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األديب طالب محمد

الديني للمرجع وكلمة كلمة ألف

ظله› ‹دام الشيرازي صادق الحسيني السيد العظمى اهللا آية
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الناشر كلمة

واختالف ــة ــرور األزمن وم ــال األجي عبر ــدة متق ــة الكلم ــعلة ش ــى تبق

مواقف الى عديدة ــرقة مش ــد بصور تتجس وعبرًا وأمثاًال حكمًا فتتوهج األمكنة

ــان، باإلنس تنطلق ــامية س وتوجهات نبيلة، وأفعال ــانية، انس ومآثر بطولية،

احلية، األمم ــوم تق ــا مخاضاته ــن م التي ــارة احلض ــفر ــي س ف ــع،  واتم ــرد الف

بقيم اخلير ــرة والزاه ــة، الكرمي احلرة ــاة للحي التواقة ــعوب الش ــض وتنتصر وتنه

والسالم واجلمال. واحملبة

تثير في ــة ــة طيب كلم الى ــه يعيش ــه من في يكون ــا م أحوج ــن زم ــي وف

آفاق صفحات ومتأل واألمل، املقصية احلياة أو اجلريحة أحالمه وعالم ــان االنس

ــاهد مش واخلراب والدمار ــال القتل أعم من كثير ــرت على انحس ــي الت األرض

املتصل ــان االنس يبقى واللقاء، ــودة وامل ومعاني احملبة ــان واألم والصالح ــر اخلي

ومنتجا البيضاء، الكلمة تلك عن نهمًا باحثا األنبياء ــاالت ورس ــماء الس بقيم

بأمور ــام االهتم في ــانية االنس ــني الفطرة وقوان ــى الله تعال ــر ألم ــا، امتثاال له

األرض، ربوع في والفضيلة ــالم ــر الس نش في اجلاد ــعي ورعايتهم، والس الناس
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خليري اجلامع هو الدين، حيث مايريده وهو ــر، البش لبني لها، خدمة وعمرانا

واآلخرة. الدنيا

واحلضارات األمم ــاء وبن ــخ صناعة التاري ــي ف الكلمة دور ــن م ــا وانطالق

كلمات تبرز اخلالقة ــانية اإلنس اإلرادة ومجهودات لعصارات متثيلها ــن خالل م

الشيرازي «دام احلسيني صادق ــيد الس آية الله العظمى الديني ــماحة املرجع س

االقتصاد واتمع، ــة السياس والفروع، األصول والدنيا، الدين جتمع التي ظله»

النقد واحللول، ــات األزم ــتقبل، واملس التاريخ واحلاضر، ــي املاض ــالق، واألخ

تاريخ خاللها سماحته من ــتحضر ليس واألمل، احللم الغاية والهدف، والبناء،

واخلطباء واملفكرين والقادة العلماء لألمة قدمت الكرمية التي ــيرازية الش األسرة

«عليهم ــت البي ــة أهل ومدرس العزيز ــالم لإلس ــة ــهداء خدم والش ــن وااهدي

درجاته» الله «أعلى الراحل الشيرازي اإلمام ادد الثاني عبق السيما السالم»

ألبعاد والدقيق الصحيح من الفهم أساس قام على الذي احلضاري مشروعه عبر

ونبذ العنف العقالنية، ــة واحلرك ــليم،  الس وآفاقها، والوعي واألحداث األمور

أكله يؤتي معاش واقع الى ــروع املش ذلك بنود بلورة ذلك واألهم من واالرهاب،

الطيب.

بعض ماتفضل به بتقدمي تتشرف ان الثقافية» القلم «مؤسسة دعا ما وهو

«دام ظله» ألقاها من محاضرات الشيرازي السيد صادق الديني املرجع ــماحة س
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على توزعت وكلمة» ــة «ألفكلم عبر اتمع األخرى ــات وفئ العلم طلبة ــى عل

الشيرازية االرادة لتلك حقيقيًا امتدادًا يشكل فسماحته بابًا، ــرين وعش إحدى

الواضحة املواقف ــجل تس وما زالت ــجلت والتي س واملتجددة اددة ــانية االنس

«دام ــماحته س محافظًا األمور، ــب وعصائ األحداث ــات مدلهم في ــة واجلريئ

والتطوير لعشرات والتأهيل واالصالح التغيير منهج على ــه نفس في الوقت ظله»

ــتراليا واس وأوروبا وافريقيا ــيا في آس ــدة عدي بلدان في ــل تعم ــات التي املؤسس

وأميركا ببركة وجوده الشريف.

الكتاب ــذا ه الفاضلة أهمية ــة والقارئ ــرمي الك ــارئ للق ذلك يتبني ــن م

احلانية، ودفء ــة األبوي والروح ــيدة، الرش ــة الدينية املرجعي علوم بعبق ــر العط

لكل ونبًال وايثارًا وحكمًا ــًا وحب صدقًا يتدفق الذي الكبير القلب ــك ذل ومحبة

اخللق. في له نظير أو الدين في له أخ كان من

مؤسسة
الثقافية القلم
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المؤلف مقدمة

واإلنسان كلمة اإلسالم طريق على
وكرامته، لإلنســـان حريتـــه يحفظ الذي المبدأ أن كما

الناجعة الحلـــول ويقدم والحيـــاة، الوجود في حقـــه ويضمن

حاجة يمثل وأحالمه طموحاته مع ويتفاعل وأزماته، لمشاكله

واقع إلى ـ المنهج› ذلك ‹المبدأ تجســـيد ولغرض فإنه وضرورة

يؤمن ناهجا هناك يكون وأن والعطاء البـــد حي ينبض بالحياة

يؤمن به ما قيم بلورة واخالص على وصدق بجد ويعمل به،

ناحية ومن من ناحية، ,هذا حياة ومعاملة، وثقافة سلوك إلى

على الحفاظ في الكبرى المســـؤولية متطلبات يرعى أخرى،

والتزييف,ومواجهة التحريف عوامل من المنهـج› ـ ‹المبدأ ذلك

هدم إلى تسعى التي والقمع واالنحراف واالستبداد الظلم قوى

والحياة. باإلنسان تهتم التي المبادئ والقيم

حقيقية ضمانة الدينية المرجعية وســـتبقى كانت هنا من
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ورعايتها ودعمها األمة جماهير استقامة مســـيرة على للحفاظ

وسعيها الخاتمة الشريعة إلى انتمائها وصدق عمق تحقيق في

وسيظل كان والســـامية لذلك النبيلة أهدافها نيل في المتواصل

ومد المظلومين، نصـــرة فـــي وكبيرا حاضـــرا المرجعية دور

والمســـتضعفين، ومقارعة والفقـــراء للمحروميـــن العـــون يد

جماهير األمة يشد الذي األمر االســـتبداد والدكتاتورية، أنظمة

الديني والفكري المرجعية تلـــك نتاج إلى والحالمة المظلومة

الشـــرعة على الثبات على حرصًا منهـــا واألخالقي والثقافـــي

خير الدنيا نيل إلى منها وســـعيًا والغاية، والوســـيلة والمنهج

واآلخرة.

العراق وخاصة واإلسالمية العربية المنطقتين تاريخ ولعل

مهامها وعظمة الدينية المرجعية وجود ضرورة على شاهد خير

واألخطر حركتها، من والحد تهميشها وخطورة شأنها وأهمية

نمـــط قديم,وبالتالي علـــى انكفاؤها أو تجميدهـــا ذلـــك من

تشـــهده ما مع المطلوب التواصـــل عن ابتعادهـــا أو إبعادهـــا

من تعانيه ومـــا جهة، من وتطور تغيير من الســـاحة العالمية

الطمع من نزوات يعتريها وما والعدوان، والشـــر الفساد أعمال



١٠١١

‹المرجعية كانت لذا ... أخرى جهة من واالســـتغالل والتوســـع

وقيم السماء برســـاالت يؤمنون ال الذين لســـهام مرمى الدينية›

هذا حقيقة يتفهموا لـــم للذين والجمال,وهدفًا والخير العدل

أســـرى هم من أو واإلنســـاني واالجتماعي الدينـــي المنصب

والمســـيحية اليهودية األمم بها مرت مريرة ‹محـدودة› تجارب

ذاكرتهم، فـــي عالقة وظلـــت ســـواء، حد على واإلســـالمية

انعكســـت بشكل متوترة عقد أو ضبابية إلى تبلور الذي األمر

الحوار ومازال كان لـــذا وآليته البحث العلمي منطق خلل في

بتلك وموضع ملبدا مفصل من أكثر في مع المرجعية والتعامل

ذلك من والتأمـــل للخروج البحث الى يدعو ما األجواء,وهو

للقيم الروحية خدمـــة والوضوح والتفاهم الثقة لغة بما يعمق

البشـــرية خالص بتحقيق المادية وأمًال والمعنوية والمتطلبات

وسعادتها.

للمرجـــع والتراثـــي األســـري أن للتاريـــخ وال ننســـى

والتعليمية والتربويـــة االجتماعيـــة البيئـــة علـــى وانعكاســـاته

وتحديد صياغة شـــخصيته، في الدور الكبير يعيشـــها، التي

والتجارب الثقافـــات فإن وتوجهاته، اهتماماتـــه وصقل وبناء
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تتبلور مالمحها حتى في حضارة تتجســـد تراكمات والهموم

يصنع رجل أمة في واألشـــخاص إلى األزمان اســـتثناءات في

األنظمة خـــوف كان هنـــا ومن مشـــرقًا. وغدًا زاهـــرًا حاضـــرًا

الخوف المتأتي والجهاد، بالعلم العريقة األســـر المستبدة من

الوقت نفس وفي بها. وتعلقهم األســـر لهذه الناس محبة من ـ

عرفوها أســـر نتاج هم نجباء أفذاذ برجاالت األمم افتخار كان

والمثابرة، والعمل والجـــد القيـــادة مياديـــن عرفتهم أن بعـــد

كاألســـرة والتقوى والزهد والمرجعية العلـــم بميادين مقرونة

قرنين منذ المرجعية دفة على تناوبت الكريمة,التي الشـــيرازية

اإلسالم تاريخ صفحات على ذلك عبر فســـجلت الزمان، من

أشارت النبيلة،والتي والمآثر الشـــجاعة والمســـلمين المواقف

التحديات الوقوف بوجه على اإلســـالم قدرة أشارت إلى فيما

. المختلفة علمًا وعمًال

صادق الديني السيد المرجع العظمى اهللا آية يصل نسب

أجداده المعصومين‹عليهم إلى ظله› الشـــيرازي ‹دام الحسيني

بن العابدين زين اإلمام بن الشـــهيد زيد من أبناء فهو السالم›

السالم›. طالب‹عليهم بن أبي اإلمام علي بن الحســـين اإلمام
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في الفقاهة وشـــاخصة عريقة أســـرة في ســـماحته ونشـــأ ولد

قرن منذ المســـلمين تاريخ في البارز الدور لها كان والمرجعية

ونصف،ومن أبرز رجاالتها:

حسن الشيرازي محمد السيد العظمى اهللا الديني آية المرجع .١

نهضة صاحب الشيرازي  بالمجدد المعروف سره›،  ‹قدس

١٣١٢هـ›. ‹ت: الشهيرة، التنباك

تقي محمد الــمــيــرزا  العظمى اهللا ــة آي الديني المرجع .٢

العراق في العشرين ثــورة قائد  ســره›،  ‹قــدس  الشيرازي

١٣٣٨هـ›. ‹ت:

علي ــد ــســي ال الــعــظــمــى  اهللا آيــــة ــي  ــن ــدي ال ــع ــرج ــم ال  .٣

كبار الشيرازي، من نجل المجدد سره›، ‹قدس الشيرازي 

١٣٥٥هـ›. األشرف، ‹ت: النجف في الشيعة مراجع

سره›، ‹قدس  الشيرازي  إسماعيل السيد العظمى اهللا  آية .٤

‹ت:١٣٠٥هـ›.

الــهــادي عبد السيد العظمى اهللا ــة آي الديني المرجع .٥

‹ت: ١٣٨٢هـ›. سره›، الشيرازي ‹قدس

مهدي مــيــرزا السيد العظمى اهللا ــة آي الديني المرجع  .٦
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الشيعة مراجع كبار من ــده وال ســره› ‹قــدس الشيرازي،

١٣٨٠هـ›. ‹ت: المقدسة كربالء

محمد السيد االمـــام العظمى  اهللا ــة آي الديني المرجع  .٧

أخوه. سره› ‹قدس الشيرازي

الشيرازي ‹قدس سره›، حسن السيد المفكر اهللا الشهيد آية .٨

دبرها اغتيال بعملية بيروت في ‹١٤٠٠ه› عام استشهد والذي

الغاشم. العراقي النظام له

المرجع. السيد أخ الشيرازي، مجتبى السيد اهللا آية .٩

٢٠ ذي في الشـــيرازي صادق السيد آية اهللا العظمى ولد

العلوم تلقـــى المقدســـة، كربالء في من عـــام ١٣٦٠ه الحجة

العلمية الحـــوزة في والمراجع العلمـــاء يد كبار علـــى الدينية

ومن االجتهاد، من ســـامية درجة حتى بلغ المقدســـة بكربالء

أساتذته: كبار

مــهــدي ـــرزا ـــي م الــســيــد ــى ــم ــظ ــع ال اهللا ــــة آي ــــــده وال .١

سره›. الشيرازي‹قدس

سره›. ‹قدس هادي الميالني محمد العظمى السيد اهللا ٢. آية

سره›. ‹قدس األصفهاني رضا محمد الشيخ العظمى اهللا ٣. آية
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محمد الــســيــد االمــــام العظمى اهللا آيـــة  ــر ــب األك أخـــوه .٤

سره›. ‹قدس الشيرازي

بالفقاهة والتحقيق لســـماحته شـــهد وقد وغيرهم ..

االجتماعية والشؤون والفتيا التقليد في إليه المؤمنون وأرجع

العامة.

صادق الشـــيرازي بتدريس الســـيد العظمى اهللا آيـــة بدأ

في وذلك عامـــًا عشـــرين أكثر من وأصوًال منذ فقهًا الخـــارج

على المقدســـة قم في ١٣٩٨ه والزال مســـتمرًا عـــام الكويت

العلماء مـــن الكثير درســـه ويحضر واألصـــول الفقه تدريـــس

والفضالء.

مبكرة من في مرحلة بالتأليف ‹دام ظله› شرع ســـماحته

اإلســـالمية العلوم مختلف فـــي ذلك يواصل يـــزال وال عمره

وقد تمت واألصوليـــة، الفقهيـــة الحوزويـــة العلـــوم خاصـــة

الفارسية ظله› إلى اللغة ‹دام ســـماحته كتب العديد من ترجمة

الخمسين مؤلفاته تجاوزت مرة. وقد من أكثر وطبع واألوردية

أهمها: من كتابًا...
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بيانالفقه
محمد للسيد العروة الوثقى مسائل كتاب على شروح وهو

أجزاء. أربعة يقع الكتاب في اليزدي. كاظم

األصول بيان
‹ال  قاعدة فـــي الخامس المجلد منه طبـــع ١٠مجلدات،

مفصل استداللي علمي بحث وهو اإلسالم›، في ضرار وال ضرر

تأليفات مـــن آخره، الكتاب إلـــى أوله من األصـــول علم في

عدة طبع صفحة، ٣٤٢ المقدســـة، ويقع في قم في ســـماحته

مرات.

االستصحاب األصول/ بيان
١٤٢٤ه، بيـــروت في طبع مجلديـــن، في يقع الكتـــاب

استعراض عبر ‹االسـتحصاب› لقاعدة شـــرحًا مفصًال يتضمن

وتنبيهات. وإشكاالت ومباحث واحتماالت مقدمات

توضيح شرائع اإلسالم
‹شـرائع كتاب على شـــرح توضيحـــي هو مجلدات، ٤

من آالف على يشـــتمل سره› ‹قدس الحلي للمحقق اإلسـالم›

والمعامالت العبادات مـــن الفقه أبواب مختلف في التعليقات
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كربالء في ســـماحته تأليفات من الكتاب وغيرها، وااليقاعات

الحـــوزات العلمية لقـــي اســـتقباال كبيرا فـــي وقد المقدســـة.

والطالب، األساتذة من لكثير رئيسي مصدر وهو والجامعات

علي الســـيد توضيح علـــى أهـــل الخبرة بعض رجحـــه وقد

سهولة من فيه لما ‹الريـاض› صاحب ســـره› الطباطبائي ‹قدس

المضامين. وعمق البيان

تبصرة المتعلمين شرح
أحكام في كتاب ‹تبصرة المتعلميـن على شـــرح مجلدان،

على مختلف ويشـــتمل ســـره›، الحلي‹قدس للعالمة الديـن›

تأليفات الكتـــاب من الديات، إلـــى من الطهارة الفقه أبـــواب

األول المجلد ، يقع المقدســـة/ ١٣٨٢هـ كربالء في ســـماحته

عدة طبع ، صفحة ٥٣٤ في الثاني والمجلد صفحة، ٤٦٨ في

مطبعة األشـــرف النجف في منها األولى الطبعة وكانت مرات،

١٣٨٢هـ. اآلداب

السيوطي شرح
المرضية ‹البهجـة كتـــاب على تعليقي مجلدان، شـــرح

في المتون الدراســـية وهو مـــن للســـيوطي، األلفية› شـرح في
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كربالء في ســـماحته تأليفات من الكتاب العلميـــة، الحوزات

صفحة فـــي ٤٥٤ األول ويقـــع المجلـــد المقدســـة/ ١٣٨٦ه،

واســـتقبل مرات عدة طبع صفحة، ٤٤٤ الثاني فـــي والمجلـــد

الحوزات العلمية. في السطوح طالب من جيدًا استقباال

الصمدية شرح
الصمد  عبد للشـــيخ ‹الصمدية› دقيق على كتاب شـــرح

الدراسية الكتب ضمن من وهو النحو، في اهللا› العاملي‹رحمه

اكثر المقدســـة، وطبع كربالء في كتبه العلمية، في الحوزات

المقدسة. وقم األشرف النجف مرات في عشر من

العوامل شرح
المحقق ‹العوامـل› للعالمـــة كتاب على شـــرح مفصل

من ضمن اهللا›، وهو الكاشـــاني‹رحمه الفيض المحسن محمد

تأليفات من العلمية.والكتـــاب الحوزات الدراســـية في الكتب

١٨٣ صفحة، في ويقع ، ١٣٨٤هـ المقدسة/ في كربالء سماحته

مرات. عدة طبع

الدمشقية اللمعة شرح
اللمعة ‹شرح كتاب تعليقي واف على شرح مجلدات، ١٠
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الكتب يعد من الذي ســـره›، ‹قدس للشـــهيد الثاني الدمشقية›

الطبع›. ‹تحت العلمية الحوزات في المهمة الدراسية

الموجز في المنطق
واضح، المنطق بأســـلوب علـــم أوليات على يشـــتمل

العلمية، وقد الحـــوزات للمبتدئين في كتبه الســـيد المؤلـــف

من عـــدد في الدراســـي المنهج ضمـــن مـــن أصبـــح الكتاب

كربالء في ســـماحته تأليفات العلمية.الكتاب مـــن الحـــوزات

المقدسة/ ١٣٨٤هـ.

القرآن في علي‹عليه السالم›
من القرآن شـــريفة آية ٧١١ سماحته فيه جمع مجلدان،

طالب‹عليه أبي بن علي المؤمنين أمير في نزلت التي الحكيم

المعتبرة، وكتبهم العامة مصادر في جاء ما بحســـب السالم›،

من والكتاب اإلخـــالص. إلى ســـورة الفاتحة من ســـورة تبدأ

األول المجلد المقدســـة، ويقع كربالء ســـماحته في تأليفات

صفحة. ٥٢٨ في الثاني والمجلد صفحة، ٤٠٤ في

القرآن في السالم› فاطمة الزهراء‹عليها
فاطمة في نزلت التي اآليات بيان على يشـــتمل الكتاب
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في كتبه وقد العامة، مصادر وبحســـب السالم› الزهراء‹عليها

الحجم من صفحة فـــي ٣٦٠ الكتاب ١٤٠٨ه يقع المقدســـة/ قم

مرات. عدة طبع وقد الكبير،

القرآن في السالم› المهدي‹عليه
من الكريم القـــرآن ورد فـــي على ما الكتاب يشـــتمل

جمعها السيد السالم› في اإلمام المهدي ‹عليه المباركة اآليات

البقرة سورة الموثقة، من وأسانيدهم مصادر العامة من المؤلف

من ٤٦ المباركة اآليات عشرات الكتاب في البروج. سورة إلى

٢٦٠ في الكويت، ويقع تأليفات سماحته في الكتاب من سورة.

مرات عدة وطبع صفحة،

في السنة السالم› ‹عليه المهدي
الروايات التي من مجموعة كبيرة على يشـــتمل الكتاب

اإلمام حول وسلم› وآله عليه اهللا ‹صلى رســـول اهللا عن وردت

الكتاب ، الســـنة ومصادرهـــم كتب في الســـالم› الحجة‹عليه

١٢٦ في ويقـــع كربالء المقدســـة، ســـماحته في تأليفات من

١٩٨٠م هـ ١٤٠٠في األولى الطبعة وكانت مرات. صفحة،طبع عدة

لبنان. الوفاء بيروت مؤسسة
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القرآن في السالم› البيت‹عليهم أهل
‹عليهم البيت أهل في نزلت آيات على الكتاب يشتمل

الفاتحة من سورة العامة، مصادر من جمعها المؤلف الســـالم›

من تأليفات المباركة. اآليات عشرات وفيها الكوثر. سورة إلى

صفحة في ٤٠٧ في الكويت، ويقع سماحته

الشيعة عن حقائق
واإلجابة الشـــيعة عقائد إثبـــات علـــى يشـــتمل الكتاب

وهو بأســـلوب ، أوردها الوهابيون عليهم الشـــبهات التي عن

في ســـماحته تأليفات من والكتاب ، وهـــادئ عميق حواري

مرات. عدة صفحة، وطبع ٨٠ في المقدسة ويقع كربالء

الشيعة في القرآن
القرآن فـــي من آيات شـــريفة ورد ما الكتـــاب يتضمن

السالم› ‹عليه طالب أبي بن علي بشـــيعة اإلمام وفسر الحكيم

لبنان. في طبع وكتبهم، العامة مصادر من ذلك وكل

اإلسالمية الشريعة في القياس
الشريعة وحكمها في القياس الكتاب في مســـألة يبحث

المقدسة. كربالء في سماحته تأليفات من اإلسالمية،
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اإلسالم في ومنزلتها الجماعة صالة
صالة فضل في شـــريفة أحاديث على الكتاب يشـــتمل

في ســـماحته تأليفات مـــن ذلك، فلســـفة وبيان الجماعـــة،

الكويت.

الصوم
بشـــكل وأحكامه الصيـــام في فلســـفة الكتاب يبحـــث

في المقدسة، وطبع ســـماحته في كربالء تأليفات موجز، من

األشرف. النجف

القائمة› االقتصادية ‹المشكلة الربا
العالمي، االقتصاد في الربا أضرار على الكتاب يشتمل

الكويت. في طبع المعضلة. تلك حل في ينبغي وما

اإلسالم من واقع السياسة
السياسة في اإلسالم بيان وجهة نظر على الكتاب يشتمل

وأمير عليـــه وآله وســـلم› اهللا ‹صلى اهللا رســـول ســـيرة وبيان

في السالم› ‹عليهم الطاهرين واألئمة الســـالم› المؤمنين‹عليه

ويقع كربالء المقدسة، في سماحته تأليفات من ذلك، الكتاب

مرات. عدة طبع صفحة، ٤١٤ في
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المجتمع كوليرا الخمر
من المجتمع، فـــي الخمر أضـــرار عن الكتاب يبحـــث

في مرات، عدة وطبع المقدســـة كربالء في ســـماحته تأليفات

المقدسة. وقم األشرف النجف

السفور مساوئ
ومســـاوئ ضرورة الحجاب بحثا حول الكتـــاب يتضمن

المقدسة. سماحته في كربالء السفور، الكتاب من تأليفات

توجيهية قصص
التوجيهية، من القصص الهادفة مجموعة على يشـــتمل

١٣٧٨هـ عام طبع كربالء المقدســـة، سماحته في من تأليفات

األشرف. النجف

اإلسالم العقوبات في
وبيان اإلسالمية العقوبات فلســـفة على الكتاب يشتمل

كربالء في ســـماحته تأليفات من وأحكامها، شـــرائطها بعض

بيروت. في وطبع المقدسة،

إسالمي بنك إلى الطريق
اإلسالمي، للبنك العامة الصيغة محاولة إلعطاء الكتاب
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نظام من الربا إلغاء نتائج حول تثار التي األســـئلة فيها ويعالج

اإلســـالمي للبنك الرئيســـية األعمال فيـــه البنك،ويســـتعرض

تأليفات المصرفية.الكتاب من النظريات مقارن بآخر وبشـــكل

الطبعة صفحة، ١٠٤ في في كربالء المقدســـة، ويقع ســـماحته

بيروت لبنان. الصادق ـ دار األولى ١٣٩٢ه / ١٩٧٢م

اإلسالم في الزراعي اإلصالح
في القضـــاء علـــى الزراعة خطـــة في الكتـــاب يبحث

أحـــكام الزرع عن واضحة صـــورة ويعطي اإلســـالمية، البالد

كربالء في سماحته تأليفات الكتاب من اإلسالم، في والزراعة

مؤسســـة ١٣٨٣ه األولى عام الطبعـــة ١٣٨٠ه ، عام المقدســـة،

العراقي النظـــام صادر وقـــد الســـالم› كربالء، ‹عليه الصادق

صدوره. نسخه,فور المخلوع

الله عنه› ‹رضي النخعي األشتر مالك
اهللا ‹رضوان النخعـــي األشـــتر مالك لشـــخصية ترجمة

عام طبع المقدســـة، كربالء في ســـماحته من تأليفات عليه›،

األشرف. النجف في الحديثة الغري مطبعة في ١٣٨٧
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األول الشهيد
ابو الدين شمس الشـــيخ األول مختصرة للشهيد ترجمة

محمد الدين شـــمس مكي بن جمال الدين بن اهللا محمد عبد

من الكتاب العاملي الجزيني الهمدانـــي، الدمشـــقي المطلبي

‹أعالم سلسلة من وهو المقدسة، كربالء سماحته في تأليفات

األشرف. النجف طبع في وقد الشيعة›

الشهيد الثاني
علي الدين زين الشيخ الثاني: للشـــهيد مختصرة ترجمة

في ســـماحته تأليفات من الكتاب العاملي. الجبعـــي احمد بن

في طبع وقد الشـيعة› ‹أعالم سلسلة وهو من المقدسة، كربالء

األشرف. النجف

التي من الكتب خالل مجموعـــة ومن أنه بالذكر جدير

يكتشـــف الســـالم› البيت‹عليهم أهـــل حول ســـماحته كتبها

‹دام المرجع السيد لسماحة المتأمل التحقيقي المنهج الباحث

األحاديث وغربلة والتنقيـــب البحث فيـــه اعتمد ظله›،والذي

اآلراء بأكثـــر الواحـــد، واألخذ الموضـــوع حـــول والروايات

التي الشـــفافة والحيادية بالموضوعية ذلـــك صحة,ملتزمًا في



٢٦٢٧

من منهج العمالقة مكرســـًا .. التحقيق الحديثة تفرضها مناهج

الشيخ منذ الشـــيعي الفكر تاريخ في والمحققين العلماء كبار

.. اآلن وحتى المفيد

باحث أي يستلزم من كهذا جبارًا جهدًا الطبيعي أن ومن

مثل مواد جمع في التنظيم الثاقبة ودقة والذاكرة والجلد الصبر

لدى والملكات الخصائـــص هـــذه توفرت وقد . هذه الكتـــب

والتحقيق أهل الخبرة بشـــهادة الشيرازي صادق السيد سماحة

والمراجع التي اعتمدها المصادر مطالعة مســـها من كما يمكن

الكتب. تلك من كتاب لكل التحقيقية دراساته في

وجه علـــى الفكري والسياســـي وفي جانـــب اإلبـــداع

لهذه اإلســـالم ظلـــه› رؤية ‹دام الخصـــوص، يقدم ســـماحته

من المئات أسســـها نحتهـــا وصياغة عمل على التي المفـــردة

المختلفة.من والسياســـية والدينيـــة الفكرية األطيـــاف مفكري

اإلسـالم› واقع من ‹السياسـة كتابه .. التي ضّمها أطروحته خالل

مسرح المغيبة عن السياســـة تلك سماحته فيه والذي تناول ..

الجهل بفعل أو بالد المســـلمين، في الحكام بفعل األحداث

أو العديدة، التاريخية التراكمات نتيجة أو اإلســـالم، بتعاليم
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والنفوذ. القوة ومراكز القمع أدوات تمارسه الذي التعتيم بفعل

للسياســـة العريقة األطر فـــي ايضَا ســـماحته بحث كما

رسول وسنة ، الكريم القرآن آيات في تجدها التي اإلسالمية

وصيه ومنهج وسلم›، وآله عليه اهللا ‹صلى واإلنســـانية الرحمة

السالم›. ‹عليه علي اإلمام

اإلســـالم إلى نظرة ‹دام ظله› في الســـيد ســـماحة يقول

الناس أمور دنيا ‹تنظيم ب تفّســـر التي السياســـة هي إن السياسة:

تعالى في قولـــه مضمون هـــو والذي وجـه› وأرفه أحسـن علـى

وســـلم›: {َوَيَضُع وآله عليه الرسول األعظم ‹صلى اهللا وصف

َعَلْيِهْم}. َكاَنْت اّلِتي ِإْصَرُهْم َواألْغَالَل َعْنُهْم

فـــي هـــذا الكتاب إلـــى الحكومة ســـماحته تطرق وقد

وآله عليه اهللا ‹صلى رســـول اهللا أقامها التي األولى اإلســـالمية

عشـــر طيلة رعايتها وســـهر على المنورة المدينة في وســـلم›

وقدوة يحتذى مثاًال بحق وكانت الشـــريف، من عمره سنوات

ينشدها التي الرشـــيدة للحكومات زمن ومكان كل في صالحة

أمير وصيه أقام ومثلها والفضيلة، العدل مجتمع إلقامة اإلنسان

الســـالم› حكومته الرشيدة ‹عليه طالب أبي بن علي المؤمنين



٢٨٢٩

خطاها على سارت والتي المحمدية، الحكومة تلك غرار على

دســـتورها القرآن الرحمة وسنته، وكان نبي بهدي مسترشـــدة

وسلم›. وآله عليه اهللا ‹صلى اهللا رسول وسنة الكريم

عبق المرجعية› ‹من الكتاب هذا أهمية كله تتبين ذلك من

وكلمة› ‹ألف كلمـة صفحاته في يضـــم والذي يديك الذي بين

والوالء والفكر االيمان قيم المرجع سماحة الســـيد فيها تناول

والحكـــم والدولة والشـــهادة واألخـــالق والثـــورة والسياســـة

والتشارك التعاون وأسس واالقتصاد والمجتمع والمرأة والثقافة

والحياة. لالنسان خدمة

الكتب التي من مقتبسة تكن لم وان الكتاب كلمات هذا

وأدبياتها مضامينهـــا تحمل بالتأكيد لكنها أعاله اســـمها ورد

على هنا تناولنا اقتصر والسامية,فقد النبيلة وأهدافها وروحها

المحاضرات عبر سماحته به تفضل ما بعض ومضامين كلمات

والتوجيهية. واالرشادية والتربوية والسياسية األخالقية

القيم لالطالع علـــى الكتـــاب هذا من الفائـــدة رجائي

واقتطاف باالسالم واالنســـان، االيمان عبر المتجســـدة العالية

واالقتراب والمصير، الخلق والكـــون في والتأمل التفكر ثمار



٢٨٢٩

‹عليهم بيت النبوة ألهل والوالء االنتمـــاء من واحة فـأكثر أكثر

الناس أوساط المرجعيـة› بين ‹الثقافة .. اضافة الى نشـــر السالم›

وفي عالية، وتربوية وأخالقيـــة علمية من خدمة في ذلك لما

والعلمي الثقافـــي والحوار التواصـــل جســـور الوقت مد نفس

بيـــن المرجعية الثـــراء روح البحـــث والمعنـــوي واالنســـاني

والفضائيات المعلومـــات عصـــر  فـــي وتعميمها والمجتمـــع

والثقافي الفكري أبرز سماته كثافة االنتاج الذي من واالنترنيت

االســـالم فيمـــا يبتعد بعض مع بعضه ويتناقض الذي يختلف

االهتمام في الى يدعو الـــذي األمر متباينة، بدرجات عنه آخر

والمنهجية قراءة التراث، الجاد والمتجدد في البحث مجاالت

يراعي بشـــكل المخالف مع الرأي اآلخر التعامـــل في المتبعة

االنســـان في والتطور الزمـــن، وتبـــدالت الحاضـــر، الواقـــع

الحقيقة عن البحث بدافع االسئلة بطرح من يبدأ والحياة,ليبدأ

عند وما عنده الحق أن بحجـــة ذلك في اآلخرين ينتظر ال أن

ودون يســـمع ما لكل والخضوع االستســـالم أو باطل اآلخرين

على والدليل .. سائدا كما نراه والضمير .. والفكر العقل اعمال

واالغتصاب وانحراف وتهور شباب العنف والقتل ضالل ذلك



٣٠

بدماء األرض صبغـــوا أصقـــاع الذين ‹الجهادييـن› واالرهـــاب

اإلسالم دول في والشيوخ والشباب والنساء األطفال من األبرياء

على انهم ‹الكافـرون› ‹المؤمنـون› وغيرهم أنهم بذريعة وغيره

باسم والمتوحشة القبيحة األعمال االجرامية تلك بكل يقومون

براء. والدين منها ومنهم الدين

المجتمع الكتاب الى هذا عبر نسجلها األهم التي دعوتنا

وقيم الطيبة، الكلمـــة ننشـــر بنا أن جدير .. .. هي االنســـاني

أجل والعمران، من والبناء والتعاون والمحبة والسالم التسامح

‹الناس فـ جمعاء للبشـــرية زاهر مستقبل وضمان االنسان خير

الخلق›. نظير لك في أو الدين في اما أخ لك .. صنفان

المؤلف

األديب طالب محمد

١٥ رمضان١٤٢٦ ه

م ٢٠٠٥ األول ١٨تشرين



٣١

ديننـا

١

الحياة. في السلوك طريقة الدين:

٢

دائما. واحد الحق ولكن متعدد الباطل إن

٣

فطريقهم الواحد، اإلله عن يصدرون دام األنبياء كلهم ما

واحد. كلهم

٤

بشكل طبيعي حياته ويمارس يتحرك القائم اإلنسان أن كما

الدين كذلك ال يستطيع القيام والنهوض، الذي خالفا للمريض



٣٢٣٣

أنبياءه تعالى وّصى يكن قائما، واهللا الحياة لم عن مبعدا كان إذا

الدين. يقيموا أن

٥

ألنها وإلحاد؛ وشرك كفر على الجاهلية الميتة تكون كما

يعرف وال يموت من حال تكون كذلك اإلسالم، ظل في ليست

والكافر. والملحد المشرك حكم وحكمه يموت أي زمانه، إمام

٦

سيان وتعليمه, به والعمل اإلسالم، تعلم هي وظيفتنا إن

آباء أم زوجـــة، أوالدا أم زوجا أم امرأة، الشـــخص رجال كان

أم ومؤجرين مشـــترين، تالميذ، وباعة أم أم أســـاتذة وأمهات،

الظروف واألحوال. كل وفي أرحاما، أم مستأجرين، وجيرانا

٧

الجاهل ألن ســـيئة، كثيرا ما تكون الجهل الصالة مع إن

باطلة فسيئة وإذا صالها سيئة، فتلك يصل الصالة الواجبة لم إذا

قصور. أو تقصير ذلك الجهل عن في يستوي أيضا؛



٣٢٣٣

٨

العدل، اإلسالم أصول من حقه، ألن في ال شيء القاصر إن

فمن يعذب القاصر، أن ال عدله ومن وتعالى عادل، سبحانه واهللا

خطاب ال يتوجه قاصرا كان بحيث ظرف أو زمن أو مكان في ولد

عليه تكتب وال يعاقب يعذب وال ال أي إليه، بالنسبة عقاب وال

سيئة.

٩

وتعالى.. سبحانه في ســـبيل اهللا عمره باذال المؤمن دام ما

صائما مصليا أو اهللا طاعة في حياته ودقائق وساعاته يعطي وقته

األوفر الحظ فليخصص للقـــرآن... قارئا أو معتكفا أو أو حاجا

وأخالقه اإلسالم وأحكام الدين بأصول العلم به وأعني للعلم،

وآدابه.

١٠

وكان إذا لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر, الجاهل إن

أن يكون يبعد فال أمر ونهى وإْن ارتكب سيئة، فقد عليه, واجبا

الالزم واألسلوب يعلم الكيفية والوقت ال ألنه سيئة، ونهيه أمره



٣٤٣٥

حرام، إنه المكروه يقول عن قد بل الواجبين عليه, والنهي لألمر

اهللا. ينزل لم بما الحكم منه فيصدر واجب، إنه المستحب عن أو

١١

والحرام الحالل دروســـه، جنب إلى يتعلم أن المرء على

اإلسالمية. واآلداب واألخالق الدين وأصول

١٢

حياتنا؛ من واحدة نضيع حتى دقيقة وال فرصة كل لننتهز

شبابنا من أيام في قرأناها التي العملية معنا الرســـالة كأن نحمل

ثمة أو منها كثيرا نذكـــر ال أن فمن الممكن أولها إلى آخرهـــا,

أحدنا الرسالة العملية منتبهين إليها. ليحمل وال ملتفتين غير أمور

قرأ خمس دقائق، بمقـــدار ولو الفرصة له أتيحت معه حتى إذا

الحالة معه تكـــررت إذا حتى من الرســـالة, واحدة صفحة ولو

المسائل، بعض في مركب جهل عنده كان أنه لديه تأكد مرات,

الوجه على يكن يعرفها أنه لم أنه يعرفها مع يتصور كان حيث

الصحيح.



٣٤٣٥

١٣

أن ينبغي ال تعالى هللا التي نؤديها العبادية الممارســـات إن

معها، نتفاعل علينا أن بل فيها, روح ال جامدة طقوســـا تكون

ونتعامل معه. تعالى اهللا يدي بين نقف أننا خاللها من ونشعر

١٤

القلب دون توجه وعادة كطقس العبادة اكتفى بأداء من إن

قد بل اآلخرة، فـــي الدنيا وال في ال نتيجة على يحصل ال هللا،

في بعض األحاديث. ورد عليه كما وباال هذا عمله يصبح

١٥

ممارساتنا العبادية الروح في ننفخ بعض أن اآلن من لنحاول

عباداتنا. وذلك بأن نلتفت إلى معاني فشيئا، شيئا

١٦

تكفي ما لم ال لكنها اإليمان شـــرط هي اهللا معرفة أن كما

من وحدها تكفي ال النبي النبي، فكذلك معرفـــة تقترن بمعرفة

معرفة دون من ال تنفع والنبي معرفة اهللا أن معرفة اإلمام.. أي دون



٣٦٣٧

دونها بالمعنى الدقيق. من ليسا بمعرفة اإلمام، بل

١٧

بين حدثـــت معارضة كلما دوما اهللا جانـــب يلزم المؤمن

اهللا. وبين الذات

١٨

يشعر أن بمجرد األموال، ولكنه من الماليين المؤمن يجمع

ويتخلى عنه يترفع وسخط اهللا جهنم إلى قد يؤدي به المال هذا أن

األوالد مع الحال وهكذا كله, عنه النظر ويصرف سهولة بكل عنه

الطيبات. وأكل والنساء

١٩

شيء. كل أهم التوجه هللا

٢٠

وتمنعك صالتك، في تتوجه أن على تجبرك النقطة التي

الحرام واالستماع الحرام والنطق الحرام والنظر أكل الحرام، عن



٣٦٣٧

َتُقوُموْا {َأن هي ركزعليهـــا القرآن والتي وإيذائهم، الناس وظلم

من إليهـــا أكثر علينـــا االنتباه يجب أساســـية نقطة ِللـّـِه} فهذه

لكل جامعة آخر، ألنها مســـتحب خلق مســـتحب أو عمل أي

الفضائل.

٢١

الكريم القرآن من عديـــدة مواطن في تعالى أخبر اهللا لقد

الناس لكن ورســـاالته، أحكامه لتبليغ األمم إلى بعث أنبياء أنه

كان تعالى اهللا يعني أن وهذا بهم, ونكلوا واستهزؤوا بهم قتلوهم

الســـالم› األئمة المعصومين‹عليهم وكذلك وأولياءه أنبياءه يقدم

رساالته. أجل طريق أحكامه وضحايا من على قرابين

٢٢

آياته وتشريعاته، في وحرامه، اهللا في حالله أحكام تتمثل

الشـــرعية المســـائل والروايات المعتبرة، وفي الكريم القرآن في

في أنفســـهم العلماء أتعب التي العملية الرســـائل في الموجودة

المعصومين‹عليهم وكلمـــات الكريـــم القرآن من اســـتخراجها

السالم›.



٣٨٣٩

٢٣

ندافع ما تتحقق بمقدار اهللا تعالـــى عند لنا أعظم قيمة إن

سلوكنا واقع على ونطبقها بها نعمل ما وبمقدار اهللا, أحكام عن

األجيال إلى نبلغها لكـــي أحكام اهللا نحفظ مـــا وبمقدار عمليا،

القادمة.

٢٤

اهللا ألن عند اهللا، له كرامة فال تعالى اهللا أحكام يكرم ال من

عنده. شيء أعز أحكامه تعالى

٢٥

عميم, فهو ولطفـــه تعالى عظيم اهللا إحســـان صحيح أن

لكن هذا الدنيا، الحياة في وعطفه برزقه والكافر يشمل المؤمن

تدعى لوليمة العامة الدعوة يشبه هو بل للكافر, تكريما يعني ال

ألن تمنعه ال لكنك رؤيتـــه، تحب ال من وقـــد يحضرها إليها،

له للسبب نفسه. تكريما ذلك يعد وال عامة، الدعوة



٣٨٣٩

٢٦

ما على واهللا ربنـــا, وبين أنفســـنا بين فيما اآلن من لنقرر

عن أحكام اهللا، ندافع ونعقل ونقرر شـــهيد, أن نقول ونســـمع

األصدقاء، ومع وننهى عن المنكر، في البيت، بالمعروف فنأمر

منا المطلوب نتمكـــن, وليس الذي بالمقدار والغرباء والجيران

الكلمة بل ليكن سالحنا ونحارب, أن نجرد سيوفنا لتحقيق ذلك

قد أدينا ونعمت، وإال نكون فبها منا فإن سمعت نقولها، الطيبة

ذمتنا. وبرأنا علينا ما

٢٧

وتعلم المسائل اهللا, أحكام بحفظ فصاعدا اآلن لنبدأ من

أيضا, فلنتعلمها تعلمها، علينا يجب ال تلك التي حتى الشرعية

ونشرها. حفظها أجل من

٢٨

مسائل عدة يحفظ أن ويقرر العملية الرسالة أحدنا ليأخذ

التجارة في اهللا حكم فيعرف األبواب, مختلف في يوم، كل منها

والجيران واألرحام اإلخوان ومعاشرة واألراضي والصالة والزراعة



٤٠٤١

يكونوا لم السالم› األئمة‹عليهم فإن أصحاب واألوالد؛ والوالدين

والتاجر والكاســـب البقال فيهم كان بـــل متفرغين فقهـــاء كلهم

الروايات هذه لنا حفظوا ذلك ومع والتمار، والقصاب والطحان

اليوم. هذا حتى وحفظوا لنا األحكام

٢٩

ثانيا، ونسعى حياتنا أوال، ولنطبقها في اهللا أحكام لنوّقر

عنها. تخلفنا تقليل في

٣٠

شيء أبدا. يضاهيها ال سبحانه اهللا عنده أحكام مكانة

٣١

من عند اهللا جرما أعظم فهو الزند من يد ســـارق قطع من

حكما شرعيا فردية الســـارق تحدى بصورة ألن نفسه، السارق

فقد اهللا إلى ونســـبه نفســـه عند من من طبق حكما أما واحدا،

بكثير. السرقة دونه عظيما وزرا ارتكب



٤٠٤١

٣٢

تعالى. اهللا هي أهم شيء عند اهللا أحكام

٣٣

ويهون اهللا, عنـــد اهللا أكبر جريمة بأحـــكام التالعب يعد

والمعاصي. الجرائم كل عندها

٣٤

وهذا حالل هـــذا إن شـــخص, يقول الكبائر أن أكبر من

دون علم. ومن اهللا على كذبا حرام،

٣٥

إنه يحرمه، أو لم اهللا أن مـــع حرام, أمر, إنه عن قلنا لو

والمستحب, المكروه, وكذا بحالل، اهللا ليس عند وهو حالل,

األمطار ما يمنع وهو اهللا, أنزل ما بغير القول ذلك فإن والواجب,

األرض. بركات ويحبس النزول من



٤٢٤٣

٣٦

فال حرام؟ حالل أم الفالني الشـــيء هل أحد: ســـألك لو

اهللا الجواب، فإن مجتهدا وأعطه ســـل نفسك بل تلقاء من تجبه

وقال: نبيه بيد جعلها بل بيدك، أو بيدي أحكامه يجعل لم تعالى

إال وحي هو إن شـيئا من عند نفسه» يقول الهوى «أي ال عن ينطق {وما

يوحى}.

٣٧

حســـب أهوائه يفتي بها أحد كل اهللا بيد أحكام كانت لو

ألف بعد مرور اليوم أيدينا بين الذي اإلسالم النمحى وتصوراته,

ثانيا. شيئا وألصبح عليه، عام وأربعمئة

٣٨

اهللا تعالى يخبر فعندما فيـــه, انفصام ال اهللا تعالى دين إن

المســـلم فإن اتبع ســـبيله، ما سيســـعده إذا أنه ويعده اإلنســـان

المبادئ لبقية حيي، خالفا ما بالســـعادة سينعم ال شك الحقيقي

آجال. عاجال أو كذبها يظهر ثم تفي, وال الناس تعد التي



٤٢٤٣

٣٩

نقارن ثم أيضـــا, غيره عـــن ولنقرأ اإلســـالم، عن لنقرأ

إبداء لمجرد يقتـــل العالم كان القـــرون الوســـطى ففي بينهما,

لها بالدين عالقـــة محضة ال كانت علميـــة وإن في قضيـــة رأيه

وتشريعاته!!!

٤٠

لها, انفصام ال الوثقى بالعروة استمسك فقد باهللا من يؤمن

والطواغيت المبادئ الهدامة وراء بالطاغوت ويذهب يتمسك ومن

حيث انفصـــام، لها يتمســـك بعـــروة فإنما والفكرية البشـــرية

مخطئا. كان أعوام أنه أيام أو مرور عدة بعد سيكتشف

٤١

الجذور، من واألمراض المشـــكالت يستأصل اإلسالم إن

حتى في تنجح ال في تقليلها، وهي األخرى فتفكر األنظمة أما

ذلك.



٤٤٤٥

٤٢

اإلنســـان, أما حيـــاة من والقلـــق الفقـــر اإلســـالم يطرد

فيحاول البشـــري، التفكير آخر, وبتعبير األخرى, الحضارات

ينجح. وال تقليلها

٤٣

للتطبيق، قابل فكر كله بل نظريات مجرد اإلســـالم ليس

باهرة. نتائج وأعطى اإلسالمية العهود في تشريعاته طبقت ولقد

٤٤

اإلنسـان من فهي اإلنسـان تصيب التي السيئات والمصائب

ال ألن اهللا نفسه, فسببه اإلنسان اإلنسان يصيب ابتالء نفسه, وكل

سوءاً. ألحد شرا أو يريد

٤٥

يظلم ال عادل ألن اهللا عن السبب فابحث كلما أصبت بسيئة

والكرم. اإلحسان مبعث هو بل أحدا,



٤٤٤٥

٤٦

الســـيئة النتيجة فإن يكتـــرث بارتكاب الســـيئات ال الذي

قصرت. أو المدة طالت ستلحقه,

٤٧

يكون أن الســـيئات بارتكابه اليبالي الذي اإلنســــان على

:«إذا يقول الســـالم› علي‹عليه المؤمنـين يغتر, فأمير وال حذرا

أتدري فاحـذره», تعصيه وأنت نعمه عليك يتابع ربك سـبحانه رأيت

اآلخرة, وهناك فـــي له الســـوء اهللا أّخر معناه أن هذا ألن لماذا؟

منها ينجو واإلنسان وتنصرم, تنتهي الدنيا ألن أعظم! المصيبة

فيه منجى. السوء في اآلخرة فليس أما حال، كل على

٤٨

الدافع هو يكون أن ينبغي ال اإلخالص, آثار بظهور الطمع

وحده. عملنا هللا ليكن بل والعمل، لنا نحو التحرك

٤٩

ذلك ال فإن اإلخالص, نتيجة أجل من بإخالص عملنا لو



٤٦٤٧

اهللا. هللا, ولغير عمال سيكون حيث ينفع،

٥٠

اهللا التوفيق يسأل أن على اإلنســـان األسس التي يجب من

حقيقة. هللا أعماله عليها هي أن تكون فيها واالستمرار

٥١

بل أو ذاك هذا بها على يمّن لكي تعالى الجنة اهللا يخلق لم

المخلصين. الخيرين للمؤمنين خلقها

٥٢

اإلسالمية الحكومة الناس يتصور أن بعض أن المؤســـف

هذا ال أن فقط، مع والعقوبات والتعزيرات تطبق الحدود هي التي

اإلسالم طبق ولو أن اإلسالم؛ أحكام من ضئيال جزءا إال يشكل

جميلة. غير صورة له الرتسمت بعض دون بعضه

٥٣

وأحكام وثقافة، علـــم أنه كتاب إلى باإلضافة القرآن إّن



٤٦٤٧

السماء هو معجزة واقتصاد، وسياسة وحقوق، وأخالق وآداب،

الكبير، والمعنوي العظيم. األثر الروحي ذو الخالدة،

٥٤

ما فيه الخالد، الســـماوي هـــذا الكتاب القرآن المعجز،

وينشر والبركة، الخير الحياة، ويعمم ويرغد اإلنســـان، يســـعد

البالد. وكافة األرض ربوع في والسالم السلم

٥٥

في الحق لـــه وإنما والتحليل التحريـــم في حق ألحد ال

والتنفيذ. التطبيق

٥٦

والفضيلة. باألخالق والثقافة باإليمان، العلم اإلسالم مزج

٥٧

األخالق حقيقة هو اإلسالمي الدين اإلسالم وواقع حقيقة

توأمان الرفيعة، إنهمـــا االجتماعيـــة اآلداب وواقـــع اإلنســـانية,



٤٨٤٩

شيء يشذ لم إذ واحد، لمعنى واحدة حقيقة هما بل ينفّكان ال

حثت مما أمر يفلت ولم اإلسالم، به أمر عما األخالق حّبذته مما

أحكام فكل إليـــه، وندب اإلســـالم عليه حث مما اآلداب عليه

على مبنية ذلك ومعامالت وغير عبادات من وتعاليمه اإلســـالم

اإلســـالم أمر لذا رصينة، آدابية وقواعد رفيعة، أخالقية أســـس

األخالق، من مســـاوئ ونهى عـــن محرمات، وحذر بواجبات،

واآلداب. الفضائل إلى وندب

٥٨

يالئم عنه, ونهى اإلسالم, به أمر ما جميع كيف أن لنرى

ومع بل ومعنوياته، اإلنسان روح مع اإلنسانية، وينسجم الفطرة

من قمة وأعلى مستوى أخالقي, أرفع وذلك على ومادّياته، بدنه

الرفيعة. اإلنسانية اآلداب قمم

٥٩

داخل صدر اإلسالم، في كان الذي ذات المنهاج طبقتم لو

معهم روابط لديكم والذيـــن وأقاربكم, جيرانكم فإن أســـركم،

وقيم أحكام معاني في بالتدريج االعتقاد لديهم سيحصل أسرية،



٤٨٤٩

ولو مسلمين، فســـيصبحون كفارا كانوا فلو اإللهية؛ اإلســـالم

من فسيصبحون اهللا عليهم›، البيت‹سالم ألهل محبين غير كانوا

ذلك متدينين؛ فســـيصبحون متدينين، غير كانوا محبيهم، ولو

ورائعة. عظيمة وقوانينه وأحكامه اإلسالم مناهج ألن

٦٠

فقط... باآلخرة يتعلق ال اإلسالم

أيضا. الدنيا سعادة يعني: اإلسالم بل

األمان. يعني:

السليم. االقتصاد يعني:

السليمة. السياسة يعني:

النظيف. المجتمع يعني:

وسالما. شيء صحيحا يكون كل أن يعني:

٦١

عز اهللا صفات من واحدة صفة حتى تنســـبوا أن يجوز ال

عليهم›. اهللا األطهار‹سالم األئمة إلى الثبوتية وجل



٥٠٥١

٦٢

علم ومسألة العصمة، مسألة حقيقة على الشباب أطلعوا

المتعلقة والقطعيات المسّلمات من تعد التي والمسائل الغيب،

عليهم›. اهللا المعصومين‹سالم األئمة بمقام

٦٣

هو الطريق ليس الكالم، في والمبالغة بالوصف، اإلفراط

اهللا عليه›. المعصوم‹سالم اإلمام لمعرفة

٦٤

يلعنه أن إلى بصاحبه يؤدي قد بالوصف المبالغة أسلوب

اهللا الحجة‹عجل يلعن اإلمام وقد اهللا عليهم›، المعصومون‹سالم

عليه› اهللا المعصوم‹سالم اإلمام من يجعل الشريف› فرجه تعالى

الواقعية. منزلته فوق منزلة في

٦٥

تعالى وحده، باهللا الخاصة الصفات هي الثبوتية الصفات

اهللا المقدسة بذات لتعلقها بها يتصف أن مخلوق ألي يمكن وال



٥٠٥١

وحسب.

