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 كلمة الناشر

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 العمل مبا هو هو.. شرف للعامل.

 والعمل يف سبيل هللا .. هو رفعة وشرف ومسو للمؤمن.
 ورمبا أممننا أن نقسم العمل ببعض االعتبارات إىل ثالثة أقسام:

: العمـــــل يف الـــــدنيا مـــــن أ ـــــل الـــــدنيا  ولمـــــي   ـــــل العـــــي  الر يـــــد و ا يـــــاة 1
 السعيدة فيها  من دون ارتماب للمحرمات  أي يف ا دود الشرعية.

: العمــل يف الــدنيا ا ــل ااــو ى ومــا ننــتغ عنــه مــن الطفيــان وال ســاد وا فســاد  2
فشـي ا  إىل شـيطان وهذه أعمال شيطانية ترمي إىل الشر احملض  وفاعلها نتحـول شـي ا 

 ب ورة إنسان.
: العمـل يف سـبيل هللا والت ـر .. وهـذا مــا  ـتض بـه بعـض املـؤمن، دون  ــيهم  3

فإنـــه مـــا مـــن حرنـــة وال ســـمون  وال قـــول وال فعـــل  إال وننظـــرون فيهـــا إىل ر ـــانة هللا 
عزو ــل  فــإن نــان مر ــيا لــه فعلــوه وإال ترنــوه  ونثــيا  مــا نحنــون نثــيا  مــن املباحــات 

 وما أشبه للوصول إىل هدفهم السامي وهو ال وز ابلدر ات العال من اجلنة.
فــاملؤمن ال نعــي  يف الــدنيا وإن نــان فيهــا  ال نعمــل فيهــا مــن أ لهــا  بــل  علهــا 

  ان الــدنيا دار  ــر ال دار مقــر  وهــي  مزرعــة لرةــرة نمــا قــال الرســول ااعظــم 
 دار س ر ورحيل وليست دار مقامة وةلود..

نبــ، لنــا مساحــة املر ــ   )ضــرورة التفــرغ للعمــل يف ســبيل هللا(هــذا المــرا   ويف
الـــدنأل ااعلـــم ا مـــام الشـــيازي حمدام  لـــهر يف نا ـــرة لـــه دور ا نســـان الرســـا  ومـــا 
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 نلزم عليه من الت ر  للعمل واجلهاد املتواصل وترك الدنيا وزةارفها.
  الدنيا واخآةرة إنه مسي  يجي..نسأل هللا سبحانه أن نوفقنا ملر اته وملا فيه ةي

 
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر 
 شوران 6080بريوت لبنان ص ب  
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 ا مد هلل رب العامل،  وال الة والسالم علم نمد وآله الطيب، الطاهرنن. 

 التفرغ للعمل 
ــر  ن ســه للعمــل يف  ســبيل هللا عزو ــل  إ ا علــم نــل فــرد نعــي  يف ايتمــ  أن ن ل

 متمن من  لك  فإن يف  لك ثواب عظيم من هللا سبحانه وتعاىل لعبده املؤمن..
وأمـــــــي  وقـــــــد ورد يف أ لـــــــ. نتـــــــ. التـــــــارن  يف وصـــــــ  أصـــــــحاب رســـــــول هللا

أي إهنـــــم نــــانوا نق ـــــون  (1)أهنــــم نـــــانوا رهبــــاس  يف الليـــــل فرســــاس  يف النهــــار املــــؤمن،
العبــــادة وقــــرانة القــــرآن ومــــا أشــــبه.. ويف النهــــار نواصــــلون ليــــاليهم يف إقامــــة ال ــــالة و 

 أايمهم يف ساحات اجلهاد والعمل يف سبيل هللا. 
واجلهــاد: نعــأل إ هــاد الــن ع ا ــل ااعــة هللا ســبحانه وتعــاىل و مــيم نلمتــه يف 
اارض  فمما إن التوا د يف ساحة ا رب و هاد الن ع من أنـوا  اجلهـاد  فمـذلك 

ة النــــا .. ســــوان نــــان عــــة المتابــــة واظطابــــة والتبليــــ  واملوعظــــة اجلهــــاد ا ــــل هدانــــ
ا سنة وإقامة املؤمترات والندوات وما أشبه.. نعتة هو اخآةر من أنـوا  اجلهـاد أن ـا   

                                                        
 41ن ـ  فيهـا املتقـ،  ورا ـ  اـار اانـوار:   مـن ةطبـة لـه و  193را   هنـغ البال ـة: اظطبـة  (1)

ـــي بـــن ا ســـ، 17ح 101ب ـــزل يف  قـــال: صـــلم أمـــي املـــؤمن،   وفيـــه عـــن عل ال جـــر   ز ن
مو عه حىت صارت الشمع علم قيد رمح وأقبل علم النا  بو هه فقال: وهللا لقد أدرنـت أقوامـا  

