[ .................................................................. ] 2احلوزة الشريفة أدوارها ومسؤولياتها

احلوزة الشريفة أدوارها ومسؤولياتها] 3 [ .......................................................................

قال اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه الكريم ووق فقُورُمْ إ نَّهُمْر ُُْإرُُْلوُ(قل االترا ا
)42؛ مُؤولية اإلهُا( نذ( ال تنتمي باملُ  ،بل ال بد ْن وقُ ه يف مُمٍ للُؤال عن كرل
ب لَّا قمضفلُّ رقبِّي وقال مقنُقىل اطه  )24وسيقف
ْا صدر ْنه صغرياً كا( أو كبريًا و في كفتقا ٍ
اإلهُا( مُُْذٍ ْبمُتاً ْتعجباً ُْتُلماً ووقوْضفعق الْكفتقابْ َتقيقى ا ْلمْجإيَّْفنيق ْْ إش فُقفنيق فْمُرا فير فه
جدْوا ْقا قعمفلوُا
حتقامقا وق قو ق
صغفريقةً وقال كَبفريق ًة نَّال َأ إ
وققمقوُلوُ(ق مقا وقمإلَتقنقا ْقالَّ قمذقا الْكفتقابف ال ْمغقا فدرْ ق
حقاضفياً وقال مقظْلف ْ رقبُّكَ َأحقداًل االكمف .)24
ولُ أها نذا ْفترنا تْيكنا

لكا( املُ ْ غامةَ كل حيِّ

ولكنّا نذا ْررتنا بْعررثنا

ل شيِّ
وهُأ ْل بعدما عن ك ّ

على اإلهُا( أ( مُتعد ليُم الُؤال وأ( حيضّي أجُبته عن كرل أ عالره وْعتقداتره
لكي ال مُْاجأ بتحائف أعماله وجيد يما ْا جن مدا وال مُتييع التدارك  ا منُعه الندم
ني ْقنقررراٍ:ل ا )3 :وأ( معررري ُْرررؤولياته أي ْرررا سيُْرررأ ْل عنررره -أل(
ووقال ق حفر ر ق
املُؤولية اس شيء ْشتق مما مُْأ ْل عنه  -لكي مؤدمما بالشكل التحيح.

( ) 1خطبتا صالة عيد األضحى المبارك التي أقامها سماحة الشيخ اليعقوبي في داره يوم . 1002/11/11
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واملُؤوليا على صنُني ثابترة وْرتغرية؛ وال هعر براملتغرية أ( حكممرا مرتغري
أل( اح ال حممد حر ال نىل مرُم القياْرة ،وحريام حممرد حريام نىل مرُم القياْرة) ون را هعر
حتُل التغيّي يف املُضُع والعناومن يتغري احلك تبعاً هلا ،اخلمي حريام لكرن نذا عُ ر
واهقلب خ اً صار ح االً لتغري املُضُع ،وامليتة حيام ولكن ملن اضيي غري براٍٍ وال عرا ٍد
تكُ( ح االً لييوّ عنُا( ثاهُي عليما ومُ االضييار ،التغري ليس يف أصل األحكام ون ا
يف تيبيقاتما.
والتكاليف الثابتة ْعلُْة على ُْتُى العقائد كاإلميرا( بُجرُد اهلل تبرارك وتعراىل
ووحداهيته وصرُاته احلُرنى واألهبيراء واليسرل واألئمرة سر ام اهلل علريم  ،وعلرى ُْرتُى
األحكام كُجُب الت اة والتُم واخلمس وحيْة شيب اخلمري والنهرا والغيبرة وغريمرا أو
علررى ُْررتُى األخرر او كمحبُبيررة الترردو والكرريم واحلل ر وْبغُضررية احلُررد واألهاهيررة
والتمُر وغريما.
أْا املتغرية يمكن أ( تتأثي بعناصي عدمدة -

ْنمررا املُقررع؛ ر ( اإلهُررا( العررادي ُْررؤول عررن هُُرره وأملرره وْررا مرريتب برره،
وحينما مكُ( وزمرياً ْرث اً هره ُْرؤول عرن ْؤسُرا كاْلرة وندارة كرل الشرؤو( امليتبيرة
بُزارته ورعامة ْتاحل مجيع الناس مبا ميتب بُظيُته ،وحينما مكُ( نْاْراً يف ُْرجد هره
مكُ( ُْؤوالً عرن أبنراء تلرك املنيقرة يتُقردم ومترلم ومقضري حرُائجم ومُراعدم
وممدمم ومتلح شأهم  ،ذا أصبح قائردًا أو ْيجعرًا دمنيرًا

لر ُْرؤوليته امل امرني ْرن

الناس يف شيو األرض وغيبما؛ ولذا جند أْري املؤْنني علي بن أبري طالر( اعليره الُر ام)
ل باحلجرراز أو اليماْررة ْررن ال طمررع لرره يف القرري :وال عمررد لرره
مقررُل ومررُ بالكُ ررة اولع ر ُ
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بالشبع) ،وميوي التأرمخ أ( املعتتر العباسري وصرلته اسرتغاثة اْريأة يف عمُرمرة ْرن بر اد
اليوم هاد

واْعتتما ؛ قاد جيشاً كبرياً وخيج بنُُه لتأدم( اليوم ونغاثة امليأة.
وقد ورد يف احلدمث عن اإلْام التادو اعليه الُ ام) اْن أصربح ال ممرت برأُْر

املُلمني ليس ْنم وْن مسع رج اً منادي ما للمُلمني ل جيبه ليس مبُل )ا.)1
حق منادي اليرُم
ٍّ
وك ْن قري وجائع وْكيوب وْمجّي وْيمض وُْجُ( بغري
ما للمُلمني ،ما للحكُْا  ،ما لعلماء الدمن ،ما للميجعيا .
ليعل كل واحدٍ ُْؤوليته ونذا عجن عن حل املشكلة وقضاء احلاجة  ا أقل ْرن
التُاعل ْع القضاما وهتية أصحابما بالكلمة واملُقرف؛ عرن اإلْرام البراقي اعليره الُر ام)
قال ان( املؤْن لرتد عليه احلاجة ألخيه  ا تكُ( عنرد يمرت ّ بمرا قلبْره يدخلره اهلل تبرارك
وتعاىل بممِّه ا نة)ا ،)4أْا الذمن يف ُْقع مُعم قضاء حُائج النراس ومقردرو( عليمرا ر ا
ممتمُ( ومقتيو( يف نجنازما قد خيجُا ْرن والمرة اهلل تبرارك وتعراىلُ ،ري احلردمث عرن
ُْسى بن جعُي اعليه الُ ام) اْن قتد نليه رجل ْن نخُاهه ُْتجريًا به يف بعض أحُاله
ل مْجي بعد أ( مقدر عليه قد قيع والمرة اهلل عرن وجرل)ا ،)3وعرن اإلْرام الترادو عليره
الُ ام قال امل قمدقعإ رجلٌ ْعُهةَ أخيه املُل حتى مُعى يما ومُاسيه نال ابتلي مبعُهة ْن
مأث وال مؤجي)ا.)2

وْنما الظيوف احمليية به؛ نحن يف العياو هعيش حالة احت ال وصياع سياسري
و قي وحيْا( وقتل وتمجري واختياف و ُاد نداري وسيقة للمرال العرام واعتقرال لببيمراء
( )1وسائل الشيعة :كتاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،أبواب فعل المعروف ،باب ،11ح.3
) (1المصدر السابق ،ح.4
( )3المصدر السابق ،باب  ،32ح.4
) (4المصدر السابق :ح.5
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وغريما ْن القضاما اليت حتت اختاذ ُْاقف ب زائما مل هكرن ْكلُرني بمرا قبرل وجُدمرا ،وال
معذر اإلهُا( حني مت ّ آذاهه عن كل مذ القضاما ْن دو( أ( مقُم بُاجبه جتامما ،كمرا ال
تعذر احلكُْة حني تت ُّ آذاهما عن ْيالبة عُائل األبيماء املعرتقلني لف رياج عرنم أو تتر ّ
آذاهما عرن مسراع الشرع( العياقري احملريوم الرذي ميالر( بترُ ري ُْريدا البياقرة التمُمنيرة
وحتُينما تقُعل احلكُْة العكس وتعلن عنْما على تقليل املُيدا نىل النتف.

وْنما البلد الرذي مرؤثي يف هرُع املُرؤولية ،الشرص

الرذي مُركن العرياو لره

تكاليف ختتلف عن الذي مُكن يف ب اد الغيب ْث اً مذا تربز عند وظيُرة األْري براملعيوف
والنمي عن املنكي ألهه معيش يف وس جمتمع ُْل ُظيُته تقُم االحنرياف داخرل امتمرع
املُل بمذ الُظيُة ،أْا املقي يف الغيب تربز عند وظيُة الدعُة نىل اإلس ام ألهره حيراور
غري املُلمني.
ومؤثّي يف حج املُؤولية وْقدارما وجيّبت لُ أ( جممُعة ْن اليلبرة ا راْعيني منتمرُ( نىل
حما ظا ْتعددة صدر ْرنم تتريف ْعرني ر ( اليالر( النجُري حياسر( أكثري ْرن غرري ،
وْعذّرمته أقل.

وْنما العل ؛ كلما ازداد اإلهُا( علماً ازداد ُْرؤوليته بكر ا شرقايما أي ْرن
حيث الثُاب على اإلحُا( والعقاب على اإلساءة لذا ورد يف احلردمث أ( ا امرل مغُري لره
سبعُ( ذهباً قبل أ( مغُي للعامل ذه( واحد.

وْنما املعي ة باهلل تبارك وتعاىل؛ كلما ازداد ْعي ته ازداد ُْؤوليته ،قد
تكُ( حالة ْباحة وليُ يف دائية املُؤولية ضمن ُْتُى ْعني ولكنما تكُ( ضرمن دائرية
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املُؤولية يف املُتُى اآلخي ،لذا ورد يف احلدمث الشيمف احُنا األبيار سيُا املقيّبني)
مي ليُ سيُا باملعنى املتعارف ونال ملا أصبح حُنا بالنُبة لببيار ،مري سريُا
باملعنى املناس( للمقيبني.
 ا مُررتغُي الرربعض ألهرره غُررل لرربس احلررذاء األمُرري قبررل األميررن علررى خرر اف
ْررث ً
االستحباب ،وروي عن بعض العلماء أهه كا( مبكي ملا ده ْنه الُ راة رغر أهره أهُرق كرل
ْا عند لقضاء حُائج الناس لكنه مبكي ألهره كرا( مُرتييع أ( مُرتعمل جامره خلدْرة ْنمرد
ْن الناس.
روى سيدها الشميد التدر اقدس سي ) أهه صرلى ركعريت اسرتغُار ذا ْرية ألهره
التقى بشص

مل مري ْنرذ ْردة قرال لره ْشرتاقني .وملرا عراد نىل هُُره خشري أ( ال مكرُ(

صادقاً.
وُْتُما الناس ْرن مرذ الناحيرة ْتبامنرة جرداً وْتُاوترة بردرجا ال تنتمري أل(
الكمال ال منتمي ،وقد ورد ْا مدلّ على ذلك يف حدمث عن األْام علي برن احلُرني اعليره
الُ ام) أهه جاء نليه رجل ُأله ا قال له ْرا النمرد قرال النمرد عشرية أجرناء رأعلى
درجا النمد أدهى درجا الُرع ،وأعلى درجرا الرُرع أدهرى درجرا الريقني ،وأعلرى
ل وفلكَريإ ا
درجا اليقني أدهرى درجرا اليضرا ،ون( النمرد يف آمرة ْرن كتراب اهلل عرن وجر ّ
قتأْ قسُإا عقلَى ْقا َاتقكو إ وقال قتُْ قيحُْا فبمقا آتقاكو إل)ا.)1

وقد ورد عرن املعترُْني اعلريم الُر ام) عردم جرُاز اسرتع اء صراح( الدرجرة
األرقى على ْن مُ دوهه واالستصُاف به أو عدم ْياعاة حالهُ ،ي كتاب اخلتال للشريخ
التدوو ارضُا( اهلل عليه) عن اإلْام التادو اعليه الُ ام) قُله ألحد أصرحابه وامسره
عبد العنمن اما عبد العنمن اإلميا( عشي درجا مبننلة الُْرلا لره عشري ْياقري وتيتقري ْنره
( )1الخصال للشيخ الصدوق ،باب العشرة ،ص .432
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ْيقاة بعد ْيقاة  ا مقُلن صاح( الُاحدة لتاح( الثاهيرة لُر علرى شريء ،وال مقرُلن
صاح( الثاهية لتاح( الثالثة لُ علرى شريء  ...حترى اهتمرى نىل العاشرية ،قرال وكرا(
سلما( يف العاشية ،وأبُ ذر يف التاسعة ،واملقداد يف الثاْنة ،ما عبد العنمن ال تُق ْن مرُ
دوهك يُقيك ْن مُ ُقك ،نذا رأمر الرذي مرُ دوهرك قردر أ( تي عره نىل درجترك
ر عاً ر يقاً ا عل ،وال حتملنُ عليه ْا ال مييقه تكُي هه ْن كُي ْؤْناً عليه جرب )ا.)1

وروى الُرريد الترردر اقرردس سرري ) أ( جرردي اليعقررُبي كررا( مقرري جمررالس العررناء
احلُي يف دار املريزا النائي اقدس سي ) امليجرع الردم يف عشريمنيا وث اثينيرا القري(
املاضي ذا أهمى املس قرال النراس أحُرن وأْثاهلرا نال النرائي

كرا( مقرُل غُري اهلل

لكُ ،أله الشيخ اليعقُبي عن سريّ ذلرك قرال لره النرائي اقردس سري ) ألهرك ترأتي يف
ك اْك بيواما مل تثب صحتما أطل( لك املغُية لذلك ،التنم الشيخ اليعقُبي اقدس
ح ْنمرا لر مرؤثي يف
سي ) يف اليُم التالي بالتحقيق يف سند اليواما وعدم ذكري نال ْرا متر ّ
ا الُني ومل تتحريك عرُاطُم ومل متُراعلُا ْرع املتريبة رأذ( لره الشريخ النرائي اقردس
سي ) بالعُدة نىل طيمقة التُاْح يف اليواما أي ْا مُرمى بقاعردة التُراْح يف أدلرة الُرنن
واملُتحبا  ،وعلاق الُيد التدر اقدس سري ) برأ( احرال) اليعقرُبي أو درجتره مري اْرن
بكى أو أبكى أو تباكى كا( لره كرذا ْرن األجري) وحرال الشريخ النرائي اقردس سري ) وْقرا
( عقتفيدٌل تكليُمما خمتلف.
ظ ْفن َقُإ ٍل نَّال َلدقمإهف رققفي ٌ
مق ْل فُ و

وْنما االهتماء؛ الذي مُالي أْري املؤْنني اعليه الُر ام) وأمرل البير اعلريم
الُ ام) عليره ُْرؤوليا أكثري ْرن غرري ْرن املُرلمني والرذي منتمري نىل امليجعيرة الناطقرة
( )1الخصال للشيخ الصدوق ،أبواب العشرة ،ص .441
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احليكية مشعي باملُؤولية عن دمنه وجمتمعه أكثي ممن منتمري نىل امليجعيرا التقليدمرة الُراكنة
لررذا جتررد احليُمررة واالهررد اع والُرربق نىل تنُيررذ املشررارمع الرريت تعلرري كلمررة اهلل تبررارك وتعرراىل
وتي ع رامة اإلس ام يف أتباع امليجعية األوىل أكثي.

ولعل ْن أم املُؤوليا اليت متحملما ْن منتمي نىل ْدرسرة أمرل البير اسر ام
اهلل عليم ) مُ اإلميرا( باإلْرام املمردي اعجرل اهلل يجره) والتُاعرل ْرع قضريته واستشرعار
ْياقبته ورعامته واط اعه على أعمال العباد والعمرل علرى تعجيرل ظمرُر الشريمف ونقاْرة
دولته املباركة.

وأشري منا نىل واحدة ْن تلك املُؤوليا ومي ْا ورد يف الدعاء الشريمف االلرم ّ
ك عقليهف وعلى آبائفهف) نىل أ( مقرُل احترى تُْركفن ْه أرضرك
وكنإ لفُليِّكَ احلجةف بن احلُنَّ صقلُاتْ َ
طُعاً) أي طُاعية وسلماً ْن دو( قتال أو صعُبا أو ْعُقا  .والدعاء عنرد أمرل البير
ليس ق كلما تتلى للثُاب ون ا مُ وسيلة إللقاء العلُم واملعارف نىل شيعتم .
وميكن أ( هُم مذ الُقية بعدة أشكال
- 1

اليل( ْن اهلل تبارك وتعراىل أ( مرذلل لفْرام اسر ام اهلل عليره)

الُررماوا واألرض والبحررار تكررُ( يف أوضرراع ْناسرربة حليكترره املباركررة وأ(
تُظررف خلدْترره وتكررُ( عُاْررل ُْرراعدة لعملرره املبررارك كمررا هترري اهلل تبررارك
وتعرراىل رسررُل اهلل اصررلى اهلل عليرره وآلرره وسررل ) يف ْعيكررة برردر بررألفٍ ْررن
ون إذ تقُإرقتغفيثُْ ق(
امل ائكة والنعاس وامليي واليع( يف قلُب الكُاار؛ قال تعاىل َّ
هلل
جعقلَرهْ ا و
فدكو فبَأ ْلفٍ ِّْنق ا ْلمقآلئف َكةف ْْر إيدف فنيق ،قوْقرا ق
رقبُكو إ َاسإتقجقابق لَكو إ أَهِّي ْْم ُّ
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هلل عقنَّم ٌن حقكفري ٌ،
هلل َّن ُ( ا َ
نَّالَّ بْشإيقى قولفتق ْيمقفُ ُن بفهف قولوُبْكو إ قوْقا الُنتإ ْي نَّالَّ فْ إن عفن فد ا ف
(
النعقاسق َأْققنةً ِّْنإهْ وقمْنقنِّلْ عقلَيإكو ِّْن ال ُُمقاء ْقاء لِّيْيَمِّ قيكو بفهف وقْمذإمف ق
نَّذإ ْمغقشِّيكو ْ ُّ
ك
عقنكو إ رَّجإنق الشُيإيَا(َّ قولفيقيإفب َ عقلَى قولوُبفكو إ وقمْثقبِّ ق بفهف األَقْردقامق ،نَّذإ مْرُحفي رقبُّر َ
ب الَّرذفم قن َكَُريْوْا
َّنلَى ا ْلمقآلفئ َك فة أَهِّري قْ قعكور إ َثِّقبتْرُْا الَّرذفم قن آ قْنْرُْا سقروأ ْلقفي فري وقلورُ ف
ل قبنقرا(ٍل ااألهُرال - 4
و وقاضإر َّيبُْْا ْفر إن ْم إ كور ُ
أل إعنقرا َّ
وا َ
( َاضإر َّيبُْْا َر إُ ق
ال ُي إع ق
 )14وكيررف أرسررل اهلل تبررارك وتعرراىل اليمرراا العاتيررة علررى األحررناب قلاعر
خيرراْم ومررنْتم حتررى اهُررحبُا ومقررا أَمُّمقررا الَّ رذفم قن آْقنْررُا ا إذكو ريْوا فه إعمق رةَ اللَّ ر فه
عقلَيإكو إ نَّذإ جقاءتإكو إ جْنُْدٌ ََأرإسقلْنقا عقلَيإمَّ إ رَّحياً قوجْنُْداً لَّ إ تقيقوإمقرا قوكَرا(ق اهللو فبمقرا
قت إعمقلوُ(ق قبتفرياًل ااألحناب .)4
 - 4أ( ميكارررن املرررؤْنني ْرررن الُصرررُل نىل ُْاقرررع النُرررُذ والُرررلية
واحلك يف الب اد الريت منيلرق ْنمرا اإلْرام اعجرل اهلل يجره) لتأسريس دولتره
الكيمية ومرؤالء مميُرُ( تُرلي احلكر لفْرام اعجرل اهلل يجره) بكرل طاعرة
ووالء أْا نذا كاه بأمدي املنا قني والكُار واملعادمن ( اإلْام سريبذل كرثريًا
ْرن ا مررد والتضرحيا لُررتح مررذ الرب اد ،وقررد ورد روامرا تُررمي يمررا
بعض القيادا التاحلة اليت تلتحق باإلْرام اعليره الُر ام) ْرع قُاتمرا سرلمًا
وتُ ال له القيادة يف العياو يف حرني حتاربره جيرُن ْرن بعرض الردول امراورة
وبعض املنا قني يف مذ الب اد.
 - 3ن( البشيمة ستكُ( قيمبًا ْن الظمرُر ُْرتعدة السرتقبال املترلح
املُعُد بُب( األزْا اخلاهقة اليت تعجن عرن حلرما سرُاء كاهر سياسرية أو
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اقتتادمة أو اجتماعية أو بيُية أو صرحية أو عُركيمة وغريمرا حينمرا تربلغم
دعُة اإلْام اعجل اهلل يجه) إلقاْة احلق والعدل وسعادة البشريمة ونهتراف
املظلُْني واحمليوْني واجتثرا أصرُل الُُراد ُرينقادو( نليره ومؤْنرُ( بره،
ومُام الُيد املُريح اعليره الُر ام) بردور اعرل يف نذعرا( األْر املُريحية
لفْام املمدي اعجل اهلل يجه) ،حبُ( ْا ورد يف اليواما .
كلّ ْن مذ احملاور مُج( تكليًُا ب زائه ،الشكل األول مدعُ نىل دميُْة الردعاء
لفْام اعجل اهلل يجه) ،والشركل الثراهي مردعُ شريعة اإلْرام اعجرل اهلل يجره) الترُاقني
لظمررُر امليمررُ( أ( منمرردوا ْررن خررربتم يف اإلدارة واحلكرر ومنظمررُا صررُُ م ومعبُررُا
طاقاتم للُصُل نىل مذ املُاقع وبذل الُسع يف النجراا يف أداء ْمراْم حترى متمكنرُا يف
األرض ومنجحُا ث مُلامُا ْقاليد األُْر نىل بقية اهلل األعظ اعجل اهلل يجه).
والشكل الثالث مقضري برأ( ال مقتّري املؤْنرُ( يف عريض اإلسر ام النقري األصريل
كما ورد عن النيب اصلى اهلل عليه وآله وسل ) وآله الياميمن اعليه الُ ام) علرى شرعُب
العامل وأ( مبينُا هل حماسنه وميغبُم بالدخُل يه ومشُّقُهم نىل اليُم الرذي تُرُد يره
ْبررادا اإلسرر ام -الرريت مرري ْبررادا اإلهُرراهية  -األرضق كلررما ُْررتُيدمن ْررن وسررائل
اإلع ام واالتتاال اليت بلغ حداً عظيماً ،ومشيحُ( هل احلال املنرمرة الريت أوصرلتم
نليما أهظمتم اليت وضعما البشي جبمله وغيور ْن أْياض تاكة كاآلمدز وْن قلق ورع(
وُْررتقبل جممررُل وتُكررك اجتمرراعي وضررياع وأزْررا اقتتررادمة وتلررُ بيُررة وغريمررا ْررن
املشاكل املُتعتية.

ن( كل العناصري الُرابقة كُالمرة أمرل البير اعلريم الُر ام) أو الكرُ( يف ُْقرع
ْم ميكرن أ( تكرُ( سرببًا الْتيرازا حيترل عليمرا اإلهُرا( يف الردهيا واآلخرية ،وْقتضرى
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العدالة واإلهتاف أ( مُي باملُؤوليا اليت تقابلرما ونال كرا( ْرن امليُُرني الرذمن مأخرذو(
ل
هلل ال ر ُيحإم َّن ال ر ُيحفي َّ .قومإرر ٌ
أكثرري ممررا معيررُ( م ردّدم اهلل تبررارك وتعرراىل بالُمررل وفب إُ ر َّ ا ف
لِّ ْلمْي َُُِّفنيقَّ ،الذفمنق نَّذقا اكْتقالوُاْ عقلَى النُاسَّ مقُإقتُإ وُ(ق ،وقنَّذقا كَالوُمْ إ أَو ُوزقهُْمْ إ مْصإُفيْو(ق ،أَال
قب ا ْلعقراَل فمنيقل اامليُُرني
س لفري ِّ
ك َأُهمْر ُْ إبعُْثْرُ(ق ،فليقر إُ ٍم قعظفري ٍ ،مقر إُ قم قمقورُ ْم النُرا ْ
ون أووَلفُ َ
قمظ ُّ
.)6- 1
روي أ( اإلْام احلُني اعليه الُ ام) كا( مذم( نىل ْكة ْاشرياً علرى قدْيره ون(
النجائ( املعدّة لليكُب تْقراد برني مدمره تعظيمرًا هلل تبرارك وتعراىل ،ولكنره كرا( متنكر( عرن
الييمق العام قيل له يف ذلك ،قال اعليه الُ ام) اأخشى أ( أأخرذ ْرن رسرُل اهلل أكثري
ل ْرا مقردم نزاء ْرا
مما أعييه) احلُني اعليه الُ ام) صاح( أعظ عياء يف البشريمة مُرتق ّ
مأخذ ْن اْتيازا كالتقدمس واحل( والتربك وغريما.

أمما األحبة
أْرررام مرررذ املررردما الُاسرررعة والتنرررُع الكررربري والتبرررامن اهلائرررل يف املُرررؤوليا
واالستحقاقا واالْتيازا م نبغي لفهُرا( أ( مياجرع هُُره ومقرّي أعمالره وجيريي حماسربة
مُْية اهي اقاً ْن األحادمث الشيمُة كقُل اإلْام الكاظ اعليه الُ ام) اليس ْنا ْرن مل
حياسرر( هُُرره يف كررل مررُم ،ر ( عمررل سرريُاً اسررتغُي اهلل ْنرره وترراب نليرره)ا )1وقررُل اإلْررام
التادو اعليره الُر ام) ا حاسربُا أهُُرك قبرل أ( حتاسربُا عليمرا ،ر ( للقياْرة

ُرني

ف سقرقن ٍة ِّْمُرا
ُْقُاً كل ُْقف ْقدار ألف سنة ،ث ت ا قُله تعاىل و في قم إُمٍ كَا ق( فْ ْقدقارْ ْ َأ ْل ق
قتعْدُّو(قل)ا ،)4وال أقل ْن استغ ال األمام الشيمُة هلذ املياجعرة والتأْرل يمرا قردّم وأخّري
كيُم عي ة مُم التُبة العراملي واالسرتغُار واإلهابرة نىل اهلل تعراىل ويف مرُم العيرد الرذي معر
العُد واليجُع نىل اهلل تبارك وتعاىل ،وكا( ْن املعامل البرارزة إلحيراء مرذ الشرعائي احلشرد
( )1و ( )1وسائل الشيعة :ج ،11كتاب الجهاد ،أبواب جهاد النفس ،باب ،96ح.1 ،1
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الكبري الرذي غر ّ بمر الترحن احلُري امليمّري أْرس لرت اوة دعراء اإلْرام احلُرني اعليره
الُرر ام) مررُم عي ررة وم ر مبكررُ( ومتض ريّعُ( وهقلترره لنررا بعررض الُضررائيا  ،وْثررل مررذا
االجتماع املبارك سب( ْم لي ع الب اء عن مذ األْة.

ن( الشعُر بمذ املُؤوليا وااللتُا نليما مقتضي عملني
األول ر ع التقتري عما مل مق به اإلهُا( والندم عليه وتداركه.
الثاهي شحذ اهلمّة والعنمية ور ع ُْتُى اليمُا ليبلغ أعلى مرذ الردرجا ومُرتُع(
هلل
أكرب ُْاحة ْن املُؤوليا ليحظرى برأعلى االْتيرازا عنرد اهلل تبرارك وتعراىل و قوعقر قد ا و
ا ْل ْم إؤْفنفنيق وقا ْل ْم إؤْفنقا ف جقنُا ٍ تقجإيَّي ْفن تقحإتفمقا األَهإمقارْ خقافلدفمنق فيمقا قوْقُقا فك قن طَيِّقبةً فري جقنُرا ف
ضُقا(ٌ ِّْنق اهللف َأكْبقيْ قذلفكَ ْمُق ا ْل َُ إُزْ ا ْلعقظفي ْل االتُبة  )24و وقلإ أَؤْهقبُِّْكو بفصقيإيٍ ِّْن
قع إد(ٍ قورَّ إ
ج ُّْيَمُريقة
قذلفكو إ ل َّفلذفمنق اُت َقُإا عفندق رقبِّمَّ إ جقنُا ٌ تقجإريَّي ْفرن تقحإتفمقرا األَهإمقرا ْر خقالفردفمنق فيمقرا وقَأزإوقا ٌ
ب
ضُقا(ٌ ِّْنق اهللف وقاهللو قبتفريٌ بفا ْلعفبقادفَّ ،الذفمنق قمقوُلوُ(ق رقبُنقا نَّهُنقا آْقنُا َا ْغُفيإ لَنقا ذْهُْبقنقا وققفنقرا عقرذقا ق
قورَّ إ
النُارَّ ،التُابفيَّمنق وقالتُرادفقفنيق وقا ْلقَراهفتفنيق وقا ْلمْرن فُقفنيق وقا ْلمُْإرقت إغُفيَّم قن بفاألَسإرحقارَّل اآل عمريا(
.)12- 12

كا( بُدّي –لُ مسح الُق

 -أ( أحتد مبناسبة ْريور عرام علرى صردور تقيمري

بيكي – ماْلتُ(  -مُم  4006/14/6الرذي ضر ّ ا )24تُصرية مسير برراالييمق نىل
األْام) لنيى ك ْن مذ التُصيا ْهُاذ خر ال مرذا العرام ليأخرذ الُاسرة العياقيرُ( ويف
عمُم املنيقة مذ التُصيا على حممل ا رد وعردم النظري نليمرا علرى أهمرا ْقرتحرا غرري
ْلنْة.
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احلمد هلل رب العاملني والت اة والُ ام على أكمل اخللق أمجعني أبي القاس حممد
وعلى آله الييبني الياميمن.
الُ ام على رسُل اهلل أْني اهلل على وحيه ،وعنائ أْي  ،اخلامت ملا سبق ،والُاتح
ملا استقبل ،واملميمن على ذلك كله ورمحة اهلل وبيكاته.
الُ ام على صاح( الُكينة ،الُ ام على املد ُ( باملدمنة ،الُ ام على املنتُر
املؤمد ،الُ ام على أبي القاس حممد بن عبد اهلل ورمحة اهلل وبيكاته.
الُ ام عليك ورمحة اهلل وبيكاته.


عظ اهلل تعاىل أجُرها وأجُرك مبتابنا املتجدد بُقد رسُل اهلل اصلى اهلل عليه
وآله وسل ) الذي مل ْتتق( الدهيا مبثله و يه قال أْري املؤْنني اعليه الُ ام) ابأبي أه
وأْي طب ق حياً وطب ْيتاً ،اهقيع مبُتك ْا مل منقيع مبُ أحد ممن سُاك ْن النبُة
واإلهباء ،ختت ق حتى صي ق ُْلياً عمن سُاك ،وعمم

حتى صار الناس يك

سُاء)ا.)4
وعن أبي جعُي الباقي اعليه الُ ام) قال املا قوبضق رسُل اهلل اصلى اهلل عليه وآله
وسل ) با آل حممد اصلى اهلل عليه وآله وسل ) بأطُل ليلة حتى ظنُا أ( ال مساء تظلام

( )1خطاب سماحة آية اهلل العظمى الشيخ اليعقوبي (دام ظله) في المؤتمر العام الثالث لجماعة الفضالء
المنعقد في النجف األشرف في الذكرى السابعة لتأسيسها بمناسبة وفاة رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله
وسلم) ،يوم السبت /11صفر 1431/الموافق .1010/1/13
( )1بحار األنوار 512/11 :عن المجالس للشيخ المفيد.
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وال أرض تقلام )ا.)1
لقد اهقيع مبُته اصلى اهلل عليه وآله وسل ) التننمل ،ور ع أْا( ألمل األرض
هلل لفْيعقذِّبقمْ إ وقأه ق فيمَّ ل ااألهُال .)33
و قوْقا كَا ق( ا و
واستضعف أمل احلق وعلى رأسم أمل بيته الياميو( كما أخرب اصلى اهلل عليه
وآله وسل ) اأهت املُتضعُُ( بعدي) واهقلب األْة على األعقاب وأ َفُنإ ْقا ق أو قوفتلق
اهقَلبإتْ عقلى أَعقَابفكو ل اآل عميا( .)122

ويف مذ املناسبة هُتذكي حدمثاً ْيوماً عنه اصلى اهلل عليه وآله وسل ) قد خي(
يف أصحابه مُْاً قال اأمما الناس ن( يف القياْة أمُاالً وأ ناعاً وحُية وهداْة ) ...نىل أ(
قالُا ما رسُل اهلل ْا النجاة ْن ذلك قال ااجثُا على ركبك بني مدي العلماء تنجُا
ْنما وْن أمُاهلا هي أ تصي مُم القياْة بعلماء أْيت ،أقُل علماء أْيت كُائي األهبياء
قبلي ،أال ال تكذبُا عاملاً وال تيدّوا عليه وال تبغضُ وأحبُُّ  ( ،حبم نخ ا:
وبغضم هُاو ،أال وْن أما( عاملاً قد أماه وْن أماه

قد أما( اهلل وْن أما( اهلل

متري نىل النار ،أال وْن أكيم عاملاً قد أكيْ  ،وْن أكيْ

قد أكيم اهلل وْن أكيم

اهلل متري نىل ا نة).

أمما األحبة
ن( القدر املتيقن ْن العلماء املشار نليم يف احلدمث م املعتُُْ( ْن أمل بي
النيب اصلُا اهلل وس اْه عليم أمجعني) ون ا تشمل عمُم علماء األْة باعتبارم
ْبلغني عن األئمة الياميمن اس ام اهلل عليم ) وهاقلني ليسالتم وْتأسّني بم وقائمني
( )1بحار األنوار.532/11 :
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بُظائُم وْتحملني ملُؤولياتم .
والتكليف العام الذي جي( تلقيه ْن احلدمث الشيمف مُ وجُب طاعة العلماء
الُائيمن على همج األئمة األطمار واألخذ ْنم ونكياْم وحُن الظن بم والتحذمي ْن
ْغبّة اإلعياض عنم والقدا يم وتُمينم .

لكن النصبة اليسالية ْن األْة مُممُ( ْنه تكليُاً آخي ومُ االلتحاو بيك( العلماء
وأ( مكُهُا ْنم  ،هم ال مكتُُ( بنجاة أهُُم ون ا معملُ( مبا ميُي اهلل هل ْن
األسباب إلهقاذ األْة ْن األمُال والُنت واألخذ بأمدمم حنُ الُُز والُ اا .ومتحقق ذلك
يف أوضح أشكاله باالخنياط يف سلك احلُزة العلمية الشيمُة وبذل الُسع يف حتتيل العلُم
وتمذم( النُس وحتتيل الكماال

حتى متبح ْن العلماء الذمن وصُم احلدمث

الشيمف وبيّن دورم .

وقد حباك اهلل تعاىل بُضله جاء بك ْن شتى بقاع األرض على تنُع ثقا اتك
واهتماءاتك لتكُهُا جنءاً ْن مذا الكيا( الشيمف املمتد يف أعماو التأرمخ والضارب
بأطنابه يف جذور األرض وألَ إ تقيق كَ إيفق ضقيقبق اللاهْ ْقثق اً كَفل قمةً طَيِّقبةً كَشقجقيةٍ طَيِّقبةٍ أَصإلومقا
ثقابف ٌ وق َيإعْمقا في ال ُُمقاءل انبيامي

.)42

ن( الشعُر باالهتماء نىل سلُلة ْن الشمُس والكُاك( مقف يف رأسما رسُل اهلل
اصلى اهلل عليه وآله وسل ) واألئمة الياميو( واألهبياء واليسل اصلُا

اهلل عليم

أمجعني) والشمداء والتدمقُ( والعلماء التاحلُ( حتى تتل نىل جيلنا احلاضي ،ن( مذا
الشعُر منمد اهلمة ومعيي ْنمداً ْن الثقة بالنُس وباملنمج الذي منتمي نليه.
نذ( ك مُ عظي ضل اهلل تبارك وتعاىل على ْن اهتمى نىل مذا اخل الشيمف
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و َقلإ فبَُضلَّ اهللف وقبفيقمحَتفهف َفبذقلكَ َليقُ قيحُْا ْمُق خقريٌ فْمقا مقج قمعُْ(قل امُهس  )25ووقيف
قذلفكَ َليقتقنقا َسَّ املوتقنقا فُُْ(قل اامليُُني  )46حتى أه أستغيب ْن غُلة أكثي الناس عن
مذا الُضل العظي  ،وأتُاءل ْاذا مُجد يف غري ْن خري ال مُجد يه حتى معيض عنه ْن
معيض

أمما األساتذة والُض اء وطلبة العل
ْن حق اهلل تعاىل علينا أ( هعيف عظي هعمته ،وهقدّم بني مدمه عجنها عن الشكي،
وأ( هكُ( أو ياء لنعمته وهقُم حبقُقما وْا تقتضيه ْن واجبا والتناْا جتا خالقنا
تبارك وتعاىل وهبينا وأئمتنا اصلُا اهلل عليم ) ختُصاً نْام العتي الشامد على أ عالنا
وأقُالنا اعجل اهلل تعاىل يجه وْكن له) وجتا أْتنا اليت تنتظي الكثري ْن احلُزة العلمية
الشيمُة.

ن( جناة األْة على مد العلماء ال تتحقق بالقعُد والكُل واالكتُاء بتعاطي
املتيلحا العلمية ،ون ا تتحقق بالعمل الدؤوب ورصد الثغُر اليت متُلل ْنما شياطني
اإلهس وا ن ليثريوا الشبما

والُنت والُُاد ،وليحي ُا ُْرية األْة عن صياطما

املُتقي الذي حدد هلا اهلل تبارك وتعاىل ،ويف ذلك قال نبليس وقَالق َفبمقا أَ ْغُقمإتقنفي
ألَ ْق ْع قد(ُ لَمْ إ صفيقاطَكَ ا ْلمُْإقتقفي ق ،ثْ ُ آلتفيقنُمْ ِّْن بق إينَّ أَ إمدفممَّ إ قوْفنإ خق ْلُفمَّ إ وق قعنإ أَ إممقاهفمَّ إ
جدْ َأكْثقيقمْ إ شقاكفيَّمنقل ااألعياف  )12- 16وحكى تعاىل عنه
وقعقن قشمقآئفلفمَّ إ قوالَ تق ف
ج قمعفنيق ،نَّال عفبقادقكَ ْفنإمْ ْ ا ْلمْصإ َلتفنيقل ا- 54 :
قُله وقَالق َفبعفنُتفكَ ألو ْغَُّمقنُمْ إ أَ إ
.)53
ن( اهلل تبارك وتعاىل ذم املتقاعُني املتُاكلني الذمن ال ميمدو( أ( مقدُّْا جمداً أو
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تضحية ومنتظيو( ْن الغري نجناز العمل ومنشغلُ( م بالتشكيك واالعرتاض ،ولقد ذكي
ألرإضق ا ومل َقدُ قسةَ الَّتفي كَتق(ق اللا ْه
اهلل تبارك وتعاىل ْثاالً هل ْن قُم ُْسى ومقا َق إُمَّ ا إدخْلوُا ا َ
قاركو إ َتقنقَلفبُْا خقاسفيَّمنق ،قَالوُا مقا ُْْسقى َّن(ُ فيمقا َقُإْاً جقبُارَّمنق وقنَّهُا
لَكو إ وقالَ تقيإتقدُّوا عقلَى أَدإب َّ
لَن ُه إدخْلَمقا حقتُىق مقصإ ْيجُْاْ ْفنإمقا ( مقصإ ْيجُْاْ ْفنإمقا ََّهُا دقاخفلوُ(قل لكن اهلل تبارك وتعاىل أثنى
َ( فْ قن َّالذفمنق مقصقا وُ(ق أَهإعق ق اللاهْ
على املبادرمن نىل العمل املُتجيبني ألواْي هبيم وقَالق قرجْ ا َّ
عقلَيإمَّمقا ادإخْلوُاْ عقلَيإمَّ ْ الْبقابق ََّذقا قدخقلْْتمُْ ْ ََّهُكو إ غَالفبُْ(ق وقعقلَى اللاهف َقت قُكَّلوُاْ نَّ( كونتْ
ُّْ إؤْفنفنيقل .كاه عاقبة التصاذل والتميد والتشكيك التيه جي اً كاْ اً حتى استبدل بم
إم
س عقلَى ا ْل َقُ َّ
 ا تق ْأ ق
ألرإضَّ َ َ
ني سققنةً مقتفيمُْ ق( في ا َ
ربم غريم وقَالق ََّهُمقا ْْحق ُيْقة عقلَيإمَّ إ َأرإقبعف ق
ا ْلَُا فسقفنيقل ااملائدة .)46- 41

لذا هنا حباجة نىل بذل املنمد ْن ا مُد لننمض بمذ املُؤوليا اإلهلية .وقد ْيّ
سبع سنُا

على تأسيس مذ ا ماعة املباركة

ا)1

وأمثي

جمُدما عن ْشارمع ْممة

أذمل امليلعني عليما ،حني ميو( وجُد عشيا الُيوع ْن جاْعيت التدر والنمياء
اعليما الُ ام) والعشيا ْن املؤسُا اإلهُاهية والثقا ية والدمنية ونقاْة العشيا ْن
صلُا

ا معة ونهشاء العدمد ْن املياكن املشرتكة بني احلُزا

العلمية وا اْعا

األكادميية ،واعرت ُا بأ( ْيجعيا ٍ هلا نْكاهيا ْ دولة عجن عن ْثل مذ اإلجنازا ،
لكن مم العاْلني وزمدم يف الدهيا وقناعتم بأ( ْا عند اهلل تعاىل خري وأبقى مُ الذي
بعث احلياة يف كل مذ املشارمع النبيلة وأداْما بُضل اهلل تبارك وتعاىل.
ومبقى طمُحنا أكرب بكثري مما أجنن ،أل( الكمال ال حدود له يالفبُ ال مقُُ( عند
حد ،وأل( التحدما اليت حتي بنا واملُؤوليا امللقاة علينا واألْاهة الثقيلة اليت حتملناما
( )1والمقصود جماعة الفضالء ،انظر في تأسيسها والغايات واألهداف التي تتوخاها في خطاب المرحلة:
ج 3ص .41وأدرجنا ما يرتبط بالموضوع في الفصل الخامس من هذا الكتاب.
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ال زال تُتنمض املنمد ْن ا مُد.
نهنا هأْل ْن ْؤمتيك الشيمف مذا أ( حيقق هقلة يف طيمق العمل التاحل ومغنينا
باأل كار واخليُا العملية اليت منبغي اختاذما يف امليحلة القادْة ،ويف حماور ْتعددة ْنما
 - 1االمتمام بالتبليغ اإلس اْي واهتشار اخليباء واملبلغني وامليشدمن يف أصقاع
األرض داخل العياو وخارجه وأ( مأخذ اليلبة واليالبا

يف يوع جاْعا

التدر

والنمياء يف احملا ظا وسائي املدارس الدمنية دورم يف أداء مذ اليسالة الشيمُة ،وقد
كاه

جتيبة عدد ْن اإلخُة العاْلني املصلتني الذمن اهتشيوا يف حما ظة دماىل خ ال

املُمسني املاضيني جتيبة ْثرية للُصي واالعتناز وتُتحق التأسي والثناء.
 - 4االرتقاء بشصتية احلُزوي ليكُ( قائداً حقيقياً يف املُاحة اليت مشغلما ومذا
متيل( جدّاً واجتماداً يف التحتيل العلمي ويف تمذم( النُس والُلُك واالهُتاا على
حاجا امتمع وْشك ا العتي وأهُاع الثقا ا الُائدة واالط اع الُاسع على الكت(
والنشيا وام ا وسائي وسائل املعلُْا العتيمة ليكُ( ُْاكباً لعتي وحيا ظ على
تقدْه على امتمع حتى جيد الناس عند ْا حيتاجُ( نليه ،ونال م سيصلاُُهم وراء
ظمُرم .
 - 3هشي احلُزا العلمية واملدارس الدمنية واملعامد القيآهية يف مجيع املد( لتعلي
الُقه والعقائد واألخ او والتعيمف بُضائل أمل البي اعليم الُ ام) وسريتم املباركة،
( ْثل مذ احلُزا مي ْتدر اإلشعاع وُْتاا الربكا للمجتمعا اليت حتتضنما.
 - 2نغناء خياب ا معة بكل ْا م اْس واقع األْة وممُْما واالهُجام ْع
وظائف مذا املنرب املقدس وتُجّما

امليجعية الدمنية ،وأ( مكُ( ْلبياً لتنُع احلضُر

وُْتُماتم .
 - 2حما ظة احلُزة العلمية على وحدتما وألُتما ْمما اختلُ

وجما

النظي

والتعاطي ْعما حبُن الظن ْا داْ تت( يف اهلدف اإلهلي املبارك ،والتعاْل ْع مذا
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االخت اف يف األسالي( على أهه تنُع أدوار حبُ( ْا تقتضيه ظيوف العمل ،وال ميكن أ(
مكُ( ذلك سبباً للتقاطع والتباعد هه غري ْشيوع ومُ سب( شل املؤسُا واهميارما،
قال تعاىل ووقأَطفيعُْاْ اللاهق وقرقسُْلَهْ قوالَ تقنقازقعُْاْ َقتُْشقلوُاْ وقتقذإمق(ق رَّحيوكو إ وقاصإبفيْواْ َّن(ُ اللا قه
ْقعق التُابفيَّمنقل ااألهُال .)26
 - 6النمُض بُاقع الشعائي الدمنية وختُصاً الشعائي احلُينية لتكُ( حمققة
لبمداف اليت سال

تلك الدْاء النواكي اليُامي ْن أجل حتقيقما ،ألهنا هلمس ْع

األسف تُييحاً هلذ الشعائي وتياجعاً يف املمارسا لتتبح غالباً خالية ْن تلك األمداف
وال ترتك تأثرياً حقيقياً على هُُس امل امني نال يف وق ممارستماْ ،ع اإلشادة التاْة بالنبل
واملُاقف الكيمية اليت جتل يف النمارة األربعينية واليت تُتحق أ( مُْيد هلا كتاب خا:
لتيلع البشيمة على التجليا اإلهُاهية يما .لكن مذ املُرية املليُهية ميكن أ( تُام
بشكل كبري يف تعجيل الظمُر امليمُ( املبارك نذا أبيقز بشكل أكرب األمداف واملبادا اليت
أعلنما اإلْام احلُني اعليه الُ ام) ،ون ا متحقق التأسي به اعليه الُ ام) مبقدار جتُيد
تلك املبادا واحملا ظة عليما وليس مبقدار شجّ اليؤوس بالُيُف وندْاء الظمُر بالُ اسل
واملشي على ا مي وبعض املمارسا اليت تشُ التُرة الناصعة ملدرسة أمل البي اس ام
اهلل عليم ).
 - 2ن( ْن وظيُة احلُزة العلمية اإلص اا وتغيري الُاقع الُاسد وْقاوْة الظل
واالحنياف على مجيع األصعدة ،وْنما الُلية واحلك  ،وقد أتيح هلذا ا يل يصة مل
تكن ْتاحة ْن قبل لتحقيق ْا ميكن حتقيقه ْن خ ال صنادمق االقرتاع يف االهتصابا ،
ورغ وجُد حتُظا لدمنا على سري مذ العملية وْ ابُاتما ،نال أهما تبقى الييمق املتيُي
اآل( للتغيري ،وال معذفر امتمع ْن حاول التغيري بغريما ،وال شك أهه مُجد يف امليشحني
ْن مْؤُْل ْنه اخلري ومْيجى يه الت اا واإلص اا .كما ال مْعذر ْن تقاعس عنما لُب( أو
آلخي ،وقد جيّب ْن ختلاف عن املشاركة ل جينَّ نال الضعف والتقتري ووخن الضمري.
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أمما الُادة احملرتُْ(
ن( األْة تكُ( خبري ْا داْ

احلُزة العلمية خبري وتؤدي دورما بشكل اعل

وتأثريما يف ص اا األْة و ُادما –والعياذ باهلل  -أشد ْن تأثري احلكام ،وقد قيبنا ذلك
يف بعض كتبناا )1عندْا شيحنا احلدمث الشيمف عن اإلْام التادو اعليه الُ ام) عن أبيه
اعليه الُ ام) قال اقال رسُل اهلل اصلى اهلل عليه وآله وسل ) صنُا( ْن أْيت نذا
صلحا صلح

أْيت ،ونذا ُدا ُد

أْيت ،قيل ما رسُل اهلل وْن مما قال

الُقماء واألْياء)ا.)4

ون( ْن تابع تارمخ األْ الُالُة وحتى أْة اإلس ام جيد أ( سنة اهلل تعاىل جارمة
حَُّم اًل ا اطي
جدق لفُْنُ ف اللَّهف تق إ
جدق لفُْنُ ف اللَّهف تق إبدفم اً قولَن تق ف
يم على حد سُاء و َلَن تق ف
 )23ما دام مناك اْتداد صاحل لبهبياء واليسل ( األْة تبقى عتية على االحنياف
واالبتعاد عن الشيمعة ،ونذا مل مكن ْثل مؤالء العلماء التاحلني ْن أْناء اليسل على
شيائعم

( األْة تضيع وتغيو يف التيه وختلاف احلق وراء ظمُرما وال تنُعما البينا

واحلجج اليت جاءم بما هبيم الكيم  ،كأمل ْتي بعد مُسف اعليه الُ ام) على رغ
ْا رأو على مدمه ْن ْعجنا وكياْا ونهقاذ حياتم ْن ا ُع والقح وختليتم ْن
قك ِّْمُا
ٍّ
جُر الظلمة ،قال تعاىل و قوَل َقدإ جقاءكو إ مُْ ْسفْ ْفن قَ إبلْ بفالْبقيِّنقا ف َمقا زَّلْتْ إ في ش
جقاءكو بفهف حقتُى نَّذقا مقلَكَ قولْتْ إ لَن مق إبعقثق اللَّهْ ْفن قب إعدف ف رقسُْالً َك قذلفكَ ْمضفلُّ اللَّهْ قْنإ ْمُق
ُْْإيَّفٌ ُّْيإتقابٌل اغا ي  ،)32ومكذا األْ األخيى ،أْا شيمعة سيد امليسلني اصلى
( )1المعالم المستقبلية للحوزة العلمية.13 :
( )1الخصال للشيخ الصدوق 39 :باب االثنين.
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اهلل عليه وآله وسل ) قد حُظما اهلل تبارك وتعاىل بأئمة ْعتُْني مداة ْمدمني وْن
بعدم بعلماء عاْلني خملتني صادقني حتى مظمي اهلل تعاىل دمنه على مد بقية اهلل األعظ
اعجل اهلل تعاىل يجه) ،ولذا ورد يف احلدمث الشيمف الذي بدأها به الك ام أ( النجاة يف
الدهيا واآلخية تكُ( مبتابعة العلماء ،كُهُا ْنم ليس ق بالني والشكل والعناومن
الرباقة ون ا بالعل والعمل التاحل والُري على خيى رسُلنا الكيم اصلى اهلل عليه وآله
وسل ) واألئمة الياميمن اصلُا اهلل عليم أمجعني).

احلوزة الشريفة أدوارها ومسؤولياتها] 23 [ .......................................................................

حينمررا قُرر الُقمرراء املُررائل الُقميررة نىل اعبررادا ) واْعرراْ ا ) وقُررمُا
املعاْ ا نىلاعقُد) وانمقاعا ) واأحكام) هم اهيلقُا ْرن هاحيرة علميرة و نيرة لتبُمر(
وتتنيف ُْائل الُقه حتى مُمل أخذما ،اهيلقُا بتقُيمم على أساس أ( عل املكلرف
نْا ْشيوط بقترد القيبرة أو ال راألول مري العبرادا والثراهي املعراْ ا ومري نْرا ْتقُْرة
بيي ني كالبيع والنكاا أو بييف واحد كالعتق والي او أو غرري ْتقُْرة برأي أحرد كاحلردود
والدما واملُارمث األوىل مي العقُد والثاهية مي اإلمقاعا والثالثة مي األحكام.
ومل مقردْرإ يف خلررد مررؤالء الُقمرراء أ( مررذا التقُرري الُر العلمرري سرريتحُل نىل
ممارسة خاطُة و م ضيق لدور الشيمعة يف حياة األْة ،حيث رسخ مرذا التقُري يف أذمرا(
الناس أ( عبادة اهلل تعاىل وْياعراة الشريمعة ن را خيرت

بالقُر األول وتريام مُرألُ( عرن

تُاصيل جنئية يف الُضُء والتر اة والترُم ومرُ شريء حُرن ،لكرن الُري أهمر أقترُا
الشريمعة عرن املعراْ ا ومل حيكامرُا دمرن اهلل يمرا ،ومشريعُ( ْرن أهُُرم قرُاهني حتكر
املعاْ ا كقُاهني األحُال الشصتية والُنينة العشائيمة وسائي القُاهني الُضرعية األخريى
قكمْرُ َك فيمقرا
ك ال ْم إؤْفنُْ ق( حقتُرى مْح ِّ
تقُقع الدمن واحنُي دور خ ا ا لقُله تعاىل و َ ا قورقبِّ َ
( )1من حديث سماحة الشيخ (دامت تأييداته) في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية التوجيه الديني
واإلصالح االجتماعي من جامعة الصدر الدينية في النجف األشرف وارتدائهم الزي الديني يوم
االثنين  1ذي الحجة  1419المصادف  1009/1/1ومن حديث سماحته مع طلبة جامعة الصدر
الدينية  -الفرع األول في الرصافة من بغداد في اليوم التالي ومن حديث سماحته مع طالبات جامعة
الزهراء الدينية فرع البصرة يوم الخميس  19ذي القعدة  1419المصادف .1005/11/16
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قرلمُْا تقُإرلفيمًال االنُراء )62
جدْوا في أَإهُوُفمَّ إ حق قيجًرا فْمُرا َقضقريإ ق وقمُْ ِّ
شقجقيق بقيإنقمْ إ ثْ ُ ال مق ف
مذا التُلي امليلق وحتكي الشيمعة جار وْيلُب يف كل تُاصيل احلياةا.)1

وأها منا ال ادعي أ( مذا التقُي مُ الُب( الُحيد يف مذ النتيجرة الُريُة ون را
تُجد أسباب أخيى ،لكرن أرمرد أ( أتُصرل نىل كرية أ( اختيرار العنراومن واملتريلحا
ْمر ؛ أل( أي خيرأ يره مُريي نىل خيرأ يف املعنرُ( واملضرمُ( والتيبيرق وال مقتتري علرى
ا مة النظيمرة قر  ،لريس صرحيحا ْرا مررتدد يف كتر( الدراسرة احلُزومرة ْرن قرُهل اال
ْشاحة يف االصي اا) ( عدم الدقة يه تؤدي نىل ْثل مذ النتيجة اخلاطُة.

وْن مذا الشيا املصتتي للُكرية و املثرال عليمرا اهيلرق نىل القرُل برا( تُصريف
احلُزة الشريمُة بالعلميرة يقرال ااحلرُزة العلميرة) وا( كرا( لره ْرا مرربر باعتبرار أ( النشراط
األوضح يما مُ حتتيل العلُم الدمنية وتعميقمرا واإلبرداع يمرا وهشريما وتردومنما ،نال أ(
مررذا الُصررف رسررخ يف أذمررا( أبنائمررا أ( وظيُررتم مررُ طلرر( العلر وتدرمُرره وحنررُ ْررن
الشؤو( ،وصار الكثري ْن امليجعيا التقليدمة وأتباعم مريدد أ( وظيُرتم الردرس وحنرُ
وعدم التدخل يف شؤو( األْة ،ومُ حتجي لدورما ون ياٍ حملتُاما مي ليُ كا اْعرا
األكادميية عبارة عن كيا( علمي صيف ،بل أ( احلُزة وعلرى رأسرما امليجعيرة متثرل الكيرا(
القيادي لبْة مبا تقتضيه ُْؤوليا القيادة ْن هشاط سياسي واجتماعي وأخ اقي وتيبرُي
و كيي ونهُاهي وحتى اقتتادي.
وقررد ْارسر القيررادا الدمنيررة الُاعيررة واملصلتررة مررذ األدوار يف حيرراة األْررة،
( )1تجد توضيحاً لهذه اإلشكالية في كتاب (شكوى القرآن) وبحث (الجاهلية الحديثة وأسلوب
مواجهتها) و(دليل سلوك المؤمن) في كتاب (الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه).
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على التعيد الُياسي جترد أ( كرل حيكرا التحرير والنمضرة احلدمثرة قادمرا علمراء الردمن
وْعلمُ القيآ( كعمي املصتار يف ليبيا واخليابي يف املغيب وابن بادمس وعبد القادر ا نائريي
يف ا نائرري وحممررد عبررد يف ْترري وعبررد الرريمحن الكررُاكيب يف سررُرما وأْررني احلُرري يف
لُيني وهاميك عن القيادا الشيعية يف العياو ونميا( ولبنا( .وعلرى الترعيد االجتمراعي
( احلُزة الشيمُة جتد هُُما ُْؤولة عن نصر اا ذا الربني برني املتصاصرمني ْرن عشرائي
وأ رررياد والُرررعي للتُ يرررق يف ترررنومج املرررؤْنني واملؤْنرررا وْشررراركة األْرررة يف ْناسرررباتما
االجتماعية وحل ْشاكلما.
وأْررا الرردور الرتبررُي واألخ اقرري واإلصرر احي هره الرردور األوضررح للُضرر اء
واخليباء وأئمرة املُراجد وا ماعرا يف حيراة األْرة ،وبُضرل مرذا ا مرد املبرارك حا ظر
األْة على أخ اقما وأعيا ما ومل جيد االحنياف واالحن ال واالهميار اخللقي الذي تعاهي ْنره
جمتمعا الغيب ْكاها واسعا له يف امتمعا املتدمنة ،مكُي أ( تعل أ( ْيض االمدز الذي
تك نىل اآل( بعشيمن ْليُ( نهُا( مل مُجل له وجُد مذكي يف اْتنا احملا ظة.
أْا علرى الترعيد اإلهُراهي ْرن براب الشرامد هقرُل أ( املُراعدا الريت قردْتما
امليجعية للبائُني واحمليوْني وْعا ة امليضى يف رتة احلتار كا( هلا اثي ْم يف حُظ حيراة
مؤالء وْتابيتم وصياهة كياْتم .
وأْا ا مد الُكيي والعلمي ( أكثري هتراج امليرابع وْرا تت اقُره دور اليبرع مرُ
ْن تأليف علماء احلُزة الشيمُة و ض ائما وُْكيمما.
وقس على مذا هشاطم يف احلقُل احليُمة األخيى.

ال وهُرراء  -أ(
ويف ضررُء مررذا جيرر( علررى طلبررة احلررُزا الشرريمُة -رجررا ً
مُتُعبُا ُْؤولياتم ووظائُم اليت مقتضيما وجُدم يف مذا الكيا( الشريمف ،ومري ن(
بد واسعة وثقيلة نال أهما تكُ( مُرية ْع اإلخ ا :هلل تبارك وتعراىل واهلمرة وقرُة العرنم
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والتعاو( ْع كل العاْلني.
بل قد مشعي اإلهُا( أ( سعة املُؤوليا وقُة التحدي دليل علرى أ( نمياهره خبرري
وا( ُْتُا ليس ْتدهيًا حيث اختار اهلل تبرارك وتعراىل هلرذا الردور الكربري مرُ ْرن ْرُاطن
الشكي هلل تعاىل على ليُه بعبد حرني اخترار هلرذا الردور الشريمف وو قره السرتجابة دعرُة
رُل نذا
اليسررُل اصررلى اهلل عليرره وآلرره وسررل ) ومقررا أَمُّمقررا الَّرذفم قن َآْقنْررُا اسإرتقجفيبُْا لفلَّرهف قولفليُسْر َّ
حشقرريْو ق(ل
حيفرري وك إ وقا إع َلمْررُا َأ ُ( اللَّرر قه قمحْررُ ْل بقرر إي قن ا ْلمقرر إي فء قو َق ْلبفرر فه قوَأهُرر ْه َّنَليإرر فه ْت إ
دقعقرراكو إ فلمقررا ْم إ
ااألهُرال  ،)24وأهره ْرع مرذ الثلرة القليلرة التراحلة الريت اسرتجاب ْرن برني امل امرني ْرن
املُلمني لقُله تعراىل و َلَرُإال قهَُر قي ْفرنإ كورلِّ فيإقَر ٍة ْفرنإمْ إ طَافئَُرة لفيققتَُقَّمْرُا فري الردِّمنَّ قولفيْنإر فذرْوا
جعُْا نَّلَيإمَّ إ َلعقلَّمْ إ مقحإر قذرْو(قل االتُبرة  )144وحظري ْرن دو( كرل أولُرك مبرا
َق إُْقمْ إ نذا قر ق
اعد اهلل تعاىل ْن الكياْا ليال( العل الذي مُتغُي له ْرن يف الُرماوا واألرض وأ(
امل ائكة تُين له أجنحتما وأ( حلق العل روضة ْن رماض ا نة وا( ْرن تريك ورقرة يمرا
عل ها ع كاه حجابا بينه وبني النار وغريما ْن األلياف اإلهلية.
وال بد أ( ال هكتُي بالشكي اللُاهي هه أدهى ْيات( الشكي ون ا علينا أ( هؤدي
الشكي العملي با( هؤدي وظائف النعمة وهقُم باستحقاقاتما اليت تقدم ذكيما ْع االعررتاف
بعجنها عن شكي ولُ هعمة واحدة با( كرل شركي مرُ هعمرة تُرتحق الشركي ْرن جدمرد رأهى
لفهُا( أ( مؤدي حق الشكي.

نهر أمسررع عررن الرربعض اهرره حينمررا تعرريض عليرره ُْررؤولية دمنيررة ْعينررة ك ْاْررة
ا ماعة أو التدرمس هه مي ضما ظناً ْنه أ( ذلك تُرع وحُرظ للرنُس ْرن اليمراء والعجر(
وحنُما ،ومُ قد مكُ( حُن النية وقد مكُ( تكليُه ذلك لكن مذا تتريف سرليب وحتقيرق
ملياد الشييا( بلباس الدمن ( ،نبلريس ال ميمرد أ( معبرد اهلل تبرارك وتعراىل وألَ ْقعْر قد ُ( لَمْر إ
صفيقاطَكَ ا ْلمُْإقتقفي قل ااألعياف  )16حينما تنُح( ْرن األعمرال اإلمياهيرة قرد أعيير
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إلبليس ْياد ووقع يف حبائل خداعه ( ،املُجد نذا خلى ْن ص اة ا ماعرة سرُف ال
مقترد املترلُ( وتعيرل شرعائي اهلل ومُتقرد النراس الكلمرة الييبرة واملُعظرة احلُرنة واألخ
املصل

حيث جيد كل مذا املُجد.