٦٦

واختياري. وتكويني إيجادي أمر الدين في السالمة بلوغ

٦٧

به اعتقدنا إن الـــذي واألســـلوب الطريـــق يعنـــي الدين

فـــروع الدين، ســـمي به عملنا وإن الديـــن، أصـــول مـــن ُعّد

والتهمـة› والمحرمات ‹كالغيبـة والصيـام› الواجبات‹كالصـالة أي

واآلداب. واألخالق والمكروهات والمستحبات

٦٨

مدى معرفة هـــو الدين ســـالمة الذي ُيعـــرف به المعيار

اهللا البيت‹سالم أهل وكلمات القرآن لمفاهيم اإلنســـان استيعاب

بهما. وااللتزام والعمل عليهم›

٦٩

عن ندافع بمقدار ما اهللا تعالى تتحقق عند لنا أعظم قيمة إن



٥٢٥٣

سلوكنا، واقع على ونطبقها بها نعمل ما وبمقدار تعالى أحكامه

القادمة. نبلغها إلى األجيال لكي األحكام هذه نحفظ ما وبمقدار

٧٠

وحفظ بتعلم إلى الرسائل العملية ونقوم الرجوع لنحاول

ألننا يوم، كل والحرام والحالل األحكام مسائل من عدة مسائل

نكون قد كل شيء ألننا من أعز اهللا عند مقامنا كان ذلك عملنا إذا

اهللا. أحكام وّقرنا

٧١

أما األحـــكام اعتباطـــا، يصـــدر الـــذي الجاهل وحـــده 

اهللا بأحكام يســـتهين وال الموضوع أهمية يدرك فهو المتخصص

اهللا. أمام مسؤوال سيكون وأنه عظمتها يعرف جزافا ألنه ويطلقها

٧٢

االختصاص أهل من مســـألة ولم يكن عن أحد ســـئل لو

يسأله أن أو للشرائط الجامع المجتهد إلى سائله يحيل أن فعليه

المجتهد لوكيل يحق حتـــى وال إليه، جوابه عنه وينقل بنفســـه



٥٢٥٣

التقليد مرجع رأي ينقل أن عليه بل نفســـه، عند من يجيب أن

الوقت المجتهدون من يبـــذل كم علمنا وقد فهو الحجة علينا،

ال وربما تعالى، اهللا أحكام من حكم استنباط والجهد للوصول إلى

يفتون. وال باالحتياط فيعملون إليه يتوصلون

٧٣

وجه وسلمونا أحسن على أسالفنا على األمانة حافظ لقد

األمانة أن نصون بدورنـــا نســـعى أن علينا لذلك الدين ومضوا،

بعدنا. من األجيال إلى لنسلمها صورة، أتم على إلينا الواصلة

٧٤

سبحانه. هللا هي األساس الطاعة

٧٥

اهللا تعالى هما طرفين بين الواقع العقد هو الحكيم.. القرآن

واإلنسان.



٥٤٥٥

٧٦

والسياسـة السـليم، مثلث «االقتصاد العالم‹اليـوم› عرف إذا

جاءت التي حدوده ووقف علـــى وفهم أبعاده العادلـة، والفضيلة»

اإلســـالم إلى اعتناق واضحـــة، لتســـابق صريحة في اإلســـالم

كان يوم باألمس كان اهللا، كما دين في ودخلت شرائحه المليونية

مبسوطة المنورة، المدينة في وســـلم› وآله عليه اهللا النبي‹صلى

والكفار فدخل المشركون ناقص، غير كامال اإلسالم لعرض يداه

ورغبة. اإلسالم طوعًا في والملحدون

٧٧

في لها يسبق بمجموعها لم التي ثالث مواد اإلســـالم في

معظم في فال يوجد نظير، حتى اليوم يعقبها ولم التاريخ مثيل،

قانون أي يوجد فـــي ال كما علـى اإلرث› العالـــم ‹ال ضريبـة بالد

أية يوجد‹تكفل كما ال الميت› ديون لجميع ضمان الدولة اليوم‹قانون

مورد›. وال لها معيل ال التي العائلة لجميع حاجات دولة

٧٨

جعله الذي اإلنســـان بالمكان السامي؛ المتعالي اهللا شّرف



٥٤٥٥

شاملة الحكيم، القرآن وورقة العهد هذه، معه, للعهد طرفًا فيه

اجتماعية، الزوايا جميـــع ومن الدنيا في اإلنســـان حاجات لكل

وغيرها، وسياســـية، وعائلية، وتربوية، ونفســـية، واقتصادية،

وغيرها..

٧٩

متكاملة. وعملية فكرية منظومة اإلسالم

٨٠

جوانب جميع يشـــمل أن يجب اإلســـالم لتطبيق السعي

تعاليم وإهمال مثًال, الحدود, قوانين تطبيق يجوز وال اإلسالم,

واالجتماعية والسياسية واالقتصادية الثقافية المجاالت اإلسالم في

وغيرها.

٨١

فـــي أبعاده يطبق اإلســـالم ما لم أنه الفقهاء بعـــض يرى

الحدود. قوانين يجوز إجراء فال واالقتصادية السياسية



٥٦٥٧

النبيين‹ص› خاتم

٨٢

القدوة هـــو وســـلم›, وآله عليه اهللا األكرم‹صلـــى النبي

الخير والفضيلة. لمعاني الكاملة واألسوة لإلنسانية

٨٣

خيرا، ألنفسهم أرادوا إن العالم كل بل المســـلمين على

وسلم›, والتأسي عليه وآله اهللا األكرم‹صلى النبي بسيرة االقتداء

اهللا عليه وآله وسلم›. بأخالقه‹صلى

٨٤

جميع فـــي وســـلم› وآله عليه اهللا‹صلى اهللا رســـول كان

وحسن والوفاء، والصدق واإلخالص، لألمانة أعلى مثاال حاالته

والعفو، والحلم، والســـماح والعلـــم الســـجية، وكرم الخلق,



٥٦٥٧

والعدل والفضيلة، والزهد والتقوى، والورع والشجاعة، والكرم

والتواضع، والجهاد.

٨٥

وسلم› مجمع الفضائل وآله عليه اهللا اهللا‹صلى رسول كان

والعدل، العلم وموطـــن والكرامة، الشـــرف ومعقد والمكارم,

واألولى واآلخرة. ومدار الدين والدنيا، والفضيلة، والتقوى

٨٦

فيما وســـلم› وآله عليه اهللا رســـول اهللا‹صلى مثل لم يأت

األبد. في له نظير يأتي وال مضى،

٨٧

وآله وسلم› الحية عليه اهللا الرســـول‹صلى معجزة القرآن

مشيئة له أرادت الذي الوحيد السماوي الكتاب هو الخالدة، ألنه

والتغيير, والتبديل والنقصان، الزيادة من مصونا يبقى أن السماء

ليكون لتزويره, والمخططيـــن لتحريفه، المتصديـــن كثرة رغم

دام ما القيامة، يوم إلى للحياة الدائم والدستور الخالد، الكتاب



٥٨٥٩

دفتيه وذلك لما يحمل بين التراب، إنسان يعيش على كرة هناك

اإلنسان ســـعادة تطبيقها عالية يضمن وتعاليم راقية، من أحكام

وتعاليه. ورقيه وتقدمه،

٨٨

إن بل وسلم› حربا، وآله عليه اهللا اهللا‹صلى رسول لم يبدأ

عليه وآله الكريم‹صلى اهللا للرسول يتعرض هو الذي كان العدو

علي‹عليه السالم›، وكذلك اإلمام اإلمام حال كان وهكذا وسلم›،

عليه يقول حاصره قد كان العدو أن فمع السالم›، الحسين‹عليه

أهل البيت ‹عليهم واقع هو وهذا بقتال» أبدأهم أن السالم: «إني أكره

السالم›.

٨٩

ويهتم بالغا، تأكيدا اإلنسانية األخالق على اإلسالم يؤكد

اهللا اهللا‹صلى رســـول أن اهتماما كبيرا، حتى االجتماعية باآلداب

مكارم تتميم المباركة بعثته من الهدف جعل وآله وســـلم› عليه

وحين األخالق». مكارم بعثت ألتمم : «إنما قائال وتعميمها األخالق

وآله وســـلم› عليه اهللا الحبيب‹صلى نبيه أن يثني على اهللا يريد



٥٨٥٩

وعندما َعِظيٍم}, ُخُلٍق َلَعَلَى {َوِإّنَك فيقول: أخالقه بكرم عليه يثني

إليهم، يذكرهم المهداة بالرحمة اإلســـالمية األمة أن يذكر يريد

وآله عليه لين أخالقه‹صلى اهللا أال وهي: الرحمة هذه سمات بأهم

على يدل مما َلُهْم}, اهللاِّ ِلنَت َرْحَمٍة ّمَن تعالى: {َفِبَما وسلم› ويقول

في توفرهما اعتبار ومدى في اإلســـالم، واآلداب األخالق أهمية

اإلنسان المسلم.

٩٠

شـــخصية وســـلم› أكبر وأفضل وآله عليه النبي‹صلى اهللا

أبي بن علي المؤمنيـــن أمير اإلمام أن حتـــى تعالى، اهللا خلقها

عبيد من عبد أنا قال: أنت؟ أنبّي سئل: عندما السالم› طالب ‹عليه

وسلم›. وآله عليه اهللا ‹صلى اهللا رسول

٩١

نبّي قّررها التـــي والقوانيـــن واألحـــكام النظام أو الســـّنة

مثل مثلها للمســـلمين، وســـلم› وآله عليه اهللا اإلســـالم‹صلى

وأكمل أفضل فهـــي نفســـه؛ وســـلم› اهللا عليه وآله النبي‹صلى

القوانين واألحكام.



٦٠٦١

٩٢

في وآله وسلم› عليه اهللا نبي اإلســـالم‹صلى حضور طيلة

وسياسته إلى وتعاليمه برامجه تخرج الشريفة,لم البعثة مكة, بعد

تكن لم التطبيق أرضية ألن عمليا، تطبق لم أقواله العلن؛ فأكثر

ذلك حيال وسلم› وآله عليه اهللا بيده‹صلى تتوافر ولم بعد، مهيأة

عليه اهللا تعامله‹صلى نوع معرفة لكي يتســـنى خيارات أخرى؛

أو أو السلم، مع أنصاره الحرب في وسلم› مع الناس، سواء وآله

شرع‹صلى حين المدينة، في ذلك جميع اتضح حتى أعدائه؟ مع

المباركة، اإلســـالمية بناء نواة الدولة في وآله وســـلم› اهللا عليه

األمة سرت في عندها المسلمين، وعن عنه طوق الحصار وزال

صورها بأحلى المطهرة والسنة السمحاء الشريعة عافية اإلسالمية

وســـلم› اهللا عليه وآله بذلك‹صلـــى فعكس معانيهـــا، وأصدق

الذي نفسه المنهج وهو الوجود... في دولة ألمثل المثلى الصورة

مدى خمس على عليه›، اهللا علي‹سالم أمير المؤمنين طبقه اإلمام

شهادة مضت على سنة خمس وعشرين بعد أيام حكومته سنوات

وسلم›. وآله عليه اهللا ‹صلى اهللا رسول



٦٠٦١

٩٣

وســـلم›، عليه وآله اإلســـالم ‹صلى اهللا نبي ســـيرة اقرؤوا

إلى بعضها وضمت جمعت لو التي النماذج، من المئات لتلحظوا

لم ما متعصبا, كان لو مسلم، حتى غير شخص أي فإن بعض،

اإلسالم. ويعتنق سيتأثر بها، معاندا, يكن

٩٤

منهـــج النبي آخـــر، يـــوم أي أو طّبـــق، اليـــوم مـــا إذا

المؤمنين أميـــر واإلمـــام وســـلم› وآله عليـــه اهللا األكرم‹صلـــى

شركاتنا وفي عملنا، ومحال بيوتنا، في عليه›، اهللا علي‹ســـالم

عام، وأربعمئة قبـــل ألف العالم في تحقق ما لتحقق وبلداننا،

اإلسالم. في سيدخلون الناس فترون أن ماليين

٩٥

األكرم‹صلى في زمن النبي اإلسالم إلى أفواجا الناس دخول

بل كان غير طبيعي، معجزة وعمال لم يكن وسلم› وآله عليه اهللا

اهللا عليه اإلسالم‹صلى نبي وأسلوب وطريقة لنهج طبيعية نتيجة

وسلم›. وآله



٦٢٦٣

٩٦

بالكثير وسلم› وآله عليه األكرم ‹صلى اهللا النبي حياة تزخر

والروح. والنفس العقل في المؤثرة، النماذج من

٩٧

وســـلم›, وآله عليه اهللا األكرم‹صلى النبـــي تاريخ اقرأوا

اإلقناعية والعلمية اإلنسانية المواقف من العشرات بعرض وقوموا

والمشركين واليهود النصارى على الشريفة حياته بها تزخر التي

إيمانه، سيتعزز مسلم أي إسالمهم، كما أن وسترون والمالحدة،

االطالع عليها. بعد اآلخرين، سببا لهداية وسيكون

٩٨

وســـلم› الضمان وآله عليـــه اهللا اإلســـالم‹صلى نبي قدم

البشـــرية.. ســـعادة وفيها العالم، إلى هدية االجتماعي, والرفاه

اهللا األعظم اإلمام الحجة ولي يظهر حين ثانية سيحصل ما وهو

اإللهي. ويتحقق الوعد فرجه›، اهللا المنتظر‹عجل



٦٢٦٣

٩٩

إنسان، أفضل اهللا عليه وآله وسلم› رســـول اهللا‹صلى كان

المنهاج يتبع أن يحـــب ال ذا الذي فمـــن منهج، وصاحب خير

النظام األمثل؟! إلى ينتسب األفضل، أو

١٠٠

الذي طبقه االجتماعي والضمان اإلنسانية، والكرامة العزة

المؤمنين أمير وســـلم› واإلمام وآله عليه اهللا اإلســـالم‹صلى نبي

مكان من له فـــي نظير ال يوجد عمليـــا، عليه› اهللا علي‹ســـالم

الموجودة الراقية القوانين يضاهي قانون ألي وجود ال العالم، كما

اإلسالم. في

١٠١

هو وســـلم› وآله عليه اهللا اهللا ‹صلـــى شـــك أن رســـول ال

المخلوقات، أشرف فهو تعالى، اهللا عند وأعزهم الخلق أفضل

اهللا عليه وآله ألجله‹صلـــى الخلق إال ما خلق تعالـــى إن اهللا بل

الحديث كما في ليلة المعراج له يخاطبه قال وهو الذي وسلم›،

لما خلقت األفالك». لوالك القدسي: «يا أحمد



٦٤٦٥

١٠٢

عليه وآله اهللا اهللا‹صلى رسول بطاعة تعالى اهللا يأمرنا لم لو

وسلم› وآله عليه اهللا ألنه‹صلى علينا، واجبة كانت لما وســـلم›

هللا أيضا. مخلوقون نحن كما مخلوق هللا

١٠٣

هو وسلم› وآله عليه اهللا اهللا‹صلى رسول وبين الفرق بيننا

علينا والزمة واجبة أصبحت فطاعته بطاعته، أمرنا تعالى اهللا أن

بها. أمرنا اهللا ألن

١٠٤

اإلمام‹سالم وطاعة وسلم› وآله عليه النبي‹صلى اهللا طاعة

أمرنا بطاعة عبد تعالى اهللا أن ولو تعالى، طاعة اهللا من عليه› اهللا

ألطعناه. غيرهم

١٠٥

كثيرًا من وسلم› وآله عليه اهللا رسول اهللا‹صلى جذب لقد

الرفيعة. بأخالقه الناس



٦٤٦٥

١٠٦

والمســـلمين، اإلســـالم يكيدون لم يزالوا الذيـــن الكفار

شـــخصيًا وســـلم› وآله اهللا عليـــه اهللا ‹صلـــى رســـول ويعادون

يعيشون كانوا ذلك مع يليق، ال ما إليه وينسبون النبي ويكّذبون

وأمير اهللا حكم رســـول ظـــّل في ورفاه وحريـــة وســـالم، بأمن

أحد ُأصيب ينقـــل أنه عليهما وآلهما› ولم اهللا المؤمنين ‹صلـــى

اهللا النبي‹صلى افتقـــده كافرًا أن حفظ التاريخ بل منهم بســـوء،

فعاده مريض، إنه فقيل: عنه، فســـأل وســـلم› أيامًا، وآله عليه

أصحابه. من في ناس وسلم› وآله اهللا عليه النبي‹صلى



٦٦٦٧

السالم› البيت‹عليهم أهل

١٠٧

عاجزًا يبقى والدراية فإنه البالغة من اإلنســـان أوتي مهما

السالم› البيت‹عليهم أهل كلمات معاني أعماق إلى الوصول عن

والبالغة. األدب وسادات اللغة أرومة ألنهم

١٠٨

الســـالم› الحســـين‹عليه ميـــالد أبـــواب علـــى ونحـــن

العمل منا يتمكن كل وبسيطة صغار وصايا ثالث المبارك,أقترح

تجاه الحسين: شيئا من التقصير نرفع عسى أن بها

أو محل عملك في سواء تلقاه, من كل أخبر اآلن من أوال:

شعبان من الثالث يوم بأن تلقاه صديقا أو البيت إلى طريقك في

إن كثيرا قلت إن أبالغ السالم›، وال الحسين‹عليه يوم ميالد هو

بذلك. ال يعلمون بينهم تعيش الذين المواطنين من



٦٦٦٧

إنفاقنـــا بهدية ومـــن هم تحـــت أوالدنا لنتحـــف ثانيـــا:

حب على ليتربوا الســـالم› الحســـين‹عليه ميالد يوم في وعيدية

الحسين ‹عليه السالم›.

أو الهدايا ولنـــوزع والتهنئة الفـــرح عالمات لنظهر ثالثا:

ميالد يوم ومنطقتنا في محـــل عملنا في زمالئنا على الحلويات

السالم›. الحسين‹عليه

١٠٩

اهللا تعالى المهدي ‹عجل اإلمام مولد ذكرى في لنعاهد اهللا

نبلغ الحق؛ فلعلنا طريق بســـلوك نبدأ أن على الشريف› فرجه

وأن ال بد فإن من سلك الطريق زمان طال أو قصر، بعد المقصود

يصل.

١١٠

اإلمام عن المطبوعات مليارات النسخ من إلى بحاجة إننا

بل بالماليين يعد لم العالم فنفوس السالم› الزمان ‹عليه صاحب

مقدارا من منذ اآلن منكم واحد كل المليارات، فليخصص بلغ

العون من طلب مانع وال الزمان، صاحب عن كتابا فيه المال يطبع



٦٨٦٩

هذا المجال في ومن زوجته وابنه وأخيه وأخته أهله وأقربائه من

يقوم ثم وأصدقائه أقربائه من وأسهما عنده من سهما يضع بأن

فكل حسب ضخما الكتاب أن يكون يشترط الكتاب, وال بطبع

تستطيع فقد يوم مبلغا خالل تعطي لم تســـتطع أن وإذا سعته,

بأهلك االستعانة خالل وقد تســـتطيع من شهر, خالل تعطيه أن

به أن نقوم يمكن ما وأقل بسيط شيء فهذا وأقربائك وأصدقائك,

الشريف›. فرجه اهللا الزمان‹عجل صاحب لخدمة

١١١

بصفته ومعرفتـــه الزمـان›، المولى‹صاحـب وجـــود أصل

األمور من وهو أصول اإلســـالم، يعد من الطاعة، مفترض إماما

فيه الجدال فإن التواتر، حد أمر بلغ ما وإذا والمتواترة, مة المسلَّ

الوجدانيات. السفسطة وإنكار باب من يكون

١١٢

تصرف تحت الكون قوى كل وتعالى تبارك لقد جعل اهللا

عليه مـــن كلمات األمر مســـتدل وهـــذا الســـالم›، اإلمام‹عليه

أنفسهم. السالم› المعصومين‹عليهم



٦٨٦٩

١١٣

التكوينية أموره, إلى بالنســـبة تعالى اهللا يريده ما كل إن

أهل طريق وهـــو طريقا واحدا إال لـــه لم يجعل والتشـــريعية,

السالم›. البيت‹عليهم

١١٤

نقصانها وتبدلها أو فـــردا, يتعلق بمقدراتنا, فردا ما كل

وكل والقوميات واألقاليم والمجتمع العائلة فيما يخص وزيادتها

الذي الحديث الشريف صغريات من صغرى بنا يشكل يتعلق ما

أموره مقادير في الرب اإلمام الصادق‹عليه السالم›: «إرادة يقول فيه

العباد». أحكام من فصل عما والصادر بيوتكم، من وتصدر إليكم تهبط

١١٥

الكون شؤون كل أن والنقلية العقلية عديد األدلة يتبين من

سواء فيما السالم› المعصوم‹عليه اإلمام اهللا تعالى بيد جعلها وقواه

المستقبل. أو الماضي إلى بالنسبة األشياء، أو باألشخاص يتعلق



٧٠٧١

١١٦

فرجه اهللا اإلمام الحجة ‹عجـــل ميالد مناســـبة في لنحاول

هو اإلمام ورضى اهللا, رضى فإنه رضى اإلمام تحصيل الشريف›

نعمل بوظائفنا وعقائدنا. أن في

١١٧

لإلبقاء على الســـالم› البيت‹عليهم أهل دماء أريقت إنما

تعالى. أحكام اهللا

١١٨

أجمعين، الخلق على حجج اهللا السالم› هم األئمة‹عليهم

نور من وكلهم الميامين، وسلم› وآله عليه اهللا نبيه ‹صلى وخلفاء

وسلم›. وآله عليه اهللا ‹صلى اهللا رسول

١١٩

وآله اهللا عليه اهللا‹صلى كرسول السالم› األئمة ‹عليهم كان

والعصمة، والعدل والتقوى، والفضيلة والحلم، العلم في وسلم›

ال؟ كيف الحميدة، السجية، وسائر الصفات وكرم الخلق وحسن



٧٠٧١

وحجج اهللا األنام، وقادة الخلق، وأئمة وأوصياؤه, خلفاؤه وهم

بعده. البشر كافة من على

١٢٠

عليه اهللا موالتنا الزهراء‹عليها السالم› كأبيها‹صلى كانت

اهللا أنزل وقد والفضيلة والتقوى، العبادة والزهد، في وسلم› وآله

الحكيم. من القرآن شأنها آيات في تعالى

١٢١

موالتنا وســـلم› وآلـــه عليه اهللا اهللا‹صلـــى رســـول لقـــب

أبيها» «أم ب  العالمين» وكّناها نسـاء ب «سـيدة الزهراء‹عليها السالم›

كانت إذا حتى أنها كبيرا، إجالال ويجّلها جما، حبا يحبها وكان

محله، وأجلســـها في إجالال, لها وقام بها, رّحب عليه دخلت

اهللا «إن يقول: وسلم› وآله عليه اهللا وكان‹صلى يديها, وربما قّبل

لغضبها». ويغضب فاطمة لرضى يرضى

١٢٢

أحد يملكها ال أشياء عليهم› البيت‹سالم اهللا أهل أئمة لدى



٧٢٧٣

كثيرا يعرف ال من بيننا يوجد أنه المؤسف من أنه الناس.. غير من

المفاخر. هذه من

١٢٣

العلم والمعرفة يطلب أن حظه وسوء اإلنسان تعاسة لمن

إن العلم, اهللا عليهم›، وهذا علي‹سالم وآل علي طريق غير من

والمعنوية األخالقية القيم مـــن مفّرغ ألنه بذلك، فليس حصل،

عن روح الشريعة. وبعيد

١٢٤

في وإخالصه وسلم› وآله عليه اهللا المصطفى‹صلى جهاد

عليهم› اهللا البيت‹سالم ودماء أهل تعالى به، المولى أمر ما تبليغ

الدين أبقتا على قد اهللا تعالى أحكام ديمومة سبيل في التي أريقت

اليوم. نابضا إلى حّيا

١٢٥

وأعقل أرقى عليه› اهللا المعصوم‹ســـالم اإلمام شك أن ال

لكن المخلوقات، على جميـــع عالية تعلو روح ولـــه اهللا، خلق



٧٢٧٣

كانت وإن البشر جميع عواطف على تسمو بعاطفة يطفح قلبا له

العقول. بأكمل معقودة

١٢٦

مختلف األموال في الكثير من حياتنا اليومية في ننفق إننا

األوالد مع والوقت الجهد الكثير من نصرف وكذلك الشـــؤون،

لنعلم ذلك، ولكن إلى والعمل والتجارة وما وفي البيت والزوجة

هو عليه› اهللا اإلمام الحسين‹سالم في ســـبيل ويبذل ينفق أن ما

وقيمة أكثر. أرفع بمكانة يحظى األفضل حيث

١٢٧

عليه› اهللا طالب ‹سالم أبي بن علي نحن إنما نعتقد بإمامة

إمامة عليهما›، وهكذا اهللا الحسن والحسين‹سالم بإمامة ونقول

هو تعالى اهللا ألن عليهم› اهللا الحسين‹سالم أبناء من األئمة سائر

بذلك. أمرنا الذي

١٢٨

طاعة بدال من آخرين بطاعة وتعالى ســـبحانه أمرنا اهللا لو



٧٤٧٥

المتثلنا. اهللا عليهم› وأبنائه ‹سالم طالب أبي بن علي

١٢٩

وآله عليه اهللا أما طاعة الرسول‹صلى أصلية تعالى اهللا طاعة

على طاعة تتفرع فرعية طاعة عليه› فهي وسلم› واإلمام‹سالم اهللا

اهللا.

١٣٠

رسول اهللا تعالى تجب طاعته، وقد أمرنا بطاعة حيث أن

طاعتهم وجبت والســـالم›، الصالة بيته‹عليهم وأهل محمد اهللا

تعالى. ألمره وتنفيذا امتثاًال أيضا؛

١٣١

لذا لم ســـياق واحد، في واإلمام النبي طاعة كانت حيث

{أِطيُعوْا الكريمَة اآلية بكلمة ‹أطيعوا› في بينهما تعالى اهللا يفصل

فقد تعالى، لطاعته خالفا ِمْنُكْم}، األْمِر َوُأْوِلي الّرُسوَل َوَأِطيُعوْا اهللاَّ

بيانا الفعل ‹أطيعوا› وكرر واألئمة، طاعة الرسول وبين بينهما فصل

للفرق.



٧٤٧٥

١٣٢

إمام تصـــرف كل تفاوت متفاوتة، العصـــور كانت حيث

آخر عصر في الذي يعيش اإلمام عن واختلف حســـب عصره،

اهللا األئمة‹سالم ســـيرة اختالف ما يفســـر وهذا أخرى, وظروف

نور كلهم بل بينهم، فيما مختلفـــون أنهم يعني أن دون عليهم›

واحد.

١٣٣

عشر مصباحا اثني كمثل عليهم› اهللا ليس مثل األئمة‹سالم

واحد. مصباح مثلهم بل متماثلة

١٣٤

إنما سير أئمتنا ‹عليهم السالم› اختالف في من ما نالحظه

عليه اهللا اهللا‹صلى رسول عن تلقوها التي األوامر الختالف يعود

ظروفهم. بسبب اختالف تعالى، اهللا عن جبرائيل عن وآله وسلم›

١٣٥

الســـالم› المعصوم‹عليه اإلمام ســـيرة معرفة علينا يجب



٧٦٧٧

عليه›. به‹سالم اهللا ونقتدي بها لنهتدي

١٣٦

الصادق‹سالم أو الباقر أو السجاد يكون أن في الفائدة ما

شيئا؟! سيرته عن وال نعرف ولك لي عليهم› إماما اهللا

١٣٧

أهل مختصرا من ســـيرة ولـــو أن نقرأ الضـــروري.. مـــن

أمرنا من وإيماننا بمعرفة إســـالمنا لتعلق عليهم› اهللا البيت ‹سالم

بطاعتهم. تعالى اهللا

١٣٨

الكبير الـــدور عليه› اهللا العابدين‹ســـالم لإلمـــام زين كان

العابدين زين اإلمام دور لـــم يكن أمية، بني حكومة في تحطيم

يطلق كان لو عليهما› ألنه اهللا لدور أبيه الحسين‹ســـالم مشابها

وإنهاء عليه كفيلـــة بالقضاء كانت فإنها النظام واحدة ضد كلمة

أساليب أخرى. عليه› انتهج‹سالم اهللا المباركة، ولذلك حياته



٧٦٧٧

١٣٩

يقوض أن عليه› العابدين‹ســـالم اهللا زين اإلمام اســـتطاع

عســـكرية ضدهم ألنه لم حربا يخوض أن دون أميـــة بني حكم

الشدة الظروف البالغة السيف في ظل تلك أن يجرد بإمكانه يكن

والقساوة.

١٤٠

المؤمنين أمير أسوة, فهذا عليهم› اهللا في أئمتنا‹سالم لنا

كنا فإن الناس، مخافة أن يرتد حقه عليه› قد ترك اهللا علي‹سالم

عليه› اهللا بإمامنا‹سالم فلنقتد عليه› اهللا علي ‹سالم باإلمام مأمومين

أيضا. المجال هذا في

١٤١

يتجه الماليين شهر شعبان المعظم، من زيارة النصف في

كلها قاّرات العالم وأكناف الحبيب، العراق من أطراف الزوار من

الحسين، اإلمام الشهداء سيد لزيارة المقدسة؛ كربالء مدينة إلى

الطاهرة والصفوة السالم› العباس‹عليهما أبي الفضل أخيه وزيارة

الذين األوفياء األنصار السالم›، ومن أهل البيت‹عليهم من ساللة



٧٨٧٩

ببركة والحظوة السالم› الحسين‹عليه عبد اهللا مع أبي استشهدوا

رســـول ألف وعشـــرين مئة وأربعة أرواح الزيارة لمصافحة هذه

الســـالم›، الحســـين ‹عليه اإلمام ضيوف كلهـــم وهؤالء ونبي،

الكرام. كربالء أهالي وضيوف



٧٨٧٩

السالم› الموحدين‹عليه مولى

١٤٢

المراد كان الكريم القرآن فـــي النعمة إتمام ذكر ورد أينما

عالقة هنا توجد ومن الدنيا، في اإلنسان يصيبها التي منها النعم

والتمتع عليه› اهللا علي‹ســـالم المؤمنين أمير والية بين مباشـــرة

بنا للوصول والرئيسية المهمة الشروط وإحدى الدنيوية، بالنعم

واألخالق العدالة أســـاس على القائم والبناء الحرية مجتمع إلى

به بّلغ نسّلم لما اإلنسانية.. أن األخالقية والفضائل القيم وسيادة

نقبل الغدير، وأن يوم وسلم› في عليه وآله اهللا اهللا‹صلى رسول

عليه› بعبارة أخرى. اهللا المؤمنين علي ‹سالم أمير بوالية عمليا

١٤٣

أثر لـــه اهللا عليه›، أميـــر المؤمنين‹ســـالم بواليـــة األخذ

من الناس علـــى والخيرات البركات ســـبوغ ويوجب تكويني،



٨٠٨١

والسماء. األرض

١٤٤

الرسول تضحيات جميع فيه تصّب الذي الوعاء هو الغدير

واآلداب األحكام مخزن وهو وسلم›، وآله عليه اهللا الكريم‹صلى

األمين. رسوله إلى بها تعالى اهللا أوحى التي

١٤٥

بل والمحاسن والمكارم الفضائل واألخالق روضة الغدير

بعينها. المكارم هو

١٤٦

يملك. بما للغدير والمعنوي الحضاري التطور يدين

١٤٧

والمّلة. كيان الدين حفظ عامل في الغديرأهم



٨٠٨١

١٤٨

اإلســـالمية لجميع القيم إنكار بمثابـــة الغدير إنـــكار يعّد

الواسعة. اإلسالم أرض على الممتدة السامية

١٤٩

شيء. فهي ليست على الغدير معين ال تغرف من عقيدة

١٥٠

المؤمنين‹سالم مدرســـة أمير يعني وروحه بجوهره الغدير

أجمع. البشر إلسعاد تصلح اهللا عليه› التي

١٥١

بعد هو عليه› طالب‹ســـالم اهللا أبي بن علي أميرالمؤمنين

وال وجل, اهللا عز آيات أعظم وسلم› وآله عليه اهللا الرسول‹صلى

آية. تضاهيه

١٥٢

يدفع من الســـالم› المؤمنيـــن علي ‹عليه أمير اإلمـــام كان



٨٢٨٣

للحؤول وكان يسعى أمكن ما والموعظة وبارزه بالنصح ناهضه

المواعظ الفردية عن طريق وإراقة الدماء، سواء وقوع الحرب دون

اآلخرأن بالطرف األمـــر وصل إذا ولكن أو غيرهـــا.. والجماعية

أكثر, ال الدفاع بدور السالم› اإلمام‹عليه قام القتال ويريد يهجم

عن اإلمام يتوقف حتـــى ينهزم أو الخصم يتراجـــع إن ما ولكن

يبدأ لم الســـالم› وهو‹عليه منـــه, لالنتقام يســـعى وال مالحقته

المؤمنين أمير تاريـــخ في مشـــهود األمر وهذا أبدا, بقتال أحدا

عليه›. اهللا علي ‹سالم

١٥٣

فردا حتى أعدائه من الســـالم› علي ‹عليه اإلمام يأســـر لم

من أموال شيء أي بمصادرة ألصحابه سمح صادر أو وال واحدا،

عديم الثمن. أو رخيصا وإن كان خصم

١٥٤

أن وفضل رفض الســـالم› علي‹عليه المؤمنين أمير اإلمام

ويصبح كلها الدنيا فلتذهب بل قبضته... ال... من تخرج الخالفة

مبادئه. عن يتخلى وال كله ضده, العالم



٨٢٨٣

١٥٥

في الرعية، عادال الســـالم› علي‹عليه المؤمنين أمير كان

الدنيا. حطام في زاهدا بالسوية، قاسما

١٥٦

طالب‹سالم اهللا بن أبي علي أمير المؤمنين أحوال في روي

حكومته مدة أشهر, وهي وبضعة سنوات األربع خالل أنه عليه›،

يذكر فقط، لم لمرة واحدة أمر حدث اهللا عليه›, الظاهرية‹سالم

تلك إلى أن يشير ما ســـائر الكتب يوجد في غيره، وال التاريخ

عليه›. اهللا اإلمام‹سالم حكومة زمان الحادثة تكررت في

اهللا المؤمنين‹ســـالم يوم كان أمير ذات إنـــه الرواية: تقول

يتكفف، شـــخصا فرأى الكوفة، أحد شـــوارع في يجتاز عليه›

قائال: حقيقة اإلسالم، ال يعرف من بعض فأجابه هذا؟ ما فقال:

يتسول!! على العمل، فهو يقوى ال وصار هرم قد نصراني.. هذا

اإلمام أمير عنـــد األمر يختلف أن المجيـــب ذلك تصور وربما

والحال مسلم، غير المتسول كان إذا عليه›، اهللا المؤمنين‹سالم

والناس الجهة.. هذه من األمر يختلف ال اإلسالمي القانون أنه في

وسيقولون: يصدقون بها، ال القضايا، وقد هذه يعلمون ال اليوم



٨٤٨٥

فجعل اإلمام هذه الشاكلة؟! على ليســـوا اليوم المسلمون فلماذا

النصراني, ذلك من حال ما رأى يلوم أصحابه على المؤمنين أمير

بيت من عليه أنفقوا منعتمـوه! وعجز كبر إذا حتى وقال: «اسـتعملتموه

المال».

١٥٧

اإلسالم يعني عليه›، اهللا علي‹سالم المؤمنين أمير إسالم

فقط. االسم إسالم وليس والعمل، القول إسالم الصحيح؛ أي

١٥٨

الخبر.. ال صحة من متيقنا وكان موته بخبر أحدنا لو أبلغ

وفراقهم الحياة فقدهم على سيتحسرون األشخاص أكثر أن شك

أبي بن علي المؤمنيـــن أمير اإلمـــام أما واألهـــل والولد, المال

وآله اهللا عليه رسول اهللا‹صلى أخبره عليه› حين اهللا طالب‹سالم

أمر في فّكر إال وال يحزن ولم يتحّسر أو يتأسف لم وسلم› بذلك

دينه! سالمة وهو واحد



٨٤٨٥

١٥٩

أمير اإلمام وســـلم› وآله عليه اهللا لقد أخبر النبي‹صلـــى

وكان عليه، سيقع الذي الظلم عن عليه› اهللا المؤمنين علي‹سالم

اإلدراك حيث من ســـواء قوية شخصية ذا اإلمام‹ســـالم اهللا عليه›

عليه وقع القـــوي إذا واإلنســـان البدنية، الناحية أو من والعلم،

يسعى لالنتقام، عادة األمارة، نفسه تأثير يقع تحت فإنه ظلم،

لمشاعر االنتقام، خاضعا وتجعله دينه وتنسيه له نفسه وتوسوس

السكوت يختار عليه› اهللا المؤمنين ‹ســـالم أمير اإلمام نرى ولكنا

دينه. مصالح أجل من

١٦٠

عليه› اهللا علي‹ســـالم المؤمنين أمير يوم ليس الغدير عيد

وسلم› عليه وآله اهللا الكريم‹صلى الرســـول يوم هو بل وحده،

تعالى اهللا أوحى تعالى. لقد اهللا يـــوم بأنه القول يجب أيضا، بل

حتى ختمها الواحدة تلو الواحدة والواجبات باألحكام وجل عز

اآلية اهللا هذه الحكم، أنـــزل هذا تم بيـــان عندما ألنه بالوالية،

عليهم أن ِمْنُكْم}، وعلموا األْمِر َوُأْوِلي الّرُسوَل َوَأِطيُعوْا اهللا {َأِطيُعوْا

أمير لطاعة االمتثال عليه وآله وســـلم› اهللا اهللا‹صلى رســـول بعد



٨٦٨٧

اهللا عليهم›. الطاهرين‹سالم وأبنائه طالب أبي بن علي المؤمنين

١٦١

طالب وأبنائه أبي بـــن علي المؤمنين أمير لطاعة االمتثال

قبض ثم اهللا تعالى، أنزلهـــا فريضة عليهم› اهللا الطاهرين ‹ســـالم

وسلم›. وآله عليه النبي ‹صلى اهللا

١٦٢

َوَأِطيُعوْا {َأِطيُعـوْا اهللاَّ الكريمـــة اآليـــة في االنتباه يثير مما

على نعمته إتمام ربط قد تعالى اهللا أن األْمِر ِمْنُكْم} َوُأْوِلي الّرُسوَل

طالب‹عليه أبي بـــن علي المؤمنين والية أمير بموضوع الخلق

إتمام فإن ارتبط بالوالية الدين كمال أن تحقق كما أي السالم›،

وسلم›. وآله عليه اهللا‹صلى اهللا رسول من قبل بإعالنها أنيط النعمة

العدل مثل بالنعمة جميـــع النعم، ظاهرها وباطنهـــا والمقصود

النفسية والطمأنينة واألخوة والعلم واألخالق واالتحاد والمساواة

جميع موجزة وبعبـــارة باألمن، واإلحســـاس والحرية والروحية

العطايا. أنواع



٨٦٨٧

١٦٣

فترة في خاصة عليه› اهللا علي‹ســـالم اإلمام إحدى خصال

من الناس تعاطفه مع الناس، ويتجلى تعاطفه مع أفقر خالفته،

عمله. خالل

١٦٤

ولم حجر، حجرا على عليه› اهللا علي‹سالم اإلمام يضع لم

يكون واآلالم لئال المصاعب كل تحمل بل فارها، قصرا يسكن

وجبة حتى يجد ال يتبّيـــغ بفقره دولته نقاط في أقصى فرد هناك

رمقه. تسد واحدة غذاء

١٦٥

أفراد وجود عليه› اهللا علي ‹سالم اإلمام يحتمل أن لمجرد

ليلته ينام يكن جوعى، لم حكومته رقعة النائية من المناطق في

واللباس الطعام متوسط من حتى نفسه حرم وقد البطن، ممتلئ

العادية. الحياة ولوازم والمسكن



٨٨٨٩

١٦٦

من فيه اكتفى الذي بنهجه عليه› اهللا علي ‹سالم اإلمام أراد

هدفين: تحقيق بقرصيه.. طعمه ومن بطمريه دنياه

إسالمي، ويسلب كحاكم شـــبهة أي عنه يبعد أن األول:

تدينه. حجة مناقبه أي حتى عليه أنكروا هؤالء الذين منتقديه

الخطيرة بمســـؤولياتهم المســـلمين الحكام تذكير الثاني:

إقامة وضرورة حكوماتهـــم، ظل في وفقرهم النـــاس آالم تجاه

أجل من بجد والسعي وعذاباتهم، مع آالمهم والتعاطف العدل

لهم. الكريم والعيش الرفاهية تأمين

١٦٧

الحكومة نقـــاط أبعد جياع في احتمال وجـــود مجرد إن

مسؤولية عليه› اهللا علي‹ســـالم في ميزان اإلمام يعتبر اإلسالمية

ضرورة الحكام على يؤكد فهو‹عليه الســـالم› لذا تبعات، ذات

وأن أولئك، مســـتوى عيش بنفس عيشهم مســـتوى يجعلوا أن

العيش. شظف يشاركوهم



٨٨٨٩

١٦٨

القيم أنـــوار وتســـطع فأكثر، أكثر الغدير عظمة تتجلـــى

التي القيم بتلك آخر، بعد يوما يحملها التي الســـامية والتعاليم

بين السليم التوازن والتي تؤمن السالم› علي ‹عليه اإلمام بها عمل

لتحقق للبشـــر، والعقلية والمادية والمعنوية المتطلبات الروحية

ومحكومين. حكاما وجماعات، أفرادا للجميع السعادة

١٦٩

يستطيع ال وعميقة لدرجة أنه لمدرسة الغدير مبادئ واسعة

إشـــعاع من بقبســـات إال جميعها، وبكنهها اإلحاطـــة بها أحد

فيضها.

١٧٠

شعيرة جلب في ســـلب النملة فإن حســـب ثقافة الغدير،

الذي الوقت في والشبهة! بالظّنة األفراد بقتل فما بالك معصية،

بتهمة األفراد يعاقب كان والعباســـي األموي المنطق فيه أن نجد

ألدنى الفكر في الخصوم عليه›، ويقمع اهللا لعلي‹ســـالم حبهم

شبهة.



٩٠٩١

١٧١

من العاطفي الجانـــب على الوقوف الغديـــر.. بركات من

نصبهم رسول الذين اهللا عليهم› وأبنائه‹سالم علي اإلمام شخصية

تتجلى ففيهم بعده، من لخالفته وسلم› وآله عليه اهللا‹صلى اهللا

الحسنى. التجسيد ألسمائه وهم الخلق اإللهية على الرحمة

١٧٢

الخلق على عليه› اهللا علي‹سالم المؤمنين شفقة أمير من

جائعا هو وبـــات واليتيم والمســـكين لألســـير أعطى طعامه أنه

اهللا عليهم والحسين‹سالم الحسن وولداه الزهراء فاطمة وزوجته

أقراص طعامهم ســـوى يكن متواليات، ولم ثالثة أيام أجمعين›

خبز.

١٧٣

الخلق على عليه› اهللا علي‹سالم المؤمنين شفقة أمير من

مقدار بإعطاء الشهادة فراش على وهو عليه› اهللا أنه أوصى‹سالم

وأن ال ملجم، ابن قاتله يتناوله كدواء إلى كان الذي من الحليب

المناسب، والملبس والمكان والمشرب المأكل في حقه يبخس



٩٠٩١

أعف «إن قال لهم: حيث ملجم ابن عن يعفوا يطالبهم أن كان بل

أن يغفر اهللا لكم.» تحّبون حسنة فاعفوا، أال لكم وهو قربة لي فالعفو

١٧٤

الغدير المســـؤولية التي يلقيها وحجم طبيعة لكي نعرف

تعّرف مدى أي إلى نسأل أنفســـنا، يجب أوال أن عاتقنا، على

العالم كان وإذا أسراره العميقة؟ الغدير وسبر على المعاصر العالم

هي وما الجهل؟ هذا مســـؤولية يتحمل الذي فمن الغدير يجهل

الغدير مقررات وفق بها نضطلع أن ينبغي التي المسؤولية طبيعة

اإلسالمية؟ المجتمعات تجاه

١٧٥

وصحيحا تصورا واضحا يحمل ال عموما, الحالي، الجيل

الدرجة نحن في عاتقنا على ذلك مســـؤولية الغدير، وتقع عن

لكان الغديـــر للناس فكرة شـــرح فلـــو أدينا واجبنا في األولى،

اآلن. عليه مما أفضل الوضع



٩٢٩٣

١٧٦

الرفاهية تحقيق الغديـــر يعني بأن للعالم نوضح أن علينا

المجتمعات عمـــران في والرقي التقدم لبلوغ نطاقها، وتوســـيع

االقتصاد بمقاليد يعني المساواة بين الممســـكين كما اإلنسانية،

الطفيلية والقضاء علـــى المجتمـــع، أفـــراد باقي وبيـــن والمال

والعصابات.

١٧٧

المالية الشؤون عن فإن المســـؤولين الغدير، حسب ثقافة

به تدور والذي المدنية الحياة عصب بيدهم الذين المؤتمنون هم

المجتمع. عجلة

١٧٨

والذي وجل عـــز مع اهللا األمر والة ميثـــاق الغدير.. يعني

األفراد أقل بمستوى عليهم بأن يجعلوا مستوى عيشـــهم يحتم

والملبس والمســـكن في المأكل يحاكوهم المجتمـــع، وأن في

الخ. والرفاهية...



٩٢٩٣

١٧٩

الغدير، إزاء عاتقنا على الملقاة الخطيرة المسؤولية نؤكد

بها. االلتزام وضرورة

١٨٠

مفاهيم نشر الراهن في الوقت هذه المســـؤوليات أهم من

المائدة الســـماوية؛ هذه من لينهلوا الناس ودعوة عموم الغدير،

أيدي الحكام كف في ال يوجد أدنى أمل هذه الحالة، غير وفي

الوضع هذا من اإلنســـانية المستضعفين، إلنقاذ عن المســـتبدين

والعدل والرفاهية ســـاحل األمن إلى والوصول والخطير، السيء

والحرية.

١٨١

يحملها، التي المعاني عـــن حديث الغدير، عن الحديث

طالب ‹سالم أبي بن علي المؤمنين ألمير العظيمة الروح مجسدة

عليه›. اهللا



٩٤٩٥

١٨٢

أثر عادال يقتفي حاكما التاريخ سينجب هل ترى يا نتساءل:

مواطني أضعف يشاطر حتى كان الذي عليه› اهللا علي‹سالم اإلمام

عليه›: اإلمام الرضا‹سالم اهللا قول مغزى جليا يتوضح هنا دولته؟

لصافحتهم بحقيقته الغدير» اليوم «يـوم هذا فضل الناس عرف لو

مرات. عشر يوم كل في المالئكة

١٨٣

عليه› طالب‹ســـالم اهللا أبي علي بـــن اإلمام يقص لو لم

التي سنة الثالثين هذه خالل مباشـــرة األمة يحكم بأن له وسمح

حكومته لكانت اهللا عليه وآله وسلم› اهللا‹صلى بعد رسول عاشها

وســـلم›، وآله اهللا عليه النبي‹صلى لحكومة امتدادا كامال ودقيقا

النبي ‹صلى بذلك أخبر كما بنبي ليس أنه وهو فقط بفارق واحد

نفسه. وسلم› وآله عليه اهللا

١٨٤

الحريات طالب‹ســـالم اهللا عليه› أبي علي بن اإلمام منح

والفردية االستبداد ظل في يعيش كله العالم كان في عصر للناس



٩٤٩٥

اليوم لها نظير ال رئيس أكبر حكومـــة اإلمام وكان الحكم، في

زهاء يحكم كان اإلمـــام ألن العـــدد، أو القوة حيث ســـواء من

اليوم. عالم دول من دولة خمسين

١٨٥

عن ينيف مـــا تحكم حكومة العالم فـــي اليوم توجد قد

وقد األقوى, ليســـت ولكنها الصينية كالحكومة إنســـان المليار

ولكنها المتحـــدة كالواليات دولة قويـــة تحكـــم حكومة توجد

عليه› اهللا علي‹ســـالم اإلمام أما الناس؛ عدد من أكبر تحكم ال

وكانت الناس، من عدد وأكبر األرض رقعة من أكبر يحكم فكان

األرض، وجه حكومة علـــى أقوى اإلســـالمية يومذاك الحكومة

يقول أن القـــوة، وكان يكفي تنقصه لم عليه› اهللا فاإلمام‹ســـالم

{ال أنه للبشـــرية عمليا وأعلن يقلها, لم ولكنه للرافضين: ال،

في الدين}. إكراه

١٨٦

فكل ابتداء، حرب بأية عليه› علي‹سالم اهللا يبادر اإلمام لم

الجمل. وأولها حرب فرضت عليه، حروبه



٩٦٩٧

١٨٧

عمر من ســـنة الثالثين طيلة األمة حكم أن الغدير قد لو

وآله اهللا عليه الرســـول‹صلى بعـــد عليه› اهللا علي‹ســـالم اإلمام

الويالت هذه كل ولما شـــهدنا اآلن، إلى لنعمنا بظلها وسلم›،

منقذ أن يظهر والـــى هذا يومنا حتى الحيـــن ذلك والمحن منذ

الشريف›. فرجه اهللا المنتظر‹عجل اإلمام البشرية

١٨٨

وجه في بشـــعاراته الباطل يهتف كان صفيـــن معركة في

من حرية الباطـــل أصحاب يمنع الحـــق لـــم ومع ذلك الحق،

كهذه عهدتم حرية هل الحرية؟ هذه مثل تجدون التعبير... فأين

بعصر المعروف اليـــوم في هذا عليها حرصـــه يدعي ممن حتى

الحريات؟

١٨٩

أبي بن علي المؤمنين أميـــر اإلمام ضد خرجوا إن الذين

اإلمام‹عليه سياســـة ولكن الحقيقيـــون، المنافقـــون هـــم طالب

وسلم› واإلسالم وآله عليه اهللا سياسة النبي‹صلى هي التي السالم›



٩٦٩٧

وال التخويف, سيف ال يســـتخدم أن هو الحكم في ومنهجهما

منافقين هم وإن كانوا منافقون, أنهم المعارضين للحكم عن يقال

ومالحظة المصلحة األهم ومراعاة الحكومة أجل إدارة فمن حقا!