  باههم ورنبهم  نأن زفي النار يف آ اهنم... ا دنث.نبيتون لرهبم سجدا  وقياما   ال ون ب، 
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 وهذا ال نمون إال عة الت ر  التام للعمل يف سبيل هللا. 
  لــك ان ال ــرد الــذي ن ــرف معظــم نومــه مــن أ ــل ممســبه الش  ــي وق ــاايه
ا يونــة اظاصـــة  ســـوف نمـــون عـــادة ةــاار القـــو ى  متـــوتر ااع ـــاب يف آةـــر نومـــه  
 وهذا ما  عله أن ال نتممن من القيام مبهمة التبلي  وا رشاد للمجتم  نما ننبفي.. 
فمـن الوا ـ. علـم ا نسـان املسـلم الرسـا  ـ علـم أقـل تقـدنر ـ أن   ـض  ـزن  

هللا نلمـا متمـن مـن  لـك  وابظ ـو  يف من نومـه وبع ـا  مـن وقتـه للعمـل يف سـبيل 
ال تـزول قـدما عبـد : »مرحلة الشباب  ملـا ورد يف ا ـدنث الشـرن  عـن رسـول هللا 

نوم القيامـة حـىت نسـأل عـن أربـ :عن عمـره فيمـا أفنـاه  وشـبابه فيمـا أبـاله  وعـن مالـه 
 .(2) «من أنن نسبه وفيما أن قه  وعن حبنا أهل البيت

ن حنـــــاف  علـــــم مرحلـــــة الشـــــباب وال ن ـــــيعها يف اللهـــــو فهـــــذا ا ـــــدنث  مـــــرس أ
وااعمال الباالـة  بـل نسـتفلها يف أعمـال اظـي وال ـالح والت ـر  مـا أممـن يف سـبيل 
هللا..  لــك ان مرحلــة الشــباب ســرنعة الــزوال  وســرنعا  مــا  ــد ال ــرد ن ســه نعــي  يف 

 مرحلة الشي وةة واارم بعد أن نان يف ابوحة الشباب.
 اعر:نقول الش

 فرتاكضــوا ليــل الشــباب وحــا روا
 

 ان تســــــــــــــــرت  فــــــــــــــــا    ــــــــــــــــواري 
لــذا علــم املــؤمن، ابهلل ـ وابلــذات الشــباب مــنهم ـ أن نت ر ــوا لرســالة هللا ودننــه    

نمــا نت ــر  المثــي مــن النــا  للمبـــادق اادامــة والعقااــد الباالــة مــن شــيوعية وقوميـــة 
 ومعتقدات وثنية وما أشبه..

                                                        
 .9ح 39أما  ال دوق:   (2)
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 وجوب اجلها 
هور بــ، ال قهــان: إن اال تهــاد وا ــ. ن ــااي  لمــن والــدي املرحــوم الســيد واملشــ

 مـيزا مهـدي
نـان نقـول: يف زماننـا هـذا اال تهـاد وا ـ. عيـأل  أي ان حممـه    (3)

نعلــل  لــك بمثــرة  نحمــم ال ــالة وال ــيام الــوا ب، علــم  يــ  النــا   وقــد نــان 
ا ســـالمية بســـب. قلـــة و ــود القـــو ى املنحرفـــة بـــ، صـــ وف املســلم،  و ـــع  القـــوة 

العلمــان وال قهـــان واملرا ـــ  يف بـــالد ا ســـالم  لــذلك نـــان نـــر ى ابن اال تهـــاد وا ـــ. 
 عيأل يف هذا الزمن.. 

                                                        
هو آنة هللا العظمم املقد  السيد ميزرا مهدي ا سيأل الشيازي  من نبار العلمـان واملرا ـ   ولـد يف  (3)

 هــ ودفـن يف ا ـرم ا سـيأل1380شـعبان  28هـ يف نـربالن املقدسـة  وتـويف يف  1304شعبان  15
 الشرن .
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 م  نصائح الوالد
نن ــحأل بقلـــة النــوم  وقـــد نــان معـــدل نومـــه يف  وإين أ نــر نيـــ  نــان والـــدي 

لنــوم والنعـــا  ســاعت، ون ــ  يف اليــوم الواحــد فقـــن  ونلمــا نــان  ةــذه ا شــبابه 
ـ  وأراد اظلود إىل الراحة نـان نـذنر ن سـه باابـا  إايهـا: اي مهـدي ـ و لـك هـو امسـه

إنـــك ســـتنام يف القــــة أحقـــااب  وأحقــــااب حـــىت ت ــــبح عظامـــك تــــرااب .. فـــأةر النــــوم إىل 
 القة.