أْررا التترريف االجيررابي مررُ تمررذم( الررنُس وتأميررل الشصتررية ملمارسررة مررذ
الُظائف وال هكرُ( كرذاك اليجرل الرذي كاهر زوجتره تكري التردخني وعران صرياعا برني
االحتُاظ بنوجته وعادة التدخني وأخرياً قال لتاحبه لقد تيكتما ،قال اآلخي تقترد عرادة
التدخني قال اليجرل ال ..قرد تيكر زوجريت ،مرذا سرري يف االجترا اخلراط يف ْثرل مرذ
املنعيُا

التأرخيية عليه أ( متُكل على اهلل وخيل

هيتره ومشرد عنْره ومكرُ( ذا ْترداقية

ييررابق قُلرره عملرره ،وحينُررذ سرريكُ( التترردي للمُررؤولية يصررة لتحقيررق التكاْررل ر (
االرتقاء يف سل التكاْرل حيترل ْرن أعمرال ورماضرا

يدمرة ،.وحيترل بدرجرة أكررب ْرن

خ ال االخنياط يف العمل ا ماعي وأداء الُظائف االجتماعية.
ر ( املررؤْن مشررعي بدرجررة ْررن املُررؤولية أْررام ربرره يررؤدي الُاجبررا ومتجنرر(
احمليْا حتى يف الُي ذا اخنيط يف سلك احلُزة الشيمُة وارتدى الني الدم

( شعُر

سينداد وسيرتك بعض التتي ا احملللة ميد أهما غري الئقة بُضعه ا دمد ،ذا صار نْاْراً
للجماعرة ُريكُ( أكثري ْياقبرة لنُُره ألهره صرار حمرل ثقرة عردد ْرن النراس مترلُ( خلُره
ومعتقدو( بعدالته وال بد ْن ْيابقة ظامي لباطنره لكري ال مترري ْنا قراً ،ومكرذا ميتقري يف
الُعي حنُ الكمال حتى نذ بلغ امليجعية وقيادة األْة هه سيكُ( يف درجة عالية ْرن الننامرة
والعُة واليمرارة ألهره مشرعي مبُرؤوليته عرن ْترري ْ امرني املُرلمني يف أرواحمر وأْرُاهل
وأعياضم وعنتم وكياْتم .
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نهك حني كيست أهُُك خلدْة الدمن ونعر اء كلمرة اهلل تعراىل وحُرظ ْتراحل
الناس أصبحت ْن أهتار اإلْام املُعُد واملممدمن له حينما مردعُ اإلْرام اعليره الُر ام)
كمررا دعررى عيُررى روا اهلل وْق ر إن أَإهتقررارَّي نىل اللَّ رهفل سررتجيبُ( كمررا أجرراب احلُارمررُ(
حنْ أَإهتقارْ اللَّهفل اآل عميا( .)24
وهق إ
ن( مُم ارتدائك الني الدم ونع اهك اختراذ مرذا الُرلك ْنمجرا حليراتك مرُ
أم ْنعيف يف حياتك وأعظ قيار تتصذوهه ،وسيكا ُك اهلل باحلُنى أل( ُْقُا شجاعا
مقُم به اإلهُا( مكُ( كا يا ملل حياته بالنُحا اإلهليرة و قوْقرا عفنإردق اللَّر فه خقيإريٌ وقأَإبقَرى أَ َر ا
قت إعقفلوُ(قل االقت

آلخفيقةو خقيإيٌ لَكَ فْنق األوىلل االضحى  )2كما أهي اعتقد
 )60و قوَل َ

أ( بيكرا كرثرية هلتمررا يف حيراتي بربكررة تُ يرق اهلل تعراىل لرري حينمرا ر ضر خدْرة النظررام
التداْي اميم ولُ حلظة بعد ختيجي ْن الكلية عام1454م.
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قال تعاىل و َ َلُإال قهَُيق ْفنإ كولِّ فيإ َقةٍ ْفنإمْ إ طَافئَُة لفيققتَُقَّمُْا في الدِّمنَّ قولفيْ إن فذرْوا
ح قذرْو(قل االتُبة .)144
جعُْا نَّلَيإمَّ إ َلعقلَّمْ إ مق إ
َق إُْقمْ إ نذا قر ق
واآلمة حتث املؤْنني على النُي نىل حُاضي العل وْعامد الدراسة لتحتيل
األحكام الشيعية واملعارف اإلهلية اليت تيشد األْة نىل طاعة اهلل تبارك وتعاىل وتأخذ
بأمدمما حنُ الكمال ،وقد حدد جممُعة تنتدبم األْة للتُيٍ نىل حتتيل العل بأ( تنُي
ْن كل يقة طائُة ،ذا التنْنا أ( تعداد الُيقة مي بضعة آالف واقل عدد متدو عليه
طائُة يف اللغة ث اثة ،تكُ( هُبة ْن متصت

لتحتيل العل يف احلُزا العلمية الشيمُة

مُ واحد باأللف ومي هُبة ْعقُلة جداً ( ،لكل ألف نهُا( مكُ( ْن الضيوري أ(
مُجد هل عامل دم مُجمم وميشدم ومنكيم وميميم ومعلمم الكتاب واحلكمة.
مذا مُ ْقتضى احلث اإلهلي األكيد ،ك مُ تقتري األْة يف االْتثال له وك
مي ظاملة لنُُما يف عدم االستجابة هلذ الدعُة اإلهلية حيث ال مُجد يف احملا ظة اليت

( )1من كلمة سماحة الشيخ (دامت تأييداته) مع وفد من مثقفي ونخب ناحية الكرمة التابعة لقضاء سوق
الشيوخ في الناصرية وبحضور عدد من أبناء جلوالء وأهالي الغزالية ببغداد وإدارة مستشفى الجملة
العصبية في بغداد يوم السبت  14ربيع األول  ،1419وذكر نفس المعنى في لقائه بطلبة جامعة الصدر
الدينية فرع ذي قار وكربالء يوم الخميس  16ربيع األول  .1419وقد نشر في الصفحة األولى من
العدد ( )11من صحيفة الصادقين الصادر بتأريخ  19ربيع األول  1419الموافق  5آيار .1005
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متل تعداد سكاهما ْليُ( نهُا( نالا

ُة أو عشية واملُيوض أ( مكُ( يما ألف ْن

الدعاة نىل اهلل تبارك وتعاىل واألدالء على طاعته.

مذا حبُ( التكليف العام ومضاف على أمل العياو خاصة تكليف نضايف ذلك
با( أهظار العامل كلما ْتُجمة نليم واىل حُزتم املباركة ملا هلا ْن مسُ روحي ونبداع
علمي ،تيل( ْنم العلماء واملُكيمن واخليباء والكتاب ،مما جيعل احلُزة العلمية يف
النجف األشيف تُسع ْن شعُرما باملُؤولية جتا العامل كله.
مذا ْا دعاها –كُاحدة ْن اخليُا العملية لتحمل مذ املُؤولية اإلهلية -
نىل هشي احلُزا العلمية النظاْية يف حما ظا القيي ْن خ ال تأسيس يوع جاْعة التدر
ا)1

النظام

الدمنية ذا

واملُيدا

العلمية املُاكبة لتيُر العل والُكي وجتدد التحدما

واآلليا  ،ونذا كا( عذر كثريمن مُ عدم القدرة وتُ ي الظيوف للدراسة يف النجف
األشيف ما مي احلُزة العلمية املباركة جاءتك تقدم خدْاتما لك لماذا التقتري وعدم
االستجابة !

أ( كثريمن متحدثُ( عن اخللل القيادي يف امليجعية الدمنية ،أو سُء اإلدارة
وتُزمع األُْال ،أو ضعف اخلياب الدم  ،أو تتدي حُزومني غري قادرمن على التعاطي
ْع واقع األْة املعقد مبشاكله وممُْه وقضاما وآْاله ،ومذ الكلما وغريما قد تكُ(
صحيحة بدرجة ْن الدرجا  ،وحينُذٍ مكُ( دور الشباب اليسالي واليليعة الُاعية لبْة
أ( تلتحق باحلُزا

العلمية وجتدّ وجتتمد يف حتتيل العلُم الدمنية واملعارف اإلهلية

واالجتاما الُكيمة حتى الُصُل نىل أسنى الدرجا أع

التأميل للميجعية اليشيدة

) (1راجع كتاب (المعالم المستقبلية للحوزة العلمية) للتعرف على هوية هذه الجامعة ونظامها الداخلي.
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والقيادة احلكيمة ،لتُاعد على جتاوز مذا اخللل ومذا الضعف ( ،وجُد العنتي النظيف
الكاْل القُي يف أي ساحة سُف ال مبقي جماال للعناصي الضعيُة غري القادرة على حتمل
املُؤولية ،وسُف تتحُل األْة نىل ْن مُ األ ضل واألكُأ واألقدر وا( طال النْن .أْا
االهنواء واالكتُاء بالنقد مذ حالة سلبية ال تُصل نىل حل بل تبقي اخللل والنق

على ْا

مُ عليه حتى متجذر يف واقع األْة ومؤدي أْيما نىل الضياع.

وليعل العاْلُ( اليساليُ( أ( ْشيوعم سيلقى ْعارضة شدمدة وحيبا شعُاء
ْن الدهيُمني املنتُعني باحلالة املُجُدة؛ ألهم معلمُ( أ( النُر مييد الظ ام واحلق مييد
الباطل وال مبقى له وجُد وا( مل متُُ بكلمة ،لكن عياء الثيّ والُاعل يف حياة األْة
سيُح( البُاط ْن حت أقدام املعُكي اآلخي ،ومذا الذي كا( مدعُ اليغاة نىل حماصية
األهبياء واليسل واألئمة اعليم الُ ام) والعلماء واهلداة والقضاء عليم رغ أهم ال
جيدو( عندم جيشاً وال س احاً وال أُْاالً ،لكنم معلمُ( أ( وجُدم املبارك الذي
مُيض نشياقاً على األْة سُف ال مبقي أحدا ملتُ نىل أولُك الُارغني العابثني املتُليني
بغري حق.
ن( نص اا حالة البلد وازدمار األْة ورقيما ال مقُم به نالا أمله الذمن عاشُا
ْعاهاته و ممُا قضاما واستُعبُا آْاله؛ ألهم جنء ْنه يُتييعُ( التُاعل ْع ْيالبه،
وبنُس الُق

تكُ( األْة قد عي

تأرخيم وجمادم وعملم الدؤوب لنُع األْة

واخترب ُْاصُاتم الشصتية ،ومكذا كا( األهبياء واليسل اعليم الُ ام) خيتارم اهلل
ال ْفنإمْ إل اا معة  ،)4وَلقَدإ
تبارك وتعاىل ْن قُْم و ْمُق َّالذفي قبعقثق في األوِّْيِّنيق رقسُْ ً
جقا قءكو إ رقسُْلٌ فْنإ أَإهُوُفكو إ عقنَّمنٌ عقلَيإهف ْقا عقنفتُّ إ حقيَّم ٌ عقلَيإكو إ بفا ْل ْم إؤْفنفنيق رقؤْوفٌ قرحفي ٌل
االتُبة .)145
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قد لبث رسُل اهلل اصلى اهلل عليه وآله وسل ) يف قُْه أربعني سنة عي ُا يما
صدقه وأْاهته وطمي وهنامته وتي عه عن الدهي ْن األقُال واأل عال .ليأخذ العياقيُ(
ألهُُم مذا الدرس ومُتُعبُ ومأخذوا مبقتضا .
أسأل اهلل تعاىل أ( جيد هدائي مذا ودعُتي املصلتة مذ آذاهاً صاغية اوتعيما نذ(
واعية) عند الشباب املصلتني والنص( الُاعية ومنمضُا بمذ املُؤولية املباركة هما جتارة
لن تبُر.
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مشرتك امتمع واحلُزة يف التقتري جتا اآلمة الشيمُة و َ َلُإال قهَُيق فْنإ كولِّ فيإقَةٍ
جعُْا َّنلَيإمَّ إ َلعقلَّمْ إ
ْفنإمْ إ طَافئَُة لفيقتَُقَّمُْا في الدِّمنَّ قولفيْ إن فذرْوا َق إُْقمْ إ نَّذقا قر ق
ح قذرْو(قلاالتُبة  ،)144والُيو أ(ّ امتمع ْقتي يف تيبيق الشق األول ْنما ومُ قُله
مق إ
تعاىل و َ َلُإال قهَُيق...ل واحلُزة ْقتية يف أداء التكليف الثاهي و قولفيْ إن فذرْوا َق إُْقمْ إ َّنذقا
جعُْا نَّلَيإمَّ إل ،نذ تتضمن اآلمة واجبني اجتماعينيا.)1
قر ق
ل يقة ،والُيقة هلا ْتادمق
األول وجُب النُيا )4على طائُة وأقلما ث اثة ْن ك ّ
عدمدة كاملدمنة واحلي والقيمة والعشرية وبعضما كاملد( الكبرية متثل عددًا ْن الُيو.
مل ما تيى هُي ْن كلّ عشرية أو ْدمنة طائُة وأه تيى ن(ّ ْدهاً كثرية وعشائي
واسعة مل تيسل وال واحداً ْن أبنائما نىل احلُزة الشيمُة ليتُقمُا يف الدمن ،لذلك وقعُا

( )1بحسب المصطلح الذي بيناه في مناسبات عديدة ،أنظر :خطاب المرحلة :ج 1ص( :119الفقه
االجتماعي ضرورة حضارية).
( )1جاء في الكافي في باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحث عليه:
عن أبي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السالم) يَقُولُ( :تَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ مِْنكُمْ فِي الدِّينِ
فَهُوَ َأعْرَابِيٌّ إِنَّ اهللَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ[ :لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ َو لِيُنْ ِذرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْ َذرُونَ].
وجاء في البحار عن أبي عبد اهلل (عليه السالم) قال( :تفقهوا في دين اهلل وال تكونوا أعراباً فإن
من لم يتفقه في دين اهلل لم ينظر اهلل إليه يوم القيامة ولم يزك له عمالً) .تحف العقول.
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يف التيه والض ال كما وقع يه بنُ نسيائيل ْن قبل حذو النعل بالنعل كما يف احلدمث
الشيمف.
الثاهي وجُب التبليغ واإلهذار والتُجيه على الذمن هُيوا نىل ْعامد العل وهملُا
العلُم الشيمُةا ،)1أّْا أ( متلقى احلُزوي أهُاع العلُم ْن دو( عياء ونمتال نىل امتمع
مذا خلل يف تيبيق اآلمة الشيمُة.

وهتيجة هلذا التقتري املشرتك بني احلُزة وامتمع اهُتم

العيوة الُثقى بني

احلُزة اليت مي مبثابة اليأس وامتمع الذي مُ مبثابة ا ُد ،وراا الناس متصبيُ( بالُنت
والض اال  ،وتلقُتم الُُا الضالة واملنحي ة واملعادمة لفس ام بعد أ( ختل

احلُزة

عن احتضاهم ومل تكن مبُتُى طمُحاتم وآْاهل  ،وحنن هعل أ(ّ أغل( الناس منعقُ(
ْع كلّ هاعق ومييلُ( ْع اليمح ،لماذا ال تكُ( رمح احلُزة قُمة و اعلة وْؤثية حتى
تكُ( مي اليمح اليت مييلُ( ْعما وملاذا رمح احلُزة ضعيُة ورمبا ْعدوْة

( )1عن َأمِير اْلمُ ْؤمِنِينَ (عليه السالم) يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ (صلى اهلل عليه وآله وسلم) أَنَّهُ قَالَ في كَالمٍ لَهُ:
جلٌ عَالِمٌ آخِذٌ بِعِْلمِهِ فَهَذَا نَاجٍ َو عَالِمٌ تَارِكٌ لِعِْلمِهِ فَهَذَا هَالِكٌ َو إِنَّ أَ ْهلَ النَّارِ
(الْعَُلمَاءُ رَجُالنِ رَ ُ
لَيَتَأَذَّوْنَ مِنْ رِيحِ الْعَالِمِ التَّارِكِ لِعِلْمِهِ َو إِنَّ أَشَدَّ أَ ْهلِ النَّارِ نَدَامَةً َو حَسْرَةً رَجُلٌ َدعَا عَبْداً إلى اللَّهِ
خلَ الدَّاعِيَ النَّارَ بِتَرْكِهِ== عِْلمَهُ وَاتِّبَاعِهِ
فَاسْتَجَابَ لَهُ َو قَِبلَ مِنْهُ فَأَطَاعَ اللَّهَ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ َو أَدْ َ
الْهَوَى َو طُولِ اال َملِ أَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ َو طُولُ األمل يُنْسِي اآلخرة) الكافي.
وعَنْ أبي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السالم) عَنْ آبَائِهِ (عليهم السالم) قَالَ (جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللَّهِ
(صلى اهلل عليه وآله) فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعِلْمُ قَالَ :اإلنصات ،قَالَ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ :االسِْتمَاعُ قَالَ :ثُمَّ
مَهْ؟ قَالَ الْحِفْظُ قَالَ ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ الْ َعمَلُ بِهِ قَالَ ثُمَّ مَهْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَشْرُهُ) .الكافي
عَنِ الرِّضَا (عليه السالم) قَالَ( :رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْيَا َأمْرَنَا قُلْتُ كَيْفَ يُحْيِي َأمْرَكُمْ قَالَ يَتَعَلَّمُ
عُلُومَنَا َو يُعَِّلمُهَا النَّاسَ فإن النَّاسَ لَوْ عَِلمُوا مَحَاسِنَ كَالمِنَا التَّبَعُونَا).
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وأوقدم لك ْثاالً لشكلني ْن احلُزة أحدمما مؤلف اليسالة العملية ومقعد يف بيته
ومنتظي ْن مييو بابه ومُأله ،واآلخي متُسل مبصتلف األسالي( إلمتال الُعي الدم
نىل امتمع ،ذا شل

وسيلة جيّب غريما ،مثاهلما كأّْني ،نحدامما تيبخ اليعام

وترتكه نىل جاه( ولدما امليمض الضعيف احملتاج نىل اليعام ( ،شاء أكل ون( شاء مل
مأكل ،ومُ ال معيف ْا متلح حاله ،ينتمي أْي نىل اهل اك ،وأخيى ال تكتُي بتميُة
اليعام ،بل تتُنن يف نقناع اليُل باألكل ،وكلما شل

وسيلة أو مل ميغ( باليعام

أعد غري وبُسيلة أخيى حتى مأكل ومُرتد عا يته.
ن( امتمع كاليُل امليمض؛ أْا أهه كاليُل بهه قاصي وحيتاج نىل ْن ميعا
وميبيه وحيتضنه ،وْيمض ألهه ْليء باألْياض االجتماعية ومعمّه الُُاد واالحنياف ومُ
ال معيف ْن أمن وكيف مأخذ طعام املعي ة واإلميا( ليعاجل أْياضه ،واحلُزة مي األم
ألُْني يف املثالني أمجع هلذ التُا
احلنُهة اليحيمة اليؤو ة الشُيقة احليمتة ،أي ا و
الكيمية اليت مي ْشتقة ْن األمساء احلُنى ،وقد أْيها بالتحلي بما كما يف احلدمث
ألُْني حنُهة رحيمة رؤو ة شُيقة
الشيمف اختلقُا بأخ او اهلل تبارك وتعاىل) أي ا و
حيمتة الثاهية طبعاً.

وأْاْي صنُا( ْن ط اب احلُزة الشيمُة
- 1

صنف جاء نىل النجف األشيف ليل( العل واستقي يما وهُي عشريته

وأمله الذمن منتظيوهه ليُيض عليم مما رزقه اهلل تعاىل ،تار ميل( العل للعل
ال للعمل.
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- 4

صنف بقي شعُر باملُؤولية بني جُاحنه ،وبقي احلس االجتماعي يف

أعماقه ،كلما وجد ُحة يف الدرس أو عيلة عن التحتيل عاد نىل أمله ووطنه
ميشدم ومدعُم نىل اهلل تبارك وتعاىل.
الشك أ( الثاهي مُ ْتداو اآلمة الشيمُة ،هّه قد جُد العل بالعمل ،يكُ(
حم اً إل اضا

جدمدة أل( االعل منكُ باإلهُاو)ا ،)1وابذله ملن ال معلمه صدقة)ا،)4

والتدقة بُبعمائة ضعف وأزمد ،بل ال قيمة للعل ب ا عمل سُاء على صعيد النُس أو
امتمع ،ويف احلدمث االعل ْقيو( بالعمل ،والعل ممتف بالعمل ( أجابه ونالا
حمفلوُمقا َكمقثقلَّ
ارحتل)ا ،)3ولنتأْل يف املثال القيآهي وْققثلْ َّالذفمنق حْمِّلوُا الُت إُرقاةَ ثْ ُ لَ إ مق إ
ح فملْ أَ إسَُاراًلاا معة  )2أعيذك باهلل تعاىل أ( تكُهُا ممن عنتم اآلمة.
حمقارَّ مق إ
الْ ف
وبتياحة أقُل لك

ان(ّ طال( العل الذي أجد ْاكثاً يف النجف يف ُْاس

التبليغ واإلرشاد وال منتشي يف األرض ليؤدي رسالته منق

يف عي

نالا أ( مكُ( ممن

ميارس ذلك يف النجف هُُما ،وال أجد أي ْيجح على ذلك كالتأليف وْياجعة الدروس
وحنُما ،هما مما ميكن نتياهما يف غري مذ املُاس )ا ،)2ونذا كا( مذا مما منعجك اعلمُا
ن(ّ مذا مما منقتك يف عني اهلل ورسُله وأْري املؤْنني واإلْام احلجة أرواحنا له الُداء.

وقد تضاعُ مذ املُؤولية يف النْا( احلاضي البت ائنا بقضيتني ْيتبيتني ببعضمما مما

( )1بحار األنوار.29 / 25 :
( )1المصدر السابق.199 / 1 :
( )3نهج البالغة.15 / 4 :
( )4كانت هذه الكلمة مؤثرة على طلبة العلوم الدينية حيث انطلقوا بهمّة وحماس إلى التبليغ والوعظ
واإلرشاد ولم يبقَ في النجف األشرف خالل التعطيل إال القلة من كبار العلماء والمستوطنين فيها.
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اهلجمة الشيسة اليت متعيض هلا املُلمُ( يف العامل حت

عناومن ْظللة

وممُمة مُتييعُ( بما متيمي خييم و حتشيد أكرب عدد ْن املؤمدمن ،واختاروا لذلك
عنُا( اإلرماب ،ومل مضعُا تعيمُاً واضحًا حمددًا له ليمكن متيين األ ياد الداخلة عن
غريما ،بقي ْبمماً وُْتُحاً لشمُل كلّ ْن مقف يف طيمقم وال خيضع هل ،
وبمذا العنُا( املبم املثري ل ا ُناز جندوا الكثري يف حيبم القذرة رغبًا ورمباً.
ومذا األسلُب ْن اخلداع والتضليل ليس جدمداً ،م أبناء أولُك الذمن جندوا
جيُشم حليب اليسُل اصلى اهلل عليه وآله وسل ) ووضعُا عناومن ْظللة له بأهه
ساحي كذاب ،سُه آهلتنا ،وكذلك حليب أْري املؤْنني اعليه الُ ام) ألهّه قتل
عثما( ،وحليب احلُني اعليه الُ ام) ألهّه خارجي خيج على نْام زْاهه،
وللحيب التليبية لنتية التلي( املقدس ،واحلقيقة غري مذا كله  ،ا شيء وراء
ل مذ احليوب نالا احملا ظة على املتاحل واالْتيازا وجل( املنمد ْنما.
كّ
والذي متابع تتيحيا الُاسة الغيبيني مكتشف مذ احلقيقة كما جي على لُا(
اليئيس األْيمكي ورئيس وزراء نمياليا ورئيُة وزراء بيمياهيا الُابقة ،ألهّم
مشعيو( بعد اهميار االحتاد الُُ ييت كقي( عاملي ْقابل هل  ،أ( العدو املقبل
والُحيد مُ اإلس ام ،قد أكاد صمُئيل ماهتنج تُ(

ا)1

صاح( هظيمة صدام

احلضارا اليت هشيما أول ْية يف جملة شؤو( خارجية يف عددما سنة  1443مقُل

( )1صموئيل هانتنج تون :بروفيسور أمريكي من أصل يهودي متخصص في اإلدارة العامة ومدير لمعهد
جون أولين للدراسات االستراتيجية في جامعة هارفارد وقد كرس حياته المهنية لموضوع
االستراتيجية العسكرية بحثاً وتدريساً واهتم بصورة مباشرة بالدراسة المقارنة في مجال السياسة
األمريكية وسياسات دول العالم الثالث وقد أسندت إليه ما بين عامي  1622ـ ـ  1621مسؤولية قسم
التحليل واالستشراف بمجلس األمن القومي األمريكي) عن كتاب قضايا في الفكر المعاصر  /محمد
عابد الجابري .صفحة .63
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ان( التياع القادم سُف لن مكُ( آمدمُلُجياً ْثلما كا( نبا( احليب الباردة بقدر ْا
سيكُ( صياعًا بني احلضارا  ،ال سيّما احلضارة اإلس اْية والغيبية) وقال ْا هته
اأ( التُاعل العُكيي الذي ميتد عمي قيوهاً بني الغيب واإلس ام ليس ْن امليجح
أ( منحُي بل قد متبح أكثي خيياً)ا ،)1وقد جاء مذ النظيمة بشكل ُْتعجل
وْضييب و اقدة لبدلة والشُامد العلمية الدقيقة ررر كما مُ شأ( احلقائق العلمية –
ْباشية بعد أطيوحة اهمامة التأرمخ) لُياهُيس ُكا ماْا األْيمكي ْن أصل ماباهي،
لماذا حتل مذا رغ أهمما مشرتكا( يف أصل الُكية ،ومُ ان( النمُذج الغيبي مُ
األْثل ،والبد أ( خيضع له العامل أمجعُُ ،كا ماْا أكد يف هظيمته أ(ّ الدميقياطية
الليربالية مي همامة التأرمخ يف ضُء اهتتارما على الشيُعية ،بل أه ّه مل متُا(ق عن
دعُته نىل يض النمُذج الغيبي على كلّ دولة يف العامل ،حبجة أههّاْ )4ن أجل رقي
جمتمع ْا جي( على الدولة أ( تكُ( دميقياطية وأ( تكُ( على اتتال بنظام الُُو
العُملي)ا.)3
وْا داْ النظيمتا( تشرتكا( يف أصل الُكية ،لماذا تنال هظيمة صدام احلضارا
تيوجياً ،وتْممل هظيمة همامة التأرمخ !!
والُي يف ذلك ميجع نىل الُظيُة اليت تؤدمما الُكية ،ن(ّ كية اهمامة التأرمخ)
تتحد عن املاضي ،وبالتالي تبعث على االطمُنا( على ُْتقبل أْيمكا وتؤكد
على االهتتار النمائي لليربالية ،الشيء الذي جيعل ْث اً التُاؤل عن جدوى

( ) 1الفكر اإلسالمي المعاصر والعولمة/سناء كاظم كاطع عن صِدام الحضارات :صموئيل هانتنج تون
وآخرون من مركز الدراسات والبحوث والتوثيق ،بيروت  1665صفحة .15
( )1المصدر السابق :ص.15
( )3المصدر السابق :ص.1
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ختتي

ْبالغ مائلة للد اع يف ْيناهية الُالما

هظيمة صدام احلضارا

املتحدة تُاؤالً ْشيوعاًا ،)1أْا

تتحد عن املُتقبل وتنذر خبيي املُاجمة واحليب ،وتدعُ

نىل االستعداد للد اع عن النمُذج األْيمكي وعن املتاحل اليت مقُم عليما ،وبالتالي
ختتي

أُْال لذلكا.)4
قد مسعناا )3أ( ْيناهية مذا العام ا4004م) تضمن زمادة ْ 25ليار

دوالر على الشؤو( العُكيمة ،وْا كاهُا مُتييعُ( نقناع شعبم بمذ النمادة نالا
ْن خ ال مذ احليب احلضارمة ،وتقُل تاتشي رئيُة وزراء بيمياهيا عام 1441م
لقد قضينا على الشيُعية وبقي علينا أ( هقضي على اإلس اما.)2
وحيبم مذ على اإلس ام ليُ جدمدة ون( تيكن اليُم وتُسع  ،من قبل
قال رئيس الُزراء الربمياهي تشيشل بعدْا ر ع املتحف نُد

ااهنعُا مذا

الكتاب ْن حياة املُلمني أضمن لك الُييية عليم ) ،وقال لُمس التاسع ْلك
يهُا عند منميته يف احلملة التليبية ونط او سياحه عام  1420خماطبا جند انذا
أردمت أ( تمنُْا املُلمني  ا تقاتلُم بالُ اا وحد قد منْت أْاْم يف ْعيكة
الُ اا ،ولكن حاربُم يف عقيدتم

مي ْكمن القُة يم ) وقال املبشي ولي

جيُُرد اْتى تُارى القيآ( وْدمنة ْكة ْن ب اد العيب ،ميكننا حينُذ أ( هيى

( ) 1إذا انتهى التأريخ وانتصرت أمريكا وسيطرت الحضارة الغربية ،فلماذا هذه المليارات للتسلح
واالحتياطات األمنية وحرب النجوم وغيرها من المشاريع لوزارة الدفاع؟!!.
( )1قضايا في الفكر المعاصر :ص.14
( )3كان سماحة الشيخ يتابع نشرات األخبار ويدوّن في سجلّ أهم األحداث ،ومنه ينقل بعض الشواهد
التي يحتاجها في حديثه ،وقد تضمنت محاضراته وبياناته اإلشارة إلى جملة منها.
( )4الفكر اإلسالمي المعاصر والعولمة :ص.196
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العيبي متدرج يف طيمق احلضارة الغيبية بعيداً عن حممد وكتابه)ا ،)1مد م نخياج
املُلمني ْن قيمم ودمنم وتُتي الُحدة اإلس اْية ومتنمقماا.)4
وْاذا ميمدو( ْن حيبم احلالية ضد اإلس ام واملُلمني مقُل الربو ُُر رمتشارد
كيومسا( املُؤول الُابق لقُ احليب النُُية يف بيمياهيا امدف مذ احليب
حتيي أخ او العدو ونرباك هظيته الُياسية ،ود ن مجيع ْعتقداته وْثله اليت مؤْن
بما ،والبدء ب عيائه الدروس ا دمدة اليت هُد نعياءقما له ليتار بالتالي نىل أ(
معتقد مبا هعتقد به حنن) ،اهظي نىل الكلما امليعبة اليت اختارما احيب – حتيي
– عدو – نرباك  -د ن) مل حنن يف ْيحلة احليب أم اإلرباك أم الد ن والعياذ
باهلل
- 4

ن( اليُم املُعُد للظمُر املبارك قد قيب بشكل ْلحُظ وقد مقال بتحقق

مجلة ْن ع اْاته ،واألم ْن ذلك تُ ي شيوطه ( ،الع اْا قد حيتل يما
البداء كما نهما واردة بألُاظ جمملة ورْنمة وقابلة ل اهيباو على كثريمن ،املم
ْياعاة الشيوط ،أل( الشيط جنء ْن أجناء العلة التاْة  ،ا بدُ ْن اكتماهلا ،وال
أرمد الدخُل يف بيا( التُاصيل هما ُْكُلة نىل كتاب شكُى اإلْام اعليه الُ ام).

أذكي باختتار بعض ْا متعلق باملقام هنا جند اليُم ظيو اً مممدة لقيام اإلْام احلجة اعليه
الُ ام) باألْيْ ،نما

( )1فركز على القرآن ألنه رمز قيمهم ومبادئهم وأخالقهم وعلى مكة ألنها رمز وحدتهم ولم صفوفهم.
( )1الفكر اإلسالمي المعاصر والعولمة :ص.191
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 - 1اْت اء األرض بالظل وا ُر والتعُف والعدوا( ،ومُ ْا بدا واضحاً بعد
اهُياد الُالما املتحدة كقُة عظمى وحيدة يف العامل ،وازداد وضُحا بعد
أحدا احلادي عشي ْن أملُل عام ا4001م) حيث أظمي أْيمكا وْن
ورائما التميُهية ْن الظل ْا مل مُبق له ْثيل ،ومل مُل ْن قنابلم ال
املُجدا ) وال املُتشُى وال سيارا اإلسعاف وال الُجُ( وال النُاء وال
الشيُخ ،وقتل األطُال وم يف أحضا( آبائم  ،ودْي البيُ واقتلع
األشجار وحُصي األبيماء ،وهشيوا املُاد اليت تُب( األْياض اخلبيثة،
وأعتقد أ(ّ الشُامد الكثرية على كلّ ذلك حاضية يف أذماهك  ،والزالُا
ْكشيمن عن أهيابم ال رتاس كلّ ْن ليس ْعم وال خيضع إلرادتم وال
ميكع هل .
 - 4وصُل اإلس ام واملذم( احلق نىل كلّ بقعة ْن بقاع األرض ،وآخي ْعقل
اقتحمه اإلس ام مُ الُالما املتحدة هُُما ،قد أجيي يما استي اع لليأي
العام قبل ْدة لفجابة عن سؤال ْاذا تعيف عن اإلس ام

أجاب

األغلبية ال هعيف شيُاً.
أْا اآل( قد حتل نقبال على اإلس ام بشكل ال هظري له ،وهُد الكت(
اليت تتحد عن اإلس ام باإلجياب أو الُل(  -أي كتاب يه حبث عن
اإلس ام اقتنا األْيمكيُ(  -وازداد عدد املُلمني يف أْيمكا بعد أحدا
4001/4/11م نىل أربعة أضعاف و ق ْا أعلنته نحدى املؤسُا
املتصتتة يف املُضُع ،واضيي اليئيس األْيمكي هُُه أ( مبني حماسن
اإلس ام و ضائله وارتباطه باهلل ،بعد أ( كاهُا مشُمُ( صُرته ومظميوهه
وكأهه دمن بداوة وختلف.
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وكل مذا االهتشار لفس ام ليس بُضل جمُد املُلمني ْع األسف ،ون اا
لعظمة ْبادا اإلس ام وأحكاْه ،مُ بنُُه منتشي ،باليغ ْن حاجته
ألبنائه نالا أههّ نذا قتي املُلمُ( ههّ ميشي بنُُه ،أْا املُلمُ( م مثاهية
ْ امني يف أْيمكا مل حيملُا م ّ اإلس ام ْع األسف ،وعاشُا أهاهيتم ومل
معملُا إلمتال صُته نالا مبقدار بعض املظامي الدمنية البُيية ،متلُ(
ومتُُْ( وغري ذلك ،أْا اليمُد م ستة ْ امني ،وم أقل عدداً ْن
املُلمني ،ولكنم ُْيييو( على الُياسة واالقتتاد واإلع ام وكل شيء
يف حياة األْيمكيني.
 - 3وصُل عدد ْعتد به ْن املُلمني نىل درجة التضحية الكاْلة يف سبيل
اإلس ام ،ومُ ْا مل مكن ْعمُداً ْن قبل ،وأوضح دليل على ذلك
االستشمادمُ( اللبناهيُ( والُلُيينيُ( الذمن أذاقُا التمامنة اليع( ،وم
بذلك معيدو( ذكيى أعظ استشمادمني يف التأرمخ ،وم أصحاب احلُني
اعليه الُ ام) ،حيث كا( الُاحد ْنم مقذف هُُه وس سبعني ألُاً
وميمم العجائ( ْن الشجاعة حتى مقضي شميداً ،ومذا املُتُى ْن
التضحية واإلقدام على املُ بشكل اختياري وبكل سيور منتظي اإلْام ْن
أهتار ليُتييع بم تح العامل.
 - 2اهتشار الُعي الدم

يف امتمع وعُدة الناس نىل ربم ودمنم  ،والتُاتم

نىل تيبيق احلك الشيعي يف كل تُاصيل احلياة ،وْا كا( ْثل مذا ْن قبل،
بل كا( املتدمنُ( قلة قليلة ومتحاشُ( نظمار ذلك ،أل( املتدمن مُصف
باليجعية والتصلف.
ْ - 2يور امتمع بألُا( ْن االبت اءا اليت معجن عن حتملما الكثري وختُصا
امتمع العياقي بعد احلتار ا ائي والعدوا( الغيبي املُتمي ،وخيوجه ْن
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مجيع مذ االْتحاها

هاجحاً ْن خ ال التمُك بدمنه والُالء ألئمته

اعليم الُ ام) ،ولعميي ن(ّ العياو مثب جدارته الحتضا( اإلْام املُعُد
اعليه الُ ام) واستعداد الكاْل لتحمل كلّ أهُاع التعُبا ْعه ،ومذا
سي املعاهاة اليت ميي بما جمتمعنا؛ ألههّ امتمع الذي حيتضن اإلْام ،ال ْا مشاع
ْن أ(ّ العياقي ُْتحق للعذاب خلبث أ عاله وسُء ْعدهه ،مذ كية
أهشأما ينا أعداؤها ليُقدوها الثقة بأهُُنا ،ونالا قد جيب الذمن اختليُا
مبصتلف الشعُب أ(ّ العياقيني م أطي( قلباً وأكيم أخ اقاً وأكثي استجابة
لداعي الدمن والتمُك به.
مذ الظيوف اخلمُة اليت اختتيهاما لك  ،والباقي يف كتاب اشكُى اإلْام اعليه
الُ ام).

بعد االلتُا

نىل مذ املُؤوليا

امللقاة على عاتقنا كمُلمني ،علينا -

ختُصا كحُزة يف مذا البلد املُتمدف األول اليُم وغداً ُْ -ؤوليا  ،ماذا أعددها
هلذا التياع احلضاري الذي أعلنُ علينا أهُاجمه باإلممال والتُكع أم بالتمنو أم
بتضييع الُق بأُْر تا مة ال تُمن وال تغ ْن جُع أم باخل اعة وامُ( وهشي الُُاد
ا)1

واالحن ال اخللقي

نعينم على أهُُنا وحنقق هل ْيادم جماهاً وب ا مثن ما أخُيما

ْن صُقة!
لنتعاو( ْعا الستص ا :احملاور اليت جي( أ( هكيس هلا جمدها وعملنا يف ْثل
مذ املُاس  ،ومذ احملاور مي

( )1بمثل هذه اإلشارات كان سماحته يعرّض بأفعال السلطة ويندّد بها.
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- 1

بيا( العقائد احلقة وتيسيصما باألدلة املبُية ،ختُصاً الُجداهية ْنما تأسيًا

بالقيآ( الكيم ْن دو( نشغال الُكي بالربامني العقلية الدقيقة ،أهما خاصة بأملما،
وْن ْتادر ذلك كتاب اأصل الشيعة وأصُهلا) للشيخ كاشف الغياء باملقدْة اليت
كتبتما ( يما ائدة.
- 4

هشي األخ او الُاضلة والتذكري بُرية ْن جُّدوا تلك األخ او يف حياتم

العملية ،وم األسُة احلُنة حممد وآله ،وتُجد عدة كت( ها عة يف مذا امالا.)1
- 3

األْي باملعيوف والنمي عن املنكي والتنبيه نىل الظُامي االجتماعية املنحي ة،

وقد صدر كت( عدمدة يف مذا امال ،وختُصاً حماضيتي اليت صدر يف ذكيى
ُْلد اإلْام احلُني اعليه الُ ام).
- 2

االمتمام بالقيآ( الكيم وتُعيل دور يف امتمع ْن خ ال عدة جما ،

ختُصاً االستُادة ْن طيمقته يف نص اا النُس وامتمع وقد شيح

ذلك يف

كتاب اشكُى القيآ().
- 2

االرتباط باحلُزة الشيمُة و أطاعتما وْياجعتما يف كل شؤو( احلياة التناًْا

بقُل اإلْام اعليه الُ ام) ا أهم حجيت عليك وأها حجة اهلل والياد عليم
كالياد علينا).
- 6

بث املُعظة ونحياء القلُب بما وتمذم( النُُس ،ومي وصية أْري املؤْنني

حيَّ قَلْبقكَ بفا ْل قمُإعف َظةف،
اعليه الُ ام) لُلد احلُن اعليه الُ ام) اَأيإ ْب َُ ...أ إ
وقَأْفتإ ْه بفالنُمقادقةف) ،وجاء يف احلدمث ان( القلُب لتتدأ كما متدأ احلدمد ،وج اؤما

( )1تأتي محاضرات في هذا المجال ونُشر عدد منها في كتابي (األسوة الحسنة للقادة والمصلحين) و (دور
األئمة في الحياة اإلسالمية).
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ذكي املُ وت اوة القيا() ،وتُجد كت( عدمدة يف مذا امال ْنما همج الب اغة،
نرشاد القلُب ،جممُعة ورام.
- 2

شيا األحكام الُقمية ،ختُصاً االبت ائية ْنما ،لتتحيح أ عال الناس

و ق الشيمعة املقدسة.
- 5

االستُادة ْن التأرمخ لتلمس املُاقف التحيحة ْن احلُاد  ،ون( أْة

ال لكلّ املشاكل.
متتلك ْثل تأرخينا النامي مُرتض أهمّا ال تتيه وال تضلّ ،أل ّ( يه حلُ ً
- 4

شيا حماسن اإلس ام وتكاْل تشيمعاته و ُليتما لكلّ هُاحي احلياة،

وقدرته على تلبية حياة البشيمة على ْدى العتُر ،وتكُله بتُ ري الُعادة هلا،
وعيض هظيماته وهظمه على أهه النظام الُحيد التاحل لقيادة البشيمة.
- 10

ضح النمُذج الغيبي على ُْتُى النظيمة والتيبيق ،أي مبناقشة أصل

ْيتكنا حضارتها ،)1أْا على ُْتُى التيبيق ُضحه بتُعية امتمع ونلُا هظي
نىل جيائ املثل الغيبي األعلى اأْيمكا) ،وال حيتاج ذلك نىل ْؤوهة كبرية بعد أ(
ارتكبُا ْا ال متدو ْن األ عال املنكية وعلى رؤوس األشماد ،حتى أهيّ مسع
ْن كات( يف رأس الُنة املي ادمة احلالية  -وم بتدد تقيي أحدا العام املاضي
– قال أثبت األحدا أها لُنا حباجة نىل التقدم التكنُلُجي ،ون اا حباجة نىل
أخ او وقي روحية لتُ ري الُعادة واالطمُنا( ،م نذ( بدأوا مناقشُ( حضارتم ،
عليك أ( تعمقُا مذا اإلحُاس املُجُد وتظميو .

( ) 1مثال هم يقولون نحن نعرف المصالح !!! ونحن نقول( :كيف ذلك؟ فيوجد مُثُل وأخالق ومبادئ،
فالمصالح ليست مقياساً بشرياً) فهذا على مستوى النظرية أي كشف المرتكزات وبيان الخلل فيها.
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االعتناز بالشصتية اإلس اْية وبيا( ْقُْاتما وجتُيدما يف سلُكنا

- 11

وأ كارها ،وهُي التبعية للغيب يف كل شيء ،سُاء يف امل ابس أو قتّا الشعي أو
األ كار واملعتقدا أو األعياف والتقاليد ( ،مذ التبعية تؤدي نىل ذوبا( القي
واألخ او والعقائدا ،)1نحن اليُم هقلدم بقتّا

الشعي ،وبعد باألتكي

والعيف ،وبعد هقلدم باأل كار ،وبعد هقلدم باملعتقدا  ،نضيع يف جامليتم
احلمقاء.
وم ْن مذ الناحية ال أقُل أذكياء ،بل خبثاء ْاكيو( ،قد صدّروا لنا
حضارتم ْن خ ال اذج حُية كاليماضيني أو املمثلني ،نعج( باليماضي أو
املمثل نقلد حيكاته وقتة شعي وهتيبع بشصتيته ،تضيع شصتية املُل ،
لعلمم باستُناس البشي باحلُيا  ،تغري شبابنا وراء مذ النماذج وأضاعُا
قدراتم الكاْنة اليت منخي بما تأرخيم وحاضيم  ،املُؤولية عليك ْضاعُة أ(
تعُضُا امتمع بقدوا حُنة و اذج كاْلةا.)4
- 14

احلث على احلضُر يف املُاجد وتأدمة الشعائي الدمنية يما كت اة ا ماعة أو

امالس احلُينية أو قياءة األدعية بشكل مجاعي ،كدعاء كميل ليلة ا معة ،ودعاء
الندبة ضحى ا معة.
- 13

احملا ظة على وحدة احلُزة وامتمع وعدم الرتكين على هقاط اخل اف ،هما

ْم ما تكن ال تتل نىل أممية القُاس املشرتكة الكثرية اليت جتمعنا ،مل ْن املعقُل
أ( هُرتو بُب( هقية واحدة وبيننا ا )44هقية ْشرتكة ،وم جيتمعُ( على هقية
( )1صدرت استفتاءات وبيانات عديدة لسماحة الشيخ لبيان هذا التكليف ،أنظر خطاب المرحلة :ج1
ص 113وما بعدها.
( ) 1تجعلون المجتمع مقتنعاً بكم ،بدل أن يقتنع بالرياضي الفالني والفنان الفالني اجعلوه يقتدي بكم
ويقتنع بكم.
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واحدة وبينم ا ) 44هقية اخت اف ،بأي ْقياس هقبل مذا ،نهمّا ْعادلة ْؤملة
وْقيحة للقلُب.
- 12

نثارة قضية اإلْام املمدي اعليه الُ ام) والد اع عنما وتثبيتما ،وبيا(

تكليف امتمع جتامما وهشي ذكي والتُسل به واستدرار أليا ه.

وال أخ

بك اْي اليجال ق  ،بل النُاء أمضا ،بل النُاء ُْؤوليتمن أعظ

بمذا االجتا  ،ال( اخللل يف شيحيتمن أكثي والغُلة عنمن أكثي وقلة املميُا ْنمن للقيام
باملُؤولية.
يف مُم كن أكت( استُتاءً ،ضمن ا ُاب كتب كلمة ان(ّ اإلس ام حمتاجٌ نىل
مجيع أبنائه) ،كلمة واضحة ،ولك
الُ ام) وْن نحياءاته ،وخيج

شعي

يف حينما أهما ْن ألياف اإلْام اعليه

ْنما بدروس كثرية ،وْن مذ الدروس أ( الذمن

معادوه وحياولُ( تُقييي وتشُمه صُرتيا )1ال أرد عليم باملثل ،وأبقى حمتضناً هل ،
ألهم – ْمما مكن – أبناء اإلس ام ،واإلس ام حمتاج نىل كل أبنائه ،ممما أساؤوا لي
تدري واسع هل  ،وْمما حاولُا ْن تشُمه صُرتي والنيل ْ

هي أبقى حمتضناً هل

وأحبم .

وليعل نخُاهنا املؤْنُ( أ( القيام بمذ املُؤوليا متضمن ائدة ْندوجة

( )1بعضهم كان حاضراً.
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ُْ - 1اجمة التحدما الغيبية ون شال ْؤاْياتم اليت تُتمدف تلنا عن دمننا
وسلصنا عن ْبادئنا ،قال تعاىل ووقدُّوا َلُإ تق ْكُويْو(ق َكمقا َكَُيْوا َتقكوُهُْ(ق
قسُقاءًلاالنُاء  ،)54وقُله و قوَلنإ تقيإضقى عقنإكَ الْيقمُْدْ وقال الُنتقارقى
حقتُى تقتُبفعق ْفلَّتقمْ لاالبقية  ،)140كلما حا ظنا على نس اْنا كنّا أكثي
جناحاً يف ُْاجمتم  ،وكلاما ختلينا عن نس اْنا كنّا أقيب نىل حتقيق ْا
ميمدو( ،مذ امليأة الُا ية ومذا الشاب الُارٍ والتارك للت اة والعاكف
على شيب اخلمي واملممل لتعالي القيا( ،والذي مثري الُنت والض الة يف
امتمع ،كلّ مؤالء مُاممُ( ْن حيث معلمُ( أو ال معلمُ( يف نجناا خي
ون ُ( قمذف ف قت إذكفيقةلااملنْل .)14
األعداء َّ
 - 4التعجيل بظمُر صاح( النْا( اعليه الُ ام) ْن خ ال تُ ري شيوط
الظمُرا )ُ ،ي احلدمث اْا ْن قُم نالا وملُ( أْي الناس قبل ظمُر
القائ ؛ لُّ ا مقُل أحدم

نهنا لُ ولينا لتيها ْثل مذا اليجل)ا ) ،ولعل

آخي ُذج جتيّبه البشيمة –ْن غري املُلمني  -قبل اليُم املُعُد مُ
النمُذج املادي الغيبي حبُ( الظامي ،كلما عجلنا بُضحه وتنُري البشيمة
ْنه هنا هعجّل بظمُر اإلْام اعليه الُ ام)  ،ا تبقى قناعة نالا باإلس ام
وحد  ،ومبقى ْعه خب ُْا ٍز اخ

ضح النمُذج الغيبي).
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قلنا ن(ّ ضح النمُذج الغيبي ميشي خب ُْازٍ خل عيض اإلس ام األصيل الناصع
الُلي على ُْتُى النظيمة وعلى ُْتُى التيبيقا ) ،مبعنى جتُيدما عملياً يف حياتنا،
وْن منا هعل ن(ّ ممارسة الشعائي الدمنية بشكل واسع له تأثري رئيُي ملُاجمة العدوا(
األْيمكي على بلدها.
وألداء مذ اليسالة ارسالة التُجيه واإلص اا) أدوا
واحلُارا

واإلصدارا

كثرية كالندوا

واملُابقا

املصتلُة ،نالا ن(ّ الُسيلة األم مي اخليابة بكل أشكاهلا،

ختُصاً خيابة املنرب احلُي

الذي مينج العاطُة بالُعي ،ذا اهض نليما الُالء

واإلخ ا :واإلميا( قد تكاْل لدمه أسباب النجاا ،وقد قل يف بعض الكلما
ْن النق

يف احلُزوي أ( ال مكُ( خييباً ،وْن النق

ن ّ(

يف اخليي( أ( ال مكُ( حُزوماً؛

( احلُزة ال تُتييع أ( تؤدي واجبما كاْ اً نالا ْن خ ال اخليابة ،واخليي( ال مكُ(
هاجحاً وُْيداً نالا نذا تيبى يف احلُزة الشيمُة ،ومُ ْا هُتُيد ْن اآلما الكيمية اليت
أهاط مذ املُؤولية بثلة خاصة أوعدّوا نعداداً كا ياً و َ َلُإال قهَُيق فْنإ كولِّ فيإ َقةٍ ْفنإمْ إ..ل
طائُة تتمين وتعد نعداداً كاْ اً وأخيى و قولْتقكونإ ْفنإكو إ أوُْة قمدإعُْ(ق نىل الْصقيإيَّ وققم ْأْْيْو(ق
بفا ْل قمعإيْوفلاآل عميا(  )102نشارة نىل القلة اليت تتُ ي يما مذ التُا .
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وْن اإلساءة هلذا املُقع الشيمف أ( متتدى له نهُا( ارٍ ال جييد نالا التغ باملياثي ،وْا
عدا ذلك اهه ال ميلك نالا أساطري وخيا ا ودعاوى ْكذوبة ،يُقع امتمع يف ض اال
وشبما  ،يُرط هُُه يف هار جمن .
وأها ال أرمد أ( أحيم الناس ْن جاه( اإلثارة والعاطُة ،أها شصتياً حيم

عليما،

وكا( املعتُُْ( اعليم الُ ام) متحيوهما ،عندْا منشد دعبل اخلناعي قتيدته التائية
س آما ٍ خل إ ْن ت او ٍة
ْدار ْ

ي ْقُيْ العيصا ف
وْنن ْل وح ٍ

مقُل له اإلْام اليضا اعليه الُ ام) اما دعبل عيّج بنا على كيب اء) ،يقُل
ال
أ اط ْ ،لُ خل احلُني جمدّ ً

وقد ْا عيشاهاً بش ا يا ف

العاطُة أْي ضيوري وتعيي د عة كبرية حنُ التكاْل ،ولكن ال هقتتي عليما.
ولنكيّس جمدها يف االستُادة ْن قابلية القيآ( وقدرته على ع اج أْرياض البشريمة
واالرتقاء بما يف سل الكمال ( ،القيآ( خالد وحي وْعياء نىل مرُم القياْرة وْرن خلرُد
قدرته على تشصي

الداء وتقدم الدواء لكل جمتمرع وكرل زْرا( وْكرا( وْرا علينرا نال أ(

هُتثري كُاْن القيآ( وهلتمس ْنه دواء دائنا وأْياضنا االجتماعية والُيدمة.
ذا أصيب

األْة بالتمنو والتشت

إرل
تمُْاْ بفحقب َّ
دواءم قُله تعاىل ووقاعإقت ف

جمفيعاً قوالَ قتَُيُقورُاْلاآل عمريا(  ،)103بعرد ْعي رة أ( حبرل اهلل ممرا القريآ( وأمرل
اللاهف ق
البي اعليم الُ ام) حبُ( احلدمث الشيمف.
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ونذا أصيب األْة با نب واخلُر ع اجمر قُلره تعراىل وأَمإقنمقرا تقكوُهْرُاْ مْردإرَّكك ْ
ل َّن ُ( ا ْل قمُإ ق َّالذفي قتُفيُّو ق( ْفنإهْ هره
ا ْل قمُإ ْ قوَلُإ كونتْ إ في بْيْوجٍ ُّْشقُيدقةٍل االنُاء ،)25و وق إ
ْْ اقفيكو إلاا معة .)5
ونذا ْي امتمع بب اما وْتراع( وحمرن شرُاؤم يف قُلره تعراىل وَأ إم حقُفربإتْ إ أَ(
ل َّالذفم قن خق َلُإْا ْفن قَبإلفكو ُُُْتإمْ ْ الْقبأْسقاء وقالضُيُاء قو ْزلْنَّلورُْا حقتُرى
قتدإخْلوُاْ الْجقُنةَ قوَلمُا قمأْتفكو ُْقث ْ
قالذفم قن آْقنُْْا قْعقهْ ْقتقى قهتإيْ اللا فه أَال َّن(ُ قهتإيق اللاهف قَيَّم(ٌلاالبقية .)412
قمقوُلق اليُسُْلْ و َّ
ال تق إيأَسْرُْا ْفرن رُ إواَّ اللار فه
ونذا شعيوا باإلحباط واليأس ع اجمر قُلره تعراىل و قو َ
حمقر فة
نَّهُهْ الَ مق إيَأسْ ْفن رُ إواَّ اللاهف نَّالَّ ا ْل َق إُمْ الْكَا فيْو(قل امُسف  ،)52و قوْقرن قمقْرقن و ْفرن ُر إ
قالذفمنق آْقنُْا فري الْحقيقراةف الردُّهإيقا وقمقر إُ قم
رقبِّهف نَّالَّ الضُآلُ(قل ااحلجي  ،)26ونَّهُا لَنقنتْيْ رْسْلَنقا و َّ
قمقوُمْ األَشإمقادْلاغا ي .)21
ونذا ألقينررا ُْررؤولية االحنررياف والظل ر علررى غريهررا أو علررى الررنْن لنقرريأ قُلرره
ون(ُ اللار قه الَ ْمغقيِّر ْي ْقرا فبقَر إُ ٍم
ك ْفرن سقريِّقُةٍ َمفرن ُهُُْفركَلا النُراء َّ )24
تعاىل و قوْقا أَصقرابق َ
حقتُررررى ْمغقيِّرر ريْوْا ْقررررا فبأَإهُوُفرر رمَّ إلااليعد  ،)11و قوْقررررا ظَ َلمقمْرر ر ْ اللارر رهْ قولَكفرر ر إن أَهُوُقرر رمْ إ
مقظْ فلمُْ(قلاآل عميا( .)112
ونذا اهتاع الناس وراء الكثية الكراثية ولُرا( حراهل احشري ْرع النراس عيرد) بر ا
تعقررل ورومررة وبترررية ،أجررابم القرريآ( و قوْقررا أكثرري النُرراسَّ قولَ ر إُ حقيقصإ ر ق فبمْ ر إؤْفنفنيقل
َّال
ل اللار فه نَّ( قمُتفبعْرُ ق( ن َّ
ض ْمضفرلُ َك عقرن سقربفي َّ
أل إر َّ
امُسف ،) 103و قونَّ( ْت في إع أكثي ْقرن فري ا َ
الظَّررنُ وَّقن إ( مْر ر إ نَّالَّ مقصإيْصْرررُ(قلااألهعام  )116و قوْقرررا مْر ر إؤ فْ ْن َأكْثقر ريْمْ إ بفاللار ر فه نَّالَّ وقمْر ر
ُّْش َّإيكوُ(قل امُسف .)106
وْن األْياض االجتماعية اليت عا مرا القريآ( ااإلشراعة)ا )1ومرُ داء تراك مُريو
إرن
ألْ َّ
امتمع ومنلنل كياهه ومبلبل ،أ كار قال يما ويف ع اجما ووقنَّذقا جقاءمْ إ َأْإيٌ ِّْ قن ا َ
إري ْفرنإمْ إ َلعق فلمقر ْه الَّرذفمنق مقُإرتقنبفيوُهق ْه
ألْ َّ
صُإفف َأذقاعُْاْ بفهف قوَلُإ رقدُّو ْ نَّلَى اليُسُْلَّ وقنَّلَى أو إولفي ا َ
أَوَّ الْ ق
( )1صدر الحقاً كتيب عن هذا الموضوع ضمن سلسلة (نحو مجتمع نظيف).
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حمقتْ ر ْه الَتُقبعإ رتْ ْ الشُ ريإيَا ق( َّنالَّ قَلفرري اًل االنُرراء ،)53
ْف رنإمْ إ قولَ ر إُالَ َضإ رلْ اللا ر فه عقلَ ريإكو إ قو قر إ
وغريما الكثري مما معاجل عللنا املنْنة.