يقال أن اإلمام نهى أيضا والمعارضين األمة حال ومراعاة التزاحم

منافقون. إنهم عنهم

١٩٠

ألكل الغدير وتحقـــق الســـالم› علي‹عليه اإلمام حكم لو

يوم القيامة. إلى رغدا أرجلهم تحت ومن من فوقهم الناس

١٩١

أراد كمـــا الســـالم› يحكم اإلمـــام علي ‹عليـــه كان لـــو

وجد اليوم لما الغدير, وتحقق وسلم› وآله عليه اهللا الرسول‹صلى

وال دم ظلما قطرة أريقت وال في العالم، واحد سجين وال مريض

رحم... قطع وال زوجان تنازع فقير وال وجد

١٩٢

عيدي حتى في تتوفر ال الغدير عليها ينطوي التي المفاهيم



٩٨٩٩

كل بين فقارنوا اإلســـالم.. أعياد من وغيرهما واألضحـــى الفطر

هل وانظروا الغدير, وبين عيد ومنها الجمعة اإلســـالمية األعياد

ال؟ أم األعياد في كونه أعظم التاريخ يؤيدنا

١٩٣

تكن لم علي‹عليه الســـالم› اإلمام خاضها التي الحروب

عليه اهللا ورسوله‹صلى تعالى اهللا أراد كما الغدير تحقق لو لتقع

من قبل عليه› اهللا اإلمام‹سالم على فرضت ولكنها وســـلم› وآله

الغدير, تحقق يروقهم لم الذين الســـابقون الذين مكنهم أولئك

وهتكا وفسادا وظلما ودمارا حروبا التاريخ مر على نشهد فصرنا

وتفجيرات من حروب اليوم نشهد ما إلى األمر آل حتى للحرمات

وذلك يقتل ذلك فهذا العالـــم تقريبا، بقاع في كل وعنف وقتل

وهذا مكان! كل ودمـــار في وإبادة وعمليات خطف هذا، يظلم

عليها› اهللا الزهراء‹ســـالم فاطمة الســـيدة موالتنا منه حـــّذرت ما

وزعافا ممقرا». عبيطا احتلبوا طالع القعب دما بقولها: «ثم

١٩٤

إقصائه، بســـبب وحقيقته الغدير يعرف ال العالم كان إذا



٩٨٩٩

يتعلم لم المسلمين بعض وحتى وعطاياه، مبادئه من النهل وحرم

مسؤوليتنا هي ســـيرته، فما وابتعد من عليه› اهللا علي‹سالم من

البشرية خسارة الغدير ووعينا عظمة بعضا من أدركنا الذين نحن

الغدير؟ نحيي كيف آخر: وبتعبير الغدير؟ تغييب جراء

١٩٥

اهللا البيت‹ســـالم أهل وتعاليم الغدير، يجهل اليـــوم عالم

األسف. مع المسلمين أكثر يجهلها بل عليهم›

١٩٦

من أّول الســـالم› أبي طالب ‹عليه بن علي المؤمنين أمير

باطًال المطلب وكان مطلبهم، وأعطى ضّده بالمظاهرات ســـمح

نفسه. في

١٩٧

طالب‹عليه بن أبي علي المؤمنين أميـــر أوصل اإلمام لقد

لم إلى حّد حكمه البالد من سنين خمس أقّل من خالل السالم›

عن العاصمة، النائية أطرافهـــا في حّتى واحد فقير وجود يعلم



١٠٠١٠١

غريبًا وشاّذاً. مسلم كان مستعط غير أّن وجود حّتى

١٩٨

أمير يدع لم األقّليات، معيشة وضمان مجال االقتصاد، في

فقيرًا حكومته أيـــام الســـالم› أبي طالب ‹عليه علي بن المؤمنين

معيشته. وضمن إال الكتاب أهل واحدًا من

١٩٩

طالب‹عليه بن أبي علي المؤمنين اإلمام أمير ســـاوى لقد

األعلى بين الحاكم اإلســـالمي القضاء في حكومته السالم› إّبان

األقلية. أفراد من عادي وفرد

٢٠٠

أيام الســـالم› علي‹عليه المؤمنيـــن أمير يأذن اإلمـــام لم

بل في ساحة القتال، هزيمتهم بعد بقطع عطاء محاربيه حكومته

أنهم مع آنذاك بالمنافقين، يسميهم أحد من أن السالم› نهى‹عليه

المنافقين. مصاديق أظهر من كانوا



١٠٠١٠١

٢٠١

طالب ‹عليه بن أبـــي علي أميـــر المؤمنين اإلمام عدل من

أوزارها الحـــرب وضعـــت أن ما وبعـــد أنه ورحمتـــه الســـالم›

الفتنة، مثيـــري يعاقب لـــم و‹النهـروان› و‹صفيـن› في ‹الجمـل›

رقابهم. من وتمّكنه عليهم، انتصاره مع الحرب، نار ومشعلي



١٠٢١٠٣

عاشوراء

٢٠٢

الحرام, محرم شهر أبواب على ونحن نتذكر, أن بأس ال

الخلق ترك الســـالم› الذي الحسين‹عليه لإلمام تعالى اهللا عطية

أحدا قط يعطها لـــم ســـبحانه امتيازات أعطاه فقد اهللا، في طرا

جده وهم الحسين‹عليه السالم› من أفضل الذين هم حتى أولئك

اهللا المجتبى سالم الزهراء وأخوه المرتضى وأمه المصطفى وأبوه

كثيرا. والزيارات األدعية في ملحوظ األمر وهذا أجمعين, عليهم

٢٠٣

ما السالم› أعطى للحســـين‹عليه وتعالى ســـبحانه اهللا إن

التكوين، فألقى بعالم دمـــه ربط العالمين؛ إذ من أحدا يعط لم

فكأن عليها, َمـــْن كل وعلى كلها، األرض على مســـؤولية دمه

جميعا لهم حمَّ ثم ومن عليها، األرض بقاع وقعت من كل الجناية



١٠٢١٠٣

عليه›! اهللا له ‹صلوات الثأر مسؤولية

٢٠٤

الموســـم هذا فبحلول وتميـــزًا, خصوصيـــة إن لمحـــرم

اسم اإلمام الذهن إلى يتبادر الشـــهر هذا هالل يهل أن وبمجرد

منه مظلوما شهيدا. العاشر في قتل حيث السالم›، ‹عليه الحسين

٢٠٥

الحسين قضية تجاه بمسؤوليتنا الحرام محرم شهر يذكرنا

أمران؛ جملة مسؤوليتنا ومن السالم›، الحسين‹عليه والثأر لدم

وقضيته وجعله الســـالم› بالحســـين‹عليه التعريف األول:

وغربها. األرض شرق في إنسان كل يراه بحيث علما

فهو إليه، طريقا األول جعل األمر وقد األهم، الثاني: وهو

السالم›. الحسين‹عليه متابعة أهداف اإلمام

٢٠٦

في ولنتدبر بتأمل، السالم› زيارات الحســـين‹عليه لنطالع

عليها ســـيحصل كثيرة فـــإن مطالب فيها، الموجودة المفاهيـــم



١٠٤١٠٥

الزيارات. هذه في التدبر خالل اإلنسان

٢٠٧

مجالس إقامة خـــالل من وقضيته بالحســـين التعريف إن

على تحقيق والعمـــل جانب, من الحســـينية, والشـــعائر العزاء

الكفر جهالة مـــن بإنقـــاذ العباد المتمثل الحســـين اإلمام هدف

جانب واإليمان,من الحـــق واإلســـالم نور إلى وضاللة الباطـــل

لإلمام تجاه الثأر جميعا علينا الملقاة ضمن المسؤولية هما آخر,

السالم›. الحسين‹عليه

٢٠٨

ولنعد المحرم وصفر، شـــهري في الجد ساعد لنشمرعن

السبيل هذا في طاقاتنا كل ولنســـتثمر حلولهما قبل من ونستعد

خالل من لكل البشر, وهاديا علما الحســـين يكون أن من أجل

العالمية والتسجيالت,والشبكات واألفالم والشـــعائر، المواكب

فهذه المتاحة لنا، الوسائل وكل والندوات، والفضائيات والمنابر

السالم› الصادق‹عليه اإلمام قول في الواردة مســـؤوليتنا من جزء

دمك عليها وَمْن األرض َن «وَضمَّ جده اإلمام الحسين: فيه يخاطب



١٠٤١٠٥

وثأرك».

٢٠٩

وقضيته وأهداف الحسين يعرفون ال الناس الذين أكثر ما

مسؤوليتنا إذن؟! أثقل نهضته! وما

٢١٠

عليه اهللا جده‹صلى دين السالم› الحسين‹عليه اإلمام أقام

قائمة. اإلسالمي للدين قامت لما وآله وسلم›,ولواله

٢١١

السالم› الحسين‹عليه اإلمام عن تحدثنا قد أن نكون عسى

رأس تحمله ما ولو بمقدار تجاهه ما علينا ببعض ووفينا وفضله

الحســـين ‹عليه عن الحديث أن ذلـــك البحر!! من بلـــل اإلبرة

وعن والحق الرسالة وعن والقرآن سبحانه اهللا عن حديث السالم›

فضيلة. كل



١٠٦١٠٧

٢١٢

وحفظ الدين باستشـــهاده السالم› الحســـين‹عليه أقام لقد

الشريعة.

٢١٣

البيت حج وال الصيام وال الصالة كانت لما الحسين لوال

ولكن على الدين، كانوا على وشك القضاء بني أمية أحد؛ ألن

بيته. أهل ودماء السالم› حفظه بدمه الحسين‹عليه

٢١٤

كل صالة الصالة؛ على حق للحسين‹عليه السالم› أليس

على الكعبة حق السالم› لدمه ‹عليه ليس أو األرض؟! وجه على

الحرام؟! والبيت

٢١٥

يصام لما كان ودمه وثورته السالم› الحسين‹عليه لوال جهاد

اإلسالم. أحكام وسائر والخمس الزكاة كانت ولما رمضان شهر



١٠٦١٠٧

٢١٦

على ُيرَفع وسلم› وآله عليه اهللا النبي‹صلى اسم بقاء كان

الحسين ‹عليه ولوال اإلمام الســـالم›، الحسين‹عليه المآذن ببركة

بعدهما، مـــروان وآل ويزيد معاويـــة الذكر هذا لمحا الســـالم›

اهللا تعالى ولكن تخطيط معاوية، فهكذا كان الجاهلية، ولعادت

بأساليب الدين إنقاذ يريد ألنه قتيال، الحسين اإلمام يرى أن شاء

غيبية. وغير طبيعية

٢١٧

صالة وكل للحسين، مدين فهو اليوم تدخله مسجد كل

وبـــر بالوالدين، المنكر، عن ونهـــي بالمعروف وصيـــام، وأمر

عليه وآله وسلم› اهللا ‹صلى اهللا رســـول واســـم بل وإخالص هللا،

الســـالم›، وهذا الحســـين ‹عليه من كله اآلذان.. في يرفع عندما

حسين.» من «وأنا عليه وآله وسلم›: قوله‹صلى اهللا معنى

٢١٨

وأخبر اهللا, أحـــكام واألولياء في ســـبيل ُقتل األنبياء لقد

منعه أراد لما الحنفية ابن محمد أخاه السالم› الحسين ‹عليه اإلمام



١٠٨١٠٩

عليه فقال المنام، فـــي جده رأى كربالء، أنه إلـــى الخروج من

بعدما فارقتك، عليه وآله وسـلم اهللا صلى اهللا رسـول «أتاني الســـالم:

ابن له فقال قتيـال», يـراك أن شـاء قد اهللا فـإن اخرج يا حسـين فقـال:

النســـاء هؤالء حملك معنى فما راجعون! له وإنا هللا إنا الحنفية:

لي: إن قال «قد له: هذا الحال؟ فقال مثل على تخرج معك وأنت

سبايا.» أن يراهن شاء قد اهللا

٢١٩

اإلمام وســـلم› لســـبطه وآله عليه اهللا النبي‹صلـــى يقول

إال تنالها درجـات ال الجنـة في «وإن لـك عليه›: اهللا الحسين‹ســـالم

عليه› اهللا الحسين‹ســـالم اإلمام شـــهادة فعلت فماذا بالشـهادة»,

زمن في من الضياع وأحكامه اهللا دين على حافظت أنها ســـوى

معاوية؟! بن يزيد الطاغية

٢٢٠

وذكرى عاشوراء الحرام محرم شهر علينا أخرى يطل مرة

الشهداء استشهاد سيد األنام منذ به يهتدي مشعال فتئت ما التي

هذا. يومنا إلى عليه› اهللا الحسين‹سالم اإلمام



١٠٨١٠٩

٢٢١

اإلمام عاشـــوراء ينهل محبـــو ذكـــرى تحيا مـــرة كل في

عاشوراء مدرسة من جديدة ومفاهيم قيما السالم› الحسين‹عليه

الخالدة.

٢٢٢

مر العصور. على لألجيال ومضيئة ملحمة عظيمة عاشوراء

٢٢٣

لعظمة إجالال رؤوسهم يطأطئون األغيار عاشوراء جعلت

الذكرى. صاحب

٢٢٤

لدنياهم الغنيـــة عاشـــوراء دروس مـــن المؤمنون يتـــزود

وأخراهم.

٢٢٥

من طويلة بمســـيرة مرت عاشـــوراء ذكرى بأن ننســـى ال



١١٠١١١

بسيد والوالهون األسالف التي قدمها وأن التضحيات التحوالت،

المدرســـة هذه إلينا هي التي أوصلت عليه› الشهداء‹ســـالم اهللا

المقدسة. بأهدافها والعريقة للظلم، المناهضة العاشورائية

٢٢٦

نرخص لم ما عاشوراء انتماءنا لمدرسة ندعي أن يمكننا ال

هذه نسلم وأن أهدافها العالية، سبيل ديمومة في والنفيس الغالي

ال تشوبها مصانة الالحقة إلى األجيال السماوية األمانة الحسينية

حرف, أو زيغ أي عن وبعيدة فاعلة نفســـه الوقت وفي شائبة،

الشخصية، المصالح وأبعدت النوايا، خلصت حال في يتم وهذا

عز وجل. مرضاة اهللا تحقيق محلها هدف ليحل

٢٢٧

شـــأن إعالء اهللا عليهم› البيت ‹ســـالم محبي أهـــل مهـــام

عاشوراء، مجالس وإحياء وبرامجها، ثقافتها ونشـــر عاشـــوراء

ذكراها، ليخلد شعائر من بها يتعلق ما كل إحياء بل ومواكبها،

مشاق لكنها والصعاب، بالمشاق محفوفة مسألة أنها يخفى وال

واألجر الوفير. الجزيل الثواب عاقبتها



١١٠١١١

٢٢٨

اهللا الشهداء‹سالم سيد كابد ما نتصور أن مطلقا ال يمكننا

الخطرات، بعض أحيانا اإلنسان تراود قد في يوم عاشوراء، عليه›

اليوم فعال. ذلك في جرى ما تصور مطلقا يمكن ال ولكن

٢٢٩

الحســـين ‹عليه الســـالم› اإلمام قضية نختصر أن لنا ليس

ورباطة الجأش. بالصبر يتمتع واإلمام إمام، إنه بالقول:

٢٣٠

اهللا اإلمام الحسين‹ســـالم تجرع يوم، نصف من أقل في

ذلك بشـــر؛ وكل يطيقه ال ما وتحمل المصائب تلك كل عليه›

الســـاعة التي يقرر اهللا تنام ولكن ســـتحل اهللا التي ال بعين كان

اهللا لعدل النوبة الصبر لتصل أمر التامة انتهاء بحكمته ســـبحانه

فروعه. أحد الظالمين من االنتقام يعد الذي

٢٣١

سيد تضحيات من بركات هو مثل وقيم من نملك ما جل



١١٢١١٣

اهللا عليه›. الحسين‹سالم الشهداء

٢٣٢

والعبودية مبادئ اإلنسانية في أعماقنا عاشوراء غرست لقد

المستضعفين على والعطف اآلخرين وخدمة واإليثار وجل عز هللا

عن المظلومين. والدفاع

٢٣٣

الدوام، على متقدة عاشوراء ملحمة جذوة نبقي أن يجب

ولألجيال من لنا والشموخ الرفعة لنضمن دونها، مهجنا نبذل وأن

بعدنا.

٢٣٤

عرض عليـــه› في اهللا الحسين‹ســـالم اإلمام قبر كان لقد

أحد باستطاعة يكن تميزه، ولم عالمة أو أثر حيث ال الصحراء

كان ثانية، ناحية مرشد، ومن دليل غير وزيارته من إليه االهتداء

على بالقبض ومأمورين الناحية تلك في منتشـــرين الجواسيس

أدخل السلطات,وقد إلى لتســـليمه القبر، صوب يتجه زائر كل



١١٢١١٣

على ليجرؤ أحد ولم يكن الجميع، في قلوب الرعب هذا األمر

الزيارة!

٢٣٥

األسرة ومعاشرتنا في أخالقنا وحســـن وصومنا صالتنا إن

حسابه ذلك كل صالح، عمل من عنا يصدر ما وكل والمجتمع

الحسين‹ســـالم اهللا اإلمام ســـبيل في الخدمة أما تعالى، اهللا عند

اهللا واإلمام‹سالم األعمال، سبق من عما وضع خاص فلها عليه›

لمن ضاعف فهنيئا عليها، يثيب أن أعطاه اهللا الذي وحده عليه›

الطريق. هذا على خدمته من

٢٣٦

تبلى. ومكاسب ال ينفذ، ال عطاء الحسينية للمدرسة

٢٣٧

عليه›. الشهداء‹سالم اهللا سيد عظمة كربالء ملحمة تجسد



١١٤١١٥

٢٣٨

ومثلنا األعلى. الحسين‹عليه السالم› إمامنا

٢٣٩

السالم› اإلمام الحسين‹عليه الشهداء سيد قدم لنا ماذا لنر

أثره. ونتبع طريقه نسلك حتى

٢٤٠

اهللا عليه›. اإلمام الحسين‹سالم من الدروس تعلم لنحاول

٢٤١

فعل ومواقفنا في ألســـنتنا نستعمل أن كربالء من دروس

استثناء. دون الجميع ومع دائما الخير

٢٤٢

إذا أنه السالم› الحسين‹عليه الشهداء سيد من مما تعلمناه

ذلك. في نتردد فال كربة مكروب التفريج عن كان باستطاعتنا



١١٤١١٥

٢٤٣

بإمكان كان إذا أنه إلى السالم› الحسين‹عليه اإلمام يدعونا

من لصالح للمساعدة التوسط أو لسانه أو بماله يساعد أن المرء

فليفعل. ... يعرفه ال من حتى أو يعرفه

٢٤٤

بل فحسب، للندب والتعزية عاشوراء مناسبة يوم يكن لم

بأبطاله. وقفة للتأسي بدروسه واالقتداء وما يزال كان

٢٤٥

وأن عليه› اهللا الشهداء ‹سالم بســـيد نقتدي أن علينا يجب

شؤوننا. جميع في به نتأسى

٢٤٦

هما بميزتين عليه› اهللا الحسين‹ســـالم اإلمام قضية تتميز

متالزمتان. الميزتان وهاتان والِعبرة، الَعبرة



١١٦١١٧

٢٤٧

الشهداء ســـيد عند أكبر وحرمة أرفع بمنزلة يحظى الذي

اهللا الِعبرة منه‹سالم أخذ على األقدر عليه› هو اهللا الحسين‹سالم

هاتين في الســـعي قدر وعلى عليه، والَعبرة الدمعة وذرف عليه›

الثواب والجائزة. المسألتين يكون

٢٤٨

اختـــار اإلمام لمـــاذا نعلـــم أن يجـــب شـــيء كل قبـــل

الشهادة وبهذه طريق وأصحابه وأبناؤه عليه› الحسين ‹ســـالم اهللا

تســـاؤلنا عن تجيب المفجعة، ولعل زيـــارة األربعين الطريقـــة

الضاللة»,هنا وحيـرة الجهالة مـن عبادك «ليسـتنقذ فيها: جاء حيث

بل وحدهم، الشيعة تخص ال وهي «عبادك»، كلمة اســـتخدمت

العباد. جميع

٢٤٩

مدرسة باستشهاده عليه› اهللا الحسين‹سالم اإلمام فتح لقد

للجميع. العبرة



١١٦١١٧

٢٥٠

الظلم مقارعة السالم› الناس إلى الحسين‹عليه اإلمام دعا

السعادة. طعم يذوقوا حتى والمصاعب الشدائد وتحمل

٢٥١

من العباد أن ينجـــي عليه› اهللا الحسين ‹ســـالم اإلمام أراد

والتيه. والضالل الجهل

٢٥٢

أكثر اإلمام الحســـين ‹عليه السالم› من نتقرب أن أردنا إذا

الجهل من وجميع العباد أنفسنا إنقاذ في ما نملك نبذل أن علينا

والضالل والتيه.

٢٥٣

ثالثة أجل من عليه› اهللا الحسين‹ســـالم اإلمام استشـــهد

اإلسالمية. واألخالق الشرعية، واألحكام الدين، أصول أهداف:



١١٨١١٩

٢٥٤

اإلمام الشـــهداء والئـــه لســـيد علـــى البرهنـــة أراد مـــن

لتحقيق أن يسعى عليه السامية وأهدافه عليه› اهللا الحسين‹سالم

اهللا عليه›، اإلمام‹ســـالم أجلهـــا مـــن استشـــهد التي األهـــداف

واألخالق الشـــرعية، واألحـــكام الدين، بأصـــول والمتجســـدة

أولوياته. رأس على يضعها وأن اإلسالمية,

٢٥٥

الحر مع عليـــه› اهللا الحسين‹ســـالم اإلمام موقف فـــي لنا

الماء سقاهم عليه› اهللا اإلمام‹سالم فإن قدوة، كربالء وأصحابه في

مهمتهم وكانت ساعة! بعد قاتلوه الحر إال أنهم يعلم أنه كان مع

مصاديق فكانوا أظهر زياد، عليه› البن اهللا تســـليم اإلمام‹ســـالم

في شـــك ال والنواصب والخوارج والمحاربين والمنافقين البغاة

التسليم على اإلمام يجبروا لكي مسلحين وكانوا وال شبهة! ذلك

تصرف القـــوة, ولكن األمر باللجوء إلى لزم وإن واالستســـالم

حيا. مما أبقى التشيع هو اهللا عليه› اإلمام‹سالم



١١٨١١٩

٢٥٦

يسقي أن الحســـين‹عليه السالم› اإلمام عند يكن مهما لم

تقول كما بنفسه، خيولهم ويرشف يترجل أن اقتضى وإن قاتليه,

الناس ودعوة اإلســـالم اإلمام هو عند المهم كان إنما الروايات،

إليه.

٢٥٧

اإلمـــام استشـــهاد أن يجعـــل مـــن وجـــل عـــز اهللا شـــاء

ال وأســـوة، وِعبرة ودمعة، َعبـــرة اهللا عليـــه› الحســـين ‹صلوات

نبينا والرسل‹على بل حتى لألنبياء فحســـب، تلته التي لألجيال

الحسين‹عليه اإلمام تالهم الذين والسالم› الصالة وعليهم وآله

السالم›.

٢٥٨

ممدوح، عامة المصائـــب، فـــي شـــرعًا المذموم الجزع

سبيل وفي عاشوراء، من أجل كان عليه إذا ومأجور به، ومأمور

السالم›. الشهداء‹عليه سيد



١٢٠١٢١

٢٥٩

القيام عبر باإلمام الحسين‹عليه الســـالم› الِعبرة تتجســـد

البشر، والضاللة عن عامة الجهل انقشاع أجل من بالعمل الجاد

ســـبحانه، واإلخالص هللا الجهود بتضافـــر يتحقـــق ذلك إال وال

نور تعالى، ومد اهللا توعية عباد في سبيل عالية بنسبة والتضحية

وقرية، ومدينة ومكان كل صقع البيت ‹عليهم الســـالم› إلى أهل

وفتاة. وامرأة، وفتى وصريفة، ورجل وبيت

٢٦٠

االستفادة في السالم› الحسين‹عليه اإلمام نهج تطبيق ينبغي

والقتل المظالم المعاصرة، من تعالى اهللا عباد إلنقاذ عاشوراء من

التي بالكرامات واالســـتهانة والتعذيب، والتشـــرذم والســـفك،

مختلف خاصة في والمسلمون الناس، من كثير لها اليوم يتعرض

أقطار األرض.

٢٦١

أصول تعميم أعناقنـــا التي في عاشـــوراء أهم أهداف من

شتى والتبليغ في اإلعالم وســـائل جميع عبر وفروعه اإلســـالم



١٢٠١٢١

الحياة. مجاالت

٢٦٢

الذي السالم› الحسين‹عليه اإلمام نستقبل عاشوراء ونحن

أن جميعًا لنا ينبغي نجاة... وسفينة هدى مصباح تعالى اهللا جعله

ألهداف سيد محققا ويكون منا، ويرضاه تعالى بما يريده اهللا نقوم

عليه›. اهللا الشهداء‹صلوات

٢٦٣

ترسيخ عاشوراء في السالم› الحسين‹عليه اإلمام أهداف من

اهللا صفات من به يتعلق وما التوحيد، من العقيدة اإلسالمية أصول

األنبياء وبعثة الصفات السلبية، من عنه تعالى يتنزه وما الثبوتية،

عليه اهللا األنبياء‹صلى خاتم اإلسالم رسول وبعثة بها، يرتبط وما

وبحوثها، واإلمامة بذلـــك، يتصل وما وعليهـــم أجمعين› وآله

والنار. الثواب والعقاب والجنة وشؤونه، ونتائجه من والمعاد

٢٦٤

هو الســـالم› الحســـين‹عليه اإلمام نهضة أهداف أهم من



١٢٢١٢٣

النفوس. أصول العقيدة في إحياء

٢٦٥

ألزالت المباركة الســـالم› الحسين‹عليه اإلمام نهضة لوال

ومحت جذوره، من الدين وأضرابهم واألوائل بني أمية ممارسات

أصله. عن اإلسالم

٢٦٦

بيان مجال في يستفيدوا أن مكان كل في الشباب على أؤكد

العلماء من المثارة والشكوك الشبهات ودفع اإلسالم أصول حقائق

أهم حتى يحققوا بدورهم أسئلتهم وأن يعرضوا عليهم بالذات،

السالم›. الحسين‹عليه اإلمام أهداف

٢٦٧

اإلمام الحســـين‹عليه الســـالم› ضحى التي األهـــداف من

وذويه، من نفســـه الشريفة األرض، وجه على ما بأغلى ألجلها

الفرد في اإلسالمية األخالق قوًال وعمًال تركيز إحيائها على وأكد

والمجتمع.



١٢٢١٢٣

٢٦٨

الســـالم› في الحســـين‹عليه اإلمام اتباع المؤمنيـــن على

الحياة في ممارســـاتهم كافة في بها وااللتزام بالفضيلة، التحلي

جميعًا. واألعداء األصدقاء مع والغرباء، األقرباء مع االجتماعية

٢٦٩

والفضيلة، في العادلة، والسياســـة السليم، االقتصاد كان

بني ضد قيامه في الســـالم› أهداف اإلمام الحســـين‹عليه طليعة

وفرضوا العباد، وأذلوا البالد وأفسدوا القيم سحقوا الذين أمية،

والسياســـة االقتصاد البغيض، من عليها فرضوا فيما األمة على

رسول غير الذي جاء به لألمة العام المظهر أصبح حتى الظالمة،

حياته وطبقه في العالم به وبشـــر وسلم› وآله عليه اهللا اهللا‹صلى

الكريمة.

٢٧٠

الحديثة لنشر التقنية من قبل ذي من أكثر االستفادة ينبغي

الكتب من السالم› بجميع محتوياتها الحسين‹عليه اإلمام أهداف

الفضائية والمســـرحيات والقنـــوات وكذلك األفالم والصحف،



١٢٤١٢٥

وبنزاهة كاملة، يمكن بواسطته، ما و... وكل والشبكة المعلوماتية

البشر. أفراد كل إلى السالم› الحسين‹عليه اإلمام صوت إيصال

٢٧١

األمة مصير الســـالم› قـــررت الحســـين‹عليه اإلمام نهضة

الضالل والتحريف أنقذتها من السقوط في مهاوي حين اإلسالمية

واألمة المســـيحية، األمة اليهودية، ســـقطت فيها التي والتمزيق

قبل. وغيرهما من

٢٧٢

المباركة السالم› الحســـين‹عليه اهللا عبد أبي اإلمام نهضة

اختّطه الذي الخط نفس في المسيرة مواصلة طريق لألمة فتحت

مولى أجله مـــن وكافح وســـلم› وآله اهللا ‹صلى اهللا عليه رســـول

سبيله في وضّحت طالب، أبي بن علي المؤمنين أمير الموحدين

السالم›. الزهراء‹عليهما فاطمة الطاهرة الصديقة

٢٧٣

الحسين‹عليه أبي عبد اهللا اإلمام شهر الحرام، شهر محرم



١٢٤١٢٥

الكبرى. التضحيات وشهر السالم›،

٢٧٤

الصفوة في الحق‹متمثال مقارعة شـــهر الحرام، محرم شهر

الحكومة في الباطل ‹متمثال مع وأصحابهم األبرار› البيت الطيبة من آل

الدنيا›. من عبيد الظالمة وأتباعها األموية

٢٧٥

ناحية كربالء، من في المتكافئة غير المواجهة أسفرت لقد

هذا وآثار الباطـــل, واندحار الحـــق عن انتصار والعـــدد، العدة

محرم شهري في وخاصة ومكان، زمان كل في واضحة االنتصار

عاشوراء. وباألخص في يوم وصفر،

٢٧٦

أطراف يطبق الســـالم› اإلمام الحســـين‹عليه اســـم هو ها

وهذا بقعة، كل فـــي يرفرف الخفـــاق َعَلمه هـــو وهذا الدنيا،

علي‹عليهما المؤمنين اهللا وأمير رســـول خط هو الذي خطه هو

وهذه انتشارا وتألقا، يوم يزداد في كل والسالم› الصالة وآلهما



١٢٦١٢٧

الغرب، أقصى إلى الشرق أقصى من باسمه تعقد المجالس هي

والكتاب والشـــعراء، الخطباء، من واأللوف هم األلوف وهؤالء

سبيل إلى تهتدي الماليين هي وهذه اســـمه الشـــريف، يرددون

ببركته. الحق

٢٧٧

الســـالم› الحســـين‹عليه لإلمام تعالى اهللا وعد تحقق لقد

رســـول عن ذلك الشـــريفة األحاديث نقلـــت وقد باالنتصـــار،

زينب الهاشميين عقيلة ذكرته فيما وسلم› وآله عليه اهللا اهللا‹صلى

لهذا «وينصبون السالم›: السجاد‹عليه لإلمام السالم› الكبرى‹عليها

رسمه، يعفو وال يدرس أثره، ال الشـهداء، سـيد لقبر أبيك علمًا الطف

الضاللة في وأشـياع الكفر أئمة وليجتهدن واإليـام، الليالي على كرور

علوا.» إال وأمره ظهورًا، إال يزداد أثره فال محوه وتطميسه،

٢٧٨

ألعداء اإلمام المنتقـــم اهللا وعيد جليا تحقق كيـــف انظروا

بالبوار. السالم› الحسين‹عليه



١٢٦١٢٧

٢٧٩

السالم› دروس الحســـين‹عليه اإلمام نتعلم من أن ينبغي

وكل والتضحية، واألخالق، والعـــزة، تعالى، اهللا على االعتماد

فضيلة.

٢٨٠

التضحيات الحسين ‹عليه السالم› أعظم ضحى اإلمام لقد

وبأسرته الكريمة، بنفســـه ضحى حيث تعالى، اهللا ســـبيل في

األخيار. بأصحابه وضحى كما الرضيع، الطفل حتى الميامين،

٢٨١

ســـيد الشـــهداء‹عليه عشـــاق يعلم أن جدا الضروري من

اإلمام الحســـين‹عليه من التعلم نســـبة كانت أنه كلما الســـالم›

أكثر. إليه كان القرب أكثر السالم›

٢٨٢

من لواحد قدر ممكن أكبر تحقيق أن نحاول علينا ينبغي

المباركة نهضته في الســـالم› أهداف اإلمام الحسين‹عليه أسمى



١٢٨١٢٩

واسع. معنى من لهذه الكلمة اهللا› بما وهو‹إنقاذ عباد

٢٨٣

المتاحة الوسائل بكل عاشوراء موسم من اإلستفادة ينبغي

المجالس، عبر العالم في جميع أنحاء الناس لهداية المشروعة و

الحسينية المجالس  وبعقد وغيرها، والمســـيرات، والمواكب،

الغاية. لهذه السنة امتداد على

٢٨٤

السالم› إال الحسين‹عليه اإلمام الشهداء لسيد تعالى اهللا أبى

أبى كما واالنتشار، التوسع إال المبارك ولخّطه الشموخ والعلو،

واالندحار. السقوط إال ألعدائه

٢٨٥

فرجه تعالـــى اهللا المنتظر‹عجـــل الحجـــة اإلمـــام يصف

إلى وصوله حين الســـالم› الحسين‹عليه اإلمام جواد الشـــريف›

عن إغاثة عجزه بسبب بالتقصير يحس وكأنه فارس, بال المخيم

إلى أسرع فقد ذلك ومع عليه›, اهللا الحسين‹ســـالم اإلمام مواله



١٢٨١٢٩

العظيمة. بالفاجعة ليخبرهم عياله

٢٨٦

فــرجــه ــى ــال ــع ت اهللا قـــولـــه‹عـــجـــل ــر ــوي ــص ت ــمــكــن ي

الشعور» كالتالي: «ناشرات : الشريف›

فقدت إذا المرأة ســـابقًا أن عند العرب المتعارف كان من

من حتى محرومة محزونة لمصابه, بقية عمرها تبقى عليها عزيزَا

ضفيرتها تفتح كهذه ظروف في فإنها لفقده, والضحكة البســـمة

موجودة العادة وهذه المصيبة لشدة والحجاب كعالمة الستر داخل

المراد وليس عربية أخـــرى، مناطق أيضـــًا وربما في العراق في

الســـتر من خرجن البعض أن العلويات يتصور كمـــا العبارة من

باهللا. والعياذ مكشوفة ورؤوسهن

٢٨٧

العلويات أن هو: الزيارة في الواردة الشعور» «ناشرات معنى

ربطن أن المصـــاب, بعد لشـــدة المقانع تحت ظفائرهن فتحن

الشهداء‹عليه ســـيد امتثاًال ألمر بإحكام رؤوســـهن على المقانع

من حجابهن عن ال يذهلن لكي بذلك فقد أوصاهن الســـالم›,



١٣٠١٣١

الفاجعة. وعظمة المصيبة شدة

٢٨٨

عليه اهللا لمقاتلة رســـول اهللا‹صلى خرج المشـــركون لقد

إحدى في بعضهم أسر وعندما قتله, بذلك وقصدوا وسلم› وآله

طيلة أن ينام وسلم› آله و عليه اهللا النبي‹صلى يستطع لم المعارك

ذريته أسروا فقد أمية أما بنو واحد منهم، أنين بسبب الليلة تلك

أبداَ. لحالهم يرقوا ولم

٢٨٩

استثنائية. مصيبة بيته وأهل الشهداء سيد مصيبة

٢٩٠

وأهل الشهداء لمصيبة سيد يكون ال أن السماء شاءت إرادة

يبعثون. يوم وإلى األزل منذ الكون في نظير بيته

٢٩١

عليه›, اهللا الشهداء‹سالم سيد طفلة مقام إلى اليوم انظروا



١٣٠١٣١

في سنة وخمسين وثالثمئة أكثر من ألف مرور بعد السيدة رقية,

للناس تقضى التي أكثر الحاجات أمية، فما بني مركز وهي الشام

بالنسبة للدنيا هذا الجليلة!, السيدة بهذه تعالى اهللا إلى بالتوسل

العالم. فاهللا اآلخرة في أما

٢٩٢

أهل مصائب إال أن السنة› هذه عاشوراء‹من لقد انقضى يوم

ندعها فال من‹اليوم›، بل بدأت لم تنقض عليهم› اهللا البيت‹سالم

األحسن. الوجه منها على أن نستفيد دون علينا تمر

٢٩٣

األعداء محاوالت الشـــهداء ورغم سيد أن مصباح اعلموا

مدى على منيرًا قد بقي نـــوره يطفئوا أن بها أرادوا الكثيرة التي

القيامة. يوم قرنًا، وسيبقى منيرًا إلى عشر أربعة

٢٩٤

أهل في زيـــارة وهـــم هنيئـــًا للـــزوار الذين استشـــهدوا

اهللا شاء إن نغبطهم وسنرى ففي الغد اهللا عليهم›, البيت‹ســـالم



١٣٢١٣٣

القيامة. الرفيع يوم مقامهم

٢٩٥

النار, عباد ومن بل غير المســـلمين, الكثير من لقد أثنى

عليه›. اهللا الحسين‹سالم اإلمام على

٢٩٦

المحـرم ١٤٢٥ه › من قتلوا اليوم‹العاشـر الذين أن ال شـــك

ظلموا الذين ألولئك الويل ولكن تعالى, نعيم اهللا إلى مضوا قد

الدنيا خسر من عداد في اهللا عليه› فإنهم الشهداء‹سالم سيد معزّي

واآلخرة.

٢٩٧

الشهداء سيد حرمة عزاء انتهك هو من الحقيقي الخاســـر

طريقة كانت, ولن بـــأي عليهم› اهللا األطهار‹ســـالم البيت وأهل

شربهم الماء. في حتى حياتهم يهنأوا في



١٣٢١٣٣

٢٩٨

وســـيمتحن فيها القيامة يوم إلى عاشـــوراء قضية ستبقى

البشر. من الماليين

٢٩٩

٦١ه عام عاشوراء في أو فقط اليوم ليس عاشوراء بقضية االمتحان

امتحن فقد عليهم›, األنبياء ‹سالم اهللا تعالى اهللا يخلق أن قبل كان وإنما

ذكر الخبر أنه إذا ففي عليهم›, اهللا الخليل‹سالم وإبراهيم نوح نبي اهللا

ثم وسلم› أوًال و آله عليه اهللا النبي ‹صلى أن يصلى على فينبغي األنبياء

نبينا وآله هكذا:‹عليه وعلى حيث يقال إبراهيم اهللا نبي عدا ما عليهم

امتحنه فقد ذلك ومع األنبياء, جميع بين من له استثناء وهذا السالم›,

عليه›. اهللا الشهداء‹سالم بسيد تعالى اهللا

٣٠٠

نحذر ونحتاط فال أن بـــد نمتحن, ولذلك ال جميعًا نحن

اهللا فإن عليه› اهللا الشهداء‹ســـالم سيد قضايا من شيء إلى نسيء

في قضية التقصير عن عفوه من أسرع معصيته عن تعالى يعفو

تعالى اهللا أن الرواية: في ما نظير وهذا عليه› اهللا الشهداء‹سالم سيد



١٣٤١٣٥

أن قبل عرفة يوم عليه› اهللا ‹سالم اهللا عبد قبر أبي زوار إلى ينظر

الحرام. بيته زوار إلى ينظر

٣٠١

الزوار ١٤٢٥ه, هل سيمتنع المحرم من حدث في العاشر لما انظروا

تصور عليه›؟ وهل الشهداء‹سالم اهللا ســـيد قبر إلى المجيء ثانية من

عليه›؟! اهللا سيد الشهداء ‹سالم أن الناس سيتركون زيارة األعداء

٣٠٢

فكان العـــراق, في المظلومين مـــن بالعديد لقد التقيـــت

أعلم منهم شيئا, وغير وال الخمسة أوالدي فقدت يقول: بعضهم

العلماء, على والتجري األعراض، وانتهاك الشباب، قتل من ذلك

الشهداء‹سالم اهللا قضية سيد عن يتراجع الموالون لم ذلك كل ومع

القيامة. يوم إلى يتراجعوا ولن عليه›

٣٠٣

الشهداء‹سالم اهللا لسيد مجلسًا يقيم أن المرء ســـعادة لمن

إال فيها يقدم ولم القليل حضرها إن حتى هذه فالمجالس عليه›



١٣٤١٣٥

لبالء عن دفعها فضًال عظيمة, اهللا عند القيامة فهي يوم اليسير,

واآلخرة. الدنيا

٣٠٤

اإلمام ســـيد الشهداء عزاء مجالس إلقامة يوفقوا لم الذين

في ذلك يقيموا من اليوم أن الحسين‹ســـالم اهللا عليه› فليصمموا

بيوتهم.

٣٠٥

عليه› العارفين بحق سيد الشهداء‹سالم اهللا نحن مسؤوليتنا

كلها البشرية إلى عليه› اهللا الحسين ‹سالم اإلمام صوت نوصل أن

جمع المجال هو هذا في به القيام يمكن ما وأبسط ونعرفها به...

نعرّف وبواسطته على األنترنيت وافتتاح موقع األموال من مقدار

اآلالف بل يدخل وربما للعالم، عليه› الشهداء‹ســـالم اهللا ســـيد

أثره. على فيهتدوا الموقع إلى الماليين

٣٠٦

عنه, والدفاع المظلوم حول االلتفاف على جبلت النفوس



١٣٦١٣٧

الحســـين‹عليه اإلمام مظلومية بحجم الظالمـــة كانت فكيف لو

األبرار؟! وأصحابه األطهار بيته السالم› وأهل

٣٠٧

الســـالم› الحســـين ‹عليه اإلمـــام حركة وســـتبقى كانـــت

عن تمخضت التي العظيمة والنتائج عليه وقعت التي والمظلومية

الظالمين. كيفية االنتصار على لألجيال في منهج أفضل ذلك



١٣٦١٣٧

المنتظر األمل

٣٠٨

سبحانه وعد وكما فرجه› اهللا المهدي‹عجل اإلمام سيحقق

واألنبياء الرسل بعثة وراء تعالى من اهللا أرادها التي النتيجة النهائية

عليهم اهللا وســـالمه الخاتم‹صلوات حتـــى آدم لـــدن من كلهم

أجمعين›.

٣٠٩

من الشـــريف› اهللا فرجه المهدي‹عجـــل اإلمـــام موضوع

والكثيرة الجوانـــب, والواسعة,والمتشـــعبة العميقـــة المواضيع

هذا مطالعاته في من يتطلب كل منا أن يزيد الذي األمر الفروع،

الموضوع الهام.



١٣٨١٣٩

٣١٠

بنا تحيط وعقـــارب وحيات وأوســـاخ الذنوب قـــاذورات

صاحب بلقاء تشـــرفنا وتكـــون مانعا من القدم إلـــى من الرأس

بســـببها جديرين نكـــون ال أننا أي فرجـــه›, اهللا الزمان‹عجـــل

التوفيق. فنحرم هذا السالم› للقائه‹عليه

٣١١

أعمالنا ويرى يرانا فرجه› اهللا الزمان‹عجل صاحب اإلمام إن

عملكم اهللا فسيرى اعملوا {وقل تعالى: قول اهللا تفسير ورد في كما

والمؤمنون}. ورسوله

٣١٢

مؤيد الروايات فـــي وكما فرجه› اإلمام المهدي‹عجل اهللا

يرى فيه نور من عمـــود اهللا عز وجل وبين وبينه القدس، بروح

وأجســـامنا كالمنا يرى يحتاج إليه, فهو ما وكل العباد، أعمال

ويرى والسطور, الكالم وراء ما كذلك ويرى منا، يظهر ما وكل

أو نتكلم فيها عندما نفكر الذي الشيء يرى والنوايا, فهو الفكر

اآلخرون يقول لكي أم هللا؟ وأفكارنا نياتنا كانت إذا نكتب, وفيما



١٣٨١٣٩

غيرنا؟ من أفضل مواضيعنا وأن الكتابة أو الكالم نجيد أننا عنا

وفي كل ســـاعة كل في منا يراها أيضا.. اإلمام يراها األمور هذه

لحظة.

٣١٣

شـــاء إن بحضوره, سيشـــرفنا الزمان› المولى‹صاحـب إن

آل من المهدي أنـــه للعالم كافة، ويعلـــن للنـــاس ويظهر اهللا،

أجمعين›. الطيبين آبائه وعلى عليه اهللا محمد‹صلى

٣١٤

تعالى الحجة‹عجل اهللا اإلمـــام تعرفوا ســـيرة إذا أردتم أن

ســـيرة أمير إلى فانظروا واألعداء األصدقاء مع التعامل في فرجه›

عليه› اهللا تاريخه‹صلـــوات فهذا الســـالم›, علي‹عليه المؤمنين

وغيرهم في واليهود والنصارى والسنة الشيعة دّونه بين أيديكم,

مشرقة. صفحات

٣١٥

اهللا المهدي‹عجل اإلمام حكومة عن تعرفوا أن هل تريدون



١٤٠١٤١

المؤمنين األكرم وأمير الرسول تاريخ إلى انظروا إذن أكثر؟ فرجه›

وآلهما›. عليهما اهللا طالب‹صلوات أبي بن علي

٣١٦

فانظروا فرجه› اهللا الحجة‹عجل اإلمام تعرفوا أن أردتم إذا

المعصومين واألئمة الرســـول حياة عن تتحدث التي الوقائع إلى

يعيشون، كانوا وكيف عليهم أجمعين›، بيته ‹سالم اهللا أهل من

والسلم. الحرب في كانوا وكيف للناس، معاشرتهم كانت وكيف

٣١٧

المظهر كاملـــة مرآة فرجـــه›, اهللا المهدي‹عجـــل اإلمـــام

مقام عدا ما شيء، كل في وآله وســـلم› عليه اهللا للرسول ‹صلى

المؤمنين لإلمـــام أمير كاملة مرآة فرجه› وهو‹عجـــل اهللا نبوته,

أفضليته‹عليه مقـــام ماعـــدا كل شـــيء في الســـالم› علي‹عليه

صاحب اإلمام ظل آنذاك, في وأطيبه أحلى العيش فما السالم›,

فرجه›! العصر ‹عجل اهللا



١٤٠١٤١

٣١٨

لشـــخصه وحب تعلق المهدي وحبـــه, باإلمـــام التعلق

حكومته. ظل الطيبة التي تكون في وللحياة

٣١٩

طيبة, بل هانئة حياتهم فســـتكون الناس عقول إذا كملت

معظم سيكون حال األجيال, وهذا من جيل يحياها أحسن حياة

فرجه›, وليس تعالى اهللا األمر‹عجـــل صاحب ظهور الناس يوم

راحة في ذاك يوم النـــاس فمعظم لبعض الناس, اســـتثنائية حالة

وهناءة ورغد وعيش كريم.

٣٢٠

وسالمه اهللا العصر‹صلوات بولي جميعا الشديدة عالقتنا إن

لســـلوك ونجتهد ونجد ونعمل نهتم يدفعنا ألن هو الذي عليه›

عصر في حضرته لزيـــارة توفيقنا إلـــى بنا ينتهي الطريق الذي

فقد لها وفق عظيمة؛ ومن بالطبع,ورغبة مطلب مهم وهو الغيبة،

الوظيفة. ليست ولكنها رفيعا، وشرفا شامخا مقاما نال



١٤٢١٤٣

٣٢١

بإمامه عن اإلنسان يلتقي أن عظيمة كبير, وكرامة شـــرف

السؤال هل ولكن شبهة، وال ذلك شك في ال يده، ويقبل قرب

هي وظيفتنا؟ هذه وهل منا؟ يريده اإلمام ما هذا هو

٣٢٢

الواجبات هي ويعرف ما يتعلم مكلف أن شخص كل على

بها واألمر بها وتعليمها للعمل اآلخرين وعلى والمحرمات عليه

الوظيفة، هي الكفاية, فهذه فيـــه تتحقق حد إلى حتى الوصول

يرضى فرجه› ويجعله تعالى اهللا الحجة‹عجل اإلمام يسّر ما وهذا

اإلمام، مرضيا عند كان صحيحة بصورة وظيفته من أدى فإن عنا,

بمرضي عنده. فليس وظيفته يؤد من لم أما

٣٢٣

الحجة‹عجل ظهور ندرك حتى أحياء نبقى أن اهللا نســـأل

اعلموا أنه ركابه، ولكن وفي خدمته في فرجه› ونكون اهللا تعالى

وإنجاز وعملنا دورنا أساس على تعطى اليوم ذلك درجات حتى

وظيفتنا اليوم.