  د و تهد و اهد يف سبيل ال. العلم وةدمة هللا عزو ل. وهمذا نان 

  يف ليلة شديدة الب 
وأتذنر حادثة يف هذا ايال.. وهي أننا ننـا يف  ات ليلـة قـد تو هنـا مـن النجـ  
ااشـرف إىل نــربالن املقدسـة  و لــك يف أول الليـل بعــد صـالة املفــرب والعشـان حيــث 
صلينامها يف الطرنق م  الوالد  فتوق ت السـيارة يف وسـن الطرنـق بـ، النجـ  ونـربالن 

 ا م طرون للبقان هنا إىل ال باح..حيث ن ذ وقودها وقال السااق إنن
ونان اجلو شـتان  قارصـا  وز تمـن السـيارات تعـة مـن  لـك الطرنـق  لـذلك أةلـدس 

أةـذ نتمشـم يف ال ـحران  إىل الراحة يف داةل السـيارة فـرارا  مـن الـةد  لمـن الوالـد 
ويف  لــك اجلــو البـــارد وإىل ال ــباح  حــىت الـــ  ال جــر وصــلينا صـــالة ال ــبح ابلتـــيمم 
لعــــدم و ــــود املــــان  وحينمــــا أشــــرقت الشــــمع قلــــت لوالــــدي: أنــــك ز تــــنم وأةــــذت 

 تتمشم إىل ال باح م  العلم أن الليل نان اونال  حيث إهنا ليلة شتونة؟
: نعـــم ننـــت أرنـــد أن أقـــرأ شــي ا  مـــن القـــرآن ـ  لـــك انـــه نـــان   ـــ  فأ ــابأل 

روق الشــمع  ــزن  مــن القــرآن نــامال  ونــان نقــرأ يف نــل صــباح مــن بعــد ال ــالة إىل شــ
 القرآن ا ميم بتجوند وصوت رةيم ـ .

 فسألته: نم قرأت من القرآن؟
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 قال: مثانية أ زان!

 االقتداء ابلعظماء
نلزم علم ا نسـان الرسـا  أن نقتـدي هبـؤالن العظمـان فعليـه أن نسـتفل عمـره وأن 

أوقــا م ن ــرف أوقاتــه يف ااعــة هللا نمــا نــان نق ــي أول ــك المبــار أايمهــم ون ــرفون 
 يف التع. واجلد واال تهاد.

وال ــرد  ــ. أن نعــي أن قدرتــه وعظمتــه ال تممــن يف مــد ى قــوة  ســمه ومقــدار 
وزنـــه  وإالل أصـــبح ا نســـان نـــالفنم  مههـــا عل هـــا  نمـــا يف بعـــض النـــا  حيـــث تــــر ى 
الواحد منهم ن رح حينما نزند مخع نيلوات علـم وزنـه و ـزن حينمـا نـنقض عـن وزنـه 

ك البعض  ن نقوم بوزن ن سه بـ، فـحة وأةـر ى  ونمـا هـو املالحـ  يف الطبيعي  وهنا
بدانــة شــهر رم ــان  مــن أ ــل أن  ــاف  علــم وزنــه مــن النق ــان بســب. ال ــوم يف 

 هذا الشهر املبارك.
فهـــؤالن نت ـــورون أن قيمـــة ا نســـان تممـــن يف نميـــة اللحـــم والعظـــام الـــ   تونهـــا 

نـان أف ـل مـن  ـيه.. بينمـا هـذا الت ـور  سمه  وأن ا نسان نلمـا نـان وزنـه أنثـر  
ةـاا   ــدا   فقــدر وقيمــة ا نســان تممـن يف تقــواه وف ــيلته  وعلمــه و هــاده  وحبــه 

 لل ي  وةدمته للنا .
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 صاحب ثورة العشري 
صـــاح. ثـــورة العشـــرنن الشـــهية    (4)ان ا مـــام الشـــي  نمـــد تقـــي الشـــيازي 

ا نقـال ـ أنثـر مـن مخسـ، نيلـوا     ز نمـن وزنـه اجلسـمي ـ نمـ وهـو ةـال والـدي 
ولمنـــه مـــ   لـــك متمـــن أن  ابـــه أنـــة قـــوة عظمـــم يف  لـــك الوقـــت وهـــي برنطانيـــا  
فاســــــتطا  أن  ــــــارب الةنطــــــاني، يف العــــــراق وأن  ــــــر هم منــــــه  حيــــــث إن برنطانيــــــا 
اســــتعمرت العــــراق يف ا ــــرب العامليــــة ااوىل وأرادت أن تبقــــم فيــــه مــــدة اونلــــة  نمــــا 

