـالم وقـــاا اإلمـــام الصـــا ق 
فضـل السرور عليهم و فع املكروه عنهم فإنه لي  من األعماا عن  هللا عـح وجـل بعـ  اإلميـان أ

 .(95)«من إ خاا السرور على املؤمنني
 

 الفهرس
 3 ........................................... كلمة الناشر

 6 ........................................ شباب املستقبل

 8 ........................................... أيبح ر يساا 

 8 ..................................... لهمن طلب شيئا ان

                                                        

 .12كتاب فضل القرآن ة  602ص 2الكاك: ج (91)
 . 21744ة 24ب 353ص 16وسا ل الشيعة: ج (92)
 ربه ليلة املعراج.  يلى هللا عليه وآله فيما سأا رسوا هللا  54ب 199صإرشا  القلوب:  (93)
 .24ة  عليه السالم ح يث علي بن احلسني  69ص 8الكاك: ج (94)
 .69ة 20ب 313ص 71حبار األنوار: ج (95)
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