ومنررا منبغرري اإلشررارة نىل بعررض الرردروس املُررتُادة ْررن طيمقررة القرريآ( يف نصرر اا
امتمع ومدامته
 - 1االلتُا نىل جاه( العلل أكثي ْن املعلُال عند ْعا رة حالرة ْعينرة ومرُ شريء
ْم وضيوري ،عندْا مياجع امليمض طبيبا ومشريا لره األعرياض الريت معراهي ْنمرا
( أم ْا مقُم به اليبي( تشصي

العلة وتعريني العر اج هلرا ،أْرا االكتُراء مبعا رة

األعررياض امليضررية كُجررع الرريأس وأمل الرربين أو ارتُرراع درجررة احلرريارة ْررن دو( أ(
مشص

العلة مذا ْن خيل التُكري ،مث ا ن( ْن ميمد أ( معاجل ظرامية الترربّج ،أو

ْيُعة الشباب وتقليدم للغيب ،أو اْتناع الناس عن د ع اخلمرس أو أداء التر اة،
أو ارتكررابم للُررُاحش كشرريب اخلمرري واللررُاط ،أو قررل عمررُم ابتعرراد النرراس عررن
تيبيرق شريمعة اهلل وتعمردم خمالُتمررا ال مكتُري برأ( مقرُل هلر مرذا واجر( ررا علُ
ومررذا حرريام رراتيكُ ألهمر ُْررلمُ( ومعي ررُ( ذلررك ،رر ا بررد ْررن تشررصي

العلررة

لضعف الُازع الدم عندم الرذي مرُ الردا ع للتيبيرق وْرن ثر ع اجره ،وضرعف
الُازع الدم ن ا ْنشأ ضعف ا اه( األخ اقي والعقائدي لردى امتمرع ،لرذا ركرن
القيآ( يف ْكة  -أي يف أوائل هنولره  -علرى مرذمن ا راهبني .مبرا طريا ْرن عقائرد
ودا ع عنما باألدلة املصتلُة ورد اإلشكاال املُجمة نليما ،وغالبا ْا كا( مثري كرُاْن
يرريتم ألهرره دليررل وجررداهي ْيتكررن يف برراطن كررل نهُررا( وال مُررتييع أحررد نهكررار
والتنتل ْنه ،وامت بعيض ْشامد مُم القياْة وسنن اهلل يف األْ الُرالُة وعريض
الكثري ْن ُْاقف العظة والعرربة حترى أمقرظ عقرُهل وطمري قلرُبم وعندئرذ كلُمر
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باألحكام استجابُا هلا طُاعية ،وحنن هعل ا( رتة الرتبية يف ْكرة كاهر أكثري ْنمرا
يف املدمنة وْن مذا معل االمتمام املتنامد جباه( العلل أكثي ْن املعلُال .
 - 4وْن منرا منُرتح الكر ام عرن الردرس الثراهي املُرتُاد ْرن طيمقرة القريآ( يف نصر اا
النُس وامتمع ومي ضيورة بناء ا اه( األخ اقري والعقائردي لشصترية املُرل ،
وقد اعتمد القيآ( يف مذا البناء على عدة أسالي( ذكيتما يف دروس ا لنيجع نىل اهلل)
وقلنا مناك أهه سلك طيمق العُامل الث اثة الريت معيشرما اإلهُرا( االعقرل ،القلر(،
اليوا) مث اً ميب بني ْنع الُماء بيكاتما واألرض خرياتما وتُرل األشريار وعردم
اسررتجابة الرردعاء يجعررل علتمررا ابتعرراد النرراس عررن شرريمعة اهلل وترريك يمضررة األْرري
باملعيوف والنمي عن املنكي ،من أراد أ( متصل

ْن مذ النتائج الُيُة ليرؤدّ مرذ

الُيمضةُ .ي احلدمث انذا تيكت األْي باملعيوف والنمري عرن املنكري هنعر عرنك
الربكا وهنل عليك البليّا وسلي علريك شريارك ثر تردعُ( ر ا مُرتجاب
لك )ا.)1
وكا( على رأس مذ األسالي( ْا أشيها نليره ْرن عريض ْشرامد وأمرُال املرُ
وْا بعد ومُم القياْة وحُار الكرا يمن والُاسرقني يف النرار وْرع شرياطينم والترذكري
بُررنن اهلل تبررارك وتعرراىل يف املعيضررني عررن طاعترره .قررال تعرراىل و قدُْ ريق اللَّ ر ْه عقلَ ريإمَّ إ
خذقمْ ْ اللاهْ فبذْهُْبفمَّ إ وقاللاهْ شقردفمدْ ا ْل فعقَرابفل
قولفلْكَا فيَّمنق َأْإثقالومقال احممد ،)10و ََأ ق
اآل عمريا(  ،)11وتعررداد هعمره علررى العبرراد الريت ال تعررد وال حتترى ْررع نقرريارم
ل جقرنقاء اإلَّحإُقررا(َّ نَّال اإلَّحإُقررا(ْل االرريمحن  ،)60ثر بيررا(
حبقيقررة ييمررة ومق ر إ
الُعادة اليت تعمري قلر( اإلهُرا( وحياتره وجمتمعره لرُ طبرق شريمعة اهلل .قرال تعراىل
ل ا ْلقورر ريقى آْقنْررررُاْ وقاُتقَررررُْا َلَُتقحإنقررررا عقلَرر ريإمَّ بق قيكَررررا ٍ ِّْرر ر قن الُُرر رمقاء
و قولَرر ر إُ َأ ُ( أَمإرر ر ق
ألرإضَّلااألعياف .)46
وقا َ

()1تهذيب األحكام.129 / 9 :
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ن( العقيدة واألخ او مما اللذا( ميمسا( اهلدف الرذي معيشره اإلهُرا( وبالترالي
مما مْحدّدا( ْعامل ُْريته ،مث اً نذا أرمد الترربع ملشريوع خرريي أو ُْراعدة حمتراج
أممما الذي مبادر نىل املشاركة املؤْن الذي مبتغي رضا اهلل سبحاهه وميجرُ العرُض
ْنه أم البعيد عن الدمن الذي غامة ممّه االسرتنادة ْرن الردهيا والرذمن م وقَردإ مقُفُْرُا
فْنق اآلخفيقةف َكمقا مقُفسق الْكوَُّارْ فْنإ أَصإحقابف ا ْلقوبْرُرَّل ااملمتحنرة  ،)13راألول أسريع
للمشاركة .مذا ْثال على اثي العقيدة واألخ او يف د ع اإلهُا( نىل التيبيق ،املؤْن
مد ه اهلل تبارك وتعاىل ،كُهُا ْرن أبنراء اآلخرية وال تكُهرُا ْرن أبنراء الردهيا ،ون را
احندر األْرة وضرل ألهمرا أضراع اهلردف الرذي تعريش ْرن أجلره تُيقر بمر
الُبل .قال تعاىل ووقَأ(ُ قمذقا صفيقاطفي ُْْإقتقفيماً َاتُفبعُْ ْ قوالَ تقتُفبعُْاْ الُُّْبلق َقتَُيُوق بفكو إ
عقن سقبفيلف فه قذلفكو إ وقصُاكو بف فه َلعقلَّكو إ تقُتقوُ(قل ااألهعام .)123
مررا علينررا نال ْررلء مررذا الُررياٍ يف عقررُل وقلررُب امتمررع حتررى تتررح ُْررريته
وتنررتظ حياترره و ررق ْررا أراد اهلل تبررارك وتعرراىل ،وا( هأخررذ بييمقررة القرريآ( يف نحيرراء
القلُب وتيقيقما وتمذم( النُُس وتغذمتما بالعقائرد احلقرة الريت مري ْنشرأ األخر او
الُاضلة .قال تعاىل وأَلَ إ قم ْأ(َّ ل َّفلذفمنق آْقنُْا أَ( تقصإشقعق قولوُبْمْ إ فل فذكْيَّ اللَّهف قوْقا هقرنقلق ْفر قن
ألْقر ْد َ َقُقر إ وقلورُْب ْم إ
ل َيَرا قل قعلَر إي َّم ْ ا َ
ب ْفرن َقبإر ْ
َالذفم قن أووتُْا ا ْل فكتقا ق
قق وقال قمكوُهُْا ك َّ
ا ْلح ِّ
قوكَثف ٌري ِّْنإمْ إ َا فسقوُ(قل ااحلدمد .)16
ومذا باب منبغي للمُكيمن وامليبني الُلرُج يره ومرُ أسرلُب القريآ( يف املُعظرة
ونحياء القلرُب ومجيرع اآلمرا الشريمُة يره الريت لرُ تأْلرما العاقرل ألعراد النظري يف
ْنمج حياته ،كقُله تعاىل يف سُرة الدخا( وكَ إ تق قيكوُا ْفن جقنُا ٍ وقعْيُْ(ٍ ،قو ْزرْو ٍع
ك قوَأ إو قر إثنقامقرا َقُإْرًا آخقريَّمنقَ ،مقرا قبكَر إ
قو قْقَامٍ كَيَّ م ٍ ،قوقه إع قم ٍة كَاهُْا فيمقا َرا فك َّمنيق ،كَر قذفل َ
ألرإضْ قوْقا كَاهُْا ْْنظَيَّمنقل االدخا( .)44 - 42
عقلَيإمَّ ْ ال ُُمقاء وقا َ
ونهرري أهتررح بقررياءة كترراب االقلرر( الُررلي ) الررذي متررألف ْررن جررنئني أوهلمررا يف
العقائد واآلخي يف األخ او ومما صادرا( ْن قل( خمل

طامي.
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 - 3التدرجيية يف اهلدامة واإلص اا واألخذ بأمدي الناس بي ق وْثراهل اليئيُري علرى
ذلررك الترردرمج يف حترريم شرريب اخلمرري  -باعتبررار عررادة راسررصة يف امتمررع وقررد
أشيب يف قلرُبم وعقرُهل

ك
 -تردرج يف املنرع علرى ْياحرل ،أوّهلا ومقُإرَألوُهق َ

صمإريَّ وقا ْلمقيإُفريَّ قورلإ فيمَّمقررا نَّثإر ٌ كَربفريٌ قوْقنقررا ف ْع لفلنُرراسَّل االبقررية  ،)414قررال
عقررنَّ الْ ق
بعضم ال هشيبما ألهما نث وقد حيم اهلل الُُاحش ْرا ظمري ْنمرا وْرا بيرن واإلثر ،
ال تققْيقبْرُاْ التُر اَ َة
وقال بعضم هشيبما مبقردار املنرا ع يمرا ،ثر هرنل قُلره تعراىل و َ
وقأَهتْ إ سْكَارقى حقُتىق قتعإ َلمُْاْ ْقرا قتقوُلورُ(قل االنُراء  ،)23راْتنع بعضرم وقرالُا ال
هتناول شيُا ْنا ياً للت اة ،ث هنل آمة املائدة اليت أ اد املنع املؤكرد ا رازم ومقرا
َا(
المْ رَّجإرسٌ ِّْرنإ قعمقرلَّ الشُريإي َّ
أل إز َ
صمإيْ وقا ْلمقيإُفيْ وقاألَهتقرابْ وقا َ
أَمُّمقا َّالذفمنق آْقنُْاْ نَُّهمقا الْ ق
َاجإتقنفبُْ ْل ااملائدة .)40
وهُس هنول القيآ( جنُْاً أي ْبعضراً علرى ْردى ا )43سرنة ن را ممردف  -يمرا
ممرردف نليرره  -املعا ررا اآلهيّررة آخررذًا بنظرري االعتبررار النْررا( واملكررا( والظرريوف
املُضُعية وتبامن ُْتُى الناس واستعدادم للتلقي والتيبيق.
وميكن أ( مكُ( التدرج بعدة أشكال عندْا مياد ْعا ة ظامية اجتماعيرة ْتأصرلة
 كالُنينة العشرائيمة ْرث اً  -نبردأ أوالً ب ثرارة اإلشركاال حرُل ْردى صرحتماوجدواما والتشكيك يما ث طيا البدائل واخليارا األخيى املقابلة هلا ر ذا زرع يف
النُُس مذا التشكيك وبردأ االلتُرا نىل البردمل األ ضرل ُتنشرأ القناعرة ب برداهلا،
وعندئذ ميكن التتدي لنقضما ،أْا حماولة هقضما ْباشية وْن دو( مرذ التميُرة هره
مع الُشل الذرمع ،وْا داْ راسصة وْتأصلة وقد جبل اإلهُرا( علرى احررتام ْرا
مُ ْألُف وُْر عند والتعبد به ُيكُ( مرؤالء املتعبردو( كلرم ضرد امرة حماولرة
لتغيري مذ الظامية االجتماعية.
عندْا بْعث اليسُل اصلى اهلل عليه وآله) بالنبُة مل متعيض لبصنام ْباشية بل
كا( معبد اهلل تعاىل مُ اصلى اهلل عليه وآلره) وعلري اعليره الُر ام) وخدجيرة اعليمرا
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الُ ام) مبريأى وُْرمع ْرن قريمش ْرن دو( أ( تتعريض لره بُرُء ،لكنره اصرلى اهلل
عليه وآله) تح الباب للعدمد ْن التُاؤال

ْاذا مُعل مؤالء الث اثرة وملرن معبردو(

وملرراذا تيكررُا طيمقررة قررُْم وْررا مررذ الشررجاعة واإلميررا( الياسررخ يف قلررُبم الررذي
جيعلررم مقُررُ( بكررل اطمُنررا( ْقابررل ا ميررع  . . .مررذ التُرراؤال أد نىل نسرر ام
مجاعة  -راجع قتة عبد اهلل بن ُْرعُد يف كتر( الُررية  -ومل تعارضره قريمش
ألهه مل مُتُنما ومل مْثي حُيظتما يما لُ تعيض لبصنام ْباشية.
 - 2االمتمام ونلُا هظي األْة نىل امليتكنا األساسية لكيا( األْة الذي ال حيُظ نال
بما ختُصاً تلك اليت معل نعياض األْة عنما ونمماهلا ألْيما ْن بعد اصلى اهلل
عليه وآلره) شردد عليمرا كرثرياًْ ،رث ا ،األْري براملعيوف والنمري عرن املنكري واإلْاْرة
والُالمة للمؤْنني وْشاققة الكا يمن وُْدة ذوي القيبى واالعتتام برالقيآ( والعررتة
واملُاظبررة علررى املُرراجد وا ماعررا وا معررا  ،وْررا أ( غرراب شصترره اصررلى اهلل
عليه واله) حتى أممل األْة مذ األسرس اليصرينة حلُرظ كياهمرا بردأ العرد الُريمع
ل احنياف أي عُدة للت اا واإلص اا البد لتحقيقما ْن نعادة دور مذ األْرُر يف
حياة األْة نىل حبُ ُْتقلة ب ذ( اهلل تعاىل.
 - 2التُلية وتييي( اخلاطي والتصُيف عن املتاع( واألتعاب اليت تُاجره الشرص
الذي مُعى نىل نص اا امتمع ومدامته أو ْا مسينا حباْل القيآ( كيسرالة نصر اا،
ج ِّْنإر ْه لفتْنر فذ قر بفر فه
ب أوهرنَّ قل نَّلَيإركَ َر اَ مقكوررن فرري صقر إدرَّ َك حقر قي ٌ
قررال تعرراىل واملر  ،كفتقررا ٌ
ك
قو فذكْيقى لف ْل ْم إؤْفنفنيقلااألعياف  ،)4- 1وو َلَعقلَّركَ تقرارَّك قبعإرضق ْقرا مْرُحقى َّنلَيإر َ
ال أوه رنَّ قل عقلَيإ رهف كَن ر ٌن أَ إو جقرراء قْعق ر ْه ْقلَرركل امررُد
وقضقررآئف ٌق بف رهف صق ر إدرْ َك أَ( قمقوُلوررُْا لَ ر إُ َ
ك فرري ضقرر إي ٍق ِّْمُررا
ال تقرر و
ال قتحإرر قن إ( قعلَرر إي َّم إ قو َ
َّال بفاللارر فه قو َ
،) 14ووقاصإررفب إي قوْقررا صقرر إب ْي َك ن َّ
قممإكو ريْو(قَّ ،ن(ُ اللا ر قه ْق ر قع الَّ رذفمنق اُتقَررُاْ وُالَّ رذفم قن مْ ر ُّْحإُف رنُْ(قل االنحررل - 142
ب ْفن قَربإلفكو إ
،)145ولَتْبإ َل ُْ(ُ في َأ إُْقالفكو إ وقأَهُوُفكو إ قولَتق إُ قم ْع ُن فْ قن َّالذفم قن أووتُْْا الْكفتقا ق
ألْْرُرَّل اآل
قو فْنق َّالذفمنق أَشإ قيكوُاْ أَذىً كَثفرياً وقنَّ( تقتإبفيْواْ وقتقُتقورُاْ ر ( قذلفركَ ْفرنإ عقر إنمَّ ا و
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ك
عمرريا(  ،)156وأروّ تعرربري وأليُرره قُلرره تعرراىل ووقاصإ ربف إي لفحْكْ ر َّ رقبِّ ركَ ََّهُ ر َ
فبأَعإيْنفنقرررال االيرررُر  ،)25عرررني اليعامرررة والليرررف واليمحرررة واحلياسرررة والتُجيررره
والبترية وغريما.
وجتد سُراً كاْلة هنل هلرذا الغريض كُرُرة مُسرف الريت حترس نهمرا هنلر يف
الُرتة العتبية اليت عاشما رسُل اهلل اصلى اهلل عليه وآله) يف ْكة قبل اهلجية حيث
قد الناصي مبُ أبي طال( وخدجية اعليمما الُ ام) ومأس عمليا ْن نس ام قيمش
وحاول ا( جيد ْأوى آخي غري ْكة كاليائف ل مُلح ضاق الردهيا براملؤْنني ،ويف
عليم كيرف ترآْي األخرُة علرى أخريم

ذلك احلني هنل عليم سُرة مُسف تق

التغري ورُْ يف ا ( ومرُ معر املرُ حبُر( األسرباب اليبيعرة ،لكرن اهلل تعراىل
ميسل قا لة تُتنقذ ومبراع نىل بير ْلرك ْتري ثر مقرع يف حمنرة اْريأة العنمرن وبراقي
النُاء يُجن سنني لكن اهلل تعاىل منقذ ْن الُجن ومعلمه تأومل األحادمث ،نرال
بربكة ذلك ُْقع أْني خنائن ْتي ،ث أصبح ْلكا عليما بعد أ( ْلك قلرُب النراس
بأخ اقه وحُن تردبري  .ومنرا مرأتي أولُرك اإلخرُة املترآْيو( ذلريلني برني مدمره يعُرُ
عنم بنُُه الكبرية وقلبه اليحي ومقُل هلر

( عقلَريإكو ْ الْيقر إُمق قم إغُفريْ اللار ْه
ال تقثإيقمر ق
وَ

حمفنيقل امُسررف  ،)44وجيمررع اهلل
لَكو ر إ وقمْ ر قُ َأ إرحق ر ْ ال ريُا ف

لرره ْررع أبيرره وأخيرره.

واستعار رسُل اهلل اصلى اهلل عليه وآله) هُس الكلمة حني عل قيمش هُس الُعل
حتى هتي اهلل عليم وْكنه ْن رقابم يف عقي دارم ْكة أعاد عليم كلمرة أخيره
الكيم مُسف اعليه الُ ام) وقال اصلى اهلل عليه وآله) اال تثيمر( علريك اليرُم
اذمبُا اهت اليلقاء) بعد أ( استنيقم

ْا تيوهي اع اً بك  ،قالُا اأخ كيم وابرن

ع كيم )ا ،)1ومذا نقيار ْنم بُمُ ذاته اصلى اهلل عليه وآله) .
 - 6احلث على طل( العل والتعل والتُقه بكل ْا مقيب نىل اهلل سربحاهه ومنمرد ْرن
املعي ة به ،وقيل أ( يف القيآ( أكثي ْن
( )1تفسير نور الثقلين.490 / 1 :

ُمائة آمة حتث على العلر والتُكري وترث
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على العلماء وتذمّ ا مل وا م اء وتتف عاقبتم  ،حترى جعرل القريآ( صرُة الُقره
والعل واملعي ة باهلل تبرارك وتعراىل سرببا ملضراعُة قرُة املرؤْنني علرى أعردائم عشرية
فري
أضعاف حبُ( التعليل املُتُاد ْن ذمل اآلمة الشريمُة ،قرال تعراىل ومقرا أَمُّمقرا النُب ُّ
حقيِّضَّ ا ْل ْم إؤْفنفنيق عقلَى ا ْلقفتقالَّ نَّ( مقكون ِّْنكو إ عفشإريْو(ق صقرابفيْو(ق قمغإلفبْرُْا ْفُقتقر إينَّ وقنَّ( مقكورن
ِّْنكو ُِّْقة قمغإلفبُْاْ َألُْاً ِّْنق َّالذفمنق َكَُيْواْ بفرأَهُمْ إ قَر إُمٌ الَّ قم ُْقَمْرُ(قل ااألهُرال  )62بينمرا
جعل الترب الذي مُ ْن األسباب املممة للنتي مبثابة زمادة القُة ضعُاً واحداً قر
ضعإُاً ( مقكون ِّْنكو ُِّْقة صقابفيقة
قال تعاىل واآل(ق خ َّقُفق اللاهْ عقنكو إ وقعقلف ق َأ(ُ فيكو إ ق
ف قم إغ فلبْررررُْا َأ ْلَُرر ر إي َّن بفرر رَّ إذ َّ( اللارر ر فه وقاللارر ر ْه ْقرر ر قع
قم إغ فلبْررررُْا فْقُتقرر ر إي َّن قونَّ( قمكوررررن ِّْررررن وك إ َألْرر ر ٌ
التُابفيَّمنقلااألهُال .)66

ومذا الُقه شاْل لكل هُاحي احلياة ،ماذا ضخ القيآ( ْن أ كرار تنردرج يف ْرا
إم نَّ(
ال تقمَّنْرُاْ فري ابإفتغقراء ا ْلقَرُ َّ
ميكن تُميته قه املُاجمة ْرع الكُرار قرال تعراىل و قو َ
ال قم إيجْرُ ق( قوكَرا ق( اللار ْه
تقكوُهُْاْ قت ْأَلمُْ(ق ََّهُمْ إ قم ْأَلمُْ(ق َكمقا قت ْألَمُ ق( قوقت إيجْرُ ق( ْفر قن اللار فه ْقرا َ
عقلفيمًا حقكفيماًل االنُاء  ،)102لماذا الُريار ْرن لقرائم ْرا داْر األضريار حترل
برراليي ني والُرريو أهك ر تيجررُ( ْررا عنررد اهلل يف اآلخررية رر ا خُررارة ،بينمررا م ر ال
ميجُ( ْا عند اهلل شيُاً نال العذاب األلي .
ث
حتُْهْمْ ِّْنق اللَّرهف َأَتقرامْ ْ اللَّرهْ ْفرنإ حقيإر ْ
وقُله تعاىل ووقظَنُُّا أَهُمْ ُْافهعقتْمْ إ ْ
ني
لَر إ مقحإتقُفربُْا وققَرذقفق فرري قولورُبفمَّ ْ اليُّعإر(ق مْصإيَّبْرُ ق( بْيْررُتقمْ فبأَمإردفممَّ إ وقأَمإردفي ا ْلمْر إؤْفنف ق
َاعإتقبفيْوا مقا أوولفي األَإبتقارَّل ااحلشي .)4
ب أَ( قمقتص َّقلُورُْا
ألعإريقا ف
ل ا ْل قمدفمنقر فة قوْقر إن حقر إَُل ْم ِّْر قن ا َ
ألمإر َّ
وقُله تعاىل وْقا كَا ق( َ
(
ال قهتقر ٌ
عقن رُسُْلَّ اللاهف قوالَ مقيإغَبُْاْ فبأَهُوُفمَّ إ عقن ُهُُْفهف قذلفكَ فبأَهُمْ إ الَ ْمتفريبْمْ إ َظمقرأ قو َ
 ا
ْو هُريإ ً
ٍّ
ظ الْ وكَُّرارق قوالَ مقنقرالوُ ق( ْفر إن عقرد
ص قمتقة في سقبفيلَّ اللاهف قوالَ مق َيؤْو ق( قُْإطفًُا قمغفي و
قوالَ ْق إ
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ح َّن(ُ اللار قه الَ ْمضفرري ْع َأجإ ر قي ا ْلمْحإُفرنفنيق ،قوالَ مْن فُقوررُ ق( قه َُقَر ًة
( لَمْر بفر فه قعمق رلٌ صقررالف ٌ
نَّالَّ كوتفر ق
( لَمْ ر إ لفيقجإ رنَّمقمْ ْ اللا ر ْه َأحإُق ر قن ْقررا كَرراهُْْا
صقرغفريقةً قوالَ كَ ربفريقةً قوالَ قمقْ َيعْررُ(ق وقادفم رًا نَّالَّ كوتف ر ق
قم إعمقلوُ(قل االتُبة  )141 - 140لماذا التقاعس والتقترري يف تقردم ْرا تقتضريه
طاعة اهلل تبارك وتعاىل ْن جمد وْال وملاذا سُء الظرن براهلل تعراىل مرذا الرذي معررتي
النرراس حررني ميلرر( ْررنم د ررع ْررا بررذْتم ْررن حقررُو شرريعية كرراخلمس والنكرراة
وحنُمما
رنج
حقا رًا عقلَيإنقررا هْر َّ
ك ق
وْنمررا قُلرره تعرراىل وثْ ُ هْنقجِّرري رْسْ رلَنقا وقالَّ رذفم قن آْقنْررُاْ كَ ر قذلف َ
ا ْل ْم إؤْفنفنيقل امُهس .)103
وْنما مذ اآلمرا املباركرة ْرن سرُرة حممرد ،ونذا اسرتيع أ( تنتقرل بيوحرك
و كيك وقلبك نىل تلك الُرتة النْنية الُعيدة ْن حياة البشريمة وتتترُر أهرك ضرمن
ا ماعررة املؤْنررة احملييررة بيسررُل اهلل اصررلى اهلل عليرره وآلرره) الرريت واكبترره ْررن النْررا(
التع( أول اليسالة عندْا كاهُا قلة ُْتضعُني تُُْم قيمش سرُء العرذاب حترى
مذ الُرتة الريت دب يمرا العجرن واليرأس لردى املشريكني بعرد وقعرة األحرناب حيرث
أصبح زْام املبادرة بيد رسُل اهلل اصلى اهلل عليه وآله) وتُال اهتتاراتم ْرن رتح
احلدمبية نىل تح خيررب و رتح ْكرة واليرائف ثر الريمن وا نمرية كلرما ،تترُر اهرك
مناك ومننل عليك مذا اخلياب القيآهي العظي وْن لد( ربك وْدبي أْرُرك وخرالق
قن
حم َّ
الُرررمُا واألرض متحرررد نليرررك ْباشرررية ليقرررُل لرررك وبفُإر ر َّ اللار ر فه الر ر ُي إ
ل أَ إعمقررالَمْ إ ،وقالَّرذفم قن آْقنْررُا
الر ُيحفي َّل والَّرذفمنق َكَُريْوا وقصقرردُّوا عقررن سقربفيلَّ اللَّر فه أَضقر ُ
رق ْفررن رُبِّمَّر إ َكَُّر قي عقرنإمْ إ
حمُردٍ وقمْر قُ الْحقر ُّ
وق قعمفلورُا التُررالفحقا ف وقآْقنْررُا فبمقررا هْررنِّ قل عقلَررى ْْ ق
ك فبَأ ُ( َّالذفمنق َكَُيْوا اتُقبعْرُا الْبقاطفرلق وقَأ ُ( الَّرذفم قن آْقنْرُا اتُبقعْرُا
ح بقالَمْ إ ،قذلف َ
سقيُِّقاتفمَّ إ وقأَصإلَ ق
ب
الْحققُ ْفن رُبِّمَّ إ َك قذلفكَ قمضإيَّبْ اللَّ ْه لفلنُاسَّ َأْإثقرالَمْ إ ،ر ذا َلقفيرتْ ْ الَّرذفمنق َكَُريْوا َضقريإ ق
ب
اليِّقَابف حقتُى نذا أَثإصقنْتمُْمْ إ َشْدُّوا ا ْلُقثقاوق ََُّْا ْقّناً قب إعدْ وقنَُّْا فدقاء حقتُرى قتضقرعق الْحقريإ ْ
قالذفمنق قوتفلوُا في
أَ إوزقارقمقا قذلفكَ قوَلُإ مقشقاء اللَّهْ الهقتتقيق ْفنإمْ إ قولَكفن لِّيقبإ ول قُ قب إعضقكو بفقبعإضٍ و َّ
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جنُر َة قع ُي َمقرا
خ ول ْم ْ ا ْل ق
ح بقراَل ْم إ ،قومْر إد ف
ل َأ إعمقراَل ْم إ ،سقرقي إمدفم َّم إ قوْمتإر فل ْ
الل فه َلَرن ْمضفر ُ
ل َّ
سبفي َّ
ق
َل ْم إ ،مقا أَُّممقا َّالذفم قن آ قْنْرُا نَّ( تقنتْريْوا اللَّر قه مقنتْر إي وك إ قوْمثقبِّر إ َأقْردقا قْ وك إ ،وقالَّرذفم قن َكَُريْوا
ضلُ أَ إعمقالَمْ إ ،قذلفكَ فبأَهُمْ إ كَيَّمُْا ْقا أَهرنقلق اللَّرهْ َرَأحإقب َ أَ إعمقرالَمْ إ ،أَ َلَر إ
َقتعإُاً لَّمْ إ وقأَ ق
ألرإضَّ َيقنظو ريْوا كَيإ رفق كَررا ق( عقاقفبق ر وة الَّ رذفم قن ْفررن قَ ربإلفمَّ إ قدُْ ريق اللَّ ر ْه عقلَ ريإمَّ إ
مقُف رريْوا فرري ا َ
قولفلْكَا فيَّمنق َأْإثقالومقا ،قذلفكَ فبَأ(ُ اللَّهق قْ إُلَى الَّرذفمنق آْقنْرُا وقَأ(ُ الْكَرا فيَّمنق ال ْقر إُلَى لَمْر إا،)1
خلْ َّالذفم قن آْقنُْا وق قعمفلوُا التُالفحقا ف جقنُا ٍ تقجإيَّي ْفن تقحإتفمقا األَهإمقارْ وقالَّرذفم قن
َّن(ُ اللَّهق ْم إد ف
ي
ألإهعقرا ْم وقالنُرا ْر قْثإرًُى َّلمْر إ ،قوكَرأَمِّن ِّْرن َق إيمقر ٍة مفر ق
لا َ
َكَُيْوا مققتمقُتعُْ(ق وققم ْأكولوُ(ق َكمقا تق ْأ وك ْ
ك أَمإ َلكْنقامْ إ َ ا هقاصف قي لَمْ إ ،أَ َمقن كَا ق( عقلَى بقيِّنقر ٍة ِّْرن
ك الَّتفي َأخإ قيجقتإ َ
أَشقدُّ وقُُ ًة ِّْن قَيإمقتف َ
رُبِّرهف َكمقررن زْمِّر قن لَر ْه سْرُ ْء قعمقلفرهف وقاتُقبعْرُا أَمإرُقاءمْ إل احممرد ،)12- 1ووقعقردق اللَّر ْه
ألرإضَّ َكمقرا اسإرتقصإ َلفق الَّرذفم قن
َّالذفمنق آْقنُْا ْفنكو إ وق قعمفلوُا التُالفحقا ف لَيقُإتقصإفلَُنُمْ فري ا َ
قردَلُن ْم ِّْرن قبعإر فد خقرُإ فمَّ إ َأْإنًرا
ْفن َق إب فل َّم إ قوَلْيمقكِّرقن ُن َلمْر إ دفمرقن ْم ْ الَّرذفي ا إرقتضقرى َلمْر إ قوَلْيب ِّ
ك مْر ْ ا ْلَُاسفرقوُ(قل االنرُر
قمعإْبدْوهقنفي ال مْش َّإيكوُ ق( بفي شقيإًُا قوْقن َكَُ قي قب إع قد قذلفركَ َأو إولَُفر َ
.)22
ومُ أثناء ذلك حيذر ْن حمراوال املنرا قني الرذمن خيرذلُ( املرؤْنني عرن ُْاجمرة
األعررداء ومُررصيو( ْررن ضررعف نْكاهيرراتم ْتغ را لني عررن سرري قررُة املررؤْنني ومرري
اتتاهل باهلل تبارك وتعاىل ،امسعره سربحاهه مقرُل ونَّذإ قمقورُلْ ا ْلمْنقرا فقوُ(ق وقالَّرذفم قن
ل عقلَرررى اللاررهف رر ( اللارر قه عقنَّمر ر ٌن
ض غَرر ُي مقررؤْالء دفمررْنمْ إ قوْقرررن مققتُقكَّرر إ
فررري قولورررُبفمَّ ُْرريق ٌ
حقكفي ٌلااألهُال .)24
( )1وهذه اآلية تمثل اإلطار العام لهذه المقابلة ا المؤمنين لهم مولى يرعاهم ويتولى تربيتهم وسعادتهم
وصالحهم وهو اهلل تبارك وتعالى بينما الكفار ال مولى لهم وإنما موالهم الشيطان الضعيف الذي يفر
عند المواجهة ويخذلهم [وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّْيطَانُ َأ ْعمَالَهُمْ َوقَالَ الَ غَالِبَ َلكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ
كصَ عَلَى عَقِبَيْهِ َوقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا الَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ
َّلكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ َن َ
وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ] (سورة األنفال.)41 :
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وتندرج يف مذا الُياو  -أع

قه املُاجمة ْع الكُار  -كل الُعُد اإلهليرة

بالنترري والغلبررة ووراثررة األرض ،وأ( العاقبررة هلر  ،وأ( اهلل ْعمر  ،وتنررنل امل ائكررة
عليم بالُكينة ْن ربم  ،ور ع اخلُف واحلن( عنم  ،وعقرد صرُقة الشرياء ْعمر
يشرررتي ْررنم أهُُررم وأْررُاهل والررثمن ا نررة ،وكررذا ْضرراعُة القرريض هلل تبررارك
وتعاىل واإلهُاو يف سبيله .وال مُع مذا املصتتي كل التُاصيل.
واحلقيقة الكربى اليت مثبتما القريآ( الكريم بمرذا التردد أ( النتري واهلنميرة أْرام
العدو اخلارجي  -الكُار  -ن ا مي يع النتي واهلنميرة ْرع العردو داخرل الرنُس
األْارة بالُُء ومُ الشييا( ،رتا عندْا معد املؤْنني خب ا ة األرض ووراثتمرا وْرن
عليما هه جيعل اخليرُة األوىل يف ذلرك نصر اا الرذا وتيبيرق املرنمج اإلهلري علرى
إض
ألر َّ
الررنُس أوال ،قررال تعرراىل ووقهْيَّمرر ْد أَ( ُهمْرر ُن عقلَررى الَّررذفمنق اسإْتضإرر فعُوُا فرري ا َ
ألرإضَّ وقهْريَّي ف إيعقر إُ(ق وقمقاْقرا ق(
جعقلَمْ ْ ا ْلُقارَّثفنيق ،وقْهمقكِّرنق لَمْر إ فري ا َ
جعقلَمْ إ َأفئ ُمةً وقهق إ
وقهق إ
ح قذرْو(قلاالقت
قوجْنُْدق ْممقا ْفنإمْ ُْا كَاهُْا مق إ

 ،)6 - 2أوالً جعلم أئمة ومُ

معر تيمررري ذواتمر وتننمممررا ،ومؤكررد أ( ال قيمررة للنترري علررى الكُررار نذا مل مكررن
ْقرتهاً بالنتي على الشييا( ونخ ا :العمل هلل سبحاهه أل( العمل أ( مل مكن ابتغاء
ْيضاة اهلل م والكُار على حد سرُاء وك اممرا أمرل دهيرا وْرا هلمرا يف اآلخرية ْرن
هتي(.
مث اً يف خض منمية املُلمني يف ْعيكة أحد واخلُارة األليمرة الريت حلر بمر
ج إمعقا(َّ نَُّهمقا اسإتقنقلَّمْ ْ الشُريإيَا ْ(
ون ُ( َّالذفم قن قتَُّقلُإْا ْفنكو إ قم إُ قم الْقتقَى الْ ق
خياطبم سبحاهه َّ
بفقبعإضَّ ْقا كَُقبُْاْلا آل عمريا(  )122مرنميتم وندبرارم كرا( بُرب( ْرا اكتُربُا
ْن الُريُا  ،وباملقابرل مقرُل تعراىل ونَّ( تقنتْريْوا اللَّرهق مقنتْر إيكو إلا حممرد ،)2
وهتي اهلل مكرُ( بياعتره تبرارك وتعراىل ونال هره غر عرن العراملني ،واآلمرة املتقدْرة
ووق قعدق اللَّهْ َّالذفمنق آْقنُْا ْفنكو إل ،وْن منا خاط( رسرُل اهلل اصرلى اهلل عليره والره
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وسل ) سيمة جمامدمن عاد ْن القتال اْيحبا بك  ،قضيت ا ماد األصغي وبقري
عليك ا ماد األكرب .قيل وْا مُ ما رسُل اهلل قال جماد النُس)ا.)1

عندْا ممت املُلمُ( اليُم بأْي الدولة التميُهية اللقييرة ومُرعُ ق( نىل نزالتمرا،
عليم أ( ملتُتُا نىل أ( مذ الدولة ْا مي نال أحد األعياض امليضية اليت تظمي على
جُررد األْررة اإلسرر اْية هتيجررة وجررُد ْرريض كرراْن يمررا مررُ األصررل والعلررة هلررذ
األعياض ،وامليض مُ ابتعاد املُلمني عن املنمج اإلَّهلي يف حيراتم ر ا منبغري هلر
االمتمام باألعياض امليضية والغُلرة عرن علرة مرذ األعرياض ،ومكرُ( ْثلرم كمرا
ا)4

جييي يف ساحة ْتارعة الثريا(  -علرى تشربيه احرد املُكريمن

 -رالثُر اهلرائج

ميكن كل ممه وعدائه وغضبه وقُته على اخليقة احلمياء ومغُل عن املترارع احلاْرل
هلا ،ياا مذا املتارع مغيز يف عنقه اخلناجي اليت تتي( ْقتله ومُ غا ل عنره حترى
ميُ ومُنى  .ا مكُ( حالنرا كحرال ذلرك الثرُر ! وأهر تريى أ( األْرة تقررتب ْرن
النتي على أعدائما كلما اقرتب ْن النتي على أهُُما ومبقردار ْرا تعرُد وتيجرع نىل
اهلل تبارك وتعاىل.

 - 2تكيار واستميار جيعا الع اج وعدم االكتُاء بعيض العر اج ملرية واحردة عنرد
التتدي لتتحيح حالة ْنحي ة أو سد هق
عقيردتما أو سررلُكما ،مررث اً جترد قتر

( )1الكافي ، 11/5 :باب :وجوه الجهاد.
( )1وهو :الشيخ جودة سعيد.

أو ع اج خلل ُْجرُد يف كري األْرة أو
بعررض األهبيراء قررد تكررير أكثري ْررن عشرري
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ْيا وكل طيا لره ذوقره وأثري ودور يف حتقيرق الغريض ومررتك اهيباعرا غرري الرذي
مرتكه اآلخي وا( كا( ا ميع بنُس املضمُ(.
عندْا هيمد أ( تنراول قضرية ترربّج املريأة أْرام اليجرل وخ اعتمرا وهتر( هُُرما
شيياهاً متد عن ذكي اهلل تعاىل وطاعته لتجُيد قُل نبلريس عمليراً وألَ ْقعْر قد ُ( لَمْر إ
خ ْل فُمَّر إ قوعقر إن َأ إممقرافهمَّ إ وقعقرن
ك ا ْل ْم إُقتقفي ق ،ثْر ُ آلفتيقرُن ْم ِّْرن بقر إي َّن َأمإردفم َّم إ قوْفر إن ق
صيقا َط َ
ف
جدْ َأكْثقيقمْ إ شقراكفيَّمنقل ااألعرياف  ،)12 - 16ومرذ الُاسرقا
قشمقآئفلفمَّ إ قوالَ تق ف
مُتعملنق شتى األسالي( لغُامة اليجرال ونمقراعم يف املعترية ْرن الُرُُر املترربج يف
الشررارع نىل احليكررا املتميعررة يف ا اْعررا نىل نبررداء ُْرراتن ا ُررد نىل اليماضررة نىل
املشامد اخلليعة يف الُن.
عندْا هيمد أ( هتتردى ملُاجمرة مرذا الرداء الُتراك يف امتمرع ريمكن ْعا تره يف
كترراب عررن الظررُامي االجتماعيررة املنحي ررة وكترراب عررن قضرراما املرريأة وكترراب عررن اثرري
اليماضررة والُررن يف ترردْري أخ اقيررا امتمررع وكترراب عررن ْشرراكل طلبررة ا اْعررا
وممُْم وتيلعاتم وكتراب برنُس املضراْني عرن الشرباب وكتراب عرن قره العائلرة
ومتضمن اليواب األسيمة واالجتماعية و ق تعالي الشيمعة ومكذا ال( مرذ املشركلة
اخليرية تدخل يف مجيع مذ احملاور ،وتناوهلا يف كل احملاور معييما صُرة و يا غرري
الذي معيى عند عيضما يف حمُر آخي ،وال اقل ْن ازدماد عدد الشيائح اليت ختاطبما
مذ الكت( وبالنتيجة تكُ( التُرة ْتكاْلة عندْا تْتناول ْن مجيع االجتاما ا.)1
 - 5سلُك خمتلف الييو هلدامة اإلهُا( وملا كا( له عُامل ث اثة مري الرنُس والعقرل
والقل( تجد قد سصيما مجيعا ووظُما الستمالة البشي نىل طاعة اهلل تبارك وتعاىل
وقد شيح ذلك بشيء ْن التُتيل يف دروس ا لنيجع نىل القيآ().
وجتد كثرياً ْا مُتنيق الُيية ومُتثريما وقد وصف علرة نهرنال القريآ( يف بعرض
األحادمررث أهرره اليُررتثري كررُاْن يرريتم ) ر ( الُجرردا( أوضررح دليررل وأصرردقه ال
( )1تم إصدار كتيبات ونشرات تغطي كل هذه المحاور المذكورة بفضل اهلل تبارك وتعالى.
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مناقش يه أحد ،استمع نليه تعاىل ومُ خياط( الُيية يف نثبا التاهع وأَ َريقأَمإتْ
ح ْيثْررُ(قَ ،أأَهررْت إ
ص ولقوُهقرر ْه َأ إم قهحإرر ْن ا ْلصقررافلقوُ(قل،وَأ َ قيَأ إمْت ُْررا قت إ
ُْررا ْت إمنْررُ(قَ ،أأَهررْت إ قت إ
تق إنرقعُْهقهْ َأمإ هقحإرنْ النُارَّعْرُ(قل،وأَ َ قيأَمإتْ ْ ا ْلمقراء الَّرذفي تقشإريقبُْ(ق ،أَأَهرتْ إ أَه قنلْْتمْرُ ْ ْفر قن
ج قيقتمقا َأ إم
ح ْن ا ْلمْن َّنلورُ(قل،وَأ َ قيَأ إمْت ْ النُرا قر َّالتفري تْرُرْو(قَ ،أأَهرْت إ أَهشقر ْأْت إ شقر ق
ا ْل ْم إن َّ( َأ إم قه إ
هقحإرر ْن ا ْلمْنشفررؤْو(قلاالُاقعة  ،)24 - 25أو مقررُل تعرراىل ومررُ يف ْقررام عترراب
اإلهُا( العاصي ومقرلإ جقرنقاء اإلَّحإُقرا(َّ نَّال اإلَّحإُقرا(ْل االريمحن  ،)60وأهر
حتْرُمقال انبريامي
ال تْ إ
تي ل يف هع اهلل تبارك وتعاىل ووقنَّ( قتعْردُّوْا فه إعمقر ق اللار فه َ
.)32

واآل( هقُل كيف الُبيل نىل نعرادة القريآ( نىل احليراة واالسرتُادة ْنره ،ومتحمرل
ُْؤولية ذلك طي ا( امتمع واحلُزة الشيمُة اليت مي عنُا( ورْرن وعري األْرة و كيمرا
وُْتُاما الدم

قد قلنا ن( أم وظيُة تقُم بما احلُزة يف امتمع مي طيا ُْامي القيآ(

ورؤا وتتررُراته وأخ اقرره وعقائررد  -الرريت أشرريها نىل بعضررما  -نىل امتمررع بررالُم
التحيح النقي كما ميمد القيآ( وبالشكل املناس( ليكُ( دور اع ا يف حياة األْة ومكُ(
ذلك بعدة قنُا كاملنرب احلُي واحملاضيا والندوا وخي( ا معة وا ماعة والكتر(
وام ا والنشيا وحنُما.
ولكن قبل ذلك جي( نعادة القريآ( نىل ْنرامج الدراسرة احلُزومرة ومرت ذلرك علرى
ُْتُمني
األول ال دراسررا األوليررة أي ُْررتُى املقرردْا والُرريُا االبتدائيررة يعيررُ(
املنامج التالية

ا)1

( )1أدخل سماحة الشيخ هذه المفردات كلها في برامج الدراسة في جامعة الصدر الدينية التي يشرف
عليها.
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 - 1حُررظ وترر اوة القرريآ( الكرريم وضرربيه بالشرركل و ررق قُاعررد اللغررة العيبيررة ونتقررا(
قُاعد جتُمد ضمن اإلطار الشيعي.
 - 4تُُرررري نمجرررالي لبلُررراظ ولرررُ علرررى حنرررُ شررريا املُررريدا كمرررا يف تُُرررري شررررب
وحنُ ،ليأخذ اليال( أ كاراً عاْة عن ْعاهي القيآ( .
 - 3دراسة علُم القيآ( ،وأ ضل كتاب يف ذلك االبيا() أو ْقدْة كتراب آالء الريمحن
امليبُعة يف أول تُُري شرب.
 - 2نقاْة املُابقا يف العلُم املصتلُة عن القيآ( وختتي

جُائن للُائنمن واملتُُقني.

الثاهي الدراسا العالية ومكُ( على شكل عدة خيُا
 - 1ررتح برراب التصت ر

يف الدراسررا القيآهيررة ،وأ ضررل وق ر لرره مررُ بعررد نكمررال

الُيُا العالية حيث معد اليال( املتصت

ْنمجاً خاصاً بره وميكرن أ( مُْرتُاد ْرن

بعض الكت( املُجُدة بعد أ( جييى اختبار ْعني الكتشاف أملية اليالر( الرذي ميمرد
التصت

يف مذا امال ومُريٍ هلرذ الدراسرة ْرع ترُ ري املترادر ذا الترلة ليكرُ(

ْدرساً أو ُُْياً أو باحثاً قيآهياً.
 - 4دراسة تُُري القيآ( بشكل ْعمق أْا كل القيآ( أو آما وْقراطع ْنتقراة ْنره ختردم
مد ا ْعينا ،وميكن ا( متصذ احد التُاسرري ْتنراً مترُىل املردرس شريحه والتعليرق عليره
ونضررا ة ْررا ميكررن نضررا ته ْررن املعلُْررا النا عررة املُررتُادة ْررن التُاسررري واملتررادر
األخرريى ،ويف رأمرري القاصرري ن( أ ضررل ْترردرمن ممررا امليررنا( ويف ظرر ال القرريآ( أل(
لكل ْنمما اجتامًا خاصًا يف التُُري غري اآلخي معلمه ْن همل ْن ْعار مما.
 - 3وضع ْنامج للدروس يف ُْامي القيآ( وتتُراته وهظيماتره وأطيوحاتره و لُرُته
يف الكررُ( واحليرراة بعررد أ( مكررُ( اليالرر( قررد أخررذ تُُرررياً امجاليراً أللُرراظ القرريآ( يف
دراسته الُابقة ،وحتتل مذ األُْر بدراسرة آمرا القريآ( دراسرة ُْضرُعية ولريس
بالييمقة التجنمُية املتعار ة ون( كاه مذ الييمقة مي األساس لتلرك ،وقرد قارهر
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بني املرنمجني يف كترابي املصيرُط اْردخل نىل تُُرري القريآ() الرذي معرد مرذا البحرث
ْقدْة له.
وميكن على املُاضيع العلمية أي اليت هلا واقع ْعان سُاء على صرعيد العقائرد أو
األخ او أو الُكي ،تتناول ْث اً التقرُى ،التررب ،الُقره ،التُحيرد ،اإلْاْرة ،الُالمرة،
الشييا( ،املعاد ،امتمع املُل ْقُْا بنائه وعُاْرل اهميرار  ،اليجراء واألْرل ،املُعظرة
والعربة ،سنن اهلل يف األْ وامتمعرا  ،ومكرذا ،وعندئرذ سرتتغري الكرثري ْرن أ كارهرا أل(
املعرراهي املتداولررة اآل( لبلُرراظ القيآهيررة ال تنيبررق بالضررب علررى الُم ر القيآهرري هلررا حبُرر(
استقياء ُْردما يف القريآ( بُرب( ْرا ترياك ْرن غبرار الترأوم ا والتُُرري براليأي وحتكري
األمُاء والتعتبا ومح ا املغيضني وغريما.

وقد عيضنا قبرل قليرل ُْمرُم ا امليرة يف املتريلح القيآهري وصرُا وخترائ
امتمع ا املي والبدائل اإلهلية اليت مقدْما القيآ( ومكذا كنمُذج ملُمُم اجتماعي.
وأقدم اآل( الُم القيآهي للُظ حُزوي ومُ االُقه) كمثرال آخري ،الُقره مترداول
عندها على اهره العلر باألحكرام الشريعية رغر أهره يف املتريلح القيآهري مبعنرى املعي رة براهلل
تبارك وتعاىل وال ْ ازْة بينمما كما مُ واضح بل النُبة بينمما العمُم ْن وجه.
ِّمن
ال قهَُر قي ْفررن كوررلِّ فيإقَر ٍة ِّْرنإمْ إ طَآفئَُررة لِّيققتَُقَّمْررُاْ فرري الررد َّ
ُري اآلمررة الشرريمُة و َلَر إُ َ
جعْررُْا نَّلَريإمَّ إ َلعقلَّمْر إ مقحإر قذرْو(قل او464ل) وحنررن هعلر ا( احلررذر
قولفيْنر فذرْواْ قَر إُْقمْ إ نذا قر ق
والتقررُى ال منشررآ( ْررن املعي ررة باألحكررام الشرريعية بررل للحررذر ْناشررُه اليوحيررة والنُُررية
والعقلية وبعد حتُل التقُى واملعي ة يف القل( مند ع نىل تعل األحكام الشيعية وتيبيقما
وتُتييع أ( جتيب ذلك بنُُك اقيأ كت( الُقه وتعمق يما ْن أوهلا نىل آخيما مل تيامرا
غذ قلبك بشيء أو زاد

يه احلذر والتقُى وك رأمنا قيما باملعنى االصري احي ومرُ

ْك( على الدهيا وبعيد كل البعد عن اهلل تبارك وتعاىل.
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والقيآ( مقر

ي آتقيإنقرا ْ آمقاتفنقرا
علينرا خررب ْثرل مرذا الُقيره ووقاتإرلْ عقلَريإمَّ إ هقبقرَأ الَّر فذ ق

خلَر قد َّنلَرى
َاهُقلَخق فْ إنمقرا ََأ إتقبعقر ْه الشُر إييَا ْ( َكَرا ق( ْفر قن ا ْلغقراوَّمنق ،قولَر إُ شفر إُنقا َل قي َ إعنقرا ْ فبمقرا قوَل فكنُر ْه َأ إ
ل
ك قْثقر ْ
ث َأ إو قت إت ْيكْر ْه قم ْلمقرث ُذلفر َ
ل قع َليإر فه قم ْلمقر إ
حمفر إ
( نَّ( قت إ
ل ا ْل َكلْر ف
ض وقاُتقب قع قمُقا ْ َ قمقثلور ْه َك قمثقر َّ
أل إر َّ
اَ
ا ْلقَ رُإمَّ الَّ رذفمنق كَ رذُبُْْا بفآمقاتفنقررا َا ْقتْ ر َّ ا ْل َقتق ر ق َلعقلَّمْ ر إ مققتَُكَّ ريْو(قل ااألعررياف - 122
.)126
وْن الشُامد على أ( ْعنى الُقه مُ املعي ة باهلل تعاىل جعل حمله القل( يف اآلما
الشيمُة ومُ حمل املعي رة احلقيقيرة براهلل تعراىل ،بينمرا األحكرام الشريعية حملرما العقرل ،قرال
صُقافلفف وقطوبفر قع عقلَرى قولورُبفمَّ إ َمْر إ الَ قم ُْقَمْرُ(قل االتُبرة
تعاىل ورقضُْاْ فبأَ( مقكوُهُْاْ ْقعق الْ ق
ب الَّ قم ُْقَمُْ ق( بفمقال ااألعياف .)124
 ،)52وقال تعاىل ولَمْ إ قولوُ ٌ
لذا جعل اآلمة مرذا الُقره أي املعي رة الياسرصة براهلل واملبردأ واملعراد سرببا ملضراعُة
ني عقلَى ا ْلقفتقالَّ نَّ( مقكون ِّْرنكو إ
في حقيِّضَّ ا ْل ْم إؤْفنف ق
القُة عشية اضعاف .قال تعاىل ومقا أَمُّمقا النُب ُّ
ال
عفشإيْو(ق صقابفيْو(ق قمغإلفبُْاْ ْفُقتق إينَّ وقنَّ( مقكون ِّْنكو ُِّْقة قمغإلفبُْْا َألًُْا ِّْ قن َّالذفمنق َكَُريْوْا بفرأَهُمْ إ قَر إُ ٌم َّ
قم ُْقَمُْ(قل ااألهُال .)62
ومؤكد مذا املعنى ْا ورد يف احلدمث الشيمف عن رسُل اهلل اصلى اهلل عليه وآلره)
قال اأال أخربك بالُقيه حقاً ْن مل مقن النراس ْرن رمحرة اهلل ومل مرؤْنم ْرن عرذاب
اهلل ومل مؤمُم ْن روا اهلل ،ومل ميخ

يف ْعاصري اهلل ومل مررتك القريآ( رغبرة عنره نىل

غري  ،أال ال خري يف عل ليس يه تُم  ،أال ال خري يف قياءة ليس يما تردبي ،أال ال خرري يف
عبادة ليس يما تُقه)ا )1مذا يف كتاب الُسائل .وللحدمث بقيرة يف ْتردر آخريا )4كالترالي
ا هه نذا كا( مُم القياْة هادى ْناد ما أمما الناس ن( أقيبك ْن اهلل تعاىل جملُاً أشدك لره
خُ اً ،ون( أحربك نىل اهلل أحُرنك عمر اً ،ون( أعظمكر عنرد اهلل هتريباً أعظمكر يمرا
عند رغبة ،ث مقُل عن وجل ال أ مجع لكر اليرُم خرني الردهيا وخرني اآلخرية ،يرأْي
( )1بحار األنوار ،46/1 :باب :صفات العلماء وأصنافهم ،حديث .1
( )1مدينة البالغة :صفحة  ،61عن كتاب الجعفريات.
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هل بكياسي يجلُُ( عليما ،وأقبل علريم ا برار بُجمره ومرُ راض عرنم وقرد أحُرن
ثُابم ).
رتى أ( صُا الُقيه كل ْرا مقريب نىل اهلل تبرارك وتعراىل ،ويف حردمث عرن أْرري
املؤْنني اعليم الُ ام) قال اكاه الُقماء واحلكماء نذا كات( بعضم بعضاً كتبرُا ث اثراً
ليس ْعمن رابعة ْن كاه اآلخية ممتره كُرا اهلل ممره ْرن الردهيا ،وْرن أصرلح سريميته
أصررلح اهلل ع اهيترره ،وْررن أصررلح يمررا بينرره وبررني اهلل عررن وجررل أصررلح اهلل يمررا بينرره وبررني
الناس)ا.)1
ويف حردمث عررن أبرري احلُرن اعليرره الُرر ام) اْررن ع اْرا الُقرره احللر والعلر
والتم  ،ن( التم باب ْن أبُاب احلكمة ون( التم مكُر( احملبرة ونهره دليرل علرى
كل خري)ا.)4
وميكن استُادة مذا املعنى با مع بني حدمثني ُي اخلترال عرن رسرُل اهلل اصرلى
اهلل عليه واله وسل ) اصنُا( ْن أْيت نذا صلحا صلح أْيت ونذا ُدا ُد أْريت
األْياء والُقماء)ا )3ويف الُسائل عن األْالي .بدل العلماء القياء ر ذا ضرممنا نليره احلردمث
اآلتي يف صُة القياء حنتل على املعنى املذكُر.
بني الُقيه باملتيلح القيآهي والُقيه باملعنى احلُزوي عمُم ْن وجه نذ قرد مكرُ(
قيمررا برراملعنى القيآهرري ومررُ لرريس كررذلك برراملعنى احلررُزوي نذ مُجررد الكررثري ْررن أوليرراء اهلل
العار ني وهل الكياْا املشمُدة ْع أهم مل مبلغرُا درجرة عاليرة يف العلرُم احلُزومرة وقرد
مكُ( العكس تجد شصتراً اْرتب ذمنره بالنظيمرا واأل كرار األصرُلية والعقليرة واملُرائل
الُقمية حبيث جتد ْلماً حتى بدقائق املُائل لكن قلبه غري ْعمُر بذكي اهلل تعاىل ولُ سرألته
عن أبُ ُْألة يف تمذم( النُس والُرلُك التراحل نىل اهلل تبرارك وتعراىل وتترُية البراطن
( )1الخصال :صفحة  116باب الثالثة.
( )1االختصاص.131 :
( )3تقدم مصدره في بداية الكتاب.
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وتيمري القل( لبقي ْتحرياً ،مثل مذا ليس قيما باملعنى القيآهي ،والكاْرل مرُ ْرن مجرع
املعنيني كما مُ شأ( علمائنا املقدسني الذمن بلغُا ْقاْاً عالياً يف الُقه واألصرُل وشراخما يف
العي ررا(،وم املقتررُدو( يف احلرردمث الشرريمف االُقمرراء أْنرراء اليسررل)ا ، )1ومبثررل مررذا
املنظار القيآهي جي( أ( هُم األحادمث الشيمُة لُ ا تضيع علينا ْعاهيه الُاْية.

ونهي منا أذكي حدمثاً واحداً ق مبني ُْؤولية احلرُزة الشريمُة عرن تُعيرة امتمرع
ومدامته ونص احه قد روي أ( رسُل اهلل اصلى اهلل عليه واله وسرل ) اخير( حمرد اهلل
وأثنى عليه ث ذكي طُائف ْن املُلمني أثنى عليم  ،ثر قرال ْرا برال أقرُام ال متعلمرُ(
ْن جرياهم وال متُقمُ( وال متُينُ( والذي هُُي بيرد لريعلمن جرياهمر أو ليرتُقمن أو
ليتُينن أو ألعاجلم بالعقُبة يف دار الدهيا ،ث هنل ودخل بيته ،قال أصرحاب رسرُل اهلل
اصلى اهلل عليه وآله وسل ) ْن مع بما الك ام قرالُا ْرا هعلر معر بمرذا الكر ام نال
األشعيمني قماء علماء وهل جريا( جُاة جملة.
اجتمع مجاعة ْن األشرعيمني ردخلُا علرى الرنيب اصرلى اهلل عليره وآلره وسرل )
قالُا ذكي طُائف ْن املُلمني خبري وذكيتنا بشي ما بالنا قال رسرُل اهلل اصرلى اهلل
عليه وآله) لتعلمن جرياهكر ولتُقمرن ولترأْيهم ولتنمرنّم أو ألعراجلنك بالعقُبرة يف دار
الدهيا ،قالُا ما رسُل اهلل أْملنا سنة ُي سنة ْرا هعلممر ومتعلمرُ( أْملرم سرنة ثر
ل قعلَرى فلُقرا َّ(
قيأ رسُل اهلل اصلى اهلل عليره وآلره) وولعفر قن الَّرذفم قن َكَُريْوْا ْفرن قبنفري َّنسإريقائفي ق
دقاوْودق وقعفيُقى اإبنَّ ْقيإمق ق قذلفكَ فبمقا قعتقُا ُوكَاهُْاْ قمعإقتدْو(ق ،كَاهُْاْ الَ مقتقنقا قم إُ(ق عقن ُّْنكَريٍ َعقلورُ ْ
س ْقا كَاهُْاْ قمُْعقلوُ(قل )ا.)4
لَبفُإ ق

( )1بحار األنوار 39/1 :حديث .31
( )1الميزان في تفسير القرآن 14 / 9 :في تفسير اآلية ،عن كتاب الدر المنثور.
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مررذ مرري بعررض املقرتحررا الرريت أقرردْما بررني مرردي احلررُزة الشرريمُة يف مررذا امررال
والُظيُة املشرتكة للجميع مي املُاظبة على ت اوة القيآ( واالستُادة ْنه آهاء الليل وأطياف
النمار وستعيف الكثري عن مذا ْن خ ال األحادمث الشيمُة اآلتية.
ومرذ الُظيُرة للحرُزة ال ختترم ون را خاطبنرام بمرا لُجُبمرا علريم أكثري ْررن
غريمرر  ،ونال ررامتمع كلرره ُْررؤول عررن اتبرراع مررذ اخليررُا حبُرر( ْررا مناسرر( كررل
يد ،ذوو املعي ة القليلة مبدأو( بقياءة التُاسري املبُية كتُُري شرب.
ونهي أهتح كل ُْل

 -ومُ ْا جيبته أها  -أ( مبدأ حياته ْع القيآ( بأ( متلرُ

يف ْتحف ُُْي كالذي ذكيها ليتُنى له مر ُْريدا اآلمرا خر ال ت اوتمرا ،ومُرتمي
علررى مررذا احلررال عرردة ختمررا نىل أ( ميتلررك ْعي ررة نمجاليررة بررالقيآ( ،ثر معررُد نىل هُررصة
املتحف متلُ يما ْع تيُمي قابليته بقياءة كت( التُُري املتقدْرة كراملينا( ويف ظر ال القريآ(
ومقيأ الكت( الريت شريح ُْرامي القريآ( أو تناولر القريآ( حبُر( املُضرُعا  ،حيرث
متصذ احدما عنُاها للبحث ث مُتقيا القيآ( تجتمع كل اآلما املتعلقة بذلك العنُا( ث
مُتنتج ْن اممُع تترُر القريآ( وهظيمتره  -وأهرا منرا اسرتعري مرذ املتريلحا الُكيمرة
ألجل استُناس األذما( بما ْع بعض التحُظرا

 -هلرذا املُضرُع الرذي مُررتض يره أ(

معاجل ْشكلة واقعية معيشما امتمع سُاء كاه عقائدمة أو أخ اقية أو كيمة أو غريما.
وقد مكُ( ْن األ ضل ْتابعة ذلرك ْرع بعرض ضر اء احلرُزة الشريمُة ليُجمرُم
وجييبُا عن تُاؤالتم وميشدوم ملا منُعم

( امتمع واحلرُزة احردمما مكمرل اآلخري،

احلُزة تُجه امتمع وامتمع مضغ على احلُزة لتكُ( مبُتُى املُؤولية ومبُتُى حاجة
األْة وطمُحاتما وُْاكبة للنْا( الذي تعيشه وعندئذ ستنُيز العناصي الكُُءة ْن احلرُزة
عن غريما وستعيف األْة ْن مُ األصلح هلا.
ن( القريآ( ال مُمر حرق ممرره نال عنرردْا حيملره اإلهُررا( كيسررالة مترلح بمررا هُُرره
والذمن ْن حُله ومُاجه بما اخليأ واالحنياف الذي مضريب بأطنابره علرى البشريمة ،عندئرذ
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معيش يف ْثل األجُاء اليت هنل يما وعندئذ تنُتح له أسيار  ،وال تكُي قياءته ميد التربك
ون( كا( يف ذلك ضل ال منكي.
وْن الضيوري أ( تتناول نحدى الدراسرا القريآ( حبُر( ترأرمخ هرنول آماتره ون(
كا( اإلملام بذلك تُتي اً أْياً ْتعُقّياً لعدم وجرُد دليرل قيعري عليره نال أهره ميكرن اقتنرا:
بعض ُْارد ومُتُاد ْن مذا البحث ُائد كثرية يف جمال ْعي ة خيُا القيآ( يف نصر اا
امتمع باعتبار هنل تدرجيياً حبُ( الُقائع واحلُاد .
ن( مذا التننمل املتدرج للقيآ( بدالً ْن الننول د عة واحدة له وقعره املباشري وترأثري
ث
الُعال يف احلاال اليت عا ما ،قال تعاىل ووققويإآهاً َيققْنقا ْ لفقتقْيقأَ ْ عقلَى النُاسَّ عقلَرى ْْكْر ٍ
وقهق ُنلْنقا ْ تقننَّم اًل ااإلسياء  ،)106وْا دام مُ كتاب تيبية ومدامة ونحياء  ا بد أ( مكرُ(
تدرجيياً وبليف يترف العر اج املناسر( يف الُقر املناسر( وبا يعرة املناسربة ال أقرل وال
أكثي وال قبل املُعد وال بعد  ،ومكذا أخرذ القريآ( بيرد مرذ األْرة بي رق لتجرد هُُرما بعرد
عقدمن ْن النْا( يف قمة الُمُ والكمال والي عة والعنة واملنعة.
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مشكُ النيب اْ )ن أْته مُم القياْة هلجريم كتراب اهلل تعراىل ،قرال تعراىل ووققَرا قل
قب َّن(ُ قَر إُْفي اتُصق رذْوا مق رذقا ا ْلقو ريإآ ق( ْقمإجْررُراًل االُيقررا(  ،)30وورد ْثلرره يف
اليُسْررُلْ مقررا ر ِّ
احلرردمث الشرريمف عررن اإلْررام التررادو ا )اث اثررة مشرركُ( نىل اهلل عررن وجررل ُْررجد
خياب ال متلي يه أمله ،وعامل بني جمال ،وْتحف ْعلارق قرد وقرع عليره غبرا ٌر ال مْقريأ
يه)ا ،)4واهلجيا( الذي مشكُ ْنه رسُل اهلل ا )ليس قر ْرن تريك قياءتره وت اوتره،
بل األخيي ْن ذلك مُ مجيا( العمل به ،قرال اإلْرام البراقي ا )ومرُ مرذكي أهرُاع قريّاء
القيآ( اورجل قيأ القيآ( حُظ حيو ه وضيّع حردود وأقاْره نقاْرة القرداا ،)3ر ا كثّري
اهلل مؤالء ْن محلة القيآ().
وليس ق القيآ( ككل مشكُ بل تشكُ كل آمة ْن آماته اليت مل مْعمل مبضرمُهما ،تشركُ
آمة وقول ال أَ إسَألوكو إ عقلَيإهف َأجإياً نَّال ا ْل قم قُدُةَ فري ا ْلقويإبقرىل االشرُرى ْ )43رن الرذمن تتبعرُا
( )1الخطبة الثانية لصالة عيد األضحى المبارك سنة .1431
( )1الخصال 141/1 :باب الثالثة ،ح.193
( )3القِدْح هو السهم ،وكان العرب يستقسمون باألزالم باستعمال القِداح ،وقال الطريحي في المجمع (كأنه
الذي يستقسم ويلعب به –يعني القرآن في الحديث أعاله -كما يستقسم بالقداح ،واهلل العالم) ولعل
استعمال اإلمام ( ) للتشبيه من باب أن السهم يوضع بالمقلوب في جفير السهام .وربما يكون اللفظ
(القَدَح) وهو اإلناء الكبير قال الطريحي( :وفي حديث النبي ( ال تجعلوني كقَ َدح الراكب) يعني ال
تؤخروني في الذكر ،ألن الراكب يعلق قدحه في آخر رحله عند فراغه من رحاله ويجعله خلفه) مجمع
البحرين ،491/3 :وجميع المعاني المحتملة مقبولة في وصف شأن الناس مع القرآن.
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 ا وسرجنًا وتعرذمباً وتشريمداً أو أقترُم عرن
عرتة الرنيب ا ) حتر كرل حجري وْردر قرت ً
ْقاْم الذي مُتحقُهه.
ل َمقرا ب َّقلغإر ق َّرسقراَلقت ْه
ك قونَّ( لَّر إ قت ُْعقر إ
ك ْفرن رُبِّر َ
وتشكُ آمة و مقا أَُّممقا ال ُيسُْ ْل ب ِّقل إغ ْقا أوهر َّن قل َّنَليإر َ
ك ْفرنق النُرراسَّ َّن(ُ اللار قه الَ مقمإ ردفي ا ْلقَر إُ قم الْكَررا فيَّمنقل ااملائرردة ْ )62ررن الررذمن
وقاللارهْ قم إعتفرمْ َ
اهقلبُا على األعقاب ومل معملُا بُصية رسُل اهلل ا )يف األئمة ْن بعد .
أللْبقابف َلعقلَّكو إ تقُتقوُ(قل االبقية ْ )124ن
وتشكُ آمة و قولَكو إ في ا ْل فقتقا َّ:حقيقاة قماْ أووفليإ ا َ
الررذمن عيلررُا مررذا احلكر ومل مُقاعررُا علررى نعرردام اإلرمررابيني القتلررة رغر ثبررُ ا رريائ
الُظيعة عليم حبجة ْعامدا حقُو اإلهُا( وحنُما .ومكذا بقية اآلما الشيمُة.