د حيــث اســتعمرت اانــد ملــدة ثالمثااــة ســنة  لمنهــا ز تــتممن مــن البقــان فعلـت يف اانــ
يف العـراق وال ملــدة عشــر ســنوات  ابلــر م مــن قلــة عــدد ســمان العــراق حيــث نــانوا ال 
نتجــاوزون ااربعــة مالنــ، نســمة يف  لــك الوقــت  وابلــر م مــن انعــدام نافــة الوســاال 

تطــورة واخآالت ا ربيــة ا دنثــة ال ــن  ا  ــارنة مــن ال ــناعة املتقدمــة والتمنولو يــا امل
مــــن دابابت واــــاارات ومــــداف  وبــــوار   ومــــا أشــــبه.. يف مقابــــل نــــل تلــــك ااســــلحة 
ا دنثــــــة الــــــ  نانــــــت متتلمهــــــا برنطانيــــــا  واجلــــــي  املــــــنظم املســــــلح وايهــــــز أحــــــد  
ااســلحة  والقــوة البشــرنة الــ  نانــت تســـندها  والــ  ن ــل عــددها إىل املليــار نســـمه 

شـــر.. ابلـــر م مـــن نـــل  لـــك اســـتطا  هـــذا الر ـــل العظـــيم الشـــي  نمـــد تقـــي مـــن الب
أن نهــزم ونطــرد أعظــم قــوة يف العــاز آنــذاك مــن بلــد مست ــع  نــالعراق   الشــيازي

هذا م  إنـه ز نمـن نبيـا  وال إمامـا  وال مع ـوما  وإنـا نـان عاملـا  متقيـا  يجاهـدا  يف سـبيل 
 ر اه. هللا   اف هللا و شاه ونعمل يف سبيل

ـــــ   رجـــــا  قـــــال تعـــــاىل:  ـــــل ل ـــــق هللا اع ـــــ  يت ـــــ  حيـــــ  ال  وم ـــــ  م ويرزق
حيتسب

(5). 
ومــ  يتوكــل  لــى هللا فهــو حســب  إن هللا ابلــل  مــره قــد جعــل وقـال عزو ــل: 

                                                        
 هـ .1338آنة هللا العظمم املر   الدنأل ااعلم الشي  نمد تقي الشيازي حمقد  سرهر املتوىف عام  (4)
 . 3ـ  2سورة الطالق:  (5)
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هللا لكل شيء قدرا  
(6). 

 حب الدنيا م  موانع العمل
 دخـدعهم إ ن علم املؤمن، ا قيقي، أن ن ر ـوا أن سـهم للعمـل ا سـالمي وأن ال

الــدنيا وزةرفهــا  فــإن حــ. الــدنيا والبهــا والســعي مــن أ ــل ا  ــول علــم مماســ. 
مادنة فيها  من سيارة أو ق ـر أو زو ـة  يلـة أو مـا أشـبه  لـك  نشـمل حـا زا  بـ، 

 ا نسان املؤمن وب، الت ر  يف سبيل هللا..
يــو  تن عنــا بــل نلــزم أن ن هــم ابن هــذه نلهــا تعتــة زننــة ا يــاة الــدنيا.. وهــي لــن 

إال م   تى هللا بقلب سليم ال ينفع في  مال وال بنون 
(7). 

فــال املــال وال املنــزل وال اجلــاه وال  ــيه  ــدي شــي ا  حينهــا  ســو ى عمــل ا نســان 
ال ــــاذ الــــذي قدمــــه يف دار الــــدنيا  و لــــك ال نمــــون إال أن نــــحك الــــدنيا ومــــا فيهــــا 

 ن وفقن.اصحاهبا ونعي  بمل نيانه هلل سبحانه فق

 مع  مري املؤمنني 
ملـا »قـال:  يف ا دنث عن ا مام ال ادق  ع ر بن نمد  عن أبيه عن  ده 

علم املقابر قال: اي أهل الحبة واي أهل الفربة  أمـا الـدور فقـد  أشرف أمي املؤمن، 
سمنت  وأما اازوا  فقد نمحـت  وأمـا اامـوال فقـد قسـمت  فهـذا ةـة مـا عنـدما 

 ا عندنم؟فما ةة م
إىل أصــحابه فقـــال: لــو أ ن اـــم يف المــالم اةـــةونم إن ةــي الـــزاد    الت ــت 

 .(8) التقو ى
 وهناك آنة شرن ة تتحد  عن هذا ايال فتقول:

                                                        
 .3سورة الطالق:  (6)
 . 89ـ  88سورة الشعران:  (7)
 .1ايلع الثالث والعشرون ح 107أما  الشي  ال دوق:   (8)
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   إان جعلنـــا مــــا  لـــى اارل زينــــة مـــا لنبلــــو م  يهـــم  حســــ   مــــ  وإان
جلا لون ما  ليها صعيدا  جرزا