١٤٢١٤٣

٣٢٤

العصر ولي رضى نكسب أن الغيبة عصر في ونحن أردنا إن

وأكيدا بمدى وثيقا ارتباطا يرتبط األمر فإن هذا الزمان، وصاحب

بهما. والعمل علينا الملقى والواجب للوظيفة معرفتنا

٣٢٥

اإلمام األعظم اهللا العصر والزمان ولي صاحب حين يظهر

على {ليظهره اإللهي الوعد ســـيتحقق فرجه›، اهللا الحجة‹عجل

األرضية، الكرة أرجاء كل على اإلسالم راية وتنتشر كلـه} الدين

تعالى. هللا مسلمين الجميع ويصبح

٣٢٦

اهللا المهدي‹عجل أجله اإلمـــام من ســـيظهر الذي الهدف

المؤمنين أمير اإلمام يد على سيتحقق كان الشريف› فرجه تعالى

دين النبي‹صلى اهللا على األمة استقامت عليه›، لو اهللا علي‹سالم

به. وائتمرت وسلم› وآله عليه



١٤٤١٤٥

٣٢٧

أمير وإســـالم اهللا، رســـول إســـالم اإلســـالم، يطبق لـــو

البيت‹عليهم أهل وإســـالم الحسين, اإلمام وإسالم المؤمنين،

وفي النقضى العالم مـــن بقاع بقعة أية على اهللا› صلوات جميعًا

واالنحراف، الفســـاد أنواع وكل والظلم، الفقـــر عنها قليل أمد

من للكلمات بما والسعادة, والخير والرفاه الفضيلة محلها ولحل

العصر صاحب األعظم اهللا ولي الذي ســـيحققه هو وهذا معنى,

الشريف› فرجه وعجل عليه اهللا الموعود‹صلوات المهدي المنتظر

معانيه. وأتم صوره أحلى في الميمون ظهوره عند

٣٢٨

اإلمام األرض في اهللا بقية ســـيدنا وموالنا ميالد اقتران إن

اهللا وسالمه العسكري‹صلوات الحسن بن الحجة المنتظر المهدي

شـــهر من مع النصف الشـــريف› تعالى فرجه وعجل اهللا عليهما

األرزاق، تقسيم ليلته في تعالى اهللا الذي جعل المعظم، شعبان

زيارة اإلمام على األطهار األئمة تأكيد ثم لعباده, اآلجال وتثبيت

هذا العظيمة، المناسبة هذه في الســـالم› وعليهم الحسين ‹عليه

اهللا في أمور صدفة؛ فليس ليس الثالثة األمور هذه بين االقتران



١٤٤١٤٥

واقعية. مترابطة متينة بل هي صدفة، تعالى

٣٢٩

اإلمام والدة قبـــل شـــعبان من النصف تعالـــى إكـــرام اهللا

اهللا تعالى األمر‹عجل صاحب والدة وقبل السالم› الحسين ‹عليه

العزم أولو فيهم بما األنبياء، جميع اســـتيذان ثم الشريف› فرجه

األعظم‹صلى الرسول وخاتمهم، ســـيدهم وخاصة من الرسل،

اإلمام زيـــارة في الجليـــل الّرب مـــن وعليهم› وآلـــه عليـــه اهللا

اهللا األمر‹عجل صاحب ثم ميالد كل عام، السالم› الحسين‹عليه

بينها أوثق األمور المناسبة، هذه في هذه الشـــريف› فرجه تعالى

بجمع االرتباط ذلك من جانبًا تعالى اهللا التكويني، أظهر االرتباط

الجامع يمكـــن أخذ والذي واحد، زمني ظـــرف في الثالثة هذه

المعظم، شعبان نصف وهو‹تقرير المصير›، فليلة بينها المشترك

وأرزاقهم. العباد آجال تقرير ليلة

٣٣٠

الذي هو اهللا تعالى فرجه الشـــريف› اإلمام المنتظر‹عجل

تعالى اهللا نور ويجعل ككل، البشرية مصير تعالى اهللا بإذن سيقرر



١٤٦١٤٧

كلها. األرض بقاع يعم النبوية البعثة عبر انتشر الذي

٣٣١

مسألة وسلم› آله و عليه اهللا الرســـول الكريم‹صلى يضع

يموت واإللحاد حيث الشـــرك مرتبة في زمانه بإمام المرء جهل

الجاهلية. على

٣٣٢

تعالـــى فرجه اهللا المهدي‹عجل اإلمـــام بمعرفـــة الجهـــل

عـــن الصراط واالبتعاد الضـــالل إلى بصاحبه يؤدي الشـــريف›

إلى الهدف, عن أكثر ابتعد فيه توغل كلما وبالتالي المستقيم,

الشرك. من الجاهلية أهل عليه كان ما نحو إلى ينتهي أن

٣٣٣

زماننا, لنقي إمام الســـعي لمعرفة الجد في علينا يتوجب

المزالق والمتاهات. في خطر الوقوع أنفسنا



١٤٦١٤٧

٣٣٤

فرجه اهللا تعالـــى المهدي‹عجل زماننا هـــو اإلمـــام إمـــام

اإلطالق على المســـلمين كتب بذكره الذي شـــحنت الشريف›

حسبه ونسبه, بّينت التي واآلثار والروايات األحاديث خالل من

عليهم› اهللا ولد علي وفاطمة ‹ســـالم وأنه من وصفاته, وســـمته

مواصفات اإلمام عليـــه الذي تنطبق الوحيد وهو غيره, ال أحد

على وشاهد حي يرزق بأمر اهللا ومشيئته, وهو الطاعة, المفترض

وبدرجة الشيعة, وســـلوكهم, وبالخصوص منهم البشـــر أعمال

الدينية. العلوم وطلبة العلماء أخص

٣٣٥

اهللا المهدي‹ســـالم اإلمام الصحيحة عـــن المعرفة غيـــاب

في أو الخلط والجهـــل الشـــريف› فرجـــه وعجـــل تعالى عليه

ما ســـتكون عليه تنبئ التي واآلثار والروايات األحاديث تحليل

المدسوس أو المكذوب عن فضًال واالجتماعية الشخصية سيرته

التهم وكيل األوهـــام تصور إلى بالبعض حـــدت الروايات, في

التهم هذه ال تصح الشـــريف› والتـــي فرجه تعالى إليه‹عجل اهللا

إلى الفرد العادي. حتى



١٤٨١٤٩

٣٣٦

وفظة عنيفة صـــورة على رســـم األســـف مع البعض دأب

أنه معتقدين الشـــريف› فرجه تعالى المهدي‹عجل اهللا اإلمام عن

وإهراق أعدائه السيف في بإعمال وينشر سلطانه دولته سيؤسس

الروايات بعـــض تضمنته إلى مـــا ذلك مســـتندين في دمائهم,

بعض طريق عن الناس علـــم إلى ذلك تناهى كما ذات الصلة,

الكتب. وبعض المتكلمين

٣٣٧

هي الشـــريف› فرجه تعالى المهدي‹عجل اهللا اإلمام مهمة

فمن األساس هذا وعلى والجور, الظلم بساط وطي العدل إقامة

يحيي أن الظلم أو طريق العدل بســـلوك غير المعقول أن يحقق

المؤمنين وسلم› وأمير وآله عليه اهللا جده المصطفى‹صلى ســـنة

البدع. بإحياء السالم› علي‹عليه

٣٣٨

عن الشـــريف› فرجه تعالى المهدي‹عجل اهللا اإلمام يزيل

ويستبطن خالفه, ليؤسس اإلسالم باسم ظاهره ينطق ما كل الدنيا



١٤٨١٤٩

الحقة. دولته األصيل الحقيقي لإلسالم بعد ذلك

٣٣٩

وتنفيذًا وسلم› وآله عليه اهللا الكريم‹صلى هدم الرسول لقد

هذا واللين, مستخدمًا بالحســـنى قبله ما الكريم القرآن ألوامر

مع المسلمين وليس المشركين فيهم بمن الناس مع جميع المنهج

اهللا تعالى المهدي‹عجل لإلمام بالنســـبة األمر وكذلك وحدهم,

فكيف المشركين ذاته مع النهج الذي ســـيطبق الشـــريف› فرجه

بالمسلمين.

٣٤٠

تطابق الشريف› فرجه تعالى المهدي‹عجل اهللا اإلمام سيرة

شمائله حتى وســـلم› وآله عليه اهللا جده المصطفى‹صلى سيرة

الرســـول الكريم ‹صلى اهللا شمائل في نورانيتها تمامًا تشـــبه فهي

أحاديث الفريقين. من كثير في روي لما طبقًا وآله وسلم› عليه

٣٤١

جده يشبه الشـــريف› فرجه تعالى المهدي‹عجل اهللا اإلمام



١٥٠١٥١

َلُهم}, ِلنـَت اهللاِّ ّمَن َرْحَمـٍة {َفِبَما قال عنـــه تعالى الذي المصطفى

أنملة. عنها قيد ال يحيد الكريم جده خطى سيتبع وعليه فإنه

٣٤٢

الشـــريف› فرجه تعالى اهللا اإلمـــام المهدي‹عجل إذا كان

بالمسلمين؟ فكيف بالحسنى, الكافرين سيعامل

٣٤٣

الشـــريف› فرجه اهللا تعالى المهدي‹عجل اإلمـــام جاء انما

طبيعيًا يشـــكل مطلبـــًا العدل الذي العدل, أركان إلقامـــة أصًال

ينفر نهجًا يســـلك أن غير الممكن فمن لذا, لإلنســـان, وفطريًا

في يشـــككوا أن أو يروه, لم لو يتمنـــون عنه ويجعلهم الناس

العنف بسبب وآله وسلم› عليه اهللا النبي‹صلى بآل نسبه وانتسابه

والشدة.

٣٤٤

عليه› اهللا علي ‹ســـالم المؤمنين أميـــر اإلمام يطلق حينما

فقطعًا يسلك بالجور»، النصـرة أطلب أن «أتأمروني الرائعة: كلمته



١٥٠١٥١

وهو النهج ذلك الشـــريف› فرجه تعالى اهللا المهدي‹عجل اإلمام

المباركة. الشجرة لهذه الطيبة الثمرة

٣٤٥

إال الشريف› فرجه اهللا تعالى المهدي‹عجل يقتفي اإلمام ال

الكرام. أجداده آثار

٣٤٦

الشـــريف› فرجه تعالى اهللا اإلمـــام المهدي‹عجل يقيم ال

واللين على العدل وانما والعنف, الشدة على قواعد حكمه أساس

والحسنى. والرحمة

٣٤٧

بين سيحكم اهللا تعالى فرجه الشريف› المهدي‹عجل اإلمام

داود‹عليه النبي طبق حكم وعلى دعاواهم بعلمه في ويبت الناس

السالم›.



١٥٢١٥٣

٣٤٨

مع الشـــريف› فرجه تعالى المهدي‹عجل اهللا اإلمام يكون

فيه يكون الذي بالقدر نفســـه رؤوفًا رحيمًا, والمســـاكين الناس

والمسؤولين. عماله على وحسيبًا حازمًا



١٥٢١٥٣

العلم

٣٤٩

بماذا سيبتلى يدري ال اإلنســـان فإن العلم, هو المطلوب

الذين من يكون لئال يتحدث وكيف يتصرف له أن ينبغي وكيف

إنفاقه ويتصور فينفـــق يحتسـبون}، يكونوا لم ما اهللا مـن لهم {بدا

له ينكشف ثم حسنة ويتصورهما يخطب أو يكتب أو حســـنة،

أولى العلم أهل ونحن كانت سيئات, كلها أعماله أن ذلك بعد

الخطير. األمر هذا إلى واالنتباه بااللتفات

٣٥٠

وأحكام اإلســـالم الدين أصـــول يعني العلـــم أن اعلموا

وأخالقه وآدابه وهداية الضالل.



١٥٤١٥٥

٣٥١

الدنيا في منه طالبه ينتفع الذي المطلوب,هو العلم العلم

غيره. منه ينتفع كما واآلخرة

٣٥٢

وإن كانا وكثرة التعليـــم بالتعـــب ال يقاس النافـــع العلم

أيضا. فيه مطلوبين

٣٥٣

تعالى. اهللا عن بعدا يزيده إال ال صاحبه به ينتفع ال علم

٣٥٤

وجهده كل وسعه له ويستفرغ واحد في علم يتخصص من

العلم أحد ذلك كان الدرجات فيه ويتفوق علـــى من أعلى يبلغ

اهتماماته.

٣٥٥

قلوب العباد في اهللا يقذفـــه فلماذا ال نورا, كان العلم إذا



١٥٤١٥٥

النفقة ليكون بخيال تنقصه ال ســـبحانه وتعالى أن اهللا كافة، مع

حتى محالة، ال شـــيء منه أنفق، نقص إذا منا أيا إن حاشاه؟!

فإن محاضرة تدريس أو في الوقت من نصف ســـاعة بذل أنه لو

ماال أعطى لو وكذا ســـاعة من عمره, نصف نقصان يعني ذلك

اهللا أما القدر، بذلك أمواله نقصان يعني فإنه قيمته صغرت مهما

إذن لماذا أعطى, مهما من ملكه شيء ينقص فال وتعالى سبحانه

ألن في الجواب: نقول عباده؟ كل قلوب في نور العلم يقذف ال

وغيره، المخلص بين يميز أي بصير, النقد› يتولى الذي الناقد‹أي

غيره. يعطي يخلص ما ال فيعطي من



١٥٦١٥٧

الحسينية المجالس

٣٥٦

التوفيق العظيم في درك حاولوا صفر، شـــهر بعد انقضاء

اآلخرين توصـــوا أن وأرجوا الحســـيني، العـــزاء مجالس إقامة

كان ســـواء منكم, كال أن وهو بينكم، بذلك، وتتواصوا فيمـــا

يخصص أن فتى يافعا, عليه زال ما وعنده عائلة، أم أسرة رب

أبي اإلمام ساعة، ألجل أو حتى نصف أو ساعة واحدة، ساعتين

عليه›. اهللا اهللا الحسين‹سالم عبد

٣٥٧

النحو على فليعمل وال يملك شيئا، فقيرا أحدكم كان إذا

ينير أو شمعة يشعل كأن االقتصادي، وضعه مع يتناســـب الذي

كل دقائق لمدة عليه› اهللا الحسين‹ســـالم اإلمام ســـراجا باســـم

وإذا أتيحت بيته, في الذين يكونون معه وســـط األفراد أسبوع،



١٥٦١٥٧

وأقاربكم جيرانكم فادعوا التوفيق، وحالفكم أفضل، فرصة لكم

هذا األمر. وسائر المؤمنين لمثل

٣٥٨

في يكون أن أســـبوع، دون عليكـــم يمضي اســـعوا لئال

هذا ففي عليه›؛ اهللا الحسين‹ســـالم اإلمام لمصيبة ذكر بيوتكم

واآلخرة. الدنيا بركة

٣٥٩

هو رأس عليه›، اهللا الحسين‹سالم اهللا عبد أبي ذكر مجلس

من التوفيقات. الكثير إلى ويوصل الذي أوصل الخيط

٣٦٠

وكذلك مجالس لها, ورّوجوا بالمجالس الدينيـــة, اهتموا

والكراســـات القرآن، عليهم›، ومجالس اهللا أهل البيت‹ســـالم

وتعريف وفروعه، الديـــن أصول بتعريـــف التي تقوم الدينيـــة،

االعتقادات لتنتقل اهللا الكبير المتعالي، واآلخرة، وتعريف المعاد

والبنات. األوالد إلى الصحيحة



١٥٨١٥٩

٣٦١

اإلمام أســـبوعية باســـم مجالس أقيموا وصية: على أؤكد

بيوتكم. في اهللا عليه›، الحسين‹سالم

٣٦٢

العزاء إقامة مجالس في منكـــم كل واحد يجهد أن ينبغي

المبارك، الجهد فهذا السنة، مدى على فيه والمشاركة الحسيني

لكم، ذخرا وسيكون منه؛ إبرة رأس قدر حتى سدى يذهب لن

تعالى. اهللا شاء إن حسناتكم، سجل في ويثبت

٣٦٣

اهللا ألحكام استمرار عليه› اهللا الحسين‹سالم مجالس اإلمام

عليهم›. البيت‹سالم اهللا وأهل والسنة وللقرآن لها ودعم تعالى

٣٦٤

جعلت ساٍم ومقام العزاء الحســـينية منزلة رفيعة لمواكب

بالمشاركة يفخرون والشخصيات الوجهاء وكبار العلماء جهابذة

افتخار. أيما فيها



١٥٨١٥٩

٣٦٥

يعزون الحقيقة فـــي هم إنما الحســـينية المآتم مقيمي إن

وسلم›. وآله عليه اهللا ‹صلى اهللا رسول

٣٦٦

ثوابـــا وأجرا جزيال، الحســـينية لخدمة المواكب أن كما

عاقبة له ســـتكون المواكب ومحاربتها لهذه التصدي فإن كذلك

سيئة.

٣٦٧

أو عامدا الحســـينية المواكب طريق في يضع العراقيل من

قبل اآلخرة. الدنيا في دار جزاءه جاهال، سيلقى

٣٦٨

العزاء وفقنا إلحياء مجالس قد كنا بأننا إذا نعلم أن علينا

وأجدادنا وأسالفنا، آلبائنا يعود كله ذلك في فالفضل الحسينية،

سنترك أيضا نحن نعلم بأننا وأن نتذكرهم دائما، أن علينا لذلك

سيد خدمة في وعزائمنا هممنا بحسب وذلك أجيالنا على تأثيرا



١٦٠١٦١

عليه›. اهللا الشهداء اإلمام الحسين ‹سالم

٣٦٩

بيوتكم، في الحسيني الهداية مصباح تضيئوا أن يمكنكم

تمكن فمن العامة، الحسينية العزاء مجالس إقامة خالل وذلك من

عزاء مجالس فليقـــم يتمكن لم ومن فهنيئا لـــه، فعل ذلك من

عزاء مجلس إقامة أيضا فيمكنه تعذر ذلك وإذا بيته، في خاصة

له. قريب أو جار مشاركة مع فقط ألسرته

٣٧٠

يحظى الخاصة أو العامة الحسينية العزاء مجالس يقيم من

األخروية. بركاته تسبق جلية دنيوية ببركات

٣٧١

أهميته العامـــة والمجالـــس الحســـينيات فـــي  للحضور

إلى هـــذه البركات أن ينقل المرء األفضـــل من العظيمة، لكـــن

فليكتف المجالس، هذه أعباء تحمل يستطع لم وإذا بيته، داخل

وستتمكنون بها, سيبارك أن اهللا أعينكم كيف بأم وسترون بأقلها،



١٦٠١٦١

اإلطعام. من حتى

٣٧٢

كنا شاب في محلتنا العزاء، وإذا يحرم أي ال أن لنحاول

المجالس. هذه في المشاركة على فلنشجعهم كهؤالء شبابا نعرف

٣٧٣

حبل هي والتي الحســـينية نحو المواكب الشـــباب لندفع

وسيلة متاحة، ولنكرر محاوالتنا الضالل والجهل بكل من النجاة

وهكذا. وثالثة... وثانية مرة معهم

٣٧٤

الشـــباب بعض اســـتجابة عدم نيأس مـــن أن ال ينبغـــي

إلى حتـــى ينضموا الحســـيني، مجالـــس العزاء في للمشـــاركة

الحسينية. الصفوف

٣٧٥

ثواب فيها الحســـينية المجالس والخدمة فـــي المشـــاركة



١٦٢١٦٣

هذا الحد. عند ال ينتهي األمر ولكن عظيم،

٣٧٦

الســـلطة واضمحالل إلى إضعاف يؤديان والقمع التصدي

لمواكب ســـيد الفكـــر أحيانا، ولكن بالنســـبة ذلـــك وأهم من

العكس. على األمر كان عليه› الشهداء‹سالم اهللا

٣٧٧

على يشـــتدان والضغط القمع كان كلما التاريخ... على مر

وكلما ويقوى، يشتد نورها كان الحسينية, والمجالس المواكب

يزداد والمجالس المواكب لهذه والمتصدين المعارضين عدد كان

وتصلب. المواكب تترسخ كانت

٣٧٨

منهم واحد كل يقوم أن مكان كل في بالمؤمنين أجدر ما

الَعبرة مجال في التعبئة العالمية يمكنه من بما شتى األصعدة على

هي الحسينية التي والشعائر الحسينية المجالس والدمعة، بإقامة

وجل. عز اهللا لشعائر الظاهر االمتداد



١٦٢١٦٣

٣٧٩

يرى الشعائر الســـالم› أن الحسين‹عليه اإلمام يرضي مما

كافة في اإلسالمية واألخالق بالفضيلة مصحوبة باسمه التي تقوم

والذين السلبيين، الرد على أو مقام المناقشة في حتى المجاالت،

الفضيلة. يراعون ال

٣٨٠

الحسينيات وبناء الحسينية، الشعائر بتعظيم االهتمام ينبغي

وتعميم مظاهر الهيئات، والمواكب وإنشاء العزاء، وإقامة مجالس

والبيوت الشوارع في المستحبة، أنواعها بكافة والمصيبة الحزن

إلى الناس مثلى لجذب وسيلة فإنها العامة وغيرها؛ والمحالت

كل بسببه ويســـتلهموا ونفوســـهم، عقولهم لهم ليفتحوا الدين

واآلخرة. الدنيا بجوامع السعادة في فيحظوا خير،

٣٨١

بقدر اهللا عليه› الشهداء‹ســـالم سيد من بركات اســـتفيدوا

وإحيائها. مجالس العزاء في المشاركة خالل من اإلمكان, وذلك



١٦٤١٦٥

٣٨٢

عليه› الشهداء‹سالم اهللا سيد عزاء مجالس عقد إلى اسعوا

واآلخرة. الدنيا بركة إليكم تجلب فإنها بيوتكم في

٣٨٣

عليه› سواء اهللا لسيد الشهداء ‹ســـالم مجلسًا من يقيم كل

عاشوراء أم وفي صفر, في أم محرم وفي للنساء، أم كان للرجال

إليكم. البركة يجلب ذلك كل غيرها, في

٣٨٤

سالمة ومنها البركة يجلب عليهم› اهللا البيت‹سالم أهل ذكر

يجلب البركة أن عليه تكون ذريته صالحة أن يريد الذرية, فالذي

كل عليهم› اهللا البيت‹سالم أهل ذكر مجالس بيته وذلك بإقامة في

وإمكانيته. قدرته حسب

٣٨٥

البيت‹سالم أهل مجالس ذكر أن يقيم أحدكم استطاع إذا

من يتمكن لم إذا أما كثيـــرة, فوائد لذلك فإن يوميًا عليهم› اهللا



١٦٤١٦٥

مرة في حتى كل يوم فال بأس في كل أسبوع أو كل شهر أو ذلك

السنة.

٣٨٦

سيد بمصباح بيوتكم اإلخوة األعزاء أن تنيروا أيها اسعوا

اهللا مصابه‹سالم على العزاء مجلس إقامة خالل من الشهداء وذلك

عليه›.



١٦٦١٦٧

الكريم الشهر

٣٨٧

به اختص وتعالى، ســـبحانه اهللا شهر هو رمضان شهر إن

نحو والتغيير اإلنسان, حياة لتنظيم شهر فهو الشهور، دون باقي

سبحانه. هللا دنس، والطاعة من كل والتطهر األفضل,

٣٨٨

المعصية ويكفون عن يتورعون ال الناس من فريقا هناك إن

فيها التفكير عـــن يتورعون بل فحســـب, المحرمات وعن عنها

جوارحهم وتصوم العامة، المفطـــرات عن يصومون فهم أيضا،

فيها, التفكير جوارحهـــم عن تصوم ارتكاب الذنوب، كما عن

وأقسامه. الصوم مراتب أعلى وهو الخاص, خاص صوم وهذا



١٦٦١٦٧

٣٨٩

قد آدم بني عمل بيد أن ُتغّل الشياطين، رمضان شهر في

حذرين فلنكن جديد، عليه من الشيطان فيتسّلط من الغّل يفتح

يقظين منتبهين جدا!

٣٩٠

والتقوى، والصـــالح عن الخير بعيدا اإلنســـان مهما كان

نفسه, لتغيير المبارك رمضان أجواء شـــهر من يستفيد أن يمكنه

فرصة رمضان وشهر اإلنسان، في القدرة هذه أودع تعالى اهللا فإن

لهذا األمر. مناسبة جدا

٣٩١

وشهر خطوة, خطوة ولو نفسه اإلنسان يغّير أن الممكن من

للتغيير. جدا جيدة مناسبة رمضان

٣٩٢

إذا دخل بحيث إلى ترويض وانتباه بحاجة نحن, جميعا,

قليال, ومالك تغّير ولو منه يكون قد رمضان وخرج شهر أحدنا



١٦٨١٦٩

وهي السور المكروهات، بالمســـتحبات وترك هو العمل التغير

إذا اعتبرنا الواجبات التي ينبغي اجتيازها أو القنطرة الثانية الثاني

األولى. السور أو القنطرة والمحرمات

٣٩٣

النفس، وتغيير بناء الذات شـــهر المبارك هو شهر رمضان

العلم ذلـــك أهل في يســـتوي الجميع، مطلوب من األمر وهذا

مجال فثمة الطريق في هـــذا المرء درجة يبلـــغ ومهما وغيرهم،

للرقي أيضا.

٣٩٤

وترك الواجبـــات أداء حـــد عيني في واجـــب الذات بناء

المبارك شـــهر رمضان في يحاول أن اإلنسان فعلى المحرمات،

أصبح وأنه فعال تغير أنه يعتقد فيها مرحلة يبلغ حتى يعمل أن

السابق. وأفضل من أحسن

٣٩٥

في شـــهر والواردة واألعمال والزيارات واألدعية الصلوات



١٦٨١٦٩

المرء أن بناء الذات، بيد لتحقق المبارك بنفسها معدات رمضان

مشاغل مع تزاحمها بسبب كلها، بها للقيام الوقت يسعه ال قد

هنا, من مثال, كالتبليـــغ األخرى هي مطلوبة تكـــون أخرى قد

ألنها النفس، محاسبة طريق أسهل من للتوفيق طريق هناك فليس

اإلنسان. على كبير تأثير ولها جدا مطلوبة

٣٩٦

بعض وقته من شـــهر رمضـــان يوم المـــرء كل ليخصص

الماضية، خالل الســـاعات منه مضى قد ما ليراجع فيه، ويخلو

أعطى، وما أخذ وما رأى وما ســـمع وما قال وما عمل ما فينظر

ليدقق وباختصار.. وزمالئه؟ وأصدقائه زوجته مع تصرف وكيف

من يزيد ذلك على أن بعد ليصمم فيم صرف وقته؟ نفســـه مع

سيئاته. من ويقلل حسناته

٣٩٧

بالخصائص الفضيل شهر رمضان وجل عز اهللا خص لقد

االهتداء أجل من مهيأة فرصة فهو لذا الشهور، سائر دون العظيمة

والهداية.



١٧٠١٧١

٣٩٨

النفس محاسبة إلى الكريم رمضان شهر في التوجه ينبغي

وما قال وعمل، فيها ما الشخص ولو لدقائق يستعرض يوم كل

يومه وليلته. خالل وترك، عنه سكت

٣٩٩

اإلمام دعـــاء قراءة الفضيل رمضـــان شـــهر المهم في من

شهر ليالي من السحر في يدعو به الذي كان السجاد‹عليه السالم›

حمـــزة الثمالي ‹عليه المحدث الثقة أبو رواه ممـــا رمضان، وهو

جزءًا فليقرأ الدعاء، كل لقراءة الشخص يوفق لم وإن الرحمة›،

التي إصالح النفس أبواب من فإنه وخشوع، بتفهم ليلة كل منه

األعداء. أعدى هي

٤٠٠

بما واألحاسيس، المشـــاعر المبارك رمضان يلّطف شـــهر

يشعر اإلنسان تجعل التي الصيام، وخاصة البرامج، من فيه جعل

ينبغي لذا المحرومين، مآسي بنســـبة، ولو ويعيش، الفقر بآالم

والمحرومين بالفقراء ذي قبل من االهتمام أكثر الكرام للمؤمنين



١٧٠١٧١

الحرمان استشرى فقد بلدهم، في وخاصة العالم، بالد كل في

المناهج الوضعية الناقصة، جـــراء من البالد من كثير في والفقر

ذلك ويكون والمستوعبة، الكاملة تعالى اهللا أحكام عن واالبتعاد

المؤلمة. تقليص هذه المعاناة سبيل في خطوة

٤٠١

تعالى اهللا خصه الذي الفضيل رمضان شـــهر استقبال في

إلى البشرّية إلسعاد الســـماء تاريخ كتاب في أعظم فيه أنزل بأن

بأن وســـلم› عليه وآله اهللا األكرم‹صلى الرســـول وخصه األبد,

المؤمنين لعامة ينبغي كرامتـه», أهل من فيه بقوله:«وجعلتم وصفه

أنفســـهم يهيئوا األرض أن أرجاء من مـــكان في كل والمؤمنات

الربانية العظيمة والشاملة. الضيافة هذه لالستفادة الكاملة من

٤٠٢

لتكثير الجـــاد العمل والمؤمنـــات المؤمنين علـــى ينبغي

وندوات األدعية الحسينّية، الشـــعائر وتعظيم الدينية، المجالس

الجماعة صلوات وإقامة ولياليها، رمضان شهر أيام في الشريفة

وتفسيره، وتجويده فيه، والتدبر الحكيم القرآن تالوة وحلقات



١٧٢١٧٣

األماكن وسائر وحســـينّية، ومعهد، ومدرسة، مسجد، في كل

أو فيها، المؤمنين وجمع أكبر قدر ممكن من المناســـبة، العامة

من وســـلم› وآله عليه اهللا األعظم‹صلى النبـــي أمر والعمل بما

والضعفاء. للفقراء حتى الكريم الشهر هذا في اإلطعام تعميم

٤٠٣

النبوّية الخطبة قراءة المبارك رمضان شهر في علينا ينبغي

علي‹عليه المؤمنين أمير اإلمام الشـــريفة، التي رواها الرمضانية

العملّية الحياة على تطبيقها ومحاولة وتدبر، تأمل قراءة السالم›

طاقته وقدرته. حسب كلٌّ الشهر، هذا وليالي أيام في

٤٠٤

الحكيم تالوة القرآن المبارك رمضان شهر في علينا ينبغي

فمن الدنيا واآلخرة، لســـعادة األدبي المقياس فهو فيه، والتدبر

الدين. شقي في تركه ومن الدارين سعد في اتبعه



١٧٢١٧٣

التاريخ

٤٠٥

فعله األمويون أراد مـــا لتعلموا بأنفســـكم التاريخ اقرؤوا

رسول السالم›؟ ولماذا قال الحسين‹عليه دور هو وما باإلسالم،

الهدى مصبـاح الحسـين «إن عنه: وآله وســـلم› عليه اهللا‹صلى اهللا

النجاة»! وسفينة

٤٠٦

السالم› الحســـين ‹عليه دم على متوقفا اهللا دين إنقاذ كان

ومن أثر, من بقي لإلسالم لما بيته الحســـين وأهل ولوال شهادة

التاريخ. فليراجع شاء

٤٠٧

وسلم› وآله عليه اهللا نبينا‹صلى لســـلوك مثيال رأيتم هل



١٧٤١٧٥

ونبله وأمانته صدقه من يعرفونه ما مع قومه يحاربه التاريخ؛ في

من القاســـية ويطردونه الحروب أنواع بمختلف أخالقـــه، وكرم

دين من يختارون وما أحرارا يتركهم ثم رأســـه، ومسقط موطنه

حياة! وطريقة

٤٠٨

قومه يهـــدي وســـلم› وآله عليـــه اهللا الرســـول‹صلى كان

ثم الغي عن طريق ويميزه الرشد طريق ويوضح لهم وينصحهم

االختيار لهم. يترك

٤٠٩

وســـلم› عشرات وآله عليه اهللا رد النبي األكرم‹صلى لقد

أحدا يجبر أن دون الكتاب شنها أهل التي واالعتداءات الحروب

اإلسالم. على منهم

٤١٠

اهللا‹صلى رسول فيها أجبر واحدة حالة التاريخ يسجل لم

حافل اإلسالم، والتاريخ اعتناق على ذميا وســـلم› وآله عليه اهللا



١٧٤١٧٥

سجل وحفظ وسلم› وآله عليه اهللا المصطفى‹صلى النبي بسيرة

الدقائق عن حياته.

٤١١

فـــي وحـــده اهللا› المجلســـي‹رحمه العالمـــة خّصـــص

أي صفحة أربعمئة ذات عشـــرة مجلدات األنوار› موسوعته‹بحار

اهللا‹صلى رسول عن كلها أكثر أو صفحة أربعة آالف ما مجموعه

المسلمين ومع مع وسيرته وأخالقه وحروبه وسلم› وآله عليه اهللا

رسول أجبر واحدا فيها موقفا تجدون ال الكتاب.. وأهل المشركين

اإلسالم. على يهوديا أو نصرانيا وسلم› وآله عليه اهللا اهللا ‹صلى

٤١٢

علي‹عليه اإلمام النـــاس من المطلقة األكثرية بايعت لقد

معارض هناك كان إن ليبحث المنبر يصعد ذلك ومع الســـالم›,

التاريخ؟! في نظيرا تجدون لهذا معارضته! هل سبب هو وما له،

٤١٣

يشـــيدون والذين األيوبـي› صـالح الديـن كتب‹محبـو لقد



١٧٦١٧٧

ألنهم إال ليس إنسان قتل قرابة مليون أنه ويعظمونه بشـــخصيته

في الرأي. يختلفون معه

٤١٤

من إيمانهم يتزلزل المؤمنين والمؤمنات أن على ينبغي ال

توجب أحداث التاريخ من األيام وعلى مر هذه نشاهده خالل ما

ويقرؤوه القرآن يراجعـــوا أن عليهم بل المؤمنين, بعض إخافة

المســـلمون فيها تعالى اهللا نصر مواقف أّية ليروا آياته ويتدبروا

نصرهم؟! وكيف

٤١٥

يبدو فيها النصر كان مواقف في المســـلمين اهللا نصر لقد

لهم النصر، اهللا كتب ذلك العقلية، ومع بالحســـابات مستحيال

األحزاب. معركة وأهمها المواقف تلك ومن

٤١٦

ولكن اإلســـالم، صدر في بالنصـــر المســـلمين اهللا وعد

عندما قلوبهـــم مرض كّذبوا اهللا ورســـوله في والذين المنافقين



١٧٦١٧٧

ونحن غـرورًا}، ورسـوله إّال وعدنا اهللا وقالوا :{مـا رأوا األحزاب

للمؤمنين اهللا وعد في لالمتحان نفسه، أفنشـــك معّرضون اليوم

اهللا، المصّدقين وْعَد الثابتين على اإليمان من نكون أم بالنصر!

السوء؟! الظاّنين به ظّن غير

٤١٧

عليه اهللا اهللا‹صلى رســـول ســـيرة والِحظوا اقرؤوا التاريخ

وتاريخ أهل الســـالم› علي‹عليه وأمير المؤمنيـــن وســـلم› وآله

األمر, لهـــم كان الذي بالمقـــدار فإنه الســـالم›، البيت‹عليهـــم

أميرالمؤمنين ‹عليه صنعـــوا؟ كان مـــاذا الفرصة, لهـــم وأتيحت

دولة أكبر يحكم وكان األرض، وجه على حاكم أكبر الســـالم›

السالم› استشهد‹عليه لما ولكنه اليوم، ذلك في البســـيطة على

مديونًا؟! يموت وزعيم بحاكم سمعتم هل مديونًا، كان

٤١٨

بن علي اإلمام األرض، وجه على حكومة أكبر رئيس إنَّ

ولذلك شيء؛ عنده وليس مديونًا يموت السالم› طالب‹عليه أبي

أمير ديون وهو يسدد مديدة السالم› مدة اإلمام الحسن‹عليه ظل



١٧٨١٧٩

عليه اهللا‹صلى اهللا رسول شأن كان وهذا السالم›, المؤمنين‹عليه

ثم لما ويوزعها كانت تأتيه المالييـــن أيضًا، فقد وســـلم› وآله

رســـول توفي قاضي ديني.. حيث علي أنت يـا قال: الوفاة حضرته

وكانت درعه مرهونة.. مديون وسلم› وهو وآله اهللا عليه اهللا‹صلى

وعلينا تأمل، إلى بحاجة األمور هذه إنَّ يذكر.. أْن ِمْن أشهر وهذا

األطهار ‹عليهم السالم›. بهؤالء نقتدي أن

٤١٩

اإلســـالمية، الدولة في مجاال لنفســـه يرى أال الفقـــر كاد

فقيرا الســـالم› علي‹عليه المؤمنيـــن أمير اإلمـــام إذا رأى حتى

مع تتالءم ال طبيعية ويعتبره ظاهرة غيـــر منه، يســـتغرب واحدا

به يعيش بمرتب يأمر ثم اإلسالمي، والنظام المسلم، المجتمع

البلد في يكون ال حتى باإلسالم، يدين ال نصراني أنه مع رغدا

العالم يعـــرف ولكي والحرمان, مظهر واحد للفقـــر اإلســـالمي

على الفقر، تقضي الحكومة اإلســـالمية المســـلمون,أن فيه بما

بل فحسب، المسلمين إلى بالنســـبة وترفع مستوى الفقراء, ال

الدولة رعاية ماداموا تحت المســـلمين غير عن الفقر حتى تنفي

اإلسالمية.



١٧٨١٧٩

٤٢٠

تعمر طويال، كانت حقيقة اإلسالمية الحكومات أن نرى

الرئيس يكن ولم الحكومة، وبين األمة بين المتبادل للحب وذلك

أشبه، حّتى وما و‹حرس› و‹استخبارات› إلى‹أمن› ما يحتاج يوما

الناس. من يحميه

٤٢١

يعتنق جعله الذي فما شابا مشـــركا، الغفاري ذر كان أبو

هي وكم مثاليا؟ وإنسانا مسلما، أصبح حتى رأى ماذا اإلسالم؟

خالدة! آثاره التي بقيت كثيرة

٤٢٢

جهد أبي ثمرة هم الكبار، الشيعة علماء من هناك المئات

وصدقوا, فكانوا رأوا أبا ذر هـــؤالء إن حيث عنه›, ذر‹رضي اهللا

وقدموا. وعملوا ووصلوا وصاروا

٤٢٣

بعد تســـجل الحضارات ولم اإلسالم، قبل ير التاريخ لم



١٨٠١٨١

في االجتماعي الضمان بعمق اجتماعيا ضمانا اليوم حتى اإلسالم

اإلسالم.

٤٢٤

من فريق حربـــه ضد في خالد اتبعها األســـاليب التي إن

ذريعة وتحـــت الردة›، ب‹حروب ســـميت حروب في المســـلمين

الكريم‹صلى الرسول لنهج تماما مخالفة كانت المرتدين محاربة

خالد أساليب كانت حيث وتعاليم اإلسالم، وسلم› وآله عليه اهللا

واألماكن المرتفعات مـــن بقذفهم المســـلمين قتل تتلخص في:

أوصالهم، وقطع والتمثيل بهم، أحيـــاء، وهم وحرقهم العالية،

عليه الكريم‹صلى اهللا الرسول كان حين في اآلبار، في وإلقائهم

بالكلب. حتى عن المثلة ينهى وسلم› وآله

٤٢٥

العلماء من يحســـب شخصا ترى حقا, أن المؤسف من

اإلسـالمي›، بـ‹القائد األيوبي الدين صالح عن ما في موضع يعّبر

حرق أنه يقرون مذهبه هم على وأتباعه ومن محبوه حتى أنه مع

البالغ كل سكانها أرواح بأكملها, فأزهق واحدة مدينة واقعة في



١٨٠١٨١

والشيوخ!! واألطفال النساء وبينهم ألفا خمسين عددهم

٤٢٦

بدءًا أي منذ البداية جاء به اإلسالم ما كل األمويون لقد أنكر

بعدم اطمأن أن جمعهم بعد قال في سفيان الذي أبي شيخهم من

وال جنة من مـا سـفيان أبو به يحلف «والذي غيرهم: من أحد وجود

كان يعمل الذي األموية الدولة مؤسس معاوية بابنه مرورا نـار»،

وسلم› وصرح وآله اهللا عليه الرســـول‹صلى اسم لطمس جاهدا

محمدا يقول: «أشـهد أن المؤذن ســـمع عندما ندمائه ألحد بذلك

الذي بيزيد ثم ... دفنـا.» دفنـا إال واهللا معاوية: «ال فقال اهللا» رسـول

كفره: بذلك معلنا قال فيما فكان وضالال وفسقا كفرا أعلنها

ــال ـــك ف ـــل ـــم ـــال ب ــــم ــــاش ـــت ه ـــب ـــع ل

ــــزل ن ــــــــي  وح وال  ــــــــاء ج ــــر ــــب خ

العام. المحفل في الخمر وشرب القمار مائدة بسط ثم ...

٤٢٧

المنكرات الخمر ويعمل يشـــرب معاوية يزيد بن لقد كان

أيضا كأبيه كان ولكنه أبوه معاوية، قبله من ذلك يفعل كان كما



١٨٢١٨٣

الشام خرج من المنكرات فعل أراد إذا فكان على ذلك، يتســـتر

تسمى‹حوارين› وصور النبطية من قريبة لبنان جنوب في قرية إلى

أو ثالثمئة مئتي زهاء اآلن وتبعد إلى موجودة ومعروفة زالت ما

الحسين ‹صلوات اإلمام قتل بعد أن ولكنه الشـــام، عن كيلومتر

أمنيات جده له، وأنه قد حقق قد خال الجو أن عليه› تصور اهللا

في مدعيا المســـلمين قـــام علنا أمام مأل بما قام ولذلك وأبيه،

وسلم›؛ وآله عليه اهللا ‹صلى اهللا رســـول خليفة أنه نفسه الوقت

كانـــت أولى خطط وهذه اإلســـالم, صورة تشـــويه بذلك يريد

عليه. القضاء بهدف اإلسالم مواجهة في األمويين

٤٢٨

بني المصطلق من جذيمة بني على الوليد بن أغار خالد لما

المؤمنين أمير اهللا عليه وآله وسلم› اهللا‹صلى بعث رسول ظلمًا،

لورثته, ديته قتيل لكل فأعطى ليتدارك األمر الســـالم› عليًا‹عليه

ديته ونحوها، بصدمـــة أو ووحشـــة، خوفا جنين‹سـقط› ولكل

ثمنه, ألصحابه أعطـــى منهم تلف أو مال ضاع ولـــكل لوارثه،

من فقدوه قيمته, ولما والمواشـــي األنعام من الســـاقط وللجنين

أو المفقود الرســـن‹الحبل› وثمـــن األمـــوال أثمانها, أو المتـــاع



١٨٢١٨٣

اإلغارة؛ ليفرحن لروعتهن في للنساء وماًال الرعاة, من المتقطع

اإلغارة من لفزعهم للصبيان؛ وماًال من الخوف, ما أصابهن بدل

أصابهم مما ال يعلمون لمـــا وماًال الذعر, من لما أصابهم جبرا

ميلغة من كســـر أو فقدوه لمـــا لهم ماًال وأعطـــى اإلغارة, في

وآله عليه اهللا اهللا ‹صلى رســـول عن ليرضوا ماًال الكالب,وأعطى

لهذا الصنيع مثيًال اليـوم› في عالم التاريخ‹حتى يجد وسلم›.. فهل

تدارك تستوجب التي النادرة، الفاضلة الرفيع، واألخالق اإلنساني

الميلغة‹الكسرة من حتى األطفال، وضمان وفزع النساء روعة حتى

الماء›. منها الكالب تشرب التي الخزف

٤٢٩

درجاته› اهللا أعلـى الراحـل الشـيرازي األخ‹اإلمام الســـيد كان

وغيرها واألشـــعار عبر الخطب والكتب باالهتمام مؤكدًا يوصي

الواحدة,واألخوة كاألمة عمليًا، المنســـية تعالى اهللا أحكام على

واأللـــوان واإلقليميـــات القوميـــات بيـــن فـــال فـــرق اإليمانيـــة

اإلســـالمية والحرية األمـــور, في باالستشـــارة وغيرها,واألخـــذ

اإلسالمي إطارها في والتعددية والصحيحة, الصادقة المشـــروعة

وغيرها... وغيرها



١٨٤١٨٥

٤٣٠

معقل وهي مكة المكرمة في أن المشركين التاريخ يحدثنا

وسلم› وآله عليه اهللا عين الرســـول‹صلى آنذاك، عندما الشـــرك

تركوا ســـبحانه، مســـلمًا، يحكم فيهم بحكم اهللا حاكمًا عليهم

وأخذوا جيل، فيها وتوارثوها جيًال بعـــد نشـــؤوا التي قوانينهم

من لمســـوه لما وجماعات؛ أفرادًا اإلســـالم لواء تحت ينضوون

وحيويتها. اإلسالم ومتانتها أحكام تفوق

٤٣١

قانون أن وجدنا المشـــرق اإلنساني التاريخ استعرضنا إذا

حقول شـــّتى في المجتمع إدارة كيفية في األفضل اإلســـالم هو

إلى جانب االقتصاد السليم، السياسة الحكيمة، إلى ففيه الحياة؛

تاريخ العالم منذ يشهد الجرائم، بدرجة لم جانب انخفاض نسبة

منها. قريبًا وال بل نظيرًا، لها اليوم هذا وحتى الغابرة العصور

٤٣٢

تؤكد التي التاريخ ذكرها التي من األمثال العديد هناك إن

في الحروب كانت الذي ففي الوقت وإنســـانيته رحمة اإلســـالم



١٨٤١٨٥

لم والنسل الحرث وتأكل المؤلفة من البشر األلوف تبيد الجاهلية

عليه اهللا اهللا‹صلى رسول حكومة في الحروب جميع ضحايا تبلغ

كال من شخصًا ألفًا وأربعمئة بلغت العشرات، والتي وسلم› وآله

بالطابع الدفاعي تّتسم كانت الحروب هذه جميع أن الطرفين, مع

المسلمين. قبل من البحت

٤٣٣

يرأســـها كان والتي األرض، وجه حكومـــة على أكبر في

الســـالم› وكانت بن أبي طالب‹عليه علي أمير المؤمنيـــن اإلمام

اليوم، العالم في هذا خريطة حســـب من الدول تضم العشرات

يســـتعطي، فقير وجود يعهد اإلســـالم,لم تطبيق قوانين وببركة

لمرة الشاذة الظاهرة السالم› هذه اإلمام‹عليه رأى عندما حتى أنه

مستنكرًا هذا؟ ما وقال: استغرابه أبدى حكومته طول في واحدة

فترة آخر إلى ذلك تكرر مثل أن التأريخ لم ينقل ثم الظاهرة. هذه

أخرى. مرة السالم› حكومته‹عليه

٤٣٤

المؤمنين علي أمير فتـــح اإلمام العالم تاريخ في مرة ألول



١٨٦١٨٧

وسمح الحرة، المظاهرات باب للناس السالم› طالب ‹عليه أبي بن

وقد تم غير مشروعة، مســـالة في آرائهم حتى عن لهم بالتعبير

جميع من االستبداد بأســـره يلّفه ظالم العالم كان في زمن ذلك

الجهات.

٤٣٥

سنوات القضاء القضاة الذين كانوا يمارسون أن التأريخ ذكر

ظاهرة عليهم تعرض حيث لم حّد الســـرقة، في اختلفوا طويلة

كما الشرعي لها, بالحكم علم على ليكونوا من قبل، الســـرقة

الفقهاء والقضاة من وجمع القضاة، قاضي داود البن أبي حدث

السالم›, علي الجواد‹عليه بن جعفر محمد أبي اإلمام بمحضر

لقانون والجامعة الشاملة اإلصالحية على بكل وضوح يدل ما وهو

المجاالت. جميع في اإلنسان تأمين سعادة في اإلسالم

٤٣٦

جمعاء، اإلســـالمية األمـــة على تعالـــى اهللا مـــّن أن بعد

الكبيرة النعمـــة بهذه والشـــعب العراقي الجريح بالخصـــوص،

العاليات، العتبـــات بزيارة التشـــرف وحرية العصر› بزوال‹طاغيـة



١٨٦١٨٧

والتي شعبان ١٥ الســـالم› في الحسين‹عليه اإلمام زيارة وخاصة

في الضحايا مـــن واأللوف األلوف األبي الشـــعب قّدم مثلها في

ضحايا نؤبن أن يجدر السالم›, الحسين‹عليه اإلمام طريق زيارة

نصرتهم بدمائهم ســـّجلوا الذين المظلومين الشعبانية االنتفاضة

خاصة وللعراق للتاريخ وخّلدوا الســـالم›، الشـــهداء‹عليه لسيد

وأهاليهم ذويهـــم نعزي وأن والفـــداء, التضحيـــة البطولة ُمثـــل

حفظ األمـــة العظيمة، الذين هذه أبناء وعامـــة بل المفجوعين،

في فيما حفظ لهم الكـــرام بأولئك العزة والشـــموخ لهم التاريخ

المقام. هذا

٤٣٧

الحسيني محمد العظمى السيد اهللا آية األكبر األخ كان لقد

الشـــريف للحديث ظاهرًا مصداقًا درجاته› اهللا الشـــيرازي ‹أعلى

ورثة «العلماء عليه السالم: الصادق اإلمام اهللا عبد أبي عن المروي

أظهر من السالم› وعليهم وآله نبينا األنبياء‹على أن إذ األنبياء»؛

في طاقاتهم كل يستفيدون من أنهم الصفات الخيّرة من فيهم ما

الدنيا الحياة مباهج من بشـــيء يعبؤون وال وجل، اهللا عز سبيل

نعومة ومنذ عليه› ســـار‹رضوان اهللا وقد تعالى، اهللا حساب على



١٨٨١٨٩

اهللا سبيل في قدراته يجّند كل كان النهج، فقد هذا على أظفاره

كان حساب اهللا، بل على الدنيا من بشـــيء يعتني سبحانه، وال

تمامًا. العكس على

٤٣٨

آية اهللا لرحيل السنوية الذكرى في ونحن ذكره.. مما يجدر

كان يضمره ما األليم الشـــيرازي الحسيني السيد محمد العظمى

ومآسيهم المســـلمين قضايا أجله.. من ويواصل بذكره، ويلهج

وخاصة غيرها، اإلسالمية أم في البالد سواء في مكان، كل في

فلسطين ومأســـاة الجريح، العراق بها مّر التي العقود الســـوداء

وأفغانستان، وغيرها. الدامية والمستمرة،

٤٣٩

الشيرازي‹رحمة الحسيني محمد السيد العظمى اهللا آية كان

مختلف مع وجلســـاته، وبياناته، بكتبـــه، العدة يعد عليه› اهللا

وتجار وسياسيين ومثقفين، علماء، من العراقي الشعب شرائح

المظلوم خالصه. العراق فيه يجد لليوم الذي



١٨٨١٨٩

٤٤٠

الممتدة، المأساة صفحات من أخرى صفحة انتهت وهكذا

الفخ، العراق في طاغوت بوقوع اآلمال، تعالى بعض اهللا وحقق

العراقي المســـلم، الشـــعب أيدي من الهروب يجـــده لم حيث

قعر في المعذبين دعوات واستجاب بفضله المنتقم، اهللا فأدركه

الســـتصراخهم وصرخ واأليتام، والثكالى واألرامل الســـجون،

وبالد األرض بقاع في ورحم المشـــّردين المستصرخين، صريخ

ذلك مدى حرماتها على هتكت التي للمقدســـات الغربة، وثأر

التاريخ األسود.