وحنن اليُم بني مدي شكُى آمة كيمية ومي قُلره تعراىل و َلَر إُالَ قهَُريق ْفرن كورلِّ فيإقَرةٍ ِّْرنإمْ إ
جعْرررُْا َّنلَررر إي َّم إ َلع َّقلمْررر إ قمحإررر قذرْو ق(ل
طَآفئَُرررة ِّلقيقتُ ََّقمْرررُْا فررري الررردِّم َّن قوفليْنررر فذرْوْا قَررر إُ قْ ْم إ َّنذقا قر ق
االتُبة .)144
ُي اآلمة دعُة لنص( ْن األْة لكي منُيوا ليل( العل والتُقه يف الدمن ثر التحريك بمرذا
العل والُقه نىل سائي الناس لريشدوم ومعلمُم ومأخذوا بأمدمم نىل ْا يه صر احم ،
ُرري اآلمررة تكليُررا( األول لعمررُم األْررة ،والثرراهي للنصبررة الررذمن التحقررُا مبعامررد العلرر
واحلررُزوا الدمنيررة ليررؤدوا اليسررالة الرريت حتملُمررا ،والتقتررري ْتحقررق بكرر ا االجتررامني،
وسررنتحد منررا عررن التكليررف األول ومررُ حررث األْررة علررى التُقرره يف الرردمن؛ أل( الثرراهي
هُجمه نىل احلُزة العلمية.
ون ا قل للنص( ْن األْة ألهه ليس الكرل ْرؤملني هلرذ الُظيُرة اإلهليرة ومرذا التشريمف
املبارك ،كاآلمة األخيى يف الدعُة نىل اهلل تبارك وتعاىل واألْي باملعيوف والنمي عرن املنكري
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رن
قررال تعرراىل و قولْ رتقكون ِّْررنكو إ وأُْررة مق ردإعُْ ق( نَّلَررى الْصقيإ ريَّ وقمق ر ْأْْيْو ق( بفررا ْل قمعإيْوفف وقمقنإمق ر إُ ق( عقر َّ
ا ْلمْنكَرريَّل اآل عمرريا(  )102ثرر شرريح اليوامررة صررُا مررذ ا ماعررة املكلُررة بمررذ
الُظيُةا.)1

ن( مذا احلث اإلهلي و َ َل إُالَ قهَُيقل ْترداو لقُلره ومقرا أَمُّمقرا الَّرذفمنق آْقنْرُاْ اسإرتقجفيبُْاْ لفلار فه
قولفليُسُْلَّ نَّذقا دقعقاكو فلمقا مْحإيفيكو إل ااألهُال  )42والتُقه يف الدمن مُ الذي حييري العقرُل
وميمي القلُب وممذب النُُس ومُمُ باليوا  ،ا مُع األْة نال االستجابة هلذ الدعُة.
وحتدد اآلمة النُبة املعقُلة لعدد النرا يمن نىل احلرُزا العلميرة للتُقره يف الردمن بيائُرة ْرن
كل يقة واليائُة يف اللغرة أقلرما ث اثرة ،وْعردل الُيقرة ث اثرة آالف ،النُربة املعقُلرة مري
واحد ْن كل ألف ،وأ( ال مقتتي االهضمام نىل احلُزة العلمية على ُة أو شيحية أو ْدمنة
أو أسية بل امليلُب أ( تنُي طائُة ْن كل يقة ْن املُلمني سُاء أكاهر الُيقرة عشررية أو
أمل ْدمنة أو رمف أو حي سك وحنُما.
وْا زال األْة بعيدة كل البعرد عرن حتقيرق االسرتجابة هلرذ الردعُة علرى صرعيد شرعبنا يف
العياو كيف نذا الحظنا ُْؤوليتما عن حيكة اإلس ام يف العامل كله أل( النجف األشريف
والعياو عاصمة اإلس ام وْنيلق الدعُة العاملية لدولة احلق والعدل.

ألُنا مجيعاً هدعُا مبا علمنا به اإلْرام املمردي ا )يف زْرا( الغيبرة أ( هردعُا االلرم نهرا
هيغ( نليك يف دولة كيمية) و يه اوجتعلنا يما ْن الردعاة نىل طاعترك والقرادة نىل سربيلك)
( )1راجع وسائل الشيعة :كتاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،أبواب األمر والنهي ،باب.1
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كيررف هكررُ( ْررن طرراليب مررذ الدولررة الكيميررة واملممرردمن هلررا والرردعاة نىل طاعررة اهلل تعرراىل
والقادة نىل سبيله ْن دو( التُقه يف الدمن وحتتيل العلُم الدمنية الشيمُة.

وتتحد اآلمة عرن تكليرف ُْجره للنصر( ْرن األْرة ليتُقمرُا يف الردمن ومرُ غرري تكليرف
عمُم األْة مبعي ة أساسيا دمنما ،حيث حتُل كت( احلدمث باليوامرا الريت تلرنم النراس
بالتُقه يف الدمن ،واحلد األدهى ْنه الذي ال معذر يه أحرد مرُ التُقره يف العقائرد واألحكرام
االبت ائية كأحكام اليمارة والت اة والتُم واخلمس وحنُما ،واألحكام املصتترة بالعمرل
الذي معمل يه كالتاجي يف جتارته ،واملعل يف ْدرسته واليبي( يف ُْتشُا والُياسي عند
ممارسة عمله املليء باملنالق وامليدما ومكذا.

يف الكايف بُرند عرن اإلْرام الترادو ا )قرال اعلريك بالتُقره يف دمرن اهلل وال تكُهرُا
منك له عم اً).
أعياباً ( ْن مل متُقه يف دمن اهلل مل منظي اهلل نليه مُم القياْة ،ومل ِّ
وعنه ا )قال الُدد أ( أصحابي ضْيب رؤوسم بالُياط حتى متُقمُا).
وروي أهه اقال له رجل جْعل ْ داك رجل عيف مذا األْي –نْراْتم ا - )لرنم بيتره
ومل متعيف نىل أحدٍ ْن نخُاهه ،قال قال كيف متُقه مذا يف دمنه ).
وسُْل اإلْام الكاظ ا )امل مُع الناس تيك املُألة عما حيتاجُ( نليه قال ال)ا.)1

( )1هذه األحاديث في الكافي :ج ،1كتاب فضل العلم ،باب .1
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وروى اإلْام التادو ا )عن جد رسُل اهلل ا )قرال اقرال رسرُل اهلل اصرلى اهلل
وف ليجل ال مُْيٍِّ هُُه يف كل مجعة ألْي دمنه يتعامد ومُأل عن دمنه)ا.)1
ٍّ
عليه وآله) أ
وعن اإلْام الباقي ا )قال اتذاكي العل دراسة والدراسة ص اة حُنة).
وورد يف لنوم تُقه التاجي يف أعمال الُُو قُل اإلْرام الترادو ا )اْرن أراد التجرارة
ليتُقه يف دمنه ليعل بذلك ْا حيل له مما حييم عليه ،وْن مل متُقه يف دمنه ث اجتري ترُرط يف
الشبما )ا )4وحبُ( ْناسبة احلك واملُضُع مْعل أ( الُجُب ْتُجه لكرل شرص

لكري

متُقه يف عمله.

مررذا مررُ النحررُ ْررن التُقرره الررذي مشررمل بُجُبرره كررل النرراس ولرره ُْررتُما( ،عررام أي يف
املُررائل االبت ائيررة الرريت مشرررتك يمررا كررل النرراس كاليمررارة والترر اة والتررُم واخلمررس،
وخا :أي خبتُُْ :ؤولياته كعمله أو ندارة أسيته كالع اقرة ْرع الُالردمن أو النوجرة
أو األبناء وتيبيتم ومكذا.
وْن هع اهلل تعاىل على أمل مذا النْا( وجُد ْنا ذ كثرية هلذ املعي ة كاحملاضيا الدمنيرة
يف املُاجد وخي( ا معة وامرالس احلُرينية والكتر( والنشريا وْرا تعيضره الُضرائيا
الدمنية ْن بياْج ها عة.
أْا النحُ اآلخري ْرن التُقره ومرُ االلتحراو براحلُزا العلميرة لتحتريل علرُم أمرل البير
ا )يف العقائرد واألخر او وأحكرام الشريمعة ثر نمتراهلا نىل عمرُم النراس هلردامتم مرُ
تكليف خن( ْن األْة.
( )1هذا الحديث والذي يليه في أصول الكافي ،ج ،1كتاب فضل العلم ،باب سؤال العام وتذاكره ،ح.6 ،5
( )1وسائل الشيعة :كتاب التجارة ،أبواب آداب التجارة ،باب  ،1ح.4
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وقد ذكيها أ( العردد الرذي ميمرد اهلل تبرارك وتعراىل مل متحقرق بعرد وال زالر احلاجرة علرى
أشدما اللتحاو النص( املصلتة الُاعية املثقُة العار ة بأُْر زْاهما باحلُزة العلميرة ،حترى
لُ قلنا أهه وجُب كُائي كما قيل هه ال مُق حتى متحقق الُاج( ونال مأث ا ميع وقرد
اتضح أ( العدد مل متحقق ،مل هُي ْن احملا ظة اليت سكاهما ْليُها( ألُرا( ليلر( العلر
نذ( ال زال املُا ة بعيدة لنصيج ْن عمدة مذا التكليف.

ولقد اختذها منا عدة خيُا لتُسيع مذ الُيصة أْام ا ميع نشيها ريوع جاْعرة التردر
الدمنيررة يف حملا ظررا حتررى جترراوز عشرريمن يع راً ،مررن مل متيُرري لرره اإلقاْررة يف النجررف
للدراسررة هقلنررا حررُزة النجررف نليرره وو يهررا املتيلبررا الرريت تْيقُِّرري الرردرس والتحترريلْ ،ررع
تشجيع املؤملني ملُاصرلة ا لدراسرة يف النجرف األشريف ،كمرا تترُ ي األقريا :املدجمرة الريت
تض دروس أسراتذة ْتصتترني ميرع ْياحرل الدراسرة ولكرل ُْيداتمرا ،ومرذا أسرلُب
آخي ْيُّي لتحتيل العلُم الدمنية واالرتقاء يما.

ومنبغي االلتُرا نىل أ( سرلُك مرذا الييمرق ال متيُري لكرل أحرد نال بليرف خراْ :رن اهلل
تعرراىل ،ولرريس كررل أحررد مُ ررق نليرره ومُ ررق يرره ،ررأحلاُا يف الرردعاء واليلرر( ْررن اهلل تعرراىل
وأصررلحُا أهُُررك وأخلتررُا هيرراتك كرري خيتررارك اهلل تعرراىل حلمررل مررذ األْاهررة اإلهليررة
العظيمررة ،ملررا ورد ْررن الُضررل العظرري والدرجررة الي يعررة حلملررة العلر  ،وأهقررل لكر روامررة
واحدة تغنيك عن الباقي ومي كا ية ملن كا( له قل( أو ألقى الُمع ومُ شميد.
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ُي روامة صحيحة عن أبي عبد اهلل ا )قال اقال رسُل اهلل اْ )ن سرلك طيمقرًا
ميل( يه علماً سلك اهلل به طيمقاً نىل ا نة ون( امل ائكة لتضع أجنحتما ليال( العل رضًا
به ،ونهه مُتغُي ليال( العل قْنإ يف الُماء وْن يف األرض حتى احلُ يف البحي ،و ضل
العامل على العابد كُضل القمي على سائي النجُم ليلرة البردر ،ون( العلمراء ورثرة األهبيراء،
ن( األهبياء مل مُرّثُا دمنارًا وال درممًا ولكن ورّثُا العل  ،من أخذ ْنه أخذ حبظ وا ي)ا.)1
وأهقل لك روامة يف ْننلة أحد محلة علُم أمل البي ا )ورواة أحادمثم لتكُهُا كلك
ْثله ويف ْننلته وال مكلُك ذلك شيُاً كما كلُم يف ذلك النْا(ُ ،ي روامرة صرحيحة أ(
اإلْام التادو ا )ملا بلغه و اة بكري بن أعني قال اأْا واهلل لقد أهنله اهلل بني رسرُل اهلل
وأْري املؤْنني صلُا اهلل عليمما) وعن عبيد بن زرارة بن أعني قال اكن عند أبري عبرد
اهلل ا )ذكي بكري بن أعني قال رح اهلل بكرياً ،وقد عل ،نظي نليره وكنر مُُْر ٍذ
حدمث الُن ،قال نهي أقُل ن( شاء اهلل)ا.)4

ن( ُْررؤوليتنا ال تقررف عنررد حرردود تلقارري العلررُم املتعار ررة يف احلررُزة العلميررة والرريت ختررت
باألحكام الشيعية وْا ميتب بماْ ،ع أ( امليلُب يف اآلمة الشيمُة مرُ التُقره يف الردمن كرل
الدمنا )3كالعقائرد وتُُرري القريآ( واملعي رة براهلل تعراىل وتمرذم( الرنُس براألخ او الُاضرلة
وسرية املعترُْني ا ) وكرل ْرا متترل بالردمن ْرن علرُم وْعرارف وْرا حنتاجره يف حيكرة
اإلس ام العاملية وهشي ونقناع البشيمة به والد اع عنه ورد الشبما وُْاجمة الُرنت واحلرُار

( )1أصول الكافي :ج ،1كتاب فضل العلم ،باب ثواب العالم والمتعلم.
( )1الروايتان أوردهما الكشي في رجاله ونقلهما السيد الخوئي ( )في معجم رجال الحديث.353/3 :
( )3شرحنا معنى مفردة (الفقه) بحسب المصطلح القرآني في كتاب (شكوى القرآن).
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ْع األدما( واحلضارا واألمدمُلُجيا األخيى ،ومذا باب واسع منكشف ْنره بُضرُا
ا مل والتقتري اللذا( مكتنُا( األْة بكل طبقاتما.
ن( أمُي شيء اليُم وأخبس األشياء مثناً مرُ الكتراب ووسرائل التثقيرف والرتعل واالطر اع،
 ا عذر ألي أحد يف عدم التُقه يف الدمن ،يف حرني كرا( أحردم يف األزْنرة الُرابقة مرد ع
حياترره مثن رًا للحتررُل علررى كترراب دم ر وكرراهُا متبعررُ( خمتلررف أسررالي( التمُمرره والتُرررت
للُصُل نىل املعلُْة.
ن( للمُلمني أ( مُصيوا بأ( دمنم سبق امتمع البشيي بقيو( يف االمتمام بالعل والعلمراء
وتُضيلم ولنوم طل( العل ونلنام العلماء بتعلي األْة ونرشادما مما معيف اليُم بالتعلي
اإللناْي وْكا حة األْية.

ن( وظائف امليجعية واحلُزة العلمية امليتبية بامليجعية ليُر علميرة قر برل مري ُْرؤولة
عن قيادة األْة والد اع عن كياهما ومُمتما وحتقيرق ْتراحلما وحرل ْشراكلما ور رع احليرف
والظل ر عنمررا ْضررا ًا نىل الرردور العرراملي يف نعرر اء كلمررة اهلل تبررارك وتعرراىل وهشرري اإلسرر ام
وتعالي أمل البير ا ) ومرذا متيلر( قاعردة واسرعة ْرن العراْلني اليسراليني املصلترني،
ولذا قلنا بعدم االستغناء بُسائل حتتيل العلُم الدمنية عن االلتحاو باحلُزا العلمية.
ومذا كله مكشف عن ظاعة التقتري يف تيبيق مذ اآلمة الشيمُة ومدعُها نىل مقظة وحيكرة
حنُ ر د احلُزا العلمية بالكُاءا املصلتة الُاعية وهشي الكتاب الدم وحتبي( ْيالعتره
نىل الناس واهلل املُ ق.
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احلُزة العلمية كيا( ْقدس اكتُ( قدسيته ْن اهلدف الذي مبتغيه ومرُ رضرا اهلل
تبررارك وتعرراىل ،وْررن العمررل الررذي مؤدمرره ومررُ نعرر اء كلمترره تبررارك وتعرراىل ومدامررة البشرري
واحلُاظ على الشيمعة اإلهلية وصياهتما ْن االحنرياف ،واكتُر( قدسريته أمضراً ْرن اهتُرابه
ل أَ ُْفردق ًة ِّْر قن
جعقر إ
نىل النيب واألئمة الياميمن الذمن أجاب اهلل بم دعُة خليلره نبريامي و َا إ
ح قمنْ –يف قلررُب املررؤْنني -
ل لَمْ ر ْ ال ر ُي إ
ج قع ْ
النُرراسَّ تقمإررَُّي نَّلَيإمَّ إلانبرريامي  )32وسق ريق إ
جعقررل لِّرري لفُقررا(ق صف ردإوٍ فرري اآلخفيَّمنقلاالشررعياء  )52رراحلُزة
ْودّاًلاْرريم  )46ووقا إ
الشيمُة يما هُحة ْن تلك الدعُة املباركة ،واكتُب قدسيتما ْن هنامرة أبنائمرا وهكرياهم
للذا وحتليم باألخ او الُاضلة والتُرة النقية اليت معيضُهما يف حياتم .
ولكن احلُزة ال ختلُ ْن الُلبيا اليت حتتاج نىل أ( هتعاو( على ْعا تمرا حتقيقرًا
لآلمررة الشرريمُة ووققتُقاصق رُإا بفررالْحققِّ وققتُقاصق رُإا بفالتُ ربإيَّل االعترري  ،)3وأخ ر

بالررذكي يف

حدمثي مذا كثية التعيي ا وعدم وجُد ُْاعيد حمددة ألمام التحتيل والتعييل.

( )1خطاب وُجّه إلى أساتذة الحوزة العلمية الشريفة متزامناً مع بدء العام الدراسي محرم 1413هـ.
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وأرى أ( للمدرسررني دورًا كرربرياً يف مررذا االجتررا م ر عنترري ْم ر يف تيكيرر( مررذا
الكيا( الشيمف وبم قُاْما ودميُْتما ومذا مع أْيمن
األول استشعار عظمة هعمرة اهلل تبرارك وتعراىل علريم أ( جعلرم يف مرذا املُقرع
املقدس ،وممرن مُرام يف تشرييد مرذا التريا العظري أعر احلرُزة الشريمُة الريت حُظر
الدمن واملذم( طيلة أربعة عشي قيهًا حتى وصل نلينا غضاً طيمًا كأهه هنل اليُم.
ال قهَُر قي ْفرن
وقد قل يف ْناسبة سابقة أهي كلما قيأ أو مسع قُل تعراىل و َلَر إُ َ
جعْررُْا َّنلَرر إي َّم إ َلع َّقلمْرر إ
وررل ف إيقَرر ٍة ِّْرر إن ْم إ طَآفئَُررة ِّلقيقتُ ََّقمْررُْا فرري الرردِّم َّن قوفليْنرر فذرْوْا قَرر إُ قْ ْم إ َّنذقا قر ق
ك ِّ
ح قذرْو(قلاالتُبة  )144اس تشعي عظري املنرة والليرف اإلهلري بري نذ جعلر بُضرله ْرن
مق إ
أمل مذ اآلمة ( .كل العياء اإلهلي الذي ذكيته األحادمث ليالر( العلر شراْل لره _أي
املدرس  -باألولُمة بل أهه حيظى بألياف خاصة هه مبذل العل ومنُقه على احملتاجني نليه
ومنشي  ،وبذل العل ملن ال معلمه صدقة ،وأهه منكُ باإلهُاو ،ومذا ْا جيبنرا عمليرًا ر (
ن اضا حيتل عليما املدرس أثنراء وبعرد نلقائره احملاضرية مل حيترل عليمرا أثنراء الدراسرة،
واملياجعة و ااملذاكية به تُبيح والعمل به جماد)ا.)1
وباملدرّسني تنعقد حلق العل اليت ورد يما أهما اروض ْن رمراض ا نرة)ا )4وأهره
اتيغ( امل ائكة يف خلتم وبأجنحتما متُحم ويف صلُاتما تبارك عليم ومُتغُي هل كرل
رط( ومابس حتى حيتا( البحي ومُاْه وسباع الررب وأهعاْره ،يرُبى ملرن ال حييْره اهلل ْرن
حظه)ا )3ويف حدمث آخي الُال ْن مبقى بعد غيبة قائمك ْن العلماء الداعني نليه والردالني
عليه والذابني عن دمنه .حبجج اهلل واملنقذمن لضعُاء عباد اهلل ْن شباك نبليس وْيدتره وْرن
( )1بحار األنوار.1:121 :
( )1بحار األنوار.21:111:
( )3بحار األنوار.1:199 :
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صاخ النُاص( الذمن ميُكُ( أزْة قلرُب ضرعُاء الشريعة كمرا ميُرك الُرُينة سركاهما ملرا
بقى أحد نال ارتد عن دمن اهلل أولُك م األ ضلُ( عند اهلل عرن وجرل)ا )1ويف حردمث روا
اإلْام التادو اعليه الُ ام) عن رسرُل اهلل اصرلى اهلل عليره وآلره وسرل ) اجيريء اليجرل
مُم القياْة ،وله ْن احلُنا كالُحاب اليكام أو كا بال اليواسي ،يقرُل مرا رب أهرى
لي مذا ومل أعملما يقُل مذا علمك الذي علمته الناس معمل به بعدك)ا.)4

الثاهي الشعُر باملُؤولية جتا مذ النعمة ( ْن واج( النعمة أ( تشركي ،وْرن
وجُ الشركي أ( ترؤدي حقرُو مرذ النعمرة و يوضرما كمرا منبغري هلرا بر خ ا ،:ر ( اهلل
تبارك وتعاىل نذا عل اإلخ اْ :ن عبد رضي ْنه بالقليل وو قه للكثري.
وقد أحُن الظن بي بعض ض اء احلُزة الشيمُة ممن حيمل وعياً اجتماعيًا وحُرا
ْيمُرًا بعظر املُررؤولية ،يلرر( ْر وضررع جرردول للمُاعيررد الثابتررة لتعييررل الدراسررة يف
احلُزة الشيمُة كصيُة يف طيمق االلتنام بالتحتيل ،وْنع الُُضى واإلرباك الذي حيترل
يف سري الدراسة يف غياب مذ املُاعيد املنظمة والرذي هعراهي ْنره مجيعرًا وهشركُ ْرن تبعاتره
وآثار الُلبية اليت أد نىل ضعف املُتُى العلمي ،وقلة االستُادة ْن الردروس ،وبير
عملية صقل املُام( ونهضاج الكُاءا  ،ليتُنى تُ ري العدد الكايف ْن امتمدمن والعلمراء
والُض اء واألساتذة ختُصاً يف األزْا( املتأخية.

( )1بحار األنوار.1:9 :
( )1بحار األنوار.1:11 :
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وأرى أ( ا يعررة اليئيُررية ْررن العرر اج بيررد املدرسررني ر ذا ْلكررُا زْررام أهُُررم ،
والتنُْا باحلضُر ( اليلبة سيلتنُْ( وسيشعي أحدم باخلجل لُ غاب عرن الردرس بر ا
ضيورة قتُى.
وقررد وعررد مررذا األخ باإلجابررة ولكررن يف بدامررة الُررنة اهلجيمررة لتأسرريس ارتكرراز
حُزوي ن( لنا عاْاً دراسياً ْنتظمراً مبردأ يف شرمي حمريم ومنتمري يف شرمي ذي احلجرةْ ،قابرل
الُضع القائ اآل( ْن عدم ْعي ة سنة دراسية واضحة.

ونذا اهررتظ لنررا عررام دراسرري هرره سرريكُ( ُْتاح رًا للكررثري ْررن الربكررا

ُررنحدد

ُْاعيد االْتحاها وْياحل الدراسة احلُزومرة مرذا يف الُرنة األوىل وذاك يف الثاهيرة ،وْرا
دْت يف بدامة الُنة الثاهية ْن درس اكُامة األصُل) أهت يف امليحلة الُادسرة ْرن ْياحرل
ادراسة الُيُا) اليت تُتمي سبع سنني متأمل بعدما اليال( حلضُر حبث اخلارج يف الُقره
واألصُل واملقيّر له س سنني ،يكُ( اليال( بعد ث ا عشرية سرنة ْرن التحتريل ْميرأ
إل اضة ْلكة االجتماد على حنُ االقتضاء طبعاً ال العليّة.
وسيْحدّد و ق مذا االرتكراز أ ّ( مرذا اْتحرا( هترف الُرنة وذاك اْتحرا( آخيمرا،
وسنُتييع وضع ااخلية الُنُمة للدراسة)ا )1بأ( حندد عدد األسرابيع الدراسرة ومري ا)32
أسبُعاً باملعدل ذا كا( عدد احملاضيا املعياة أسبُعيًا ا )2حماضيا

مرذا معر ا)120

حماضية يف الُنة ذا حددها ْعدل ْا مدرس خ ال احملاضية الُاحدة أْكرن ْعي رة ْرا جير(
نجناز خ ال العام الدراسي.
( )1طبّق سماحته هذه األفكار في مشروع (جامعة الصدر الدينية) وألزم المدرسين بوضع مثل هذه الخطة.
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ويف ضررُء مررذ اخليررة حيرردد األسررتاذ هُرربة نجنرراز عملرره املقررير لرره ،وقررد ال حيترراج
الكتاب مذا العدد ْن احملاضيا ون ا تكُيه ا )52حماضية ْث اً يصت

له ُْسر واحرد

اأو ْا مُمى يف النظام األكادميي كُرس) ومكُ( االْتحا( عند االهتماء ْنه اْتحاهًا همائياً.
وقررد ال حيترراج الرردرس نىل

ررس حماضرريا أسرربُعيًا ومكررذا تعرريف كررل مررذ

ال أْرام اهلل تعراىل قبرل أي أحرد عرن
التُاصيل يف ضُء اخلية الُنُمة ومكُ( املدرس ُْرؤو ً
تنُيذما ،كما أ( املدرس مُتييع ْياقبة عمله ذا حتل أي ترأخي يف املقردار امليلرُب ْنره
هه مُتييع تيتي( هُُه لت ا يه.

وحبُ( خربتي يف التدرمس اليت أرجُ أ( تكُ( ها عة هي أقدم بني مدي نخرُاهي
املدرسني بعض األُْر املُيدة -
 - 1أ( خيل

هيته هلل تبرارك وتعراىل وال مُرتمدف غرري ْرن حر( ا را والردهيا

وكثررية اإلتبرراع ر ( ذلررك ْنشررأ الُقررُع يف اليذائررل اخللقيررة ،ينبغرري أ( متُرراوى عنررد قلررة
احلضُر وكثيتم وال متغري قلبه على ْن مرتك حلقة الدرس وال مُيو بينره وبرني ْرن حيضري
عند .
 - 4الشررعُر الكاْررل باملُررؤولية أْررام اهلل تعرراىل وصرراح( العترري اأرواحنررا لرره
الُداء) ( مذا الشعُر مُ الدا ع احلقيقي للجد واالشتغال وااللتنام ،ونذا مل متُ ي عنرد
 ا تنُع يف ضبيه كل املؤثيا اخلارجية األخيى.
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 - 3أ( مكررُ( صرردر واسررعًا مُررتُع( كررل اليلبررة علررى اخررت اف ُْررتُماتم
األخ اقية والعلمية واالجتماعية ،وا( ال جييا ْشاعي أحد حتى ولُ صدر ْنه سرؤال تا ره
أو تتيف سيء ون ا منبمه بليف وب شارة خُية أو سيًا أو مت ا ى املُقف بلباقة.
 - 2أ( ال متتدى لتدرمس أي ْادة نال أ( متُل عليما بشكل كاْل وتكُ( لره
القدرة الذاتية على استيعابما ،واإلحاطة بما وعيضما وال متكل على احلُاشري والشريوا،
ر هي ْررا درسر أصررُل الُقرره للمظُرري نال بعررد أ( أكمل ر درس الكُامررة تقيمب رًا وكن ر يف
عيضه أحضي البحث اخلارج .ومكذا وْن دو( ذلك ( املدرس مظل هُُه واليلبة الذمن
حيضيو( عند .
 - 2وا( متررُىل تُجيرره اليلبررة ونرشررادم نىل ْررا مررنُعم يف حيرراتم العلميررة
والعملية وال مبصل عليم بالنتيحة أو نلُا النظي نىل ْا ميُر قابليتم ومتلح حاهل .
 - 6التحضررري بشرركل جيررد للرردرس وعرردم االسررتماهة برره وال باليلبررة وترر ايف
التقتري يف الدرس ال احق.
 ا ا اآلبرراء ث اثررة أب ولرردك وأب
 - 2أ( مكررُ( مبثابررة األب ليلبترره ومررُ أب عر ً
زوجك وأب علمك) يتُىل رعامتم والُؤال عنم وْتابعة الترناْم بالردرس ر ذا غرابُا
تُم أسباب ذلك ،وأ( مُعى لقضاء حُائجم باملقدار املمكن.
 - 5العنامة املكثُة برذوي الكُراءا يف أي جمرال والرتكيرن علريم ألهمر اهلردف
ْن احلرُزة كلرما ،ون را تبرذل ا مرُد واألْرُال ْرن أجرل حتتريل مرذ النمراذج ونعردادما
لتُاصل محل األْاهة.
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 - 4أ( ال متجاوز وق احملاضية ا )22دقيقة وال مقل عرن ا )30وعردم نضراعة
الُق باإلشكاال والتُيمعا اليت تشت امليل( وتشغل بال اليال( بأُْر زائدة.
 - 10أ( متبع األسرلُب املناسر( إلمترال األ كرار نىل اليالر( كتكرثري األْثلرة
ووضُا البيا( ونعرادة الشريا بتريغ خمتلُرة وتلصري

امليلر( بعرد همامرة الشريا وتقيمري

باختتار قبل الدخُل يف تُاصيله ومكذا.
 - 11أ( ال جيعررل املرردرس درسرره ْنررربًا للتعرربري عررن ْيُلرره واجتامات ره وصرر(
اهتقاداته على ْن ال مُا قه يف اليأي ( مذا مما منُي بيكة الدرس ومذم( ببماء املدرس.
 - 14أ( حيرتم صاح( الكتاب الذي مدرسه وحياول الد اع عنره ْرا أْكرن ولرُ
كرا( الردليل ال مُراعد عليرره ،ر ( املترُ( ن را ترردرس ال لترب آراء أصرحابما ون را الطرر اع
اليال( على هظيما العلر وأراء أصرحابه ،وال مكثري االهتقراد عليره هره ممرا مقلرل امتمرام
اليال( بالكتاب وجييئه على اهتقا :العلماء ومُل( التُ يق ْن املدرس واليال( ْعاً.
 - 13أ( متحلرى برراألخ او الُاضررلة املرذكُرة يف الكترر( األخ اقيررة أل( اليلبررة
متأثيو( بأسرتاذم ومتصذوهره قردوة حترى يف ألُاظره وحيكاتره وطيمقرة حياتره ،كلمرا كرا(
ُذجاً كاْ اً هُع يف تكاْل ط ابه.
 - 12أ( ال مقتتي درسه على العل الذي معييه ،بل مغتن كرل يصرة ليعيري
الُائدة األخ اقيرة واملُعظرة والنتريحة االجتماعيرة ،وألُرا هظري اليلبرة نىل ُْرؤولياتم
جتا أهُُم وحُزتم وجمتمعم  ،وأ( ميع درسه بالقت
هما تشد اليال( وتعينه على م الدرس وتذكي .

واليواما امليتبيرة بالبحرث
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 - 12نجياء االختبارا بشكل ُْتمي بأي شركل مريا ْناسرباً ،ليحرث اليلبرة
على املياجعة والتحضري ،ولتميين اليال( املثابي عن غري  ،وليعيي كرل ذي حرق حقره ْرن
غرري غررنب ألحردم  ،ر ( املُرراواة برني ا ميررع تردعُا نىل ضررعف ممررة ا يرد واسررتُائه ْررع
الضعيف.

وخنت الك ام بذكي ْقيع ْن رسالة احلقرُو لفْرام الُرجاد اعليره الُر ام) ذكري
يما حق املعل على اليال( وبالعكس قال اوحق سامُرك برالعل

التعظري لره والترُقري

ملُه وحُن االستماع نليه واإلقبال عليه وأ( ال تي ع عليه صُتك وال جتي( أحردًا مُرأله
عن شيء حتى مكُ( مُ الذي جيي( ،وال حترد يف جملُره أحرداً ،وال تغتراب عنرد أحردًا
وأ( تد ع عنه نذا ذكي بُُء وأ( تُرت عيُبه ،وتظمي ْناقبه ،وال جتالس لره عردواً وال تعراد
له ولياً ذا عل ذلك شمد لك ْ ائكة اهلل بأهك قتدته وتعلم علمه هلل جرل امسره ،ال
للناس).
اوأْا حق رعيتك بالعل

( تعل ( اهلل عن وجل ن ا جعلك قيمًا هلر يمرا آتراك

ْن العل  ،و تح لك ْن خنائنه ( ،أحُن يف تعلي الناس ومل ختيو بمر  .ومل تضرجي
ْنم  ،زادك اهلل ْن ضله ون( أه ْنع الناس علمك أو خيق بم عنرد طلربم العلر
ْنك.كا( حقاً على اهلل عن وجل أ( مُلبك العل وبماء ومُق ْن القلُب حملك).
ْ احظة سيكُ( ا تتاا العام الدراسي  1243مر مُم الُرب  12حمريم بر ذ( اهلل
تعاىل...
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املناسبة

التارمخ

التارمخ

املناسبة

13- 1

ذكرررريى استشررررماد اإلْررررام  42رج(

و اة اإلْام الكاظ

حميم

احلُني اعليه الُ ام)

اعليه الُ ام)

 42حميم

و اة اإلْرام الُرجاد اعليره  42رج(

زمررررارة املبعررررث النبررررُي

الُ ام)

الشيمف

و رراة اإلْررام احلُررن اعليرره  12شعبا(

زمررارة خمتُصررة لفْررام

الُ ام)

احلُررني اعليرره الُرر ام)

2صُي

وُْلررد صرراح( العترري
اعجل اله يجه)
 12صُي

و رراة اإلْررام اليضررا اعليرره شمي رْضا(

اهتشرررار احلرررُزة للرررُعظ

الُ ام)

واإلرشاد والتُعية

 40صُي

زمارة األربعني

 3- 1شُال

عيد الُيي املبارك

 45صُي

و اة رسُل اهلل ا):

 42شُال

و اة اإلْام التادو اع)

 5ربيع و ررررررراة اإلْرررررررام الُرررررررن آخي ذي القعدة
األول
- 13
12
مجررررررررادي

العُكيي اعليه الُ ام)
و رراة الترردمقة النمررياء
اعليه الُ ام)

و اة اإلْام ا ُاد اعليره
الُ ام)

 2ذي احلجة

و اة اإلْام الباقي اعليره
الُ ام)
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املناسبة

التارمخ

التارمخ

املناسبة

األول
3- 1

و رررراة الترررردمقة النمررررياء  4ذي احلجة

زمارة عي ة

مجررررررررادى اعليه الُ ام)
الثاهي
 1رج(

زمررررارة خمتُصررررة لفْررررام 13- 10
احلُني اعليه الُ ام)

 3رج(

ذي عيد األضحى املبارك

احلجة

و رراة اإلْررام اهلررادي اعليرره  15ذي احلجة

عيد الغدمي األعظ

الُ ام)
 12رج(

زمررررارة خمتُصررررة لفْررررام اخلميس وا معة عيلة همامة األسبُع
احلُني اعليه الُ ام)
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مساحة آمة اهلل الشيخ حممد اليعقُبي ادام عن )
الُ ام عليك ورمحة اهلل وبيكاته
تُال على ب اد اإلسر ام املقدسرة قريو( طُملرة ُْتقرية نىل اإلصر اا والُرعادة
وقيمبة ْن الُُضى والُُاد بُب( االبتعاد عن احلُزة الشيمُة والدمن القُم .
ومبا أ( النجف مي ْمد اإلس ام وْيكن املُرلمني وْمرُى قلرُب العرامل ،ونهمرا
األرض اليت حتتضن بُصي واعتناز ْيقد اإلْام علي اعليه الُ ام) الُصي األْرني ليسرُل
اهلل حممد اصلى اهلل عليه وآله وسل ) ،ولُجُد تلك احلملة اإلص احية اليت تبنتمرا احلرُزة
الشيمُة ،هُجه نليك بعض األسُلة اليت هيمد ْنك التُضل باإلجابة عليما ،راجني تُجيه
مررذا اخليرراب نىل الشررباب الررُاعني الررذمن التحقررُا برراحلُزة الشرريمُة رغ ر كررل التررعُبا
والعياقيررل ميختررُ( يف سرربيلما األْررُال وبعررد املُررا ة و ررياو األمررل واألحبررة ،وكررذلك
تُجيمه نىل ْن ال مُتييع االلتحاو باحلُزة الشيمُة وم متحيقرُ( شرُقاً ومرذوبُ( وجردًا
نىل الُصُل واحلياة يف رحاب مذ األجُاء اإلهلية املقدسة ،وْن مذ األسُلة
- 1

مناك بعض اليلبة ْن طر اب احلرُزة الشريمُة سراحمم اهلل مينعرُ( مرؤالء

الشررباب عنرردْا ميلبررُ( ْررنم النترريحة يف امرريء ،مكررُ( جررُابم ابقرراؤك خررارج
أ ضل!!) وغريما ْن األعذار التا مة اليت ال داعي لذكيما.
- 4

ومنرراك بعررض آخرري مقُْررُ( بنقررل بعررض الُررلبيا الرريت ال قررُام هلررا نىل

العُام ،وبالتالي مؤثي على امليكن القيادي للحُزة الشيمُة بتُرة عاْة وعلى طالر(
العل بتُرة خاصة.
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مناك بعض املرُجمني والُضر اء الرذمن اعتنلرُا احلرُزة الشريمُة لشريائم

- 3

جماز الكمبيُتي ،وأصبحُا مأتُ( قر يف مرُم الياتر( ممرا أثري علرى اليلبرة ا ردد يف
حتتيلم الدراسي.

بُمه تعاىل
ن( مؤالء االيلبة) الذمن مقدُْ( مذ االنتائح) غرري عرار ني مبُرؤولياتم وْرا
منبغي علريم علره ،وْثلرم ال مرؤمتن علرى هتريحة ،راحلُزة الشريمُة ْرن أوسرع اليريو
املُصلة نىل اهلل تبارك وتعاىل حيث تنُتح لك ْن خ اهلا أبُاب للياعة وزمادة األجي ممرا ال
حيتي ثُابه نال اهلل تبارك وتعاىل ،وال معيف طع احلياة وقيمة الُجُد أحد أكثي ممن سلك
مذا الييمق ،واهي أحتُي على ْن مل منت للحُزة ألهه حميوم ْن مذ النع .
وأجد ْن ال ازم شيعًا على ْرن جيرد يف هُُره الكُراءة ليلر( العلر والتحتريل
وتتُ ي يه شيوط محل مذ اليسالة الشيمُة أالَّ متصلف عرن االلتحراو بمرا ،ر ( وجرُب
ر د احلُزة الشيمُة بالياقا النا عة وجُب عي وليس كُائيًا على أْثراهل  ،وأهر تريى
ْتداو ذلك يف الُياٍ الذي معيشه جمتمعنا ْن العلماء والُضر اء وامليشردمن واملترلحني،
وسيكُ( األْي أكثي نم اْاً عندْا تعل أ( ُْؤولية احلُزة نمتال صُ احلق نىل كرل بقراع
العامل ،كيف متحقق ذلك وحنن نىل اآل( مل ب حاجة جمتمعنا القيم( !
أْا الُلبيا احلاصلة ْن بعض املنتُربني نىل احلرُزة ر ا جيرُز أ( ترنعكس علرى
احلُزة ككيا( ،ما ْن شيحية نال و يما ْنحي ُ( ال ميثلُ( اخل التحيح لتلرك الشريحية،
مررؤالء الررذمن حيملررُ( اسرر اإلسرر ام ومرر جيرتحررُ( الكبررائي ومبررارزو( اهلل باملعاصرري
واملُبقا مل ميكن أ( هلُم اإلسر ام نذا كراهُا مر أسراؤوا التيبيرق يرا عنمرني كرن أهر
ال
ُْتقيماً وال مضيك احنياف اآلخيمن ،قال تعاىل ومقا أَمُّمقا َّالذفمنق آْقنُْاْ عقلَريإكو إ أَهُوُقركو إ َ
ل نَّذقا امإقتدقمإتْ إل ااملائدة .)102
ضُ
ْيكو ُْن ق
قمض ُّ
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وأْا الدراسة بالكمبيُتي هما ال تغ عن االلتحاو باحلُزة الشريمُة لعردة أْرُر
أذكي بعضما باختتار
 1ررر ن( كيا( احلُزة ليس كياهاً علمياً ق حتى معُّض بالكمبيُتي ،بل مُ كيا(
تيبُي وتُجيمي ونص احي منظ حياة املُلمني وْعاْ اتم .
 4ررررر ن( ْررن مرردرس ْررن خرر ال الكمبيررُتي مُقررد الربكررا واآلثررار العظيمررة الرريت
مُيضما اهلل تبارك وتعاىل على حلقا العل  ،وأحردما ْرا جراء يف احلردمث احلرق العلر
روضة ْن رماض ا نة) ،مذا غري بيكا جُار أْري املؤْنني اعليره الُر ام) ،وقرد جيبر
بنُُي أهه عندْا أغي( عن الدرس ررر ومرُ هرادر جردًا رررر وأتلقرى الردرس بالكاسري مُريو
متاًْا عن الدرس الذي أتلقا ْباشية ْن األستاذ ارغ أ( الكاسي مُ درسه هُُه).
 3ررر ن( الكمبيُتي ال معدو كُهه كتاباً ُْرمُعاً ،مرُ كالكتراب املقريوء ْرن مرذ
الناحية ،مل مغ الكتاب عن األستاذ.
 2ررر ن( اللقاء املباشي ْع األستاذ يه تُاعل وحُار واهشرداد ونمضراا ممرا مُقردما
درس الكمبيُتي ،وغري مذا كثري.
وْع ذلك ( الدراسة بالكمبيُتي واالستُادة ْن خدْاته ميكن أ( تكُ( يف أكثري
ْن اجتا
أ ررر يف البحث والتحقيق يف املتادر ( ،ا مد الذي مُ ي للباحث والدارس يف
بيُ( الكت( مما ال ميكن أ( مأتي به جمد شصتي .
ب ررر ُْاصلة الدراسة وتلقي العلُم ْن خ ال أقياصه وبأشياف حرُزوي طبعرًا
وْررع تقيمرري امليالرر( الرريت تلقررى يرره ،وذلررك ملررن ال متُررنى لرره ُْاصررلة الدراسررة يف احلررُزة
الشيمُة ملاهع أو آلخي ختُصاً النُاء.
 ا
واخل اصة ن( الكمبيُتي متلح أ( مكُ( ُْاعداً ليال( العلرُم الدمنيرة ال بردم ً
عن االلتحاو بما ،ومنبغري االلتُرا نىل أ( الرذي مردرس علرى الكمبيرُتي ولريس يف أروقرة
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ْدارس احلُزة العلمية وُْاجدما ال مُتحق املرال الرذي ختتتره امليجعيرة الشريمُة ليلبرة
احلُزة.
ي وجُدي ضمن مذا الكيا( الشيمف،
وأكير القُل أهي أعد ْن أعظ النع عل ُ
ِّمن
وكلما استمع نىل اآلمة الشيمُة و َ َل إُالَ قهَُيق ْفن كولِّ فيإ َقةٍ ِّْنإمْ إ طَآفئَُة لِّيققتَُقَّمُْاْ في الد َّ
ح قذرْو(قل االتُبة  ،)144أعيش سرعادة روحيرة
جعُْاْ نَّلَيإمَّ إ َلعقلَّمْ إ مق إ
قولفيْن فذرْواْ َق إُْقمْ إ نَّذقا قر ق
ْا بعدما سعادة شكياً هلل تعاىل أ( جعل ْن أمل مذ اآلمة ،وأقُل ك أ( جمتمعنرا ْقتري
يف تيبيقما ،ذا كا( اهلل تبارك وتعاىل حيث على أ( منُي ْن كل يقة طائُرة اومري ال تقرل
عن ث اثة) نىل ْياكن العل واحلُزة الشيمُة ليتُقمُا يف الدمن وْرن ثر معرُدو( نىل قرُْم
معلمُهم أحكام دمنم ومدلُهم على طاعة اهلل تبارك وتعاىل وجينبُهم ْعاصريه ،لمراذا
هيى ْدهاً كبرية وعشائي عظيمة وال مُجد واحد ْن أبنائنا ْن النا يمن نىل احلُزة الشريمُة
أتيى كيف حيْنا أهُُنا ْن مذ النعمة الكبرية وحيْنرا جمتمعنرا الرذي حيري :علرى مسراع
كلمة احلق يف ُْاجمة أبُاو الض الة ودعاة الُُاد واالحنرياف ،لمراذا هتر ُد أمساعنرا عرن
مذ اآلمة املباركة الشيمُة !
ن( حيب للناس مد ع نىل أ( أدعُ اهلل تبارك وتعاىل هل مجيعاً بااللتحاو بمرذا
الكيا( الشيمف ذكُراً ونهاثاً ،اإلس ام حيتاجم مجيعاً ليُصل صرُته نىل البشريمة مجعراء
حتى تعيش بُرعادة وسر ام وطمأهينرة ،ولكرن أعلر أ( الُيصرة ليُر ْتاحرة للجميرع،
وحينُذ ميكن أ( مؤدي كل دور يف اهلدامة واإلص اا بالييمقة اليت تناسبه.
وتُتل الك ام يف كتاب خا :عن الشؤو( والشرجُ( احلُزومرةا ،)1جعلنرا اهلل
ممن منتتي بم لدمنه ومبلغنا غامة رضا نهه ولي النع .

( )1طبع الحقاً كتاب (المعالم المستقبلية للحوزة الشريفة).
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باليغ ْن اعتقادي ن( االهتماء نىل احلُزة العلمية وجُداً ووظيُة ال ميكرن حتقيقره
ْررن خرر ال الدراسررة علررى الكُْبيررُتي ملررة أْررُر ذكيتمررا يف هترريحة بعنررُا( ااالهتمرراء نىل
احلُزة الشيمُة) .نال أ( الُاقع الذي تعيشه احلُزة العلمية يف النجف األشريف الرذي معراهي
ْن عدة أزْا وحتدما  ،وبُب( ْا مياد للحُزة النجُية ْن تُييح ونضرعاف وتممريش
بأ عا ٍل ْتعمدة أو غري ْتعمدة ْن داخرل احلرُزة الشريمُة وْرن خارجمرا ،حترى بلغر أمرام
التحتيل يف العام املاضي أربعة أشمي على ْا قيلا )4ويف ذلك مدرٌ وتضييع مرُد وأعمرار
اليلبة ختُصاً النابمني ْنم  ،لذلك قد رأمنا أ( أحرد الريدود العمليرة علرى مرذا التقترري
بُتح الدراسة اخلارجية حيث مقُم طالر( العلرُم الدمنيرة بتعرُمض الترأخري والرنق

بتلقري

علُْه على جماز الكُْبيُتي ،وتْقَّنن العملية بالتُجيما التالية
 - 1استناداً نىل املادة اْ ) 22رن النظرام األساسري اْعرة التردر الدمنيرة تترُىل
ندارة جاْعة التدر الدمنية يف النجف األشيف تنظي الدراسة اخلارجية واإلشياف عليما.
 - 4ختررت

الدراسررة اخلارجيررة باليلبررة الررذمن أكملررُا امليحلررة الثالثررة يف جاْعررة

التدر الدمنية يف النجف أو يوعما يف احملا ظا .
 - 3جي( تُ ي الشيوط التالية يف اليال( قبل قبُله يف مذ الدراسة
أ  -أ( مكُ( ْن املتُُقني وامدّمن يف حتتيله للمياحل الُابقة.
ب  -تعمّد بالُ اء بكا ة االلتناْا اليت تيلبما ْنه ندارة ا اْعة.
جر  -تْجيى له ْقابلة ْع نة ْتصتتة للتعيف على أمليته وتُ اي الظيوف
املناسبة له.
) (1نُشر في صحيفة الصادقين العدد ( )91بتأريخ /6شوال 1411/المصادف .1002/10/11
( )1حَسبتُ فترة التحصيل في السنة األولى من إلقائي البحث الخارج من شعبان 1412/حتى شعبان1411/
فكانت ( )33أسبوعاً أي حوالي ثمانية أشهر وهو معدل نادر حتى في الدراسات األكاديمية المنتظمة.
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 - 2بعررد جنرراا اليالرر( يف املقابلررة حترردد ندارة ا اْعررة األسررتاذ املشرريف لليالرر(
بالتشاور ْعه ليتابع ْعه االستحقاقا امليلُبة ْنه.
 - 2مينح اليال( كا ة االْتيازا اليت تْمنح ليال( العلر يف احلرُزة العلميرة نذا
و ى مبا ملي
أ  -استيُاء كل املُاد العلمية امليلُبة ْنه بتلقيما عند أحد األساتذة املعيو ني.
ب  -ترردومن الشرريا الررذي مُررتمع نليرره ْررن األسررتاذ ْررن خرر ال ا مرراز يف سررائي
الدروس األساسية ال( جرُدة التقيمري جرنء ْرن تقيري درجرة اليالر( وال( مرذا
الشيا منُعه الحقاً عند تدرمس املادة.
جر  -احلضُر ألداء االْتحاها يف الُنة ْيتني باملادة اليت مقيرما األستاذ املشيف.
د  -ارتداء الني الردم يف احملا رل االجتماعيرة والُعاليرا الدمنيرة يف النجرف أو يف
غريما.
مر  -احلضُر يف درس واحد على األقل يف احلُزة العلمية للمُاصلة ْع أجُائما.
و  -تدرمس املياحل الدهيا حينما مكلَّف بذلك أو تُجد ضيورة له يف جاْعة التدر
أو خارجما.
ز  -نجنراز ْررا مْكلَّرف برره ْرن حبررُ ودراسرا وْلصتررا وْنمرا ْررا مغيرى العلررُم
التكميلية اليت تيل( ْنه
 - 6ال تشمل الدراسة اخلارجية بأي حا ٍل ْن األحُال ْيحلة البحث اخلارج
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اجاْعررة الترردر الدمنيررة) ْشرريوع طمررُا ولررد قبررل عشرري سررنني تقيمبراً اسررتجابة
للشعُر باحلاجة نىل تيرُمي ْنرامج وأداء وتنظري احلرُزة العلميرة الشريمُة واىل ْعا رة عردة
هقاط ضعف يف ا ُاه( اإلدارمرة واملاليرة والعلميرة واألخ اقيرة والُكيمرة واالجتماعيرة وقرد
اشيها بشيء ْن التُتيل نىل ذلك يف كتاب ااملعامل املُرتقبلية للحرُزة الشريمُة) الرذي ميثرل
التُرة النظيمرة للمشركلة وع اجمرا وكتراب اجاْعرة التردر الدمنيرة اهلُمرة واالجنرازا )
الذي ميثل التيبيق لتلك األ كار.
وزاد احلاجررة نىل مررذا املشرريوع بعررد أ( أعلررن الغرريب صررياعه احلضرراري ضررد
اإلس ام .وال منمض بمذ املُاجمة الُاسعة الشاْلة املُتُحرة علرى كرل ا بمرا نال ْشريوع
ْتكاْررل مشررص

ببترررية مررذ ا بمررا والثغرريا ومنشر ب زائمررا املؤسُررا الرريت تتكُررل

ب دارة التياع.

ومتثررل جاْعررة الترردر القلرر( الررذي مرردمي مررذا املشرريوع ومي ردّ باحليكررة والرردْاء
املتد قة جميع أذرع املشيوع اإلس اْي ْرن حرنب الُضريلة اإلسر اْي الرذي ميثرل الُاجمرة
الُياسررية ،ورابيررة بنررا املترريُى الرريت متثررل تنظرري العمررل االجتمرراعي للنُرراء ،وجاْعررة
( )1من حديث سماحة آية اهلل الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) مع مدراء فروع جامعة الصدر الدينية في
النجف األشرف والمحافظات يوم  11ج 1419 1المصادف
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النمياء اليت تتكُرل بنشري احلرُزا العلميرة للنُراء نىل سرائي املؤسُرا األخريى تُرتند يف
عملما وتُتمد وجُدما ورصيدما ا مامريي ْن امجاعة الُضر اء) ومرذ ترنود بالعناصري
القادرة على محل اليسالة ْن ْتنع الُض اء اليئيُي ومي جاْعة التدر الدمنية.

وقد بقي مذا املشيوع حبريس النجرف األشريف ْمرد العلر والُالمرة حترى زوال
الترن  ،حيررث أتيحر الُيصررة لتمرردد ا اْعرة املباركررة وهشرري يوعمرا يف احملا ظررا حيثمررا
تُ ي ْقُْرا جنراا املشريوع ودميُْرة عملره ،حترى بلغر اليرُم مثاهيرة عشري يعرًا تضر
حُالي ا ) 1200طال( وتُجد طلبا عدمردة بعرد سرنتني ْرن البردء بتأسريس الُريوع لُرتح
رريوع ْررن ْررد( أخرريى داخررل العررياو وخارجرره هلبّيمررا عنررد تررُ ي املقرردرة بليررف اهلل تبررارك
وتعاىل.

أ( دواعي نهشاء مذ الُيوع عدمدة ومتُلد ْن كل ْنما اسرتحقاو علرى ْردميي
الُيوع أ( مقُُْا به
األول تُ ري الُيصة ألكرب عدد ْرن أبنراء اإلسر ام ليتُقمرُا يف الردمن ولينرذروا
قُْم نذا رجعُا نليم لعلم حيذرو( تيبيقًا لآلمة الشيمُة ،نذ ال متُنى لكثري ْن الرياغبني
يف حتتيل العلُم الدمنية القدوم واملكث يف النجف األشيف ،واملُتُاد الشيمُة أ( متتدى
واحد ْن كل ألف لدراسة العلُم الدمنيرة مرذا بلحراظ حاجرة امتمرع هُُره أْرا نذا هظيهرا نىل
احلاجة اإلضا ية الناجتة ْن ُْرؤولية احلرُزة العلميرة يف النجرف األشريف عرن هشري املربلغني
واهلداة نىل اهلل تبرارك وتعراىل يف سرائي أرجراء العرامل ملرا للنجرف ْرن ختُصريا يف قلرُب
الناس ُيكُ( العدد امليلُب أكرب.
الثاهي ختُيف الع(ء عن النجف األشيف همرا غرري قرادرة علرى اسرتيعاب كرل
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القادْني نليما ختُصاً نذا حتُن األوضاع يف العياو ،وحينُ ٍذ سرينداد نقبرال الرياغبني ْرن
خمتلف الدول للمجيء نىل النجرف األشريف ،ر ا داعري نىل حتميرل احلرُزة النجُيرة دروس
املقدْا والُيُا األولية ،كما أ( كثريًا ْن الذمن منمُْ( مذ املياحل األوليرة مكتُرُ( بمرا
ومنيلقُ( نىل ْدهم للتُجيه واإلرشاد ونْاْة ا ماعرة وا معرة وحينُرذٍ ميكرن ترأْني ذلرك
هل يف حما ظاتم وتبقى النجف للياغبني يف ُْاصلة الدروس العالية.
الثالث أ( احلُزة العلمية حيثما حتل وتبُر وجُدمرا ر ( اهلدامرة تنتشري ْعمرا
ومتُّررع االلتررنام الرردم ومتحرريك العمررل اإلسرر اْي ومكُرري جمرريد وجُدمررا ون( مل تتحررد
مبشيوعما ،وحينما حيد اهُتال بني امتمع واحلُزة العلمية حتتل حالة اسرتخاء وابتعراد
عن األجُاء الدمنية وحينُذٍ جي( علينا هشي احلُزا العلمية يف كل ْكرا( لترأْني ْنيلقرا
للعمل اإلس اْي املبارك.

وترتت( على مذ الدواعي استحقاقا
ْ - 1ياعاة التُزمع ا غيايف يف قبُل اليلبة حبيث مكُ( التنرُع ُْرتُعبًا مليكرن
احملا ظة واألقضية والنُاحي واألرماف والعشائي احمليية بما ،ومتحقق ذلك باإلع ام الُاسرع
عن تح باب القبُل والتأكيد على حرث القريآ( الكريم واألحادمرث الشريمُة علرى حتتريل
العلُم الدمنية للرتغي( يف االهضمام وتُ ري ُْتلنْا النقل واخلدْا األخيى.
 - 4أ( متتررف اليلبررة بالشرريوط امليلُبررة للقبررُل ْررن حيررث املُررتُى العلمرري
والُكيي واألخ اقي.
 - 3اكتشاف قابليا اليلبة وتُجماتم ورغباتم  ،املتُُو علميرًا ميسرل نىل
النجف األشيف ملُاصلة الدروس العالية ،والذي له قدرة على الكتابرة والترأليف تْنمرى يره
مذ القابلية ،واملؤمل للرُعظ واإلرشراد وارتقراء املنررب احلُري أو نْاْرة ا معرة وا ماعرة
تُ اي له مذ الُيصة ليُتُاد ْنه ومكذا .وعلى ْدمي الُيع أ( مضع اآلليا لتُجري الياقا
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واكتشا ما ،كتكليرف اليلبرة بكتابرة حبرث عرن ُْضرُع ْعرني للتعريف علرى قردراتم علرى
التأليف ،كما أ( هتائج االْتحاها كُيلة ب بياز الياقا العلمية ا يدة ومكذا.
 - 2وضررع خيررة السررتيعاب اخلرريجيني ْررن رريوع ا اْعررة وتررُزمعم حبُرر(
املُؤوليا املناسبة هلر  ،والريت اشريها نليمرا يف النقيرة الُرابقة نذ ال معقرل أ( تتريف مرذ
ا مُد واألُْال على الُيوع ث تذوب وتضمحل بعد ختيجم .
 - 2أ( معي اليلبة يف الُيوع مرذ األمرداف ألهري أملرس يف الكرثري ْرن املنرتمني
نليما شعُراً بأ( مدف وجُدم مُ هُع هُُه بالتُقه يف الدمن ،ومُ مردف جيرد يف ذاتره نال
أهه غري كرافٍ وال هيضرى برالُقُف عليره ،ون را عليره أ( معري أ( ا اْعرة تيمرد ْنره أ( منُرع
امتمع بالكلمة الييبة واملُعظة احلُنة والعمل التاحل ْن أجل األْة وا( معي ُْقع جاْعرة
التدر ْن املشيوع اإلس اْي احلضاري الذي أشيها نليه ،وقد قلنا يف كلمرة سرابقة أ( وعري
املشيوع ْن العُاْل اليت حتُن العاْلني اليساليني وتُتثري يم اهلمة واحلماس.
 - 6امتمام الُيوع بالنشراط الثقرايف واالجتمراعي ْرن خر ال نصردار النشريا
والبياهرررا وعقرررد النررردوا واستضرررا ة الشصتررريا واملشررراركة يف الُعاليرررا الُكيمرررة
واالجتماعية والدمنية.
أ( يوع ا اْعة حالياً تتمكن ب ْكاهياتما املتُ ية ْرن الُصرُل باليالر(
نىل همامة امليحلة الثالثة وميكن هلا عند تُ ي القدرا املؤملة أ( تُتمي حتى نكمرال الُريُا
العالية واقتتار الدراسة يف النجف األشيف على البحث اخلارج.
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متضررمن العنررُا( جمررتني ْررن الكرر ام األوىل عررن التعييررل والثاهيررة عررن شررمي
رْضا(

ُي ا مة األوىل هقُل ن( للتعييل ْعنيني
أ -

التعييل امليلق مبعنى أ( طال( العل خيلد نىل الياحة والنُم والكُرل يف
العيلة –أمة عيلة  ،-ومُ ْعنى غري صحيح أكيدا ا( اإلهُا( يف مذ
احلياة الدهيا يف عمل دؤوب حنرُ اهلردف ومرُ رضرا اهلل سربحاهه ،وبلرٍُ
املنمررد ْررن درجررا التكاْررل ورأس ْالرره يف مررذا العمررل ومررذ التجررارة
ساعا عمري الريت مري يف اهقضراء وْريور سريمع ،وأمرة سراعة مضريعما
اإلهُا( ْن دو( ا( مُظُما يف خدْرة اهلردف همرا سرُف تكرُ( حُرية
عليه مُم القياْةُ ،ي احلدمث الشيمف اْا ْن سراعة متري علرى ابرن آدم
مل مذكي اهلل يما نال خُي عليما مُم القياْة)ا )1ومشعي بالغنب حينما مريى
غررري قررد اسررتثميما نررال ْيتبررة أعلررى ْنرره ،ويف اخلرررب أ( سرراعا عمرري
اإلهُا( تعيض أْاْه على شكل خنائن تُتح له ا( قضاما يف خري وجد
يف تلك اخلنمنة خريا أو يف شري – والعيراذ براهلل  -يجرد يمرا شرياً ،ونذا

( )1كنز العمال.1116 :
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قضاما يف عمل غري مادف وال ْثمي يجدما ارغة يتحُري علرى ُاتمرا
عليه دو( ا( ميبما مبا منُعه اوال حني ْندم).
ومشبه بعضم حال اإلهُا( بأهه كما لرُ كرا( ْردىل حببرل يف بُري عميرق،
ويف قعي تنني عظي اتح ا منتظي اللحظة اليت مُق

يما مذا اإلهُرا(

املُكني ليلتممه ،ومناك جيذا( يف رأس احلبل تقيض به ،ومُ ْرع مرذا
احلال امليع( أقبل على عُل خملُط بالرتاب على جدرا( البُي ملعرق بره
ال ْن أ( مُكي بنجاة هُُه.
ومنا س النهابري واحلشيا بد ً
مذ التُرة اليميبة متثل حالنا ،نحن ْتعلقُ( حببل العمي ومقيض يره
الليررل والنمررار وتررنني املررُ منتظيهررا ،مررا ملبررث عميهررا أ( متترريم حتررى
ال ْرررن أ( هُكررري يف
ملتممنرررا املرررُ وه اقررري الررردوامي العظمرررى ،وبرررد ً
االسررتعداد لرره والنجرراة ْررن عقبترره الكررؤود هضرريع وقتنررا الررثمني يف الياحررة
والكُررل والتررياع علررى الرردهيا النائُررة الرريت شرربمما أْررري املررؤْنني اعليرره
الُ ام) با يُة اليت تندح عليما الك اب.
وليس مذا ْن شرأ( املرؤْن الرذي معريش بكرل كياهره هلردف سراْي قرال
سبحاهه وتعاىل ومقا أمُّمقا اإلهُقا(ْ نهُكَ كَا فداٌ نىل رقبِّكَ كَدحاً َمْ اقفيرهفل
ااالهشقاو  )6والكدا يف اللغة العناء والتع( ويف همج الب اغة اليكردا
املؤْن حتى م اقي ربه).
ب  -التعييل املقيد مبعنى أهه تعييرل عرن الردروس احلُزومرة املتعار رة قر ،
 ا عن كل عمل ،ومذا املعنى مرُ الترحيح وال ائرق براملؤْن
وليس تعيي ً
اهلادف الُاعي.
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( اليال( قد متع( ْن الدرس والتحتريل ومرذا شريء طبيعري كيرف مريمح
عقله ! ميحيه بالقيام بأعمال وُْرؤوليا أخريى ال تقرل وجُبرا عرن حتتريله الدراسري،
ومي يف هُس الُق راحة لره عرن ا مرد العقلري الرذي بذلره ،ياحرة طالر( العلر يف مرذا
التنُمع يف املُؤوليا  ،ومذا التنقرل برني املُرؤوليا ضريوري علرى الردوام لكري ال جترنع
النُس وتتميد ( ،هلا حدوداً وقابليا

ر ذا كلُمرا رُو طاقتمرا خنشرى عليمرا أ( تعتري

صاحبما يصُي كل شيء ،ونىل مذا التنُع أشرار عليره الُر ام ان( العقرُل لتمرل أو لتكرل
كما تكل األبدا( ،يوّضرُما بييائرف احلكر ) مرن حقمرا أ( تيتراا بعرد أ( تبرذل جمرُدًا
ْضنية ،لكن راحتما ليس براخلمُل والكُرل وكثرية النرُم ون را مبمارسرة ُْرؤوليا وأداء
واجبا ْغامية.
ما مي املُؤوليا اليت ميارسما طال( العل يف التعييل
أوهلا وأممما هشي أحكام اهلل سبحاهه وتُجيه امتمع ونرشاد وتُعيته باملُعظة
واألْي باملعيوف والنمي عن املنكي ْن خ ال املنرب احلُي  ،أ و نلقاء احملاضيا  ،أو عقد
الندوا  ،أو نجياء احلُارا  ،ومذا واج( ا ميع واحلُزة تكُ( ْقتية لُ وجد هقية
يف أقتى الب اد مل تبعث نليما ْن ممدي أملما وميشدم نىل سُاء الُبيل.
وقد أكد القيا( كثرياً مذا الدور املم  ،قرال تعراىل وولرتكن ْرنك أْرة مردعُ(
نىل اخلري ومأْيو( باملعيوفف ومنمُ( عن املنكيَّل اآل عميا(  )102وأهت ما رجال احلرُزة
القدر املتيقن ْن مذ األْة ،وقال تعاىل و َلَُال قهَُيق فْنإ كولِّ في َقةٍ طَافئَُة لفيققتَُقَّمُْا يف الدفمإن
جعُْا نليمَّ َلعقلَّ ْم مقح قذرْو(قل االتُبة .)144
ف قولفيْن فذرْوا قَُْقمْ نذا قر ق
وقد تُقمت خ ال سنة كاْلرة واسرتُعبت كرثريًا ْرن املعلُْرا

بقري علريك دور

نمتاهلا نىل امتمع ،ذا قمت بمذا الدور استمعُا ملا معدك اهلل ورسُله اصرلى اهلل عليره
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وآله وسل ) ْن األجي ا نمرل والثرُاب ا ميرل ،قرال أْرري املرؤْنني اعليره الُر ام) اْرن
( أ حمره لقنره اهلل مرُم مردىل يف قررب أ(
قُى ُْكينًا يف دمنه ضرعيًُا يف ْعي تره علرى هاصر ٍ
مقُل اهلل ربي حممد هبيي وعلي وليي والكعبة قبليت والقيآ( هلجيت).
وعن ْعاومرة برن عمرار قرال اقلر ألبري عبرد اهلل اعليره الُر ام) رجرل راومرة
حلرردمثك مبررث ذلررك بررني النرراس ومشّرردد يف قلررُبم وقلررُب شرريعتك  ،ولعررل عابررداً ْررن
شيعتك ليُ له مذ اليوامة أممما أ ضل قرال اعليره الُر ام) الياومرة حلردمثنا مشرد بره
قلُب شيعتنا أ ضل ْن ألف عابد).
وروي عررن علرري اعليرره الُرر ام) أهرره قررال اْررن كررا( ْررن شرريعتنا عاملراً بشرريمعتنا
أخيج ضعُاء شيعتنا ْن ظلمة جملم نىل هُر العل الذي حبُها به جاء مُم القياْة علرى
رأسه تاج ْن هُر ،مضيء ألمل مجيع تلك العيصا وعليه حلة ال مقُم ألقل سلك ْنمرا
الدهيا حبذا ريما ،ث منادي ْنادٍ ْن عند اهلل تعاىل ما عباد اهلل مذا عالف ْن بعض ت اْيرذ آل
حممد اصلى اهلل عليه وآله وسل ) نال من أخيجه يف الدهيا ْرن حررية جملره ليتلبرث بنرُر
ليصيجه ْن حرية ظلمة مذ العيصا نىل هنمرة ا نرا( ،يصريج ْرن كرا( علمره يف الردهيا
 ا أو أوضح له شبمة).
خرياً أو تح عن قلبه ْن ا مل قُ ً
ثاهياً االلتُا نىل تنقية القل( وتيمري النُس ،هنا قد أعيينا الُنة كلما لغذاء
العقررل ومررُ علررى أمميترره نال أهرره ال مكُرري وحررد بررل البررد ْررن االمتمررام بغررذاء القلرر( ْررن
املُعظة واالزدماد ْن املعي ة باهلل سبحاهه بالتدبي برالقيا( الكريم واألدعيرة الشريمُة وقرياءة
كت( األخ او والُعظ والتمذم( ،من وصية أْري املرؤْنني اعليره الُر ام) لُلرد احلُرن
اعليه الُ ام) امرا بر

أحيري قلبرك باملُعظرة وأْتره بالنمرادة) وذا ْرية قرال رسرُل اهلل
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اصررلى اهلل عليرره وآلرره وسررل ) ألصررحابه ان( القلررُب تترردأ كمررا مترردأ احلدمررد ،قيررل وْررا
ج اؤما ما رسُل اهلل اصلى اهلل عليه وآله وسل ) ،قال قياءة القيآ( وذكي املُ )ا.)1
ذا تأْل اإلهُا( يف ْبدأ وْنتما وْا مؤول نليه أْري ْرن املرُ وْرا بعرد املرُ
ُيحتل على مثار ْممة االستماهة بالدهيا وحتقري زخار ما ،الُمُ عن األعمرال الدهيُرة
واالهشداد نىل اهلل سبحاهه والتعلق به.