(9). 
  وسيأيت نوم القـة وهـو نـوم عسـي ابلنسـبة لنـا  حيـث نعم سوف  يت نوم القيامة

 مـــل  نـــاازس إىل املقـــابر وحينهـــا ال نمـــون لنـــا ن ـــي إال عملنـــا ال ـــاذ  نمـــا نقـــول 
 الشاعر: 

ـــــــــــازة ـــــــــــور جن ـــــــــــ  إىل القب  وإ ا محل
 

ــــــــــ  بعــــــــــد ا حممــــــــــول   فــــــــــا لم حمن
 والشاعر اخآةر نقول:  

ـــــــــب لـــــــــ  ابلطـــــــــب  ربـــــــــة  ان الطبي
 

 لــــــــــريمــــــــــا ا   جــــــــــل ا نســــــــــان أ 
وحينها نعرف أننـا ز نمـن إالل يف  ـرور واعـدا  هبـذه الـدنيا  قـد ةـدعتنا اامـوال  

والق ــور  وقــد  ــررس ابجلــاه واملن ــ. واملســتقبل املــادي الش  ــي  حيــث نــان  ــلل 
هدفنا هو ا  ول علم شهادة عليا أو ممانة ا تماعية مرموقـة أو من ـ. رفيـ  ومـا 

 أشبه..

 ون بو العتا ية وجملس  ار 
 ان أبو العتاهية إىل هـارون العباسـي ورآه  السـا  يف يجلسـه المبـي  وقـد هيـأ فيـه 
اظمور وال جور والفنان والرقض وأصنافا  من الشـعران الـذنن قـال عـنهم القـرآن المـر : 

 والشعراء يتبعهم الغاوون  مل تـرا   ـم يف كـل وا  يهيمـون   و  ـم يقولـون
ما اليفعلون

 (10). 
ونــــانوا نــــدحون هــــارون العباســــي وق ــــره ون ــــ ونه  مــــرة املــــؤمن، وأنــــه ةلي ــــة 

 املسلم،! و...
فلما رأ ى أو العتاهية الشاعر املشهور نل  لك سـمت وز ننطـق اـرف.. إىل أن 

                                                        
 .8ـ  7سورة المه :  (9)
 .226ـ  224سورة الشعران:  (10)
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أمــره هـــارون أن ننشـــأ شـــعرا   فأنشـــأ أبـــو العتاهيــة عـــدة أبيـــات مـــن الشـــعر  ـــا أةـــر  
ارون العباسـي الـذي أةـذ نتظـاهر ابلبمـان والتوبـة أمـام  ي  من يف ايلع مبا فـيهم هـ

 اجلمي   وما نان بمانه سبعا  من قل. صاف وإنا نان نبمان التماسيح.
 واابيات ال  أنشدها أبو العتاهية باابا  هبا هارون نانت:

  ـــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــدا  ســـــــــــــــــاملا  
 

ـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــا قة القصـــــــــــــــــــور   يف ظل
 يهــــــــــــدي إليــــــــــــ   ــــــــــــا اشــــــــــــتهي  

 
 بكــــــــــــــــــــــورمـــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــروا  إىل ال 
 فـــــــــــــــــــــ  ا النفـــــــــــــــــــــوس ترقـــــــــــــــــــــرت 

 
 يف ظــــــــــــــــــل حشــــــــــــــــــرجة الصــــــــــــــــــدور 
 لعلمـــــــــــــــــــــــ   نـــــــــــــــــــــــ  موقنـــــــــــــــــــــــا   

 
 مـــــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــــ  إال يف  ـــــــــــــــــــــــرور 
ونــان هــذا هــو واقــ  هــارون ومــن حولــه مــن املتملقــ، واملتــزل ،  ولــذلك ز نعتــة  

 هارون وز  ش  قلبه ةشوعا  صحيحا  بسب.  روره و طرسته. 
وقـال لـه: انـك هـدمت ايلـع  عند  لك أةذ  ع ر الةممي بس. أيب العتاهيـة

و ــــيت ااحــــوال  حيــــث بــــدلت يجلــــع العــــي  والطــــرب وال ــــرح إىل ا ــــزن والبمــــان 
 والمآبة  واامي أتثر نثيا  ـ نعأل بذلك هارون ـ. 