٤٤١

اهللا أشـــكر وإذ صدام الطاغية على القبض ألقي أن وبعد

الشـــعب عمت التي العظيمة النعمة هذه على الودود، المتفضل

بل كلها، اإلســـالمية بـــل األمة العراق، في المســـلم المظلوم

كل بانتهاء النعمة يكمل هذه أدعوه متضرعًا أن جمعاء، اإلنسانية

بشروق ويتمها عقودًا طويلة، دامت الكبرى، والتي المأساة ذيول

وأبارك الصابـــر، األبي الشـــعب لهذا الزاهر الغد الســـعيد فجر

الحوزات من شـــرائحهم بعامة والخارج، الداخل في لجميعهم



١٩٠١٩١

والخبراء األوفياء، والجامعيين الكرام والعشائر المقدسة، العلمية

اإللهي االنتصار هـــذا وغيرهم... والكســـبة والتجار والموظفين

المظلوم. للشعب

٤٤٢

المقدســـة، واألبرياء العتبات اســـتهدفت التي التفجيرات

والكاظمية كربـــالء مدينتي فـــي الحســـينّية بالشـــعائر القائمين

عاشـــوراء يوم وفي الشـــهر الحرام، وغيرهما في المقدســـتين،

الحريـــم الطاهر لمراقد األئمة األطهار وأهانت وهتكت بالذات،

الجواد واإلمام الكاظم واإلمام الحســـين اإلمام الرســـول آل من

أجمعين› مهوى عليهم العباس‹صلـــوات اهللا الفضل أبي ومرقد

في الملعونة امتـــدادًا لخط‹الشـجرة تمثل المالييـــن، مئات أفئدة

وشمر سعد، بن وعمر زياد، وابن يزيد، في المتجسدة القـران›

وأضرابهم. الجوشن ذي بن

٤٤٣

التفجيرات فـــي والمصدومين والجرحـــى يمثل الشـــهداء

بالشعائر القائمين واألبرياء العتبات المقدســـة، اســـتهدفت التي



١٩٠١٩١

وغيرهما المقدستين، والكاظمية  كربالء مدينتي في الحســـينّية

اإلمام في المتجسّدة الطيبة› لخط‹الشجرة امتدادًا الحرام الشهر في

بن الحسن األكبر والقاسم وعلي العباس الفضل وأبي الحســـين

أجمعين›. اهللا عليهم وأمثالهم‹صلوات

٤٤٤

القائمين في الشـــهر الحرام، على الظالمة إن االعتداءات

وغيرها، باكستان كويتة في العّزل المؤمنين من العزاء بمراســـيم

القران›. الملعونة في أمية‹الشجرة بني امتدادًا لخط تمثل

٤٤٥

بـــاءت باإلخفاق لكل الطائفية الفتـــن أن التاريـــخ أثبت

الذهبية، الفـــرص وضياع الطاقـــات، وســـّببت هدر األطراف،

العكر. الماء في لها المشترك العدّو واصطياد

٤٤٦

وأمير األعظـــم النبي لســـيرة المنير والمشـــرق التاريـــخ

بنماذج زاخر حكمهما، إّبان والســـالم› الصالة المؤمنين ‹عليهما



١٩٢١٩٣

وعدم للجميع، واإلحسان بالنسبة العدل تعميم على تدّل كثيرة،

اإلسالمية، الحكومة أعداء حتى األقليات، واحد من فرد ولو ظلم

منهم. المنافقين وحتى األعلى، الحاكم وأعداء

٤٤٧

فـــي المظالم ترتطم وغربها، بشـــرقها الدنيا كانـــت يوم

وأعظم أقوى يشـــكلون المســـلمون كان متمادية قرونًا والرذيلة

بينهم الكريم القرآن أحكام بنسبة تفشـــي األرض وجه على أمة

لها. وتعاطيهم

٤٤٨

في واضحا شيئا هناك أن يعرف اإلسالمي, المتتبع للتاريخ

وهو أال اهللا عليهم›, المعصومين‹ســـالم األئمة تاريخ دقائق أدق

ذلك على فكرهم يقصروا لم فهم والتقصي بالفكـــر, بعد النظر

مئة بعد وما اليوم, ذلك الحســـبان, ما بعد أخذوا في بل اليوم,

وطريقة للشيعة, قيادتهم كيفية في سنة ألف بعد ما وحتى سنة,

لهم. وتوجيههم ونهيهم أمرهم



١٩٢١٩٣

٤٤٩

فرصة من عليهما› اهللا والصادق‹سالم الباقر اإلمامان استفاد

به الوجه الذي اســـتطاعا على وبنـــي العباس, بني أمية تحارب

وصل الذي الصحيح جهة وتعريف اإلسالم من الشيعة دماء حقن

أخرى. جهة من اليوم أيدينا إلى

٤٥٠

أكثر أن لوجـــدوا قليًال التاريـــخ في العلـــم أهل دقق لو

على أسلموا والمشـــركين الذين والمجوس واليهود المسيحيين

اإلمام تالمذة من هم عليهم› اهللا المعصومين‹ســـالم األئمة عهد

أو األئمة عليه›, اهللا الصادق ‹سالم اإلمام أو اهللا عليه›, الباقر‹سالم

أعقبوهم. الذين عليهم› اهللا المعصومين‹سالم

٤٥١

اهللا والصادق‹ســـالم الباقر الهمامـــان أحـــدث اإلمامان قد

اإلسالم. على للحفاظ عظيمة علمية موجة عليهما›



١٩٤١٩٥

٤٥٢

آالف وحـــده أربعة عليه› اهللا الصادق‹ســـالم اإلمـــام ربى

عالم آالف األربعة ذلك, وهؤالء أكثر من وربما ومحدث, عالم

عليه›, اهللا المعصوم‹ســـالم اإلمام من الحقيقي اإلســـالم أخذوا

اإلسالمية قرية في البالد كل وفي مدينة, ينشرونه في كل وراحوا

األطراف. المترامية



١٩٤١٩٥

العلم طلبة

٤٥٣

من ما يبذله مع المادية األمور في اإلنســـان حظ يتناســـب

كمية مضاعفة لو على يحصل المال وراء فالســـاعي جهد غالبا؛

الرئاسة أو ينشد الزعامة من عمله، وهكذا ســـاعات من ضاعف

أكثر. السبيل ذلك في نفســـه أتعب كلما أكبر فإن نصيبه يكون

شخص أراد فلو الكم، من أهم فيها فالكيف أما األمورالمعنوية

مثال، وصار يطيل لدى شخص آخر كعالم محبوبا يكون أن ما

يثقل قد فإنه والتقرب إليه، انتباهه في لفت طمعا عنده الجلوس

يريد وهو عنه بعدا بذلك ويزداد تنفره، ويثير عليه، هذا بتصرفه

وهذا أفضل، أقصر لكان لو أنه جلس مدة وما أدراه إليه؛ التقرب

هي الكيفية وبالكم، بل بالتعب تقاس ال المعنوية األمور أن يعني

فيها. المقياس



١٩٦١٩٧

٤٥٤

ويجتهدوا ويتعبوا أن يجـــدوا الدينية العلـــوم طالب على

العلم. سبيل في طاقاتهم ويفرغوا أنفسهم

٤٥٥

ميزت الشـــيخ التي باألســـباب معرفة تزدادوا أن أردتم إذا

من على ردوده فـــي عبارته إلى فانظـــروا غيره، عن األنصاري

والرسائل كالمكاسب كتبه في تظهر كما الرأي, في معه يتفق ال

تالحظونها التي األخـــرى الردود بعبـــارات وقارنوها وغيرهما,

واألصول أو الفقه أو العربيـــة علماء ذلك في ســـواء غيره، عند

وتواضع بأدب بالغ عليه› يرد اهللا إن الشيخ‹رضوان العلوم، سائر

الرأي المقابل، رأيه وخطأ بصواب قناعته التامة فتراه رغم جم,

فهم» «سـوء أو أو  «اشـتباه» قبيل:  «خطأ» ألفاظا من ال يســـتخدم

أفهمه» ما أشبه بل يستعمل عبارات من قبيل «هذا ما «قبيح» أو أو

صاحبه. يمس وال الرأي على يرد أي كذا», عليه «يرد أو

٤٥٦

سبيل في اإلمكان قدر نفسه يتعب أن العلم طالب على إن



١٩٦١٩٧

طاقاته، كل يعبئ أو خامال بل كسوال يكون وال والعلم، الدراسة

أن هو األتعاب وللعلم لهذه يعطى الذي أن يغفل أال ويجب عليه

كثرة من ال فائدة النظرة رعايته، فمن دون هذه بعين إليه اهللا ينظر

وحدها الدراسة أن نعني بل الدراسة، ترك بهذا نعني التعلم,وال

اآلخر أما العمود اإلنسان، لعلم األعمدة إحدى هي بل غير كافية

إلينا. اهللا نظرة فهو

٤٥٧

المئات بل العشرات وراءه منكم كل ترك لقد اإلخوة أيها

وغيرها، واالجتماعية والعائلية المالية واالحتياجات القضايا من

ونعم ما العلم, سبيل في ذلك كل مختلفة.. أمور وغض النظرعن

فما عظيم, لتوفيق إنه وحقا التوفيق، هذا لكم وأبارك تفعلون!

ولكن اهللا له.. وفقكم الذي التوفيق هذا من المحرومين الناس أكثر

أن واعلموا التضحيات هذا العناء وهذه من تستفيدوا أن حاولوا

بالعلم االكتســـابي فليس وحده، العلم طريق يتأتى عن ال ذلك

يقذفه الذي ذلك النور هو الحقيقي العلم الدرجات، بل تنال فقط

أن يهديه. اهللا أراد من قلب في اهللا



١٩٨١٩٩

٤٥٨

تكون بل علما، إذا ازددت تستعظم نفسك ال المطلوب أن

جامع أو الســـيوطي كتاب فيه تدرس الـــذي اليوم في أنت أنت

مرجعا فيه اليوم الـــذي تصبح أنت في أنت المقدمات، وتكون

الحوزة. في كبيرا مدرسا أو للتقليد

٤٥٩

بدأوا ممن ٪٦٠ مـــن أكثر أن الخارجـــي بالواقـــع نالحظ

الشوط يواصلوا لم وإيمان وصدق بإصرار والدراسة العلم طريق

على استطاعوا التغلب ٤٠٪ هم الذين من أقل نهايته، وأن حتى

طلب العلم. طريق في الموجودة المشكالت الكثيرة

٤٦٠

وكان كثيرة، العلم طالب طريق في المشكالت كانت إذا

ثم يكتشـــف بعد عبثا هكذا عمره صـــرف يريد ال العلم طالب

إلى شيء يصل أنه لم ســـنة خمسين ســـنة أو ربما ثالثين مرور

هذه للتغلب على الحل العلمي فما هو نتيجة يحصل على ولم

اهللا بذكر الكريمـــة: {أال باآلية يتمثل الصعاب؟ الحل الجـــذري



١٩٨١٩٩

قال كما اآلية فـــي تعالى تطمئـن القلـوب}, والمقصود بذكر اهللا

القلبي والمقصود بالذكر معا, والقلبي الذكر اللساني المفسرون

تعالى. إلى اهللا التوجه

٤٦١

تكون أن ينبغي ومرشـــدا عالما تصبح أن تريـــد كنت إذا

تتوتر أو بسرعة تثور أن ال الغيظ، والحلم وكظم الحق في قدوة

األسباب. ألتفه أعصابك

٤٦٢

األمر ولكن يبذل الوقت المناســـب، أن طالب العلم على

فلو اإلتقان, بالكيـــف وأعنى الكـــم، وليس الكيف هـــو المهم

والسيد المفيد العلماء كالشـــيخ العظماء من حياة تاريخ درستم

بحر والسيد الحلي والعالمة الحلي والمحقق والطوسي المرتضى

بالكيف اهتمامهم أن لرأيتم اهللا› والشيخ األنصاري‹رحمهم العلوم

بالكم. اهتمامهم من أكثر كان وإتقانها الدراسة ونوعية



٢٠٠٢٠١

٤٦٣

والكتابة› ببعدي‹الخطابة يعنوا أن الدينية العلوم طالب على

العلمية الشـــخصية لـــوازم من ألنهما باكـــرا؛ شـــخصيتهم في

يتمتعون والقـــادة والمصلحين األنبياء فكل الناجحـــة، والقيادية

بالكتابة يعن لم مبرزا قلما تجد عالما أنك كما الخطابة، بموهبة

شبابه. منذ

٤٦٤

نعد الذين العلـــم أهل نحن بنـــا المتعلقة من المواضيـــع

الشريف› فرجه اهللا الحجة‹عجل اإلمام إلى المنتسبين من أنفسنا

هي المسألة المهمة وهذه ال؟ أم مقبول انتسابنا هل نعلم ال أننا

لكي أجلها من والجهد أن نبذل الوقت تستحق والتي لنا بالنسبة

عندنا من يكن شيء، ومهما على فلســـنا وإال نتيجة، إلى نصل

أسوأ. يكن لم إن للعدم مساٍو فهو علم

٤٦٥

الديني العلم وطالب األخالقي، يبلغه الذي المستوى إن

من خالله الناس وتشجيع المجتمع في دوره أداء في خاصة, يؤثر



٢٠٠٢٠١

األخالق. رذائل عن واالجتناب األخالقية نحو الفضائل

٤٦٦

على الناس يشجع وتاريخه وسيرته وفعله العلم طالب قول

كونه عدم مجرد ولكن الفضيلـــة، أهل من هو كان إذا الفضيلة

نحو الرذيلة. اآلخرين يدفع كذلك

٤٦٧

كل أن بدعوى مكروه كل يفعل أن العلم لطالب ينبغي ال

مســـتحب كل بدعوى أن المســـتحبات مكروه جائز، وال يترك

في حتى العامي تساهل في سببا سيكون ذلك ألن الترك؛ جائز

والمحرمات. الواجبات

٤٦٨

المكروهات تـــرك أي بالفضائل العلـــم طالـــب عمل إذا

بالواجبات التقيد مســـتوى عند يتوقف ولم بالمســـتحبات وأتى

ملتزمين أي عدوال ســـيكونون العامة يعني أن فهذا والمحرمات

بأجمعها. الشرعية بالحدود



٢٠٢٢٠٣

٤٦٩

جيد الخلق إن حسن يقول أن الديني لطالب العلم ينبغي ال

حدود سوء الخلق في أو أن به؟ ليس بواجب فلماذا ألتزم ولكن

فضيلة الوقت أول في والصالة بتركه؟ ألتزم فلماذا مكروه، منه

به! وهكذا... تسامحت يخل بعدالتي لو فال بواجب ليس ولكنه

بالواجبات». من عمل أتقى الناس لنفسه بالقول: «إن ذلك يسوغ ثم

٤٧٠

أتقى أساس‹إن على الديني الطالب أو العالم وضع كان لو

يعيش فيه واألشخاص الذي الوسط فإن من عمل بالواجبات› الناس

ألنهم دونه الحد، ذلك عند يتوقفون يشهدون ســـيرته, ال الذين

بالمعاصي وترك التـــورط إال هنا الدرجة تلك درجة، وليســـت

قبيل الصبح صالة قدوته يصلى رأى العامي إذا الواجبات، ألن

يفعل رآه وإذا نفسه، بالواجب فسيســـتهين مثال الشمس طلوع

عالم رجل هذا حاله يقول: ولسان سيتهاون بالحرام، فإنه مكروها

أنا مني؛ فماذا تنتظر كذا، يترك أو كذا وهو يفعل فاضل سيد أو

العادي؟! اإلنسان



٢٠٢٢٠٣

٤٧١

بالفضائل االلتـــزام يولـــي أن طالب العلـــم الديني علـــى

ويصب اهتمامه األكبـــر همه يجعلها بل فائقـــة عناية واألخالق

فيها مســـتواه ارتفع كلما ألنه فيها، يتفوق حتى وتركيزه عليها

الفروق التي أحد بالتبع, وهـــذا الناس بها التزام مســـتوى ارتفع

والبالغة كالفقه واألصول والفنون العلوم عن سائر األخالق تميز

والخطابة وغيرها. والفلسفة والحكمة

٤٧٢

به لن وتهاون األخالقي بالكمال العلم طالب استسهل إذا

صعوبات. سيواجهه من لما األخير حتى الشوط يواصل

٤٧٣

وطول علـــى الصعوبات البداية في العلم طالـــب ننبه إننا

الجد ويحسب ساعد عن ويشـــمر ويستعد أهبته ليأخذ الطريق

حسابه. لألمر



٢٠٤٢٠٥

٤٧٤

جدا قليال الدينية العلوم طالب عدد كان هل فكرتم لماذا

ال تحتاج األمة ألن الحديثة؟ هل إلى طالب العلـــوم قيس ما إذا

هو أن أم ألن الســـبب الموجود؟! من العدد أكثر مرشـــدين إلى

طلب نحو التشجيع من أقل الديني العلم طلب نحو التشـــجيع

الحديثة؟! العلوم

٤٧٥

للمدارس خالفا موجود الحديثة المدارس نحو التشجيع إن

التشجيع! من تنتظر التثبيط أكثر حيث الدينية

٤٧٦

فهم والعلماء... للعلم تعالى تقديره ألحكامه.. اهللا تقدير من

األحكام. حفظة

٤٧٧

مما أكثر حفظـــة أحكامه والعاملين بها يقدر اهللا تعالى إن

سواهم.



٢٠٤٢٠٥

٤٧٨

اإلخالص مســـألة في الدينية, مبتلون طلبة العلوم نحن,

في مواقع دراســـتنا,الى نتيجة نصـــل قد غيرنـــا، ألننا من أكثر

زّل أحدنا لو ألن إغرائنا، في بســـببها الشيطان يطمع المجتمع

خلق كثير. بسببه فسيزّل ويضّل

٤٧٩

لو كما إغراءات، الدينية, العلوم طلبة نحن موقعنا، في إن

باحترام ويحظى األموال, له تجبى حيث الرئاسة أحد موقع بلغ

خطيبا أو للمرجع كان وكيال لو وحبهم، وكذا الناس وتقديرهم

مغريات األمور هذه مثل في فإن مرموق.. اجتماعي موقع أي أو

واستمرارا. منا اليقظة بدءا تتطلب كثيرة

٤٨٠

ألن أعظم, أن بالءنا الدينيـــة, العلوم طلبة نحن لنعرف,

ولذلك كثيرة؛ ومغرياتنا غيرنا، من أكثر يســـتهدفنا الشـــيطان

أقل! والمخَلصين قلة فالمخِلصين



٢٠٦٢٠٧

٤٨١

أو أو مبلغا مرجعا يكون لكي يدرس اإلنســـان أن ال بأس

اهللا لثواب ذلك كل ليكـــن ولكن ما، بلـــدة في عالما أو خطيبا

أو زيد حقه ال يهمه ما يقولـــه في هدفه هذا كان ومـــن وأجره,

وال إيجابا. سلبا ال عمرو،

٤٨٢

يعرف بعضهم, أدركت وقد العلماء الســـابقون, لقد كان

وتوفيقه اهللا بفضـــل عليهم الظاهرة من اآلثـــار إخالصهم المرء

هللا. ويعملون حقا, ويّدرسون هللا, هللا فكانوا يدرسون

٤٨٣

وتدريســـنا هللا، لتكون دراســـتنا أنفســـنا نربي أن علينـــا

في كذلك لنكون أنفســـنا ولنروض تعالى, كلـــه هللا هللا, وعملنا

أنف نرغم اآلن, وبذلـــك بلغنا ذلك قد نكن إن لم المســـتقبل

الشيطان.



٢٠٦٢٠٧

٤٨٤

عدم خطر إلى ننتبه أن الدينية, العلوم طلبة نحن علينا,

آثارا فينا لإلخالص ألن غيرنا, من أكثر أوســـاطنا في اإلخالص

الطريق، له وتنيـــر غيرنا في وتؤثر غيرنـــا، وعلى علينا تظهر

يبقى في وربما اآلثار، أســـوأ ســـتكون له إخالصنا عدم أن كما

لعدم نتيجة نحن بسببنا المعوج الطريق كثيرون ويسلك التاريخ،

ولهذا كذلك؛ سلوكنا من هم استنبطوه لما نتيجة أو إخالصنا،

غيرنا. من أكثر اإلخالص بموضوع االهتمام علينا كان يجب

٤٨٥

الدينية›, العلوم أوساطنا أكثر ‹نحن طلبـة في الشيطان ينشط

المخلصين بصورة فيها نظهر أن يمكن التي الطرق على ويدّلنا

منهم. ولسنا

٤٨٦

والتبليغ التدريـــس لغـــرض دراســـتنا تكون أن ينبغي ال

بل أســـئلتهم فقط, عن واإلجابة اآلخريـــن وإرشـــاد والموعظة

النفس تهذيب ألن أيضـــا, البحث ألنفســـنا ونواصل ندرس أن



٢٠٨٢٠٩

المنكر عن بالمعـــروف والنهي األمر أن كمـــا واجب وإصالحها

واجب.

٤٨٧

للعلم طلبنا يكون أال لنا بالنســـبة أهمية األكثر األمور من

عن أنفسنا. لكي نزيل الغموض غيرنا فقط, بل رفع جهل لغرض

٤٨٨

له علمه, وزين طريق لطالب العلم عن أتى الشيطان ربما

وشيئا خرج بالدليل، ما إال عنه العمل المنهي يرتكب عمله, فهو

لألكثر! تخصيصا «إّال» هذه تصبح فشيئا

٤٨٩

أموال «في أصحـــاب لســـنا الدينية, العلوم طلبـــة نحن,

كان وتوجهنا ألن نشأتنا الثروة والمال، طعم وال تذّوقنا الغالب»

ما قرأنا وسمعنا فكل البداية, منذ المال الســـعي وراء على عدم

يجد ربما ال بها؛ ولهذا واالستخفاف الدنيا ترك فهو عن وكتبنا

بعض حال وكذلك المال، عن التخلي في كبيرة صعوبة بعضنا



٢٠٨٢٠٩

إن ولكن ما معدما، يكون عندما باللســـان الناس, إذ تراه كريما

تحكي التي القصص من وهناك الكثير وضعه، يتبدل حتى يثرى

عهد منها في وقع مر التاريخ ســـواء مـــا على الحاالت هذه مثل

المعصومين‹عليهم األئمة أو وسلم› وآله عليه اهللا‹صلى اهللا رسول

وسالمه اهللا السابقين‹صلوات زمن األنبياء في وقع ما أو السالم›

أجمعين›. عليهم

٤٩٠

في بالتفكير غيرنا من أحرى الدينية, العلوم طلبة نحن,

كل تركنا أننا المفترض ألن وذلك ودخولها؛ لنيلها والهّم الجنة

الدنيا نملك نكن لم أننا أو وتعالى، اهللا ســـبحانه أجل من شيء

أصال.

٤٩١

ألنه في الجنة؛ غيره من أكثر يفكر أن لطالب العلم ينبغي

يهتم هذا المجال فإنه إلى وأقبل الدنيا في حّظ له ال ممن كان إن

عليه مقبلة الدنيا كانت وإن الجنة, ثمن وتوفير األخرى بحظه في

من الجميع أولى فهـــو واآلخرة، اهللا أجل من ذلك يتركها ومع



٢١٠٢١١

بذلك.

٤٩٢

وضعه لكان من طلبة العلوم الدينية لم يكن لو منا كثيرا إن

وبعناها, الدنيا عن تخلينا دمنا ما إذن أحسن, واالقتصادي المالي

الثمن الجنة. ليكون ونهتم قليال فلنركز ما, حد إلى ولو

٤٩٣

نصف الشـــوط قطعنا طلبة العلـــوم الدينية, قـــد نحـــن,

نصف تحملنا وقد الباقي, النصف فلنكمل المسلك هذا باختيارنا

حّظنا، نجرب لكي أمامنا متاح والمجال الباقي، فلنتحمل التعب

بالِبشر ثم نرتقي، فنبدأ الخصال اآلن ولنبدأ بأسهل من فلنجرب

إقتار, ومن إنصاف من اإلنفاق من نســـبيا أســـهل فهو للناس,

من أنفسنا. الناس

٤٩٤

الغالب, في تركتـــم، الذين الدينية, العلـــوم طلبة أنتم,

صحيفة تكملون ال لمـــاذا اهللا، أجل من الدنيوية اللـــذات معظم



٢١٠٢١١

أن إال المرء على تعالـــى؟ فما هللا كلها خالصة أعمالكم بجعلها

حتى يبلغ فشيئا شـــيئا يعينه الذي هو واهللا تعالى ويبدأ, يحاول

تمرين إلى ويحتاج فشيء طبيعي في ذلك الصعوبة أما المقصود,

باهللا تعالى. واستعانة واستمرار وممارسة

٤٩٥

ألن لها؛ نتعـــرض قد التـــي المحرمات هـــي ما فلننظـــر

ترك فليصمم على المحرمات، من لقســـم معرض إنســـان كل

على قادرا يكـــن لم محرمات فـــرّب تواجهه، التي المحرمـــات

مثال الديني العلـــم فطالب شـــأنه, من ليســـت أنها أو فعلها,

بل ال شأنه من ليس ألن ذلك عادة، الخمر شـــرب يصدر منه ال

السرقة وهكذا الحرام، في هذا الفعل وقوعه يتصور وال فيه يفكر

اإليذاء أو الغيبة في قد يقع أشـــبه، ولكنه وما الميزان وتطفيف

وليصمم القبيل هذا من التي المحرمات فليحدد الناس، إهانة أو

تركها. على

٤٩٦

الترويـــض والهداية الدينية, العلـــوم طالب من واجبـــات



٢١٢٢١٣

التعبير. وجمال

٤٩٧

أنفسنا عن مسؤولين غير الدينية, العلوم طلبة نحن إننا,

يالحظوننا وهم أيضا، مّنا يتعلمون الذين أولئك عن بل فحسب،

الصغيرة والعفوية. وحركاتنا أعمالنا في شيء، حتى كل في

٤٩٨

ونقرأ ونصوم نصلي دينيـــة, علوم نحن طالب ال تقولوا:

يركز الشـــيطان فإن ونكتب؛ ونخطب ونـــدّرس القرآن وندرس

فأنتم فيكم، طمعه غيركم مـــع وال حاجة به إلى أكثر، عليكم

واألكبر. األول هّمه

٤٩٩

دائما مشغولين تكونوا أن الدينية العلوم طالب عليكم أنتم

والكتابة. والتدريس بالدراسة



٢١٢٢١٣

٥٠٠

أصول ببيان حقائق العلم، وطالب العلماء أوصي إخواني

للشباب الصاعد. الشبهات والشكوك المثارة حولها اإلسالم ودفع



٢١٤٢١٥

الحرية

٥٠١

الفكر حيث حرية اإلســـالم، في حريتان موجودتان هناك

للقاعدة العمـــل؛ الديـن}، وحرية فـي إكـراه {ال تعالـــى: يقول

أنفسهم». على الفقهاء: «الناس مسلطون لدى المسلمة

٥٠٢

الحرية. وحده هو دين اإلسالم

٥٠٣

قرون منذ ظهرت التي غير اإلســـالمية والمبادئ المدارس

االسم. وراء فيها للحرية ال واقع الحرية شعار ترفع ومازالت



٢١٤٢١٥

٥٠٤

وعمال. وواقعا وشعارا، مبدأ الحريات دين اإلسالم

٥٠٥

مختلف فـــي إكـراه فـي الدين} {ال التزم اإلســـالم بمبدأ

الحياة. مجاالت

٥٠٦

من أحـــدا وســـلم› وآله عليه يقتـــل النبي‹صلـــى اهللا لم

بل اإلسالم، على أحدا أجبر وال عدم إسالمه، المشركين بسبب

يسلبهم حرية لكيال وخرافي, باطل أنه مع دينهم, على تركهم

والدين. الفكر

٥٠٧

الكريمة: اآليات خالل من الفكرية في اإلســـالم الحرية تتجســـد

الغي فمن من الرشد {قد تبين ومن شـاء فليكفر}، فليؤمن شاء {فمن

{وهديناه الوثقى}، بالعروة استمسك فقد باهللا ويؤمن بالطاغوت يكفر

كفورا}. وإما شاكرا إما السبيل هديناه {إنا النجدين}،



٢١٦٢١٧

٥٠٨

إكراه فيه. ضغط وال ال اإلسالم، أسلوب

٥٠٩

الصديق وســـلم› وآله اهللا عليـــه اهللا ‹صلـــى لرســـول كان

على منهم أحـــدا يجبر أن دون اليهـــودي, والجار المســـيحي

وكان العربية, الجزيرة في األعلى الحاكم كان أنه مع اإلســـالم,

الكافية. والقوة والمال السيف بيده

٥١٠

كان مبتلى علي‹عليـــه الســـالم› المؤمنيـــن أميـــر اإلمام

وتجادله كالمه وتقطع عليه ترد وضيعة نفسيات ذوي بأشخاص

رؤوسهم›, ب‹قطع يأمر عليه، وهو مع ذلك ال تتطاول بل بالباطل

كونه عن ناهيك قاطبة, بايعته األمـــة الذي األعلى الحاكم وهو

من وسلم› وبأمر وآله عليه اهللا ‹صلى اهللا رســـول قبل من ُمنصبا

لم ما العقيدة حرية لهـــم ويترك يجيبهم كان بل القدير، العلي

والسيف. القوة استعمال إلى ويلجؤوا يتآمروا



٢١٦٢١٧

٥١١

تقديسا حتى أكثر اإلسالم وقانون اهللا نظام في الرأي حرية

أحرارا. الناس يجعل فاإلسالم يريد أن الشهادتين, من

٥١٢

شريطة العمل حرية تشاء، فلك اعمل ما اإلسالم: يقول لك

اإلسالم. في ضرار وال ال ضرر فإنه تضر غيرك، أال

٥١٣

إلحاق يريد ومن الظالم يد على بشـــدة يضرب اإلســـالم

أمورك. كل في ذلك فأنت حر الضرر باآلخرين، فإذا ضمنت

٥١٤

اإلسالم، للحرية في كبت إكراه وال وال جبر وال ضغط ال

تقول: األحسن، السلوك لك تبين وإرشادات توجيهات ثمة ولكن

مكروه. وهذا مفضل وهذا مستحب وهذا صحيح هذا



٢١٨٢١٩

٥١٥

ويرددها اإلسالم إلى المستشرقين بعض وجهها تهمة هناك

اإلسالم إن يقولون: فهم اإلسالم, ال يعرفون الذين بعض الشباب

فإن تماما, بالعكس لهم: نقول ونحن ونواٍه؛ وقيود محرمات كله

كل مكان! في نظير لها ال يوجد في اإلسالم الحرية الموجودة

٥١٦

كفرنســـا والواليات حرية اليوم بلدان العالـــم أكثر خذوا

فهذه منهـــا وإليها, للســـفر القيود الكثيرة ترى مثال، المتحدة

أشـــد, كانت في بلداننا وإن العالم, في كل دول موجودة القيود

هذا! مثل فيه يوجد فال اإلسالم أما

٥١٧

ومتى تذهب؟ وأين تســـكن؟ اإلســـالم: أين لك يقول ال

الفكر أعطاك وهو الـــذي خلقك اهللا إن لـــك: يقول بل تذهب؟

غيرك. عبد تكن فال والعقل



٢١٨٢١٩

٥١٨

عـــن خروجك الدولة تخبـــر أن اإلســـالم, في ال يجـــب

لم ما تصدر, وما تســـتورد وما وإقامتك ورحيلك، ودخولك،

ويقول التوجيهات, لك يضع اهللا, لكن اإلسالم حرمه مما يكن

تخسر! وإال تفلح بها إن التزمت لك

٥١٩

في الدين, إكراه وبعده ال ويرسم الطريق، يهدي اإلسالم

الدين. يرفضها اإلكراه كل أنواع أي

٥٢٠

التاريخ. في لها نظير ال اإلسالم في الموجودة الحريات

٥٢١

ليس المجاالت في مختلف اإلســـالم يمنحها التي الحرية

اليوم هذا في حتى العالم تاريخ في منها يقرب شيء وال نظير لها

الحريات. بعصر المسمى



٢٢٠٢٢١

٥٢٢

تصلح وقوانين نظـــام خلقها وفق أن خالق الطبيعـــة كما

اإلنسان ترك اهللا أن مع فرق ولكن اهللا! تشريعات كذلك لإلنسان،

تطبيقها. في حرا

٥٢٣

تجد مثل هل والبائدة المعاصرة الحضارات كل ابحث في

القيود مئات ستالحظ وجـود أم التمليك؟! وهذا الحـرية؟! هذه

التي النعم من العديد من تحرم الكثيريـــن القانونية التي والمواد

األرض وإعمارها؟ كزراعة عباده على بها اهللا أنعم

٥٢٤

وتذهب جرداء أرض على هل لتنزل األمطار؟ خلق اهللا لماذا

اإلنسان, لقد ويســـتثمرها األرض تســـقي لكي أم هكذا هباء؟!

اإلنسان يد وأطلق بينهم, وربط واإلنسان والمطر خلق اهللا األرض

واألرض. السماء بركات على ليحصل



٢٢٠٢٢١

٥٢٥

مـــع أنه معصوم الســـالم› طالب‹عليه أبي بن علي اإلمام

عن والتعبير والتعدديـــة بالحرية ســـمح قد يطغى، وال يخطأ ال

الحكم؟! في المعصوم غير وتفرد استبد إذا فكيف الرأي،

٥٢٦

القرآنية، والتعددية اإلسالمية العراق الحرية طبقت في إذا

رسول وسيرة اهللا، وسائر قوانين ولمن عمرها›، وقانون ‹األرض هللا

الســـالم›، المؤمنين‹عليه وأمير وســـلم› وآله اهللا عليه اهللا‹صلى

مزروع، ولن غير شبرًا تجد فلن فقط؛ سنوات خمس وذلك لمدة

سنوات الخمس ولعل في العراق.. يملك بيتًا ال إنسانًا واحدًا تجد

تمامًا، الكريم القرآن من مســـتقاة اإلدارة كانت لو فيما كثيرة،

كامًال... السالم› البيت‹عليهم أهل ومن

٥٢٧

العالم بها يحلم لم بما الحرية، أقسام أفضل اإلسالم في

األرضية. الحضارات أرقى ظل في



٢٢٢٢٢٣

٥٢٨

وكالمه وبيانه، حر في قلمه اإلسالمية كل أحد الدولة في

واألحزاب، والتكتالت والهيئات، الجمعيـــات وتكوينه وكتابه،

والجرائد، المجالت وإصدار والتبرعات، المســـاعدات وجمعه

ذلك. وغير والتلفزيون، اإلذاعة دار وتأسيسه

٥٢٩

وجه. أحسن على اغتنامها ينبغي عظمى إلهّية نعمة الحرية



٢٢٢٢٢٣

األخالق

٥٣٠

شيء على النفس. أصعب الثبات على النية

٥٣١

جداً. صعبة مسألة النية على الثبات قضية

٥٣٢

مستمرًا بقي ولو وإخالص توفيق من أوتي اإلنســـان مهما

مكبل ألنه نيته، تزلزل من يؤمن ال سنة, سبعين اإلخالص على

وغريبة. مختلفة وأشياء ودنيا وهوى وشهوات بغرائز ومشدود

٥٣٣

في ورد للغاية, فقد ودقيـــق صعب موضوع النية موضوع



٢٢٤٢٢٥

القدسية واألحاديث الشـــريفة والروايات الكريمة اآليات من كثير

نياتهم لسوء جهنم من الناس يدخلون وكبيرة عظيمة جمهرة أن

ضخامتها. في كالجبال أعمالهم أن رغم

٥٣٤

من صيانتها النيـــة,أي توفير اهللا من نطلـــب أن لنا ينبغي

المختلفة. والتأثيرات والشهوات الشيطان ومن األخطار

٥٣٥

تعالى اهللا اإلمام‹عجل للقاء الئقة غير النجسة األرواح إن

تطل على أن تســـتحق ال الخطـــاءة واألعين الشـــريف›، فرجه

بســـماع صوته، جديرة غير بالمعاصي المليئة واآلذان حضرته،

تتشرف لن المعاصي آالف من بينها صدرت التي الشفاه هذه وإن

بتقبيل يديه!

٥٣٦

بلقائه الشريف› فرجه اهللا تعالى اإلمام‹عجل لنا يسمح ال لم

والشيخ الفالني السيد الفالني يلتق الكرم والجود؟ ألم أهل وهو



٢٢٤٢٢٥

ال يعرفون بل وأشخاصا أميين الفالني, والعطار والبقال الفالني

إال المتعلمين؟ نحن ولك لي يســـمح فلماذا ال والكتابة، القراءة

قلوبنا إلى بل ينظر أبداننا ينظر إلى ال اإلمام فإن ذنوبنا؟ بسبب

وأرواحنا وعقولنا.

٥٣٧

وبيوتنا وأيدينا لبطوننـــا نخطط أن قبل ألرواحنا لنخطط

صاحب المولى بلقيا االتجاه لنحظى بهذا قليال وأهلينا,ولنســـر

الزمان.

٥٣٨

وآدابه كلها اإلسالم أخالق فليست األخالق... بعلم علينا

والمحرمات الواجبات بل إن فيها فقط, ومكروهات مســـتحبات

أيضا.

٥٣٩

واجبات األخالق من وأن وموقعه, العلم مكانة عرفتم إذا

أيضا. المطلوب العلم من األخالق جزء أن فاعلموا ومحرمات,



٢٢٦٢٢٧

٥٤٠

وإقراء الســـخاء واإلنفـــاق وكذا محمودة، خصلـــة الكرم

ال ولكن إلى حيث ومحبـــذ، عمل مقبول ذلـــك فكل الضيف،

محرم. أو ارتكاب ترك واجب إلى يؤدي

٥٤١

كما التذلل للناس، عن «األنا» التخلي من ليس المقصود

وإنما لذاتك عملك يكون عليهم، بل أال المقصود التكبر ليس

وحده. يكون هللا

٥٤٢

ربَّى إذا ولكن آه، يقول: أن إال يمكنه اإلنسان ال تألم إذا

إال وال قوة حول ال منها: بدال يقول بل يقولها ال أن نفسه... تمكن

باهللا.

٥٤٣

المجتمع، مع العالقة منا تقويـــة واحد كل من المطلوب

والوقار كالتواضع اإلســـالمية باألخالق االلتزام طريق عن وذلك



٢٢٦٢٢٧

الرحم. وصلة والعفو والرحمة والكرم والبشر

٥٤٤

ترغب كنت ال فإن األمور، كل في هواك تخالف أن حاول

له بكل رحابة أن تخضع حـــاول بصوابه، اعتقادك رغم أمر في

صدر.

٥٤٥

تصله أن عليه، حاول وواجدا صديقك مختلفا مع كنت إن

لقيته. كلما عليه التحية بإلقاء أو بزيارته

٥٤٦

أجل بلوغ من والمثابرة والجد التفرغ إلى األخالق تحتاج

فيها. العالية المراتب

٥٤٧

حتى من أصعب فهو الصعبـــة، العلوم من األخالق علم

مسائل. وأوسعها أصعب العلوم من يعد الذي الفقه



٢٢٨٢٢٩

٥٤٨

نستسهله، أن ينبغي لنا الفقه وال من األخالق أصعب علم

اإلنسان. صناعة تعني األخالق ألن

٥٤٩

أصعب من االجتهاد األخالق والفضائل مراقي في االرتقاء

من حصوال وأعســـر مناال أبعد ونتيجتها ثمرتها الفقه؛ ألن في

قلب ذا يصبح عندما فيها إال سعيه المرء نتيجة يلمس فال الفقه,

يشـــعر عندها لديه، ملكات والفضائل األخالق وتصبح ســـليم

قيمة يعرف وعندها العالية، مراتبها إلى والوصول األخالق بلذة

الشهوات. ومخالفة النفس ترويض

٥٥٠

يحارب أن بعد إال الشخص عند ملكة األخالق تصبح ال

حب ملكة تنمو عنده حتى ويخالفها يخالفها ويخالفها ثم نفسه

أبعاده. كل في الخير



٢٢٨٢٢٩

٥٥١

أبعاده، كل في الخير حب ملكة على اإلنســـان حصل إذا

األخالق مجـــال في أتعابه نتيجـــة يلمـــس وبدأ باللذة، شـــعر

والفضائل.

٥٥٢

من أصعب بل صعبا, األخالق مدارج في االرتقاء أصبح

من عدد فإن الواقـــع الخارجي ذلك على االجتهاد, وخيـــر دليل

عدد المجتهدين. من أندر الكامل اإلنسان مرتبة بلغوا

٥٥٣

نتائجها إلى السريع وعدم الوصول األخالقية المسائل عمق

المجهول. في غارق وكأنه يشعر المرء يجعل

٥٥٤

في دروس تلقـــي صعوبة األخـالق» ب«صعوبـة نقصـــد ال

المحاضرات إلقاء أو السـعادات› كتاب‹جامـع كمطالعة األخالق

إنما األخالق... تمثل علـــم فهذه االســـتماع إليها... أو األخالقية



٢٣٠٢٣١

ليس بالفضائل نعنيـــه وما العمـــل, هو األخالق من المطلـــوب

بها. العمل بل معرفتها

٥٥٥

عنها الناس صرف األخالق» ب«صعوبة التصريح من نريد ال

أكثر. بها االهتمام يتم لكي بل

٥٥٦

بالسمو اإلحساس ولذة بسرعة، تلمس األخالق ال نتيجة

التي الفوارق من وهذا وصمود، عناء بعد إال تحصل ال الروحي

األخرى. عن العلوم والفنون األخالق تميز

٥٥٧

أن األخرى والعلـــوم األخالق بيـــن العديدة الفـــوارق من

من مجال في كل يتقدم وبه التشـــجيع حب جبل على اإلنســـان

عليه األخالق الرقي في طريق يسلك من الحياة، ولكن مجاالت

أيضا, التثبيط ليتوقع بل المجال، هذا في التشجيع يترقب ال أن

في الغالب. حال المجتمع فهذا



٢٣٠٢٣١

٥٥٨

المرء بالفضائل يثبطون األخالق وااللتزام الناس في معظم

يشجعونه. وال

٥٥٩

في بالوعد أو يصـــدق أو يفي أن يصبر اإلنســـان نوى لو

الناس معظم فـــإن مصالحه الشـــخصية مع التي تتزاحم الموارد

والفضائل والرقي باألخالق االلتزام يحتاج ثنيه, ولذلك يحاولون

ومثابرة. وتركيز وصمود صبر إلى فيها

٥٦٠

تجعل والشهوات والشـــيطان الناس المثبطين والهوى إن

بالرذيلة. مشتبهة الفضيلة

٥٦١

مذموم, ولكن فهو اإلســـراف ويقابله محمود خلق الكرم

لكن الكرم عن ينم بعمل فيها المرء يقوم التي الحاالت أكثر ما

الممقوت؟! والتبذير اإلسراف له من يصورونه اآلخرين



٢٣٢٢٣٣

٥٦٢

من يدعك ال األخالق الحميدة من غيره أو أردت اإليثار لو

األمر. عليك يشتبه حتى حولك

٥٦٣

كذي فيه نصبح حتـــى األخالق على أن نركـــز لنا ينبغي

وعلى واألخالق، ملكة الفضائل نحصل على وحتى الواحد الفن

السليم. القلب

٥٦٤

الناس وتمويه النفس تثبيط مكافحة بالقلب السليم نستطيع

األّمارة بالسوء.

٥٦٥

وشـــائك، وشعرنا في صعب طريق األخالق أن أيقّنا متى

اهللا من واستمداد بل وصبر, ومثابرة تفرغ إلى بحاجة أّنه آن كل

حينئذ نعلم االنزالق دوما، نحـــذر أن علينا ذلك كله، وأّن قبل

اهللا على بالتوكل نصل ســـوف وأننا الطريق، بســـلوك أننا بدأنا



٢٣٢٢٣٣

وآله اهللا عليه األعظم‹صلى الرسول بعثة من المتوخاة الغاية إلى

األخالق». ألتمم مكارم بعثت «إنما قال: حيث وسلم›

٥٦٦

يترك ال إيمانا، بنحو الناس أضعف مع ليكن تعاملنا حتى

بالتكبر. انطباعا عنا لديه

٥٦٧

بل يكفي، ال وحـــده هذا ولكن متكبرا لســـت أنك هب

يوحي بذلك. انطباعا تترك أال ينبغي

٥٦٨

التعبير لجمال كمـــا والتواضع، والبشـــر الوجه لطالقة إن

يفوق الناس نفوس كبيرا في أثرا وهكذا الحلم، وحسن االستماع

وألسنتنا. من أفواهنا التي تنطلق تأثيراألقوال

٥٦٩

سؤاال. إليك يوجه من كل مع تنسجم أن حاول



٢٣٤٢٣٥

٥٧٠

يفعل إنما يظلم الناس يأكل الربا أو الحرام أو يفعل الذي

والظهور التقدير لها يريد المال.. لها يريد فهو ذاته.. أجل من ذلك

رغباتها. كل وتحقيق والزعامة والوجاهة

٥٧١

يسحق أحكام تراه وينكر ذاته, اهللا يرى اإلنسان يكن إذا لم

من دون إلها نفسه ويتخذ وألنبيائه هللا ظهره ويولي يبالي، وال اهللا

اهللا.

٥٧٢

فضيلة. أساس كل له ونكران الذات معرفة اهللا والقيام

٥٧٣

الرذائل. ذاته يترفع عن ينكر من

٥٧٤

هي الذات تصبـــح المعادلـــة عندما تنقلب كيـــف تصور



٢٣٤٢٣٥

حيث وظلمهم، الناس لقتل يكفي وحده إن االحتمال الحاكمة,

عنده الذي شيء, أما كل أنا تقول والذات الذات غائب, نكران إن

كل شيء. فوق وهو أكبر اهللا فيقول: الذات نكران

٥٧٥

فإن األمور الواقعية؛ من وممدوح حسن أمر اإلخالص إن

كما عمله, في مخلص غير أنه قيل لو ويتأثر سينزعج عاقل أي

مخلص, وإن لم أنه عنـــه قيل لو يفرح المخلص غير أنه حتى

حسنا، اإلخالص كون واقعية على دليل وهذا واقعا, كذلك يكن

حسن. هو ما وكل والشجاعة والكرم الصدق كواقعية

٥٧٦

عنده بـــرزت هو، فإذا ضعـــف يعرفها نقاط إنســـان لكل

النقطة, تلك عند هناك, موجود أن اهللا فليتذكر ترديه وأرادت أن

شـــيئا ليصلح باطنه ويكرر هذا التذكر األمر, على هـــذا وليركز

فشيئا.



٢٣٦٢٣٧

٥٧٧

مسيطر خبيثة أو غير نفس عن تصدر إال ال المعاصي إن

أن الطبيعي ومن سيدها، وليس لشهواته عبد فصاحبها عليها،

شأنها من التي بالصفات االتصاف من يتمكن ال اإلنسان مثل هذا

الجنة. تورده أن

٥٧٨

أن بد وال أصعب، إقتار اإلنفاق من ولكن صعب اإلنفاق

وشهواته نفســـه على ســـيطرة أو نفس رفيعة على صاحبه يتوفر

حقا. تنقذه التي وهي

٥٧٩

درجة من اإليثار. أعلى اإلنفاق من إقتار

٥٨٠

ورياضة. عالية وتمرين همة النفس إلى ضبط يحتاج



٢٣٦٢٣٧

٥٨١

به. االستهانة ينبغي أمر صعب ال النفس على السيطرة

٥٨٢

حاجة دون من وبسرعة بسهولة تستقيم أن للنفس يمكن ال

مستمرة. رياضة هي بحاجة إلى ومقدمات, بل ترويض إلى

٥٨٣

فهذا لنا، بالنسبة العينية الواجبات من النفس تغيير كان إذا

تجعله واألســـاليب التي السبل يمهد أن اإلنســـان على يعني أن

له بد ال بل به، ينبغي االستهانة ال أمر وهذا تعالى، يعصي اهللا ال

ورياضة. وزمن وتمهيدات مقدمات من

٥٨٤

في ألنه البـــدن, رياضة من صعوبـــة أكثر رياضـــة النفس

هناك توجد فال المستعّد, كالجسم المقتضي, وجد إذا األخيرة

جدا قوية وهي موانع النفس رياضة فـــي توجد التي كتلك موانع

قبيل: من



٢٣٨٢٣٩

ــوى ــه وال ـــاي ـــي ودن ــي ــان ــط ــي وش نــفــســي

ـــي ـــدائ أع ـــم ـــه ـــّل وك ــــالص ــــخ ال كـــيـــف

قوية همة وهي تتطلـــب تواجهنـــا جميعا الموانـــع فهذه

عليها. للتغلب

٥٨٥

مّنا واحد كل وليس بأيدي غيرنـــا.. نحن، الزمام بأيدينـــا

بيده. نفسه زمام

٥٨٦

والورع والرياضة من مراتب التقوى كّنا أي مرتبة في نحن

واالرتقاء. للتحول المجال من المزيد فهناك النفسية

٥٨٧

أو لزيد حصل بما بعد ذلك ال يكترث اهللا تعالى وجد من

إلى وأرشـــداك لذلك أهال كانا إن وعمرو زيد من تعلم عمرو,

الخير منبع وجدت بعد أن وبصراك منبع الخير، ولكـــن اإليمان

به من واستعذ دائما به واستعن به اتصالك وثق تعالى.. اهللا وهو



٢٣٨٢٣٩

حالك تتأثر ال حتى األّمارة النفس ومن الشـــيطان الشـــرور ومن

اآلخرين. وإخالصك بتغيرات أحوال ونيتك

٥٨٨

أكبر زّل ثم عابدا أو قديس أكبر بنظرنا ما شخص كان لو

صوريا. إيمانا يكون أن إال يتغير إيماننا، أن ال فيجب زلة

٥٨٩

يعطينا لياقتنا وأنه بمقدار إلى قلوبنا، ينظر اهللا لنعرف أن

الحاكمين واهللا أحكم من الحكمة إذ ليس وسعادة، وقابلية توفيقا

واستحقاقه. لياقته فوق إنسانا يعطي أن

٥٩٠

نعمل ما ال أن نحاول عقولنا صغر على البشر كنا نحن إذا

سبحانه؟! اهللا ذلك من فكيف نتوقع بحكمة ليس

٥٩١

وهذه من به، نأتم ال فنحن لم يكن إمام الجماعة عادال إذا



٢٤٠٢٤١

أن تكون تشريعا فقهيا. الحكمة قبل

٥٩٢

من الحكمة ليس ألنه بالماليين لســـفيه ثروة نسلم ال إننا

نكن لم ما الثمينـــة اهللا الجواهر يســـلمنا ال فكذلك فعل ذلك،

بها. الئقين

٥٩٣

التملك أو أو والشـــراب الطعام عن تمتنع أن ليس الزهد

ثروات من فاتك ما على تأســـى ال أن حقيقة الزهد بل النكاح،

وهذه ذلك, مثل أوتيت بما تفرح وال نوعها، كان مهما وقدرات

متواصل تمرين من أوال له بد بسهولة بل ال المرء يبلغها ال منزلة

وترويض مستمر.

٥٩٤

الطباع فبعض وشـــدته, التغير ســـرعة في الناس يختلف

اإلنســـان اســـتحضر وكلما ببطء, يتغير وبعضها بســـرعة تتغير

التغيير، خالل من سيدفعها التي المضار أو سيجنيها التي المنافع



٢٤٠٢٤١

من سرعة تغيره. زاد

٥٩٥

اإلنسان. األصيلة والقوية عند الطبائع من الجاه حب

٥٩٦

فهذا مثال لفقدان بعض األشياء كالصحة اإلنســـان تألم إذا

على الوطأة تخفـــف النفســـية الرياضة ولكن فطريا، أمـــرا يعد

بسبب بدنيًا يتألم اإلنسان فتارة األلم المضاعف, وتزيل اإلنسان

الصحة، بفقدان الشعور نتيجة نفسيا يتألم وتارة به، ألّم مرض

النفســـي األلم على التركيز ولكـــن طبيعي، شـــيء أيضا وهذا

كلما بإزالتها التربية تنهض التي األمور هي أشـــبه والتحسر وما

أمانة صحته وبدنه وروحه يملكه حتى كل ما اإلنســـان أن تذكر

الحقيقي. مالكها هو وليس عنده

٥٩٧

عليها المحافظة ينبغـــي أمانة صحتنا أن نعرف أن ينبغي

منا, استرجعت ما أن نقتل أنفسنا حسرة إذا ينبغي وال جهة، من



٢٤٢٢٤٣

أحبب من شئت فإنك محمد، القدسي:  «يا ولذلك ورد في الحديث

ال اإلنسان أن يعني ال وهذا مالقيه»، فإنك شئت ما مفارقه، واعمل

أن ذلك وبين فرق بين األحبة، ولكن لمفارقته أن يحزن له ينبغي

الحالة. حصول على ويسخط يحزن

٥٩٨

نربي ألن نحتـــاج فإننا الشـــخصية مشـــاكلنا لنا أن حيث

نفعل أو نقول فال وجل، عز اهللا بقضاء الرضى درجة لبلوغ أنفسنا

أن علينا يصيبنا، بل قد لما واالنفعال التأثر نتيجة اهللا يسخط ما

بمعنى تعالى، اهللا من فهو نناله خير من ما بأن نذكر أنفسنا دائما

فاتنا، ما على ما، فال نأسى يوما نفارقها بد أن ال عندنا، أمانة أنه

آتانا. بما نفرح وال

٥٩٩

شك، يعينه بال تعالى فإنه اهللا طريق في إذا سار اإلنســـان

جاهدوا في إن بالنصر ذلـــك، إذ وعدهم المؤمنين اهللا وعد وقد

للتغلب الجهاد في الخارجي أو جهاد العدو كان ســـواء سبيله،

باهللا اســـتعان إذا المؤمن فإن النفس، وهو الداخلـــي العدو على



٢٤٢٢٤٣

عز اهللا عند من والنصر المدد أتاه نفســـه، جهاد طريق وسار في

وجل.