ومذا العمل مع نعمرار القلر( وتيمرري ون( كرا( ضريورمًا علرى ْردى الُرنة
كلما ،نال أ( شمي رْضا( خري يصة له ملا يره ْرن أجرُاء مسرُ روحري ،حيرث تغرل يره
الشياطني وختمد شمُا النُس األْارة بالُُء ومعيش ا ميع أجُاء الياعة هلل سبحاهه.
وقد حشد األئمة اعليم الُ ام) عدداً وا رياً ْرن األدعيرة واملناجراة إلعيراء مرذا
الشررمي الشرريمف د عررة نهليررة ضررصمة ،وليكرريس اإلهُررا( هُُرره هلل سرربحاهه ،ومررنداد مررذا
التكرريمس يف العشرري األواخرري ْررن شررمي رْضررا( حيررث كررا( اليسررُل اصررلى اهلل عليرره وآلرره
وسل ) ميُي ياشه –كنامة عن اجتنراب النُراء  -ومشرد ُْرنر للعبرادة ،وكرا( بعرض
املياجع ممن له ْقام يف العي ا( مُد ْكتبره يف مرذ األمرام وميتنرع عرن لقراء النراس،والبعض
اآلخي كا( مغادر أمله وال معيف احد أمن مُّلي وجمه حتى همامة الشمي.
ن( غار حياء الذي دخلره رسرُل اهلل اصرلى اهلل عليره وآلره وسرل ) وْكرث يره
ْتُيغا للتأْل والعبادة واملناجا والذكي الدائ ْيلُب ْنا ا( هدخلره باسرتميار ،وال أقرل
ْررن مررذا العشررية أمررام بالُررنة كمررا كررا( مُعررل اصررلى اهلل عليرره وآلرره وسررل ) لنجلررُ قلُبنررا
وهيميما ْن اليمن والتدأ املرتاك عليما ْن الذهُب والغُلة واالشتغال بُضُل الدهيا ْرن
( )1عوالي اللئالي.126/1 :
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أكل أو هُم أو ك ام ،قال تعاىل وكَ ا بقلإ رقا(ق عقلَى قولوُبفمَّ ْقا كَراهُْا مقكُفربُْ ق(ل اامليُُرني
.)12
ثالثما ْياجعة الدروس وتدارك ْا ا ْنما ،وسد الثغيا اليت حتل خ ال
املُرية الدراسية.
رابعمرا االمتمرام باالجترا الُكريي أو ْررا هُرميه برالُعي االجتمراعي اهره ْررن
ْقُْا شصترية العرامل الردم وْرع ذ لرك را( ْنمراج الدراسرة احلُزومرة املتعار رة خاليرة
ْنه ،عليك أ( تُعى لتحتريله جبمردك وتُ يرق اهلل سربحاهه ،ياجرع الكتر( يف مرذا مرال
لكبار ُْكيمنا املصلتنيا.)1
خاُْما حتتيل العلُم املكملرة للدراسرا احلُزومرة ممرا ال مردخل يف ْنمجمرا
املألُف ،كالتُُري والعقائد والتارمخ واليجالْ ،ضا اً نىل الثقا ة العاْة والعلُم العتيمة.
سادسما تبادل النمارا واللقاءا ختُصاً ْع األرحرام ،وحتُرني الع اقرا
ْع ْن تدّخل الشييا( بينك وبينه حترل سرُء تُرام تُرعى إلصر اا ذا الربني اهره
أ ضل ْن عاْة الت اة والتُم كما عرب أْري املؤْنني اعليه الُ ام).
سابعما كتابة البحُ والدراسا وصقل مذ املُمبة ،اهه ْن املؤسف حقًا أ(
تعرريش النجررف حاضررية الُكرري وْتررنع العلمرراء واملُكرريمن عقرردمن ْررن النْررا( خاليررة ممررن
مشص

قضاما امتمع وسلبياتما ومعا ما ،ل تتنع احلُزة خ ال مذ املدة ُْكياً واحدًا

ومذا مما ال ميكن قبُله.
على اإلخُة الُض اء واليلبة شحذ اهلم والتتدي لدراسة ْا معترف برامتمع
ْن ْشاكل واحنيا ا

وشبما  ،وكتابة البحُ وع اجما وُْاجمتما ،ومُضل ا( تكُ(

( )1لم نكن نستطيع التصريح بأسمائهم كالشهيدين الصدرين والسيد الخميني والشيخ المطهري (قدس اهلل
أرواحهم جميعاً).
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البحُ حبج كياسرا وكتيبرا مُرمل قياءتمرا وال متعرذر برذل الرثمن ب زائمرا ومكُري يف
مرذ الكتابرا تلصرري
واقعنا املعان.

أ كرار علمائنرا أو ُْكيمنررا الكبرار وجتميعمرا وصررياغتما مبرا مناسرر(
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حنن كحُزة علمية نذا أردها أ( هعيف ْدى جناحنا يف شمي رْضا( علينا أوالً
أ( هلتُ نىل االْتحاها اليت محلناما يف مذا الشمي الكيم لنعيف ْاذا أجننها على طيمق
النجاا يما ،وْن ث هكُ( ُْؤولني عن االستميار بالنجاا مذا واحملا ظة على اليوحية
العالية اليت حتل لنا بُضل اهلل تبارك وتعاىل وبربكا مذا الشمي ،قد كاه ُْؤوليتنا
بعدة اجتاما
ْ - 1ياقبة أهُُنا وتمذمبما وْنعما ْن االهُياو وراء الشمُا واملياْع ْن
ح( ا ا واملال وكثية األتباع.
 - 4حتتيل اإلخ ا :هلل تبارك وتعاىل وتعميق االرتباط به واملعي ة به تبارك
وتعاىل ْن خ ال القيآ( الكيم واألدعية واألحادمث املأثُرةا.)1
ْ - 3ضاعُة اهلمة وا د واالشتغال والدرس والتحتيل لتشييد مذا التيا
العظي اخلالد ،حتى تُليمه نىل راعيه األول أرواحنا له الُداء ،صيا احلُزة العلمية و قه
أمل البي اعليم الُ ام).
 - 2ويف حُظ نلُتنا وُْدتنا ووحدتنا واجتماع قلُبنا على تُحيد اهلل تبارك
وتعاىل ووالمة حممد وآل حممد اصلى اهلل عليم أمجعني) وكُى بذلك جاْعاً ْشرتكاً،
وقد عشنا الُمُ والتُاء بليف اهلل تبارك وتعاىل يف مجيع مذ االجتاما وبيوا عالية
ختُصاً يف الليالي واملناسبا الشيمُة  ،ا منبغي لنا الرتاجع عنما وخُارتماا.)4
 - 2ويف أداء ُْؤولياتنا جتا امتمع ْن قضاء حُائجم وحلّ ْشاكلم
ورعامتم ومدامتم واألْي باملعيوف والنمي عن املنكي ،ويف مذا االجتا بالذا وجد
تقترياً واضحاً لدى احلُزة الشيمُة خ ال شمي رْضا( املبارك ،حيث قعد الكثريو( عن
( )1راجع كتاب شكوى القرآن لسماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله).
( )1راجع كتاب الصراع الحضاري بين اإلسالم والغرب لسماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله).
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أداء وظيُتم ْنشغلني مبُؤوليا أقل أولُمة ،كالكتابة وْياجعة الدروس رغ أهه ال
ْنا اة بينما أص اً ،يُتييع القيام بما مجيعاً بتُ يق اهلل تبارك وتعاىل ،ذا مل هؤدِّ وظيُة
الُعظ واإلرشاد والتُجيه يف شمي رْضا( ،متى هؤدمما وأي يصة أهُ( ْنه حيث جتد
القلُب عاْية باإلميا( وْتُجمة لداعي اهلل واملُاجد ْكتظة باملؤْنني وما َق إُْقنا أَجفيبُْا
دا فعيق اللَّهف وقآْفنُْا بفهف قم إغُفيإ لَكو إ فْنإ ذْهُْبفكو إ وقْمجفيإكو إ فْنإ عقذابٍ َألفي ٍ قو قْنإ ال مْجف(إ دا فعيق اللَّهف
ألْرإضَّ قولَيإسق لَهْ ْفنإ دْوهفهف أَ إولفياءْ أوولُفكَ في ضق الٍ ْْبفنيٍل ااألحقاف
َلَيإسق فب ْمعإجفنٍ في ا ق
.)34- 30
ويف احلقيقة ( ليف اهلل تعاىل بعباد وْدّ حبل اليمحة نليم ليجذبم نليه ليُ
ْنحتية بشمي رْضا( ون( كا( مُ أبيزما ،بل مناك ليلة ا معة ومُْما وبعض األزْنة
الشيمُة األخيى ،ومناك أْكنة كاملشامد املعظمة لبئمة األطمار اعليم الُ ام)
واملُاجد عمُْاً وجمالس الُعظ واإلرشاد وذكي أمل البي

اعليم الُ ام) وصلُا

ا ماعة بل الت اة عمُْاً ،هما ْعياج كل تقي و يصة إلعادة التلة باهلل تبارك وتعاىل
وجتدمد اليوا املعنُمة ،وجيعة ُْتمية ليدع النُس وهميما عن الُحشاء واملنكي.
وآخي دعُاها أ( احلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على هبيه حممد وآله الياميمن.
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مظنُّ أكثي الناس أ( اليزو مُ ختُ :املال ،ورمبا بالغ بعضم راعرتض وسرص
ألهه مل ميزو املال الذي ميمد  ،وال شك ن( املال ْن أعظر الريزو ،ال( اإلهُرا( مُرتييع
باملال أ( مقضي حُائجره وحيُرظ كياْتره ،ومُرتثمي يف الكرثري ْرن ري :الياعرة هلل تبرارك
وتعرراىل كرراحلج والعمررية وزمررارة العتبررا املقدسررة وأداء احلقررُو الشرريعية وُْرراعدة النرراس
وغريما.
لكن ْعنى اليزو أوسع ْن ذلك ،ون( بعضره ْرادي وبعضره ْعنرُي ْ ،رن األرزاو
املعنُمررة هعمررة اإلسرر ام ووالمررة أمررل البير اعلرريم الُرر ام) وااللتررنام بالرردمن والنوجررة
التاحلة والذرمة الييبة وغريما كثري ،وْن اليزو ا ا االجتماعي والُمعة الييبة والقردرة
على التأثري على اآلخيمن ونقناعم .
 ا أ( مُظُره يف كرثري
ومذا رزو عظي ال مقل تأثري عن املال ،ومُرتييع صراحبه عر ً
ْن الياعا اليت ال متمكن غري ْرن أدائمرا ،كاإلصر اا برني النراس الرذي مرُ أ ضرل ْرن
عاْررة الترر اة والترريام حبُرر( ْررا روي يف بعررض األحادمررث الشرريمُة ،وكالُررعي لقضرراء
حُائج الناس لدى املُُُلني أو املتنُرذمن ولرُ جراء غرري ذي ا را بمرا ملرا وجرد ْرن مُرتمع
نليرره ،وكالتُس ر يف تررنومج املررؤْنني الررذي مررُ أعظ ر بنرراء يف اإلسرر ام كمررا يف احلرردمث
الشيمف ،أو حلّ اخلتُْا واستنقاذ احلقُو ألملما وغريما ْن القيبا العظيمة عند اهلل
تبارك وتعاىل.
( )1من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع حشد من زعماء عشائر ووجهاء ونخبة من المثقفين في منطقة
الحسينية  -الراشدية في بغداد يوم السبت  14ربيع الثاني 1431هـ المصادف .1010/4/10
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وقد ْنّ عليك بمذ النعمة باعتبارك زعماء عشائي ووجمراء يف جمرتمعك كمرا ْر ّن
به على احلُزة العلمية الشيمُة حيث متمتع العامل الدم مبثل مذا ا ا .
ومذ النعمة مُْأل عنما اإلهُا( ،كما مُأل عن املال ْ أكتُبه و ي أهُقه ،قال
تعاىل وثْ ُ لَتْ إَُأولنُ قم إُْقفُذٍ قعنَّ الُنعفي َّل االتكاثي  )5ومُ كل ْا أهع بره اهلل تبرارك وتعراىل
على اإلهُا( لذا ورد يف احلردمث ال شريمف االُلرد هعمرة مُْرأل عنمرا اإلهُرا() وا را هعمرة
يُأل اإلهُا( عنه هْقل أ( أحد العلمراء شرُمد ْتأملرًا سراعة احتضرار  ،قيرل لره ملراذا أهرت
ال أو علمرًا نال أهُقتره يف سربيل اهلل تعراىل ،قرال هعر  .ولكرن عنردي جرا
ْتأمل ومل تدّخي ْا ً
ال أكُ( قد بذل كل جامي يف سبيل اهلل تعاىل.
أمضا وأخشى أ ا
ن( مذا الُؤال ومذ املُؤولية تد ع اإلهُا( للتُكري ْلياً يف ْا مُتصدم يره جامره،
قد مْحُفن يف استعماله كما يف املُارد اليت ذكيهاما ،وقد مُْيء كمرا مسعنرا يف االهتصابرا
األخرية أ( بعضًا ْن زعماء العشرائي والُجمراء برذل هلر أْرُال للتترُم ألشرصا :أو
اسدة أساء نىل الشع( وال مْيجى ْنما اخلريْ ،رن دو( االلتُرا نىل أ( الترُ

جما

أْاهررة وُْررؤولية ال( الناخرر( عنرردْا مت رُّ نىل شررص

مررُ شرريمك لرره يف نحُرراهه ن(

أحُن ،ونساءته  -والعياذ باهلل  -ن( أساء ألهه مُ وغري ممن صُّتُا له أجلُُ يف مذا
املس.
وْثل ا ا أمضاً يف النع

القدرة على التأثري على اآلخيمن ونقناعم  ،ومذ هعمة

ال( صاحبما مُتييع أ( مُ اّي بقدرته مذ جمُد كبرية ووقتاً كرثرياً وحيقارق ْرا ال مُرتييع أ(
حيقق غري  .وقد جيبت اهت كنعماء عشائي ووجماء تأثري اإلهُا( املرتكل الرذي مُرتييع أ(
منتنع ْن األخي احلق الذي ميمد.
ومكذا جي( على اإلهُا( أ( مكُ( دقيقاً يف تتي اته وْلتُتًا نىل عناصري القرُة الريت
زودّ اهلل تبارك وتعاىل ( الغا ل متُرط يف ْعتية اهلل تبارك وتعاىل ْرن حيرث مشرعي وْرن
حيث ال مشعي ،واهلل اهلادي نىل سُاء الُبيل.
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أعُذ باهلل الُميع العلي ْن الشييا( اليجي
بُ اهلل اليمحن اليحي
احلمد هلل رب العاملني والت اة والُ ام علرى أشريف اخللرق املبعرُ رمحرة للعراملني
حممدٍ وآله الييبني الياميمن.

ُْضررُع حبثنررا االسررتداللي مرري املُررائل اخل ا يررة وال هعر بمررا ْيلررق املُررائل الرريت
تعدد

يما آراء الُقماء واختلُ أل( ذلك معر اسرتغياو أبرُاب الُقره كلرما نذ ال تُجرد

ُْائل حتقق يما نمجاع ْيبق نال يف الضيورما  ،ومتضح احلال ْن التحقيرق يف كرثري ْرن
اإلمجاعا املدعاة كما سيظمي ْن البحث.
ون ا هيمد باملُائل اخل ا ية تلك املُائل اليت أصربح سراحة لُرجال علمري عميرق
ودقيق بني الُقماء ومي ْعدودة ومشرار هلرا بالبنرا( يف كتر( الُقره .وْثلرما تْعجّرل يف صرقل
املُام( وختتتي الييمق أل( العمي أقتي ْن استيُاء اخلُض يف كل املُائل.
على أهنا سن احظ يف املُائل املصترارة حيثيرا أوخري كرأ( تكرُ( املُرألة ابت ائيرة َكثْري
الُؤال عنما ومياد ْعي ة تُاصيل حاالتما كمُألة ْن طولق ط اقًا غري صرحيح يف احملراك
اليمسية وتنوج آخي ،أو مُتُاد ْنما يف ع اج ْشكلة اجتماعيرة أو اقتترادمة أو سياسرية
( )1الكلمة التي افتتح بها سماحة الشيخ اليعقوبي(دام ظله) بحثه االستداللي في الفقه يوم األحد
/1شعبان 1412/المصادف .1009/1/12
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أو أهمررا تتضررمن حبُثررًا ْررن العلررُم األكادمييررة العترريمة كاليماضرريا والُلررك والُينمرراء
والكيمياء؛ للتأكيرد علرى أمميرة تُظيرف مرذ العلرُم يف عمليرة االسرتنباط الُقمري والرذي
ترتت( عليه مثيا عدمدة أشيها نليما يف ْقدْة كتابنا االيماضيا للُقيه).
كما أ( نشاعة ْثل مذ البحرُ الريت مري جرنء ْرن ثقا رة احلرُار ْرع اآلخري و مر
حججه ْمما كا( املُقرف ْنمرا تُرام يف التقرارب ونزالرة التشرنج نذا مت التعاْرل ْرع اآلراء
مبُضررُعية ونهترراف ألهمررا ستكُرري حررُاجن االهغرر او والتعترر( .وسررتجد العررذر والرردليل
ملُاقف اآلخيمن مما خيُف االحتقا( جتامم  ،وهقتد باآلخي التنرُع الُقمري داخرل ْدرسرة
أمل البي اس ام اهلل عليم ) وْع املدارس األخيى خارجما ،حيث سنتعاْل ْعمرا برنُس
اإلهتاف واملُضُعية واملعامري العلمية للرتجيح.
ويف ضُء مرذا هعلر القيمرة الكرربى ملثرل كتراب ااخلر اف) للشريخ اليُسري اقردس
سي ) الذي ميثل ْدرسة علمية ْنُتحة وْنتُة وُْضُعية.

وإلثياء البحث االستداللي باعتبرار أ( مرذا الرنم ْنره –أي البحرث االسرتداللي يف
املُررائل اخل ا يررة  -ال مكتُرري بالتعاْررل ْررع الرردليل أي ال مكُرري باالسررتدالل علررى القررُل
املصتار يف املُألة كما مُ شرأ( البحرُ االسرتداللية ،ون را متُسرع ليشرمل وجمرا النظري
املعيوضة ْن قبل األساطني وغري املعيوضة مما حيتمل ورودمرا يف املُرألة ومقرار( بينمرا بعرد
حتليلما وتقييمما وْعي ة أسباب اخت اف الُقمراء وْناشر أقرُاهل وسرينمي ت اقحراً كيمرًا
عميقاً .وسيعيي قدرة أكرب وصُرة أوضح الختيار اليأي األصرُب؛ ألهره متريح رؤمرة مرذ
التُرة األوسع لبقُال واالحتماال يف املُألة ْع االستدالل على تلك األقُال.
وبناءً على ذلك ( ْيتبة البحُ اخل ا ية أرقى ْرن البحرُ االسرتداللية وأوسرع
أ قاً وندراكاً؛ أل( الثاهية تكتُي باالستدالل على احلك يف املُألة ْع نجابة ْا ميكن أ( مريد
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عليه ْن اإلشكاال  ،أْا الثاهية تتُسع ملناقشة اآلراء احملتملة يف املُألة ومذا متيل( ذمنية
وقاادة إلدراك تلك احملتم ا  ،واط اعاً واسعًا ملعي ة تلرك األقرُال ،وحتقيقرًا ْعمقرًا ملعي رة
ْباهي وأدلة تلك األقُال أو ْا ميكن أ( مكُ( كرذلك؛ أل( بعرض الُقمراء لريس هلر كتر(
استداللية  ا بد ْن صناعة الدليل هل .
ومذ املياحل قيعما الشيخ اليُسي اقدس سي ) عند تأليف كتابه ااخل اف) ،قرد
ألف أوالً كتاب االنمامة) يف الُقه وذكي يه املُائل الُقمية املتلقراة ْرن هترُ :املعترُْني
اعليم الُ ام) ،ث ألاف كتراب ااملبُرُط) وذكري يره الُريوع الُقميرة املُرتنبية ْرن تلرك
املُائل األصلية ،ث ألف كتاب ااخل اف) وذكي يه ااُْائل اخل اف بيننا وبني ْن خالُنرا
ْن مجع الُقماء ْن تقدم ْنم وْن تأخي ،وذكي ْذم( كل خمالف علرى التعريني ،وبيرا(
التحيح ْنه وْا منبغي أ( معتقد))ا.)1
مذ كلما مثيا و ُائد تُخّينامرا عنردْا اخرتهرا البحرث يف املُرائل اخل ا يرة ،ومري
لعميي تُتحق أ( مْبذل الغالي والنُيس يف سبيل حتقيقما بليف اهلل تبارك وتعاىل.

وللبحررث –ْضررا ًا نىل ذلررك  -ختررائ

أوخرري ال ختُررى علررى املتأْررل ،ولعررل ْررن

أوضررحما أهرره مقرردم املُررألة كمنظُْررة كاْلررة ْررن ْقرردْاتما وأجنائمررا وتُاصرريلما و يوعمررا
واملُائل امليتبيرة بمرا يف أبرُاب الُقره كا رة؛ لتظمري اليوامرا واألحكرام يمرا كبنراء ْتُرق
مْعيف ُْضع كل جنء ْنما ،خ ا اً للييمقة التقليدمة اليت تتناول كل ُْرألة علرى حردة ممرا
قد مرؤدي نىل عردم اكتمرا ل الترُرة ورمبرا حترُل التنراقض برني ْرُارد ذكيمرا يف األبرُاب
املتعددة ْن الُقه ،ون( مذا االتُاو يف البناء أصبح قيمنة العتمراد بعرض اليوامرا ضرعيُة
الُند أو غري واضحة الداللة.
وقد جعل عنُاهه ا قه اخل اف) ال االُقه املقرار() الرذي مرُ أليرق باملتريلحا
) (1مقدمة كتاب فقه الخالف لسماحة الشيخ (دام ظله).
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املعاصررية ملررا قيررل ْررن أ( الثرراهي مقتترري علررى سرريد اآلراء املصتلُررة واالكتُرراء بعيضررما دو(
االسررتدالل عليمررا واحلكر برتجرريح بعضررما الررذي متكُررل برره األول والتعيمررف حمررل خرر اف
جدْواْ في فه اخإتف اَ اً كَثفرياًل االنُاء .)54
و قوَلُإ كَا(ق فْنإ عفن فد غَيإيَّ اللا فه َل قُ ق

وال مُُت منا أ( أعظ هُُي مبا هْقل عن امليحُم الشيخ األهتاري اقدس سي ) أهه
دخل املُجد مُْاً ُجد أستاذاً مدرّس كتابه املكاس( ومُ مشريا امليالر( بعيرداً عرن ْرياد
ْؤلُه األهتاري جلس هاحية مبكي وملا سُْل عن الُب( أجاب ن( مذا األسرتاذ ن را هراقش
ْياليب بُب( أ هه مل مُمر ْريادي ولعلاري أهرا حينمرا هاقشر الُقمراء العظرام مل أكرن أ مر
ْيادم تكُ( نساءة حبقم .
أقُل على مذا األدب الي يع جي( أ( تُري هقاشراتنا ،وحبُرن الظرن مرذا واإلكبرار
واإلج ال هؤسرس للحرُار والنقران ،ليبرارك لنرا اهلل تعراىل يف حيكتنرا ننتُرع أعظر النُرع
والُائرردة ممرا سرياي الُررلف الترراحل وهُررتنيق علررُْم وأ كررارم وهُصررل ذلررك كلرره نىل
الُض اء ْن طلبة العل ليُتُيدوا ولريتقُا يف ْيات( العلر وليُاصرلُا محرل األْاهرة الريت
تُضّل علينا اهلل تبارك وتعاىل بما ومي هشري قره أمرل البير اسر ام اهلل علريم ) وعلرُْم
وْعار م .
ون( يف مذا ندخراالً للُريور علرى الرنيب وآلره اصرلى اهلل علريم أمجعرني) قرد ورد
عنم اعليم الُ ام) اأحيُا أْيها رح اهلل ْن أحيا أْيها) ولتبقى احلُزة العلمية الشريمُة
ْنجبة للُقماء الذمن مقُل اإلْام الباقي اعليه الُ ام) ألحدم ومُ أبا( بن تغل( ااجلس
يف ُْجد املدمنة وأ ف الناس هي أح( أ( مْيى يف شيعيت ْثلك)ا.)1
وباملقابل قد كا( حيرن( األئمرة اسر ام اهلل علريم أمجعرني) ملرُ العلمراء وتعييرل
حلقا العل لما ْا أبا( برن تغلر( قرال اإلْرام الترادو اعليره الُر ام) اأْرا واهلل لقرد
( )1معجم رجال الحديث.10/1 :
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أوجع قليب ُْ أبا() وكا( نذا قدم املدمنرة تقُضر نليره احللَرق وأوخلير لره سرارمة الرنيب
اصلى اهلل عليه وآله وسل )ا .)1وورد عن اإلْام التادو اعليره الُر ام) يف عردد ْرن كبرار
الُقماء ْن أصحابه ابشّري املصبرتني با نرة بيمرد برن ْعاومرة العجلري ،وأبرا بترري ليرث برن
البصرتي املي ادي وحممرد برن ُْرل وزرارة أربعرة جنبراء أْنراء اهلل علرى ح الره وحياْره لرُال
ي
مؤالء اهقيع آثار النبُة واهدرس )ا )4وقال اعليه الُر ام) ريم امر أحر(ُّ النراس نلر ّ
أحياءً وأُْاتاً)ا )3وورد عن جدم رسُل اهلل اصلى اهلل عليره وآلره وسرل ) أهره قرال اْرن
حُظَ ْرن أْريت أربعرني حرد مثًا ممرا حيتراجُ( نليره ْرن أْري دمرنم بعثره اهلل مرُم القياْرة قيمرا
عاملاً)ا )2وميمدو( عليم الُ ام باحلُظ حُظ الدرامة والُعي وعردم االقتترار علرى حُرظ
اليوامة.

تذكيوا عظي هعمرة اهلل علريك نذ مُّري لكر مرذا الُربيل وزمّنره لكر وو قكر اهلل
بليُه وتذكيوا أ( الُقيه حينما مبلغ درجة االجتماد ومتبح قادراً على االسرتنباط وممارسرة
االستدالل الُقمي والتعاطي ْع هتُ :القيآ( الكيم وأقُال املعتُْني اعليم الُ ام)
هه متلقى األحكام ْن املعتُم اعليه الُ ام) ْباشيةً ْن خ ال الرن

الرذي متعاْرل ْعره

بعررد أ( ميمررُن نىل صرردور ْررن املعتررُم اعليرره الُرر ام) يف حررني كررا( قبررل ذلررك متلقررى
األحكام ْن الُقماء ومعمل بيؤمتم وم ْمما بلغُا ْن ج الرة القردر ال ميقرُ( نىل درجرة
املعتُم ومذا التلقي املباشي ْن املعتُم شيف ْا بعد شيف.
هُأل اهلل تعاىل أ( جيعلنا ْن حُظرة دمنره وهاشريي اهلدامرة والردعاة نىل اهلل األدالء

( )1معجم رجال الحديث.11/1 :
( )1معجم رجال الحديث.115-113/2 :
( )3نفس المصدر والموضع.
( )4الخصال للصدوق ،أبواب األربعين وما فوقه ،باب .15
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على طاعته حتى حيشيها ْع األهبياء واألئمة والتاحلني وح ُْ قن أولُك ر يقاً.
.
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سأهقل لك روامة تكُي افل قمنإ كَا(ق لَهْ قَلْ(ٌ أَ إو َأ ْلقَى ال ُُمإ قع وقمْر قُ شقرمَّيدٌ) او )32/اوققتعفيقمقرا
وأ ْذ(ٌ وقاعفيقررة) ااحلاقررة ،)14 /ليتُجرره نىل طلرر( العلررُم الدمنيررة والتُقرره يف دمررن اهلل تعرراىل،
وهشي بني الناس.
وقد وصل اليوامة بُرند ْوصفرف بالترحة ومري يف حرق بْكرري برن أعرني أخري زرارة وعبرد
امللك ومحيا( بر أعرني ومر ْرن العلمراء الريواة الثقراة و يمرا ان( أبرا عبرد اهلل –الترادو
ا - )ملررا بلغرره و رراة بكررري بررن أعررني قررال أْررا واهلل لقررد أهنلرره اهلل بررني رسررُل اهلل وأْررري
ا)4

املؤْنني صلُا اهلل عليمما).

ما الذي مقعدها عن بلٍُ مذ املننلة ،وبكري مل مكن ْن املعتُْني حتى مقال أ( درجرتم
 ا عادمرًا معمرل ومكُر( لكنره اْتلرك ممرة ورغبرة يف
ال ميكن الُصُل نليما ،برل كرا( رجر ً
حتتيل علُم أمل البي ا )وهشيما بني الناس وْع أ( الظريوف اليرُم ْؤاتيرة وْيُّرية،
وليُ بتلك القُاوة اليت عاشما أولُك األصحاب يف زْن األُْمني والعباسيني.

()1

خاطرة ذكرها سماحة الشيخ اليعقوبي في حفل التتويج بالعمامة لعدد من طلبة جامعة الصدر الدينية

فرع الحسينية /بغداد يوم /11ج.1431 /1
( )1معجم رجال الحديث للسيد الخوئي (.353/3 :)
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كررا( أبررا( بررن تغلرر( جليررل القرردر عظرري املننلررة ،لقرري ث اثررة ْررن األئمررة االُررجاد والبرراقي
والتادوا )) وروى عنم وكاهر لره عنردم خيرُة وقردم ،وقرال لره أبرُ جعُري البراقي
ا )اأجلس يف ُْجد املدمنة وأ ف الناس ،هي أح( أ( مْيى يف شيعيت ْثلوك).
هيمد أ( هأخذ درساً ْن مذا الُسام الي يع الذي قلاد اإلْام الباقي ا )هلذا العامل ا ليرل
ومُ أ( مقُم كل ْن له نبداع يف جمال ْا منُع به امتمع ومنتي به الردمن ومنشري بره التر اا
ليربز وليظمي ولينشي  ،أل( نْام العتري حير( أ( مقريى يف شريعته ْبردعني هرا عني يف كرل
جمراال احليرراة ولريس يف الُقرره قر  ،كالُياسررة واالقتتراد واالجتمرراع والير( واهلندسررة
والقاهُ( والع اقا الدولية واملنظما اإلهُاهية ومكذا.
ومررذا حي رتّ علينررا أ( هبررذل أقتررى ا مررُد وحنُررن اختيررار امررال املثمرري واملناسرر( لقرردراتنا
وقابلياتنا لنربز يه وهتُُو وهتمين ،ندخل الُيور على قل( اإلْام ا )وهكُ( ْترداقًا
لردعُة اإلْرام الترادو ا ) اكُهرُا لنرا دعراة صراْتني) وهكرُ( صريًا وزمنرًا ملدرسرة أمرل
البي ا.)
ختُصاً أهت الشباب يف ْقتل العمي وعلرى أبرُاب ا اْعرا

ضراعُُا ممرتك وجمردك

لتملُررُا كررل االختتاصررا ب بررداعاتك وتُررُقك  ،وسيشررملك اإلْررام ا )بأليا رره
وميعاك ب ذ( اهلل تعاىل.

( )1من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )مع جمع من طلبة السادس اإلعدادي في مدينة قلعة سكر
يوم /30ج 1433/1المصادف .1011/1/13
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بُ اهلل اليمحن اليحي
احلمد هلل كما مُ أمله وصلى اهلل على النيب وآله وسل تُليماً.
أود أ( أقدم تعيمُاً بُكية تأسيس ا ماعة وأمدا ما وطبيعة عملما وآلياته

امجاعة الُض اء) جتمع ممدف نىل النمُض بُاقع األْة لتكُ( مبُتُى التحدما ،
ومُ ُْتُا لكل ض اء وأساتذة احلُزة الشيمُة وأئمة ا ومعا وا ماعا وخيبراء املنررب
احلُي  ،وكل املؤْنني اليساليني العاْلني على ر عة اإلس ام وهشي وعرنة املُرلمني ْممرا
كاه ر اهتمرراءاتم واجتامرراتم احلُزومررة وتنُررتح ا ماعررة يف عملررما علررى مجيررع ا مررا
األخيى يف اماال اليت تلتقي بما ْعما.
والغيض ْن تأسيُما أْيا(
 1ر تنظي آلية عمل احلُزة الشيمُة يف أداء املُؤوليا وُْاجمة التحردما بتشركيل
اللجا( املصتلُة ،ا ماعة ليُ بدم اً عرن امليجعيرة يف قيرادة األْرة ،ون را مري أداة بيردما
لتقُم مبُؤولياتما وتؤدي وظائُما.
 4ر تُحيررد اجتامررا احلررُزة ْيجعي راً و كيم راً ،وتقيمرر( وجمررا هظيمررا وتنُرريق
املُاقف بينما ومتثيرل احلرُزة يف ا ملرؤمتيا واملناسربا باعتبرار اهضرمام الُضر اء ْرن خمتلرف
االجتاما نليما ،واهبثاو مذ اللجا( املشرتكة كممثلة للجميع.
( )1ألقيت في المؤتمر التأسيسي لجماعة الفضالء في مقرها العام في النجف األشرف يوم 12صفر 1414
المصادف  1003/4/30وقد حضره المئات من فضالء وأساتذة الحوزة وحظي بتغطية إعالمية
واسعة.
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واملُؤوليا املشار نليما ميكن نمجاهلا مبا ملي
 - 1نصرر اا النرراس ومرردامتم وتكميررل هُُسررم وتقرريمبم نىل طاعررة اهلل ب جيرراد
ي :الياعة وتكثريما ،مث اً حينما مدعى نىل ص اة ا معة أو مُْتح ْشريوع خرريي مرذا
نجياد لُي :جدمدة للياعة وجتنيبم املعتية بتقليل ي :املعتية وْنعما.
 - 4تبليغ األحكام وتعلي ُْائل احل ال واحليام يف خمتلف شؤو( احلياة.
 - 3الد اع عن الشيمعة ضرد الشربما الُكيمرة والعقائدمرة وأي خيري ممردد كيرا(
األْة.
 - 2تنظي حياة امتمع وبُ العدل يه ونمتال احلقُو نىل أملما وقضاء حرُائج
الناس.
 - 6العمل على وحدة التف وْقاوْة أي حماولة لنرع الشقاو بني أملره واالهتبرا
والتحذمي هلذ احملاوال .

أْا التحدما

يمكن ْ احظة عدة أشكال ْنما

1ر الُياسية حيث مُعى الشع( الغتنرام الُيصرة يف هيرل حقره للمشراركة يف ندارة
البلد وعدم يض حكُْة ال ميتضيما سُاء ْن جمة عناصريما كرُهم ْترُرطني يف جريائ
النظام أو غري كُُئني لشغل املُاقع أو ْن جمة هُ( تُزمعما أو شكلما واجتامما.
 - 4العقائدمة واألخ اقية

( االهُتاا املقبل واحليمة املدعاة ستحمل ْعما الكثري

مما متنا ى ْع ْبادا اإلس ام وتعاليمه ،وسيكُ( ذلك ْدعاة للتمحري

واالبرت اء الشردمد

الذي ال منجُ ْنه نال ْن اْتحن اهلل قلبه لفميا( ومتُك بدمنه وأطراع والة أْري احلقيقريني،
ومذا االخرتاو األخ اقي والُكيي متُقع حترُله ْرن خر ال عردة قنرُا  ،أوهلرا وسرائل
اإلع ام املؤثية وثاهيما الُا دمن نىل البلد ْن أبنائه املمراجيمن وغريمر الرذمن حيملرُ( ذلرك
الُكي والُلُك الغيمبني.
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 - 3االجتماعية

( النظام العاملي ا دمد الذي مرياد للعرياو أ( مكرُ( جرنءاً ْنره

متيل( هظماً وأوضاعاً اجتماعيرة ال ترت اءم ْرع تيكيبتره اإلسر اْية األصريلة وسرتتغري أ راط
الع اقا واملعامري املتحكمة يما.
ن( ممررا مؤسررف لرره اهشررغال األْررة وحتررى احلررُزة برراهل الُياسرري ق ر  ،واالهررد اع
لتحتيل ْكاس( سياسرية ،واهترب احملاضريا واخلير( والكلمرا علرى مرذا االجترا ،
رغر أ( بنرراء شصتررية املُررل واحملا ظررة علررى سررلُكه ونصرر اا امتمررع أمر وأوىل ،وقررد
حتتل ْكاس( سياسية مبقدار ْعني وبآخي ،ولكن مبقى اهلردف اليئيُري للحرُزة مرُ مرذا
اع ر مدامررة البشرري وُْرراعدتم علررى تكميررل هُُسررم  ،ومررذا ْررا اسررتُدها ْررن األئمررة
املعتُْني اعليم الُر ام) لر مكُهرُا ممتمرُ( براملُاقع الدهيُمرة سرُاء حترل يف حالرة
تُ ي ظيو ما املُضُعية أم مل حتتل ،لكن الُاقع اآل( مُ العكس  ا أحرد كري يف نهشراء
ْياكن ثقا ية أو حُزا ا )1علمية يف خمتلف املد( أو رابية للميأة املُلمة تعمل على تثقيرف
النُرراء وتعلرريممن أو مجعيررا خريمررة بررل ق رد احنُرري عرردد املتررلني يف املُرراجد وترريك أئمررة
املُرراجد خيرربم وحماضررياتم ودروسررم نال ْررا هرردر ،ومررذ مرري اهلنميررة احلقيقيررة الرريت
استدرجنا نليما وحنن ْا زلنا يف أول األزْة كيف ستكُ( النمامة
ن( مذا مُم له ْا وراء كما مقُلُ( ( امتمع متلقف كرل جدمرد ومترأثي بره ومتصرذ
طيمقرة دائمررة حلياترره ،ر ذا وجمنررا وعبأهررا بمرذا االجتررا أعر االخنرياط يف املياكررن الثقا يررة
واحلُزا العلمية واملنتدما األدبية والدمنية ُيأخذ مذا الييمق ونال رالعكس وحينُرذ ال
هلُم نال أهُُنا.

( )1قام سماحة الشيخ بنشر فروع جامعة الصدر الدينية في المحافظات بعد سقوط الصنم الصدامي ،وفتح
المراكز الثقافية والمنظمات االجتماعية واإلنسانية والروابط النسوية وفروع جامعات الزهراء (عليها
السالم) لهن.
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ولضصاْة مذ املُؤوليا وقرُة مرذ التحردما ال برد ْرن تنظري العمرل وتُجيمره
ووحدة العاْلني وتنُيق جمُدم  ،أو قل ال بد ْن تيتي( بيتنا احلُزوي أوالً.
وْن واقرع مرذ املُرؤوليا والتحردما تنشرأ احلاجرة نىل تشركيل را( وْكاتر(
تتررُزع علررى أعضررائما أعمررال وتكررُ( هلررا رريوع يف خمتلررف املررد( تقررُم بررنُس املُررؤوليا
والُظائف.

ال علررى أ( تضررع كررل نررة الحق رًا بيهرراْج عملررما
وهشررري نىل مررذ اللجررا( نمجررا ً
ووظائُما ب شياف األْاهة العاْة
 - 1نة أئمة ا معا وا ماعا

 ا
حيرث تقرُم باختيرار الكُرُئني علمراً وعمر ً

هلرذ املُاقررع وْتابعررة هشرراطم وتقييمرره وُْرراعدتم يف نعررداد اخليرر( والكلمررا وحتدمررد
حماور الك ام.
 - 4املكترر( الثقررايف والعلمرري مقررُم بنشرري الكترر( واإلصرردارا النا عررة ميررع
االجتاما امليجعية وتشصي

حاال اخللل واالحنرياف ونعيراء العر اج هلرا ونعر ا( رأي

ا ماعة يف خمتلف القضاما الُكيمة واألخ اقية والعقائدمة وتتدر عنه جملة أو جيمردة هاطقرة
بامسمررا كمررا منقررل املكترر( أوالً بررأول ْررا مترردر ْررن امليجعيررا الشرريمُة ْررن اسررتُتاءا
وتُجيما اجتماعية ومقُم بتُجري الياقا العلمية والثقا ية وتشجيعما وتيُميما.
 - 3نة خيباء املنرب احلُي

تُرتح ْعمردًا إلعرداد اخليبراء وتأميلرم وتضرع لره

املنامج ال ازْة ،وتشيف على اختيار اخليباء الكُُئني وتُزمعم وْتابعة هشاطاتم .
 - 2نة الشعائي الدمنية والتجمعرا ا مامريمرة حيرث تترُىل أقاْرة االحتُراال
الدمنية وتُجيه الشعائي وتُظيُمرا يف خدْرة القضراما املترريمة والردعُة نىل عقرد التجمعرا
للميالبة بأُْر حمددة.
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 - 2املكترر( اإلع اْرري منشرري هشرراطا ا ماعررة ومتررابع األخبررار وحيللررما ومنشرري
تعليقا ا ماعة على مذ األخبار وحتليلما.
 - 6نة التنُيق بني امليجعيا واستع ام ُْاقُما وآرائما.
 - 2نة اليعامة االجتماعية يما متعلق حبضُرما ْناسبا الناس ك قاْة الُاحترة
وعيادة امليضى وغري ذلك ْن النشاطا اليت تعكس العمل اإلهُاهي للجماعة.
- 2

نة شؤو( امليأة املُلمة

هه مُجد نغُال تام لدور امليأة ومل تُضرع آليرا

وبياْج عمل لتثقيف امليأة وتعليمما ْن خ ال تأسيس ْياكن ثقا ية حتى ولرُ
يف البيررُ ونعررداد دروس يف الُقرره والعقيرردة واألخرر او والتُُررري ْناسرربة
ليبيعتمن.

 ا سياسرريًا برراملعنى املتعررارف لكنرره ُْررتعد ملشرراركة األحررناب
ليُ ر ا ماعررة تشرركي ً
واحليكا الُياسية ضمن اإلطار الذي حددته ا ماعة لنُُرما وباعتبرار أ( ا ماعرة تضر
حبُ( العنُا( ض اء ْن مجيع االجتامرا احلُزومرة ريمكن للجماعرة أ( متثرل احلرُزة يف
الُعاليررا الُياسررية ،وبررذلك حتررل مررذ املعضررلة الرريت متحررد عنمررا كررل أطررياف القضررية
العياقيررة الررذمن متُراءلُ( ْررن مرري احلررُزة الرريت معلررن الشررع( باسررتميار عررن كُهمررا املمثررل
الُحيد له.
ن( أم قضية تُاجمنا مي قضية الدستُر ألهه امليجع يف كل قضاما الب اد  ،ا بد أ(
مكُ( و ق الشيمعة اإلس اْية اليت تكُرل حقرُو مجيرع البشري ،ولكري متحقرق ذلرك جير(
تتدي جممُعة ْن الُقماء لفشياف على صياغة الدستُر وْياقبته ،وْن ُْؤوليا مرذا
املررس ْياجعررة أطيوحررا وبررياْج عمررل احليكررا واألحررناب الُياسررية الرريت تررُد دع ر
احلُزة هلا ولُ بشكل غري ْباشي ونعيراء الضرُء األخضري ملرا صرح ْنمرا أو تيشريح عناصري
ُْتقلة ،وسيؤثي ُْقف احلُزة مذا كثريًا يف ُز تلك األحناب أو النقابرا أو احليكرا يف
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االهتصابا .
وحتررث ا ماعررة كا ررة املررؤْنني علررى تشرركيل النقابررا النظيُررة وا معيررا الثقا يررة
واحليكررا الُطنيررة واإلسرر اْية املصلتررة ب شررياف احلررُزومني لتشررارك يف احليرراة الُياسررية
 ا ودع ْن معمل على حتقيق امليال( الشيعية للشع(.
ُْتقب ً
وأعتقد أ( مذا مُ املقدار الذي ميكن للحُزة مبُتُماتما العليا املشراركة يره ر ( هلرا
دور اإلشررياف واليعامررة واألبررُة والتُجيرره للجميررع وال ميكررن حتجيممررا يف حررنب سياسرري
وحنُ .

ن( العمل غري املنظ وغري املنُق مؤدي نىل سلبيا عدمدة
1ر ضعف النتائج وقلة الثميا اليت منبغي قيُما.
4ر نممال الكثري ْن األعمال لقتُر العمل الُيدي عن القيام بما وقلة اعليته.
3ر كثية األخياء ،بينما باملشراورة واملشراركة ميكرن اجتنراب الكرثري ْنمرا اْرن شراور
اليجال شاركم يف عقُهل ).
نحن ْدعُو( أممرا األخرُة نىل تضرا ي ا مرُد والتجريد ْرن العنراومن الشصترية والُُُمرة
والعمل سُمة للنمُض بالُاقع الذي هعيشه نىل ُْتُى اليمُا الذي هأْله وميمرد ْنرا اهلل
تبارك وتعاىل وأْاْنا املمدي املُعُد عجل اهلل يجه ،وأرجرُ أ( تبرارك ْيجعيتنرا الشريمُة
مذا العمل وتشد ْن أزر العاْلني.
ن( ركيررنة االهيرر او يف مررذ املُررؤوليا ا بررارة مرري املُرراجد رر ا بررد ْررن تُعيررل
دورما ونعادة احلياة نليما ،وليكن كل ُْجد باإلضا ة نىل كُهه حمر اً للتر اة ْيكرنًا ثقا يرًا
 ا للشررعائي الدمنيررة والتجمعررا ا مامريمررة وْقرريًا الهعقرراد ا معيررا
وْدرسررة دمنيررة وحم ر ً
واملؤمتيا  ( ،املُجد نذا أخذ دور احلقيقي كما كا( يف عمد رسُل اهلل اصرلى اهلل عليره
وآله وسل ) ( األْة تكُ( خبري وتُرتد عا يتما.
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بُ اهلل اليمحن اليحي
احلمد هلل كما أمله وصلى اهلل على هبيّه وآله الييبني الياميمن.

كثرياً ْا هُأل عن ْشيوع مجاعة الُض اء واهلدف ْن تأسيُرما ،ومرل أ( تُقيتمرا
ْيتب بظيوف امليحلة اليامنة ،وْا مي أهشيتما أود أ( أجي( عن مرذ األسرُلة املشريوعة
يف مذا ا مع املبارك ،وليتل التُ ْن خ الك نىل مجيع املؤْنني؛ ألهره حبُر( ممري
ن( تُعيل دور مجاعة الُض اء اآل( مي خيُة ْممة يف طيمق حتقيق آْال الشرع( ،ولتبقرى
احلُزة الشيمُة عند حُن ظن املُالني هلا وشُكة يف عيُ( أعدائما.
حمقتفر فه
ل فب َُضإرلَّ اللارهف وقبف قي إ
ون را أخراطبك ألهكر مجيعراً ْرن الُضر اء قرال تعراىل وقور إ
ج قمعُْ(قل امُهس  )22واليمحة رسُل اهلل اصلى اهلل عليه
َفب قذلفكَ َلْقيُْ قيحُْاْ ْم قُ خقيإ ٌي ِّْمُا مق إ
ح قم ًة لِّ ْلعقراَلمفنيقل ااألهبيراء  ،)102والُضرل
وآله وسل ) لقُله تعاىل و قوْقا َأرإسقلْنقاكَ نَّال قر إ
مُ علي بن أبي طال( كما ورد يف التُُري عن أمل البي اعليم الُ ام)وأهت أبناء رسُل
اهلل اصلى اهلل عليه وآله وسل ) وأْرري املرؤْنني اعليره الُر ام) راهت ْرن الُضر اء ،ولكر
الُيصة كاْلة يف االشرتاك بأهشية ا ماعة اليت سنبينما بأذ( اهلل تعاىل.

( )1الكلمة التي ألقاها سماحة الحجة آية اهلل الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) على جموع أهل بغداد الذين
وفدوا لمبايعته وإعالن الوالء له يوم االثنين  11ربيع الثاني  1414الموافق .1003/9/11
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ن( اهبثاو كية ا ماعرة ْريتب مبتيلبرا امليحلرة الريت هعيشرما بكرل ْرا تتضرمنه ْرن
حتدما وأخيار ،وتقتضيه ْن ُْؤوليا وأعمال ،حبيث ال مُتييع يد أو جمة ْمما كثي
عدد أ يادما أ( تنمض بما وحدما ،بل ال بد ْرن تضرا ي ا مرُد واجتمراع القلرُب ،أو قرل
االهتقال ْن العمل الُيدي الذي دأب عليه احلُزة الشيمُة يف األزْنة الُابقة وهلا ْربراتمرا
وقد أدّ ْا عليما مبقردار ْرا تُرتييع ،نىل العمرل اممرُعي الرذي مكرُ( أكثري عيرا ًء وأقرل
أخياءً باعتبار اهضمام العقُل وْشاورتما وقد أوصى اإلْام اعليه الُر ام) شريعته برر اهظر
أْيم ) أي تنظي أُْرم ووضعما يف نطار امجاعة) بل لعله املُتُاد … ْرن قُلره تعراىل
و قولْ رتقكون ِّْررنكو إ وأُْررة مق ردإعُْ ق( نىل الْصقيإ ريَّ وقمق ر ْأْْيْو ق( بفررا ْل قمعإيْوفف وقمقنإمق ر إُ ق( عقررنَّ ا ْلمْنكَ ريَّل اآل
عميا(  ،)102ومذ األْة وا ماعة مري النصبرة املثقُرة الُاعيرة امللتنْرة الريت تقرُم بمرذ
الُظائف مذا مُ الدا ع األول.
الثاهي نهنا كثرياً ْا هيال( بُحدة احلُزة الشيمُة ومُ ْيل( حق وضيوري ،ونذا
حتقق هه سيأتي بربكا كثرية ماذا هع بتُحيد احلُزة ال هيمد بذلك طبعًا وحدة الُتُى
التادرة ْنم  ( ،مذا ْتُقف على ْا ميا الُقيره حجرة بينره وبرني اهلل تعراىل وال ميكرن أ(
تُرريض علررى قيرره تررُى ْعينررة ،ون ررا هع ر بالُحرردة وحرردة املُاقررف نزاء القضرراما العاْررة
واملتريمة اليت تُاجه األْة ،أو على األقل عدم التقاطع بيرنم  ،ومرذا ن را متحقرق بتشركيل
مجاعة تض علماء و ض اء ميثلُ( خمتلف ا ما امليجعية املُجُدة ،ومتدارسرُ( القضراما
اليت تُاجه األْة ومقيرو( اختاذ ُْقف ُْحد ب زائما.
الثالث نهنا وبعرد أ( سرنح الُيصرة السررتداد حقرُو الشرع( هيالر( برأ( مكرُ(
للحُزة دور يف الكثري ْن األُْر ،كتياغة الدستُر وشكل احلكر  ،واألشرصا :املرؤملني
له وتعيني القضاة وغريما ،حينُذ ْن الذي ميثل احلُزة و يما ْيجعيا ْتعددة قرد ختتلرف
رؤاما ،ومُتييع اخلت أ( ملع( على مذا الُتي يقُل ن( مرذا ال ميثرل احلرُزة كلرما ون را
جمة ْعينة ْنما ،ري ض كل ْيل( بمذا العذر.
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ر ذا جنحنررا يف تأسرريس مجاعررة منض ر نليمررا ضرر اء وأسرراتذة ْررن مجيررع ا مررا
امليجعيرة ،حينُرذ مترربح لره كرل احلررق يف أ( تتحرد باسر احلررُزة ،وتعبّري عرن ْيالبمررا،
وتشارك بامسما على خمتلف األصعدة ،وبذلك خنيج ْن مذ العقدة املُتعتية واإلشكالية
الياسصة عند الُؤال اْن مي احلُزة) واْن الذي ميثل احلرُزة) همرا عنرُا( جممرل وْربم
لدى الكثري ْن املمتمني بمذ القضية.
اليابع استقياب الياقا والكُاءا والنص( املثقُرة ْرن الشرع( وجعلرم ضرمن
نطار منتمُ( نليه ( ،بقاءم ب ا اهتماء رغ هنوع اإلهُرا( الُيريي نىل االهتمراء سريد عم
نىل االخنياط يف أي حرنب أو تنظري  ،ممرا مرؤدي نىل ضرياعم وتشرتتم  ،ا ماعرة وجرد
كأطيوحة للُحدة ،وكحل إلشكالية ُْتعتية وكأسلُب للعمل اممُعي البناء ،وليُ
 ا عن امليجعية الشيمُة وال تتقاطع ْعما بل مي آلية ْن آليا عمل امليجعية.
مي بدم ً
وأعلررن أْرراْك أه ر وا ماعررة سررُف هعمررل يف نطررار امليجعيررة الشرريمُة ختُص رًا
املتحيكة ْنما يف الُاحة وال هتجاوزمرا ْرا داْر ْلبيرة ليمُحرا األْرةْ ،رن أجرل حتقيرق
وحدة املُقف اإلس اْي عمُْاً ،والشيعي ختُصًا ر ( ْرن عناصري قُتنرا يف مرذ امليحلرة
العتيبة ْن حياة األْة أ( تتُحد املُاقف وتتُق األعمال وتتقارب اليؤى.

وأهت أمما األحبة ون( برذلت الكرثري ْرن ا مرد والعنراء ،وأصرابك العنر ْرن أجرل
زمارة أْري املؤْنني اعليه الُ ام) ،والُصرُل نىل مرذا العبرد القاصري ولتعلنرُا تأميردك لره،
ومرذا عمررل هبيرل اسررأل اهلل تعرراىل أ( ال مضريّعه لكر وأ( جيرازمك برره مبررا مُُري قلررُبك مررُم
تلقُهه ،نال أه أكرير أ( قُتنرا يف وحردتنا وال تتحقرق الُحردة نال بري :الترُُف وجتنر(
اخل اف والعمل سُمة يف نطار امليجعية الشيمُة ،مذ وصييت مرن كرا( حيربّ

ليعمرل بمرا

ليكُ( ذلك أعظ رد تُجمُهه نىل األعداء الذمن مرتبتُ( بك الدوائي عليم دائية الُرُء
ي أو علرريك وتشررُمه صررُرتي
وغضرر( اهلل علرريم  ،حتررى لررُ اسررتُانك بعضررم بكرر ام علر ُ
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وحماولة تُقييي يف أعني الناس  ا تيدّوا عليم باملثل وال تذكيوا ا مة اليت ميجعُ( نليمرا
بُُء ،أال مكُيك يف ا رُاب علريم قرُل األْرام اعليره الُر ام) اكُرى برك هتريًا علرى
عدوك أ( معتي اهلل يك)؛ ألهه سيقح هُُه يف كبائي عدمدة كالغيبة والكرذب والبمترا(،
أال مكُيك يف جُابه قُل اإلْام اعليه الُ ام) اْن روى روامة على أخيه املؤْن مبتغي بمرا
شينه ومدم ْيوته وليُقيه يف أعني الناس أخيجه اهلل ْرن والمتره نىل والمرة الشرييا( ثر ال
ك
حُقر ْن ر ذا الَّرذفي قب إينقر َ
ي َأ إ
فرالتفي مفر ق
مقبله الشييا() أال مكُيك يف رد قُلره تعراىل و ا إد َر إع ب َّ
حمفي ٌل ا تل
في ق
وقبقيإنقهْ قعدقاوقة َكأَهُهْ قول ٌّ

 )32أال مكُيك يف رد مذ الُ ُد املباركة الريت

جاء لتعلن عن وعيما وقدرتما الكاْلة على التميين بني الضار والنا ع وعردم تأثيمرا بتلرك
األباطيل.
نذ( أمما األحبُة أها ال أرضرى مبرا حيترل يف الشرارع ْرن التقراطع وتبرادل االتماْرا ،
( عاقبته وخيمة وكلك أبناء رسُل اهلل اصلى اهلل عليه وآله وسل ) وأْري املرؤْنني اعليره
الُ ام) وأبناء اإلس ام ،واإلس ام اليُم أكثي ْن أي مُم حمتاج نىل مجيرع أبنائره ،وال هيمرد
أ( خنُي أي أحد ْن أبناء اإلس ام ال ْادماً وال ْعنُماً.
مذا باختتار ْا د عنا نىل اإلع ا( عن كية تأسيس ا ماعة والعمل علرى نخياجمرا
نىل حيّن الُاقع ،وكلما كرا( تُمُر احلرُزة لُكرية ا ماعرة وملضرمُ( عملرما ولردورما أكثري
 ا وْؤثياً يف حتقيق األمداف.
وْشاركتما أوسع كلما كا( دور ا ماعة اع ً
ومنبغي اإلشارة منا نىل أ( كرية ا ماعرة قرد تكرُ( يف حما ظرة أجنرح ْنمرا يف حما ظرة
أخيى ،باعتبرار تعراو( احلرُزومني يف تلرك احملا ظرة يف االجتمراع والترآلف وتنظري أْرُرم
وتُزمع املُؤوليا عليم  ،وعلى أي حال ( الباب ْا زال ُْتُحراً واألمرداف ْرا زالر
قائمة والتحدما آخذة باالزدماد ولنعل مجيعًا أ( احلُزة كلما كاهر أكثري وعيراً واهُرجاًْا
وتنظيماً ( األْة تكُ( كذلك والعكس بالعكس.
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ن( الرردور الررذي تؤدمرره ا ماعررة يف حيرراة األْررة هررابع ْررن ُْررؤولياتما الرريت حتملتمررا
باعتبارما جنءاً ْن احلُزة الشيمُة اليت مي وارثة لبهبيراء واألئمرة اعلريم الُر ام) كمرا يف
احلدمث االعلماء أْناء اليسل وورثة األهبياء) وميكن أ( تكُ( بعدة صُر
 - 1الثقا ية ْن خ ال هشي الكت( واإلصردارا والنشريا واألقريا :وأشريطة
التُررجيل لعلمرراء وُْكرريي اإلسرر ام ،ونقاْررة النرردوا واحملاضرريا والُعاليررا املصتلُررة
لتُعية األْة وتعيمُما بمُمتما اإلس اْية األصيلة ونهشاء املياكن وا معيا الثقا ية.
 - 4اإلع اْيررة ب صرردار التررحف وامرر ا لتثقيررف األْررة بقضرراماما املتررريمة
والتحرردما الرريت تُاجممررا واملُررؤوليا امللقرراة عليمررا رر ( أْررُرًا ْممررة يف حيرراة األْررة
وُْررتقبلما جنرردما غائبررة عررن أذمررا( امتمررع كُضررع الدس رتُر للررب اد وتشرركيل احلكُْررة
االهتقالية.
 - 3االجتماعيررة بيعامررة اسرري الشررمداء وقضرراء حررُائج املررؤْنني وتررنومج شرربابم
والُعي لفص اا بينم والتقيم( بني املؤْنني.
 - 2الدمنية ب هشاء ا ُاْع واحلُينيا ونحياء ْرا مرُ ُْجرُد ْنمرا ب قاْرة صر اة
ا ماعة وا معة ونقاْة الشعائي الدمنية.
 - 2احلُزومررة بُررتح حررُزا علميررة لترردرمس خمتلررف العلررُم اإلسرر اْية يف كررل
احملا ظا واألقضية والنُاحي.
 - 6نحاطررة املرريأة واليُررل بيعامررة خاصررة ونعررداد ْنررامج دراسررية وبررياْج عمررل
و عاليا خاصة لتُعيتم وتيبيتم باالجتا اإلس اْي التحيح.
 - 2االمتمام باملنرب احلُي ووضع خية إلعداد خيباء وْبلغني كُرُئني وقرادرمن
على تيبية األْة وتُجيمما ومبُتُى حاجة األْة.
مذ عناومن عيمضة ملا ميكرن أ( تؤدمره ا ماعرة ْرن أعمرال واهرت مجيعراً ُْرؤولُ(
عن اجنازما والتعاو( لتحقيقما.
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وْن ضيورا امليحلة تنظي أْرُرك واسرتجماع قرُاك ليكرُ( لكر دور اعرل يف
ندارة شؤو( البلد ورسر حياتره الُياسرية واالقتترادمة واالجتماعيرة ،ال حبراً يف الردهيا وال
طمعاً يف املناص( ،ولكن كما قال اإلْرام اعليره الُر ام) ألهنرا هأسرى أ( مغلر( علرى مرذ
األْررة سررُماؤما يتصررذو( عبرراد اهلل خررُال وْررال اهلل دوال) أي متررداولُ( ثرريوا الشررع(
بينم  ،وقد ذقت األْيّمن ْن تُلا الناس غري النظيُني مما جعرل أكثري الشرع( معريش حالرة
احليْا( واالضيماد والكب وحيُْا ْن أبُ حقُقم املشيوعة.
رراعملُا علررى أ( مكررُ( لك ر دور اعررل ووجررُد ْررؤثي يف مجيررع النقابررا كنقابررة
األطباء واملمندسني واملعلمني واحملاْني والتيادلة والعمال وغريمر  ،واالحترادا كرالي اب
وامليأة وغريم واهت حبمد اهلل كثريو( وْرن الُرمل ريض وجرُدك  ،وال حيتراج األْري نىل
أزمد ْن التجمع واالهضمام وتنظي التُُف  ا مغلبنك عليه غريك .
وليكُ( لك بعد ذلرك الردور الكربري يف احليراة الُياسرية للبلرد بالشركل الرذي تكُرل
لك حقُقك ومعُضك عن الظل واالضيماد الذي عراهيت ْنره ،وْرن أولُمرا مجاعرة
الُض اء رعامة ودع مذ التحيكا نذ ْن غري املعقُل تغيي( صُ األكثيمةا )1وْع أهمر
أكثي عددًا هم ذوو كُاءا وقدرا عالية.
عنّزوا ثقتك باهلل تبارك وتعاىل وعمقُا صلتك به هه وعد أ( مذكيك نذا ذكيمترُ
واذإكويْوهفي َأذإكويإكو إل االبقية  ،)124واعلمُا أ( رصريدك احلقيقري ن را مرُ يف سرعيك
املصل

يف كُ( رضا تبارك وتعاىل اْاذا وجدق قْن َ َق قدك وْاذا قد ْرن وجردك ،عمير

عني ال تياك عليما رقيباً ،وخُي صُقة عبد مل جتعل هلرا ْرن حبّرك هتريباً) وأكثريوا ْرن
ذكي اإلْام املمدي اعجل اهلل تعاىل يجه الشيمف) وادعُا له دائمًا باحلُظ والنتري والتأميرد
والتعجيل بظمُر امليمُ( ليع ّن به الدمن ومظمي على الدمن كله ومكُي شُكة الكا يمن.
( )1ع ملت األحزاب السياسية التي كانت في خارج العراق ودخلت مع قوى االحتالل في صفقات
واتفاقات على االستئثار بالحكم والسلطة وأقصت القوى الفاعلة في معارضة النظام داخل البالد.
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بُ اهلل اليمحن اليحي
الُ ام عليك ورمحة اهلل وبيكاته

تمت االحتُاال املقاْة ألحياء العظماء بُرب سريتم وتعداد آثارم وْنجناتم ومُ عمل
جليل و يه الكثري ْن اإلهتاف هلؤالء الذمن تشكل حياتم ْنعيُرًا يف حيراة األْرة ،نال أهره
ْع ذلك مبقى صُرة للماضي ونرشيُاً للترارمخ ،ر ذا أردهرا أ( مكرُ( احتُراالً واعيرًا ْثمريًا
 ابد ْن حماولة استلمام روا ذلك العظي وقياءة أ كار وْشارمعه؛ لنلتمس ْنما احللرُل
ملشاكلنا وقضاماها املعاصية املُتقبلية ،وبذلك متحرُّل العظري نىل ْتردر للعيراء ميا قنرا يف
كل ُْتجدا احلياة ومضع أمدمنا بدقاة على املُقف املناس( .
مررذا ْررا أراد الُرريد الشررميد الترردر اقرردس سرري ) ْررن حماضررية ادور األئمررة يف احليرراة
اإلسرر اْية) ومرري حماضررية واحرردة ،نال أه ر نىل اآل( ق ردّْ أكثرري ْررن عشرريمن حماضررية
لشيحما وتعميق أ كارما وْا زال احلدمث ُْتمياً.
ويف عقيرردتي ن( أحررد ْناشر عظمترره اقرردس سرري ) مررُ ممرره الررُاعي املُررتُع( لرربدوار
املشرتكة اليت عاشما األئمة اعليم الُ ام) يف حياة األْة ،وقدرتره علرى متييرن احلالرة الريت

( )1كلمة أعدّت إللقائها في االحتفال الذي يقيمه حزب الدعوة اإلسالمية بمناسبة الذكرى الرابعة
والعشرين الستشهاد مؤسس الحركة اإلسالمية في العراق السيد محمد باقر الصدر ،وأقيم في كربالء يوم
 1004 /4 /9وتحدث سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله) بمضمون الكلمة ارتجاالً من تلفزيون (العراقية)
في بغداد وأعيد بثه عدة مرات.
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تناس( مذا التتيف أو ذاك ،مما مبدو ألول وملة أهمرا ُْاقرف ْتناقضرة نال أهمرا يف احلقيقرة
ادوار ْتبادلة والقائد الناجح ْن مُتييع رب كل ُْقف حبالته املناسربة ،وبتعربري آخري ربر
كل حك مبُضُعه اخلا ،:ذا اهضّ هلذ الدراسة اممُعيرة حليراة األئمرة مر وتُُرري
ُْضُعي للقيآ( الكيم جيمع شتا املُضُع الُاحد ْرن آمرا ْتُيقرة ومنظري نليمرا هظرية
واحدة وميت( بني ُْيداتما ليحتل على هظية ْتكاْلة نهلية لقضاما الكُ( واإلهُا(.
 ا لقيرادة األْرة
أقُل نذا اهضّ مذا( املكُّهرا( لشصترية اإلهُرا( هره حتمرًا سريكُ( ْرؤم ً
حبكمررة حتررى مُصررلما نىل الكمررال املنشررُد؛ لررذا مل مكررن غيمب رًا أ( جتررد مررذمن العنترريمن
واضحني يف شصتيا املتلحني العظام كالُيد اخلمي والشميدمن التدر األول والثراهي
اقدس اهلل أسيارم ) .