لمــن هــارون ز ــر  ع ــر وقــال لــه: إن أاب العتاهيــة قــد قــال ا ــق وأنــه هــو الــذي 
نــان يف قولــه هــذا نــا اب  حيــث نــان نبهــأل  أمــا هــؤالن الشــعران فقــد ةــدعوين  ولمنــه  

نرنـــد التظـــاهر ابلتقـــو ى والرشـــاد  ان نالمـــه ال ننطبـــق مـــ   ـــوره واســـتبداده الشـــدند 
 وقتله االوف من العلون، والشيعة وعلم رأسـهم ا مـام موسـم بـن  ع ـر المـا م 

 بعد أن سجنه ملدة ال تقل عن أعوام نما تؤند الرواايت علم  لك. 
 لحقوق وانتهانه للحرمات وااعراض وما أشبه.م افا  إىل   به ل

 الدنيا يف القرآن
فا نسان يف  رور وتمة مادام مرتبطا  ابلدنيا ومتشبثا  هبـا  والقـرآن المـر  ن ـ  

ـــاة الـــدنيا وال يغـــرنكم اب  هـــذه ا الـــة بقولـــه:  ان و ـــد هللا حـــق ف تغـــرنكم احلي
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الغرور 
(11)  . 

ـــاءِّ ولال بلنِّــــنيل ولال قلنلــــا ِّريِّ  زُي ِّــــ ل لِّلن ــــاسِّ وقـــال تعـــاىل:  ــــ   الن ِّسل ــــهلولاتِّ مِّ ُحـــبل الش 
ال ُمقلن طلرلةِّ مِّ   الذ  لبِّ ولال فِّض ةِّ ولاْل لي لِّ ال ُمسلو ملةِّ ولاالنـ علا ِّ ولاحل لر ثِّ  للِّ ل ملتلاُع احل ليلـاةِّ 

ُ  ال ملآبِّ  ُه ُحس  هللاُ  ِّن دل نـ يلا ول الدل
(12)  . 

ــ   اتـ قلــى ولال ُتظ للُمــونل  قُـل  وقـال ســبحانه:  ــرخ لِّمل يـ  ـرلُة لل نـ يلا قللِّيــلخ ولاُلِّ ملتلــاُع الــدل
فلتِّي   

(13). 
تـللل ل بِّــ ِّ وقــال عزو ــل:  ــملاءِّ فلــال  ــ   الس  ــاْء  لنـ ملل نلــاُه مِّ نـ يلا كلمل إَِّّن لــا ملللــُل احل ليلــاةِّ الــدل

تـللل ل بِّ ِّ نـلبلاُت االر لِّ ِمِّ ا َيل ُكُل الن اُس ولاالنـ علـاُ  حلـ   إِّ لا  لللـذلت   نـلبلاُت االر لِّ فلال 
ـارا   ـُرانل لـلي     لو  نـلهل ـا  لم  ـا  لهل ل هل ُلهلا  لنـ ُهم  قـلا ُِّرونل  للليـ  ُرفـلهلا ولاز يـ نل   ولظل    ل   االر ُل زُل 

ـــــــُل اُ ــــــــذللِّ ل نـُفلص ِّ ـــــــسِّ كل الم  ــــــــْلن  ملل  تـلغ ـــــــ ل ابِّ ـــــــيدا  كل ـــــــا حلصِّ ْ  فلجلعلل نلا ل ــــــــو  تِّ لِّقل َيل
يـلتـلفلك ُرونل 

(14). 

 الدنيا يف الرواَيت
 يف نلمة  يلة له ن   الدنيا بقوله: نقول ا مام أمي املؤمن، 

إن الـــــدنيا عيشـــــها ق ـــــي  وةيهـــــا نســـــي  وإقبااـــــا ةدنعـــــة  وإدابرهـــــا فجيعـــــة  »
 .(15) «ولذا ا فانية  وتبعا ا ابقية

 :و ا نتبه إىل معاونة قال 

                                                        
 .5سورة فاار:  (11)
 .14سورة آل عمران:  (12)
 .77سورة النسان:  (13)
 .24سورة نونع:  (14)
 .2160ال  ل ااول ح 127 رر ا مم ودرر الملم:   (15)
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 .(16)« الرمحن الرحيم.. الدنيا تفر وت ر ومتر.. والسالمبسم هللا»
 وابل عل نان  لك  فالدنيا  رلت معاونة وأ رته ومرت عليه مرورا .. 
للحـــوارن،:  وقـــد ورد يف رواايت عدنـــدة  م اتبـــا  الـــدنيا  قـــال عيســـم بـــن مـــر 

ال  ســم اي بــأل إســراايل ال أتســوا علــم مــا فــاتمم مــن دنيــانم إ ا ســلم دنــنمم  نمــا »
 .(17)«أهل الدنيا علم ما فا م من دننهم إ ا سلمت دنياهم