٦٠٠

العالية ناهيك المراحل هذه وصلوا الذين اهللا أولياء في لنا

النفس, على النصر تحقق إمكان على دليل خير المعصومين عن

الصدوق أو الشيخ أو مثال بحر العلوم السيد الفرق بيننا وبين فما

أناسا كانوا فقد عليهم جميعا؟ اهللا تعالى› الرضي‹رضوان السيد

أولياء أصبحوا معصومين ولكنهم بتربية أنفسهم غير أي عاديين

وصل طريقهم عن وهم الذين األعاجيب! عنهم غير عاديين تنقل

صاروا هكذا فكيف أيدينا, بين الموجود التراث اإلســـالمي إلينا

الطريق ساروا في إنهم الجواب: في نقول يكونوا معصومين؟ ولم

على فأعانهم ونصرهم تعالى ومســـتعينين به اهللا على متوكلين

والدين. العلم بلغوا من بلغوا ما حتى أنفسهم

٦٠١

محاسبة على المواظبة طريق عن يصل أن لإلنسان يمكن

لم حيث درجة إلى كثيرون وصل وقد عالية، مراتب إلى النفس



٢٤٤٢٤٥

عزمهم، من التثبيط يقلل وال اندفاعهم, في الترغيب يزيد يعد

الترغيب معنى شـــهوات ورغبات ويدركون بشـــر لهم أنهم مع

آخر. به شيء والتأثر شيء اإلدراك ولكن والتثبيط

٦٠٢

وأصدقاء السوء، الشياطين وكذلك السلبي للشهوات أثرها

تعالى، اهللا وتوكل على الوصول بإمكانية اإلنسان اقتنع ولكن إذا

السهلة محاسبة ومن مفاتيحه بنفسه سيوصله، االعتقاد هذا فإن

من اليوم بتحديد أوقات ملتزما الشخص بأن يكون النفس، وذلك

عند يكون فال مناسبا، الوقت يكون أن بشرط نفسه، فيها يراجع

التأمل دون يحول قد بأمر آخر أوانشغال الذهن الشبع أو الجوع

بنفسه ومراجعة يمكنه االختالء وقت يكون في بل جيدا والتفكير

قد صدر منها. ما

٦٠٣

دام ما الواحد منا عن النفس محاســـبة تغيب ال أن ينبغي

وقتا المرء يخصص بأن النفس بترويض ممكن وهذا مستيقظا،

إلى أعماله وينظر فيه نفسه يراجع كل يوم، قليال يزيده يومه من



٢٤٤٢٤٥

لها، وســـعى الزيادة وطلب اهللا شـــكر خيرا فكلما رأى ونواياه،

عنه. لإلقالع التوفيق منه وطلب استغفر اهللا شرا رأى وكلما

٦٠٤

الصدق من اإلسالم والتوجيه للتخلق بأخالق التوجه ينبغي

فإنه وغيرها، والِبشر واالســـتقامة، والصبر، والحلم، والوفاء،

واآلخرة. الدنيا في والسعادة الخير لجوامع وسيلة خير

٦٠٥

كل خاص وقت المؤمنين والمؤمنات تخصيص على يلزم

لما سريعة ومراجعة النفس، أجل محاســـبة من يوم ولو لدقائق

مواصلة على والعزم الماضية، ساعة والعشرين األربع خالل مضى

للذنوب. واالستغفار الخيرات،



٢٤٦٢٤٧

التبليغ

٦٠٦

كثير لمعرفة علميـــة إلى تعبئة الحاجـــة بأمّس اليوم إننا

عملنا في ســـواء هي محل ابتالئنا، التي الشـــرعية األحكام من

بل األحكام، وتعليم واإلرشـــاد الهداية مقام في أو الشـــخصي

الباطلة والمذاهب الديانـــات الضالين,وأصحاب هداية  مســـائل

العينية. الواجبات من كله فهذا المنحرفة واألفكار

٦٠٧

التبليغ؛ ألنها مهمة هي الدنيا في مهمة أشرف شك أن ال

لم وتعالى سبحانه فإن اهللا والسالم›, الصالة األنبياء ‹عليهم مهمة

التبليغ, سوى أخرى بمهمة المخلوقات, أشرف وهم يكلفهم,

يعني اهللا، فهذا لدين يكون مبلغا اإلنسان أن استطاع إذا ثم ومن

الســـالم› األنبياء‹عليهم أقدام موضع في وخطاه أقدامه وضع أنه



٢٤٦٢٤٧

مسلكهم. وسلك

٦٠٨

الناس وهداية واإلرشاد للتبليغ ينطلقون اإلخوة الذين ليعلم

رمضان شـــهر في األخرى والبالد واألرياف والمـــدن القرى في

ما كل ومن دراستهم األسمى من والغاية المقدس الهدف وغيره أن

التبليغ. هو الحوزات في دينية علوم من تلقوه

٦٠٩

الحضور باختـــالف ووســـائله التبليغ أدوار تختلـــف قد

تحدث المثقفين من جمهور إلى تحدث إذا فالخطيب وتنوعه؛

يبقى لكن أناس أميين، إلى حديثه كان عما إذا يختلف بأسلوب

كل حاالته. في يحظى باألهمية التبليغ

٦١٠

الناس من فئـــة معينة على تبليغه المبّلغ أال يقصـــر على

فئات كل إلى ينـــزل أن بل عليه غيرهم، دون مثـــال كالمثقفين

وطبقاته. المجتمع



٢٤٨٢٤٩

٦١١

الطيبة الكلمة فيها ســـتثمر تربة أية يدري ال المبلغ ما دام

ومع مكان كل الطيبة في الكلمة لبذر يسعى إذن أن فعليه أكثر،

إنسان. كل

٦١٢

والعراق فإيران عظيمـــا, وتأثيرا كبرى أهميـــة للتبليغ إن

بأغلبية البيت‹عليهم الســـالم› ألهل مواليتين اليوم تعدان اللتان

بفضل إليه تحولتا كذلك في الســـابق، بل تكونا لم ســـاحقة،

العزم وعقدوا أنفسهم له نذروا أفذاذ رجال نهض به الذي التبليغ

عليه.

٦١٣

كثير في أنساب وبحثت والســـير، التاريخ تعمقت في لو

منهم أن كثيرا لرأيـــت أجدادهم فـــي وتسلســـلت المؤمنين من

الســـالم› البيت ‹عليهم في خط أهل لم يكونوا أجداد من ينحدر

أوالدهم في الخط استمر وقد التبليغ، بفضل إليه تحولوا ولكنهم

هذا. يومنا إلى وأعقابهم



٢٤٨٢٤٩

٦١٤

أوال يعلموا أن التبليـــغ إلى يتوجهون الذين اإلخوة على

معظم عليها يصرفون كانـــوا التي األنبياء مهمة هـــي مهمتهم أن

له تتهيأ ال عمن الكفائي الواجب بعملهم يخففون وأنهم وقتهم،

الحوزة. خارج التبليغ فرصة

٦١٥

والتهيؤ التأهب التبليغ إلـــى يتوجهون الذين اإلخوة على

من يبرموا حتى وأن ال بها، يواجهون قد المتنوعة التي لألسئلة

بها أحيانا. يواجهون قد التي السفيهة وربما األسئلة الساذجة

٦١٦

فليسوا للناس، صدورهم يفتحوا أن المبّلغين اإلخوة على

سواء. الناس كل

٦١٧

فمن التبليغ, في األثر أكبر وســـلوكه المبّلغ ألسلوب إن

أعمالنا وتصرفاتنا وصدقنا مع بنا الناس يتناسب تأّثر الطبيعي أن



٢٥٠٢٥١

لقولنا. عملنا ومطابقة

٦١٨

ال هذا ولكن بشوشا، الوجه طلق يكون أن للمبّلغ ينبغي

األسباب، ألتفه ويقهقه يضحك دائما الفم مفتوح أن يكون يعني

أن له أيضا ينبغي ال يكون عبوســـا، أن للمبلغ ينبغي كما ألنه

مبتذال. يكون وقورا وال يكون

٦١٩

استخدم عاميا شـــخصا إلى لو أن يلتفت أن على المبّلغ

أمامه وجهه يقطب فال الهابطة السوقية عبارته إحدى األمثال في

طويلة ضحكة ويضحكـــه معه يشـــترك وال حوله، فينفض من

من النوع يتبارى فيه بإطالق هذا مجلسه إلى ناٍد فينقلب وعريضة

الالئقة. غير األمثال

٦٢٠

اليوم ثقافة أو شأن له ال يكون شخص قد رّب المبّلغ.. أخي

دينية فيها مدرسة أو مسجدا ترى يوم ويأتي يديك على اهللا يهديه



٢٥٠٢٥١

كانت الشخص الذي أّسسها ذلك منها علماء علمية تخرج حوزة

هدايته على يديك.

٦٢١

ثم حياته في طاغوتا أو أبوه ضاال شخص وكان لو جاءك

فإنه يهتدي على يديك, فلعله استقباله فال ترفض قتل، أو مات

أحدا، وسلم› طرد وآله عليه اهللا اهللا‹صلى رســـول أن يسمع لم

لم اهللا عليه وآله وسلم› فإنه‹صلى حمزة قاتل وحشي حتى أبدا,

وجهك عني». له:  «غّيب قال على أن يزد

٦٢٢

جميعا, والقول باألسلوب التبليغ من تستفيدوا حاولوا أن

جيدة. على نتائج لتحصلوا

٦٢٣

يأتي قد فإن الشـــيطان اإلخـــالص، ينســـوا أال للمبّلغين

عملك في ونجحت جيدا مبّلغـــا أصبحت إذا له: ويقول ألحدنا

الصلوات يديك ويرفعون يقّبلون مريدون مخلصون لك فسيصبح



٢٥٢٢٥٣

حقا، لو نجحت ذلك وسيكون قدومك, عند األرض التي تزلزل

أن وحاول الســـبب, لذلك بالتبليغ تقـــوم أال لك ينبغي ولكن

أن الشيطان يحاول أبدا,ألن ذهنك في المعنى هذا ال تستحضر

تربح. تزيحه... أن فحاول ذهنك، في كهدف هذا يقحم

٦٢٤

هل اآلخرين يجـــذب عندما حديثه إلـــى لينظر الخطيب

خطيب عنه أنه يقال لكي ونّمق أسلوبه بعباراته نفسه وعني أتعب

وهكذا الكاتب وبعضه لنفسه، بعضه هللا أم هللا، كله كان أم ناجح

والمجتهد... والمبلغ والمدرس

٦٢٥

كل إلى بالنسبة العينية الواجبات أهم من النفس ترويض

الدين, وعلماء والمبّلغين الوّعاظ نحن لنا, بالنسبة ويتأكد فرد،

منه ويتلقون جماعات, منه أفراد وربما يتعلم مّنا واحد كل ألن

وتصرفاته. وحركاته بكالمه ويتأثرون أثره، ويقتفون ويقتبسون



٢٥٢٢٥٣

٦٢٦

وجودك في كنت فـــردا وإن المبلـــغ والواعظ, أيها إنك..

يعتبرونك هناك من ألن العمل؛ في لست كذلك لكنك الخارجي

عالما. أم كنت خطيبا سواء بأفعالك وهم يقتدون وهاديا مرشدا

٦٢٧

وجوداتنا في كّنا كذلـــك وإن في العمل أفرادا لســـنا إّننا

معين هو مرجع تقليد بمستوى كل واحد مّنا بل إن الخارجية،

وعالم والخطيب طالب العلـــم ذلك بين في فرق ال ما, ونســـبة

ومستواه. قدره على فكلُّ والعاصمة، القرية

٦٢٨

طالب سيما الشـــباب وال خصوصا الزمان هذا في الناس

هي ما لهم يقول لمن الحاجة بأمس منهم والجامعيين المدارس

بعشرات محشـــوة أذهانهم فأكثر المحرمات، هي وما الواجبات

يحتاج وهذا من يجيبهم, بانتظار اإلسالم حول األسئلة مئات بل

يجيب أن شخص كل فال يتمكن علمي، علم ودراسة وتعزيز إلى

والكتابة بسهولة ويعّرض نفسه للجواب والخطاب أسئلتهم عن



٢٥٤٢٥٥

أرضية وتعبئة إلـــى يحتاج ذلك إن بل علم، مـــن دون والنقاش

ومقدمات. علمية

٦٢٩

نعرف لها التي ال األسئلة ألوف فهناك العلم من أوتينا مهما

نتهيأ لها. أن جوابا يلزم

٦٣٠

مقّدمة لمعرفته، ومعرفته مقّدمة قراءة القرآن أّن شـــك ال

الناس إلرشاد مقّدمة وهي لآلخرين، لتعليمه ومقّدمة به, للعمل

القرآن. إلى

٦٣١

الفرائض ومن فعـــال، العينية من الفرائض الناس إرشـــاد

أن الواجب الكفائي اإلسالم يجمعون علماء بذاته؛ ألن الكفائية

سعته. قدر على كل من به الكفاية, يوجد لم إن عينّيا ينقلب



٢٥٤٢٥٥

٦٣٢

المشـــركين علماء الكبـــار، ومـــن العلمـــاء من األلـــوف

القرآن في التعبير جمـــال طريق عن اهتدوا واليهود، والنصارى

الكريم.

٦٣٣

يكون أن يكفي فال الناس، لهداية ومطلوب مهم الجمال

والتعبير األسلوب جمال من بد وجميال, بل ال المطلب صحيحا

أيضا.

٦٣٤

يقبله الناس لكي جميل وعاء في اجعلوه المعنى الصحيح

منكم.

٦٣٥

لفظا وليس وصـــدق، حق اإلســـالم النصارى أن علم لو

األكرم ‹صلى النبي شأن هو كما أيضا, عمل هو بل فقط, مجردا

بن أبي المؤمنين علـــي أميـــر واإلمام وســـلم›، وآله عليـــه اهللا



٢٥٦٢٥٧

اليهود وكذلك مسلمين؟ يصبحون أفال عليه›, طالب‹ســـالم اهللا

إلى أن أمرهم يؤول أفال اإلسالم، تلك حقيقة بأن صدقوا ما إذا

مسلمين؟ يصبحوا

٦٣٦

والمعمقة الستيعاب المتواصلة الشـــاملة التعبئة من ال بد

الطاهرين‹عليهم البيت أهل وعلوم الكريم القرآن ثقافة ونشـــر

الرســـول خّلفهما اّلذيـــن الثقليـــن العظيمين هذيـــن الســـالم›,

الجميع وأمـــر في األمة, آله وســـلم› و عليه اهللا األعظم ‹صلـــى

الضمان هو بهما التمسك أن وأعلن بهما, والتمســـك باتباعهما

من الضالل. والنجاة الوحيد للهداية



٢٥٦٢٥٧

المرأة

٦٣٧

لحقـــوق الرجال على مماثلة الرجال على النســـاء حقوق

النساء.

٦٣٨

قضية إلى نأتي فعندمـــا الدنيا, هذه لقد صبغت الظواهر

سوى ليســـت باســـمها ترفع التي الشـــعارات نالحظ أن المرأة,

جميلة, ولكن مثال كلمة المرأة فتحريـــر فارغ, وضجيج ظواهر

والواقع الذي حقيقتها تعرف لكي الكلمة هذه قلب عندما تنبش

المرأة تقييد فيها تكتشـــف أن المعاصرة في ظلها المرأة تعيشه

كما يزعمون. حريتها وإذاللها وليس



٢٥٨٢٥٩

٦٣٩

والغضروف في العظم مثل الحياة في والمرأة مثل الرجل

اإلنسان. بدن

٦٤٠

بالعقل تبنى الحياة ال فإن والعاطفة، الحياة مزيج من العقل

عادت العقل منها سلب الحياة أن فلو وحدها, بالعاطفة وحده وال

يتكلم بعض منعقدا مجلســـا وجدت وال نظـــام فيها، فوضى ال

ويؤطرها. العاطفة يحدد الذي هو العقل فإن يستمع، وبعض

٦٤١

والعقل، العاطفة كمثـــل الحياة فـــي والرجل المرأة مثل

عقل بال الرجل وأن عقـــل، عاطفة بال أن المرأة ذلك يعني وال

كفة تأثير فيه تترجح عاطفي كيان المرأة أن بمعنى عاطفة، بل

العقل فيه يتغلب فهو كيان الغالب, للرجل, في خالفا العاطفة,

العاطفة. على



٢٥٨٢٥٩

٦٤٢

الرجل عن واجبات المرأة واجبات أن تختلف الطبيعي من

واجبات فكما تختلف طبيعتهما, في االختالف الموجود بسبب

البدن اســـتقامة حيث في بدن اإلنســـان، العظم عـــن الغضروف

تساوي بينهما فمعناه أن ولو أردت بالعظم, وحركته بالغضروف,

البدن. شللت أنك

٦٤٣

في كل األمور, بين المرأة والرجل أن تســـاوي لو أردت

ويحّمل سيارة صغيرة، في الحديد من يحّمل أطنانا كمن تكون

فال السيارة دقيقة, أجهزة من كيلوات بضعة الكبيرة الشـــاحنات

الشاحنات وال األطنان، تلك حمل على قادرة ســـتكون الصغيرة

الصحيح. بالوجه منها تستفيد

٦٤٤

الرجال أو نسكن الثقيلة المعامل النساء أن ندخل أردنا إذا

للحياة, شـــلل الفرضين فكال المنزلية، للقيام بالمهـــام البيوت

جاءت أين فمن الغربية, الحياة في نالحظه ما ذلك على والدليل



٢٦٠٢٦١

والمرأة الرجل, هو والرجل البشر, هم البشر أن مع المشاكل هذه

إلى منها وحولت أخذت المرأة واجبات ألن الجواب: المرأة؟ هي

للمرأة، وأعطيت منه أخذت الرجل وواجبات الرجل، واجبات

الرجال ومشـــاكل، وبدأ الحياة األسرية في شـــلل حدث لذلك

أزواجهن, من تنفرا يزددن والنساء زوجاتهم، من تنفرا يزدادون

بعد يوم. يوما تتزايد الطالق نسبة وأخذت

٦٤٥

تتقدم مشـــاكله ولكن الفضاء, إلى بالبشـــر يتقدم العلم

والمشـــاكل العائلة, وتفكك األســـرة, الطالق, وانهدام إلى به

بعض عن تخلى الرجل والمـــرأة كال من ألن الزوجية، لمـــاذا؟

حياة والحياة لها، كفئا أنه ليس اآلخر، مع وقام بواجبات واجباته

األكفاء.

٦٤٦

آخر من جانب بها ونزلوا جانب, من صعدوا بالمرأة لقد

المشاكل. فتولدت



٢٦٠٢٦١

٦٤٧

إلى تحتاج التي الحياة، فاألمور المرأة مثال العاطفة في إن

أوكلت ولذلك العقل مثال الرجل بينما للمرأة، مخولة العاطفة

وتصميم. عزم إلى تحتاج التي األمور إليه

٦٤٨

بنتا سواء أكانت الرجل على المرأة اإلســـالم نفقات جعل

ثمنها تقاضي لها التجميل يحق أما, فحتـــى أدوات أم زوجة أم

الغذاء والمسكن عن ناهيك طبعا، وشأنها يتناسب الزوج بما من

غسلها فماء ماتت إذا الزوجة كفن وحتى والترفيه والدواء واللباس

ذلك على كل و...، وأجورالدفـــن تدفن فيها التي األرض وثمن

معسرا، والزوج الماليين تملك ثرية الزوجة إذا كانت حتى الزوج

المعروف. حدود في ولكن

٦٤٩

اإلرث يجعل أن القتضى بالمرأة ورفقه اإلسالم لطف لوال

للرجال. كله



٢٦٢٢٦٣

٦٥٠

اختصاص لبدا اإلسالم بهدي نستضئ ولم عقولنا تركنا لو

والرجل للمرأة المال نعطـــي فلماذا كله معقوال، باإلرث الرجل

المرأة يغفل أن لم كل ما تحتاجه, ولكن اإلسالم عليها يصرف

للمرأة اإلســـالم يريد وال حياء, من الرجل تطلب وال تحتاج قد

باإلضافة اإلرث,هذا جعل لها حصة من ولذلك تســـتعطي، أن

سيما نفسها تطييب من نوعا اإلرث حصة من منحها في أن إلى

اإلســـالم في حكم فهل يعد بموت ذويها, أيضا مفجوعة وهي

األمر أن أم كرامتها من وحطا حقها في ظلما هذا بعد المرأة إرث

في اإلسالم األخرى المالية مع األحكام يتناسب ووضوح ببساطة

اإلســـالم يالحظ حيث االعتبار، بنظـــر المرأة عاطفـــة أخذ مع

العواطف أيضا؟!

٦٥١

العاطفي الرجل، وهذا التكوين عاطفية أكثر من المرأة إن

ما وســـرعان بالطالق مســـتعجل التخاذ قرار يدفعها قد للمرأة

الرجل، من العكس على اإلثارة، زوال أســـباب عليه بعد تندم

واتخذ ثار وإذا بســـرعة, يثور تجعله ال الغالب, فطبيعته, في



٢٦٢٢٦٣

عاطفي سريع بتأثير يتخذه ألنه لم بسرعة, عنه يتراجع فال قرارا

تعمقت حدثت وإذا وامتـــداد خلفية عـــن الرجل فثورة الزوال،

تعلو التي الرغـــوة أما ثورة المـــرأة فكزبد البحر أو وتجذرت،

لكان خالف الطالق بيد المرأة اإلسالم وضع فلو الثياب، غسيل

لها. الطبيعي والتكوين الحكمة

٦٥٢

التقليل هو وضع‹الطالق بيد الرجل› في حكمة التشريع إن

واستمرارا الزوجين بين المحبة ودعما ألواصر حاالت الطالق من

الزوجية. للحياة

٦٥٣

حتى في‹مجال كرامة المرأة واختيارها اإلسالم يتجاهل لم

أال في والحرية الزواج، قبل كاملة اإلرادة لها ترك فقد الطالق›،

فيصبح الطالق، في عن الزوج تكون وكيلة أن بشرط إال تتزوج

العام خطه في يشجع ذلك مع ولكنه للزوج، كما الحق هذا لها

السعيدة الحياة طريق أمامك أضع أنا للمرأة, ويقول الزواج، على

ولكي نفسه، في الوقت ولكن الرجل، كون الطالق بيد مع حتى



٢٦٤٢٦٥

أن وبإمكانك على شيء، ال أجبرك واإلكراه، باإلجبار تشعري ال

قبل الزواج. هذا الشرط تضعي

٦٥٤

وتشتد الموبقات، لتقل للمرأة، اإلسالم‹الحجاب› فرض

في وترقد فتهدأ العائلة، بزوجها، بزوجته والزوجة الرجل عالقة

والوئام. والوفاق بالحب والوداد، مفعم وسعيد، هانئ جو

٦٥٥

فرض عمال، بل علما وال المرأة اإلســـالم على يحرم لم

وإنما أحيانا أخرى، لها وحّبذهما والعمـــل، العلم أحيانا عليها

عليها حّرم كما والخالعة، والتبرج والميوعة، التبذل عليها حرم

وشأنها. عّفتها تنافي بأعمال تقوم أن

٦٥٦

فبالنسبة وجّربه، التاريخ عرفه ومبدأ دين أرأف اإلســـالم

خارج من وكد إال بتعب ال تتم العائلية، الحياة أن إلى المرأة يرى

الزوجين بين األمر فّقسم البيت، داخل في وسكن وعمل البيت،



٢٦٤٢٦٥

الخارج، للرجل: فجعل بينهما، فيما والتعاون المحبة أواصر لشّد

فيه واالســـتقرار البيت داخل العمل جعل وإنما الداخل, وللمرأة:

في وخاصة البيت، إدارة في الرجل من أصلح المرأة ألن للمرأة،

خير فهي والنافعة، الصحيحة النشأة وتنشئتهم األوالد تربية مسألة

لألوالد. والعاطفي والعقلي، الجسدي، والنماء للنشوء، محل

٦٥٧

الرجال أعمال المرأة زاولت لو أنه الحكيم اإلســـالم رأى

عملهـــا البيتي على عبء يلقـــى وأن بد فإنـــه ال البيت، خارج

وطاقة المرأة العاطفية طاقة للطاقتين، ذلك إضاعة وفي الرجال،

ومقلوب، أنه معكوس العمل، إال فالعمل نفس العملية، الرجل

حّبذ ولذا مرضية، غير بنتائج يأتي ســـوف كان كذلك فإنه وإذا

الشاقة. الخارجية األعمال وللرجل الداخلية، البيتية للمرأة األعمال

٦٥٨

على ســـالمة يحرص الـــذي اإلســـالم نظر في االختـــالط

أو المدارس أو المسابح في سواء جائز، غير وسعادته, المجتمع

ويرى غيرها، أو أوالمنتديات أوالمجتمعات أوالمعامل السينمات
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إال عنه، المجتمع وقاية الفساد مما يجب يوجب ذلك أن اإلسالم

والعفاف. والستر والحجاب، الحفاظ بكامل االختالط كان إذا

٦٥٩

غريزة المرأة الجسدية, وإشباع الزوج النفقة الكاملة، على

في الخروج من الزوج إطاعة الزوجة وعلى حسب المقرر شرعا,

على فليست واجبة البيتية الشـــؤون أما االســـتمتاع، وفي الدار،

والتوادد التعـــاون على حفاظا ذلـــك، لها يحبذ وإنمـــا الزوجة،

برضاهما، إال ال ينعقـــد النـــكاح جعل اإلســـالم إن ثم بينهما،

مع إال فقط، بيد الـــزوج لمصالـــح اجتماعية، جعله, والطالق

أيضا. الزوجة بيد فيكون النكاح عند الشرط

٦٦٠

الوضعية الغابرة القوانيـــن من شـــيء في المرأة تحترم لم

اإلسالم. احترمها كما اليوم عالم في والمعاصرة

٦٦١

للمرأة شـــؤونها اإلســـالم ضمن قد الناحية االقتصادية من



٢٦٦٢٦٧

األبوين، على فنفقتها بنتًا فإن كانت حياتها، أدوار كل في المالية

على فنفقتها أمًا كانت وإن الزوج، على فنفقتها زوجة كانت وإن

األوالد.

٦٦٢

الشـــمول وبهذا االقتصادي  والتكفل االجتماعـــي الضمان

الراحة من قدر أكبر المرأة يوّفر على للمرأة اإلسالم فرضه الذي

قانون أي في يوجد يكاد بالسعادة والكرامة، ال والشعور والدعة،

القديمة والحديثة. األرض قوانين من

٦٦٣

الذي هذا من أعظم اجتماعي تقدير تكريم اقتصادي وال ال

للمرأة. اإلسالم قدمه

٦٦٤

اإلســـالمية الحقوق أّن مع بها اإلســـالم أوصى ما ما أكثر

بالمعروف، بمعاشـــرتهن األزواج أمر فقد الزوجين، بين متبادلة

مع أزواجهن بالمعروف، بمعاشرة الزوجات يأمر القرآن لم بينما



٢٦٨٢٦٩

وجوبها عليهّن أيضًا.

٦٦٥

حتى شامخًا، ومحًال رفيعًا، مكانًا المرأة اإلســـالم بّوأ قد

«المرأة بقولـــه: الســـالم› علي‹عليه المؤمنين أمير اإلمام وصفها

والتعامل ريحانة اإلسالمي اعتبارها المجتمع على ريحانـة» فيلزم

من التعبير وهذا الحياة, مجاالت شّتى في األساس هذا على معها

وجميل، دقيق تعبير حّقها في اإلمام أمير المؤمنين‹عليه السالم›

والعاطفّية، النفسية لتركيبتها ومجانس المرأة، لتكوين ومناسب

والبدنية. والجسمية

٦٦٦

ويمكن اإلســـالمي، مرموقًا لدى الحاكم مكانًا للمرأة إن

أمير واإلمام األكرم النبي سيرة خالل المكانة من هذه مدى استفادة

حكومتيهما. أيام في والسالم› الصالة المؤمنين ‹عليهما وآلهما

٦٦٧

وسلم› اهللا عليه وآله النبي‹صلى معاملة كانت كيف انظر...



٢٦٨٢٦٩

في أسرت والتي الطائي»، حاتم بنت «سفانة الكافرة المرأة تلك مع

وآله اهللا عليه الكفار، الذين حاربوا النبي ‹صلى األســـرى ضمن

ويبعثها عليها، وينفق ويكرمها، يحترمها فهو وقاتلوه، وســـلم›

بهم. تثق من مع

٦٦٨

اهللا وأمير رســـول حكـــم فـــي أيـــام اإلســـالمي الحاكـــم

بنحو المرأة ويكرمها يحتـــرم وآلهما› عليهما اهللا المؤمنين‹صلى

العالم، تاريخ من شيء في مثيل له يوجد يكاد ال الذي اإلكرام من

حاضره. في وال ماضيه في ال

٦٦٩

وسمح وأعلى شأنها، قدرها، وأعّز اإلسالم المرأة، أكرم

والمالئمة بكرامتها، والالئقة لها، المناسبة األدوار كل بمزاولة لها

يناسبها ال ما أحدهما, أمرين: ذلك من واستثنى كأنثى، لتركيبتها

ســـلعة رخيصة، اتخاذها وثانيهمـــا, ريحانـــة. هي إذ تكوينـــا؛

الفساد. وأندية الميوعة أسواق تتجاذبها



٢٧٠٢٧١

الصالح المجتمع

٦٧٠

طريق على نكون لكـــي المطلوبة منا والمؤهـــالت األمور

السالم› فإن الحسين‹عليه بمستواها، الحسين ‹عليه السالم› لسنا

يؤدون ال وذوينا بالمحرمات مليئا محيطنا نرى ونحن الدين، أقام

وزادت مرض أبنائنـــا من أحدا أن فلـــو وال نكترث, الواجبات

سخونة المرض أما السخونة, هذه لطرد شيء كل سخونته نعمل

الذي يأكل اإليمان والسرطان واإليمان العقيدة وضعف الروحي,

حب الحسين‹عليه بنشـــر نبدأ أن فليكن ســـعينا به, نبالي فال

للعمل السعي ثم الحسين ‹عليه الســـالم› الســـالم›، وبعده فكر

وفقه.

٦٧١

ذكـــرى مولد اإلمام مرور عند نكون أن علـــى اهللا لنعاهد



٢٧٠٢٧١

من أحسن سنة كل في الشريف› فرجه تعالى اهللا المهدي ‹عجل

السابقة. السنة

٦٧٢

تعالى اهللا المهدي‹عجـــل اإلمام مولـــد ذكرى في لنبدأ..

ضعفه نقاط لتقليل منا كل يسعى بأن الطريق, الشريف›.. فرجه

نفسه. وإصالح

٦٧٣

إلينا سيأتي الذي الزمان هو فإن صاحب أنفسنا أصلحنا لو

أن نذهب إليه. قبل

٦٧٤

نفسه وتجاه تجاه وظيفته هي ما ينظر أن منا كل فرد على

التروك هي ومـــا عليه؟ المترتبة الواجبـــات هـــي وما اآلخرين؟

عنها؟ االنتهاء له ينبغي التي والمحرمات



٢٧٢٢٧٣

٦٧٥

وما هي بحقه؟ يعرف ما هي الواجبات أن منا فرد على كل

وتجاه نفسه تجاه واجباته يعرف أن الزوج فعلى عليه؟ المحرمات

ما لمعرفة تســـعى أن عليها المرأة كذا اآلخرين. وتجاه عائلته،

تجاه األوالد وهكذا والمجتمع. وأوالدها زوجها تجاه عليها يجب

وهكذا بينهم، فيما األخوة وكذا األبناء، تجاه والوالدين والديهم

بعض. مع بعضهم والمتعاملون الجيران واألرحام

٦٧٦

أم شيخا، امرأة، شابا أو كان رجال سواء منا فرد كل على

من تحصنه ملكة على يحصل أن كاســـبا كان أهل العلم أم من

بتعليم عليه عـــن الواجبات, ثم المحرمات أو التخلف ارتكاب

ومعرفته. مقدرته حسب اآلخرين

٦٧٧

بصورة حياتك واســـتفد من بالنحو الصحيح أنت تصرف

ومن منك اآلخرون استفاد قد كان إن ذلك بعد يهم وال صحيحة

الذيـن آمنوا {يـا أيها يقول: تعالى اهللا فـــإن أو ال؛ معهم تعاملك



٢٧٢٢٧٣

عبارة توجد إذا اهتديتـم},وال ضـل مـن يضركم أنفسـكم ال عليكم

الغيظ. وكظم ضبط النفس في لزوم اآلية هذه صراحة من أكثر

٦٧٨

نطور ثم ذلك، علـــى ونشـــجعهم ينقدوننا اآلخرين لندع

بينها. من الصحيحة النظر وجهات من قابلياتنا باالستفادة

٦٧٩

االستفادة ووقته أحسن حياته من أن يستفيد اإلنسان على

الذي األمي يصبح هـــذا ال فما أدراك أن ما يســـتطيع، وبأقصى

ومن ما؟! يوم في اهللا العظماء عند عظيما من شأنه اليوم تستصغر

من اليوم نظرك مهما في يبدو الذي ذلك المثقف أن أعلمك الذي

من أكثر تبليغك عليه في وتركـــز االجتماعية أو العلمية الناحية

دون أن يقدم من الدنيا ارتحل وربما في شيء، ينفع ال قد غيره،

اآلخرين. ينفع ما شيئا

٦٨٠

منهم القليل إال البســـيطة على وجـــه يعيش إنســـان كل



٢٧٤٢٧٥

الباليا كل أن مع شـــيء، كل أعلى ويراها ويحترمها ذاته يوقر

عندما وذلك الذات؛ حب من يأتي وتجاوز ظلم وكل والمصائب

األخالق وفي مقابل سبحانه الحّق مقابل في منا ذاته كل يحترم

والفضائل. والمجتمع

٦٨١

المجتمع ويرى معا؛ ذاته ويرى يرى اهللا األشخاص أكثر

كل شيء الغالب يسحقون ترى الناس في معا؛ ولذلك ويرى ذاته

ذواتهم. أجل من

٦٨٢

وانظروا إلى تعقيد وعظمته، اإلســـالم بساطة إلى انظروا

وخوائها. األخرى األنظمة

٦٨٣

لتنظيم مفاتيح الشـــريفة واألحاديث الكريم القرآن إن في

االجتماع السياسة أو مجال في سواء صحيحة الناس بصورة معاشر

مع بعضهم األفراد األســـرة أو عالقات أو االقتصاد أو أو التربية



٢٧٤٢٧٥

اإلسالم. تعاليم إلى بالعودة طريق لنا إال وال بعض،

٦٨٤

من باب من لنا إنقاذ شـــريف وحديث قرآنية آية كل في

ونطبقه القرآن إلـــى فلنرجع منها, نعاني التي المشـــاكل أبواب

السماء من بركات علينا اهللا لينزل المعاصر, وضعنا حرفيا على

واألرض.

٦٨٥

أمير عن الحديث ففي بنفسه؛ الظن حسن بطبعه اإلنسان

في القذى «يبصر أحدكم قال: أنه السالم› علي‹عليه اإلمام المؤمنين

الشعرة حتى يرى أحدنا أن أي عينه», في الجذع يبصر وال أخيه عين

يرى ال لكنه جيدا, عيوب الناس أي يرى أخيه, عين في الصغيرة

كبيرة. كانت مهما نفسه عيوب

٦٨٦

بعد وال يظهر أثره السيئ إال ســـيئا شيئا أحدكم يعمل قد

تظهر وربما أو أقل، أكثر أو عشرين ســـنة أو عشر سنين مرور



٢٧٦٢٧٧

الموت! عند لبعض األعمال الثمرة السيئة

٦٨٧

ويقول: يعجب أن الســـيئة تصيبه الذي لإلنسان ال ينبغي

قبل ما إلى تعود فلعل جذوره الســـيئ؟ البالء بهذا أصبت لماذا

يدري. ال وهو خمسين سنة

٦٨٨

ومقياسا، ومقياس وحّدا قدرا شيء لكل جعل اهللا تعالى إن

يتخّلف. وال ال يختلف اهللا

٦٨٩

نظره كان إذا المسؤول, اإلنســـان ما يخشى منه حقا على

والتقدير كالهيبة المســـؤولية, موقع نتيجة تأتي التي إلى اللوازم

هذه األخرى,وكانت الماديـــة والمكاســـب األموال والوجاهة أو

اإلنسان للعمل. تدفع التي هي األمور



٢٧٦٢٧٧

٦٩٠

تعب بعد المســـؤولية, بموقع هو الذي لإلنسان قد يقال

تخصك أجل أمور لقد فعلت ما فعلت مـــن كثيـــر: وعناء مرير

حصلت وقد األخرى, المادية األموال والمكاســـب أو كالوجاهة

للشهرة والسمعة وحسن عملت لقد عندنا, شيء لك فال عليها

الصيت.

٦٩١

حين الت أنه نكتشـــف األوان, وقبل أن فوات قبل لنعتبر

اآلخرين. قصص من الدروس ولنأخذ عبرة،

٦٩٢

ولم اإلخالص يصاحبنا بعد فترة أّنا كنا نتصّنع من لو شعر

المخلصين من أثره في على يشـــك حقا، فربما نكن مخلصين

هذه كل عاشرته الذي هذا إن نفسه: مع ويقول كلهم، العلم أهل

وهم باآلخرين، فكيف زيفه، لي تبين مخلص أنه متصورا المدة

باإلخالص؟! يتظاهرون كيف جيدا يعرفون



٢٧٨٢٧٩

٦٩٣

متظاهرا باإلخالص العلم أهل من واحد لعمل شخص إن

العلماء. من الحقيقيين المخلصين على سيئا تأثيرا

٦٩٤

ويرغموا الشـــيطان جبين يسحقوا أن أقدر على الشـــباب

من الخالص فإن الشيطان منهم, يتمكن قبل أن فليبادروا أنفه,

ويعرف ذلك, يعرف نفسه والشيطان أصعب, المستقبل في رقبته

محاربة على وإرادته األربعين ضعفت قـــواه بلغ إذا اإلنســـان أن

اهللا. رحم الشيطان إال من

٦٩٥

كل في مجال كل يوم، أنفســـنا مراجعة في اآلن من لنبدأ

تصيبنا أن وقبل علينا أكثر, يصعب األمر أن ولننزهها قبل عمله،

أعماقنا. إلى والعلم اليقين نفاذ نور من مانعا تكون التي الغشاوة

٦٩٦

نبدأ وأن نكون واعين لهـــا التي ينبغي أن المســـائل أهم



٢٧٨٢٧٩

فلنراجع الرياء, من والتخلص اإلخالص مســـألة بمعالجتها هي

ألنفسنا. وكم هللا هو كم أنه وننظر بدقة موقف في كل أنفسنا

٦٩٧

يراه، فالنا ألن وهيئتـــه وأســـلوبه قد يرتِّب أحدنا كالمه

كذلك أو هذا أمام كذا يظهر العيب أن من وأن ينقده، قد وفالنا

أحدا ألن وإعدادها ترتيبها جدا الصعب فمن النية أما أمام ذاك..

يفضحنا ال وهو اهللا إال يراها وال ينقدها، يراها وال ال الناس من

في واإلخالص تربية النفوس ولكن مكمن الصعوبة، وهنا اليوم..

وما التوفيق، وعد ســـبحانه اهللا ذلك؛ ألن مع ممكن أمر النوايا

من اهللا. يسعى والتوفيق إال أن اإلنسان على

٦٩٨

تظهر وال يضجر وال يتبـــرم ال أن اإلنســـان يتمكن كيف

األذواق المختلفة وبيئته مجتمعه في أن مع االســـتياء آثار عليه

والعـــداوات األحقـــاد عـــن المتباينـــة، ناهيـــك والســـلوكيات

ال واآلخر يعاديك، وذاك فهذا يحسدك والمشاكسات، والمشاحنات

فربما ذلك, أو غير الدرس أو والشراب في الطعام ذوقك مع يتفق



٢٨٠٢٨١

خمسين سنة مضي رغم صديقه ينساها فلتة ال صديق من ظهرت

ينكر الشـــخص الذي أعظم فما تذكرها.. كلما منها يتألم ويظل

باسما! ضاحك الوجه ويظل ذلك كل ويقاومها رغم نفسه

٦٩٩

نفســـه ويتمالك على اإلنسان يســـيطر أن جدا المهم من

العالم. كل بالِبشر ويلقى أعصابه،

٧٠٠

نفسه ضبط إنسان هو بالِبشر يلقى اآلخرين الذي اإلنسان

الدرجة. هذه بلغت حتى ورّباها

٧٠١

مع مقابله, بل ليس معه الحق الناس أن اكتشف بعض لو

أم أم زميله قريبـــه أم صديقه أم تلميذه أم أكان أســـتاذه ســـواء

تكون ويتراجع، وال له يقّر آخر, شـــخص أي أم معه المتعامل

للعقل. خاضعة في نفس إال الخصلة هذه



٢٨٠٢٨١

٧٠٢

أعماقه. من النصيحة يتقبل أحدا تلقى أن النادر من

٧٠٣

االنصياع إظهـــار في الغالـــب, في النفـــوس, ال تخضع

يحاول بل كل صحيحا، يكن لم موقفها أن في للحق, وال تذعن

كان وأنه جاهال, يكن لم صحيحا, وأنه كان موقعه أن يظهر أن

جداً. صعب شيء اآلخر فهو من يقبل أن أما األمر, يعلم بحقيقة

٧٠٤

مكفهرة, تكون أن ال وجوهنا باســـمة, تكون أن لنحاول

لذلك. كفارة أن يدفع عليه أن إلينا يظن الناظر تجعل

٧٠٥

المشاكل من الناشئة والهموم إخفاء األحزان معناه الِبشـــر

بوجه الناس ومقابلة الحياة، في اإلنسان يواجهها قد التي الكثيرة

طلق.



٢٨٢٢٨٣

٧٠٦

لقّللنا المهمومون رآنا لو بحيث مستبشرة وجوهنا لنجعل

الناس في يؤثر التصرف وهذا لهم, نضاعفها أن ال همومهم, من

القول. من أكثر

٧٠٧

خالل من أخيـــك صدر الهّم عـــن تزيـــح تحـــاول أن قد

قد يكون ولكن استجابة، ترى وال ساعة نصف لمدة معه كالمك

تحسن األثر الفاعل في بالِبشر إياه ولقائك معه الطيبة لمقابلتك

واحدة. دقيقة يستغرق ال قد الموقف أن هذا حالته، مع

٧٠٨

والنهي بالمعروف األمر من ونضجر نمّل أو نتعب ينبغي أال

اهللا فإن والتأثير بسيطا؛ قليلة, االستجابة كانت وإن عن المنكر,

النتيجة. كانت أتعابنا مهما على سيثيبنا

٧٠٩

مقدار مع وواجباته تكاليفه تتناسب إنسان كل أن شك ال



٢٨٢٢٨٣

ومعرفة علما اإلنســـان ازداد فكلما وعلمه، فهمه ومدى معرفته

وواجباته. مسؤولياته تضاعفت

٧١٠

يمكن أو عمل خدمة أي في يتأخر الحاضر أّال الجيل على

حيث بنحو يجري أّال علـــى القادمة، األجيال ألجل به يقوم أْن

المستقبل. لجيل والمسائل المشاكل نفس تعود

٧١١

اإلنسانية الملتزم باألخالق المجتمع اإلسالمي هو المجتمع

بها اإلسالم. جاء التي االجتماعية واآلداب

٧١٢

يكون أن ينبغـــي اإلســـالمي المجتمع مـــن أفراد فرد كل

أفراد من فرد لكل وعمله، وراعيا وتعاليمه بقوله مبّلغًا لإلسالم

عن وينهى بالمعروف فيأمـــر عنهم، ومســـؤوًال وأمته، مجتمعه

عالمية واحدة, إســـالمية حكومة وإلى لإلسالم المنكر، ويدعو

هي بالتي ذلك أجل من ويجادل والموعظة الحســـنة, بالحكمة



٢٨٤٢٨٥

أحسن.

٧١٣

مؤمنين يكونوا أن على واعملوا وفتيانكم، شبابكم صونوا

وأهل وســـلم›، وآله عليه اهللا والرســـول‹صلى بـــاهللا ومعتقدين

على فاعملوا اعتقادهم، عليهم›.. ومهما بلغوا من اهللا البيت‹سالم

لديهم. االعتقاد زيادة هذا

٧١٤

اإلسالم‹صلى اهللا عليه بنبي والفتية الشباب نعّرف أن علينا

التي والكيفية بالنحو عليهم›، اهللا بيته‹ســـالم وأهل وسلم› وآله

عّرف نفسها التي وبالطريقة عليهم›، اهللا أنفسهم‹سالم بها عرّفوا

وسلم›، وآله اهللا عليه شخصية رسول اهللا‹صلى الكريم بها القرآن

عبر كلمات وليـــس عليهم›، اهللا األطهار‹ســـالم األئمة وحقيقة

وهي المضللة الجهات بعض من تصدر التي والتفريط، اإلفراط

من أكثر عليهم› إلى اهللا األطهار‹سالم األئمة مقام أن ترفع تريد

دون ذلك. ما إلى بهم تهبط أو الحد الواقعي،



٢٨٤٢٨٥

٧١٥

طريق صحيح، بـــكل عليه حافظوا تعرفونه، شـــاب أي

مرة معه الحديث وعاودوا مســـالمة، لّينة وتحدثوا معه بأساليب

ينجذب مرات، ولم لعشـــر شاب مع تحدثتم وإذا بعد أخرى..

العشـــرين المرة وإلى عشـــرة، الحادية للمرة فحدثـــوه اليكم،

تاريخ تغير شـــاب، ضاع كلما تيأســـوا؛ألنه أال المهم وهكذا..

أن الممكن فمن حقـــا، معتقدا وصار آمن شـــاب بعينه, وكلما

الشباب. آالف المستقبل، في بواسطته، يهتدي

٧١٦

وصححوا عقائدهم. صونوا الشباب، الشباب.. الشباب..

٧١٧

أوقاتها في صلواتنا ألداء نسعى أّنا وزمالؤنا ذوونا الحظ لو

بألسنتنا, ندعهم حتى لو لم بذلك في الغالب ســـيلتزمون فإنهم

والتربية التبليغ العملي ولكن استثناءات عدم وجود يعني ال وهذا

باللسان من الدعوة أكثر تؤثر بطبيعتها خالل العمل والدعوة من

الوقت أول صالته ألداء أن تدعو ابنك فائـــدة فما المرات, آالف



٢٨٦٢٨٧

بذلك؟! تكترث ال يراك وهو

٧١٨

الحظوهم أشـــخاصا اعتقدوا بصالحهم لّما عايشوا الذين

الغالب في أفضل هم أقوالهم عن أفعالهم تختلف ال أن يسعون

عملية نماذج يـــروا أن دون المواعظ، آالف اســـتمعوا الذين من

تجسدها.

٧١٩

منا وطلبه أراده ما وهو للناس العملية النماذج لتقديم لنسَع

في دورنا يقتصر وال أجمعين›، عليهم اهللا األطهار ‹ســـالم األئمة

الناس عن ابتعاد دون نحول أن علينا بل أنفسنا على هذا المجال

تصرف العلم أهل أحد من فإذا ما صدر الدين, وعلماء اإلسالم

وال عالقة لنا تصرف شخصي نقل: إنه وال لتداركه نسعى مشين

عن الدين يبتعد الناس بسببه لئال تداركه نحاول أن علينا بل به،

والمذهب.