يف ضُء مذ املقدْة هيمد أ( هقيأ أ كار وآثار وْشارمع الُيد الشرميد التردر األول اقردس
سي ) لنجي( عن تُاؤل ْم مُرتض أ( مُكي يه كل عاْل خمل

مممّه الُصُل نىل حرل

للقضية العياقية إلخياج مذا البلد العيمق وشرعبه الكريم ْرن أزْتره وبنراء عرياو حري كريم
كمرا وصرُه الشرميد اقردس سري ) يف خياباتره األخررية والتُراؤل مرررُ أهره لرُ كرا( الشرميد
التدر اقدس سي ) حيررراً اآل( لُعرل ْاذا ومرُ أبرُ العرياو والعرياقيني وْؤسرس احليكرة
اإلس اْية يف العياو وباعث اليوا يما بل جتاوز تأثري نىل غري العياقيني ْرن املُرلمني واىل
غري املُلمني ْن البشي أصبح رْنًا عياقيًا ونس اْياً ونهُاهياً.
وحينما أسجل األ كار التالية بالرتتي( هي ال أع أهه سيُري يما طُلياً كالُلُلة ينتمي
ْن حلقة ليدخل يف األخيى ،بل أهه سيعمل هلا مجيعًا يف خيُط ْتُازمة وبعيض واحد،
وم ي ُْرؤولية شراقة وعظيمرة نال أهمرا ليُر كرثرية علرى ممرة أمرل العرنم واإلخر ا :هلل
تبررارك و تعرراىل وذوي األمررداف الُرراْية الكرربرية حتررى قيررل اك ر ْررن ممّررة صررنع أْررة)
وشُامدما التارخيية كثرية.
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ومبررا أ( العررياو مُاجرره حترردما سرررتاتيجية وْيحليررة أهرره اقرردس سرري ) سرريُكاي علررى كرر ا
املُتُمني وسيقي ْشارمعه يف ك ا االجتامني.
يقُم بتيرُمي احلرُزة العلميرة الشريمُة لتكرُ( قرادرة علرى حتمرل مرذ املُرؤولية ا دمردة،
يتُسع يف قبُل اليلبة يما أل( النجف األشيف ليُ ُْرؤولة عرن هُُرما قر وال عرن
العياو حُ( ،بل عن العامل كله ومذا حيتاج عدداً ضصمًا ْن محلة اليسالة والردعاة نىل
اهلل تعاىل ،وسيجعل شيوطاً لقبُهل بأ( مكُهُا ْن الُاعني للمُؤولية ولردورم يف حيراة
األْة ،وحياول استقياب محلة الشرمادا األكادمييرة ألهمر مكُهرُ( أكثري ترأثرياً يف امتمرع
أوالً وذوي ذمنية ْعمقة ثاهياً وُْرتُع بني لُاقرع األْرة ألهمر عاشرُ بكرل تُاصريله ثالثرًا،
وسيعمل ضمن مذا اإلطار على وضع بيهراْج نداري ْيكرني مرنظ شرؤوهما مشرابه النظرام
األكادميي ليتمكن ْن استثمار كل طاقاتما وقدراتما وال متحقق ذلك نال بالنظام.
وسيمذِّب ُْيدا املنمج الدراسي يحذف الكثري ْن امليال( اليت تعتررب تي راً كيمرًا ولادتره
ظيوف ُْضُعية يف حينما ،ومل معد هلرا اآل( ْرربر ،واالسرتميار بتدرمُرما مضريع الكرثري
ْن وق اليال( الذي مُ يف حاجة نليه وسيضع ْنامج جدمدة يف بعرض العلرُم ،م احرظ
يما التدرج الدراسي والتدرم( الذم واللغة املعاصية ْرع احملا ظرة علرى عمرق امليالر(،
كما عل يف كتابره ادروس يف علر األصرُل) وجعلره حبلقرا ثر ا  .ومضريف نىل العلرُم
املتداولة يف احلُزة دروساً يف الُعي الُياسري واالجتمراعي والنُُري واالقتترادي وتعلري
اللغا احلية ومدخل الُسائل التعليمية وأدوا االتتال املعييف املتيُرة .

كما أهه اقدس سي ) سيمت ببناء ا اه( األخ اقي ليلبة العلرُم الدمنيرة وممرذب هُُسرم
ومُمُ بأمردا م ومعمّرق صرلتم براهلل تبرارك وتعراىل ومنمردم يمرا سرُا  ،كمرا عرل يف
حماضيته األخرية عن ح( الدهيا قبل استشماد اقدس سري ) حترى أبكرى عيرُ( احلاضريمن
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وارتقى بم نىل أجُاء روحية صا ية الزال معيشما كل ْن مسعمرا ،ر ( العلر وحرد غرري
كافٍ للتكاْل ومدامة اآلخيمن نذا مل مقرت( بالعمل التاحل قال تعاىل ونَّلَيإرهف قمتإر قع ْد الْكَلفر ْ
اليَّيِّ(ْ وقا ْل قع قملْ التُالفحْ مقيإ َعْهْل ا اطي .)10

وسريعمل علررى هشرري احلرُزا العلميررة يف مجيررع ْرد( العررياو ليصلررق واقعرًا نسرر اْياً دمنيرًا
شاْ اً بدالً ْن اقتتار على ْدمنة النجف األشيف ،وألهه معل أ( احلرُزا العلميرة مري
حتُ( األْة اليت حتُظ هلا مُمتما وتقُدما حنُ اهلدى وجتنبما اليدى.
وسيعمي املُاجد بالردعاة واملربلغني اليسراليني الرذمن حيملرُ( مر ّ اإلسر ام برني جرُاحنم ،
ومُعُ( نىل نقناع النراس بره حترى حيكامرُ يف حيراتم  ،وبرذلك تنيلرق ْرن املُراجد شرعلة
اإلميا( املتد قة كما كاه يف عتي النبُة وصردر اإلسر ام مرا داْر املُراجد خبرري وترؤدي
وظيُتما ( األْة تكُ( خبري.
وسيعيي للميأة والشباب حيّناً كبرياً ْن ْشارمعه ينشي املياكن الثقا ية والرتبُمة ،ومنودمرا
بالكت( اليت تنمي الُعي اإلس اْي وتعيف املُرل بمُمتره وتعلمره تكاليُره ،وميسر هلرذ
املياكن هشاطاتما ْن عقرد النردوا واحللقرا العلميرة للُقره واألخر او والتُُرري والعقائرد
والُرية ،ومنودما بكل امليغبا اليت جتذب نليما أبناء األْة ْن الذكُر واإلها  ،وجيعلرما
عاْية بالُعاليا وحا لة باخلدْا االجتماعية واإلهُاهية.
وسيصتار للمد( وك اء ْن طياز خا :مُممُ( رسالته ،ومقُُْ( بكل تلك األدوار لريس
للدهيا يف حُاباتم هتي(.
وسيضع لبطُال بياْج تثقيُية واجتماعية تنشُم على اإلميا( باهلل تبارك وتعاىل وااللترنام
بشيمعته بالُسائل احملببة نىل هُُسم .
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وسيمثّل لفس ام واملُلمني ُذجم احلضاري األول يف مرذا الترياع الرذي أعلنره الغريب
يف ُْاجمته لفس ام مبا مُمُهه اصياع احلضارا ) ،وسيعمل يف ُْارمن ْندوجني.
أحدمما التعيمف باإلس ام كشيمعة وقاهُ( قادر على قيادة احلياة بكل أهشيتما ومغيي كرل
شراردة وواردة ْرن عاليرا اإلهُرا( ،ومربني ْعرامل مُمرة املُرلمني كرأ ياد وكأْرة وأسررس
حضارتم وْبادئم وْيتكناتم .
وثاهيمما بيا( هقائ

احلضارة الغيبية على ُْرتُى النظيمرة والُرلُك يربني هقراط اخللرل يف

األمدمُلُجيررة الرريت متبنُهمررا واالبتعرراد عررن اإلهُرراهية يف تترري اتم الرريت تمررب نىل ُْررتُى
اهلمجية احليُاهية أحياهاً.
ومُ بذلك مُتح باباً واسعاً حلُار احلضارا ألهه ابرن القريآ( الرذي دعرا للحرُار ولليجرُع
للثُاب املشرتكة و وقلإ مقا أَ إملق الْكفتقابف قتعقاَلُإا نَّلَى كَ فل قمةٍ قسُقاءٍ بقيإنقنقرا وقبقيإرنقكو إ أَال قهعإبْردق نَّال اللَّر قه
صذق قب إعضْنقا قبعإضاً َأرإبقاباً فْنإ دْو(َّ اللَّرهف ر ( قتُقلَّرُإا َقوُلورُا اشإر قمدْوا فبأَهُرا
وقال هْشإيَّكَ بفهف شقيإُاً وقال مقتُ ف
ُْْإ فلمُْ(قل اآل عميا(  ،)62وال َّنكْيقا ق في الدِّمنَّل االبقرية  ،)426ليُر الع اقرة
بني ب البشي مي التياع والتناح بل التعاو( البنّاء ( ،األرض خبرياتمرا تُرعم مجيعرًا
ولكل واحدٍ ْنم ْكا( عليما ولن تضيق عن أحد.

وعلى التعيد الُياسي ُيكُ( اقدس سي ) البُتقة اليت تنتمي يمرا كرل رؤى وْيالر(
أطيرراف الشررع( العياقرري الدمنيررة والعيقيررة ليتررُغما يف هُرريج ُْحررد حيُررظ هل ر مجيع رًا
حقُقم وال حييف على أحد ملتلحة أحد ،وسيكُ( أبًا للجميع وصمام أْا( لُحردة مرذا
الشع( لثقة العياقيني مجيعاً بننامته و كي النيّي وجتيد عن األها ،وقلبه الكبري الذي وسرع
حتى أعداء ج اوزة األْن الرذمن كراهُا حياصريو( بيتره وْنعرُا عنره أبُر حقرُو احليراة،
وْررع ذلررك لمررا أط رلّ ْررن شرري ته علرريم يف مررُم حررار ورآم ر متتررببُ( عيق رًا أْرري خادْرره
الشصتي بُقيم املاء  ،مذ الرذا الُراْية سريجتمع عليمرا مجيرع العرياقيني وملتمُرُ(
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عند املصريج ،وقرد جيبرُا رجاحرة عقلره وعمرق وعيره الُياسري يف حلره للقضرية الكيدمرة
حينما اجتمع به عدد ْن طلبة جاْعة بغداد ْن األكياد يف ذروة األزْة الُياسرية بينره وبرني
النظام ،قدم األطيوحة التالية اليت رواما أحد أعضاء الُ د قائ اً
ل وبُي نهنا هؤْن أ( تدار املنراطق الكيدمرة ْرن قبرل
ان( حل القضية الكيدمة يف العياو سم ٌ
األكياد وبأي تُمية كاه حك ذاتي أو ندارة ذاتية وبعد نجرياء اهتصابرا بمرذا اخلترُ:
لكي حيردد األكرياد أهُُرم طيمقرة احلكر  .وهرؤْن أ( تكرُ( اللغرة الكيدمرة اللغرة اليمسيرة
للمناطق الكيدمة الغة تدرمس وتداول ثقا ة) على أ( تكرُ( عقيردة اليجرال الرذمن مردميو(
املناطق الكيدمة ُْلمُ( حقيقيُ( عقيدة وسلُكاً ومرذا ْرن حقنرا حيرث أ( رؤسراء ْنراطق
احلكر الررذاتي ومجمُرمررا االحترراد الُررُ ييت مر ْررن هُررس عقيرردة الُررلية امليكنمررة اأي
الشيُعيني)).
وسيضع كل مذ اليؤى ْع الضماها الضريورمة لتنُيرذما يف دسرتُر ْتكاْرل مرنظ عمرل
الُليا يف الب اد واهليُا الدستُرمة املياقبة هلا .
كل مذ وغري كا( ميكن أ( مقدْه الُيد الشميد التردر األول اقردس سري ) لبْرة ،لرُال
أ( جمرريم العترري صررداًْا أقرردم علررى جيميترره النكررياء ب عداْرره وأخترره العلُمررة اليررامية بن ر
اهلرردى ،وحرريم األْررة ْررن بيكرا عيائرره ،لكنرره اقرردس سرري ) مل مير بررل سرريبقى حميكرًا
لبجيال كري تُاصرل ُْرريته وحتقرق لره آْالره كري تقري عينرا عُرى اهلل أ( جيمعنرا ونمرا يف
ُْتقي رمحته يف جُار أجداد الياميمن.
والُ ام عليك ورمحة اهلل وبيكاته.
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احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على خري خلقه أبي القاس حممد وآله الييبني الياميمن..
الُ ام عليك أمّما احلُل الكيم ورمحة اهلل وبيكاته..
كررثرية مرري املُررؤوليا الرريت اضرريلع بمررا الُرريد الشررميد الترردر الثرراهي ا )اهي اقراً ْررن
استشعار لعظمة ُْقع هيابة املعتُم ا )وسعة ْا اهي به ْن أدوار يف حياة األْة.
وهشري اليُم مبناسبة الذكيى الثالثة عشية لشمادته نىل أحد تلك األدوار ومُ تتحيح بعض
املُامي اليت ترؤثي يف حيكرة األْرة ،وذلرك أل( كرثريًا ْرن األعمرال والُرلُكيا مقرُم بمرا
أصحابما هتيجة لقناعة بنير علرى مر خراط لُكرية ْعينرة ،وقرد تترل نىل حرد ارتكراب
ا يائ الشنيعة ،ولُ صحح املُمُم يف أذماهم لغيّيوا طيمقة حياتم .
وْن أْثلتما اليُم ْا تتعيض له الب اد ْن ختيم( ودْار وقتل لببيماء حتر عنرُا( املقاوْرة
جعفرل غيراءًا ملثرل تلرك ا ريائ  ،وغريّر
الذي مُ بنُُه عنُا( بيّاو وْرثري للحمراس لكنر ْه ْ
بالكثريمن ْن البُياء وا ملة واملصدوعني اخنيطُا يه ،وعنرُا( املقاوْرة برييء ْرن مرذ
األ عال املنكية.

( )1الكلمة التي ألقاها سماحة الشيخ ( )على الفضالء واألساتذة في درس البحث الخارج يوم األحد
/3ذ.ق 1431/المصادف  1011/10/1وألقيت بالنيابة عنه في الحفل التأبيني الحاشد الذي أقيم في اليوم
السابق على قاعة المسرح الوطني ببغداد.
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يكُ( حينُذٍ جنء كبري ْن احلل ْبنيًا على تتحيح مذ املُامي ونزالة اخلل والغمرُض،
ملا سُْل أْري املؤْنني ا )عن قتال اخلُارج ْع ْن بعد  ،قال ا )اال تقاتلُا اخلُارج
بعدي ( ْن طل( احلق أخيأ ليس كمن طل( الباطل أدركه).
مقتد باألول اخلُارج وبالثراهي ْرن قراتلُ يف صرُني أي أ( اخلرُارج ممرن اختلير علريم
األوراو ظنُا أ( ْا مُعلُ حقاً  ا جيُز قتاهل نال ْع نْام احلق ،أْا البغاة عليه يف صُني
يعي ُ( بي ا( ْا مر عليره ،ومْنُر( للُريد اخلمري ا )قُلره ان( بعرض ْرا مُرميه
الشباب استشمادًا مُ اهتحار).
من ُْؤولية القادة والعلماء واملُكيمن وصنّاع اليأي وثقا ة األْة أ( متتدوا لبيا( املعراهي
التحيحة للمتيلحا ونزالة الغبار عنمرا ،ومرذا ْرا قرام بره الُريد الشرميد ا )واذكري
بعض املُارد لذلك.

ُْ - 1مررُم االهتظررار الررذي اقرررت( يف أذمررا( األجيررال بالُررلبية واالهكمرران
والتصلري عررن ممارسررة وظيُرة األْرري برراملعيوف والنمرري عرن املنكرري ومررُ يف احلقيقررة
عكررس ذلررك نذ متضررمن ْعنررا يف بعررد العملرري الُررعي ا رراد لفصرر اا والتغرريري
ال
والتمميد إلقاْرة دولرة العردل اإلهلري ،قرال ا )امرذا االهتظرار الكربري لريس ن ا
اهتظررار اليررُم املُعررُد باعتبررار ْررا مُررتتبعه ْررن الشررعُر باملُررؤولية والنجرراا يف
التمحي

اإلهلي واملشاركة يف نجياد شريط الظمرُر يف همامرة امليراف) وقرال ا)

اوهُتييع بكل وضُا أ( هعريف أهره ملراذا أصربح مرذا االهتظرار أساسرًا ْرن أسرس
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الدمن ،ألهّره ْشراركة يف الغريض األساسري إلجيراد البشريمة ،ذلرك الغريض الرذي
ا)1

شارك يه رك( األهبياء والشمداء والتاحلني وحُن أولُك ر يقاً).

 - 4ااالجتمرراد) هرره مع ريّف ْشررمُرمًا مبلكررة اسررتنباط احلك ر الشرريعي ْررن
ْداركه األصرلية ،ومرُ بمرذا املقردار ون( كرا( كا يرًا لتحقيرق نبرياء الذْرة أْرام اهلل
تبارك وتعاىل يف ْقام العمل ،نالا اهه ال مثيي ْدرسرة أمرل البير ا )وال معمّرق
مذا العل الشيمف وال مُتييع تقدم اإلس ام كمشيوع حضاري قادر على قيرادة
احلياة بكل شؤوهما وتُاصيلما وُْاجمة املشرارمع والرنظ األرضريةْ ،را مل منضر
نليه اإلبداع واألصالة ،لذا مسعتْه اقد سي ) معيّف االجتماد ابالنابعية) أي القدرة
الذاتيرة علرى التأصرريل والتقرنني ،ولرريس االلتقاطيرة ْررن آراء األسراطني وأ كررارم
واهتقاء ْا ميمُن نليه.
روى أحد املياجع املعاصيمن ا )عن احملقق النائي ا )أهّره سرأل ت اْذتره
مُْاً عن الذي حيُظ كيا( احلرُزة العلميرة ،أجرابُا بأهّره االجتمراد لكنره ا)
صحّح هل وأجاب بأهّه التحقيرق ،وتعريف ْرن حلرن ك اْره ا )أهّره مل مكرن
خياف ْن خلاُ الُاحة ْن امتمدمن ،ولكنه خيشى عدم وجرُد حمققرني ْبردعني
يم  ،ألهّه ا )مدرك أكثي ْن غري ا( الرذي مردم احليكرة العلميرة ومعمّقمرا
مُ التحقيق واإلبداع والنابعية على تعبري الُيد التدر ا.)

( )1تاريخ الغيبة الكبرى.393 :
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ومذا املعنى تبنّا ْرن قررقبلْ الُريد الشرميد التردر األول ا )يْنقرل عرن أحرد
ت اْذته املربّزمن أهّه استجاز يف االجتماد ُعد بأهّه سيحترل علرى امللكرة بعرد
س سنُا ْن حضُر البحرث ،وبعرد اهقضرائما طلر( الُريد التلميرذ تلرك
الشمادة ،قال ا )له ن( مذ املدة كاه بلحاظ ْلكة االجتماد على املُتُى
املتعارف ،أّْا االجتماد مبُتُى ْدرسة الشميد هُُه هّه حيتاج نىل ْدة عشيمن
عاْاً.

 - 3ا ماد الذي متبرادر ْنره ُْاجمرة اليُاغير والُرعي لتغريري هظرام احلكر
واالخنياط يف العمل االجتماعي وهشي الُعي اإلس اْي ،وال شك أ( مذ أعمال
ْباركة ثقيلة املينا( عند اهلل تبارك وتعاىل لكن بشريط أ( تبنرى علرى اإلخر ا :هلل
ال بعررد جمررد وجمرراد طررُملني يف ْيرردا( تمررذم(
تبرارك وتعرراىل ،وال حيتررل ذلررك ن ا
الرررنُس وتيمرررري القلررر( والُرررري يف ْررردارج الكمرررال ،أّْرررا االهممررراك يف العمرررل
االجتمراعي ْررن دو( النجراا يف جمرراد الررنُس هّره جيعررل صراحبه ْررن األخُرريمن
ل سق رعإيْمْ إ فرري الْحقيقرراةف الرردُّهإيقا وقمْ ر إ مقحإُق ربُْ ق( أَُهمْ ر إ مْحإُف رنُْ ق(
ال االَّ رذفمنق ضق ر ُ
أعمررا ً
صْنإعاً)الكمف.102

وقررد أوىل ا )مررذا املعنررى امتماْرًا كرربريًا وتررذكرياً ُْررتميًا وكررا( ميثرري حلررال
الغا لني عنه ،ومُ ْعنى ْأخُذ ْن وصية رسُل اهلل ا )لُيمّة ْن املقاتلني
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بااللتُا نىل ا مراد األكررب  -ومرُ جمراد الرنُس  -وعردم االقتترار علرى
ا ماد األصغي.

وْن كلماته ا )يف مذا امال اوحبُ( ممي وجتاربي ْن االجتا اإلس اْي االجتمراعي
مُ امتماْه مبتاحل امتمع أكثي ْن امتماْه مبتراحل الُريد أو قرل امتماْره برتبيرة اآلخريمن
أكثي ْن امتماْه برتبية النُس ْع العل أ( الرنُس الريت مل تترل يف الرتبيرة نىل درجرة ْعينرة
هما ال تكُ( صاحلة لرتبية اآلخيمن براملية أو يف حردود تيبيرة هاقترة و اسردة ،ولرن مكرُ(
التلميذ أحُن ْن أستاذ ْا مل تدركه رمحة اهلل عن وجل أو حُن التُ يرق ،ومرذا حُر(
ممي ْن األخياء أو النقتا( الرذي عاهرا وال زال معاهيره االجترا االجتمراعي اإلسر اْي،
 ا ْرن حتمرل ْرا سريُاجمُ( ْرن ْتراع(
األْي الذي جيعل أ ياد أقل صربًا وأضرعف حتمر ً
وب اء يف طيمقم اليُمل.
ومناك هتيجة أخيى ْممة يف مذا التدد هُُه ومرُ أ( اهلردف األعلرى ل اجترا االجتمراعي
اإلسرر اْي دهيررُي بيبيعترره ،ومررُ الررذي جيعلرره النرراس ْشررجعاً وْيغبراً لآلخرريمن يف حتمررل
املتاع( والترب على الشدائد ،واهك ستنال شمية وْنتباً وقُة وكذا وكرذا ..وسرُف لرن
منررال اآلخرريو( ْررن خرياتنررا وْررن أهُُررنا وْررن الررتحك ينررا ،وْررع احرتاْرري الشرردمد هلررذ
ال أهما بيبيعتما دهيُمة)ا.)1
األمداف ،ن ا

( )1من بحث بعنوان (في تربية الدين للنفس والمجتمع) نشرته في كتاب (الشهيد الصدر الثاني ( )كما
أعرفه) ص.162
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وقال ُْتشمداً بك ام للُيد الشميد التدر األول اْ )نبماً نىل النق

يف الرتبية اوأرمرد

أ( أقُل ك اْاً أكثي صياحة ،ومُ ا( التجارب الُرابقة ْرع املتردمنني والرُاعني يمرا وجردها
األغل( ْنم متمراوو( ومضرعُُ( أْرام الردهيا مبصتلرف األسرباب أْرا املرال أو اخلرُف يف
امتمع أو التعذم( داخل الُجُ( ،وأكاد أقُل اهه حتى كثري ممرن قترل ْرنم ن را مت قتلره
بعد اخذ االعرتاف الكاذب ْنه ثر نداهتره احملكمرة باعتبرار اعرتا ره ،ومل مكرن صراْداً علرى
طُل اخل !!

اولذا صدر ْن سريدها األسرتاذ –معر الشرميد التردر األول ا - )أهنرا اسرتيعنا ا(
هيبي اآلخيمن نىل هتف الييمق ومل مقل نىل همامته ألهه لُ كا( األْري كرذلك ،ملرا حترل
أي شيء ْن تلك النتائج).
ولُ كا( أولُك املتدمنُ( قد أصرلحُا أهُُرم قبرل نصر اا اآلخريمن ،وْارسرُا املقردْا
املنتجة لتُاء النُس وهُر القل( وعمق اإلخ ا :وقرُة اإلرادة وعُرة الضرمري ،ملرا عراهُا
ْا عاهُا بل ولعلم مل حيتراجُا يف احلكمرة اإلهليرة نىل كرل مرذا الرب اء الرذي وقرع علريم ،
ون ا كاهُا ْع شدمد األسف ْترداقًا لقُلره تعراىل اوقنَّ( تققتُقلَّرُإا مقُإرتق إبدفلإ َقُإْرًا غَيإر قيكو إ ثْر ُ لَرا
مقكوُهْررُا َأْإثقررالَكو إ) احممررد )35/ومل مكُهررُا ْتررداقًا لقُلرره تعرراىل االررذمن ن( ْكنررام يف
األرض أقاُْا الت اة وآتُا النكاة وأْيوا باملعيوف وهمرُا عرن املنكري وهلل عاقبرة األْرُر)،
وليس ذلك نال أل( األ ياد التاْني ا ما الكراْلني األوصراف ا راْعني للشريائ عرددم
ا)1

قليل ،وأقل ْن احلاجة بكثري).

( )1الشهيد الصدر الثاني ( )كما أعرفه.301 :
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مذ أْثلة وشُامد على قيام الُيد الشرميد التردر ا )بمرذا ا رنء ْرن املُرؤولية امللقراة
على املياجع القادة.
ولقد سيها على مذا النمج نذ أ( احلاجة نىل مذا التتحيح أوسع اليُم وأخيي وأعقد حيث
حتُّل االخت اف يف املُامي واملعاهي نىل خ اف وتيُر اخل اف نىل صرياع وقترال مرد ع مثنره
األبيماء والشع( املُتضعف املغلرُب علرى أْري  ،حريّر يف خيابراتي ْعراهي ملرة ْرن
املترريلحا حمررل اخلرر اف وا رردل كاليائُيررة والُدراليررة والعلماهيررة والشررياكة يف احلك ر
وحقُو امليأة وحقُو اإلهُا( واحليمة والدميقياطية ووالمة الُقيه وغريما مما مرُ ْبثرُ يف
املدا العدمدة ْن كتاب اخياب امليحلة).
 ا وميزقنرا
أسأل اهلل تعاىل أ( منرُّر بترائيها ريمنرا احلرق حقرًا وميزقنرا نتباعره ،والباطرل براط ً
اجتنابه ،وأ( مي ع درجة الشميدمن التدرمن وكل شمداء اإلس ام ومنع على مذا الشع(
بالُعادة واالزدمار.
واحلمد هلل رب العاملني وصلاى اهلل على سيدها أبي القاس حممد وعلى آله الييبني الياميمن.
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بُ اهلل اليمحن اليحي
احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على خري خلقه حممد وآله الياميمن.
لقد كا( سيدها األستاذ الشميد التدر الثاهي اقدس سي ) قائدًا هاجحًا على أكثي ْرن صرعيد
قد استياع بُضل اهلل تبارك وتعاىل نمتال صُ اهلدامة واإلميا( نىل أقتى ْكا( ،وقلرل
ْن االحنياف وا يمية بدرجة كبرية ختُصًا يف ْناطق وس وجنرُب العرياو الريت أقيمر
يما ص اة ا معة ،وأعاد للحيكة اإلس اْية هشراطما وحيُمتمرا بعرد أ( مجرد روحمرا يف
الثماهينيررا بعررد استشررماد الُرريد الترردر األول ،ومررن أركررا( النظررام اليرراغُتي وأسررياد ،
وأدخل عليم اليع( ،وشد ا مامري نليه ،ودخل قلُبما نىل حد العشق والُناء.

ما الُي يف ذلك وْا مي العُاْل اليت سامم يف حتقيق مذا النجاا
عنررد حتليررل شصتررية الُرريد الترردر اقرردس سرري ) وْ احظررة الظرريوف احملييررة برره هُررتييع
حتتيل عدة عُاْل استعيضما باختتار لضيق الُق  ،ومري يف احلقيقرة أسرس جنراا كرل
قائد ميمد أ( متتدى إلص اا األْة.

 .1تمذمبه لنُُه وسيييته على غيائنما ،واهتتار على ذاته حبيث أصربح مرُ ميلرك زْرام
هُُه ،وليُ مي اليت متلكه وكا( ْعيو اً بنكيا( الرذا  ،وطاملرا كرا( مكرير أهره مردوس
( ) 1كلمة ألقاها سماحة آية اهلل الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في الحفل التأبيني الذي أقامه منتسبو
مستشفى الصدر التعليمي في النجف األشرف يوم األربعاء  2ذ ق  1414المصادف .1003/11/31
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ذاته بقدْيه ،وجنح بدرجة كربرية يف ا مراد األكررب ممرا سرمل عليره النجراا يف سراحة العمرل
االجتماعي ومُ ا ماد األصغي ،وْن كلماته اقدس سي ) ن( النجراا يف ا مراد األصرغي
ال قيمررة لرره نذا مل مقرررت( باالهتتررار يف ا مرراد األكرررب ،ومررُ ْعنررى قيآهرري ذكيترره كررثرياً يف
كلماتي ،ويف احلقيقة ( أي شص

مياد تأميله لتحمل املُؤولية ال بد له ْرن املريور بمرذ

امليحلة حتى متل نىل درجة اإلُْاك بنْام هُُه ،وقد خراض اقردس سري ) مرذ التجيبرة
العملية على مد أكثي ْن شص  ،وذكي لي يف رسرائله الريت قاربر املرائيت صرُحةا )1هكترًا
ْن مذ الرتبية.
وكا( حي( املُعظة أل( يما نحياءً للقلُب كما أوصرى أْرري املرؤْنني اعليره الُر ام) ولرد
ي قلبرك باملُعظرة وأْتره بالنمرادة) كرا( حيرث علرى
احلُرن اعليره الُر ام) امرا بر أحر َّ
ْيالعة كت( املُعظة ك رشراد القلرُب وجممُعرة ورام وعمرُم جُاْرع األحادمرث الشريمُة
كتحف العقُل واخلتال ،ولقد كاه مذ سريته ْنذ همامة الُبعينيا  ،وحردث اهره كرا(
ْ ازْا ألستاذ وابن عمه الشميد التدر األول الذي كا( حيرتم مذا املُرلك ومردا ع عنره،
بل التنْره يف أماْره األخررية كمرا مرُ واضرح ْرن حماضريته األخررية عرن حر( الردهيا ضرمن
حماضيا الُنن التأرخيية يف القيآ( الكيم  ،وكا( اقدس سي ) مُد أ( مأخذ ْن كرل شريء
عظة وعربة تأسياً بيسُل اهلل اصلى اهلل عليه وآله وسل ) مث اً حيرث مردخل نىل احلمرام
وميى املاء احلار مقُل اصلى اهلل عليه وآله وسل ) اهع البي احلمام منمل الردر( ومرذكي
اآلخية) ،وقد تلنا شيًُا ْن الك ام يف حماضيا ااألسُة احلُنة).

.4ارتباطه باهلل تعاىل ونداْه ذكي وجعله اهلدف الُحيد الذي مُعى ْرن أجلره ،وقرد اهتقرد
يف أحدى خي( ا معة ْا مُعله أئمتما ْن االكتُاء بُيي واحرد أو أقرل ْرن احلمرد والثنراء
على اهلل تبارك وتعراىل ثر اخلرُض يف ُْضرُع اخليبرة ،أْرا مرُ اقردس سري ) كرا( منقرل
( )1نشرت في كتاب (قناديل العارفين).
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ْقيعًا ْن دعاء أو آما قيآهيرة أو خيبرة ألحرد األئمرة اعلريم الُر ام) تعمرق الترلة براهلل
تعاىل وتع يف بتُاته احلُرنى ،وتربني حاجتنرا و قيهرا نليره تبرارك وتعراىل ،وكرا( ْياقبرًا هلل
سبحاهه ،وْياعيًا له يف الُي والعلن.
ومما أدب به ْا روا عن أحد العلماء أهه دخل عليه شص
وحد يف البي

يآ بنمه الكاْل ومُ جالس

ُأله عن ذلك ،قال ألهي حبضية اهلل تبرارك وتعراىل ،وكرا( آخري ال ميردد

رجليه حتى لُ كا( وحد لنُس الُب( ،ومما حكا اقدس سي ) لري عرن سرريته أهره ْرية
صلى ركعتني استغُارًا ألهه قال لشص

التقرى بره وكرا( غائبرًا عنره ْردة ْشرتاقني ،ومري

كلمة ْتعار ة ،وميكن أ( تربر نال أهه خشي أ( مكُ( كاذباً بمذ الدعُى.
ومذا – أع العمرل هلل تبرارك وتعراىل – نحردى مميرنا حيكتره عرن قرادة وعلمراء آخريمن
عاشُا لفس ام ،وأشيب قلُبم ح( اإلس ام ومُ عمل عظي نال أهه ليس كمرن معريش
هلل تبارك وتعاىل ،وبينمما يو أوضحته يف حماضية سابقة ،ومذا التعلق باهلل تبرارك وتعراىل
واإلخ ا :له وحمبته جتعل الشص

مُيض هرُراً علرى اآلخريمن ،وملقري اهلل حمبتره وميبتره

وتأثري يف قلُب الناس ،اْن أراد عناً ب ا عشرية وميبة ب ا سليا( ليصيج ْن ذل ْعترية
اهلل نىل عررن طاعترره) ،ويف احلرردمث القدسرري ان( العبررد ليتقرريب لرري بالنُا ررل حتررى مكررُ(
 ا للصلق نىل اهلل تعاىل.
مسعي وبتيي) يكُ( دلي ً

ْ .3عامشته ْع القيآ( وتُاعله ْع ْضاْينهُ ،ي وق ْبكي ْن حياته كا( له د ررت مُرجل
يه ْا منقدا يف ذمنه ْن هُصرا أثنراء ت اوتره للقريآ( ،ومثبر

يره اآلمرا الريت ترُحي لره

خبلق قيآهي أو ُْقف نزاء حال ْعينة أو سلُك عليه أ( ميبقه ،ويف ْيحلة أخريى أخربهري
أ( له هُصة ْن املتحف ثب على مُاْش صُحاته القياءا املتعددة للكلمرا القيآهيرة،
وقررال اقرردس سرري ) نهرره كررا( مُررتُيد ْررن مررذ القررياءا ْعرراهي ال تُحيمررا الكلمررا
امليسُْة ،وأحياهاً حتل له ْعضلة قمية ال منُج حلما ْع القياءة املُجُدة لكنمرا تنُرج
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متاًْا ْع قرياءا أخريى ،وخرت حياتره اقردس سري ) ومرُ ملقري حماضريا اْنرة املنرا( يف
الد اع عن القيآ() ،وميكن ْياجعة كتراب اشركُى القريآ() لتيلرع علرى بيكرا احليراة يف
ظل القيآ( ودور يف صنع القادة واملتلحني.

 . 2دراسة سرية األئمة اعليم الُ ام) بدقرة وعمرق و ُليرة ملعي رة أدوارمر الريت أدومرا
واملُؤوليا اليت قاُْا بما ،وكيف كاهُا متصذو( املُاقرف املناسربة اجترا خمتلرف القضراما،
وْن حكمة اهلل تعاىل وعظي ْننه على األْة جعل أدوارمر جتيبرة لبْرة وظريو م خمتلُرة
وْدة نْاْتم طُملة اْائتني و ُني عاْاً) لتنضج جتيبة األْة وحتتل على كل ْرا تيمرد
ْررن سررريتم املباركررة ،عرريف اقرردس سرري ) ْتررى مررنكمش وْتررى متحرريك ،وْرراذا عليرره أ(
مُعررل ،وكيررف متعاْررل ْررع اآلخرريمن أ ررياداً أو طُائررف أو سررليا  ،بينمررا مكترر( لرري يف
ْنتتف الثماهينيا وكن شرابًا ْتحمُرًا للعمرل اإلسر اْي يقرُل نهنرا يف ظريوف لعلرما
أشد ْن ظيف اإلْام احلُرن اعليره الُر ام) ،وحاجتره نىل الترم والتقيرة جترد يف سرنته
األخرية مقُد حتيكاً مجامريمًا ْليُهياً يف وجه هُس الُليا العاتية.

 .2ا ررد واالجتمرراد يف حتترريل العلررُم ،أل( العلر ْررن اليكررائن األساسررية يف بنرراء شصتررية
القائد املتلح حتى بلغ أسنى درجاته وهال ْلكة االجتمراد .كرا( مقرُل نهر اشرتغل حرُالي
مثررا( عشررية سرراعة يف اليررُم بالدراسررة والترردرمس والكتابررة والتررأليف ،وقررال ْررية اقرردس
سي ) نهه أثناء اشتغاله بتأليف ُْسُعة اإلْام املمردي اعجرل اهلل تعراىل يجره) كرا( رمبرا
مكت( أربعني صُحة يف اليُم الُاحد ومرُ نجنراز ضرص معي ره ْرن ْرارس عمليرة الترأليف
والكتابة ،وحتى حينما مذم( نىل بغداد لكي تنور زوجتره أملرما هره ال مضريع الُقر برل
مقضيه بالكتابة والتأليف ،وقد أمجع زْ اؤ وأقياهره علرى جرد حيرث بردأ بدراسرة العلرُم
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الدمنية واهتمى نىل كلية الُقه سنة  1422ومُ يف اليابعة عشي ْن العمي بعرد اْتحرا( أجريا
له عميدما امليحُم الشيخ حممد رضا املظُي وكا( ْتُُقًا على أقياهه.

 . 6عدم اهُتراله عرن واقعر فه وْرا جيريي يره وُْاكبتره لره ،رتا ْثقُرًا بثقا رة العتري ومترابع
تيُراته العلميرة والُياسرية واالجتماعيرةُ ،ري الثماهينيرا هترح بقرياءة جملرة اعلرُم)
العياقية اليت كاه تع بأحد أخبار العل واجنازاته ،وكا( مممه ْنمرا أكثري براب العلرُم
ال تنُج ْع تُجماته النُُية وتعلقره مبرا وراء املرادة ،وأل( يمرا
الباراسامكُلُجية ألهما أو ً
حُ( تعبري ليمة للمادمة الغيبية اليت تؤْن باملادة واحملُُسا

ق .

وكا( مُتمع نىل اإلذاعة وميلع على ْرا مردور يف العرامل حترى حترل عنرد رؤمرة رصرينة
لبحرردا  .وْرن حبُثرره الرريت كتبمررا وأمررداما لرري – ومرري حمُُظررة لرردي  -حبررث بعشرريا
التُحا بعنُا( ا لُُة األحدا يف العامل املعاصي والردروس والعررب املُرتُادة ْنره)ا،)1
وقد علق عليه وأضُ نليه ْثله يغ( نليُ يف أ( أضممما يف كتاب.
وكا( ْمتماً بأخبار ا ممُرمة اإلس اْية يف نميا( وخيابا قائدما العظري الُريد اخلمري
اقدس سي ) ،ومُتمع ْباشية باللغة الُارسية ،وقرال اقردس سري ) يف ذلرك ألهره جتريي
علررى لُرراهه هكررا عي اهيررة وأخ اقيررة ال تعيضررما الرتمجررة الرريت تمررت باملقرراطع الُياسررية
واملتعلقة بالعمل االجتماعي.
وبعد حتيمي ا ممُرمة اإلس اْية ألراضيما ْن القرُا العياقيرة يف ْعيكرة ااحملمرية) يف آمرار
 1454واهتقال العمليا احليبية نىل األراضي العياقية يف متُز  1454سرار احلريب سرنني
عجاف رتيبة ثقيلة بامظة التكاليف بشيماً واقتتادماً ،كا( ْن وجمة هظري اقردس سري )
أهرره ال جرردوى ْررن اسررتميارما ألهرره اسررتنناف لياقررا بلرردمن شرريعيني اومررُ تُجرره الُرريد
اخلاْنُي رئيس ا ممُرمة آهذاك) ،وعارضه اليأي القائل بضيورة استميارما حتى القضراء
( )1طبع في كتاب (الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) كما أعرفه).
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علررى املعترردي وحماسرربته ،وكن ر ْعرره وأردد ْررا كررا( مقُلرره الُاسررة اإلمياهيررُ( اآلخرريو(
كالي ُنجاهي واألردبيلي وتبنا الُيد اخلمي اقدس سي ) أ( الُل املُيوض أسرُأ ْرن
احليب املُيوضة ،يل( ْ أ( هُتح حُارًا عرب املياسلة طبعًا  -ألهه كا( حتر اإلقاْرة
ا ربمة – ملناقشة اليأمني كتب حبثرًا بعنرُا( اهظريا يف احلريب والثرُرة) وقرد أتلُتره حرني
داممتنا القُا التداْية عق( االهتُاضة الشعباهية املباركة.

 .2هنوله نىل امتمع وخماطبته ميع الناس مبا مناسبم وعدم االبتعراد عرنم قرد كرا( ،نىل
حرني تتردمه للميجعيرة مرذم( بنُُره نىل الُرُو ليرُ ي احلاجرا املننليرة ،وكرا( حيرر( أ(
ميلع على آالم امتمع وآْاله وممُْه ْن دو( أ( متصذ حاجباً أو اسكيترياً).
هقل أحدم

أهه قلد الُيد التدر اقدس سي ) بُب( اليماطة ،قيل له وكيف

قال ألهي سأل عدداً ْن املياجع وأها أحبث عمن أقلد ك مُ سعي اليماطة يف الُرُو،
كا( جُابم مجيعاً مُ النجي وا( مذا ليس ْن اختتاصنا ،نال الُيد التدر قرد أجراب
بالتُاصيل عن سعي ا يدة ْنما واليدمُة علم – والك ام له – ن( مرذا مرُ اليجرل الرذي
مترلح لقيرادة األْررة ،وسرُاء صرح مررذا أو مل مترح لكرن املمر أهره معررب عررن آليرة لفميررا(
بالقيادة وصر احيتما كمرا هقرل عرن ابرن سرينا ومرُ الُيلُرُف العظري

اللرم نمياهرًا ك ميرا(

العجائن ،أي أ( مذ الُسائل الُاذجة لفميا( باحلقائق قرد تكرُ( اثبر يف القلر( والرنُس
ْن طيو االستدالل العقلية املتضصمة باإلشكاال والشبما .
وقد رأمنا يف ص اة ا معة كيف متحد بلغة امتمع يُممه امتمع ومشراركم احلري والرربد
ومعيش يف أوساطم ب ا متيين عنم  ،ومشمل خبياباته كرل شريائح امتمرع صاطر( احلرُزة
والعشائي واملُؤولني الُياسيني والردماها األخريى حترى الغجري حبيرث أحرس ا ميرع اهره
ْنم يتأثيو( به وال مشعيو( بالغيبة واالهُتال.

احلوزة الشريفة أدوارها ومسؤولياتها] 057 [ .......................................................................

 .5استثمار ليبيعة الع اقة ْع الُلية احلاكمة اليت شعي بعد االهتُاضة الشعباهية املباركة
واْتداد احليكرة اإلسر اْية يف العرياو ،باحلاجرة نىل احلرُار ْرع امليجعيرة الشريمُة واالهُتراا
عليمرا وختُيرف القبضرة احلدمدمرة عرن بعرض ممارسراتما الدمنيرة لكري تتجنر( حترُل ثررُرة
شعبية عارْة قد ال تنجُ ْنما مذ املية ،ولكي تبقي على وجرُد للقيرادة الدمنيرة يف النجرف
أل( احنُارما التام مع رجُع الشريعة يف العرياو نىل القيرادا الدمنيرة يف نمريا( ،ويف ذلرك
خيي عظري علريم  ،لرذا كراهُا حُاسرني جردًا ْرن ْقُلرة اهتقرال احلرُزة نىل قر املقدسرة،
وحيمتني على عدم حتُله.
وماتررا( احلاجتررا( كاهتررا متُرركا( مررد النظررام بدرجررة ْررن الرردرجا عررن التعرريض لرربعض
ال وال بأقرل ْنمرا قبرل ذلرك
النشاطا اإلسر اْية للحرُزة ،يف حرني مل تكرن تُرمح بمرا أو ً
استثمي الُيد الشميد اقدس سي ) مذا الُضع لينيلق مبشارمعه االجتماعية،وكاه قمتما
ص اة ا معة ،وحينما كا( حيذر ْن بعض اخليُا اليت مياما العار ُ( ببيش النظام أهمرا
تؤدي نىل اخلُارة كا( مقُل اقدس سي ) ن را الُرلية لنرا ك شرارا املريور ،رنحن هُرري
حتى تشعل لنا ضُءاً أمحي نقف ث هتقدم ومكذاً.
مذا االستغ ال الدقيق الُاعي للع اقة ْع الُلية أتاا الُيصة الجنرازا عظيمرة ،يف حرني
أ( املتعارف على التتيف الشيعي أْام الُليا  ،أْا املُاجمة غري املتكا ُة والريت هتيجتمرا
نم اك احلي والنُل ونزماو أرواا املؤْنني الذمن تعب أجيال ْن العلماء على تيبيتم ،
والذمن مقُل يم الُيد اخلمي اقدس سي ) يما منقل عنه اأ( بعض ْا مُميه الشباب
استشررمادًا مررُ اهتحررار) ،أو االهكمرران واالهُررحاب الررذي مُررُ الكررثري ْررن املترراحل ،أو
اخلضُع للحكام واالهُياو وراء رغباتم ويف ذلك تضييع الدمن وأمله.
مذا بعض ْا استيع أ( أدوّهه بمذ العجالة ،ومي أ كار منُتح ْنا ألف باب
ألولي األلباب.
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أسأل اهلل تعاىل أ( متغمد شمداء ختُصاً العلماء األع ام باليمحة اليضُا(،
ومأخذ بيد األْة واحلُزة الشيمُة لتُري على ْنماجم وتأخذ
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أثيها أكثي ْن ْية سؤاالً ْا الذي مقيّبنا ْن اإلْام املنتظي اأرواحنا له الُداء ) وْا
الذي مُاعد على تعجيل ظمُر امليمُ(
وقد أجبنا بعدة وجُ حبُ( ْا تقتضيه املناسبة.
وميكن ا ُاب باختتار يقال كن صاحلاً ومُ جُاب صحيح ولكنه خمتتي ال
مليب حاجة الُائل ألهنا هعيف مجيعاً أ( مدف بعثة آالف األهبياء واألوصياء واألئمة
اصلُا اهلل عليم أمجعني) والعلماء على آثارم ن ا مُ مذا ون(إ وأرَّمدْ نال اإلصإ ااق ْقا
استقيَع ْل  ا بد أ( متقدم امي( خيُة يف التُتيل ،ومنا مقُل علماء األخ او ن(
عملية اإلص اا والُصُل نىل النتائج امليجُّة تتضمن حماور ث اثة االتصلية ،التحلية،
التجلية) واألوال( متناوهلما عل الُري والُلُك واألخ او والثالث متناوله العي ا(.
وحنن ن ا مممّنا عملياً عل الُلُك ألهه الُصُة العملية باجتا تمذم( النُس وتيمري
القل( والُري حنُ الكمال أْا الثالث يتعلق باآلثار والنتائج اليت مينّ اهلل تبارك وتعاىل بما
على عباد التاحلني.
ومياد بالتصلية تيمري النُس ْن اليذائل واألغ ال واآلصار اليت تنشأ ْن نتباع
اهلُى والنُس األْارة بالُُء وتُُم ا شياطني ا ن واإلهس ،أْا التجلية رياد بما
تعُمد النُس على الُضائل واهيُاء القل( على ْعاهي اخلري وسعي ا ُارا لبعمال
التاحلة اليت ذكيما علماء األخ او وبعض مذ األُْر ْلنْة كُعل الُاجبا

وتيك

احمليْا  ،وبعضما راجحة كُعل املُتحبا وتيك املكيوما .
( )1من حديث سماحة الشيخ مع حشد من الزوار الذين قدموا للتهنئة بميالد صاحب العصر والزمان
(عجل اهلل تعالى فرجه الشريف) يوم الخميس  14شعبان  1430المصادف .1006/1/9
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ومذ اخليُة يف ا ُاب ون( كاه

خمتتية أمضاً نال أهما وضع

ْا مُمُهه بر

اخارطة الييمق) اليت مضعما كل باحث –وأوالم الباحث عن احلقيقة والكمال -
 ا له يف ُْريته حنُ احلق.
لتكُ( دلي ً

ولُنا اآل( بتدد بيا( التُاصيل نال أه
تشصي

قدْ

مذ املقدْة العاْة ألصل نىل

حالة لدى الشباب اليسالي تدخل يف باب التصلية يج( هبذما واجتنابما

والتصلي عنما ،ذلك أهنا ملا أثنينا على ثقا ة ووعي اليساليني وأمليتم ليكُ( هل دور
رمادي يف بعض ْؤسُا املشيوع اليسالي إلعيائم ز ا له و ليشعيوا بالثقة بأهُُم
وأهم قادرو( على أ( مكُهُا جنءاً ْنه وليُُا جميد أرقام لتكثري الُُاد ألهنا هيى يم
ع اً القدرة على ذلك ولتحقيق عدة أمداف
 - 1تُ ري يصة العمل اليسالي هل ْن خ ال ْؤسُا املشيوع.
 - 4نبياز طاقاتم ونْكاهياتم وتيُميما ْن خ ال املمارسة وحتمّل املُؤولية.
 - 3نعياء املشيوع اليسالي ز اً ب شياك مذ الياقا وعدم االقتتار على
ض اء وطلبة احلُزة العلمية كما مُ املعيوف تقليدماً.
- 2

ْلء ُْاحا

العمل اليسالي الُاسعة بُعة التحدما

واملُؤوليا

واألمداف مما ال تُتييع شيحية ْعينة شغلما لُحدما.

وقد حتقق الكثري ْن مذ النتائج بُضل اهلل تبارك وتعاىل ،لكن الذي حتل أ(
مجلة ْن مؤالء الشباب تعاظم لدمه الثقة بالنُس حتى بلغ حد الغيور والتعالي وعدم
اإلهتا لآلخيمن ،ورمبا بلغ الغيور ببعضم أ( تعاىل عن ض اء احلُزة العلمية وطلبتما
وميى هُُه أ ضل ْنم  ا ميجع نليم ورمبا ال متلي خلُم وجيعل هُُه قيّماً عليم
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وحُيباً عليم ومُ بذلك مضع هُُه على حا ة اهلاومة ،أل( العلماء وْن مأخذ ْنم ْن
طلبة العل م األدفالء على اخلري ،ون( ُْاحا ْن العل والعمل التاحل ال معي ما
غريم وال ممتدي نليما نال ْن خ اهل ألهه مل مأخذ ْن املعني الذي هملُا ْنه ،ون( مجلة
ْن الُظائف الدمنية املقدسة جيى العيف على أ( ال متتدى نليما نال ْن درس يف احلُزة
العلمية وأخذ بُريتما ،الرت ع عنم مع احليْا( ْن بيكا تلك الُظائف املقدسة  ،ا
مُ استُاد بمذا االبتعاد ،وال احلُزوي مُتييع أ( مؤدي دور نذا مل جيد املناخ املناس(
للعمل يصُي ا ميع.

 ا بد أ( حتُظ ْكاهة احلُزة العلمية الشيمُة ودورما ،وبنُس الُق طلبنا ْن
احلُزومني أ( ميُروا قابلياتم العلمية والُكيمة واالجتماعية ومتكاْلُا أخ اقياً ليحا ظُا
على أمليتم ملمارسة مذا الدور الشيمف وحيا ظُا على ْقاْم وليكُ( عندم شيء ال
جيد الناس نال عندم حتى مقتدوم حلاجتم نليم .
علينا مجيعًا أ( هعي احلدمث ارح اهلل اْيءًا عيف قدر هُُه ل مُردما ُْارد اهللكة)
وأهت تعي ُ( عدداً ممن شكاكُا وأشكلُا وأساؤوا الظن ومتيدوا واغرتّوا وتعالُا عن العمل
بتُجيما امليجعية سقيُا واحني ُا ويف أحُن األحُال وصلُا نىل طيمق ُْدود ومل
معُدوا معي ُ( ْاذا متنعُ( اهنووا وتيكُا بعض ْا عليم ْن واجبا جتا دمنم
وأْتم وأهُُم  ،عادوا ملقُ( التم والتشكيك منا ومناك ورمبا أشكلُا على امليجعية،
ْع أهم م الُب( و قوْقا ظَ َلمإنقامْ إ قولَركفن كَاهُْْا أَهُوُقمْ إ مقظْ فلمُْ(قل ،نذ أ( امليجعية
اْتداد ألمل بي النبُة الذمن وصُم الدعاء يف شعبا( بأ( ااملتقدم هل ْارو واملتأخي
عنم زامق وال ازم هل الحق).
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أودُّ أ( اعيض عليك اليُم بعض األحادمث اليت حتُن ض اء احلرُزة العلميرة لبرذل
أقتى الُسع يف نرشاد الناس نىل احلرق واسرتنقاذم ْرن املعترية واالحنرياف وتعلريمم ْرا
مقيّبم نىل اهلل تبارك وتعاىل .وْن تلك األحادمث ْرا ورد يف االحتجراج وتُُرري العُركيي
قال قال علي بن أبي طال( اعليه الُ ام) ْن كرا( ْرن شريعتنا عاملرًا بشريمعتنا رأخيج
ضعُاء شيعتنا ْن ظلمة جملم نىل هرُر العلر الرذي حبُهرا بره جراء مرُم القياْرة وعلرى
ك ْنمرا
حلار ًة ال مقرُم ألقرل سفر ْل ٍ
رأسه تاج ْن هُر مضيء ألمرل مجيرع العيصرا  ،وعليره ْ
الدهيا حبذا ريما  ،ث منادي ْنادٍ ما عباد اهلل مذا عامل ْرن ت اْرذة بعرض علمراء آل حممرد
اصلى اهلل عليه وآله) أال من أخيجه يف الدهيا ْن حررية جملره ليتشربث بنرُر ليصيجره
ْن حرية ظلمة مذ العيصا نىل هن ا نرا( يصريج كرل ْرن كرا( علمره يف الردهيا خرريًا أو
تح عن قلبه ْن ا مل قُ اً أو أوضح له عن شبمة)ا.)4
ومناك مجلة ْن اليواما يف هُس املعنى ُْجُدة يف املتدر هُُه ،ولعلنا سرنتناول
جُاه( ْنما يف ْناسبا ا )3قادْة ب ذ( اهلل تعاىل.

( )1من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع المشاركين في المؤتمر العام الثاني ألئمة الجمعة والجماعة
ومدراء مكتب التنسيق الحوزوي في محافظات العراق  ,وقد انعقد في النجف األشرف يوم االثنين 4
ج1431 1هـ المصادف .1010/4/16
( )1بحار األنوار  1/1 :الحديث الثاني.
( )3وقد تحقق ذلك في خطبة الزيارة الفاطمية اآلتية صفحة  115بعنوان (هل تريد أن تكون من الصديقة
الزهراء (عليها السالم) في درجتها؟).
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أ بعد مذ ا ُائن واملكا ُا املعدًّة ملن قرام خبدْر ٍة ْرن مرذا القبيرل ميكرن ألحرد ممرن
تعلا شيًُا ها عاً لبْة أ( متقاعس ومعرتمه الكُل عن القيام بمذ الُظيُة اإلهلية

ولررُ أردهررا أ( حنلررل سررب( عرردم قيررام بعررض أ ررياد احلررُزة العلميررة بمررذ الُاجبررا
االجتماعية ألْكن تشصي

أكثي ْن سب(

 - 1التأسي بنم ُْرو لدى شيحية ْن احلُزة العلمية ْن ع اْاتما الرت ارع عرن
خمالية الناس واحلدمث ْعم بل حترى الُر ام علريم  ،ونذا أحريجم أحرد ُرلَّ علريم
أكتُُا بيد باإلشارة واإلمياء ليحييُا أهُُم بمالة ْن القداسة املتينعة.
ومذا النمج خمالف لُنة رسُل اهلل اصلى اهلل عليه وآله) واألئمة اليراميمن اعلريم
الُ ام) قد كاهُا جيالُُ( العبيد ومؤاكلُهم ومبتدئُ( النراس بالُر ام  ،ومشراركُهم يف
أ ياحم وأحناهم وممُْم ومتُقدوهم  ،وكا( رسُل اهلل اصلى اهلل عليره وآلره) طبيبرًا
دوارًا بيبّه وجيلس ْع األعيابي يف ْعاطن اإلبل.
 - 4التميّب ْن نبياز مُّمته والتعيف على ا مة اليت ميجع نليما  ،نْرا خُ راً ْرن
أ( مترريبه ضرريرم أو حييْررُ عيررائم وحنُمررا ومررذا ْررن قلررة الثقررة برراهلل تبررارك وتعرراىل ،
واملدامنة املنمي عنما شريعًا ونال ر هم منتمرُ( نىل جمرة جاْعرة لشريوط امليجعيرة والقيرادة
ج قمعُْْا
والذفمنق قَالق لَمْ ْ النُاسْ َّن(ُ النُاسق َقدإ ق
االجتماعية والُكيمة ،ولنتذكي منا قُله تعاىل َّ
ل
ضٍ
لَكو إ َاخإ قشُإمْ إ َنقادقمْ إ نَّميقاهاً وققَالوُاْ حقُإبْنقا اللاهْ وقفهعإ ق ا ْل قُكفيلَْ ،اهقَلَبُْْا بففن إع قم ٍة ِّْنق اللاهف وق َ إ
ل عقظفرري ٍل اآل عمرريا( - 123
لَّر إ قممإُقُإرمْ إ سْررُءٌ وقاتُقبعْررُاْ رَّضإرُقا(ق اللارهف وقاللار ْه ذْو َضإر ٍ
.)122
 - 3تُُم ا النُس اليت متيل نىل الدعة والياحة والتنتّل عن املُرؤولية تترذرع
مبا مُ حجة عليما كاالهشغال بيل( العل ْ ،ع ن( العلر ن را ميلر( للعمرل
به وليس للمياء وا دال ،والعل منكرُ باإلهُراو ،وأشرد النراس حُريةً مرُم
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القياْة ْن تعلا علمًا ومل معمل به.