أال وإن ».. إىل عثمـــــان بـــــن حنيـــــ :  يف نتـــــاب لـــــه  وعـــــن أمـــــي املـــــؤمن، 
إمـــاممم قـــد انت ـــم مـــن دنيـــاه بطمرنـــه  ومـــن اعامـــه بقرصـــيه  أال وإنمـــم ال تقـــدرون 

نـزت مـن دنيـانم علم  لك  ولمـن أعينـوين بـور  وا تهـاد  وع ـة وسـداد  فـوهللا مـا ن
تةا   والادةرت من  ناامها وقرا  وال أعددت لبـا  ثـويب امـرا   والحـزت مـن أر ـها 

 .(18)«شةا ..
اي بــن رســول هللا مــا ابلنــا نمــره املــوت وال حنبــه؟ : »وقــال ر ــل ل مــام ا ســن 

: إنمــم أةــربتم آةــرتمم  وعمــر، دنيــانم  فــأنتم تمرهــون النقلــة مــن العمــران فقــال 
 .(19)«رابإىل اظ

                                                        
 441  ورو ــــة الــــواعظ،:  2347ال  ــــل ااول ح 135را ــــ   ــــرر ا مــــم ودرر الملــــم:   (16)

 .يجلع يف  نر الدنيا
 .16ح 21ب 304  14اار اانوار:   (17)
 .686ح 29ب 473  33اار اانوار:   (18)
 .1ح 21ب 110  44اار اانوار:   (19)
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 االنسان ر ني  مل 
ا نســــان رهـــــ، بعملـــــه إن ةـــــيا  ف ـــــي  وإن شــــرا  فشـــــر  والعمـــــل الـــــذي نت ـــــوره 
ا نســان صـــفيا   ــدا  نالقـــي  ــزانه يف اخآةـــرة  ســوان  نـــان هــذا العمـــل ةــيا  أم شـــرا   

ومـــ  يعمـــل ملقـــال  رة شـــرا   فمـــ  يعمـــل ملقـــال  رة لـــريا  يـــره قــال تعـــاىل: 
يره

(20). 

 ب  لى الشباب ِما ا
ان من الوا . امللقم علم عاتق الشـباب املـؤمن يف نومنـا هـذا  وب ـورة ةاصـة ـ 
وان نانـت املسـألة تعـم اجلميـ  ـ أن نو هـوا ااقـا م ون ـانا م املودوعـة يف أن سـهم.. 
وأن نسـتفلوها ل ـاذ ا ســالم   لـك ان نـل مــا نتلمـه ا نسـان مــن عـ، وأ ن وفــم 

وقـــوة و... هـــي ااقـــات أودعهـــا هللا ســـبحانه عنـــد ا نســـان  ونـــد ور ـــل وفمـــر وعقـــل
 وسوف  يت نوم ُتسل. هذه النعم منه.

 نما نقول الشاعر: 
ــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــدنيا  ــــــــــــــــــــــــــواري  إَّن

 
 والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواري مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ة 
 شـــــــــــــــــــــــــــــدة بعـــــــــــــــــــــــــــــد رلـــــــــــــــــــــــــــــاء 

 
 ورلــــــــــــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــدة 
فعلم الشـباب أن ن ـرفوا ااقـا م نلهـا  يف سـبيل هللا عزو ـل  ويف سـبيل إهنـاض  

 ســــــبيل أتســــــيع حمومــــــة ألــــــ  وثالمثااــــــة مليــــــون مســــــلم  حيــــــث أن املســــــلم،  ويف
ا ح ـــــااية الـــــ  صـــــدرت مـــــؤةرا  تـــــنض علـــــم أن املســـــلم، بلـــــ  عـــــددهم إىل ألـــــ  

 .(21)وثالمثااة مليون مسلم وليع أل  مليون نما هو املشا 

                                                        
 .8ـ  7سورة الزلزلة:  (20)
 م.2001آةر االح انات تؤند علم أن املسلم، بلفوا املليارنن  عام  (21)
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 مقومات ا  ال
فــــالالزم االهتمـــــام  هنــــاض املســـــلم،  وال نتحقــــق  لـــــك إال مبقــــدمات عدنـــــدة  

 ا:منه
مليــــون مــــنظم  أي لمــــل مخســــ، إنســــاس  شــــ ض واحــــد نــــنظمهم  22: و ــــود1

 ونقودهم ونرشدهم ملا فيه اظي وال الح من أمور الدنن والدنيا.
مليـــون نتـــاب  أي لمــل إنســـان مســـلم مـــا ال  1300: اباعــة مـــا ال نقـــل عــن 2

 نقل عن نتاب واحد.
ياســــية واال تماعيــــة وأق ــــد ابلمتــــ. تلــــك التوعونــــة العقاادنــــة واالقت ــــادنة والس

والحبونة  والمت. ال  تتحد  عن االسـتعمار وعـن اسـتفالله لـبالد املسـلم، وني يـة 
 اظال  منه وما أشبه.
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 ما  و اامل 
وحنن نلنا أمل يف أن  يت نوم ـ وهو قرنـ.   ن هللا سـبحانه وتعـاىل ـ نمـون لمـل 

 املسلم، حمومة واحدة عاملية..
 نما نانوا يف السابق..  وأن نمونوا أمة واحدة 

وأن تـــزال وتتالشـــم هـــذه ا ـــدود اجلفرافيـــة امل ـــطنعة فيمـــا بيـــنهم  والـــ  أو ـــدها 
 االستعمار من أ ل متزنق وحدة اامة..