٢٨٦٢٨٧

٧٢٠

والكرامة للعزة قائد المســـلمين الذي كان الحكيم القرآن

والســـيادة، والكرامة للعزة اليوم القائد هو ســـيكون والســـيادة،

المسلمين. عن المسلوبة

٧٢١

اهللا يتفضل مما مئوية نسبة يجعلوا أن بالمؤمنين أجمل ما

المؤمنين أمير قال فقد والمســـاكين، للفقراء عليهم، به تعالى

والمسـاكين الفقـراء فـي «اهللا اهللا والســـالم›: الصـــالة علي‹عليـــه

معيشتكم». في فشاركوهم

٧٢٢

ضمن طبقاتهم، بعامـــة جميعًا الكـــرام كربالء أهل على

المترقب لمقامهـــم المناســـبة الخدمات تقديم في ممارســـاتهم

الحســـين‹عليه اإلمام أخالق الكـــرام للزوار منهم,أن يعكســـوا

رجع إذا حتى الوضاءة، وسيرته العظيم ومنهجه الرفيعة السالم›

الفضيلة نـــكات معهم حملوا قـــد يكونون أهاليهم إلـــى الزوار

الفضل أبي وأوالد الحسين اإلمام أبناء والُخُلق السامي الرفيع عن



٢٨٨٢٨٩

ألمر اإلمام واضحًا مصداقًا فيكون ذلك السالم›، العباس‹عليهما

بأعمالكم». الناس دعاة قال:  «كونوا حيث السالم› الصادق‹عليه

٧٢٣

مجالس وعقد الصاعد، بالشـــباب الخاص االهتمام يجب

بأصول فـــي المجالس العامـــة؛ لتعريفهم وجمعهم لهم خاصة

تعالى اهللا يحب كما وتربيتهم أخالقه، ومعالي وفروعه اإلسالم

والسالم›، الصالة وعليهم األطهار‹عليه بيته وأهل ورسوله األمين

السالم›. الصادق‹عليه اإلمام وصية فإنهم

٧٢٤

حسن مالزمة على العزم والمؤمنات المؤمنين على ينبغي

المؤمن، والصغير وغير والمؤمن والغريـــب، القريب مع الخلق

وغيرهم. والصديق والعدو، والرجل والمرأة، والكبير،

٧٢٥

وصية وهـــم المســـتقبل، وُبنـــاة الغد، الشـــباب رجـــال

السالم›. بيته‹عليهم وأهل وسلم› وآله عليه اهللا النبي ‹صلى



٢٨٨٢٨٩

٧٢٦

األئمة األطهار ‹عليهم وسائر المؤمنين أمير اإلمام حول كان

عبرهم انتقلت نشـــطاء، أقوياء أتقياء، مؤمنون شـــباب السالم›

واألزمان التالية، األجيـــال إلى القرآن وأحكام اإليمـــان، حقائق

وقدوة. المتعاقبة.. وفي ذلك أسوة

٧٢٧

بهم واهتممنا خاصـــة، عناية بالشـــباب اليوم اعتنينـــا إذا

وهداية بحكمة، وإرشاد صالحة، تربية من والئقا، مناسبا اهتماما

والزعماء األبرار، القادة فيهم ينشأ فإنه والصواب، الفضيلة إلى

األمر وهذا المصلحون، واألمناء الصالحون، والرؤساء األخيار،

لتعطي األّمة، شرائح كافة قبل من وشاملة كبيرة هّمة بحاجة إلى

الثمار. وأطيب النتائج، أحسن

٧٢٨

والعشـــيرة، واألهل واألمهات، اآلباء الجميع: علـــى يلزم

التام بالشباب والشابات، االهتمام ونسائه، المجتمع رجال وعامة

على أســـس المســـتقبل حضارة ويبنوا صالحًا، جيًال لينشـــئوا



٢٩٠٢٩١

والقسط. والعدل والخير، والرفاه والتقوى، الفضيلة

٧٢٩

القرآنية لآليات العملـــي بالتطبيق األكثر االهتمـــام ينبغي

على األخوة آيـــة مثل المجتمعات معظم في المنســـيات‹عمالًَََ›

ِإْخَوٌة...} اْلُمْؤِمُنوَن {ِإّنَما اإليمان: صعيد

ُأّمٌة ّمْنُكْم {َوْلَتُكن المنكر: عن والنهي بالمعروف األمر وآية

اْلُمْنَكِر...} َعِن َوَيْنَهْوَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْأُمُروَن اْلَخْيِر ِإَلى َيْدُعوَن

الّديِن} ِفي ِإْكَراَه الحريات المشروعة: {َال وآية

{َوَيَضُع المعيشـــة والتزام التعايش: في التكليف نبذ وآية

َعَلْيِهْم} َكاَنْت اّلِتي ِإْصَرُهْم َواألْغَالَل َعْنُهْم

َواِحَدًة...} ُأّمًة َهـِذِه ُأّمُتُكْم {ِإّن الواحدة: األمة وآية
{ِإّن اهللاَّ الحياة: مرافق شتى في واإلحسان العدل بسط وآية

وغيرها. وغيرها... َواإلْحَساِن....} ِباْلَعْدِل َيْأُمُر

٧٣٠

وبيان الناس تثقيف في االجتهاد والجد و السعي بد من ال

الشـــبهات ودفع عليهم›, اهللا البيت‹ســـالم أهـــل مذهب عقائد



٢٩٠٢٩١

اإلســـالمية والمساجد المراكز بتأســـيس وذلك ضدهم التي تثار

البيت‹سالم أهل مذهب معالم ونشر الكتب وطباعة والحسينيات

الناس. بين عليهم› اهللا



٢٩٢٢٩٣

السياسة والدولة

٧٣١

ما شـــخص حصل فلو األكثرية، حكم تعني الديمقراطية

يخوله ألن فهذا األصوات, من المئة في وخمســـين واحد على

الديمقراطية. للبالد, وهذا من أكبر أخطاء رئيسا يصبح

٧٣٢

عن مشـــوهة صورة يعطي ناقصة بصورة اإلســـالم تطبيق

المتبجحة اليوم اإلســـالمية الدول بعض هو حال وهذا اإلسالم,

السارق، يد وقطع الزاني َجْلد إال تطّبق ال أنها اإلسالم مع بتطبيق

وحسب؟ اإلسالم هو هذا فهل

٧٣٣

كتابا، اإلســـالمي تجدون خمسين الفقه تراجعون عندما



٢٩٢٢٩٣

من خمسين فهو واحد الحدود... كتاب هو الكتاب الخمسون منها

كله؟! اإلسالم أّنه ُيتصّور فلماذا األخير، هو الكتاب بل كتابا

٧٣٤

أي تحكم باإلسالم ال التي الدولة هي اإلسالمية غير الدولة

فليس إسالمية، نفسها تسمي كانت وإن اإلسالم، قوانين ال تطبق

والعمل. التطبيق بل االسم المهم

٧٣٥

وغير إسالمي مشروع غير فهو ال ينتهي إلى اهللا حكم كل

وليس الواقع المهم إسالمية؛ ألن تسمى عن دولة صادرا وإن كان

فهل إنسان هيئة شـــكال على الكارتون من صنعت فلو الظاهر،

يفكر؟ وال يرى وال يتكلم ال روح فيه وال مع أنه إنســـانا يصبح

ويقعد ويقوم ويريد يتحرك الذي الكائن هذا هو اإلنســـان أم أن

ويفكر.

٧٣٦

بد ال بل إسالمي، حاكم إنني يقول: أن يكفي للحاكم ال



٢٩٤٢٩٥

يؤيده القرآن والسنة لم فما والسنة, القرآن يكون مستندا إلى أن

في فهو اهللا، عند من أنه ويقولون والمعصومون ‹عليهم السالم›

باإلسالم. تسمى وإن إسالمي غير واقعه

٧٣٧

الواقع. بل خلف والشعارات األسماء خلف ال نسير إننا

٧٣٨

اهللا من قبل المنصوب غير الحاكم عن تصدر األحكام التي

إطار في إال جائزة االتِّباع, غير بل االتِّباع, واجبة فغير شرائعه أو

فقط. وخوف التهلكة الضرورة

٧٣٩

وإدارة شؤون خاص للحكم, له نظام اإلســـالم أن شك ال

قد الخاص اإلسالمي النظام هذا أن في شـــك ال كما المجتمع,

الدولة سقوط حتى قرنا عشر ثالثة طيلة البالد اإلسالمية طبق في

أم تاما التطبيق ســـواء أكان قرن, نصف من أكثر قبل اإلسالمية

ناقصا.



٢٩٤٢٩٥

٧٤٠

ملكـــي, بالمعنى وال ال جمهـــوري اإلســـالم الحكم في

اليوم, بل استشـــاري، الغرب عالم لهما في قاموس المصطلح

االستشـــارية باعتبـــار االســـم هـــذا عليـــه يطلـــق أن ويصـــح

وراثيا. ملكيا اإلسالم في الحكم ليس فإنه ..لـ«الجمهوري»، اسم

٧٤١

في متفقه مؤمن، رجل أنه اإلســـالمي: الحاكم مواصفات

فمهما التامة، بالعدالة الدنيا، ويتحلى شؤون يعرف تماما، الدين

صار الناس أكثر به ورضي الشـــروط, هذه اإلنســـان توفرت في

منصبه فورا، عن عزل الشروط هذه إحدى فقدت حاكما، وإذا

غيره إلى تبديله لهم حق رئيســـا ببقائه األمة لم ترض إذا ولكن

الشرائط. جمع ممن

٧٤٢

باآلراء واســـتفتاء، وإدالء انتخابـــات، فـــي اإلســـالم إن

ذلك، كل فيه ذلك. شابه وما وبلدية، أمة ومجالس واألصوات،

فرجه اهللا المهدي‹عجل غيبة اإلمـــام زمان زماننا، إلى بالنســـبة



٢٩٦٢٩٧

اإلسالمية. بالصيغة الشريف›

٧٤٣

حتى نحتاج فيها، عوز وال األحكام اإلسالمية ال نقص في

لنا قد بّين اإلسالم أن ففي الحديث تقنينه، أو شيء تشريع إلى

الخدش. أرش حتى شيء كل حكم

٧٤٤

نواقص، اليوم من اإلســـالمية البالد في فيما نراه الســـبب

فحسب، والشعار فقط, باالسم إسالمية أنها يعود إلى ومشاكل،

من ذلك. وليس أكثر

٧٤٥

يضّيق حكم اهللا عـــن ويعرض بالتشـــريع, هو الذي يقوم

عيشهم, وله اليوم اإلسالمية البالد على كما ضاق عيشه, عليه

والنار. العار اآلخرة في



٢٩٦٢٩٧

٧٤٦

بين العدل حفظ هي األمة تجاه اإلسالمية الحكومة وظيفة

الفيء, وتوفير األمام، إلى بالحياة والدفع وخارجا, داخال الناس,

أمنهم وحفظ وتثقيفهم، وتعليمهـــم عليهم، والمال الرزق من

واستقرارهم.

٧٤٧

هو اإلســـالمية الدولة في الحكومة به تعمل الذي القانون

والعقل. والسنة واإلجماع الكتاب القانون المستفاد من

٧٤٨

كان إذا المراجع العلمـــاء إشـــراف تحت بأس بالحزب ال

أما الحزب الذي للتنفيذ، مقـــرر هو الذي األمة لمجلس مقدمة

ألن فال، وذلك بعملية التشريع الذي يقوم للمجلس هو مقدمة

سبحانه. باهللا خاص القانون تشريع

٧٤٩

لم إذا الوطن إعمـــار ألجل تعمل باألحزاب التي بأس ال



٢٩٨٢٩٩

للشرع. مخالفة تكن

٧٥٠

المفهوم بالمعنى اشتراكية, وال اإلسالم، في رأسمالية ال

توزيعية. وال شيوعية، وال اليوم,

٧٥١

كثيرا ألن اإلسالمية قليلون جدا، الدولة في الموظفين إن

من كثيرا إن ثم الدولة اإلسالمية، إليها في ال حاجة الدوائر من

في الدولة الناس بها يقـــوم اآلن الحكومة بها التي تقوم األعمال

هي إنما مـــن أعمال عاتق الحكومة على يبقى وما اإلســـالمية،

طبيعية. صورة وأبسط وقت بأسرع فتنجز قليلة

٧٥٢

في معهم يتدرج وإنما بإصالحاته، األمة يفاجئ ال اإلسالم

يناسبهم ما بأعمالهم يعترف لمن يهيئ فأوال تطبيق اإلصالحات،

في يســـاعدهم ما الدولة خزينة من عليهم يـــدر أعمال، ثم من

هذا, وبعد يريدون مزاولته، الذي لهم العمل يتم حتى شؤونهم،



٢٩٨٢٩٩

يعترف وال عمله, اإلســـالم يقر ال ممن لنفسه أحد يسمح فهل

عمال له اإلسالم هّيأ أن بعد على النظام اإلسالمي يتمرد به، أن

من تمكن حتى وساعده الحرة النافعة، األعمال مقامه من يناسب

عز ورفاه؟ مزاولته بكل

٧٥٣

دولته, في أشبه وما الفواجر وعمل المخامر اإلسالم يلغي

تلك األعمال أصحاب معاش بأمور كثيرا يهتم نفس الوقت وفي

عمل وشخصيتهم من ما يناسب مكانتهم إيجاد خالل من السيئة،

الحرام. عن ويغنيهم الحالل عليهم الرزق يدّر

٧٥٤

ويعمم بين الناس الوعي لنشر يؤدي ما يشجع اإلسالم كل

هذه المفاسد والمغريات في ويحرم األمة، في اإلنســـانية الثقافة

لها. المستقبلين أشد اإلسالم من كان خلصت منها فإذا الوسائل،

٧٥٥

للكلمة، الصحيح بالمعنى اإلسالم شـــعبية في الحكومة



٣٠٠٣٠١

والعلم، الغنى، الرأي، وغير في غير المشاركة الناس يريد فماذا

خير اإلسالم يوفرها مما والفضيلة، والصحة، واألمن، والحرية،

توفير؟

٧٥٦

النظام ظل وجوانبها, في أبعادهـــا الحياة, بجميع تزدهر

األرض، وتزرع الدور، وُتبنى الديار، فُتعمر العادل، اإلسالمي

ويســـتقر الثروة، وتتراكم التجارة، وتتوســـع وتتقدم الصناعة،

وال إرهاب، عنف وال وال جـــور، وال فيه ظلم في جوٍّ ال الناس

فقر، مشاكل وال وال تعذيب، وال ســـجن وال أغالل، وال قيود

اإلســـالم تطبيق إبان والثقة، والمحبة والرقي، العمران كان ولذا

الوسائل. فيه كثرت وإن اليوم هذا في العالم يجده لم عاديًا أمرًا

٧٥٧

من المتســـولين؟ يخلو اليوم العالـــم في بلـــد يوجد هل

ومتســـولين.. فقراء لوجدتم العالم في أغنى بلـــد إلى ذهبتم لو

فيه فهناك بلد آخـــر؛ إلى بلد من يتفاوت األمـــر فإن وبالطبع،

أنه تالحظون فأنتم وهكذا أقل.. وآخر أكثر، وفقراء متســـولون



٣٠٠٣٠١

القوانين ظل أفضـــل العالـــم تقدما، وفي بلدان أكثـــر في حتى

في الحالة هذه مثل ال تجد حين في يوجد متسولون، العصرية،

فقد بلد إسالمي! في تسول حالة لوجود معنى ال بل اإلســـالم،

حكومة أكبر رئيس السالم› طالب‹عليه أبي بن اإلمام علي كان

كان اإلمام ألن العدد، أو حيث القوة من سواء اليوم لها ال نظير

دولته وليس في اليوم, عالم دول من دولة زهاء خمســـين يحكم

فقير. من

٧٥٨

االقتصاد طرفاه يشكل مثلث، رهينة واآلخرة الدنيا سعادة

الفضيلة. والطرف الثالث والسياسة العادلة، السليم،

٧٥٩

الســـليم، االقتصاد على مرة من أكثر القران الحكيم أكد

اهللا اهللا ‹صلى رســـول أعلنها وقد والفضيلة، العادلة، والسياســـة

السالم› طالب‹عليه أبي بن علي المؤمنين وأمير وسلم› وآله عليه

الفريدة. المثالية حكومتهما طيلة أعمالهما في ومارساها قوًال،



٣٠٢٣٠٣

٧٦٠

يلزم الصحيح، اإلسالم حكم وقت في اإلسالمي البلد في

اإلســـالم في االجتماعي فالضمان واحد، فقير حتى يوجد ال أن

نهائيا. الفقر يزيل أن اإلسالمي الحاكم على يحتم

٧٦١

أمرًا يكون يســـأل الناس.. اإلسالم.. بلد الكافر.. في حتى

غريبًا.

٧٦٢

والمجتمع عادلة، والسياسة سليم، الفقر,واالقتصاد لماذا

فضيل؟

٧٦٣

يوجد ال بلد العالم بالد أغنى وفي اليوم، حتى يوجد, هل

واحد؟ سائل حتى فيه



٣٠٢٣٠٣

٧٦٤

القانون وإن اإلنسان، بمصلحة األعلم هو اإلنسان خالق إن

المطهرة والسنة الحكيم القرآن في لإلنسان اهللا تعالى سّنه الذي

وأهل المصطفى محمد والمرســـلين األنبياء أشرف عن المأثورة

لإلنسان األفضل هو والسالم› الصالة وعليهم األطهار‹عليه بيته

حياته. جوانب كافة في

٧٦٥

وأمير عليـــه وآله وســـلم› اهللا اهللا‹صلـــى رســـول حكومة

أثبتت وســـالمه عليه› أبي طالب ‹صلوات اهللا علي بن المؤمنين

قانون أي من التطبيق عند قانون اإلســـالم صالحية وضوح بكل

آخر.

٧٦٦

على األمة شـــرائح من قبل جميع ينبغي مواصلـــة التأكيد

الدائم، أم المؤّقت سواء ومواّده القانون بنود كل إسالمية ضرورة

الوسائل كل للتشريع، عبر الوحيد هو المصدر اإلســـالم وجعل

الكتـــب والصحف إلى اإلذاعـــات والتلفزيونـــات مـــن المتاحة



٣٠٤٣٠٥

الفردية اللقـــاءات  إلـــى والنـــدوات، الخطب إلـــى والمجالت

الدنيا سعادة اإلسالم قوانين ســـيادة في فإن وغيرها؛ والجماعية

واآلخرة.

٧٦٧

استشارية. حكومة الحكومة اإلسالمية

٧٦٨

ما على نظام‹الديمقراطيـة› على متفوق نظام االستشـــارية

في كتبه. عليه› اهللا أوضحه اإلمام الشيرازي‹رضوان



٣٠٤٣٠٥

السالم والعنف

٧٦٩

األمن نشر على ويعمل والســـالم، الســـلم دين اإلســـالم

نار إطفاء فـــي في العالم، ويســـعى والســـالم والســـلم واألمان

باجتثاث الناس، بين من وانتزاع فتيلها لهيبها، وإخماد الحرب،

على المحبة العوامل المشـــجعة للحرب، وزرع الداعية العوامل

الحرب والهدنة متاركة وعلى والصفـــاء، الصلح وعلى والوئام،

كان العدو يدعو إليها مخادعة. وإن

٧٧٠

واالغتيال، والغـــدر واإلرهـــاب، العنف اإلســـالم يحّرم 

والرعب واالضطراب والخوف، الذعر إلى يؤدي كل ما ويحارب

الناس اآلمنين. في



٣٠٦٣٠٧

٧٧١

أو الناس، على أحد أما إذا تعدى الســـالم، دين اإلسالم

األيدي، بل مكتوف يقف فاإلسالم ال المسلمين، على حربا شّن

الظلم. ورد االعتداء ورفع العدالة والحقيقة، أجل من يدافع

٧٧٢

وفي في الداخل األمن، وجوب اســـتتباب يرى اإلســـالم

يتعدى ال الخارج وفـــي الجريمة، ففـــي الداخل ينفي الخارج،

المعتدين. أمام ويقف أحد، على

٧٧٣

ويعالج أســـبابها، جذورها مـــن الجريمة اإلســـالم ينفي

هي:‹الفقر›،‹المغريات›، ‹الجهل›،‹العداء›، الجريمة  أسباب فإن

فإذا  ينفيها، حتى يعالجها واإلســـالم ذلك، وما أشبه ‹المشاكل›

تلقائيا. الجريمة اختفت انتفت

٧٧٤

وإنما إطالقا، له قيمة ال الوضعي القانون أن اإلسالم يرى



٣٠٦٣٠٧

الجرائم من فكثيـــر هذا وعلى فقط، الســـماء قانون هو القانون

يسجن اإلسالم, حتى نظر في بجرائم ليست هي حاال القانونية

فقد والزنا، كالسرقة جريمة، اإلســـالم يعتبره أما ما مرتكبيها،

السجن. هو وليس عاجال صارما له عقابا عين

٧٧٥

الدول من مال ومن أحد إطالقا، اإلســـالم على يعتدي ال

دافع عـــدوان، عليه وقع وإذا إليه، اإلســـالم مال الســـلم, إلى

من اعتدى أحد وإذا صورة، بأنظف األمة وعن نفسه عن اإلسالم

عند يمكن إيقافه ما بأقل اعتدائه على اإلســـالم رد الدول عليه،

حّده.

٧٧٦

الحكيم أردف القرآن اإلسالم في اإلنسانية األخالق ألهمية

يشـــفعها حيث العفو، بذكر بالعقوبات المرتبطة األحكام بعض

للتقوى. أقرب بأنه فيها العفو ويصف األخالقي، بالجانب



٣٠٨٣٠٩

٧٧٧

االجتماعية اإلنسان بحياة المرتبطة هي االجتماعية، اآلداب

واألقرباء واألهـــل واألوالد، الوالدين، مع المعاشـــرة آداب مثل

كل ومع واألســـتاذ، والتلميذ واألصدقـــاء، والجـــار واألرحام،

ذلك بأفضل في اإلســـالم جاء وقد الموجودات، كل بل الناس،

واألمن والســـالم، الســـلم تطبيقها مما يضمن واآلداب التعاليم

جميع بين والوئـــام والمحبة والتعـــارف، واالســـتقرار، والتآلف

البشر. أفراد وكل الناس،

٧٧٨

تعميم خـــالل من المجتمع فـــي مكافحـــة العنف يمكن

والتســـتثني الكل تحرق نار العنف أن وتوضيح الالعنف, ثقافة

وتوفير واالجتماعية والدينية, النفسية العنف مضار أحدًا, وبيان

واالســـتبداد واإلرهاب الكبت أجواء في فإنه للمجتمـــع, الحرية

التدميرية, والحركات المتطرفـــة االتجاهات والديكتاتورية تنمو

للجميع, الفـــرص وتوفير االجتماعية, العدالـــة دعائم وإرســـاء

االجتماعية, وقيام وبالرقابة والمحرومين، الفقراء حقوق وإعطاء

وفتح العنف, راية حاملي من المجتمع تحمي التي العامة األنظمة



٣٠٨٣٠٩

والتجمعات. األفراد بين البّناء الحوار قنوات

٧٧٩

الخاطئ والفهم الجهل والعصبية, في العنف جذور تكمن

والظلم االجتماعي, والحرمان  والديكتاتورية واالستبداد  للدين,

وغلق المضاد, العنـــف يولد الذي الحكومات واألفراد من قبل

القنوات. ضيق هذه أو الحوار البّناء, قنوات

٧٨٠

مصاديق مصداقًا من يعتبر ال فإنه ولذا اعتداءًَ, الجهاد ليس

العنف.

٧٨١

هما باإلسالم بل خاّصين ليسا والحدود الجهاد أن ال يخفى

القوانين جميع في بل السماوية, األديان مشروعان في جميع أمران

والمصطلحات. وإن اختلفت األلفاظ أيضًا, الوضعية



٣١٠٣١١

٧٨٢

البعيد, المدى على الكبرى المقدسة باألهداف ضاّر العنف

السريعة. اآلنية المكاسب بعض حقق فرض أنه وإن

٧٨٣

في األذهان, اإلسالم صورة أنه يشـــوه العنف.. أضرار من

والهمجية بالعنف اإلســـالم يســـموا كي لألعداء ذريعة ويعطي

واإلسالم. الناس ويخلقوا حاجزًا نفسيًا بين والوحشية,

٧٨٤

أشـــد العنف ممارســـة ونتائج تداعيـــات اإلســـالم الحظ

قد ما وآله وسلم› عليه اهللا اعتبر رسول اهللا‹صلى المالحظة حتى

الحدود, بعض لتعطيل سببًا اإلســـالم على للهجوم منفذًا يتخذ

منها. أهم ألنه

٧٨٥

معادن فإن النـــاس األفـــراد, ذاتيات اختالف في شـــك ال

والمحيط التربيـــة العائليـــة أن إال والفضـــة, الذهـــب كمعادن



٣١٠٣١١

العنف حالة في إذكاء األثر أكبر لهـــا الحاكم والنظام االجتماعي

المجتمع. في وإشعال جذوة العنف النفوس, في

٧٨٦

على للهجوم منفذًا يتخذ قد الذي العنف استخدام يصح ال

العنف. مواجهة في ولو اإلسالم

٧٨٧

المعتدية. القوة استخدام هو العنف

٧٨٨

عنفا. ذلك أن يعد يمكن فال اعتداء القوة يستخدم لم اذا

٧٨٩

كما لو باســـتخدام القوة بأس ال ضرورة.. هناك كانت إذا

لصده, إذا القسوة من استخدام فال مانع غاشم, عدو البالد هاجم

في ونحوها والمظاهرات كاإلضرابات الســـلمية الوسائل لم تنفع

ولذا تستخدمه مشروعًا› بل‹دفاعًا يسمى‹عنفًا› ال ذلك أن إال ذلك,



٣١٢٣١٣

توصم أن دون من المهاجمين األعـــداء مواجهة الدول في جميع

بـ‹العنف›.

٧٩٠

لالعنف, مشـــرقة نماذج اٍإلســـالمية األمة تاريخ في نجد

واألئمة وسلم›, وآله عليه اهللا األعظم‹صلى النبي بســـيرة اقتداء

عليهم أجمعين›. اهللا الطاهرين‹صلوات

٧٩١

هو االبتعاد العنف منهج المسلمين بعض عوامل انتهاج من

واألئمة األعظم النبـــي بتاريخ والجهـــل اإلســـالمية, الثقافة عن

عليهم أجمعين›. اهللا الطاهرين‹صلوات

٧٩٢

والسالم, الالعنف ترادف اإلســـالم كلمة أن المعلوم من

تلصق والقتـــال واالغتياالت العنف أعمـــال صارت ولكن اليوم

المسلمين؟! لإلسالم أم يعود ذلك سبب فهل باإلسالم,



٣١٢٣١٣

٧٩٣

هذه تجـــري التي العنـــف أعمـــال لصق فـــي الســـبب إن

لبعض الالمسؤولة الممارســـات بعض إلى يعود باإلســـالم األيام

سمعة تشويه يحاول الذي المغرض العالمي الجماعات, واإلعالم

المســـلمين بين والخارجية النفســـية وإيجاد الفاصلة المســـلمين

إلى يتطلع وأخذ اإلخالص, عن بشـــدة أخذ يبحث الذي والعالم

وغيرها, واالجتماعية والروحية النفسية أزماته من اإلسالم كمنقذ

غيرها. أخرى أسباب هناك تكون وربما

٧٩٤

واألشـــخاص, الطائرات خطـــف  عمليات تجنـــب ينبغي

واعتقال المخالف, الفكر أصحاب وقمع اإلنســـان حقوق وانتهاك

من التي هي واإلرهاب الرعب وإشاعة والباحثين والمثقفين الكتاب

العنف. مصاديق من

٧٩٥

واإلضرابـــات والمظاهـــرات الحـــوار‹أوًال›، أســـلوب

اإلصالح إلى عاقبة في السعي واألحمد األجدى هي السلمية‹ثانيًا›



٣١٤٣١٥

نماذج القريب, التاريـــخ في كما البعيد, التاريخ وفـــي والتغيير,

ذلك. تؤيد كثيرة

٧٩٦

تجاه اإلنســـان ضعف عن يعبر الغضبيـــة للقوة الخضـــوع

الغضبية القوة كبح جماح االنتقام، بينما وحب النفســـية النوازع

الضعف اإلنســـاني مواجهة وشـــجاعته في اإلنســـان عن قوة يعبر

االنفعال. حاالت الطبيعي في

٧٩٧

والمقدرة الغضبية، القوة سلطان من والتحرر ثقافة‹الالعنف›

لّالعنف. أساسية النوازع النفسية الطائشة مقومات في التحكم على

٧٩٨

الالعنف. اإلسالم الجميع في الدعوة إلى سبق

٧٩٩

عالمية, ينضوي فكرة تصـــور الالعنف كنظريـــة معطيات



٣١٤٣١٥

تنحصر ال إلى األبد.. وفعالة حية وتبقى جميع الناس, لوائها تحت

البشر, ألنها جميع تعم بل معينة, بأمة وال خاصة جغرافية ببقعة

الخالية اآلمنة والحياة اإلنسان أفراد بين البناء للحوار األرضية توفر

والقسوة. العنف مظاهر جميع عن

٨٠٠

وعمًال. قوًال الالعنف.. على اإلسالم يؤكد

٨٠١

وسلم› آله و عليه اهللا الرســـول‹صلى حروب جميع كانت

والغزوات التي الحـــروب جميع هذه وإن ضحايا دفاعيـــة, حروبا

الطرفين من وذلك فقط, إنسان› حوالي‹األلف كانت الثمانين فاقت

مكة فتح عندما وســـلم› وآله عليه اهللا األعظم‹صلى النبي أن كما

فأنتم وقال:«اذهبوا آمن»، فهو داره دخل «من وقال: العام العفو أعلن

مع آمن», فهو سفيان أبي دار دخل «من قال: ذلك وفوق الطلقاء»,بل

المسلمين الظالمة ضد الحمالت العسكرية قائد كان سفيان أبا أن

كثيرة. أعوام طوال



٣١٦٣١٧

٨٠٢

اإلســـالمي التاريخ النماذج التي يزخر بها من الكثير هناك

عفا النبي فكما اإلسالم، الالعنف في مبدأ على والتي تدل المشرق

أمير عفى فقد حمزة عن قاتل وسلم› و آله عليه األكرم‹صلى اهللا

الجمل في معركة حاربوه الذين عن الســـالم› المؤمنين علي‹عليه

مكة». أهل اهللا على مّن رسول كما أهل البصرة على : «مننت قائال

٨٠٣

ال العنف في دور التربية ولعل أنه تربية, ثقافة,كما العنف

الثقافة. دور عن يقل

٨٠٤

والمال والنفس الوطن والعقيدة الدفاع عن نعتبر يمكن أن ال

الخيارات جميـــع عـــدم فاعلية بشـــرط ولكن العنف بواعث من

السلمية.

٨٠٥

اإلســـالم في محّرم المتهم من االعتراف النتـــزاع التعذيب



٣١٦٣١٧

االستجواب. مرحلة في متهم أي تعذيب يجوز فال مطلقًا,

٨٠٦

في كثيرة نماذج السالم› علي‹عليه المؤمنين أمير في قضاء

في أن طريق التعذيب,كما غير من اإلجرام فاعلي استكشاف مجال

المجال هذا في نماذج أســـرارهم› اهللا األبرار ‹قدس علمائنا تاريخ

أيضًا.

٨٠٧

ألنه عن المجرمين, التغاضي فيهـــا يصح ال هنالك حاالت

االجتماعي. النظام في والفساد الفوضى إلى يؤدي

٨٠٨

العنف. تقليص حركة كبير في لـ‹الالعنف› دور

٨٠٩

أن ينبغي إيجابي, لكـــن مردود بشـــكل عام ذو الالعنف

والفساد الفوضى لنشر للتســـامح المجرمين استغالل عدم يالحظ



٣١٨٣١٩

المجتمع. في

٨١٠

نشر الالعنف.. سياسة ضمن للكفاح المتاحة من الوســـائل

والمجتمع، في المجتمع, وتوضيح معطياتها للفرد الالعنف ثقافة

الناحية مـــن نظرية ‹الالعنـف› وتبلورها تبحـــث مؤتمرات وعقـــد

العملية، الناحيـــة من المجتمع إقامتها فـــي لـــواء وترفع النظرية

نظريًا وعمليًا، وفتح قنوات المجتمع قيمة‹الشـورى› في وتكريس

على األضواء وتســـليط والجماعات، األفـــراد بين البّنـــاء الحوار

والحلم، والرفق بالتســـامح والحافل المشـــرق اإلسالمي التاريخ

و أمير وســـلم› وآله عليه األعظم ‹صلى اهللا النبـــي تاريخ وخاصة

ذلك... غير السالم› إلى المؤمنين‹عليه

٨١١

األمة, أفراد التعايش بين حالة إقرار كبير في دور لّالعنف

عليها. االستشاري النظام لبناء رصينة قاعدة يشكل مما



٣١٨٣١٩

العراق

٨١٢

المؤمن، الشـــعب فهذا كبيرة، محنة في شـــعب العراق

المضطهدة، المؤمنة، األمة المبتالة، المظلوم، المضطهد، وهذه

هؤالء الجريح، العراق في واألطفال الضعفاء والنساء من فيها بما

حكم البعث, ظل في عقود, عدة منذ قرون, وباألخص عدة منذ

يعيشون مأساة شديدة.

٨١٣

أرجاء كل وفـــي جميعا فـــي كل مكان, العراقيين نحـــن

شملتنا المأساة قد اإلسالم بالد غير وفي بالد اإلسالم في األرض

وبآخر. بشكل



٣٢٠٣٢١

٨١٤

للجميع، بلدًا يكون قبل أْن العراقيين.. إنَّ العراق أعزائي

فيه. وولد فيه عاش من كل وبلد وبلدنا بلدكم هو

٨١٥

يحتوي ذلك كل وفوق الرفاه، مقومات كل العراق يملك

قلوب مهوى هي السالم› التي البيـــت‹عليهم مراقـــد أهــل على

قلب هي مهوى بل فقط، المسلمين وال فقط, الشيعة ال العالم

النجف في العلميـــة الحوزات تليها إنســـان، هو بما اإلنســـان

المشـــّرفتين، وســـامراء والكاظمية المقدســـة وكربالء األشـــرف

والمتقين، األخيار خيرة مـــن المؤلفة المرتبة الثالثة األلوف وفي

تحت حققت التي هناك المتواجدة المؤمنة العشـــائر إلى مضافًا

يتصوره، ال اليـــوم ذلك في العالـــم كان ما الدين علمـــاء قيادة

تقي محمد الشيخ المرحوم اإلمام التي قادها الثورة وهو انتصار

في العراق. عليه› الشيرازي‹رضوان اهللا

٨١٦

والرفاه والتطـــور، التقـــدم مقومات كل العـــراق فـــي إن



٣٢٠٣٢١

الخصبة. واألرض والنفط، المال، يملك فهو والراحة،

٨١٧

أخرى ببقعة أسمع ولم أتصور فال السواد.. أرض العراق..

خير أرض كلها أنها يعني الســـواد؛ بما بأرض تسمى العالم في

وبركة.

٨١٨

رسول إدارة الكريم, وإلى القرآن إلى إدارة بحاجة العراق

السالم›, علي ‹عليه المؤمنين وأمير وسلم› وآله اهللا عليه اهللا‹صلى

تدع حتى إدارة ال إلى الســـالم›.. الحسين‹عليه اإلمام وإلى إدارة

المدجج العدّو ال تدع يســـتعطي، إلى إدارة أن العاجز النصراني

إدارة وأية اإلدارة، هذه مثل إلى بحاجة إننا عطشـــانًا.. بالسالح

مقدمة أيضًا فستكون المستوى بهذا المستقبل عراق في تكون ال

سمح اآلتية، ال واألجيال الصاعد للجيل المشـــاكل من لسلسلة

اهللا.



٣٢٢٣٢٣

٨١٩

شـــيء، وقد بكل غني الخيرات، وهو بلد بلد العراق إنَّ

األرض وهذه القطعة من المنطقة هذه اهللا ســـبحانه وتعالى فضل

وهذه المظالم هـــذه حدثت ذلك كل مع وماديـــًا، ولكن معنويًا

ترون، التي الطاغية المجموعة هذه بيد اإلدارة وصارت المشاكل

شيء. كل فقير يستورد بلد العراق، إلى فتحّول

٨٢٠

أشد العراق‹اآلن› داخل في المظلوم العراقي الشعب يقاسي

واحد كل على ظروف الحرب، فيتعيـــن في وخاصًة المآســـي،

والتوسل الدعاء من يتمكن بما ُيعين هؤالء طاقته أْن وبقدر مّنا،

فأي الممكنة، ومن الطرق يمكنه مما وما أشبه المعونات وإرسال

إليه..‹قيلت اآلن بحاجٍة العراق فإنهم في تقدمونه إلخوانكم شيء

الزائل›. النظام عهد في

٨٢١

في ألحبتنا المعونـــة ليقدموا المســـلمين غير لماذا ننتظر

وبحسب واحد فعلى كل يساعدونهم، ندع األغيار ولماذا العراق،



٣٢٢٣٢٣

واآلخر فيعطي، عنده شخص المجال، هذا في يعمل أْن وسعه,

مسؤولياتنا نؤدي أن جميعًا علينا وذاك.. هذا فيشجع عنده ليس

رعّيته».. مسؤول عن راٍع وكّلكم ف «كّلكم

٨٢٢

ألعزتنا والمحبة العون مدِّ يد مسؤولية في نعمل أن علينا

المسؤولية. بهذه بالعمل أنفسنا ونشّرف المظلوم العراق في

٨٢٣

أشـــد يعيش وهو الزمن العقود من هذه كل العراق يكفي

النظام في عهد والويالت.‹قيلت المآسي والجور، وأشد الظلم أنواع

الزائل›.

٨٢٤

العراق. في يجري لما وااللتفات االنتباه الجميع ينبغي على

٨٢٥

اآلن قبل ومـــن اآلن من وغير العراقييـــن وغيركـــم غيرنا



٣٢٤٣٢٥

وثقافته العراق، اقتصاد يتولـــون الذين هم ألن يكونوا يتجهزون

يحبون والعراقيين؟ كال، هم العراق يحبون فهل هم ونشاطاته،

إلى العراق هم يأتون ما تشـــتهي أنفســـهم, يريدون أنفســـهم،

في العراق إلى يأتون هم الفســـاد، وبلغة بالفساد المستقبل في

الدين, أصول أفكارهم عن وحرف بإغواء الشـــباب المســـتقبل

وآدابه. اإلسالم أخالق وعن المبين, الشرع وأحكام

٨٢٦

فإن العـــراق، بناء مســـؤولية بدور نقوم أن علينـــا يجب

فكل وكثيرة، كثيرة جهود إلى وبحاجة وواسعة كبيرة مسؤوليتنا

وكل كلمة هذا المجال.. في شـــمعة يكون أن من الممكن إنسان

كثرت فإذا المطر؛ عمل، فإنها مثل قطـــرات وكل لها قيمتها،

السيل الجارف. عنها القطرات يتوّلد

٨٢٧

والفكرية المادية المعونـــات ســـيل من إلى العراق بحاجة

وغدًا ذلك, كل إلى هو بحاجة هذا اليوم في والصحية, والعلمية

إليها. احتياجًا أكثر



٣٢٤٣٢٥

٨٢٨

وطّبقها الكريم نطق بها القـــرآن حرية إلى بحاجة العراق

حكومته. في السالم› طالب‹عليه أبي علي بن اإلمام

٨٢٩

ما تجّرع فبقدر ال الدكتاتورية، التعددية إلى بحاجة العراق

التعددية. إلى اليوم هو بحاجة الدكتاتورية آالم العراق

٨٣٠

فكما وتوجيهية، تثقيفية برامج إلى ماّسة حاجة العراق في

يفتقرون ولكنهم للدين العراقي.. لديهم تعطش الشباب أن ينقل..

والجامعات. الكتب والمدارس من للعلوم الدينية الوصول لوسائل

٨٣١

وعمل وجدية وارادة العراق من جهود مثل بلد يحتاج كم

من طويلة عقودًا عانى حيث ودعـــاء, وأموال وإخالص متواصل

ظل أعتى في ذلك، إلى وما والتجهيل والبطش واإلرهاب العزل

العالم؟! في ديكتاتورية



٣٢٦٣٢٧

٨٣٢

تطوقه في ظالم حالك، متمادية عاش سنين الذي العراقي

الجهات. من كل االحتياجات الكثيرة

٨٣٣

والمجالت الكتب من الماليين إلى المستقبل يحتاج عراق

والوّعاظ والخطباء العلمية، المدارس والحـــوزات وإلى الدينية،

إلى بحاجة العـــراق أن كما المجال, هـــذا في للعمل والمربين

الصحية. والمراكز المستشفيات من والمئات المئات

٨٣٤

نمســـك الجديد بأن العراق بناء على جميعا العمل يلزمنا

المســـؤولية التي الدرجة من تلك ونعمل بنفس المبادرة، بزمام

العراق. مستقبل لضمان وأبنائنا، أسرنا بإزاء نحّسها

٨٣٥

الحســـن القرض صناديق من المئات العراق إلـــى يحتاج

تخطيط, إلى يحتاج الذي األمر المعوزين، من الماليين إلسعاف



٣٢٦٣٢٧

والخراب قد شمل الدمار الحبيب جدًا؛ ففي عراقنا سريع وعمل

والممتلكات. األبنية عن فضًال واألبدان، القلوب شيء؛ كل

٨٣٦

أجل من يفعل يستطيع أن ماذا يفكر: مّنا أن فرد كل على

العراق؟ مستقبل

٨٣٧

العراق، مستقبل أجل من مجالس تنشأ أن الضروري من

مهام ذات لجان وتؤسس العراقي، الشـــعب أوضاع تدارس بغية

الشـــعب، هذا احتياجات تعطي بحيث مختلفـــة، وتخصصات

لجان بتأسيس قامت أخرى جهات هناك بأن أحد يفكر أن دون

مشابهة.

٨٣٨

سائر في قليل فهو العراق، لمستقبل وهّيأنا خططنا مهما

األحوال.



٣٢٨٣٢٩

٨٣٩

وحسينيات مســـاجد إلى بحاجة العراق في المدن ســـائر

من فالكثير شـــيء؛ كل الدمار شـــمل ألن وحوزات؛ ومدارس

أطالل. مجرد وبعضها متداعية، الدينية واألماكن المراكز

٨٤٠

العراق إلى اإلخوة المؤمنون في يبادر أن أهمية على نؤكد

أشخاص، أربعة ثالثة أو أو شـــخصين من تتألف لجان إنشـــاء

والعمل الالزمة األموال التخطيط وتهيئة مهمة عاتقها على تأخذ

واإليمان بالخيرات العراق الحر والزاهر بناء أجل من بســـرعة,

والعمران.

٨٤١

لتقوم غير عراقية يترك الميدان لجهات أّال جدًا المهم من

أربعين أو لثالثين المصائب علينا فتتكرر العراق، بإعادة إعمار

أخرى. سنة



٣٢٨٣٢٩

٨٤٢

العراق بناء للقيـــام بمهمة من غيرنا أولى العراقييـــن نحن

الجديد.

٨٤٣

في اآلن هناك أن وهـــي مهمة، إلى قضية علينا أن ننتبـــه

بأمر فيلزم التفكير زواج، بال والشـــابات الشباب العراق ماليين

ليأتوا الغربييـــن انتظار دون تزويـــج، وتأســـيس لجان هؤالء،

الخيط بطرف اإلمساك فعلينا الفســـاد، مراكز بالمالهي ويقيموا

سريعًا. بالعمل ونبدأ

٨٤٤

أمير اإلمـــام مـــن محّبـــي العالم فـــي هنـــاك المالييـــن

سيأتون السالم›، الحســـين‹عليه واإلمام السالم› المؤمنين‹عليه

االجتماعي المشـــروع اإلســـهام في على ويقبلون العـــراق، إلى

غربيين من اآلخرين, َندْع فال والعازبات، العزاب لتزويج الكبير

الشأن. بهذا المبادرة زمام يستلمون ووهابيين,



٣٣٠٣٣١

٨٤٥

الخطط إعـــداد صدد في بأن‹الوهابييـن› يؤكـــد مـــا لدينا

والبرامج لمستقبل العراق.

٨٤٦

أفراد األمة بين التعايش حالة إقرار في كبير دور ِلّال عنف

االستشاري. النظام لبناء رصينة قاعدة يشكل مما

٨٤٧

السالم›. البيت‹عليهم أهل عراق العراق

٨٤٨

لما يريد خالفا بالعراق يصنعـــون َنَدَع ‹الوهابيين› أّال علينا

يتطلب الذي األمر وســـلم›؛ وآله عليه اهللا النبي‹صلى بيت أهل

أرضنا. واألرض البيوت بيوتنا، ألن فور، من والعمل التحرك مّنا

٨٤٩

الجهود وبذل تعبئة كافة الطاقـــات المؤمنيـــن جميع على



٣٣٠٣٣١

شتى وفي الشرعية للموازين طبقًا الجاد والعمل الفرص واغتنام

هذه المظالم المظلوم من المؤمن العراقي إلنقاذ الشعب األصعدة،

المعاناة. ويعانيها أشد عقود يقاسيها ومنذ تزل التي لم القائمة،

٨٥٠

الكلمة جمع إلى العزيز العراق في الكرام المؤمنين أدعو

والمثابرة، والحنكة بالحكمة األعمال ومواصلة الصفوف وتوحيد

والتفريط. التهاون إلى يؤدي أن يمكن ما كل ونبذ

٨٥١

التعددية أســـس عراق مســـتقل وموحد وعلى ببناء نأمل

المشروعة. والحرية والعدل والمشورة

٨٥٢

والحســـين ‹عليهما الصالة علـــي عراق الجريح، العـــراق

وعراق الســـالم›، البيت‹عليهم أهـــل مراقد وعراق والســـالم›،

وعراق والمثقفين، الثقافـــة وعراق المباركة، العلميـــة الحوزات

والتاريخ العريق. الحضارة وعراق المؤمنين والمتدينين،



٣٣٢٣٣٣

٨٥٣

والمســـتضعف المظلوم الشـــعب العراقـــي أمـــر لقد آل

في له مثيـــًال نجـــد أن قـــل مأســـاوي وضع إلى والمضطهـــد

النظام الزائل›. عهد في التاريخ. ‹قيلت

٨٥٤

جميع وفي الفصائل، جميـــع العراقيين من إخواني أدعو

المتين، بحبل اهللا ورص الصفوف والتمسك االلتحام إلى المراحل

الشعب تطاول على أي عن بعيدًا أيديهم على تحرير العراق ليتم

عهد في والثروات.‹قيلت الخيرات أو الطاهرة، األرض أو المظلوم،

الزائل›. النظام

٨٥٥

أنواعها بشتى المساعدات تقديم إلى المؤمنين كافة أدعو

يمرون التي القاسية الظروف هذه في واألباة الشرفاء العراقيين إلى

صامدين. صابرين بها



٣٣٢٣٣٣

٨٥٦

العراق داخل مـــكان، في كل في العراق الغيارى أبناء يا

الذي النظام النظام المستبد، زال اآلن، وقد وخارجه، الممتحن

واستمر البريئة، وإزهاق األنفس المظلم بإراقة الدماء، عهده بدأ

بالقيم األعـــراض واالســـتهتار وهتك والقتل باإلرعـــاب كذلك

شهدها التي الدموية النهاية بهذه وانتهى بالمقدسات، واالستهانة

باجتثاث تعالى اهللا أذن وقد اآلن، أقصاه... إلى أقصاه من العالم

عقود طيلة ومعنويًا ماديـــًا العراق الكابوس الذي اســـتنزف ذلك

الغد، قبل الفرصة، اليوم الغتنام األوان آن فقد حالكة، ســـوداء

والمجاالت، واســـتعادة األبعاد شـــتى في جديد من العراق لبناء

والمشرف. الحافل والتأريخ التليد، المجد

٨٥٧

األعالم في العلماء إلخواني العراق.. من الطاغية زال وقد

اهللا جعلهم الذين العراق سائر المدن في وفي العلمية، الحوزات

الســـالم›، الطاهرين‹عليهم لألئمة وامتدادًا األنبياء، ورثة تعالى

يتصدوا يليهـــا إبليس وعفاريتـــه, أن التي بالثغور والمرابطيـــن

في الحق، وبث الهدوء سبل إلى الناس ذي قبل لهداية من أكثر



٣٣٤٣٣٥

من واســـتنهاضهم فيهم، والعمل األمل روح وإحياء المجتمع،

وتجاوز المشاق لتحمل هممهم وشـــحذ اليأس والقنوط، وهاد

الصعاب.

٨٥٨

الكرام، الخطبـــاء للســـادة العراق.. من الطاغية زال وقـــد

هم الذين المؤمنين، والصحفييـــن والكّتاب األجـــالء، والوّعاظ

هم كما يؤدوا, أن المهجر، وفي الوطن داخل في األّمة، لســـان

وإرشادهم جميع الصعد، على األمة، توجيه في رسالتهم أهله,

عبر الحساسة، المرحلة هذه في الجسام بمسؤولياتهم وتذكيرهم

والندوات، والمنابـــر والمجالت والصحف والتلفزيـــون اإلذاعة

وغيرها.

٨٥٩

على كبيرة آمـــال تعقد الجديد.. العـــراق بناء طريق على

يقوموا أن األماجـــد، وطلبتها األكارم بأســـاتذتها الجامعـــات،

والمثقفين الخبـــراء بخيـــرة األمـــة بإغناء األساســـية بمهمتهـــم

الشعب يحتاج هذا لكي ال جميع التخصصات، في الملتزمين،



٣٣٤٣٣٥

بالخبرة اآلخرين إسعاف مقام في هو يصبح بل غيرهم، إلى األبي

األمام. إلى األمة ويقدموا ذلك، شاكل وما واالختصاص، والتقنية

٨٦٠

والنخوة واألخـــوة والمحبـــة القيم عـــراق بنـــاء أجل من

حصينة درعًا تزل ولّما العراقية التي كانت للعشـــائر والشهامة..

المانع زال بعدما لبناء نفســـها أن تعود العـــراق.. وألبناء للعراق

المزيد يضفي بما تأدية أدوارهم المهمة، من يمنعهم كان الذي

العراقي، للمجتمع على البنية العامة واالنســـجام التماســـك من

جميع والتقوى والتآزر في اإليمان على األمة خدمة في ويساهموا

األبعاد.

٨٦١

على التجار من ظلم الطاغوت... العراق أن تخلص وبعد

في ليختبرهم والغنـــى، بالوفرة عليهم تعالـــى اهللا تفضل الذين

الظروف العراقيون فـــي مما يعانيـــه أشـــد أزمة وأية األزمـــات,

الشـــعب في ســـائر لعامة الكفاية لتحقيق يســـعوا أن الحاليـــة,

المؤسسات وتشغيل المؤسسات، إقامة عبر ســـواٌء احتياجاتهم،



٣٣٦٣٣٧

مما إعطائهم أو العمـــل، العاطليـــن عن الســـتيعاب اإلنتاجية،

مستوى في رفع يساهموا مستخلفين فيه، وأن اهللا تعالى جعلهم

الذي الجريح العراق إعمار في ويساهموا األعلى، الحد إلى األّمة

السنوات. عشرات المتتالية والحروب الجائر، النظام دّمره

٨٦٢

وأمل الغد، رجال هم الذين اليوم، العراق في الشباب على

العمل.. سوح في أو والجامعات، الحوزات في سواء المستقبل،

بن والقاسم األكبر، علي الحسين، شباب اإلمام يتخذوا من أن

خوض في وقدوة، أسوة األوفياء وأصحابه الحسن ‹عليهم السالم›

والتضحية والتقوى والصبـــر باإليمان التحلي مع الحياة، غمار

الذات. ونكران

٨٦٣

أجيال يرّبيـــن الالئي اليـــوم، العـــراق فـــي النســـاء على

زينب السالم›، الحسين ‹عليه بنساء اإلمام أن يقتدين المستقبل،

العفاف السالم›، في وسكينة‹عليهن والرباب كلثوم الكبرى وأم

والنهي بالمعروف واألمر الفاضلة باألخالق والتحّلي والتضحية،



٣٣٦٣٣٧

الحياة. مدى الخدمات ومواصلة المنكر، عن

٨٦٤

لمشاريع تتصدى التي األصيلة والمنظمات األحزاب على

هو متوقع وكما تعمل, أن ومستقبًال، حاضرًا العراق تهم وبرامج

من اآلالم قاســـى الشـــعب، الذي هذا أطراف لملمة على منها,

ونبذ السلبيات، اإليجابيات على التركيز عبر قاسى، ما والمآسي

فإن الصراعات الشخصية؛ ينهوا وأن شـــعار، أو اسم تحت أي

هذا وتطلعات تتناسب ال اليوم سلبية جديد وأية عصر في العراق

األبي. الصابر الشعب

٨٦٥

وشـــيبًا رجاًال ونســـاًء العراقي, الشـــعب عامة أبناء على

أن وغيرهم، وفالحين وعماًال، موظفين وكسبة، وطلبة وشبابًا،

منهم وإليهم. العراق أن هللا، والحمد جيدًا يدركون وهم يدركوا،

٨٦٦

وشيبًا العراقي, رجاًال ونساًء أبناء الشعب عامة على ينبغي



٣٣٨٣٣٩

يكون مكســـب فأي جديد؛ من ُبناتـــه هم أن يكونوا وشـــبابًا،

على يقع وأي ضيم الجميع، على تكون وأية مشكلة للجميع،

ويتصدوا موقعه، من كٌل فليؤدوا مســـؤولياتهم، أيضًا؛ الجميع

وحفظ األموال والممتلكات، األعراض، وحماية الدماء، لحقن

أسرة وعشيرة، كل بل في ومحلة، قرية ومدينة كل ويشّكلوا في

للمحتاجين؛ إغاثة لجان وحســـينية... ومسجد ومدرسة وجامعة

ورسوله اهللا تعالى إلى األعمال أحب من لهي خدمة عباد اهللا فإن

السالم›. بيته‹عليهم وأهل

٨٦٧

الشـــعب على تواتـــرت التـــي والمعانـــاة المآســـي جـــّل

النظام غياب مرّدها وعمدتهـــا الماضية، العقود طيلـــة العراقي،

اإلداري‹الحكومة› الصالح.