ن( امتمع تُّاو للمدامة والت اا  ،وقرد جريّب بعرض الُضر اء العراْلني اليسراليني
 جررنام اهلل خررري ا ررناء  -حينمررا اهيلقررُا بكلمررة اهلدامررة والترر اا واألْرري برراملعيوفوالنمي عن املنكي كيف أستقبلم الناس وأخرذوا عرنم واهرد عُا نىل التيبيرق ،برل امتردى
نىل ْدرسة أمل البي اعليم الُ ام) ْن كا( بعيردًا عنمرا كمرا حترل يف حما ظرة دمراىل يف
املُاس األخرية بُضل اهلل تبارك وتعاىل.
وْن أكثي وسائل االتتال بامتمع بيكة مي ص اة ا معة ْع ْا ميا قما ْن الشرعائي
الدمنية وأشيد منا جبمُد األخرُة الُضر اء الرذمن هشريوا صر اة ا معرة يف أصرقاع عدمردة ،
ختُ صًا وأه أ يت بُجُب نقاْتما نذا ترُ ي العردد ونْرام خيير( ْرع ْياعراة املُرا ة عرن
التلُا األخيى.
لقد أطلع علرى التُصريا الريت خريج بمرا ْرؤمتيك ومري خيرُة برل خيرُا يف
االجتا التحيح ْن حيث ْضاْني اخلي( وتنُعما و ُهلا لشؤو( احلياة كا ة وُْاكبتمرا
للحد والتُاعل ْع القيآ( الكيم وسنة املعتُْني اس ام اهلل عليم ) .وبيا( املُرتجدا
سُاء على صعيد الُتاوى املُتحدثة أو املُاقف العاْة وغريما.
أسأل اهلل تبارك وتعاىل أ( مُدّدك يف القُل والعمل ومنُع بك نهه ولي النع .
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حتدثت عن صُر ْن عدم ْياعاة حيْة ْدمنة الكاظميرة املقدسرة ،وحيْرة اإلْراْني
الكاظمني ا ُادمن اس ام اهلل عليم ) ،وال شك أ( ُْرؤولية اإلصر اا تقرع علرى جمرا
عدمرردة ،احرردما أْاهررة العتبررة الكاظميررة الشرريمُة ،واملُررؤولني واملتنُررذمن يف تلررك املدمنررة
املقدسة.

ب الُُراد واالحنرياف يف شريائح امتمرع يف املرد(
ل كن املشكلة أكررب ْرن ذلرك قرد د ّ
املقدسة وغريما ،مما ملقي باملُؤولية على مجيع املؤْنني وال تنحتي الُظيُة بيجال احلُزة
العلمية.
وأعرريض علرريك اآل( واحرردة ْررن آليررا العمررل إلصرر اا امتمررع وتيُمررق الُُرراد
وحتجيمه حتى القضاء عليه ،ومي أ( هتعمد ْع أهُُنا علرى أ( مقرُم كرل واحرد ْنرا بنقرل
أي ُْألة شيعية متعلمما أو ُْعظرة مترأثي بمرا أو هتريحة ها عرة أو قترة ماد رة ،منقلرما نىل
أملره وأصردقائه وزْ ائرره يف العمرل واحمللرة وأقياهرره ،وحينُرذ سيحترل عنرردها اهتشرار علررى
شكل ْتُالية مندسية تتضاعف يما أعداد املُتُيدمن ،وتتضاعف ْعما حُنا العاْلني،
الُاحد معلا عشية ،والعشية معلمُ( ُْة ومكذا ،وستلمُُ( بيكة مذا العمل الشيمف.

وال تقتتي مذ اآللية على اليجال ق بل تع النُاء ،أهك تتحدثُ( عرن سرُُر
( )1من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع حشد من أبناء الكاظمية المقدسة وشبابها الرسالي يوم السبت 6
ج 1431 1المصادف .1010/4/14
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أو حجاب غري ْيابق للحدود الشيعية عند احليم الشريمف ،لرُ جنُرد بعرض األخرُا
أهُُمن للنمارة مُْياً أو يف األمام اليت مكثي يما النوار ،وكلما شامد اْريأة أو أكثري غرري
حمتشمة اقرتب ْنما وسلم عليما وعيض خدْاتما عليما كقياءة النمارة أو أمرة ُْراعدة
وبعد حتُل األلُة بينمنّ تُجمما بي ق وتعلمما ،ألهر أعتقرد أ( الُرب( األكررب ل ابتعراد
عن الدمن مُ ا مل والغُلة ومما منوال( بالتعلي واملُعظة احلُنة.

ولنيبررق مررذ الُكررية بررأ( أروي لكرر قتررة ها عررة وعلرريك باالتعرراظ بمررا وهقلررما
لآلخيمن ،قد حكي أ( رج اً قرياً مل مكن ميلك ْا مشرتي به شيُاً ألمله نال اليُري جرداً،
يأى مسكة ْتعُنة عند برائع مل ميغر( بمرا أحرد اشررتاما ْنره وسرلامما ألملره كري تعردّما
لليعرام ،لمرا شرق بينمرا وجرد يف بينمررا لؤلرؤة يحرُا بمرا ،وذمر( ليبيعمرا يف سررُو
الترراغة ،قررالُا لرره أهمررا مثينررة جرردًا وال هُررتييع ترردبري مثنمررا اذمرر( نىل احلرراك اهرره ميلررك
خنائن البلرد ولعلره مقردر علرى د رع مثنمرا ،رذم( نىل احلراك وعيضرما عليره ،استشرار
احلاك خرباء التنعة ،قالُا له أهما ال تقدّر بثمن ،واحلل أ( تُتح لره خرنائن امللرك ليأخرذ
ْنما ْا مشاء ،قرال احلراك لليجرل الُقرري؛ مرذ ثر ا خرنائن ومرذ ُْاتيحمرا وأْنحرك
ث ا ساعا لتأخرذ ْرن اخلرنائن ْرا تشراء ولريس لرك حرق بعرد الُراعا الرث ا ُ ،رتح
اليجل الُقري اخلنمنة األوىل ُجد يما ذمباً وجُامي وأشياء مثينة ،و تح الثاهيرة ُجرد يمرا
أ يشررة احليمرري الناعمررة الرريت تتررنع يمررا بنررُم ْرريمح ،ووجررد يف الثالثررة ْررا لررذ وطرراب ْررن
األطعمة.
ُكي ْاذا متنع ،ث قير أ( مقُّ الُاعا الث ا نىل ساعة لبكرل وسراعة للنرُم
واالسرتاحة وساعة جيمع يما ْا مُرتييع ْرن ا رُامي ،تلرذذ باألطعمرة يف الُراعة األوىل
وْب بينه ،ث جاء واسرتخى على الُيان الُثري يف الثاهية أخذ النُم حتى أمقظه احلياس
يف همامة الُاعة الثالثة ،وقرالُا لره لقرد اهتمر املردة اذمر( ،تُسّرل نلريم أ( ميملرُ ولرُ
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حلظة ليأخذ جُمية تنُعه لتحُني حاله ل مُمحُا لره بشريء الهتمراء اجلره ،رياا معرض
مدمه هدْاً وحُية حيث ال منُعه الندم.
قد هُصي مجيعاً ْن عقل مذا اليجل وهعترب جمنُهراً نذ تريك الرذم( وا رُامي الريت
كا( ميكن له أ( معيش بما بأحُن حال ومشرتي باليُري ْنما ْرا لرذّ ْرن األطعمرة والياحرة،
واهشغل بدالً ْن ذلك مبا ال منُعه نال وقتياً.
لكن ما أخرُتي مرذا مرُ حالنرا يف مرذ الردهيا الريت وصرُما أْرري املرؤْنني بأهمرا جيُرة
تنمشما الك اب ْن ط اابما وْنحنا اهلل تعراىل يمرا لؤلرؤة مثينرة مري العمري الرذي هُرتييع بره
اكتُاب ا نا( حيث ال عني رأ وال أذ( مسع  ،لكن اغل( أمل الدهيا اهشرغلُا مبتاعمرا
النائل الذي سيُارقُهه حتى نذا حلّ أجلم وجاء ْلك املُ مل ميملم حلظة ليكتُبُا بمرا
حُنة تنُعم مُم القياْة ،وكا( ميكنم أ( مُتثميوا كل ساعة بل كل دقيقرة برل كرل ثاهيرة
باكتُاب حُنة كتُبيحة أو استغُار ،هُأل اهلل تعاىل أ( مُقظنا ْن هُْة الغرا لني ومردخلنا
يف التاحلني.
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علامنا اإلْام املمدي املنتظي اعجل اهلل يجره الشريمف) جممُعرة ْرن األدعيرة لنردعُ بمرا يف
زْن الغيبة ،وأقُل لندعُ بما وليس لنقيأما ،أل( جميد قياءة الدعاء وحتيمرك اللُرا( بره ال
حيقاق ْعنا وتأثري ون( كا( مذا العمل ال خيلُ ْن ثُاب ،لكرن حقيقرة الردعاء مري اليلر(
 ابد أ( حنقق صدو اليل( يف أهُُنا ليكُ( دعراءاً حقيقرة .مرل مْعقرل أ( ميلر( اإلهُرا(
الذرمة التاحلة ومُ ال مُعى للتنومج وتميُرة ْقدْاتره ،أو مقريأ دعراءًا ليلر( الريزو ومرُ
كُررُل جررالس يف ْكاهرره ال متحرريك لكُرر( الرريزو واسررتثمار الُرري :املتاحررة ،رر ا ْعنررى
للدعاء نال نذا و اي حقيقته ومُ اليل( التادو .والعمل ا دي لتحقيرق ْرا دعرا بره وحينُرذ
سيجد اهلل تعاىل حاضيًا وْْلبيًا طلبه ب ذ( اهلل تعاىل.

وْررن تلررك األدعيررة املباركررة املشررمُرة االلررم نهّررا هيغرر( نليررك يف دولررة كيميررة) مررذا الرردعاء
ا ليل الذي ملص

اهلدف ْن بعثة األهبياء واليسل واهنال الشريائع برل اهلردف ْرن خلقرة

س نَّلَّرررا لفقيعإبْررردْو(َّ)
البشررريمة ومرررُ نقاْرررة التُحيرررد والعررردل ا قوْقرررا خق َلقْررر ْ الْجفرررنُ وقالْرررَّه ق

( )1من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )مع مجموعة طلبة العلوم الدينية من مدغشقر الذين يدرسون
في النجف وعددهم ( )11طالب مع مدير المدرسة يوم الخميس /14ذ.ق 1431/الموافق .1011/10/13
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االذارما  )26/ليعبد اهلل حق عبادته وتُُد كلمة التُحيد واحلكر بالعردل ،وال متحقرق
املعنى الكاْل هلذا الغيض نال حينما تقام دولة العدل اإلهلي املباركة.

وْن قيا مذا الدعاء اوجتعلنا يما ْن الدعاة نىل طاعتك والقرادة نىل سربيلك) وقرد قلنرا
أ( امليلُب يف الردعاء حقيقرة اليلر( والُرعي ا ردي لتميُرة ْقردْا االسرتجابة ،ولكري
مكُ( ْن الدعاة نىل طاعة اهلل تبارك وتعاىل والقادة نىل سبيله عليره أ( مرُ اي يف هُُره مجلرة
ْن التُا واملؤم ا  ،وْن أبيزما التُقه يف الدمن وحتمّل علُم أمل البير ا ،)ونال
كيف مكُ( بدوهما دلي اً نىل اهلل تعاىل ومادمًا نىل رضُاهه.

وْن الغيم( أ( تقيأ ْ امني الشيعة مذا الدعاء وال مند ع نال اليُري ْنم لتحقيق ْقدْاته،
ولكن مذا االستغياب منول عندْا هعلر أ( االهضرمام نىل مرذا الكيرا( الشريمف ااحلرُزا
العلميررة) وتلاقرري علررُم أمررل البير ا )وحتمّلررما وهقلررما نىل النرراس ْررن األليرراف اإلهليررة
اخلاصة اليت ال مؤتاما اإلهُا( نال باصيُاء ْن اهلل تبارك وتعاىل.
وأهرت –مررا طلبررة العلرُم الدمنيررة ْررن ْدغشررقي  -مل تُ قرُا نىل حتترريل العلررُم يف النجررف
األشيف وتأتُ( ْن البلد األ يمقي البعيرد اْدغشرقي) ْرع بعرد الشْرقاة وضرعف اإلْكاهيرا
واخت اف اللغة والثقا ة وصعُبة احلياة نال خلتلة كيمية يك ارتضاما اهلل تبرارك وتعراىل أو
عل كر يم صردر ْرنك كرالرب الشردمد بالُالردمن أو خرُف اهلل تعراىل يف ُْقرف عريض يره
الشييا( احليام وزمّنره لكر راتقيت اهلل تبرارك وتعراىل ،او عمرل نهُراهي هبيرل أو غريمرا ممرا
الحظه اهلل تعاىل يك وأكيْك عليه وأوجر( رضرا  ،ولريس اعتباطرًا أ( تُ اقرُا أهرت ْرع
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التعُبا اليت ذكيهاما للدراسرة يف النجرف وحيريم ْنمرا أمرل النجرف أهُُرم ومر علرى
ْقيبة ْن أْري املؤْنني ا )وامليجعية الدمنية واحلُزة الشيمُة.
وحينما أقُل مذا هه ال مع أ( تلتُتُا نىل أهُُك لتبحثُا عن مرذا الشريء احلُرن الرذي
يك  ،أل( املصل

ال معيي قيمة لنُُه ومندرمما دائمراً ،ونذا كرا( ينرا شريء حُرن راهلل

تعاىل مُ الذي معي ه واحلُن ْا هال رضا تبارك اهلل.
وأول شررعُر منتررابك أْررام مررذ األليرراف اإلهليررة اخلاصررة مررُ الشرركي هلل تعرراىل ونداْررة مررذا
الشكي والشعُر باالْتنا( هلل تبارك وتعاىل ،والتقتري والعجن عن أداء حق مذ الرنع الريت
ال تعد وال حتتى ،وأ( مكُ( شكيها شكياً عملياً مبعنى أ( هكُ( مبُتُى النعمة اليت حباها
اهلل تبارك وتعاىل بما نبذل وسعنا يف حتتيل مذ العلُم املباركة الريت مري علرُم أمرل بير
النبُة وْعد( اليسالة ،أال تيو( بيكرة مرذ النعمرة والُرعادة الريت حققمرا اهلل تعراىل لكر ،
تكحلررُ( أعيررنك مُْيرًا برراحليم العلررُي امليمرري وتيررالعُ( يف كترربك مُْيرًا أمسرراء األئمررة
الياميمن ا )وأصحابم الكيام ،وتلتقُ( مُْياً بأقياهك ْن املؤْنني التاحلني املتعلمني
على سبيل جناة ،وترتددو( بني املُاجد واملشامد املشيّ ة وبيُ العلماء ،أي بيكرة أعظر
ْن مذ .
 ا هلرذ الرنع وْرن أمرل مرذا العنرُا( االردعاة نىل طاعرة اهلل
احيصُا علرى أ( تكُهرُا أمر ً
والقادة نىل سبيله) وال منال ذلك نال باإلخ ا :هلل تبارك وتعاىل وتنقية العمل ْن الشُائ(
واألشُاك الداخلية واخلارجية ،أْا الداخليرة مري النابعرة ْرن داخرل الرنُس كيلر( العلر
للتبامي واالستع اء على الناس وحتتيل ْكاهة ْيُْقة ،أو استدرار املرال ،أو لكري حيظرى
بقداسررة وجررا وهُررُذ يف امتمررع وحنررُ  ،وشرريًُا شرريًُا تنمررُ مررذ الشررجية اخلبيثررة يف داخررل
اإلهُررا( ومُررتدرجه الشررييا( نىل ْررا مررُ أسررُأ واشررقى حتررى متررري كررل ممرره طلرر( الرردهيا
ل سقرعإيْمْ إ فري الْحقيقراةف الردُّهإيقا
وميل( العل ألجلما يكُ( ْن األخُيمن أعمراال االَّرذفمنق ضقر ُ
وقمْ إ مقحإُقبُْ ق( أَهُمْ إ مْحإُفنُْ(ق صْنإعاً) االكمف.)102/
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 ا صراحلًا وأ( جيعلكر ْرن
هُأل اهلل تعاىل أ( مُدّد خيراك وأ( منمردك علمرًا ها عرًا وعمر ً
أمل مذا العنرُا( املبرارك الردعاة نىل اهلل تعراىل والقرادة نىل سربيله ،وْرا علريك نال التررب
واملتابية واملثابية وا د ونخ ا :النية ن( شاء اهلل تعاىل .وسرتجدو( عنرد اهلل تعراىل وعنرد
رسُله ا )وعند أْري املؤْنني اْ )ا مُيك ومقي أعينك بُضل اهلل تبارك وتعاىل.
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ْدا اهلل تبارك وتعاىل عدة شيائح ْن الناس وصيّا حببّه تبارك وتعاىل هل ومُ
شيف ْا بعد شيف واإلهُا( مُصي حب( شص

ذي جا أو ْننلة اجتماعية أو دمنية

كيف به نذا حظي حب( اخلالق العظي .
ح قمنَّ َّالذفمنق
وكذا حينما ميدا تبارك وتعاىل اعباد اليمحن) يقُل عنم ووقعفبقادْ اليُ إ
قممإشُْ(ق عقلَى ا ْلَأرإضَّ قمُإهاً وقنَّذقا خقاطَبقمْ ْ الْجقامفلوُ(ق قَالوُا سق اْاًل االُيقا(  ،)63ويف
همامتما مذكي اليب الكيم جناءم وأو إولَُفكَ مْجإنق إو(ق ا ْلغْيإ َةَ فبمقا صقبقيْوا وقمْل ََّق إُ(ق فيمقا تقحفيُ ًة
وقسق اْاً ،خقافلدفمنق فيمقا حقُْنق إ ُْْإقتقَيّاً قو ْْقَاْاًل االُيقا( .)26- 22

وْن التُا

اليت ذكيما يف عباد اليمحن دعاؤم ورقبُنقا مق(إ لَنقا فْنإ َأزإوقاجفنقا

جعقلْنقا لف ْلمُْتقفنيق نَّْقاْاًل االُيقا(  ،)22م مل مكتُُا بيل( أ(
قوذْرِّمُاتفنقا قويُةَ أَعإْينٍ وقا إ
مكُهُا ْن املتقني الذمن وصُم أْري املؤْنني يف خيبته املعيو ة أْام ممام بن غال(

ا)4

( )1من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع أعضاء مكتب فضالء النجف األشرف يوم الثالثاء  5ذي
الحجة 1412هـ المصادف  1009/11/19ومع وفد ضم عدداً من أساتذة كلية اآلداب في جامعة ذي
قار وآخر ضم عدداً من طلبة األقسام الداخلية في جامعة البصرة يوم  14ذي القعدة 1412هـ
المصادف .1009/11/19
( )1أنظر نهج البالغة :الخطبة.163 :
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تعق وْا ون ا ميلبُ( أ( مكُهُا ْن أئمة املتقني ،ومذا مكشف عن مممم العالية
وعنائمم القُمة واهضباطم الياسخ ومُ على أي حال طمُا ْشيوع بل حممُد
وْشكُر أل( ليف اهلل تعاىل وكيْه ْتاا للُائلني وال مينع ْنه نال استحقاو العبد هُُه
لماذا ال ميهُ( ب بتارم نىل كل ْقام ر يع.

وْثل مذ املعاهي تيد يف األدعية املأثُرة كما يف دعاء اال تتاا املشمُر وامليوي عن
اإلْام احلجة اعجل اهلل تعاىل يجه الشيمف) وجاء يه االلم نهّا هيغ( نليك يف دولة
كيمية تعن بما اإلس ام وأمله وتذل بما النُاو وأمله وجتعلنا يما ْن الدعاة نىل طاعتك
والقادة نىل سبيلك وتيزقنا بما كياْة الدهيا واآلخية)

ا)1

يعلمنا اإلْام أ( هُعى ال( هكُ(

قادة يف دولته الكيمية لننال كياْة الدهيا واآلخية وا( كا( جميد الكُ( جنءاً ْن تلك الدولة
الكيمية مُ شيف عظي وْننلة ر يعة.
ْن منا هُاصل حثّنا للُض اء والشباب اليساليني أ( ال مقُُا عند كُهم جنءاً ْن
املشيوع اإلس اْي اليسالي الذي ميمد لدولة احلق املباركة ،ون ا حيُْن بم أ( مكُهُا قادة
يه وهل أدوار اعلة وبنّاءة يف ُْاصله األساسية.

ن( كل ْؤْن ْلتنم بدمنه مُ جنءٌ ْن مذا املشيوع املبارك وقد متقدم يه يتبح ْن
الدعاة نليه بالدعُة التاْتة اكُهُا لنا دعاة صاْتني ...كُهُا لنا دعاة بأ عالك ال
( )1إقبال األعمال :ص.110
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بأقُالك )ا ،)1أي بعملك احلُن وأخ اقك الُاضلة وصمتك اليا ض للمنكي والُُاد
واالحنياف وْثل مذا األسلُب ْن الدعُة له ظيو ه وْربراته لذلك كا( اليغاة وأئمة
ا ُر حيمّلُ( األئمة املعتُْني اعليم الُ ام) ُْؤولية كل احليكا اليا ضة للُاقع
الُاسد والظل الذي كا( ميارسه احلكاام املنحي ُ( رغ نهم مل جيدوا أي وثيقة تثب ذلك
أو ْال أو س اا يف بي اإلْام اعليه الُ ام) عندْا مداممُهه لكنم معلمُ( أ( األئمة
اعليم الُ ام) برت عم عن الدهيا اليت متكال( عليما اليغاة وبُلُكم اليامي العُيف
وْعامشتم ألالم األْة وسعيم ا اد إلهتاف املظلُم وُْاعدة احملتاج كاهُا مبينُّ(
الُرية التحيحة لقادة األْة وأولياء أُْرما ومكشُُ( زمف أولُك اليغاة يف ادعائم
والمة أْي األْة.
ومكذا عل أصحابم الربرة حينما أرسل عثما( نىل أبي ذر بتية يما هُقة على مد
عبد له اوقال ن( قبلما أه حي ،أتا بما ،ل مقبلما  ،قال اقبلما ميمحك اهلل؛ (
يما عتقي .قال ن( كا( يما عتقكُ ،يما رقي ،وأبى أ( مقبلما)ا.)4
مثل مذا الي ض للتتيف غري املشيوع باألُْال العاْة واإلثياء عل حُاب حقُو
احمليوْني ألُ

هظي األْة نىل احنياف ْن ْا وخلف ْن ورائه ْن الذم( ْا مكُي

بالُؤوس وأْثاله ،تحيك األْة وثار لتغيري الُاقع الُاسد الذي جُّدته بياهة اخلليُة
يف ْا وصُما سيد قي( صاح( تُُري ايف ظ ال القيا() أول ثُرة نس اْية حقيقية يف
التارمخ.

( )1مستدرك الوسائل :ج 1ص.119
( )1لباب اآلداب ص  305وأعيان الشيعة ج  4ص  131عنه  ،وشجرة طوبى ج  1ص .25
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ونذا تيُي

الظيوف لليسالي اهتقل نىل الدعُة الناطقة ،وعن الُجاد اعليه

الُ ام) حينما سُل عن الك ام والُكُ أممما ا ضل قال اعليه الُ ام) ا...ال( اهلل
عن وجل ْا بعث األهبياء واألوصياء بالُكُ  ،ن ا بعثم بالك ام ،وال استحق ا نة
بالُكُ  ،وال استُجب والمة اهلل بالُكُ  ،وال تُقي النار بالُكُ  ،ن ا ذلك كله
بالك ام)ا )1أي بالكلمة التادقة واملُعظة احلُنة واحلكمة و َقوُال لَهْ َق إُالً لَّيِّناً َّلعقلَّهْ مققتذقكَّيْ
أَوإ مقصإشقىل اطه  ،)22ومكذا متدرج اليسالي حتى متبح قائداً يف املشيوع اإلهلي
العظي .
ولكن ملا كا( اأول الدمن ْعي ته)ا )4كما ورد يف كلما أْري املؤْنني اعليه الُ ام)
( الكُ( يف مذ املُاقع الشيمُة متيل( ْعي ة املعامل العاْة للمشيوع واألسس اليت
مُتند نليما يف حيكته اليت تكُ( مبثابة الدستُر الذي تنيلق ْنه وتتُيع عنه القُاهني
التُتيلية املتغرية يف آلياتما وبياجمما لكن األسس تبقى ثابتة.

ومذ األسس ميكن حتتيلما واهتناعما باالستقياء واملقارهة وض األ كار بعضما نىل
بعض ،وقد حاول ختُيُاً عنك وطياً للمُا ة أْاْك أ( استصل

لك مذ األسس

املبادا واليت مي ال تنال يف دائية العمُْيا ومي عشية
 - 1اإلخ ا :هلل تبارك وتعاىل وا( مكُ( رضا اهلل سبحاهه وتعاىل مُ اهلدف ْن كل
حيكة أو سكنة ،وأساس جناا العمل تذكي اهلدف و بيجمة العمل على أساسه و
ضب احليكة يف نطار .
( )1البحار :ج 21ص.124
( )1نهج البالغة :الخطبة.1 :
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 - 4التأسي بيسُل اهلل اصلى اهلل عليه وآله وسل ) واألئمة املعتُْني ْن ذرمته
اعليم الُ ام) واعتماد القيا( و الُنة الشيمُة ْتدراً للتشيمع و الُلُك
وْنمجًا لقيادة احلياة.
 - 3تكيم اإلهُا( و جعله القيمة العليا و تُظيف كل شي ْن اجل نسعاد وحُظ
كياْته و ازدمار حياته.
 - 2الُحدة و التآلف و التنُع يف أداء األدوار و التُاْي عن التقاطع و التشاحن و
التناح املؤدي نىل الُيقة و التشت .
 - 2الدقة يف اختيار قيادة األْة و ق املعامري الدقيقة ال( نْاْة األْة وقيادتما مُ احملُر
الذي تنتظ حُله األْة.
 - 6رتمذم( النُس باألخ او الُاضلة وتيمري القل( حتى مأتي اهلل بقل( سلي .
 - 2ختلي

األْة ْن ا مل والتصلف و سُء الظن وخلق حالة الُعي والتدمن و

الُرع .
 - 5تعيمف اإلس ام احلقيقي و نبياز عناصي القُة و العظمة يه و نقناع الناس بااللتنام
به ونتباعه وألُا النظي نىل عيُب احلضارة املادمة و ضعُما وقتُر النظيما
والنظ املادمة عن تُ ري الُعادة و الكمال لفهُا(.
 - 4التنظي و الدقة يف العمل املؤسُاتي حبيث منتمي ا ميع يف خلية عمل ْتكاْلة .
ْ - 10قاوْة الُُاد واالحنياف والظل واألهاهية واالستُثار والتُ ال بغري حق ونهتاف
املظلُْني بكل اآلليا املتاحة.
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ن( مذ األسس العاْة اليت تبت

عليما حيكة املشيوع اليسالي تتيل( عمقا اكرب

لتحليلما وحتُملما نىل ْشارمع تُتيلية وتنُيذما على األرض وْتابعة كل ْشيوع ليبقى
حما ظاً على األساس الذي اهيلق ْنه وتُيع عنه.
مث اً ْن تيبيقا النقية العاشية كا( تشكيل كيا( سياسي جيمع املصلتني الكُُئني
الننممني ليؤدي مذا الدور ،تأسيس مذا الكيا( كا( ْن هتائج حتليل مذ النقية وعلى
أعضائه أ( مضعُا له الرباْج واآلليا اليت تتكُل بتحقيق مذ النقية ومياقبُا ُْريته
ليبقى يف نطارما.
ويف ضُء النقية اليابعة هُم أ( تعدد ا ما العاْلة يف الُاحة ال مْعُّد ْنا ُة أو
ْنامحة وبالتالي مؤدي نىل التنا ي والتُقي والتشمري ورمبا املُاجمة املُلحة وكلما ْن
الكبائي اليت تُص الباري عن وجل ،ون ا هُممما تنُعاً يف األداء مغ احليكة ومثيمما؛
أل( جمة واحدة ال تُتُع( كل هُاحي العمل وال مت ا كل ُْاحا النشاط امليلُب،
وقد ال تتناس( سعة ُْؤولياتما ْع القيام ببعض األدوار ،مث ا يف عتي اإلْام التادو
اعليه الُ ام) اهدلع

عدة ثُرا للعلُمني ملُاجمة ظل العباسيني وطغياهم وكاه

تُتقي( الكثري ْن القُاعد املُالية ألمل البي اعليم الُ ام) ومل مشعي اإلْام اعليه
الُ ام) حبُاسية نزاءما ألهه ميى يما تنُعاً لبدوار ،وبالعكس قد كا( مبدي ارتياحه
ملثل مذ احليكا وا( كا( ال متبناما بنُُه بل مينع خُاصّه ْن االخنياط يما حبُ( ْا
أ اد اليواما ؛ ألهه مل مكن ْؤْنا بتدو ونخ ا :عدد ْنما لكنه اعليه الُ ام) كا(
ميدد الُدد ْ أ( اخلارجي ْن آل حممد خيج وعليُ هُقة عياله)ا )1ومقُل اعليه الُ ام)
اال ازال أها وشيعيت خبري ْا خيج اخلارجي ْن آل حممد)ا )4وقد شيحنا تُتيل مذا املُقف
( )1الوسائل :ج 15ص.54
( )1السابق.
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يف كتاب ادور األئمة يف احلياة اإلس اْية) وعليما تعليقا سيدها األستاذ الشميد التدر
اقدس سي )ا.)1
ولتحقيق النقية الثاهية قد ذكيها الكثري ْن الدروس املُتُادة ْن سرية النيب اصلى
اهلل عليه وآله وسل ) يف بناء ألذا يف كتاب ااألسُة احلُنة) ويف النشاطا االجتماعية
للمعتُْني اعليم الُ ام) ْن خ ال كتاب ادور األئمة يف احلياة اإلس اْية) ،وذكيها
ختائ

بيهاْج عمل احليكة اإلهلية اإلص احية يف كتاب اشكُى القيا() ومكذا.

( )1دور األئمة  في الحياة اإلسالمية :ص.126
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لُ أردها -كمياقبني  -أ( هقي العمل االجتماعي لفس اْيني سُاء كاهُا ْن
احلُزة العلمية أو األحناب اإلس اْية أو املُكيمن واملثقُني اإلس اْيني لُجدها يم خيني
بارزمن.
األول ْن اهممك يف العمل االجتماعي واهد ع يه غا  اً عن بناء هُُه وتمذمبما
وتكاْلما نُي اهلدف الذي بدأ العمل ْن اجله واهقلب عند املعامري أصبح ميى احلق
باط اً والباطل حقاً اكيف بك نذا رأمت املعيوف ْنكياً واملنكي ْعيو اً) وحتُل عمله نىل
صياع على الدهيا وحتُل ْشكلته ْع الياغُ نىل الُُز بكيسي الُلية وليس تغيري
الظل ونقاْة العدل واإلص اا واحلياة الكيمية وابتعد شيُاً شيُاً عن ْبادئه دو( أ( مشعي،
أل( تأثري الُلية على هُُية الشص

املتُل سيكُلُجي وهقُُْا اللَّهق َأَهُقامْ إ أَهُوُقمْ إ

أو إولَُفكَ مْ ْ ا ْلَُا فسقوُ(قل ااحلشي  )14وْن النادر أ( مشعي به اإلهُا( ومثُب نىل رشد نال
نذا حظي بليف ْن اهلل تبارك وتعاىل أو كا( له هاصحٌ أْني أو تُجد يف قلبه وضمري بقية
حياة منبض بما أْا نذا مل تتُ ي له مذ العُاْل الث اثة اهه سينحدر نىل اهلاومة ووقال ق
حفنيق ْقنقاٍ:ل ا )3 :حيث ال منُعم هدم والعياذ باهلل تبارك وتعاىل ،وأوضح ْثال
على مذا التنف األحناب املتُلية اليت تي ع شعار اإلس ام.
الثاهي ْن آثي االهعنال واالهكُاء على الذا

وأصي( باخلمُل و َقدق ممته

( )1من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع وفد أمانة الرصافة الثانية في بغداد لحزب الفضيلة اإلسالمي
يوم  11شعبان  1416المصادف  1001/1/13بمناسبة الذكرى السنوية األولى الستشهاد عضو األمانة
المهندس أبي عبد اهلل عباس ومع وفد مكتب حزب الفضيلة اإلسالمي في مدينة علي الغربي.
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ومحاسه للعمل ،وجعل أقتى ممه شؤوهه اخلاصة ،أْا بُب( شل جتيبة الُيمق األول
اهعكس سلباً عليه حيث حلق به عار أو لعجن عن أداء رسالته أو ليأسه ْن اإلص اا
والتغيري حتل عند شعُر باإلحباط كا( رد عله التصلي عن العمل االجتماعي ،ومذا
اخل واضح يف عدد كبري ْن طلبة و ض اء احلُزة العلمية يف النجف األشيف وغريما،
مامي النجف رغ احتضاهما آلالف طلبة العل لكن أملما  -ض اً عن املد(
األخيى  -املبتلُ( با مل والغُلة وقُُة القل( ال جيدو( ْن ميد نليم مد اإلرشاد
والتُجيه واهلدامة ومعاجل االحنياف وا مل بأحكام الدمن وآدابه.

وال شك أ( ك ا اخليني قد ابتعد عن التياط املُتقي الذي تُري عليه األْة الُس
جعقلْنقاكو إ وأ ُْةً وقسقياً لِّتقكوُهُْاْ شْ قمدقاء عقلَى النُاسَّ وقمقكوُ(ق اليُسُْلْ عقلَيإكو إ
و قو َك قذلفكَ ق
شقمَّيداًل االبقية  )123وال مُتحق أي ْنمما أ( مكُ( شامداً على الناس مبقتضى مذ
اآلمة الشيمُة لنقتاهه.
أْا األول ابتعاد عن الشيمعة واضح بل نهه يف احلقيقة متُرط يف كثري ْن الكبائي
واملُبقا

اململكة وأوهلا التقتري يف شؤو( ْن ولي أُْرم

واملُؤولية عنم

( ْن تُىل رئاسة قُم

 -ولُ كاهُا عدد األصابع  -هه ُْؤول عن كل صغرية وكبرية ْن

شؤوهم لذا ( ُْقُه سييُل بني مدي اهلل تبارك وتعاىل.

كن أقيأ يف سُرة القت

حتى وصل يف همامتما نىل ذكي قارو( الذي آتا اهلل

تبارك وتعاىل و فْنق الْكونُْزَّ ْقا َّن(ُ قَُْاتفحقهْ لَتقنُْءْ بفا ْل ْعتإقبةف أوولفي ا ْل وقُُةفل وكا( وضعه ْغيماً
ج عقلَى َق إُْفهف في زَّمنقتفهف قَا قل َّالذفمنق مْيَّمدْو ق( الْحقيقا َة الدُّهيقا مقا
لكثريمن أ( مكُهُا يف ُْقعه و َصق قي ق
ٍّ عقظفي ٍل لكن املؤْنُ( مل منصدعُا بمذ النمنة
لَيإ ق لَنقا ْف إثلق ْقا أووفتيق قَارْو(ْ نَّهُهْ َلذْو حقظ
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النائُة ووققَالق الذفمنق أوتُْا العفل ق وقملَكو قثُقابْ اهللف خقريٌ فل قمنإ آ قْنق وق قع فملق صقالفحاً وقال مْلَقَّامقا
نال التقابفيْو(قل ماذا كاه هتيجة غيور بالدهيا و َصقُقُنقا بفهف وقفبدقارَّ ف األَرضق َمقا كَا(ق لَهْ
هلل قوْقا كَا ق( فْنق املونقتتفيَّمنقل ومنا صحا املصدوعُ( به وال امثُ(
فْنإ فقُةٍ مقنتْيْوهق ْه فْ إن دْو(َّ ا ف
و
وراء ْن غُلتم ووقأصبقحق الذفمنق قتمقنُُا قْكَاهقهْ بفاألَْسَّ مققوُلوُ(ق وقم َكَأ(ُ اهلل مقب ُْ و اليَّز ق
فل قمنإ مقشقاءْ ْفن عفبقادف ف وقمقق فدرْ لَُال َأ(إ قْنُ اهللو عقلَينقا لَصق قُفق بفنقا وقمكَأهُهْ ال مُْلفحْ الكَا فيْو(قل
االقت

.)54- 24
ليُ الدهيا حتى ْثل دهيا قارو( ومارو( تُتحق أ( متصلى اإلهُا( عن مد ه ْن

اجلما وسيكتشف ْن متمنى أ( مكُ( بدل  ا( و  ا( يف ُْاقع الُلية أ( اهلل تبارك
وتعاىل أراد به خريًا حني محا ْن الُقُع يف شياكما.

وأْا اخل الثاهي اهه قد ختلى عن ممُم أْته وقد ورد يف احلدمث اْن أصبح ال
ممت بأُْر املُلمني ليس ْنم ) وختلى عن ُْؤوليته يف نع اء كلمة اهلل تعاىل وهشي
تعالي دمنه أل( لدمه العل واملعي ة وْن حتمل العل كاه عليه ُْؤولية تبليغه ونمتاله
نىل اآلخيمن ،ختُصاً ْع تُ ي الُيصة اليُم بأوسع أبُابما للعمل اإلس اْي املبارك،
ونذا شل شص
والنكُْ :مما كاه

أو جمة ممن حيمل ال تة نس اْية يف عمله مذا ال مع

الرتاجع

العُائق واألشُاك كما هقيأ يف زمارة أبي الُضل العباس اعليه

الُ ام) اأشمد اهك مل تمن ومل تنكل) ومذ مي األْة الُس اليت أرادها اهلل تبارك وتعاىل
أ( هكُ( ْنما وال خيلُ أي زْا( ْن مذ األْة ْمما غل التضحيا وعظم العقبا
صدققوُا ْقا عقا قمدْوا اللَّهق عقلَيإ فه
والضغُط والتشكيكا واإلحباطا و فْنق ا ْل ْم إؤْفنفنيق رَّجقالٌ ق
َمفنإمْ ُْن َقضقى هقحإبقهْ قوْفنإمْ ُْن مقنتقظفيْ قوْقا قب ُدلوُا تق إبدفم اًل ااألحناب .)43
ورد يف كتاب األْالي للشيخ التدوو اقدس اهلل هُُه) عن اإلْام التادو اعليه
مجعفنيقل
جةو البقالف قغةو َ َلُ شقاءق َل قم قداكو أ َ
الُ ام) ملا سُْل عن تُُري قُله تعاىل وقولإ َللهف احلو ّ
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ااألهعام  )124أهه اعليه الُ ام) قال ان( اهلل تعاىل مقُل للعبد مُم القياْة عبدي
أكن عاملاً ( ،قال هع  ،قال له أ  ا عمل ق مبا علم
له أ  ا تعلم حتى تعمل يصتمه ،تلك احلجة البالغة).

وا( قال كن جام اً ،قال
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قد مبدو تُجيه الُؤال غيمباً وْعيوف ا ُاب سلُاً ،نذ ال مُجرد عاقرل ال ميمرد أ(
مكُ( ْع التدمقة اليرامية النمرياء اعليمرا الُر ام) يف درجتمرا ،ولكرن وجره الُرؤال مرُ
ْعي ة ْا متل به اإلهُا( نىل تلك الدرجة.
وأمن مي درجة النمياء اعليما الُ ام) نهما ْع أبيما اصلى اهلل عليره وآلره وسرل )
وبعلرما وبنيمرا اصرلُا هلل علريم أمجعرني) و فري ْققْعقردف صفردإوٍ عفنردق ْقلفيركٍ ُّْقْتقردفرٍ ل
االقمرري  )22وأووإلَرررُفكَ ْق رعق الَّ رذفمنق أَهإعق ر ق اللا رهْ عقلَ ريإمَّ ِّْ رنق النُبفرريِّنيق وقالتِّرردِّمقفنيق وقالشُّ رمقدقاء
وقالتُالفحفنيق وقحقُْنق أوولَرُفكَ رق فيقاً ل االنُاء  ،)64بل م اصلُا اهلل عليم وس اْه)
ا نة احلقيقية ،قال تعاىل ووقرَّضإرُقا(ٌ ِّْرنق اللارهف أَكْبقريْ ل االتُبرة  )24ورضرا اهلل تعراىل
رضرررام كمرررا ورد يف احلررردمث النبرررُي املترررُاتي ان( اهلل ميضرررى ليضرررا اطمرررة ومغضررر(
لغضبما) 4وقال اإلْام احلُني اعليه الُ ام) ارضا اهلل رضاها أمل البي ).3

وقررد أخرررب رسررُل اهلل اصررلى اهلل عليرره وآلرره وسررل ) عررن مررذ املعيّررة وامل ازْررة بينرره
اصررلى اهلل عليرره وآلرره وسررل ) وبيررنم اصررلُا اهلل علرريم أمجع رني) يف حرردمث الررثقلني
املشمُر عن الرنيب اصرلى اهلل عليره وآلره وسرل ) انهري ترارك ريك الرثقلني كتراب اهلل عرن
( ) 1الخطاب الذي ألقاه سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) على اآلالف من المؤمنين الذين احتشدوا في
ساحة ثورة العشرين في النجف األشرف صباح يوم الثالثاء  3ج 1431 1المصادف  1010/5/11قبل
انطالق التشييع للنعش الرمزي للصديقة الطاهرة الزهراء في الزيارة الفاطمية.
()1ا إلمامة والسياسة البن قتيبة  ،14/1 :أعالم النساء .314/3 :
( )3الملهوف :ص.119

احلوزة الشريفة أدوارها ومسؤولياتها] 085 [ .......................................................................

ل ممردو ٌد ْرن الُرماء نىل األرض ،وعرتتري أمرل برييت ،ون(
وجل وعرتتري ،كتراب اهلل حبر ٌ
ي احلُض اهظيوا مبق ختلاُُهي يمما)ا.)1
اللييف أخربهي أهمما لن مُرتقا حتى ميدا عل ُ
ويف حدمث النيب اصلى اهلل عليه وآله وسل ) ْع أْري املؤْنني علي اعليه الُ ام)
اوأه ْعي يف قتيي يف ا نة ْع اطمة ابنيت)ا )4وحينما مقُل النيب اصلى اهلل عليه وآلره
وسل ) يف ابنته النمياء ا اطمة بضعة ْ

ا)3

من أغضبما قرد أغضرب )

هره اصرلى اهلل

عليه وآله وسل ) ال ميمد أ( النمياء اعليما الُ ام) ابنته وتُلد ْنه مري جرنء ْنره ،أل(
مذا املعنى عام مشرتك يه كل الناس وال ختُصية لُاطمة ْرن مرذ الناحيرة حترى تُرتحق
البيا( ،كل ابن وبن مما بضعة ْن والدممما ،ون ا ميمد اصرلى اهلل عليره وآلره وسرل )،
أ( اطمة اعليما الُ ام) جنء ْن وجُد املعنُي واْتداد ْبارك له وأهما شعاع ْرن

ُره

املنرية .لذا يّع على مذا املعنى أ( ْن أغضبما قد أغضبه اصلى اهلل عليه وآله وسل ).
وقررد أكاررد اإلْررام احلُررني اعليرره الُرر ام) مررذا املعنررى يف خيابرره الررذي ألقررا يف ْكررة
املكيْة قبل خيوجه نىل العياو ومما قال اعليه الُ ام) ارضا اهلل رضاها أمل البير هتررب
على ب ائه ومُ ينا أجُر التابيمن ،لن تشذ عن رسرُل اهلل حلمتره ،برل مري جممُعرة لره يف
حظرية القدس تق ّي بم عينه ،ومنجن بم وعد )ا.)2

أمما األحبة لقد كُاها رسُل اهلل اصرلى اهلل عليره وآلره وسرل ) ْؤوهرة البحرث عرن
نجابة الُؤال الذي جعلنا عنُاهاً للصياب ،ودلانا علرى ْرا مُجر( اللحرُو بره اصرلى اهلل
( )1الحديث من مسند أحمد بن حنبل ،وتجد مصادره من كتب العامة في كتاب (فضائل الخمسة من
الصحاح الستة).91-51/1 :
( )1كنز العمال 400/5 :الحديث  39345ومصادر الحديث من كتب العامة في (فضائل الخمسة من
الصحاح الستة).131-116/3 :
( )3هذا نص البخاري في صحيحه وتوجد مصادره في المصدر السابق.
( )4مقتل الحسين (عليه السالم) :للسيد المقرم.163 :
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عليرره وآلرره وسررل ) وببضررعته اليررامية اعليمررا الُرر ام) يف أحادمررث عدمرردة ،كالررذي روا
الرتْذي يف صحيحه وأمحد بن حنبل يف ُْند وغريم ْن علماء العاْة عن أْري املرؤْنني
اعليه الُ ام) عن رسرُل اهلل اصرلى اهلل عليره وآلره وسرل ) أهره اأخرذ بيرد حُرن وحُرني
اعليمما الُ ام) قال ْن أحب وأح( مذمن وأبامما وأْمما كرا( ْعري يف درجريت مرُم
القياْررة)ا )1ولكررن مررذ األحادمررث جيرر( أ( تُْم ر يف سررياقاتما اليبيعيررة أي املعنررى احلقيقرري
للح( ولُازْه وآثار .

والذي هيمد أ( جنعله حمُراً لك اْنا اليُم ْا روا اإلْام التادو اعليه الُر ام) عرن
آبائه اصلُا اهلل عليم أمجعني) عن رسُل اهلل اصلى اهلل عليه وآلره وسرل ) قرال اْرن
كُرررل متيمرراً وكُرررل هُقتررره كنرر أهرررا ومرررُ يف ا نرررة كمررراتني وقررري( برررني نصررربعيه املُرربّحة
والُسيى)ا.)4
ويف روامة أخريى قرال اصرلى اهلل عليره وآلره وسرل ) اأهرا وكا رل اليتري كمراتني يف
ا نة نذا اتقى اهلل عن وجل) وأشار بالُسيى واليت تليما)ا ،)3واحلدمث ْشرمُر ،ون( كرا(
منقل ْن دو( جنئه األخري الذي مُ شيط قبُل األعمال ،قال تعراىل ونَّهُمقرا مقتققَبُرلْ اللارهْ
ْفنق الْمْتُقفنيق ل ااملائدة  )42لكنه منا شيط لكُ( كا ل اليتي يف درجة رسرُل اهلل اصرلى
اهلل عليه وآله وسل ) وليس شيطاً إلعياء ا ناء ،أل( أعمال الررب واإلحُرا( مثراب عليمرا
اإلهُا( ولُ مل مقتد بما وجه اهلل تعاىل.

( )1تجد مصادر الحديث في كتاب (فضائل الخمسة من الصحاح الستة.300-166/1 :
( )1بحار األنوار 3/25 :عن قرب اإلسناد بسند مقبول.
( )3تفسير نور الثقلين.562/5 :
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نذ( مذا سبيل مُصلك لتكُ( ْع رسُل اهلل اصلى اهلل عليه وآله وسل ) يف درجتره
بليف اهلل تبارك وتعاىل وكيْه ،وقد تُاتي األحادمث يف ضل كُالة اليتي ورعامتره ْنمرا
ْا روي عن رسُل اهلل قُله ان( يف ا نة داراً مقرال هلرا دار الُريا ال مدخلرما نال ْرن ريّا
متاْى املؤْنني)ا )1وقُله اصلى اهلل عليه وآله وسل ) اْن قبض متيمًا ْن بني املُرلمني نىل
طعاْه وشيابه أدخله اهلل ا نة ألبتة نال أ( معمل ذبناً ال مغُي)ا.)4
وعن أبي الدرداء قال اأتى النيبُ اصلى اهلل عليه وآلره وسرل ) رجرل مشركُ قُرُة
ْحر( أ( ملرني قلبرك وتردرك حاجترك ارحر
قلبه ،قال اصرلى اهلل عليره وآلره وسرل ) أت ُّ
اليتي واُْح رأسه وأطعمه ْن طعاْك ملن قلبك وتدرك حاجتك)ا.)3
وعن أْري املؤْنني اعليه الُ ام) اْا ْن ْرؤْن وال ْؤْنرة مضرع مرد علرى رأس
متي نال كت( اهلل له بكل شعية ْيّ مد عليما حُنة)ا.)2
وعن التادو اعليه الُ ام) عن آبائه اعليم الُ ام) اقال رسُل اهلل اصرلى اهلل
عليه وآله وسل ) ْن عال متيماً حتى مُتغ عنه أوج( اهلل عن وجل له بذلك ا نة كمرا
أوج( اهلل آلكل ْال اليتي النار)ا.)2

ومُجد أمتام ْن هُع آخي مر أكثري عرددًا مكراد ميثلرُ( أغلر( النراس ،وكُرالتم ال
حتتاج نىل املال ،برل نىل ا مرد واهلمرة واإلخر ا ،:وكا لرم مكرُ( أقريب نىل رسرُل اهلل
( )1كنز العمال :ح.9001
( )1الترغيب والترهيب.342/3 :
( )3الترغيب والترهيب.346/3 :
( )4بحار األنوار.4/25 :
( )5بحار األنوار.4/25 :
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اصلى اهلل عليه وآله وسل ) ْن األول ،تعيّ م لنا مجلة ْرن األحادمرث الشريمُةا )1وتربني
ْننلتم االكا لني) عند النيب اصلى اهلل عليه وآلره وسرل ) وأمرل بيتره املعترُْني اعلريم
الُ ام) عن اإلْام أبي حممد احلُن العُكيي اعليه الُ ام) قال احدث أبري عرن آبائره
عن رسُل اهلل اصلى اهلل عليه وآله وسل ) أهه قال أشد ْرن مْرت اليتري الرذي اهقيرع عرن
أبيه مت متي اهقيع عن نْاْه وال مقدر على الُصُل نليه وال مدري كيف حكمه يما مبتلى
به ْن شيائع دمنه أال من كا( ْن شيعتنا عاملاً بعلُْنا ومرذا ا امرل بشريمعتنا املنقيرع عرن
ْشررامدتنا مترري يف حجرري أال مررن مرردا وأرشررد وعلمرره شرريمعتنا كررا( ْعنررا يف الي يررق
األعلى)ا.)4
وعررن أبرري حممررد العُرركيي اعليرره الُرر ام) قررال اقررال احلُررن بررن علرري اعليممررا
الُ ام) ضل كا ل متي آل حممد املنقيرع عرن ُْاليره الناشر( يف رتبرة ا مرل خييجره ْرن
جمله ،و مُضح له ْا اشتبه عليه ،على ضل كا ل متري ميعمره ومُرقيه كُضرل الشرمس
على الُماا.))3
وعنه اعليه الُ ام) قال اقال احلُني بن علي اعليمما الُ ام) ْن كُل لنرا متيمرًا
قيعته عنا حمبتناا )2باستتارها ُاسا ْن علُْنا اليت سقي نليره حترى أرشرد ومردا  ،قرال
اهلل عن وجل ما أمما العبد الكيم املُاسي أها أوىل بالكيم ْنك ،اجعلُا لره مرا ْ ائكريت يف
ا نا( بعدد كل حيف علامه ألف ألف قتي ،وضمُا نليما ْا مليق بما ْن سائي النع ).

( )1هذه المجموعة من األحاديث أثبتها العالمة المجلسي (قدس سره) في بحار األنوار 9-1 /1 :في الباب
 1من كتاب العقل والعلم والجهل ،أبواب العقل والجهل ،عن التفسير المنسوب إلى اإلمام العسكري
(عليه السالم) وكتاب االحتجاج للطبرسي.
( )1األحاديث من بحار األنوار الباب المذكور على التسلسل.11 ،10 ،6 ،5 ،4 ،1 :
( )3السها في لغة العرب كويكب صغير خفي الضوء ،والناس يمتحنون به أبصارهم لصغره وخفائه.
( )4أي كان سبب انقطاعه عنا رغبتنا في االستتار رعاية لحكمة إلهية عظمى .وفي نسخة (محنتنا) وهو
أظهر.
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وعنه اعليه الُ ام) قال اقال ُْسى بن جعُي اعليمما الُ ام) قيه واحد منقرذ
متيماً ْن أمتاْنا املنقيعني عنا وعن ْشامدتنا بتعلي ْا مُ حمتاج نليره أشرد علرى نبلريس ْرن
ألف عابد؛ أل( العابد ممّه ذا هُُه ق  ،ومذا ممّه ْع ذا هُُه ذا عباد اهلل ونْائره
لينقذم ْن مد نبليس وْيدته ،ذلك مُ أ ضل عند اهلل ْن ألف ألرف عابرد ،وألرف ألرف
عابدة).
وعنه اعليره الُر ام) قرال اقرال علري برن ُْسرى اليضرا اعليممرا الُر ام) مقرال
للعابد مُم القياْة هفع اليجل كنر ممترك ذا هُُرك وكُير النراس ْؤوهترك ادخرل
ا نة ،أال ن( الُقيه ْن أ اض على الناس خري  ،وأهقذم ْن أعدائم  ،وو اي عليم هعر
جنررا( اهلل وحتررل هلر رضررُا( اهلل تعرراىل .ومقررال للُقيرره مررا أممررا الكا ررل ألمتررام آل حممررد
اهلادي لضرعُاء حمبريم وْرُاليم قرف حترى تشرُع ملرن أخرذ عنرك ،أو تعلَّر ْنرك يقرف
يدخل ا نة ْعه ُاًْا و ُاًْا و ُاْاًا )1حتى قال عشياً).
وعنه اعليه الُ ام) قال اقال حممد بن علي ا ُاد اعليممرا الُر ام) ْرن تكُرل
بأمتام آل حممد املرنقيعني عرن نْراْم املرتحريمن يف جملرم  ،األوسرياء يف أمردي شرياطينم ،
ويف أمدي النُاص( ْن أعدائنا استنقذم ْنم  ،وأخيجم ْن حريتم  ،وقمي الشرياطني
بيد وساوسم  ،وقمي الناصبني حبجج ربمر ودليرل أئمرتم َليُْضّرلُ( عنرد اهلل تعراىل علرى
العباد بأ ضل املُاقع برأكثي ْرن ضرل الُرماء علرى األرض و العرين والكيسري واحلجر(
على الُماء ،و ضرلم علرى مرذا العابرد كُضرل القمري ليلرة البردر علرى أخُرى كُكر( يف
الُماء).

وقد كاه التدمقة اليامية اطمة النمياء اعليما الُ ام) حتذو حرذو أبيمرا اصرلى
اهلل عليه وآله وسل ) يف أقُاله وأ عاله وختراله الكيميرة ومدمره ومستره ،وْرع أ( علر اهلل
( )1فئام :الجماعات الكبيرة من الناس ،وطبقت في بعض الموارد –كيوم الغدير -على مئة ألف.
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تعاىل سابق بأهما اصلُا اهلل عليما) يف درجة أبيمرا اصرلى اهلل عليره وآلره وسرل ) يف ا نرة
نال أهما ْع ذ لك كاه حيمترة اصرلُا اهلل عليمرا) علرى أ( تقرُم بكرل ْرا مقيبمرا نىل اهلل
تعاىل ورسُله اصلى اهلل عليره وآلره وسرل ) وجيعلرما ْعره يف درجتره ومل تتكرل علرى ذلرك
االستحقاو والعيراء الُرابق ،برل عنّزتره باملثرابية والعمرل الردؤوب وحتمّرل كرل املشراو يف
القيرام مبُررؤولياتما والترررب عليمررا ،تأكررد اسرتحقاقما لتلررك الدرجررة الي يعررة ،وقررد ورد يف
زمارتما اس ام اهلل عليما) مُم األحد االُ ام عليك ما ممتحنة ،اْتحنرك الرذي خلقرك قبرل
أ( خيلقك ،وكن ملا اْتحنك به صابية) قد أد ْا عليمرا وو ر مبرا عامرد ربمرا عليره
ْن االلتناْا

نجح يف االْتحا( بأعلى درجا النجاا.