وأن تر ـــ  ااةـــوة ا ســـالمية فيمـــا بـــ، املســـلم،  حـــىت ن ـــبح العـــريب والعجمـــي 
َّنـــــــا املـــــــؤمنني إواانـــــــدي والحنـــــــي و... نلهـــــــم إةـــــــوة  نمـــــــا يف القـــــــرآن ا مـــــــيم: 

إلوة
(22).. 

وأن تسـود القــوان، والتشـرنعات ا ســالمية إىل حيـزل التطبيــق وتنـزل يف واقــ  الــبالد 
ا ســـالمية.. و لـــك مثـــل قـــانون ا ـــرايت  وقـــانون ال ـــراا. الشـــرعية  ـــي الباهظـــة  
وقــانون اارض هلل وملـــن عمرهــا  و يهـــا مــن القـــوان،.. ســوان ابلنســـبة إىل املعاملـــة أو 

 ادة أو العاالة أو الدولة أو اامة  أو  يها.العب
وهـــذا اامـــل نتحقـــق اب ن هللا تعـــاىل  ولمـــن لـــن  يت  لـــك إال عـــة الت ـــر  التـــام 

 للعمل يف سبيل هللا عزو ل.
أمـــا حـــ، نلتهـــي ابامـــاين ال ار ـــة والت ـــيالت الما بـــة  فـــان  لـــك لـــن نفـــي مـــن 

 واقعنا شي ا .
عزموا علم الت ر  والتجـرد مـن الـدنيا وااللتحـاق فعلم الرسالي، يف نل ممان أن ن

برنــ. اياهــدنن العــامل، يف ســبيل هللا مــن أ ــل  قيــق  لــك ااــدف املنشــود واامــل 
 المبي.

فـان يف  لـك عــزة ل سـالم واملســلم،  وعـزة ان سـهم  ا ــم  حيـث إن اامــة إ ا  
                                                        

 .10سورة ا جرات:  (22)
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مــع  أي إ ا نانــت نانــت قونــة وعزنــزة  فهــذا نعــأل عــزة أفرادهــا وقــو م  ونــذلك الع
 اامة  ليلة منحطة نان اافراد بدورهم أ الن منحط،..

فـإ ا ت ــر  املؤمنـون للعمــل الرسـا  و عــوا نلمـتهم ووحــدوا صـ وفهم  انطالقــا  مــن 
ــــــان اخآنــــــة المرنــــــة:  ــــــذي  يقــــــاتلون يف ســــــبيل  صــــــفا  كــــــْ م بني ان هللا حيــــــب ال

مرصــوص
هبــم يف يجــال اظــي والعمــل و علــوا مــن أن ســهم قــدوة ومثــاال   تــذ ى  (23)

ال ــاذ  فحينهــا نــن هللا ابلن ــر علــم اامـــة  وحينهــا نــر ى املؤمنــون ر وســهم مرفوعـــة 
 وهم نتلمون حمومة إسالمية واحدة عاملية   ات أل  وثالمثااة مليون مسلم. 

وال  رابــة يف  لــك  فــإن اامــور نلهــا بيــد هللا  وهــو علــم نــل شــين قــدنر.. قــال 
قـــل اللهـــم مالـــ  امللــ  تـــؤ  امللـــ  مـــ  تشـــاء وتنــــمع ن المــر : تعــاىل يف القـــرآ

املل  ِم  تشاء وتعم م  تشاء وتـذل مـ  تشـاء بيـد  اْلـري إنـ   لـى كـل شـيء 
قدير

(24). 
 نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن نرننا  لك قرنبا  عا ال   وما  لك علم هللا بعزنز.

،  وا مــــد هلل رب ســــبحان ربــــك رب العــــزة عمــــا ن ــــ ون  وســــالم علــــم املرســــل
 العامل،  وصلم هللا علم نمد وآله الطيب، الطاهرنن.

 قم املقدسة 
 نمد الشيازي 

 
 

                                                        
 .4سورة ال  :  (23)
 .26ران: سورة آل عم (24)
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