٨٦٨

ينبغي العراق، شؤون إدارة ستتولى التي الجديدة الحكومة

حتى الحسينية والطريقة العلوي، النظام من مبادئها تستلهم أن

والتعددية؛ والحرية الشـــورى على فتقوم عادلة، حكومة تكون



٣٣٨٣٣٩

اإلســـالمية واألّمة الواحدة، وتكون األخوة أســـاس على ومبنية

المشـــروعة الحقوق فيها وتحفـــظ األكثرية، قبـــل من منتخبـــة

الحكومة، صلحـــت فإذا ما غير منقوصـــة، كاملة لألقلّيـــات،

والعباد. البالد صلحت

٨٦٩

منهج رسول من تّتخذ أن العراق في الحكومة ينبغي على

بن أبي المؤمنين علـــي وأمير وســـلم› وآله عليـــه اهللا اهللا‹صلى

المنّورة، وفي المدينة في الحكم إدارة في الســـالم› طالب‹عليه

الصالة والســـالم› وآلهما فإّنهما‹عليهما وقدوة؛ أســـوة الكوفة

وال واحدًا، دينارًا يّدخرا ولم وكانا مديونيـــن، الدنيا ارتحال عن

واحداً. درهمًا

٨٧٠

رؤوفًا أبًا نفسها تعتبر العراق أن في الحكومة على ينبغي

المفجوعة. األمة هذه أبناء فرد من لكّل



٣٤٠٣٤١

٨٧١

يهّبوا أن كّله، المعمورة أرجاء في المؤمنين لجميع ينبغي

اإلنسانية الحاجات بكّل العراق المظلوم ويعّبئوا الطاقات إلسعاف

وفي كانوا أين المؤمنين فإّن ذلك، إلى يسبقهم غيرهم يدعوا وال

غيرهم. من بذلك وأجدر أجدر مستوى أي

٨٧٢

الشـــعائر ممارســـة عن المظلومة األمة حرمت هـــذه لقد

السنوات، والعراق لعشـــرات شعائر اهللا، من هي التي الحسينية

الالزم فمن لها، واألساس المحور هي بالّذات المقّدسة وكربالء

يناسب بما أجل إقامتها واألمة جميعًا التعاون من الحكومة على

نقاط باقي في أســـوة لتّتخذ السالم›، الحسين‹عليه اإلمام مقام

العالم.

٨٧٣

المســـجونين من من الكثيـــر بنجاة األمـــل معقـــودًا كان

والعلماء العظام، اآليات وخاّصة العراق، في المؤمنين المظلومين

والّسادة العلمية، الحوزة ومدّرســـي اإلسالم، وحجج األعالم،



٣٤٠٣٤١

تاريخ يشـــهد أن قّل التي الرهيبة، الســـجون تلك من األجالء،

العراق الجريح؛ في الجائر الحكم سقوط بعد مثيًال لها البشرّية

وجودهم من وتنتفـــع العلمي، عطائهـــم األّمة من تســـتفيد كي

وغيرها، واالجتماعية والفكرّية الدينّية األبعاد مختلف في المبارك

وصارت الشديدة اآلالم األمل,وتجّددت مكان حّل اليأس أن إّال

الجماعية، المقابر اكتشاف بعد جديد، من تنزف الغائرة الجروح

ولّي اهللا إلى والمشتكى نتيجة، إلى البحث عمليات وصول وعدم

الشكوى.

٨٧٤

المســـجونين من النخبة هؤالء أعيان األمة من ُحرمت لئن

العظام، اآليات في العراق، وخاّصـــة المظلومين المؤمنيـــن من

العلمية، الحوزة ومدّرسي اإلســـالم، والعلماء األعالم، وحجج

فإّن البائد الطاغوت الذين قضوا في ســـجون األجالء، والّســـادة

القيم ألنبل رمـــوزًا وســـيظلون القلـــوب موجودة، في أمثالهم

التأريخ. امتداد على اإليمانّية



٣٤٢٣٤٣

٨٧٥

ومراقد المقدســـات وبلد القدم، منذ اإلســـالم بلد العراق

المؤمنين وبلـــد أجمعين›، عليهم اهللا أئمة المســـلمين‹صلوات

أن وأحرى أجدر طويلة، العلمية، عبر قرون والحوزات والعلماء

فيه األغلبية الساحقة أن واإلسالم، وخاصة القرآن قوانين تحكمه

المسلمون. هم

٨٧٦

قانون صياغة منطلقـــات عديدة تنبثق ضـــرورة ضوء على

األمة الذين فقهاء إشراف اإلســـالم، وتحت ألحكام وفقًا العراق

التشريع واألحكام. بشؤون والخبراء مراجع الدين هم

٨٧٧

مكان الدعوة كل في العراق، وفي المســـلمين يجب على

إشراف وتحت اإلســـالم، ألحكام وفقًا العراق قانون صياغة إلى

شـــرًا تركه في فإن بـــه، والحث عليه، والمطالبة فقهاء األمة،

ال تغلق لفترة ربما التي أبواب الفساد وفتح باألمة، يحيق عظيمًا

طويلة.



٣٤٢٣٤٣

٨٧٨

الطاقات في كل يجنـــد أن العراقي الكريم الشـــعب على

من لالستفادة وسلم› وآله عليه اهللا بسنة الرســـول‹صلى االستنان

واإلرشاد التبليغ ســـبيل فعًال، في النســـبية المتوفرة الحرية هذه

وإرساء السالم›، وإلى أهل البيت‹عليهم تعالى اهللا إلى والهداية

إلى وما والالعنف، واالستشارية والتعددية والحرية دعائم اإليمان

مؤتاة. فرصة فهذه ذلك،

٨٧٩

الحالكة، العقود خـــالل الصامد العراقي الشـــعب لقيه ما

فيلزم السالم›، البيت‹عليهم بأهل وتمسكه وإسالمه كان إليمانه

خالل من العراق، مستقبل في صنع بذلك االحتفاظ بكل تأكيد

لتكون الزمن، عقودًا من الجميع على سوف يطبق الذي الدستور

تعالى. اهللا بإذن الطويل العراق تاريخ في فترة مضيئة

٨٨٠

بجميع مواده العراقـــي، الدســـتور صياغة أن تكون يجب

من المستقاة الشرعية والموازين اإلسالمية األسس على وبنوده،



٣٤٤٣٤٥

األطهار ‹عليه واألئمة اهللا الشريفة لرسول والسنة الحكيم، القران

السالم›. وعليهم

٨٨١

ماضيه. صالح فيه ما كان العراق رهين مستقبل صالح

٨٨٢

الغد. العراق اليوم هم صانعو عراق أهل

٨٨٣

العراقيين يتصدى جميـــع بـــأن يتم الجديد العـــراق بناء

طالب شـــيخ وشـــاب، وأســـتاذ، ومثقـــف، مدرس عالـــم من

للملمة األمور وغيرهم وامرأة رجل وعامل، وكاســـب، موظف

والنهوض الكفـــاءات، الطاقات وتعبئة وتفعيل الثغرات، وســـّد

والهيئات اللجان وذلك عبر تشـــكيل المجتمع؛ شـــرائح بكافة

مدينة في كل والكبيرة, الصغيرة واألهلية, العامة والمؤسســـات

من جميع الفراغ بملء وعائلة، للقيام وريف، وعشـــيرة، وقرية

عراق الغد عـــراق يصبح وبذلك الحاجـــات؛ وقضاء الجهات،



٣٤٤٣٤٥

والنعم. والرفاه الخير

٨٨٤

في  والمؤمنات المؤمنين جميع من الطاقات توجيه  ينبغي

المسلمين لمشاكل بالنسبة الكاملة العناية إلى العالم أرجاء كافة

وخاصة وغيرهما، وأفغانستان كفلسطين العالم، نقاط جميع في

المظلوم. العراق في والمؤمنات والمؤمنين العراقية القضية

٨٨٥

للشـــعوب العـــون المعنوي أيادي بمـــد االهتمام ينبغـــي

بتعميم وأفغانســـتان الظالمين كالعراق بظلم الحـــكام المنكوبة

وسائر والصحيفة السجادّية، البالغة ونهج الكريم القرآن نســـخ

عاّمة على إليها، وما والحديث واألخالق والتفسير كتب األدعية

العلمّية والنوادي والمدارس والجامعات والحســـينّيات المساجد

القرى واألرياف. والمضايف وكل

٨٨٦

كافة في في العراق المحتاجين بسّد حاجات القيام يجب



٣٤٦٣٤٧

عن وغيرها، والعزوبة والبطالة والفقر البؤس إلزاحة األصعدة،

سوداء. عقودًا خيراته نهبوا الذي والغنّي األبي الشعب هذا

٨٨٧

يقوموا غيرهم بأن من األجدر مكان هم كل في المؤمنون

البالغ واالهتمام العراق. في األحبة يعاني منها التي الثغرات بسّد

يكون واالختالف والتي الفرقة ونبذ الشـــعث ولّم الكلمة بجمع

هذه تقع على الكبرى والخسارة األعداء، منها الوحيد المستفيد

الصامدة. األمة

٨٨٨

المؤمنين أميـــر اإلمام بلد إلنقـــاذ المركزة التعبئـــة يجب

اهللا› صلوات جميعًا األطهار‹عليهم األئمة وسائر الحسين واإلمام

تحت سوداء عقودا قضى ما بعد بها اآلن، يمر المآسي التي من

المناسبة األجواء بتهيئة وذلك واالستبداد؛ الوحشية أشكال أقسى

الجميع لينعم وعاجلة، وشاملة وعادلة حقيقية انتخابات إلجراء

القرآن أكد عليها التي اإلنسانية، الصادقة وبمبادئه اإلسالم بحرية

المؤمنين واإلمام اهللا وأميـــر عمليا رســـول وجســـدها الحكيم،



٣٤٦٣٤٧

في والســـالم›، الصالة األطهار‹عليهم وســـائر األئمة الحســـين

والثقافية، واالقتصادية، والسياسية، العلمية، الحياة: أبعاد شتى

النظام عهد في وغيرها.‹قيلت والعسكرية، والتربوية، واالجتماعية،

الزائل›.

٨٨٩

وفئاته قطاعاته بجميـــع العراق وحـــدة على التأكيد يلزم

للوحدة تمهيدًا وأكـــراد وتركمان، وذلـــك عرب من وقومياته،

الشاملة. اإلسالمية

٨٩٠

وأهل النبي عـــن الثابتة المطهرة والســـنة القرآن الحكيم

المصدر‹الوحيد› أجمعيـــن› عليـــه وعليهـــم اهللا البيت‹صلوات

العراقي. للدستور

٨٩١

والحكم االنتخابات في المالك هي األكثرية تكون أن ينبغي

الشرعية حقوقها منح األقليات المشـــروعة مع المجاالت وسائر



٣٤٨٣٤٩

للديمقراطية التي األربعة من البنود األهم البند فهي وكاملة كافية

مع قانون اليوم، في عراقنا الجريح، وينســـجم العالم، يفهمها

السماء.

٨٩٢

الالعنف، مبـــدأ بنـــاة العـــراق الجديد تبني على ينبغي

الحوار وتحكيم السلمية الطرق عبر المشروعة بالحقوق والمطالبة

الصريح والّلين. البّناء، والتفاهم

٨٩٣

جميعا، يتعاونوا ورجـــاال أن نســـاء العراقيين ينبغي على

قطاعاته كل يتـــوج صنع عراق‹مؤمـن تقّي› أجـــل من ويتكاتفوا

التقوى. بلباس كل فئاته ويشتمل باإليمان،

٨٩٤

إلقامـــة حكومة ‹األكثرية› الحثيـــث الســـعي الضروري من

المروية المطهرة، والسنة الحكيم القرآن من مستمد قانون على

اهللا›. صلوات وعليهم األطهار‹عليه وأهل بيتـــه األعظم النبي عن



٣٤٨٣٤٩

كانت السنوات امتدت عشـــرات الكبرى التي المأســـاة هذه فإن

السماء›. قانون عن و‹االبتعاد األقلية› نتيجة‹حكومة

٨٩٥

وسيبقى كان الطويل تاريخه وعبر الطيب العراق شـــعب

العقود هذه في وخاصة والتضحية، والفداء والصبر الصمود شعب

عن األثيمة المحاوالت تثنيه عديد ال شعب فهو السوداء األخيرة،

والحلم، المنحرفون والمنافقـــون الصبر منه عزمه، واليســـتلب

ضمنتها التي بحقوقه العادلة الصف، والمطالبة ووحدة والتعايش

القوانين الوضعية. وأقرتها اإلسالم مبادئ له

٨٩٦

بالشـــعب يترّبص الذي اللـــدود العدو الحذر مـــن يجب

فتنة طائفية يشعل أن الوسائل بشّتى ويحاول العراقي المظلوم،

أنها كما الجميع، بفشـــل إال ال تنتهي الفتن هذه بينهم، ومثل

والفساد. والظلم واالنحراف، الضالل لهيمنة الطريق تعّبد



٣٥٠٣٥١

٨٩٧

المرحلة هذه في العراق األحبة في جميع على الالزم من

تطويق ينبغي أنه كما والحلم، الصبر التزام والعصيبة، الحّساسة

في مهدها. عليها والقضاء إشعالها، يراد التي الحكماء للفتن

٨٩٨

كلمة العراق، جمع في الجميع على اليوم ما يجب أهم من

والفئوية، واإلقليمية القبليـــة الخالفات وذلك بنبـــذ المؤمنين،

العراقي الواعي الشعب وجمع شمل الصفوف، وغيرها، ورّص

تتســـّلل لكي فســـح المجـــال للرؤى المختلفة، وعدم والنبيه،

فإنها والكلمة، الصف وحدة وتمّزق والفرقة، االنشـــقاق وتوجد

األهداف تحقيق إلـــى قدما ســـير المؤمنيـــن تعّوق األخرى هي

اإلسالمية السامية.

٨٩٩

األعظم اهللا به رسول جاء الذي الحكم اإلســـالمي العادل،

وآلهما› عليهما طالب‹صلـــى اهللا بـــن أبي علي المؤمنين وأمير

الجميع إلى جّنة بالنســـبة اهللا إن شاء العراق فســـيكون طّبق إذا



٣٥٠٣٥١

فكيف باإلســـالم، يعترفون ال الذين الكفـــار من األقليات حتى

بالمسلمين؟

٩٠٠

بإذن ســـيكون العراق في ونزيهة حّرة إجراء انتخابات إن

السالم إســـتتباب إلى وطريقًا اإلحتالل، إلنهاء مقدمة تعالى اهللا

ألصحابها. الحقوق وإيصال

٩٠١

العراقي الشـــعب ليس مـــن مصلحة االنتخابـــات تأجيل

قوات أرســـته الذي الوضع اســـتمرار ذلك معنـــى ألن الكريم،

اآلن. ولحد البائد النظام سقوط منذ االحتالل

٩٠٢

الكريم العراقي الشعب ليقول السبيل هو االنتخابات إجراء

كلمته.



٣٥٢٣٥٣

٩٠٣

طائفية دوافع له من بعض الفئات االنتخابات تأجيل طلب

حقوقها. إلى الوصول من األكثرية لمنع

٩٠٤

الضوابط صحيحـــة إذا أجريت ضمـــن تكون االنتخابات

والسياســـية الدينية القـــوى إشـــراف  تحت وكانت المشـــروعة

وتزوير. تالعب أي لمنع العراقية والعشائرية

٩٠٥

المشـــروعة إلى حقوقه العراقـــي الكريم الشـــعب وصول

على فيلزم االنتخابـــات إجراء علـــى الراهن الوقت متوقف في

فيها. المشاركة الجميع

٩٠٦

الشـــعب وصول لالنتخابات, اإليجابيـــة المـــردودات من

دكتاتورية أنظمـــة قيام ومنع المشـــروعة، حقوقه إلـــى العراقي

األجنبية القوات خروج إلى الطريق أنها كما الشـــعب، تضطهد



٣٥٢٣٥٣

واستقالل وسيادة العراق.

٩٠٧

الشعب فيه تضييع حقوق ألن التصويت قسائم بيع يجوز ال

أمواًال الذين يمتلكون الشـــعب أعداء وصول وتسهيل العراقي،

القرار. مراكز إلى األصوات لشراء طائلة

٩٠٨

الشـــعب مصلحة في هو ونزيهـــة حّرة انتخابـــات إجراء

فيها، الجادة والحثيثة المشـــاركة الجميع فعلى الكريم، العراقي

وإيجاد الحقيقية، والوطنيـــة اللوائح اإلســـالمية اختيار وعليهم

بسالم. عملية االنتخابات الالزمة لتتم األجواء

٩٠٩

الظروف في بالثأر, األخذ أن العـــراق في المؤمنون ليعلم

األكبر المستفيد يكون أهلية لحرب يكون شـــرارة ربما الحالية,

الحرب, هذه ثم إن تسد›، قاعدته‹فّرق يطبق االستعمار الذي منها

وعلى عام بشكل اإلسالمية األمة على سلبًا ستنعكس اهللا، قّدر ال



٣٥٤٣٥٥

سائر البلدان. في خاص بشكل السالم› البيت‹عليهم أهل أتباع

٩١٠

القاتل في ينحصر القصـــاص أن العراق في أحبتنا ليعلم

يجوز ال كما عشـــوائي، بشـــكل بالثأر األخذ يجوز فال فقط،

دون إجراء ومن قاطع، بشكل القاتل تشخيص دون القصاص من

الشرعية. الموازين حسب عادل قضاء

٩١١

بالثقافة والتسّلح أنفسهم، تقوية العراق في المؤمنين على

وجمع الخالفات، ونبـــذ الصفوف، ورّص والسياســـية، الدينية

المشـــروعة بالحقوق السـلمية›، بـ‹الطـرق والمطالبة، الكلمـــة،

األعذار. كانت مهما عن تلك الحقوق التنازل وعدم لألكثرية،

٩١٢

االنتخابات، في الكرام العراقيين مشاركة لزوم على نؤكد

انتخابات إلجراء األجواء تهيئة ولزوم أسمائهم، تسجيل فعليهم

التزوير. عن خالية نزيهة



٣٥٤٣٥٥

٩١٣

التي أعطت الظالمة الطائفية المحاصصة إلغاء نطالب بلزوم

نسب تعيين دون من االنتخابات إجراء فيلزم حقها، دون األكثرية

إعطاء فالـــالزم للمحاصصة وقتية ضـــرورة وإن دعت طائفيـــة،

وشـــبك وتركمان وأكراد عرب من قومياتهم بمختلف الشـــيعة

بالمئة الثمانين حدود الواقعية‹وهي نســـبتهم حصة بمقدار وغيرهم

الكريم›. العراقي الشعب مجموع من

٩١٤

كل المضايقات مثاًال, فرغم المظلوم العراقي الشعب هاكم

الذين من الكثير حيث أعدموا صبوها عليه, التي المصائب وسيل

والمقابر بيوتهم، في الشـــهداء على ســـيد العزاء يقيمون كانوا

زال متمسكًا ما ذلك, فإنه على شـــاهدة كشفوها التي الجماعية

عليه›. اهللا الشهداء‹سالم لسيد بالوالء

٩١٥

األعداء عـــاد الظلم من العراقيون تخلـــص أن بعـــد اليوم

فلقـــد اقترفوا أخرى, مـــرة العراقيين بحـــق ظلمهم ليمارســـوا



٣٥٦٣٥٧

ســـيد مرقد كبرى عند جريمة ١٤٢٥ه› المحـرم اليوم ‹العاشـر من

عليهما›. اهللا العباس‹سالم الفضل أبي أخيه ومرقد الشهداء

٩١٦

من خالص العراقيين حيال األيدي مكتوفي الظلمة يقف لم

الشهداء سيد زوار تجاه الشنيع بفعلهم فقاموا البائد، النظام ظلم

اهللا الكاظمين‹سالم اإلمامين لزوار بالنسبة الحال وكذا كربالء, في

عليهما›.

٩١٧

على والتوكل والتقـــوى الصبـــر العراق فـــي أحبتنا على

المؤمنين على أن كما للرزق طلبًا الحياة ســـبل في والمشي اهللا

وتسهيل أمورهم. حوائجهم في قضاء يسعوا أن واللجان الخيرية

٩١٨

مزدوجة  وشـــبابًا, بأزمة ونساء رجاًال اليوم, العراق ابتلي

شديد أمر ومن أزمة, إلى أزمة من ينتقل عامًا خمسين ومنذ فهو

الوقت الحاضر أصعب, وفـــي ومن صعب إلى أشـــد, أمر إلى



٣٥٦٣٥٧

يعلم والجميع عراقي, فرد كل إلى بالنسبة األزمة هذه تضاعفت

أن الخاصة, طرقهم من أو العامة, وسائل اإلعالم طريق عن سواء

اهللا. ومنتهاها إال مداها يعلم ال جدًا، معقدة بأوضاع يمر العراق

٩١٩

أن قادرين لســـنا أننا منا أحد يتصور أن الممكـــن من هل

العراق؟! مستقبل حيال شيئا نفعل

٩٢٠

العراق اقتصاديًا أن يسعوا إلعمار العراق في الشباب على

من اإليمان. الوطن وحب وطنهم فهو وثقافيًا, وسياسيًا واجتماعيًا



٣٥٨٣٥٩

تأمالت

٩٢١

هو البشر به على ومنَّ اهللا تعالى عند الذي له قيمة الشيء

أين ومن لماذا خلق؟ اإلنسان يعرف وأن وتعالى؛ سبحانه معرفته

سينتهي؟! أين وإلى الوجود؟ هذا إلى جاء ولماذا أتى؟

٩٢٢

الفصل بينهما ويحسن شيء آخر، والرغبة الوظيفة شيء,

جيدا.

٩٢٣

فهل أهوائه، خلـــف يركض لم اإلنســـان، عقل كمل إذا

بالطبع. كال أو بؤس؟ أو فقر ظلم ثمة سيكون



٣٥٨٣٥٩

٩٢٤

وكمل إيمانه، بل عقيدته كملت اإلنســـان, عقل كمل إذا

أيضا. حياته كملت

٩٢٥

العبد هذا فإن وعبـــرة، قدوة القرني» «أويس في لنا لتكن

وآله وسلم› عليه اهللا الرســـول‹صلى يدرك ألن يوفق الصالح لم

توجه وعندما في اليمن، كان يعيش عصره، فقد في كان أنه مع

وسلم› وزيارته وآله عليه اهللا لرؤية الرسول‹صلى المدينة إلى منها

استشهد قد وسلم› وآله عليه اهللا كان‹صلى يدركه أيضا، فقد لم

هذا مقدم أن أويسا تعلمون هل ولكن لذلك كثيرا وتأثر أويس

وسلم›. وآله عليه اهللا الرسول‹صلى صحبوا ممن كثير على

٩٢٦

مقدمة وجود؛ هـــو بل ترك, مجـــرد ليس إن نوم العالم

للخدمة مقدمة هذه تمثل واســـتراحته استراح، نام ألن العالم إذا

ومن النور، الظلمات إلى من وإخراجهم وإرشاد الناس والهداية

الجحيم إلى الجنة.



٣٦٠٣٦١

٩٢٧

حسنة. العالم نوم

٩٢٨

أن األمور,فلو من بضعـــا الحظنا حقا لو قليل الزمان إن

عمله, فكيف ما يجـــب تجاه قليل ســـنة فهي مئة يعمر أحدنا

ذلك؟! وأعمارنا أقصر من

٩٢٩

ولو نعتبر أن المهم أكثر العبر! لكن وما القصص! أكثر ما

واحدة. بقصة

٩٣٠

أذهاننا، في وما يدور نوايانا يعرف ال من غّش في ننجح قد

تعالى. نغش اهللا هيهات أن ولكن

٩٣١

قناعتنا الشـــخصية فال بيننا حســـب فيما نتعامل كنـــا إذا



٣٦٠٣٦١

اهللا على نستكثر فلماذا يغشنا، ومن إلينا يخلص من بين نساوي

كذلك؟! يعاملنا أن تعالى

٩٣٢

لم ولكنك لك مخلص أني على يمين ألف لك أقسمت لو

نواياي، من تخبره أو ما سلوكي من لما ترى بصدقي مقتنعا تكن

معي تتظاهر قد أبدا! كال إخالصه؟ تعتقد من أفتعاملني معاملة

والمواقع المنعطفات بالمثل، ولكنك فـــي وتعاملني وتجاملني

ال بي، فإنك شاّكا كنت فإن قناعتك، حسب الحساسة تعاملني

مجرى الكالم ولو سألتك عن السبب فستحول تودعني أسرارك,

بي, تثق أنك ال هي الحقيقة بينما عندك، سر تنفي وجود قد بل

أنها ونرى بعض مـــع بعضنا تعامل في هـــذه موازيننا كانت فإذا

معاملة يعاملنا فنتوقع أن نفسه, الحق اهللا ال نعطي فلماذا حق،

نوايانا؟! في له نخلص لم ونحن المخلصين

٩٣٣

فهل الخائن والمخلص، بين ال يســـاوي اهللا أن شـــك ال

أو ماال تكون أن من أعم دنيوية منافع وهدفه يعمل من يســـتوي



٣٦٢٣٦٣

وال وحده، هللا خالصا يكون عمله آخر ومن شيئا أو وسمعة شهرة

وذاتياته؟ ذاته في يفكر

٩٣٤

مفتوح والمجال التركيز, على قدرة أكثر شبابه في اإلنسان

الغالب، فغير في أقل, منها يعاني التي والمشكالت أكثر أمامه

مشـــكالت أقل من المتزوج، والمتزوج أقل مشـــكالته المتزوج

من ذي أقل الواحد مسؤوليته الولد أوالد، وذو عنده ليس ممن

أمامه الفرص تقل الحياة تتقدم باإلنســـان الولدين، وهكذا كلما

ُبعدي تنمية إلى المبادرة ينبغي ولهذا أكثر, مســـؤولياته وتكون

فوات األوان. الخطابة والكتابة قبل

٩٣٥

وإرشاداته خبرته من والوصول األســـتاذ على االعتماد إن

إلى الهدف الوصول يعني لديه، والتدرب يرشحها، والكتب التي

وأسرع. أفضل بصورة



٣٦٢٣٦٣

٩٣٦

سقط شخصا أن فلو الجبل, صعود يشـــبه المدارج ارتقاء

من كلما كان سقوطه ولكن بسيطا, جرحا ارتفاع متر جرح من

أسوأ. ونتائجها أشد إصابته كانت أعلى مكان

٩٣٧

شـــخص ولو ســـألنا وظائفنا وهللا الحمـــد, نعرف نحن,

بالعمل. ولكن علينا ألجبناه..

٩٣٨

لذة. على يحصل إليه يسعى كان الذي الهدف يبلغ من

٩٣٩

النتائج. يتعجل بطبعه اإلنسان

٩٤٠

من وما نشـــهده الموجودة البدع من منشـــأ لكثير التمويه

المؤمنين. بين صراعات



٣٦٤٣٦٥

٩٤١

يعلمون كلهم الصراع من المؤمنين، أطراف أن تظن هل

أسلوبه يزين له بل كل كال، عصيان؟! أنه ويعلمون يعملون؟ ما

حق. على أنه ويتصور

٩٤٢

باألئمـــة االقتـــداء أعمالنـــا فـــي األصـــل كان إذا

مارق, والمتأخر لهـــم المتقدم وأن الســـالم› المعصومين‹عليهم

إذن لكل فلنفتح صدورنـــا الحـــق، لهم والالزم زاهـــق, عنهم

في يدور وما صدورهم في يختلج ما طرح على ونشجعهم الناس

من المعصومين واألئمة األعظم النبي كانت سيرة فهكذا أذهانهم،

بيته ‹عليهم السالم›. أهل

٩٤٣

وآله وسلم› والقرآن عليه اهللا النبي‹صلى مواعظ أن شك ال

أتى ما كل أن شك ال كما مواعظ، معظمه كثيرة، بل إن القرآن

الكريم, بالقرآن يتلخص عليهم نزل وما السالم› األنبياء‹عليهم به

كلها. السماوية الرساالت عصارة فهو



٣٦٤٣٦٥

٩٤٤

مواعظ وســـلم› وآله عليه اهللا النبي‹صلى مواعـــظ تختزل

ألفا وعشرين وثالثة مئة مواعظ أي كافة، الذين ســـبقوه األنبياء

من يطلب ســـبحانه اهللا نبيا، ولكن وتســـعين وتسعمئة وتسعة

لنبيه يقول تعالى واحدة؛ بكلمـــة المواعظ كلها يلخص أن نبيه

تفيد معلوم, هو كما و‹إنما›، ِبَواِحـَدٍة} َأِعُظُكْم {ُقْل ِإّنَمآ الكريم:

يأمر التي الموعظة هي فما وحسب, واحدة بموعظة أي الحصر،

اآلية تقول وحســـب؟ بها يعظهم أنه لمخاطبيه يقول أن نبيه اهللا

وتوجهكم ونّيتكم قيامكم أي أن يكون هللا} تقوموا {أن المباركة:

العبادات أو أداء القيام للصالة من وال يراد هللا, خالصا وتفكيركم

المعاصر النية، وبتعبيرنا وإخالص التفكير المقصود األخرى، بل

والنية الهدف هو تعالى اهللا يكون وأن عنها نكران الذات والتجرد

ومصالحها. الذات وليس والوجهة،

٩٤٥

منا كل فليفكر هدأت العيون, خاصة إذا بأنفسنا خلونا إذا

أفعل أو أوذي الناس أظلم أو أكون لكي ويقول: من نفســـه مع

وجدي وأيـــن أبي مصيري؟ ســـيكون ماذا إلى ثم المحرمات؟



٣٦٦٣٦٧

أم سأبقى فهل مضوا؟ ثم عاشـــرتهم الذين وأصدقائي وأقربائي

أم كلنا دوني لهم والحساب الموت أُكتب رحلوا؟ سأرحل مثلما

الكريم, القرآن خالصة مواعظ التفكيرهو هذا المصير؟ هذا مالٍق

من الشيء هذا يجد عنده وجدان كهذا, أي يصبح من إن وحقا

المعصية. على يقدم أن يستحيل قد الصورة بهذه ويفكر نفسه,

٩٤٦

وال شـــيء كل قبل ذاته تهّمه فإنه إلهـــا يتخذ هواه الذي

توفير ذاته عنده فالمهم الســـبيل، هذا في عصى اهللا إن يكترث

احترامها! وتحقيق رغباتها وتلبية

٩٤٧

للدرهم يقيم بعضنا اهللا وزنا كمـــا نقيم ألحكام هل ترانا

في مرمي وضيع مال بوجود ســـمع لو بعض الناس إن والدينار؟

أن له قيل إذا ولكن عليه! للحصول وسعى عنه بحث ما، مكان

ال يقيم فهو األمر؟ في ما كل هذا هل أجابك: حرام الشيء الفالني

ويبحث خلفها يركض دنانير عشرة بمقدار حتى اهللا ألحكام وزنا

عليها. حصوله احتمال لمجرد حتى عنها



٣٦٦٣٦٧

٩٤٨

للكذب، خالفا الحـــق, والصدق، في ال انقطاع وانفصام

بصاحبه. يقطع سرعان ما قصير فحبله

٩٤٩

مقابل يكون بد أن ال بل بالكثير الصفر مقارنة يصح كيف

على عليا فّضل مـــن قيل: هنا المقارنة,ومن لتصح عدد الكثير

أفضل علي عنده ليكون فضـــل معاوية ال ألن معاوية فقد كفر،

غير هذه من وال األمـــة, من هذه محمد يقاس بـــآل بل ال منه,

سيرتهم في أجمعين› عليهم اهللا فلقد كانوا ‹صلوات أحد، األمة,

القرآن. يمثلون

٩٥٠

جدا, جميال كالما ما موضوع عن يكلمك شخصا ترى قد

فمثال به, هو ال يلتزم ألنه قلبه, في له عمق هذا الكالم ال ولكن

يدعو أو هو رجل سكير، بينما الخمر إلى ترك شرب الناس يدعو

جالسا الرجل ترى وربما له، المخالفين أول وهو اإلســـالم إلى

لرأيته قلبه عن لك شـــق لو بشـــوش ولكن منطلق بوجه أمامك



٣٦٨٣٦٩

إلى وشكليات ظواهر والمشاكل, وهذا يعني وجود بالهموم مليئا

والمنافقة. المخالفة والواقعيات الحقائق جانب

٩٥١

من مـــن قنطار أكثر يؤثر والحقيقة الواقـــع مثقاال من إن

البشـــر من ماليين بل آالفا يديك بين فلو أن الظواهر الخاوية,

حتى حرفا منهـــم واحد كلمك لمـــا أرواح، بـــال موتى لكنهم

فقط, واحد شـــهر عمره صغيرا طفال تجلب لو ولكـــن واحدا،

وحقيقة، الطفل واقع ألن إال ذلك وما ضجيجا, البيت لك لمأل

واقع ال ألنه تسمع جوابا، وإن حدثتهم لم أثر لهم الموتى فال أما

للحياة فيهم.

٩٥٢

حياة في اهللا عن أحكام االبتعاد نتائج على األمثلة الدالة من

فهي العصبية, األمراض مستشفيات الغربية, الحضارة في البشر

بالدنا! من العكس على األخرى، عددا من المستشـــفيات أكثر

المشاكل، من األعصاب تنشـــأ أمراض من ٪٩٠ أن الواضح ومن

أشعة مع ينزلها سبحانه اهللا من تأتي هل المشاكل؟ تأتي فمن أين



٣٦٨٣٦٩

بل تأتي كال! البحر علينا؟! بها أم يفيض البشر؟! على الشمس

موضعه! في غير نفسه منا يضع كل حينما أفكارنا نحن، من

٩٥٣

سواء يصلحه، بما أعرف وهو اإلنسان خالق تعالى إن اهللا

قوانين تعالى اهللا سن التشريعية,ولذلك أو التكوينية الناحية من

عليها، مجبر هو تكويني بعضها حياته ونظام لمصلحة اإلنسان

اإلنسان التزم فإذا تنفيذه, لإلنســـان ترك تشريعي اآلخر وبعضها

عليه وتنزل قوانين تصلح حياته من ســـّنه له وما اهللا بتشريعات

البركات إضافة إلى التشـــريعية, القوانين مفتاحها التي البركات

فيها, وإال لإلنسان دخل ال التي التكوينية عليه بإرادته أنزلها التي

أيضا. التكوينية بركاته من اهللا يحرمه وقد وظالم، خبط في عاش

٩٥٤

فالمخِلص َمن والمخَلـــص؛ المخِلـــص بيـــن هناك فرق

لغيره بها يقوم وال هللا فقط بها يقوم أي هللا، خالصة أعماله كانت

معا.. واهللا اهللا لغير أي بالشركة وال فقط، اهللا أي لغير باالنفراد ال

ومهره ختمه أي اإلخالص بطابع طبعه اهللا من فهو المخَلص, أما



٣٧٠٣٧١

إخالصه. خالصا وأّيد وجعله اإلخالص، فاستخلصه بختم

٩٥٥

في حياته الذين عرفهم األشخاص عدد عن أحدنا سئل لو

التفكير من نصف ســـاعة لزمه هللا حقـــا، فلربما مخلصون وهم

من فقط واحد يحضر إلى ذهنه اسم شـــخص واالستذكار حتى

فكم وأقاربه أصدقائه من حوله فيمن أحدنا فكر ولو النمط، هذا

بينهم؟ المخلصين عدد سيكون

٩٥٦

بلغ ولكن من في نفس اإلنســـان، أثر والتثبيط للتشجيع

حركته. في يؤثران ال درجة اإلخالص

٩٥٧

والكتشفنا نعرفها, لم نكن أشـــياء كثيرة لوجدنا لو بحثنا

تلك الكيفية، الصورة أو هذه على نكن نتصورها جمة لم مطالب

ما هذا في جهلنا نعذر وال كثيرة, أمورا نجهل كّنا أّنا أي نكتشف

كنا نحتمله. دمنا



٣٧٠٣٧١

٩٥٨

فاألعمال نفســـه, عن تنبعث وتصرفاتـــه اإلنســـان أعمال

كذلك هي نفس تصدر عن والخصال الحميدة إمـــا أن الصالحة

تعالى، اهللا وأولياء والسالم› الصالة المعصومين‹عليهم كنفوس

زمامها. صاحبها ملك نفس عن أو

٩٥٩

يتمكن عدة مرات أموره عواقب في من يفكر أن شـــك ال

يتقنه مطلبا يكرر أن من كما غالبا, يخطئ فيها إتقانها, وال من

فيه. ويتفوق

٩٦٠

العلمية. القوة تنمية طريق المثمر النقاش

٩٦١

فوالذية وإرادة قوي تصميم ذا يكون أن اإلنسان على ينبغي

أعلى ونيل مراتبها أعلى وجل فـــي عز اهللا طاعة إلى يوفق لكي

الدرجات.



٣٧٢٣٧٣

٩٦٢

عصاة كانـــوا هناك أناســـا اإلنســـان أن يتذكر أن بأس ال

والرقيقة, المســـتعدة قلوبهم بسبب انقلبوا, ولكنهم وفســـاقا،

طيبين وعدول. أناس إلى موعظتين، بموعظة أو

٩٦٣

أنفسنا إلصالح مجال إذ ال يوم القيامة كثيرا نتحسر سوف

انقلب طيبا الدينيـــة المطالب عن بعيدا إنســـانا أن نعرف عندما

نحن نغّير ولم سبحانه وتعالى اهللا عند منا وأصبح أحسن وخّيرا

منه. أكثر المسائل الدينية كنا نعرف أننا مع أنفسنا

٩٦٤

جماعة مـــن المؤمنين وبرز والباطل, الحق تصـــارع كلما

للمؤمنين كتبه النصر كما يكتب لهم هللا, أنفسهم نذروا شجعان

تبديال. اهللا لسنة تجد ولن تعالى اهللا سنة فهذه في األحزاب,

٩٦٥

فمع يبيع إيمانه بالتافه، بعض الناس حقا أن المؤسف من



٣٧٢٣٧٣

وال يتقاضى االســـتخبارات أجهزة في عميال وال عضوا ليس أنه

بال للظالمين عنـــده ما كل يعطي ولكنـــه مرتبا وال أجـــرا منهم

من الذين قال ويكون ومعبرا؛ لهم جسرا عوض، ويجعل رقبته

اهللا وعدنا ما مرض قلوبهـم في والذين المنافقون يقول اهللا عنهم:{وإذ

إال غرورًا}. ورسوله

٩٦٦

الطغيان، في معـــرض أو يطغى, من كان كائنًا اإلنســـان

أي أال ينفرد ويجب البالد، بإدارة شخص أي يستبد أّال فيجب

بالحكم. إنسان

٩٦٧

األخالق ومـــن من اإليمان الغربية‹اليـوم› تخلـــو الثقافـــة

أفضل هو الـــذي العلم، أصبح على إثـــره والفضيلة، والـــذي

لتحقيق أقـــوى آلة هي التي والثقافـــة والتقدم، للرقي وســـيلة

كله، العالم بل في األمة، في والسالم والتآلف واألمن التعارف

والفوضى والذعر، الخوف لبث وآلة والتناكر، لالنحطاط وسيلة

كله. العالم في بل األمة، في والحرب والدمار واالضطراب،



٣٧٤٣٧٥

٩٦٨

الفناء سائر إلى بدنه, أي الظاهري, اإلنســـان وكيانه عمر

ذلك، العكس من على وروحه، المعنوية جنبته والزوال، ولكن

والنقصان. بدل األفول نحو العروج والتعالي تسير

٩٦٩

حياتهم يقضون أنهم ظاهرا يبدون األشخاص بعض هناك

إلى تكون عمرهم آخر ولكن عواقبهم في دينهم من سالمة في

أيضا. العكس ويصدق شّر،

٩٧٠

الصدود. أو الخوف على يبعث ما تعالى اهللا أسماء في ليس

٩٧١

ال وأســـمائه صفاته وكل ومغفرته ورأفته تعالى اهللا رحمة

شيئا. الرهبة أو الخوف معاني من تحمل



٣٧٤٣٧٥

٩٧٢

ليس علم أنه إذا تعالى عدل اهللا اإلنســـان ال يخشى لماذا

أسباب وأن خالد، وأنه وقفة، القيامة يوم وجل عز اهللا عقاب في

اليوم، ذلك العاصي في على تصب لون كل والثبور من الهالك

العذاب؟ أشد يذوق بل يموت ذلك ال ومع

٩٧٣

لجهنم الكريم القـــرآن وصف في اإلنســـان قليال تأمل لو

باله. هدأ لما وعذابها

٩٧٤

يقبع في من أو جائع، وهـــو ليلته يبيت من ليس البائس

إلى كله ذلك التعذيب، ألن أنواع أشد الزنزانات ويذوق غياهب

البائس السجين، إنما ويتحرر الجائع يشبع ثم بعدها معلوم أجل

تعرض يوم على سيئاته، وحاسبه بالعدل تعالى عليه اهللا حكم من

صغيرة تخفى عليه تعالى، فال اهللا على الخالئق أعمال صحيفة

كبيرة. وال



٣٧٦٣٧٧

٩٧٥

وهو اهللا الحرام، فسميت بيت الكعبة إليه العزة رب نسب

سبحانه هللا ليس ألن وتشريف لمنزلتها؛ وذلك لمكانتها تقديس

أعماق البقعة من رفع هذه لهذا، عن المكان, غني بعينه فهو بيت

وجل. عز إليه بنسبها وشّرفها السماء، قمة إلى األرض

٩٧٦

ينحرف وال وال يزل فال وجل عز اهللا نور في اإلنسان كان إذا

يسمح للشيطان وال األّمارة بالسوء، نفسه عليه تسيطر وال يطغى

بهذا ألنه يرى يكون، الدنيا بنظره كأهون ما وتكون يغويه، أن

ويميز األجســـام المادي بالنور يرى كما األشـــياء، حقائق النور

عما يكره. ويدبر منها يرغب ما على فيقبل بعض، بعضها عن

٩٧٧

تيه في فسيكون تعالى، نور اهللا في اإلنســـان يكن لم إن

عارفا وتصور نفسه ذلك ال يدرك كان وإن وضالل, وحيرة وظالم

حوله. بما



٣٧٦٣٧٧

٩٧٨

اهللا في نور اإلنســـان يجعل راجعون» له وإنا هللا «إنـا قول إن

وما يضره، وفيم ينفعـــه ما ليرى النور يمنحه اهللا أن أي تعالى

نفسه على وكيف يسيطر الناس، يعاشـــر وكيف عمره، يصرف

كيف بل وزخارفها، الدنيا حب من يتخلص وكيف وشـــهواته،

وما هو المذموم فيصّد عليه فيقبل هو الالئق ما يعرف أن يستطيع

عز وجل. اهللا نور في الذي اإلنسان حال هو هذا ألن عنه،

٩٧٩

الدوافع ولكن أبينا، أم شئنا الواقع هو تعالى عبيدا هللا كوننا

أي الواقع هذا إلى عـــدم االلتفات إلى تدفعنا الموجودة األخرى

أنفسنا. على إقحامه نحاول شيئا تبدو ولذلك العبودية،

٩٨٠

من المولى ال يطرده بها نفسه بالعبودية هللا,ويشعر يقر من

ينتبه بعض المخالفات ألنه ســـرعان ما منه صدرت وإن رحمته

لمثلها. ال يعود أن على فيعتذر ويعزم



٣٧٨٣٧٩

٩٨١

تؤدي قد ما غفلة انحراف ضئيل بســـبب أو بســـيطة زلة

قليال فتنحرف بإبرة من يخيط السنين ومثاله عشرات معاناة إلى

خطأ فرب المعنوية، األخطـــاء مع الحال فكذلـــك فتدخل عينه

في والندامة الحسرة يعيش اإلنســـان تجعل صغيرة زلة أو بسيط

أحقابا. اآلخرة

٩٨٢

على مجبول بل هو ظاهره، يحسن أن اإلنسان غالبا يحاول

يخفي يسعى أن فهو ولذلك ونواقصه، عيوبه وعلى إخفاء ذلك

وما ظاهره عـــن اختالفه اآلخرون يكتشـــف وباطنه لئال حقيقته

وهو الباطن، مع مطابقة الظاهر عـــادة المفترض ألن يتظاهر به؛

يثبت إال أن األولى الوهلة في إنســـان كل عن المأخوذ االنطباع

خالفه.

٩٨٣

بظاهره، أخيه اإلنسان على خداع اإلنســـان قادرا كان إذا

في ما يعلم وتعالى سبحانه ألن اهللا اهللا ذلك مع على يقدر ال فإنه



٣٧٨٣٧٩

تخفي الصدور. الضمائر وما

٩٨٤

ينظر كان ســـبحانه أســـالفنا ألنـــه اهللا تعالى لم يقبـــض

في األرض خالئف يجعلنـــا لم تعالى وإنه نظرة ســـلبية، إليهم

كافة أســـاؤوا أولئك فال إيجابية، إزاءنا نظرته ألن بعدهم، من

من الحياة فأعطينـــا جميعا أحســـنا أننا وال اإلماتـــة فاســـتحقوا

الحياة لينظر في هذه فرصة كًال أعطى تعالى اهللا إن بل بعدهم،

نعمل. كيف

٩٨٥

من أن كثيرين وهـــي المجتمع، خاطئـــة في ظاهرة هناك

أو المقـــام االجتماعي فالن مع ما له من كان إذا يقولـــون الناس

زالت، فماذا حياتـــه في أو المنكرات يعمل الدينـــي أو العلمي

ليس الكالم هذا أن شـــك ال العاديين؟ الناس نحن منا تتوقعون

المتفوه أن قلب على ويدل خاطئة، ظاهرة هو يمثل بل صحيحا،

ســـبحانه اهللا أن نســـي قد وكأنه بغيره، باهللا، بل مرتبط به غير

صورنا! ينظر إلى وال إلى قلوبنا وتعالى ينظر



٣٨٠٣٨١

٩٨٦

انحرف ولكن لو منهم، ونتعلـــم نتبع علماءنا وقادتنا إننا

هو وإن كان معه ننحرف لنا أن بمقدار أنملة فال ينبغي أي منهم

تعالى باهللا يرتبط أن يجب القلب وذلك ألن هدايتنا؛ في السبب

مرتبطة كانت فإن ال؟ أم به مرتبطه كانت إن قلوبنا إلى ينظر واهللا

فال أجله وإال مـــن خلقنا الذي المطلوب الكيف فهـــو وحده به

العمل. في ترتجى فائدة

٩٨٧

الحكيم القـــرآن عليه أّكد الذي الّســـعي أن يكون يجب

بيسر مجاريها في األمور تجري كي وأبدًا؛ دائمًا األمة هذه ديدن

والمشكالت. عن المآسي وبعيدة وسهولة،

٩٨٨

هذه األّمة ‹شهداء› من سبحانه، أن يّتخذ اهللا إرادة شاءت لقد

والتضحية واالستقامة الّصبر في وقدوات للمؤمنين، منارًا ليكونوا

التأريخ. مّر على لألجيال



٣٨٠٣٨١

الحياة الدنيا

٩٨٩

جناح اهللا عند تساوي كلها ال فإّن الدنيا الحديث.. في كما

تســـتفيد قد البعوضة «جناحي بعوضة» ألّن إذ لم يقل: بعوضة،

وانحطاط لتفاهة الدنيا بيانًا بعوضة» «جناح بل قال: آنذاك، منهما

اهللا. عند شأنها

٩٩٠

حطام وراء ذلك بعد يلهث ال فإنه عقل اإلنســـان كمل إذا

على التهافت صوب يســـوقه الذي هو ضعف العقل ألن الدنيا،

الدنيا.

٩٩١

وال يرجح اهللا، علـــى المال ال يرجـــح ذاته من أنكـــر إن



٣٨٢٣٨٣

وهذا اهللا, علـــى التجارة وال الشـــهرة البطن وال وال الشـــهوات

خلق الدنيا اهللا فإن اإلنسان الدنيا ويتخلى عنها يترك أن يعني ال

اهللا. وأعداء الظالمين من بها أولى وهم للمؤمنين

٩٩٢

أال المؤمنين وعلى اهللا، أوليـــاء والمؤمنون اهللا خلق الدنيا

أن على استطاعوا, ما يملكوها, ويأخذوا منها بل الدنيا تملكهم

األمر بينها لو دار عنها للتخلي مستعدين الوقت نفسه في يكونوا

اهللا وأحكامه. وبين

٩٩٣

أعمدة الدار لها كمثل مثلها نعيشها التي الحياة الدنيا هذه

وزينة, حيث وزخـــرف ورتوش ديكور ولها وجدران, وســـقف

حديد من منـــه تألفت وما والجـــدران والســـقف األعمدة تمثل

وال الدار، وبناء عمارة أســـاس و... وطابوق وخشـــب وإسمنت

والســـتائر المصابيح دار, أما المورد أنه على ليصدق غنى عنها

يقوم أن ويمكن الدار، زينة فهي الظاهرية األمور وسائر والصبغ

والبنية الجسم الجسم قوي صحيح اإلنسان كان بدونها, فإذا الدار



٣٨٢٣٨٣

من فحياته كاملة فقير، اهللا له، ولكنه قسم بما راضيا واإلرادة,

كان إذا وكذلك والديكور، الزينة إال ينقصها وال األساس, حيث

عمادها. وليسوا الدنيا الحياة زينة فإنهم لألوالد فاقدا

٩٩٤

كان وإن بالحياة متمتع فهو مطمئنا راضيا يعيش كان من

وهم، بل ميل أكثرمـــن ليس المال ألن المال أو الولـــد؛ عديم

اإلنسان مع أيضا, وحّده زينة والولد موته, اإلنسان إلى مع وحّده

باراً. إن كان قبره إلى

٩٩٥

جهتين، خير من تعالى, ســـبيل اهللا في تنفقه الذي المال

أمل خير أنه والثانية: تعالى، عنده لك ثوابا سينقلب أنه األولى:

أمال يصبو عمال، يعمل إنسان لكل فإن حياتك؛ في عليه تعّول

ويتمناه. إليه

٩٩٦

أن فيها وصية يوصي يكتب أن اإلنســـان على من اليسير



٣٨٤٣٨٥

بنفسه وفي أن يفعل ذلك األهم ولكن سبيل اهللا, أمواله في تنفق

األصعب. وهذا هو الميل هذا قطع هو حياته، ألن المهم

٩٩٧

أموالنا في خدمة بعض ولنضع الجد، عن ســـاعد لنشمر

وحده, فليساهم يستطع لم الخيرية, فمن المشاريع والمؤسسات

الصالحات. الباقيات استطاعته، فهذه هي مقدار وليبذل

٩٩٨

ينتفع وخيرا حسنة يكون إما أن اإلنسان عن ما يصدر إن

يضّره. وشّرا سيئة أو به،

٩٩٩

ألننا نعـــرف جذورها وال ســـيئات الحياة فـــي تصيبنا قد

نكن وإن لم إنســـانا أو غصبناه حقـــه, فربمـــا ظلمنا غافلون,

وال تغيرهـــا النوايـا ال لألعمال التكوينيـــة اآلثار فـــإن منتبهين،

يعلم! لم اإلنسـان بها أم َعِلَم آثارها, تترك فهي بها, الجهـل



٣٨٤٣٨٥

١٠٠٠

يحصد يزرع قمحا واقع الحبة, فمن النبت حسب يكون

كان أنه وإن تصّور الشوك، إال يحصد ال شوكا يزرع ومن قمحا,

ذلك! غير

١٠٠١

اإلنسان عّدل وكلما نفسه، فمن اإلنسان يصيب الذي السوء

بالمساوئ. إصابته قّلت الحياة, في سيرته
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