وْن ُْرد صدقما يما اْتْحن به كُالة األمتام باملُتُمني اللذمن ذكيهامما.
أْررا األول قررد شررمد اهلل تبررارك وتعرراىل هلررا ولنوجمررا أْررري املررؤْنني وولرردمما احلُررن
واحلُني اصلُا اهلل عليم ) يف القيآ( الكيم ب طعاْم اليتري ْرع حراجتم لليعرام حبرًا
هلل تبارك وتعاىل ونخ اصًا لُجمه الكيم ووقمْيْعفمْرُ(ق اليَّعقرامق عقلَرى حْبِّرهف ْفُإركفيناً وقمقتفيمراً
وقأَسفرياً ،نَّهُمقا هْيْعفمْكو إ لفُقجإهف اللَّهف ال هْيَّمدْ ْفنكو إ جقنقاء وقال شْكوُراً ل ااإلهُا( .)4- 5
وهقرريأ يف سررريتما اصررلُا اهلل عليمررا) أهمررا طحنرر برراليحى حتررى جملرر مررداما
وأشعل التنُر حتى دكن ثيابما وْا ذلك إلطعام زوجمرا وبنيمرا ألهمر

ر

البيرُ(،

وكاهُا مكتُُ( ْن اليعام مبا مُد رْقم  ،ون ا كا( ذلك لكثية ْن تيعممر وتتكُرل بمر
كما تشمد به رواما أخي ،ومل تغ( عنما الُصية باألمتام ومري ترُدع احليراة الردهيا ،روي
أهه جاء يف وصيتما اعليما الُ ام) ألْري املؤْنني اعليه الُ ام) باحلُرن واحلُرني اعليممرا
الُرر ام) امررا أبررا احلُررن وال قتتف رحإ يف وجميممررا هممررا سيترربحا( مترريمني ْررن بعرردي،
باألْس قدا جدمما واليُم مُقدا( أْمما)ا.)1
( )1بحار األنوار.121/43 :
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وأْا على املُتُى الثاهي لكُالة األمتام قد كاه هلرا حيكرة دؤوبرة وممرة ال تعريف
التُاهي والتقتري ،روي عن اإلْام أبي حممد العُكيي اعليه الُ ام) أهره قرال احضري
اْيأة عند التدمقة اطمة النمياء اعليما الُ ام) قال

ن( لري والردة ضرعيُة وقرد لربس

عليما يف أْي ص اتما شيء ،وقد بعثت نليك أسألك ،أجابتما اطمة اعليما الُ ام) عرن
ذلك ،ثن

أجاب ث ثلث نىل أ( عشّري

أشق عليك ما ابنة رسُل اهلل ،قال

أجابر ثر خجلر ْرن الكثرية قالر

ال

اطمة ماتي وسلي عما بدا لرك ،أرأمر ْرن اكررتى

مًُْا متعد نىل سيح حبمل ثقيل وكيا ْائرة ألرف دمنرار مثقرل عليره قالر

ال .قالر

اكرتم أها ل كل ُْرألة برأكثي ْرن ْرلء ْرا برني الثريى نىل العرين لؤلرؤًا رأحيى أ( ال مثقرل
عليّ ،مسع أبي اصلى اهلل عليه وآله) مقُل ن( علمراء شريعتنا حيشريو( يصلرع علريم
ْن خلع الكياْرا علرى قردر كثرية علرُْم وجردم يف نرشراد عبراد اهلل حترى خيلرع علرى
الُاحد ْنم ألف ألف حلة ْن هُر ث منادي ْنادي ربنرا عرن وجرل أممرا الكرا لُ( ألمترام
آل حممررد اصررلى اهلل عليرره وآلرره) ،الناعشررُ( هل ر عنررد اهقيرراعم عررن آبررائم الررذمن م ر
أئمررتم  ،مررؤالء ت اْررذتك واألمتررام الررذمن كُلتمررُم وهعشررتمُم رراخلعُا علرريم خلررع
العلُم يف الدهيا يصلعُ( على كل واحد ْن أولُك األمتام علرى قردر ْرا أخرذوا عرنم ْرن
العلُم حتى أ( يم مع يف األمترام ملرن خيلرع عليره ْائرة ألرف خلعرة وكرذلك خيلرع مرؤالء
األمتام على ْن تعل ْنم  ،ث ن( اهلل تعاىل مقرُل أعيردوا علرى مرؤالء العلمراء الكرا لني
لبمتررام حتررى تتمررُا هلر خلعمر  ،وتضررعُُما هلر يررت هلر ْررا كررا( هلر قبررل أ( خيلعررُا
عليم  ،ومضاعف هل  ،وكذلك ْن مليم ممن خلع على ْن مليم  .وقال

اطمة اعليمرا

الُ ام) ما َأْقة اهلل ن( سلكة ْن تلك اخللع أل ضل مما طلع عليه الشمس ألف ألف ْرية
وْا ضل هه ْشُب بالتنغي

والكدر)ا.)1

وروي عنه اعليه الُ ام) قال اقال علي بن أبي طال( اعليه الُر ام) ْرن قرُّى
ُْكيناً يف دمنه ضعيُاً يف ْعي ته على هاص( خمرالف أ حمره لقنره اهلل مرُم مْردىل يف قررب أ(
( )1بحار األنوار :الموضع السابق ،ح.3
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مقُل اهلل ربي ،وحممد هبيري ،وعلري وليري ،والكعبرة قربليت ،والقريآ( بمجريت وعردتي،
واملؤْنُ( نخُاهي .يقُل اهلل أدلي باحلجة ُجب لك أعالي درجرا ا نرة عنرد ذلرك
متحُل عليه قرب أهن رماض ا نة)ا.)1

أمما األخرُة واألخرُا

س بالتردمقة اليرامية النمرياء اعليمرا الُر ام) حترى
لنترأ ّ

هكُ( ْعما وْع أبيمرا اليسرُل الكريم اصرلُا اهلل عليممرا وآهلمرا) يف درجتممرا يف ا نرة
بكُالة ك ا النُعني ْن األمتام.
بلدها اليُم معرج مبُرا اآلالف ْرن األمترام بُرب( ْرا تعريض لره ْرن جريائ القترل
والرربيش واحلرريوب واملقررابي ا ماعيررة يف عمررد صرردام و رريائ القتررل املررنظ واإلرمرراب
والُُضى املتعمردة والقترل العشرُائي يف عمرد االحرت ال ،ومرؤالء األمترام يف الُقر الرذي
مش ركالُ( يرره ُْررؤولية علررى األْررة مجيعرًا تقتضرري احتضرراهم ورعررامتم وترريبيتم  ،ونال
حتُلُا نىل جيل كاْل ْن اميْني والقتلة وامليضى النُُيني واملنحري ني أخ اقيراً واحلاقردمن
على امتمع ،يف الُق هُُه م ميثلُ( يصرة عظيمرة للياعرة اْتثراالً للتُجيمرا النبُمرة
الشيمُة املتقدْة.
أْا النُع الثاهي ْن اليتي مُ صُة أكثي الناس هم برني جامرل بالشريمعة ال معريف
حترررى األحكرررام األساسرررية الررريت مبتلرررى بمرررا مُْيرراً كالُضرررُء والتررر اة والغُرررل وبعرررض
املعرراْ ا  ،وبررني ُْتررُ( قررد اضررييب يف ذمنرره األ كررار وعتررُ برره الضرر اال  ،وبررني
ْتُرط يف املعاصري بُرب( غُلتره وعردم وجرُد ْرن معظره ومرذكي براهلل تعراىل ،وبرني نّْعر ٍة
منعقُ( ْرع كرل هراعق -كمرا وصرُم احلردمث الشريمف  -وبرني ضرعيف أو ُْتضرعف
حيتاج نىل ْن مقُي يه عقائد ومش ّد نمياهه ،ولعلك تعي رُ( أكثري ْر ْترادمق ذلرك ْرن
خ ال احتكاكك بالناس واط اعك على البيُة الريت تعيشرُ( يمرا ،ولعرل بعضرك اطلرع
( )1بحار األنوار :الموضع السابق ،ح.14
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علررى الكررثري ممررا ذكرري ْررن خرر ال التجمعررا الكرربرية الرريت حتتررل يف بعررض املناسرربا
االجتماعية والدمنية وغريما.
أْرراْك يصررة واسررعة لنيررل القرريب ْررن رسررُل اهلل اصررلى اهلل عليرره وآلرره وسررل )
والترردمقة اليررامية اطمررة النمررياء بيعامررة األمتررام ْررن النررُع األول وكُررالتم باملُرراعدا
املالية ورعامتم وتيبيتم ونهشاء ْؤسُرا احلضراهة والتعلري والرت يره هلر وحنُمرا ،وقرد
أذه امليجعية بتيف قُ كبري ْن احلقُو الشيعية لكُالة األمتام.
والُيصررة األوسررع الرريت أْرراْك مرري كُالررة األمتررام ْررن النررُع الثرراهي ومرري ْتاحررة
للجميررع نذ ْررا ْررن أحررد ْنررا نال ومعرريف ُْررأل ًة شرريعيةً أو حرردمثًا شرريمًُا أو هترريح ًة ُْيررد ًة
لنْنظا مجيعاً بربكة النمياء اعليما الُ ام) محلة واسرعة هقرُم خ اهلرا بتعلري النراس كرل
كلمة ُْيدة أو ُْعظة تُمعُهما أو ُْألة شيعية تتعلمُهمرا أو عمرل صراحل تمتردو( نليره،
أو هتيحة تيشدم وتتحح أخياءم وغريما كثري.
ر ا تبصلرُا بكرل ذلررك علرى النراس سرُاء داخررل األسرية أو لرنْ ائك يف العمررل أو
املنيقة أو ر قائك يف الُُي ،واهقلُما ألكررب عردد ْرنم ليرنداد أجريك وحتظرُ( بيضرا اهلل
تبارك وتعاىل واملننلة الي يعرة عنرد رسرُل اهلل اصرلى اهلل عليره وآلره وسرل ) وأْرري املرؤْنني
اعليه الُ ام) والتدمقة اليامية النمياء اصلُا اهلل عليما) ،مذ الُظيُة ليُ حكيًا
على احلُزة العلمية وحنُما بل مي ُْؤولية كل ْرن تعلر ولرُ ُْرألة واحردة وأهرت شريعة
أْري املؤْنني اعليه الُر ام) راحُظُا وصريته باألمترام عنرد و اتره اصرلُا اهلل عليره) وقرد
روم يف الكايف بُند صحيح ومما جاء يما ااهلل اهلل يف األمترام؛ ر ا تغبّرُا أ رُامم  ،وال
مضيعُا حبضيتك  ،قد مسع رسُل اهلل اصلى اهلل عليره وآلره وسرل ) مقرُل ْرن عرال
متيمًا حتى مُتغ أوج( الره عرن وجرل لره برذلك ا نرة كمرا أوجر( اهلل آلكرل ْرال اليتري
النار)ا.)1
()1الكافي 51-51/2 :باب صدقات النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) وفاطمة واألئمة (عليهم السالم)
ووصاياهم ،ح.2
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وتأسُّا ب ْاْك املمدي املُعُد اصلُا اهلل عليه) هه ْع ْرا معاهيره ْرن أمل الغيبرة
عن ممارسة دور الكاْل يف حياة األْرة هره مل مغُرل حلظرة عرن رعامرة شريعته ،قرال اعليره
الُ ام) احنن ون( كنا هاومن مبكاهنا النائي عن ُْاكن الظاملني حُ( الذي أراها اهلل تعراىل
لنررا ْررن الترر اا ولشرريعتنا املررؤْنني يف ذلررك ْررا داْ ر دولررة الُاسررقني ،هنررا حنرري علم رًا
بأهبائك  ،وال معنب عنا شيء ْن أخبارك  ،وْعي تنا بالذل الذي أصابك ْ ،ذ جنح كرثري
ْنك نىل ْا كا( الُلف التاحل عنه شاسعاً وهبذوا العمرد املرأخُذ وراء ظمرُرم كرأهم ال
معلمُ( .نها غرري ْمملرني مل ياعراتك  ،وال هاسرني لرذكيك  ،ولرُال ذلرك لنرنل بكر الربواء
واصيلمك األعداء اتقُا اهلل جل ج اله)..ا.)1

( )1االحتجاج للطبرسي.313/1 :
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ن( سرية أمل البي اعليم الُر ام) سرُي جراْع لكرل ْرا حتتاجره البشريمة ْرن
آراء وُْاقف وحلرُل وبرياْج عمرل ملصتلرف القضراما الريت تُاجممرا ،وال عجر( يف
ذلك هم عدل الكتاب العنمن وصنُ وقد وصف القيآ( هُُه بكُهره وفتإبيقاهراً لِّكورلِّ
قشيإءٍلاالنحل  )54ووُْا َيُ ْطنقا في ال فكتقابف ْفن قشيإءٍلااألهعام  )35م كذلك
ومبناسبة ذكيى و اة اإلْام التادو اعليه الُ ام) هيمرد أ( هُرتلم ْرن حياتره
اعليه الُ ام) بعض املعا ا ملشاكلنا ،وهتعل ْنه اعليه الُ ام) كيف هترمد أْرام
التحدما اليت حتاول تقُمض شصتيتنا وُْخ مُمتنا ،وهعيض ذلرك باختترار ْرن
خ ال هقاط

األوىل ن( الُرتة اليت هعيشما تشابه تلك اليت عاشرما اإلْرام الترادو اعليره
الُرر ام) ْررن حيررث أهمررا شررمد ضررعف واحنرر ال دولررة مرري األُْمررة ،وظمررُر دولررة
جدمدة مي العباسية ،كا( أم عمل قام بره يف مرذ الُررتة االهتقاليرة وختُيرف قبضرة
الظرراملني عنرره مررُ هشرري علررُم أمررل البي ر اعلرريم الُرر ام) وتثبي ر اليكررائن الُكيمررة
والعلمية اليصينة هلذ املدرسة ،حتى لقد هُ( املرذم( نليره قيرل املرذم( ا عُريي
( )1محاضرة ألقيت بمناسبة ذكرى استشهاد االمام الصادق (عليه السالم) في  15شوال  1414المصادف
.1003/11/10
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أل( جمد اعليه الُ ام) كا( مُ األوضح يف تأسيس مذا التيا الشاْخ ،وقد قيع
اإلْام شُطاً واسعاً يف مرذا امرال قرد ختريج علرى مدمره أربعرة آالف عرامل يف خمتلرف
العلُم والُنُ( ،أبُ حنيُة شيخ أئمة املذام( ْن ت اْيذ اعليه الُ ام) ولره كلمتره
املشمُرة الُال الُنتا( هللك النعما()ا )1وجابي بن حيا( ْؤسرس علر الكيميراء ْرن
ط ابه اعليه الُ ام) وغريم كثري ،وقرد اهتشري مرؤالء يف األْترار وهقلرُا ْعمر ْرا
تعلمُ .
وكا( اعليه الُ ام) حيث علرى طلر( العلر ومقرُل الرُدد أ( أصرحابي
ضرريب رؤوسررم بالُررياط حتررى متُقمررُا)ا )4وخاطرر( اعليرره الُرر ام) أصررحابه
اعليك بالتُقه يف دمن اهلل وال تكُهُا أعياباً هه ْن مل متُقه يف دمن اهلل مل منظري نليره
مُم القياْة ومل منكِّ له عم اً)ا )4وهقل اعليه الُ ام) عن جد رسرُل اهلل اصرلى اهلل
عليه وآله وسل ) اأفٍ ليجل ال مُيٍ هُُه يف كل مجعة ألْي دمنه يتعامرد ومُرأل
عن دمنه)ا.)3
وحنررن نذ هعرريش اليررُم زوال أمررام النظررام ا ررائي الررذي حيْنررا ْررن كررثري ْررن
حقُقنا ،وهشُء دولة جدمدة ،مكُ( ْن أولُماتنا تأسريس احلرُزا العلميرة الشريمُة
واملؤسُا الثقا ية يف مجيع املد( ،خللق واقع جدمد ْن اهتشار ْياكن العل واملعي ة
مكُ( أساساً تبنى عليه احلياة ا دمدة حتى متُع الُضع احلرالي الرذي مُررتض وجرُد
احلُزة العلمية يف ْدمنة النجف األشيف؛ أل( جميد وجرُد الكيرا( العلمري الردم يف
ْدمنة ْا مع د عة قُمة للحيكة اإلس اْية وااللتنام الدم  ،ض اً عما لُ حتيك مذا
الكيا( ليبلاغ األحكام ومعظ ومُجره وميشرد هره سريمب تلرك املدمنرة وال مررتك ياغراً
( )1أنظر املراجعات :ص.51
( )1و ( )1و ( )3الكافي.40 ،31 /1:
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ميكن أ( مشغله غري وحياصي الُُاد واالحنياف ومُد عليه ْنا ذ احليكة.
الثاهية بيا( وتُضيح املعامل التحيحة لشصتية املُل بعد أ( ُْصما
احلكام الظلمة مبا كاهُا متُرو( لبْة ْن جُاه( خمنمة لشصتيتم  ،ومبا كاهُا
منشُُ( يف حياة امتمع اإلس اْي ْن واقع اسد ْن ُق و جُر وخياهة وجُر
واهكباب على الدهيا وتقاتل ْن أجلما وولع باخلمي وعدوا( على أمل احلق.
وكا( وعاظ الُ اطني الُائيو( يف ركابم ميقعُ( هل مذ املصازي
بض االتم

ضاع

التُرة احلقيقية للمُل ختُصاً عند األقُام اليت دخل

اإلس ام جدمداً وليس هل عمق تأرخيي يه وحيُْا ْن التعيف على أئمتم
احلقيقيني.
نمض اإلْام اعليه الُ ام) مبُؤولية مذا التعيمف ،وكا( ميكن امتماْه أكثي
على شيعته باعتبارم طليعة مذ األْة اليت عي

احلق واتبعته تكُ( املُؤولية

عليم أكرب قال اعليه الُ ام) ا ( اليجل ْنك نذا ورع يف دمنه وصدو يف حدمثه
وأدّى للناس األْاهة وحُن خلقه ْعم وقيل مذا شيعي مُيهي ذلك ومدخل عليُ
ْنه الُيور وْن كا( غري ذلك دخل عليُ ب اؤ وعار )ا )1وقال اعليه الُ ام)
اواهلل ْا شيعة علي نال ْن عف بينه و يجه وعمل خلالقه ورجا ثُابه وخاف
عقابه)ا )4وميوي اإلْام التادو اعليه الُ ام) قال اخيج أها وأبي حتى نذا كنا
بني القرب واملنرب نذا مُ بأهاس ْن الشيعة ُل عليم ث قال ْن ك ا ٍم اواعلمُا أ(
والمتنا ال تنال نال بالُرع واالجتماد ْن ائت ْنك بعبدٍ ليعمل بعمله)ا )3وقال
( )1الكافي.939/1 :
( )1الكافي.133/1 :
( )3الكافي.113/1 :
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اعليه الُ ام) اأوصيك بتقُى اهلل والعمل بياعته واجتناب ْعاصيه وأداء األْاهة
ملن ائتمنك وحُن التحابة ملن صحبتمُ وا( تكُهُا لنا دعاة صاْتني قالُا ما بن
رسُل اهلل وكيف هدعُ نليك وحنن صمُ

قال تعملُ( مبا أْيهاك به ْن العمل

بياعة اهلل وتتنامُ( عن ْعاصي اهلل وتعاْلُ( الناس بالتدو والعدل وتؤدو(
األْاهة وتأْيو( باملعيوف وتنمُ( عن املنكي وال ميلع الناس ْنك اال على خري ذا
رأوا ْا أهت عليه عملُا أ ضل ْا عندها تنازعُا نليه)ا.)1
وجمتمعنا اليُم متعيض حلملة عاملية ْنظمة ْدعُْة بأحد التقنيا والُسائل
اإلع اْية كالتحف وام ا والتلُنمُ( والُت ام ْ ،ن أجرل سرلصه عرن عقيدتره
وأخ اقه وأعادته نىل ا امليرة الريت اسرتنقذم اهلل تبرارك وتعراىل ْنمرا ،لكري حنرا ظ
على مُمتنا اإلس اْية يف العقيردة والُرلُك علينرا أ( حنشرد طاقاتنرا وهبتكري األسرالي(
والُسرائل املناسربة للتتردي لتلرك احلملرة املنظمرة ،نعّريف بعناصري شصترية املُرل
وْعامله اليت متين عن غري  ،وقرد كتبر حبثراً بعنرُا( عناصري شصترية املُرل يف آثرار
أمل البي

اعليم الُ ام) وهْشي يف كتاب حنن والغيبا.)2

الثالثة الُقُف يف وجه التيارا الُكيمة اليت تنشأ ْن داخل امتمرع املُرل ،
أو تُد عليه ْرن اخلرارج والريت تمردد عقيردة األْرة أو سرلُكما ،عنردْا هشرأ شربمة
القُل با رب وأ( اهلل قد قمي العبراد علرى أ عراهل وسرامم الُرليا احلاكمرة علرى
تيوجيما لتربمي ظلمم للعباد ،وقرف اإلْرام اعليره الُر ام) حبرنم لتُنيردما وختر

( )1مستدرك الوسائل :ج 5ص.551
( )2أنظر خطاب املرحلة :ج 5ص.501
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عدداً ْن أصحابه للحُار وا دال ،واهتشي كلمته اليت تعررب باختترار عرن ْرذم(
أمل البي اعليم الُ ام) ومي اال جرب وال تُُمض ولكن أْي بني أْيمن)ا.)1
وكذا واجه مح ا اإلحلاد ونهكرار التراهع هلرذا الكرُ( وقرد تبنامرا عردد ْرن
النهادقة والدميمني وكاهُا متيحُ( بما ومردا عُ( عنمرا وميلبرُ( ْرن منراظيم يمرا
ومُررتغلُ( ُْسر احلررج لنشرري ضرر االتم وتُررُيه عقائررد املُررلمني يف شررعائي احلررج،
وكا( اإلْام التاد و اعليره الُر ام) مقرف هلر بامليصراد ريُحمم ومريد كيردم نىل
حنُرم ومنتي املؤْنني ومشد على قلُبم ومعنز نمياهم .
وكذا وقف بقُة ضد الُقماء الذمن بدأوا العمرل بالقيراس السرتنباط األحكرام
الشيعية ،وحذرم ْغبة عملم وقال هل نماك أ( مقف الناس مُم القياْة يقُلرُ(
قال اهلل ورسُله وتقُلُ( قُنا ورأمنا وقال هل ا( الُرنة نذا قيُر حمرق الردمن)ا،)2
واثب بي ا( العمل بالقياس مبُارد ثابتة ْن الُقه ختالف أقيُتم  ،ولُال مذ الُقُة
الشجاعة لكاه األحكام الشيعية اآل( خمالُة متاْاً ملا أراد اهلل ورسرُله حبيرث ترؤدي
نىل حمق الدمن كما عرب اإلْام اعليه الُ ام).

وتأسياً باإلْام اعليه الُ ام) يج( على العلماء واملُكيمن واملثقُني التتدي
للشبما

والتيارا

الُكيمة واالجتماعية اليت تمدد كيا( األْة كاإلحلاد ونهكار

اخلالق والقُل بالتد ة أو اليبيعة وكالعلماهية ودعُا حتيمي امليأة اليت ال تع نال
تدْري أخ او امتمع حت مذ العناومن الرباقة اخلادعة ،وْثل دعُا التغيم( اليت

( )1الكايف :ج 5ص.510
( )2السابق :ج 5ص.15
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مياد ْنما نحلاو امتمع الشيقي املُل بالغيبي جبميع أ اط احلياة االقتتادمة
واالجتماعية والثقا ية رغ البُ( الُاسع يف ْيتكنا كل ْنمما.

اليابعة التتدي لتتحيح التتي ا املنحي ة اليت تنشأ عن ا مل والغيور
واحلماقة منما ْا روي عن اإلْام التادو اعليه الُ ام) اهه قال اقُله عن وجل
التيقاطَ املوُتققفي ق لالُاحتة  ،6أرشدها للنم الييمق املؤدي نىل حمبتك
وامدفهقررررا ِّ
واملبلغ نىل جنتك ْن أ( هتبع أمُائنا نعي( ،وهأخذ بآرائنا نملكْ ( ،ن اتبع
مُائه وأعج( بيأمه كا( كيجل مسع غثاء الناس تعظمه وتتُه ،أحبب لقائه
ْن حيث ال معي

ال هظي ْقدار وحمله يأمته يف ُْضع قد احدقُا به مجاعة ْن

غثاء العاْة ُقُ ْنتبذاً عنم ْ ،تغشياً بلثام أهظي نليه ونليم  ،ما زال مياوغم
حتى خالف طيمقم  ،و ارقم  ،ومل مقي .تُيق مجاعة العاْة عنه حلُائجم ،
وتبعته أقتُي أثي  ،ل ملبث أ( ْي خبباز تغُله أخذ ْن دكاهه رغيُني ُْارقة،
تعجب ْنه ،ث قل يف هُُي لعله ْعاْلة ،ث ْي بعد بتاح( رْا( ،ما زال
به حتى تغُله أخذ ْن عند رْاهتني ُْارقة ،تعجب ْنه ،ث قل يف هُُي
لعله ْعاْلة ث أقُل وْا حاجته نذا نىل املُارقة ،ث مل أزل أتبعه حتى ْي مبيمض،
ُضع اليغيُني واليْاهتني بني مدمه ،وْضى وتبعته ،حتى استقي يف بقعة ْن
صحياء ،قل له ما أبا عبد اهلل لقد مسع بك وأحبب لقائك ،لقيتك لك
رأم
قل

ْنك ْا شغل قليب ،وأهي سائلك عنه لينول به شغل قليب .قال ْا مُ
رأمتك ْير خبباز وسيق

ْنه رغيُني ،ث بتاح( اليْا( ُيق

ْنه

رْاهتني .قال لي قبل كل شيء حدث ْن أه

قل

رجل ْن ولد آدم ْن أْة

حممد صلى اهلل عليه وآله .قال حدث ممن أه

قل

رجل ْن أمل بي رسُل
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املدمنة .قال لعلك جعُي بن حممد بن علي بن احلُني

اهلل .قال أمن بلدك قل

بن علي بن أبي طال( اعليه الُ ام) قل
ْع جملك مبا شي
وميدا اعله .قل

بلى .قال لي ما منُعك شيف أصلك

به ،وتيكك عل جدك وأبيك ،ألهه ال منكي ْا جي( أ( حيمد
وْا مُ قال

القيآ( كتاب اهلل .قل

وْا الذي جمل

قال قُل اهلل عن وجل وْقن جقاء بفا ْلحق قُنقةف َلَهْ عق إشيْ أَ إْثقالفمقا وقْقن جقاء بفالُُِّيُقةف َ اَ
جنقى نَّالَّ فْثإلَمقالاألهعام ،160وأهي ملا سيق
ْم إ

اليغيُني ،كاه

سيُتني ،وملا

سيق اليْاهتني ،كاه سيُتني ،مذ أربع سيُا  ،لما تتدق بكل واحد ْنما
ْن أربعني حُنة أربع سيُا  ،بقي س

كاه

أربعني حُنة ،أهق

قل

ثكلتك أْك! أه ا امل بكتاب اهلل! أْا مسع قُل اهلل عن وجل ونَُّهمقا

قمتققَُبلْ اللاهْ فْنق ا ْل ْمتُ فقنيقلاملائدة ،42نهك ملا سيق

رغيُني ،كاه

وث اثُ(.
سيُتني ،وملا

سيق اليْاهتني كاه سيُتني ،وملا د عتما نىل غريما ْن غري رضا صاحبما ،كن
ن ا أضُ أربع سيُا نىل أربع سيُا  ،ومل تضف أربعني حُنة نىل أربع سيُا ،
جعل م احي

اهتي

وتيكته)ا.)1

وك مُجد ْثل مذا اليجل يف زْاهنا وكل زْرا( حيرث مقُْرُ( بأ عرال مظنرُ(
أهمررا تقريّبم نىل اهلل تعرراىل ومرري ال تنمرردم ْنرره نال بعررداً كالررذمن منُررذو( الررتُجريا
اإلجياْية ومنشيو( العنف يقتلرُ( األبيمراء وخييّبرُ( املمتلكرا العاْرة حتر عنرُا(
املقاوْة وأْثاهلا ،أو حييصُ( على عل املُتحبا ومرتكرُ( الُاجبرا كالرذي منُرق
ْاله يف نقاْة الُالئ على ح( أمل البي اعليم الُ ام) ومُ ال مد ع ْا بذْته ْرن
احلقُو الشيعية ومُ بذلك مُيو حقُو ُْتحقيما.

( )1االحتجاج :ج 2ص.521

[ .................................................................. ] 212احلوزة الشريفة أدوارها ومسؤولياتها

اخلاُْة حيصه اعليه الُ ام) على وحردة املُرلمني والترأليف برني قلرُبم ،
يغ أهه اعليه الُ ام) وأمل بيته ظولفمُا وغوتفب حقُقم نال أهه مل مثي تنة وسرلا
هل ْن أجل أ( تُرل أْرُر املُرلمني كمرا قرال جرد أْرري املرؤْنني اعليره الُر ام)
القد علمت أهي أحق الناس بما ْن غرريي وواهلل ألسرلِّمن ْرا سرلم أْرُر املُرلمني
ومل مكررن يمررا جررُر نال علرريّ خاصررة ،التماسرراً ألجرري ذلررك و ضررله وزمررداً يمررا
تنا ُتمُ ْن زخي ه وزبيجه)ا.)1
وضيبُا اعليم الُ ام) لذلك ْث اً يف اْيأتني تنازعتا يف ولدٍ كل واحدة تقُل
مُ لي وحتيّي اخلليُة الثاهي يف كيُية حل النناع التجأ نىل أْري املؤْنني اعليه الُر ام)
ما كا( ْنه اعليه الُ ام) نال أ( دعا بُيُه وقال سأقيع الُلد هترُني لكرل واحردة
هتررف ،ترراح أم الُلررد احلقيقيررة ال تُعررل مررا أْررري املررؤْنني واحُررظ الُلررد سرراملاً
ولتأخذ امليأة األخيى ،قال هلا اعليه الُ ام) أه أْه احلقيقية ود عه نليما ،كرا(
كل نْام مشعي أهه أم الُلد وعليره أ( مضرحي حُاظراً لُر اْة كيرا( األْرة ْرن التمرنو
والتشت وكا( اإلْام التادو اعليه الُ ام) مقُل اولدهي أبُ بكي ْيتني)ا )1تأليُراً
لقلُب العاْة.

( )1نهج البالغة :اخلطبة.57 :

( )1قيل في تفسيره أن أمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وكانت في غاية الجاللة
والكرامة بحيث قيل لإلمام الصادق (عليه السالم) ابن المكرمة وكانت من أتقى نساء زمانها
وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر (معجم رجال الحديث ،46/14 :ومنتهى اآلمال
مج.)1
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الُادسررة االمتمررام بررأُْر املُررلمني وقضرراء حررُائجم وُْرراعدة ضررعُائم
حبيث متل نىل درجرة التعربري عمرن مل ممرت برأُْر املُرلمني بأهره لريس ْرنم  ،وكرا(
اإلْام التادو اعليه الُ ام) ميُف بالبي احليام جاء رجل نىل أحد أصحابه طالباً
ْنه قضاء حاجة اجله نىل حني اهتماء اليُاف ل ميض اإلْام عليه وطل( ْنه قيرع
اليُاف حتى مقضي حاجة أخيه املؤْن ومعُد نىل طُا ه ،وْي املعلى بن خنريس ومرُ
ْن خُا :أصحاب اإلْام اعليه الُ ام) مبُلمني متنازعا( على ْالٍ د ع ْنه ْاالً
ميضيمما وملا استغيبا ْن عظري صرنعه ،قرال واهلل لريس مرُ ْرن ْرالي ون را وضرعه
عندي سيدي وُْالي جعُري برن حممرد للمُراعدة يف نصر اا اخل ا را برني املرؤْنني
وحل هناعاتم .
ويف مذ الُرية املباركة دروس لكرل ْرن ملري شريُاً ْرن أْرُر اليعيرة أ( حيرا ظ
على وحدة الشع( وزرع األلُة بينم  ،وأ( متُاهى يف خدْتم وحتقيق الُعادة هل .

شررمد الُرررتة األخرررية ْررن الدولررة األُْمررة اجتماعررا عدمرردة كررا( معقرردما
العلُمررُ( والعباسرريُ( إلعرر ا( الثررُرة ،وقررد حرراولُا نقنرراع اإلْررام اعليرره الُرر ام)
باالهضررمام نلرريم نال أ( اإلْررام اعليرره الُرر ام) كررا( مرربني ُْقُرره بُضررُا بأهنررا لُررنا
طرر اب دهيررا ولرريس لنررا ْيرراْع يف الُررلية ،ون ررا هيمررد اإلصرر اا وتمررذم( النُررُس
و تكاْلما ورقيما ومُ ْرا جير( أ( هعمرل ألجلره وْرن دو( وصرُل األْرة نىل ُْرتُى
ر يع ْن الرتبية اإلمياهية ال ميكن أ( تنجح يم سرية اإلْام اعليره الُر ام) يف احلكر
بني الناس.
وعندْا كت( نليه أبُ سلمة اخل ال أحرد قرادة جيرُن العباسريني الريت أطاحر
باألُْمني معيض عليه الدعُة نليه بعدْا تكشرُ لره هُامرا القرُم باالسرتُثار بالُرلية
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دو( العلُمني ،قال اإلْام اعليه الُ ام) اْا أها وأبُ سلمة ومُ شريعة لغرريي)ا،)1
ث قال خلادْه اأد( الُياج ْ ) أدها ْنه ُضع الكتاب علرى النرار حترى احررتو
بكاْلرره ،قررال لرره اليسررُل أال جتيبرره قررال لرره اإلْررام اعليرره الُرر ام اقررد رأم ر
ا ُاب)ا.)2
وملا جاء أبُ ُْل اخلياساهي قائد جيُن العباسيني معريض عليره تُرلي األْري
نليه بعدْا أحس خبياهة العباسيني الذمن بنرُا حريكتم علرى الردعُة نىل اليضرا ْرن آل
حممد اصلى اهلل عليه وآله وسرل ) قرال اعليره الُر ام) اْرا اهر ْرن رجرالي ،وال
النْا( زْاهي)ا.)3

التتدي للُلية عند اإلْام اعليه الُ ام) وسيلة إلحقاو احلق ونقاْة
شيمعة اهلل تبارك وتعاىل ،وليُ

شمُة وغامة يف هُُما ،لذا هأى بنُُه عن

اخلُض يف مذ احلياة بل تيكما ألملما الذمن رضُا بمذ الدهيا الدهية مثناً لدخُهل
هار جمن  ،وتُيٍ مُ لبناء النُس امليمُنة والقل( الُلي وامتمع اإلس اْي
النظيف.

ولكنه اعليه الُ ام) كا( ميى أ( بعض الثُرا اليت تنيلق بني حني وآخي
بقيادة العلُمني كنمد الشميد وب

احلُن اعليه الُ ام) كاه

( )1موسوعة اإلمام الصادق (عليه السالم) للقرشي :ج 1ص.10
( )2موسوعة اإلمام الصادق (عليه السالم) للقرشي :ج 1ص.15
( )3امللل والنحل :ج 5ص ،275عن السابق :ج 1ص.17

خملتة وضيورمة
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إلبقاء نرادة األْة حية ولتعميق ونداْة ر ض الظل والظاملني ،ومُ اعليه الُ ام)
ون( مل متبناما بشكل ْباشي وحي :على أ( ال مدا( بشيء ْتتل بما نال أ( تعاليمه
وخيه الُكيي والرتبُي واألخ اقي كا( مت( يف نشعال مذ الثُرا  ،لذا كاه
الُليا تعترب امليشد هلا وكا( اعليه الُ ام) مقُل اال زال أها وشيعيت خبري ْا
خيج اخلارجي ْن آل حممد)

ا)1

أي الثُار اليا ضُ( لظل اليُاغي

ومقُل

اولُدد أ( اخلارجي ْن آل حممد خيج وعلي هُقة عياله)ا.)2
مُ ون( مل مكن ميى أ( املقاوْة املُلحة مي احلل األْثل لبناء األْة ،نال أهه
مياما قُة له وتت( يف ْتلحة اإلس ام العليا.
وكت( اعليه الُ ام) رسالة تُتيلية نىل عبد اهلل احملض وأخُته وأوالد وبر
عمُْته ْن بر اإلْرام احلُرن اعليره الُر ام) بعرد أ( اعتقلرم املنترُر العباسري يف
اهلا ية للضغ على ولديّ عبد اهلل حممد النُس النكية ونبيامي أمحي العينني حترى
مرتكررا الثررُرة ومُتُررلما ،وض رمُنق اليسررالة كررل ْعرراهي املُاسرراة والترررب واملتررابية
والتُلية.
وحينما قتل قائد شيطة الُالي العباسي على املدمنرة ْرُال املعلرى برن خنريس،
قتررد ْقرري الُررلية بنُُرره علررى غررري عادترره وطالرر( باالقتترراْ :ررن القاتررل وبعررد
حماوال عدمدة للتصل

ْن املُقرف ،قابلرما اإلْرام اعليره الُر ام) باإلصريار علرى

نقاْة العدل استُل الُالي وقدم ا اهي للقتا.:

بمذ النشاطا الكبرية واملتعددة اليت كا( مؤدمما اإلْام اعليره الُر ام) جنرح
( )1بحار األنوار.121/49 :
( )2الوسائل :ج 51ص.17
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يف نداْة الريوا الدمنيرة يف األْرة وتُعيتمرا ،وبنراء األسرس اليصرينة لشصتريتما ،لرذا
حظيّ بتقدمي األْة جبميع طبقاتما وصدر ْنم أعلى كلما الثنراء واإلطرياء ،قرال
ْالك بن أهس أحد أئمة املذام( اْا رأ عني وال مسعر أذ( وال خيري علرى قلر(
بشي أ ضل ْن جعُي بن حممد التادو علماً وعبادة وورعاً) وقال يره أبرُ حنيُرة اْرا
رأم أ قره ْرن جعُري برن حممرد) وقرال ابرن أبري العُجراء –ْرن زعمراء امللحردمن -
عندْا قتد اإلْام التادو اعليه الُ ام) ليناظي وقد قال لره اإلْرام ْرا مينعرك ْرن
الك ام ،قال له نج االً لك وْمابة ْنك وال منيق لُاهي بني مدمك ونهري شرامد
العلماء وهاظي املتكلمني ما تداخل ْن ميبة أحد ْنم ْثلما تداخل ْن ميبترك
ما ابن رسُل اهلل ،وكا( املنتُر على شدة عداوته لفْام اعليره الُر ام) مقرُل ن(
جعُي بن حممد ْن الُابقني باخلريا وْرن الرذمن اصريُام اهلل ْرن عبراد وأورثمر
الكتاب.

بُمه تعاىل
نىل مساحة آمة اهلل الشيخ حممد اليعقُبي ادام ظله)
ْن املشاكل املممة اليت حنس أ( هلرا واقرع وُْجرُدة عر اً وهلرا دور يف نضرعاف
التُ اإلس اْي ونلقاء الُتنرة يف أوسراط امتمرع تلرك الريت تتعلرق برُك اء امليجعيرة وْرن
حيييُ( بم نيجُ اإلجابة عن مذ األسُلة اليت متثل بعض املشاكل
( )1نشر على الصفحة الرابعة من العدد التاسع من صحيفة الصادقين الصادرة بتأريخ  3ذ.ق  1415الموافق
 19كانون األول .1004
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أوالً ْا مُ الدور األساسي للُكيل.
ثاهياً مل معترب الُكيل قيادة ْتغية للميجعية كما معترب البعض.
ثالثاً ْا مُ رأمك مبن جيعل قيادا ْتغية يف هُس خ امليجعيرة الريت مقلردما
يتنعُ( قيادا مكنُ( هلا الُالء نىل حد أهم ال متلُ( وراء غريما.
بُمه تعاىل
وكيل امليجعية واسية بينما وبني األْة مُصل نليم تاوامرا وأواْيمرا وتعاليممرا
وُْاقُما جتا القضاما املصتلُة ومعمرل علرى تيبيرة األْرة يف االجترا الرذي حتردد امليجعيرة،
نضررا ة نىل ُْررؤولياته غررري امليتبيررة بالُكالررة ومرري تبليررغ األحكررام وتعلرري النرراس وتمررذم(
هُُسم باملُعظة واإلرشاد ونقاْة الشعائي الدمنيرة ،ون را مكتُر( قيمتره ْرن ْقردار تيبيقره
لتُجيما امليجعية وطاعتره هلرا و ممره ملنمجمرا ،كمرا أ( امليجرع هُُره مكتُر( قيمتره ْرن
ْقدار طاعته هلل تبارك وتعاىل ونخ اصه وحيصه على األْة.
حممد اليعقُبي
 41شُال  1242املُا ق 4002/14/2
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هْقل لي وتؤمرد بعرض الشرُامد أ( تُجره النراس نىل الشرعائي الدمنيرة اقرل ممرا كرا( يف
زْن النظام املمنوم ،وحتى ص اة ا معة املباركة اليت كا( متُقع هلا أ( تكُ( أْضى سر اا
يف عملية التغيري والرتبية واإلص اا مل معْد هلا ذلك الربمق وا اذبية اليوحية اليت كنّا حنُّما
حني أقاْما الُريد الشرميد التردر اقردس سري ) ،وكاهر ْرن أعلرى درجرا املُاجمرة ْرع
اليغاة ،وكا( املُيوض زمادة عدد املتلني اآل( بعد زوال املاهع ْن احلضُر وْشراركة عردد
ْن ا ما امليجعية يف دعمما ونقاْتما.
لكن الذي حتل مُ احنُار عردد املترلني وال جنرد ريم ذلرك احلمراس ا مرامريي
واليوا الثُرمة اليت كاه تتد ق ْن املؤْنني وم منحُُ( بشجاعة وصرب نىل حمراال أقاْتمرا
لماذا حتل مذا وكيف حنمي الشعائي املقدسة ْن مذ التداعيا الريت تقلرل ْرن تأثريمرا،
يف حتقيررق أمرردا ما ومرري تنكيررة النُررُس وتيمررري القلررُب وملّ الشررمل وتقُمررة التررف وعررنة
الدمن واملذم( وحتقيق وحدة املُقف ب زاء القضاما املتريمة.

ونذا اسررتقيأها الُاقررع ودرسررنا بيؤمررة حتليليررة عميقررة ُررنجد لررذلك أسرربابًا وْناش ر
مكُ( تشصيتما والتعيف عليما اخليُة األوىل ،واملممة يف وضع احللُل املناسربة ،نال أهر
أودّ اإلشارة نىل أحرد تلرك األسرباب ،ومرُ عردم شرعُر النراس بعنتري التحردي واملُاجمرة
ل مشررعي
ب قاْررة مررذ الترر اة ،بعكررس ْررا كررا( يف زْررن النظررام املقبررُر حيررث كررا( كررل ْتر ُ
حبضرُر وْشراركته يف مرذ الشرعرية أهره مُرجل ُْقُرًا ْعارضراً للُرلية ورا ضرًا لُجُدمررا
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وْتحدماً ألساليبما وأعماهلا الُحشرية يف القمرع واملنرع ،ومرذا الشرعُر كرا( مرد ع الكرثريمن
للحضُر والتضحية ْن أجل املشاركة بكرل شريء حترى الرنُس وال مْنكري أثري مرذا احلرا ن يف
التحيك والُعالية واهلمة والنشاط ومذا واضح وجميب مث اً اليال( عليه أ( حيضّي الدرس
ْن قبل تلقيه واملدرس عليه التحضري كذلك قبرل نلقائره ،لكرن امتمرام املردرس برذلك أكررب
لُجُد حتدي ْن قبل اليلبة ،نذ رمبا مُأله أحدم أو معرتض وتشكل عليه يُتعد املدرس
ليكُ( مبُتُى مذا التحدي ،بعكس اليال( الرذي وظيُتره التلقري ،هعر نذا تُقرع اليالر(
اْتحاهاً هه سيشكل له حتدماً وسيد عه نىل بذل ا مد.

وقد التُت القُى املُتكربة نىل مرذ النقيرة لرذا همرا تُجّره شرعبما دائمراً حنرُ عردو
سُاء كا( حقيقياً أو وممياً لكي تقنعه مبصيياتما وْشرارمعما الريت لرُال مرذا التحُيرن باجترا
العدو ملا وجد الشع( ْتجاوبرًا ْعمرا وْؤمردًا هلرا ر ا مرتحمس لتنُيرذما قضرُا عشريا
الُررنني يف حرريب برراردة ْررع االحترراد الُررُ ييت وكلمررا احترراجُا نىل متيمرري أْرري علررى شررعُبم
سصنُا مذ احليب ومُّلُا ْن أخيارما وهشيوا القلق واليع( ْن ُْتقبلما ،وبعرد اهميرار
االحتاد الُُ ييت وجدوا يف اإلس ام عدوم ا دمد الذي حيشّد الناس ْن ورائم ضصّمُا
ْررن خيررُرة مررذا العرردو وهعتررُ بأوصرراف ْقررنزة وْررثرية ل ا ُررناز والكياميررة والنُررُر،
واستياعُا بذلك نقناع شعُبم بأُْر خمالُة للمبادا اليت مؤْنُ( بما ،صتترُا زمرادا
مبليررارا الرردوالرا للميناهيررة العُرركيمة ،وسررنُّا قررُاهني ْنا يررة حلقررُو اإلهُررا( الرريت
متشدقُ( بمرا ،وأجرازوا ألهُُرم احلريب االسرتباقية والتردخل يف شرؤو( البلردا( األخريى
حت ذرائع شتى وْتادرة أرادة الشعُب
وحينمررا جرراؤوا نىل منررا أبرراحُا كررل شرريء ومسحررُا حبيمررة التررحا ة والنشرري ونقاْررة
الشعائي ،واهد ع ا ميع حنُ التمترع بمرذا احلرق الكرل مكتر( والكرل منشري والكرل متحرد
ومررتكل والكررل مترردخل يف الُياسررة ْررن غررري رؤمررة واضررحة وعمررل ْررنظ وتُزمررع دقيررق
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للمُؤوليا  ،حتى مل مبق قارا حينما تكت( وال ُْرتمع حينمرا تتحرد

ُقرد الكلمرة

بيمقما وتأثريما وصار الكثري ْنما منيلق يف ياٍ.
ومكذا ص اة ا معة وا ماعة ونقاْرة امرالس احلُرينية مل معرد مشرعي الُريد بأمميرة
إلقاْتما واملشاركة يما بعد أ( أصبح يف ْتنراول ا ميرع أو قرل ن( الردوا ع املُجرُدة غرري
كا ية لتحقيق احلماس واالهد اع الكا يني.

وحتُل مذا الشعُر خراط برل خيرري وقرد اتضرح ذلرك ْرن خر ال الشرُامد الريت
ذكيهاما أول الك ام  ابد ْن تُعية األْة باجتامه ،ومنا ميكن نثارة عدة هقاط ر
األوىل ن( مؤالء الذمن جاءوا ليحيروها بنعمم ومعيُها الُيصرة الكاْلرة ملمارسرة
شعائيها ال حيبُّ( مذ الشعائي وخيا ُ( ْنما وْن تأثريما ،ومعملُ( على ْنعما واحلد ْنما،
لكن بأسالي( خمتلُة وْنما أهم مرتكُ( يصة العمل للجميع ومبقرُ( مر ْرياقبني ليتعي رُا
على الشكل املناس( ملُاجمتماُ ،جدوا ْرع األسرف أ( مرذا كرافٍ لتمييعمرا ون ياغمرا ْرن
حمتُاما ونعياض امتمع تلقائياً عنما بُب( سُء التيبيق واالستُادة ْن مرذا احلرق تتردى
ا ميع إلقاْتما ْرن دو( ْياعراة لشريوط الترحة بالنُربة لتر اة ا معرة ،وأصربح سرببًا
للُيقة والتنازع وصار مذا املُقع الشيمف ْثاراً للحُد والتباغض والتقاطع ،تحملا مذ
الشررعرية املباركررة آثررارًا سررلبية بُررب( عرردم الررُعي يف االسررتُادة ْنمررا وتُظيُمررا يف االجتررا
التررحيح ،علررى مجيررع األطررياف أ( معيرردوا النظرري يف طيمقررة أداء مررذ الُيمضررة اإلهليررة
ومُكيوا يف الييمقة املثلى إلعادة روهق مذ الُيمضة وتأثريما العظي يف النُُس والقلرُب،
لتكررُ( كمررا أرمررد هلررا األداة األقررُى يف ُْاجمررة التحرردما الُكيمررة واألخ اقيررة والُياسررية
واالجتماعية وغريما.
مذا مُ العنتي األول ْن التحدي الذي ميكن أ( معيرد هلرذ الُيمضرة ْكاهتمرا ومرُ
ال
ن شال خمي األعداء يف متييعما وتُيمغما ْرن حمتُامرا وجيعلرما أداة للُيقرة واالخرت اف برد ً
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ْن الُحدة والشعُر بالعنة والقُة.

العنتي الثاهي ْن التحدي مُ اجتا النُس األْرارة بالُرُء ر ( األعرداء اخلرارجيني
الذمن هتحمس ملُاجمتم ْمما ضعُُا واهمنُْا أو ت اشُا مبقى العدو األول الذي حنملره يف
داخلنا ومي النُس األْارة بالُُء اليت تدعُا نىل اتباع الشمُا ونشباع الغيائن بأي وسريلة
كاه ولُ كاه حميْة ،وتُر عذاب اهلل األلي ومتيل نىل الياحة والدعة والُكُ( وعدم
االْتثال ألواْي اهلل تبارك وتعاىل حتى جاء يف احلدمث الشيمف ااعدي أعدائك هُُك الريت
بررني جنبيررك) ،وحتررى مسرري الُقررُف يف وجرره اهد اعررة الررنُس للشررمُا وحتقيررق اليغبررا
با ماد األكرب ،يف حني ن( جماد األعداء اآلخيمن بكل ْا ميتلكُ( ْن قُة وعدة وعردد مرُ
جماد أصغي أل( األول دائمي وُْتمي وأل هه خيُرى علرى غرري البترري الرذي و قره اهلل تبرارك
وتعاىل وهال أليا ه ،وألهه صع( عُري التحمل وألهه ضد ْشتميا الرنُس بينمرا ميكرن أ(
مكُ( اآلخي ُْا قاً هلا ملا يه ْن مسعة ورماء واْتيازا أخريى حتببره نىل النُرُس مرذا مرُ
التحدي الثاهي الذي هُاجمه ومُلد ينا احلماس واالهد اع للمشاركة يف العبادا والياعا
بأوسع أشكاهلا وذلك لقمي الرنُس وتمرذمبما وتيومضرما لترأتي آْنر ًة مرُم الُرنع األكررب علرى
تعبري أْري املؤْنني اعليه الُ ام).
االلتُرا نىل مررؤالء األعررداء وْررا تتيلبرره ْرُاجمتم ْررن عمررل دؤوب سرريعيد مررذ
الشعائي اإلهلية نىل ْكاهتما الُاْية ومي ُْؤولية ا ميع أئمة وْأُْْني.
أسال اهلل تعاىل أ( مبتّيها ونماك طيمق احلق ومأخذ بأمدمنا للُري عليه نهه ولي النع .
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مشعي أئمة ا معة املباركرة أ( نقبرال النراس علرى الشرعرية املباركرة قرد ضرعْف ومل
معُدوا متحمُُ( هلا كما كراهُا يف زْرا( الُريد الشرميد التردر الثراهي اقردس سري ) وأهمرا
قد الكثري ْن قُة التأثري.
وقد حتدّثنا عن مذ احلالة يف أكثي ْن ْناسبة سابقة وشصتّنا مجلرة ْرن أسربابما،
وهشررري منررا نىل عرردد ْررن العُاْررل الرريت تررنجح أداء نْررام ا معررة بليررف اهلل تبررارك وتعرراىل
وبعضما معُد نىل الناس وبعضما معُد نليه.وْنما
 1ر التذكري بني رتة وأخريى باألحادمرث الشريمُة الدالرة علرى ضرل صر اة ا معرة
وثُاب ْن حيضي نليما حبيث مقال ملؤدمما ارجع ْغُرُراً لرك ،وأهّره ْرا ْرن قردمٍ سرع نىل
ا معة نال وحيّْما اهلل تبارك وتعاىل على النار وغريما كثري ْع ْا دل على وجُب احلضُر
نليما ،وأهما ليُر هنمرة أو سرُية اختيارمرة حترى متصلرف عنمرا املُرل بيغبتره ،ون را مري
يمضرة معاقر( تاركمرا بالنرار وال معرذر املكلرف بمرذ األعرذار الُاميرة الريت هُرمعما كعرردم
حُن نلقاء اخليي( أو عدم ثُرمة خيابه وحنُما.
4ر أ( مكُ( نْام ا معة قيمباً ْن ا ميع على ُْا ة واحدة  ا منحاز نىل أحرد أو
س ْن أحد أهه مشعي بداال ٍة عليه ليبعد وليعّي ه
ُة وليشعي ا ميع أهم سُاء عند ونذا أح ُ
اهه ليس اقيب ْن غري ومينع وجُد احلُاشي املقيبني حُله هم حجاب بينره وبرني النراس
ومنُايو( اآلخيمن ْنه.
( )1من حديث سماحة الشيخ مع ثلة من أئمة الجمعات بمناسبة الذكرى العاشرة إلقامة أول صالة جمعة
في زمن السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) والتي تزامنت مع ذكرى ميالد الصديقة الطاهرة
فاطمة الزهراء في العشرين من جمادي الثاني عام  1411المصادف .1002/2/9
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3رر أ( مرت ررع نْررام ا معررة عررن اخلررُض يف الرردهيا حتررى احمللررل ْنمررا نذا كررا( ْنا يرًا
للميوءة كما عبّي الكت( الُقمية ( اخلُض ْرع اخلائضرني مرذم( بميبتره واهقيراد النراس
نليه .وعليه أ( معريف قدسرية املُقرع ا لرذي تتردى نليره حبيرث مترُه اإلْرام الُرجاد اعليره
الُر ام) يف دعائرره ا اللرم ن( مررذا ْقرام خلُائررك وأصرُيائك وُْاضررع أْنائرك يف الدرجررة
الي يعة اليت اختتتتم بما).
 2ر أ( متابع شرؤو( امتمرع وجممرل القضراما الريت حتري بره ومناقشرما ومُجّره األْرة
باالجتا التحيح نزائما حتى مشعي الناس باحلاجة نىل ْنرب ألهه سيكُ( البلُ الذي مشُي
جياحم واألْل الذي ميردّم باحليراة والنرُر الرذي مضريء هلر درب اهلدامرة واإلصر اا،
ومذا متيل( ْنره التُاصر ل ْرع ْيجعيتره و مر خياباتمرا وأحادمثمرا ومرتعل ْنمرا ْتابعتمرا
لبحدا وبيا( املُاقف ْنما ،وبذلك معيي ملنرب ا معة حيُمة ودمناْيكيرة تشرد املُرتمعني
نليه وجتعلم ال مُتييعُ( التصلف عنه.
2ر أ( متمين خياب ا معة بالتنُع ال( أذواو احلاضريمن شرتى وتُجمراتم خمتلُرة
ورغبات م ْتنُعة  ا جيعل هُُه حبيًُا ملرنمج واحرد وْضرمُ( ثابر  ،ر ذا تنُعر املرادة
اليت مضّمنما خيبه اهه سيلبّي حاجة ا ميرع وال مشرعي أحردم بامللرل واليتابرة ،برل حيرس
احلاضيو( أهم حيتلُ( على بغيتم وعلى ا دمد يف كل خيبة.
6ر نذا تييقت للنقد وبيا( االستياء ْن حالرة ْعينرة راجعلُا حردمثك ْنتربًا علرى
تلررك احلالررة ال علررى األشررصا :لكرري ال ْمتُررُر النقررد علررى اهرره ْشرركلة شصتررية وحنررن ال
ْشرركلة لنررا ْررع األشررصا :بررل ْررع احلرراال الُرريُة ننتقرردما وهرردعُ نىل نصرر احما ،أْررا
االجيابية نشيد بما وهدعمما وهكيّْما ،أْا تُجيه النقرد ْباشرية نىل األشرصا :اهره معيري
يصة خلل األوراو على الناس وتقليل تأثري النقد بتحُملما نىل عداء شصتي.
2رر أ( مقرري( الررُاعظ العلر بالعمررل ييبررق ْررا مرردعُ نليرره وجيتنرر( عمررا همررى عنرره
ومعكس يف سلُكه التعالي الُراْية لفسر ام العظري بكرل ْرا منخري بره ْرن ْبرادا نهُراهية
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عليا ،ويف مذا التدد ورد عن أْري املؤْنني اْا أْيتك بياعة نال كن أول ْن مقرُم بمرا،
وال هميتك عن ْعتية نال كن أول ْن جيتنبما).
5ر أ( تتُ ي يف اإلْام كل التُا وامللكا اليت منبغي تُ ايما يه وقد أشيها نليما
يف كتاب اوصاما وهتائح نىل اخليباء وطلبة احلُزة العلمية) وغري .
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هشري منا اىل اشكالية ُْجُدة وحنن هتلمُما بُضُا ومي عدم ارتقاء ُْتُى
التبليغ والتُعية بأُْر الدمن نىل ْا مناس( التحدما املتتاعدة والقُمة واملنُعة ال ْن
حيث اخلياب وال ْن حيث اآلليا وال ْن حيث القدرا الذاتية واملؤسُاتية.
ومذا الك ام ليس ُْجّماً نىل احلُزة العلمية ق بل نىل كل املؤْنني ختُصاً
الشباب اليساليني ،أل( وظيُة األْي باملعيوف والنمي عن املنكي شاْلة للجميع ،ولقد كا(
اخلياب الدم –بغض النظي عن ُْتُا  -مُ املتدر األساسي لثقا ة الناس واملؤثي يف
تُجيمم ب ا ْنا ُة تذكي ْن أحد وكاه

املُاجد واملنابي والكت( واالستُتاءا مي

القنُا اليت مُتقي ْنما الناس ْعار م ومي كلما ْنا ذ تيل ْنما احلُزة العلمية على
األْة ،لذا مل تكن صناعة اليأي العام حتتاج نال نىل سيي واحد بل هتف سيي خللق
ُْقف ُْحد جتا قضية ْعينة كتحيم الُيد الشريازي الستعمال التبغ يف همامة القي(
التاسع عشي أو تُى الشيخ الشريازي بُجُب ا ماد ضد االحت ال اإلهكليني يف ثُرة
العشيمن أو تُى امليجعية بُجُب املشاركة يف االهتصابا عام  4002لبناء عملية سياسية
صحيحة يف العياو.
أْا اليُم قد تنُع ْتادر الثقا ة املؤثية على صناعة اليأي أصبح الُضائيا
وشبكة اإلهرته

وام ا

وحنُما ْن وسائل اإلع ام تنا س اخلياب الدم

وتنامحه

وحتاول القض ْن ُْاحة تأثري  .مما مُج( على احلُزة العلمية ومجيع أبناء احليكة
( )1ورد هذا المقطع قبل ذلك في حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع العاملين في إذاعة سبل السالم التي
تبث برامجها من مدينة الناصرية يوم  1شعبان  1416المصادف .1001/1/4
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اإلس اْية أ( حيدّثُا يف خيابم وآليا عملم ليحا ظُا على قُة تأثريم هلدامة الناس
ونرشادم نىل ْا متلحم يف دهيام وآخيتم وَّن(إ وأرَّمدْ نَّال اإلص اا ْقا اسإتق َيعإ ْ قوْقا
هلل عقلَيإ فه تق قُكَّلْ ْ وقنَّلَيإ فه أوهفي(ْل امُد .)55
قتُإ فيقفي نَّال با ف

وأذكي ْثالني لتنُمع اآلليا لفشادة بمما
 - 1املُيا ا ُّال حيث قام خنبة ْن العاْلني ب هشاء ُْيا منقلُهه ْن ْكا(
آلخي معيضُ( ْن خ اله ُْيحيا تتُّر الُرية العيية ألمل البي اس ام اهلل عليم
أمجعني) وأخيى جتُد األخ او الُاضلة أو حتذّر ْن حالة سيُة وتبيّن آثارما اخليرية
بأسالي( قتتية جذّابة مما مؤثي يف تلقي وقبُل املشامدمن أكثي ْن التأثّي بُماعما يف
احملاضيا  ،وتنشي األعمال الناجحة ْنما على ا ممُر ْن خ ال األقيا ،:وقد بلغ
اليواج الذي القا قي :و قربّ ارجفعُْ(َّل.
 - 4قدّم أحد الُض اء يف ْدمنة العمارة ْقرتحاً بتنظي درس قمي ليؤساء
العشائي مشيا يما املُائل االبت ائية اليت متعيضُ( هلا ْن خ ال ندارتم لشؤو(
عشائيم كالُتل والنمُة وغريما ،وشجّعته على املشيوع ،وأ( تعقد الدروس يف
ْضامف رؤساء العشائي أهُُم تكيمياً هل ونعنازاً لشأهم بشكل دوري وتْعيض تاوى
مجيع العلماء الذمن ميجع نليم مؤالء اليؤساء بالتقليد  اق الُكية استحُاهاً وتأميدًا
لدى أكثيم واستمي الدروس طيلة شمي رْضا( املبارك بممّة ورغبة مما شجّع غريم
على االهضمام نليما وطالبُا مبُاصلة مذ الدروس ملا وجدوا يما ْن النُع والعنة
والكياْة.
وأها أحيي ْن مذا املنرب كل الذمن ساممُا يف نجناا مذ املشارمع املباركة ،وغريما
مما مل أذكي ومي ال تقل نبداعاً وممّة عن مذمن املشيوعني.
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أمما األحبة
روى أبُ التل اهليوي عن اإلْام اليضا اعليه الُ ام) أهه قال ارح اهلل عبداً
أحيى أْيها ،قل

كيف حييي أْيك

قال متعل علُْنا ،ومعلمما الناس ( ،الناس

لُ علمُا حماسن ك اْنا التبعُها)ا .)1ما علينا نال أ( حنُن كيُية نمتال صُ

احلق

واهلدامة والت اا نىل الناس ،وهشعيم باحلاجة نلينا ،ما داُْا ُْتغنني عنّا وال
حيتاجُهنا هم معيضُ( عنّا وال ملتُتُ( نلينا ،وْتى حيتاجُ( نلينا عندْا جيدو( عندها
ْا ال جيدوهه عند غريها ،مقُل أْري املؤْنني اعليه الُ ام) اأحُفنإ نىل ْن شُ تكن
أْري  ،واحتج نىل ْن شُ تكن أسري ) ومما ْعنيا( ْتقاب ا( احلاجة نليك مي أ( جيد
عندك القدرة على اإلحُا( نليه عندئذٍ ستتلح أ( تكُ( نْاْاً وأْرياً له .على املبلاغ
اليسالي أ( مُ اي للناس ْا حيتاجُهه وال جيدوهه عند غري ْن العل واملعي ة و ضائل
األخ او والُري على همج أمل البي اس ام اهلل عليم ) ،الحظ ْث اً أ( خييباً ميتقي
املنرب ومدخل يف ْماتيا سياسية وتتُية حُابا شصتية أو حنبية ْع آخيمن ،وآخي
متحد يف املُعظة وهشي أحكام الدمن وجيعل بعض األحدا الُياسية شُامد وُْارد
ال
ألخذ العظة والعربة ( ،الناس ال تتُاعل ْع األول أل( مذا الك ام جتد ْبذوالً ومملُ ً
لكثية الُياسيني الذمن متعاطُهه ،أْا الثاهي يتغُ( نليه ألهم حيتلُ( ْنه على شيء ال
جيدوهه عند غري ومُ الُقه واملُعظة واألخ او والعقائد وحنُما.

ولكي تنجح يف عملك اليسالي ليك مجلة وصامًا ْضا ًا نىل ْا سبق
حب( هُُك نىل الناس بالكلمة الييبة واملُاقف النبيلة وشاركم يف أ ياحم
( )1وسائل الشيعة :كتاب القضاء ،أبواب صفات القاضي ،باب  ،1ح.51
( )1ورد هذا المقطع قبل ذلك في حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع عدد من فضالء مدينة النجف
األشرف يوم  30شعبان .1416
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وأحناهم وامت مبا ممتمُ( به ال يو بني صغري أو كبري ،غ أو قري ،وجيه ْعيّف أم
جممُل ْن عاْة الناس ،واسعق يف قضاء حُائجم مبقدار ْا تُتييع ،ون( مل تُتيع
تعاطف ْعه وتُاعل ْع قضيته.
وتننّ عما يف أمدي الناس واستغنَّ عنم وال تنتظي ْنم جناءً وال شكُراً.
وتي اع عن التحنب والتعنتي مة سياسية أو دمنية أو عشائيمة أو اجتماعية.
واد ْع نىل احلق والعدل ،واجعل مد ك رضا اهلل تبارك وتعاىل.
واالمتداء بُنة اليسُل األكيم اصلى اهلل عليه وآله وسل ) وآله األطمار
اعليم الُ ام).
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اسرتقبل امليجرع الردم مساحرة آمرة اهلل الشريخ حممرد اليعقرُبي اداْر تأميداترره)
ُْاء اخلميس  46شُال  1242و رداً ْرن ْثقُري البترية اليسراليني بيرنم حرُالي عشريمن
طبيباً ،وبعد أ( ألقى ممثل الُ د كلمة تعيّض يما لتصب عدد كبري ْن الناس بُب( عملم
برريأمم وعرردم االلتررنام خب ر امليجعيررة اليشرريدة ،واستشررمد خ اهلررا بكلمررا شرريمُة ألْررري
املؤْنني اعليه الُ ام) متعج( يما ْن ْثل مؤالء الناس حيث أصبح كل واحد ْنم نْرام
هُُه حُ( تعبري اإلْرام اعليره الُر ام) ،وبعرد اهتمائره قردم اإلخرُة األطبراء ْلُرًا متضرمن
 ا
عشيا األسُلة اليت تتعلق مبمنتم ا ليلة ،وطلبُا ْن مساحة الشريخ أ( مضرع هلر دلري ً
شيعياً لعملم يف ضُء نجابته عن مذ األسُلة خللُ املكتبة اإلس اْية ْن ْثله.
وبعد أ( وعدم مساحة الشيخ خرياً مبقردار ْرا مليرف اهلل تبرارك وتعراىلا )4بره،
بدأ حدمثه ْن مذ النقية قال تُجرد عردة كتيبرا وكريارمس تناولر ْثرل مرذا املُضرُع
أحدما لُيدها األستاذ الشميد التدر الثاهياقدس سي ) نال نهك تبحثُ( عرن ر ٍ آخري ْرن
اإلجابررة تعُدمتررُ ْنررا ال مقتترري علررى اإلجابررة الُقميررة قر  ،ون ررا معيرري للمُررألة أبعادمررا
األخ اقية واالجتماعية والعلمية ومي طيمقة قيآهية ملعا ة قضاما وممُم وتيلعرا البشريمة
هه مل مكتفف ببيا( األحكام الشيعية ونال ملا احتاج نىل أزمد ْرن

ُرمائة صرُحة وكاهر

تكُيه عدة صُحا لذكيما نال ن( اهلل تبارك وتعاىل خالق اإلهُا( معل ن( مذا املقدار ْرن
البيا( غرري كراف لتحيمكره حنرُ االْتثرال ،ون را ال برد ْرن نثرارة احلرُا ن والردوا ع يف مجيرع

( )1نشر على الصفحة الثانية من العدد التاسع من صحيفة الصادقين الصادرة بتأريخ  3ذ.ق  1415الموافق
 19كانون األول .1004
( ) 1صدرت هذه األجوبة في حلقات تحت عنوان (في محراب الطب واألطباء).
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عُامل و أبعاد اإلهُرا( ا ُرد والرنُس والعقرل والريوا اإلهُرا( لريس مرذا الكيرا( املرادي
احملُُس و ن ا مُ كيا( واسع لذا قيل يه
أحتُ( اهك جيم صغري

و يك اهيُى العامل األكرب

ون( ذلك اليبي( الغيبي على حق حني مسى كتابه ااإلهُا( ذلك اممُل).
والررذي اهيلررق ْنرره الرردكتُراخال

جلرريب) ليكترر( رسررالة الرردكتُرا يف اليرر(

بعنُا( االي( حمياب اإلميا() يف جنئني ،صدر يف بدامة الُبعينا ْن القي( املاضي حينما
كاه حيكة اليب بني العل والدمن يف قمة هشاطما تدر كت( االعل مدعُ نىل اإلميا()
االتكاْل يف اإلس ام) ااهلل متجلى يف عتي العل ) وغريما.
وبعد أ( استعيض مساحة الشيخ أسباب ُ مذ احليكة عراد نىل أصرل احلردمث
قائ اً نهنا نذا أردها حتقيق الُعادة لفهُا(  ا بد أ( هليب حاجة كل مذ العُامل ( الُرعادة
ن ا تتحقق بتحقق ْا م ائ  ،واإلهُرا( لريس جُردًا قر حترى تتحقرق سرعادته بترُ ري املترع
واللذائذ احلُية كاليعام وا نس واملأوى امليمح ،ر ( كرثريًا ْرن أْر الغريب جترد هلرا حيراة
ْرت ة ومملُءة باملتع وْع ذلك م أكثي الناس اهتحاراً أل( أرواحم وقلرُبم خاومرة مل جترد
ْا متلحما وال تتحقق الُعادة نال بتُ ري األجُاء امل ائمة ميع ْكُها اإلهُا(.
ثر اهتقررل مساحررة الشرريخ نىل احلرردمث عررن املُررؤولية الكرربرية امللقرراة علررى أبنرراء
البتية اليت ال تتحمل ُْرؤولية هُُرما قر ون( كاهر ليُر بالقليلرة أل( البترية متتلرك
عناصرري و ْقُْررا دولررة قُمررة وثيمررة ومرري ر نضررا ة نىل ذلررك ر تتحمررل ُْررؤولية االرتقرراء
مبُتُى احملا ظا األخيى كيماً ودمنيًا واقتتادما ث أشار مساحة الشريخ اداْر تأميداتره)
باختتار نىل مذ املُؤولية.
ثر هبّرره مساحترره نىل ضرريورة تُعيررل دور خيرر( أْررري املررؤْنني املُجررُدة يف همررج
الب اغة يف تيبية األْة وتُعيتمرا ْرن خر ال النردوا واحملاضريا واملنررب احلُري

ر ( يمرا

حيراة القلررُب والعقررُل ،وأبرردى أسررُه البتعرراد ْدرسرة اخليابررة احلُررينية عررن همررج الب اغررة
عكس ْا كا( عليه الُلف التاحل حيث كاه خير( اإلْرام اعليره الُر ام) ْرادة أساسرية
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مالُم وكاهُا حيُظُ( عدداً و رياً ْنما ،واستشمد مساحته مبا هقله جد ألبيه الشيخ حممد
علي اليعقُبي يف كتابه البابليا عن الشيخ ْمدي ومُ جد ألْه أهه كا( حيُظ ث اثة أربراع
همج الب اغة.

