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املقدمة

بسم هللا الرمحن الرحمي

{أين بقية هللا اليت ال ختلو من العرتة الهادية ،أين املعد لقطع دابر الظلمة ،أين املنتظر
إلقامة األمت والعوج ،أين املتخري إلع--ادة املةل والرشيعة ،أين املؤم--ل إلحي--اء الكت--اب
وح--دوده ،أين حميي مع--امل ادلين وأههل ،أين قامص ش--وكة املعت--دين ،أين ه--ادم ابني--ة
الرشك والنفاق ،أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغي-ان ،أين حاص--د ف-روع الغي
والشقاق ،أين طامس آاثر الزيغ واألهواء ،أين قاطع حبائل الكذب والافرتاء}.

بعد الحمد والثناء والصالة على محمد وآله الطيبني الطاهرين ،يكون الكالم
يف عدة نقاط:
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النقطة األوىل :الجهل
ان الجهل هو السبب الرئيس يف التهافت يف س))لوك االنس))ان وإعراض))ه عن
ك))ل ام))ر ج))اد يح))دد مص))ريه يف الحي))اتني الدنيوي))ة واألخروي))ة ،في))دخل يف

سفاسف األمور ومنكراتها فريتكب املعاصي واملوبقات ويكون عبداً للشيطان،

ول))و ع))رف االنس))ان ووعى حقيق))ة تل))ك املعاص))ي واملوبق))ات والش))هوات
الشيطانية ،وعلم ما هي اضرارها وتبعاتها الشخصية واالجتماعي))ة يف ال))دنيا

واآلخرة ،لوىل منها فراراً.
لق)د ش))يد االس)تعمار اليه)ودي والص))ليبي أس))س وأرك)ان الجه)ل يف قل)وب
ونفوس الكثري ،وأزاح العلم والتعاليم اإلسالمية عن قلوب الناس وأذه))انهم،

فأصبح املسلم يتحلى بالجه)ل وه)و آمن ومفتخ)ر ،فانتش)ر وس)اد يف املجتم)ع
املسلم االنحطاط ال))روحي واألخالقي وأص))بح اك))ثر االف))راد مص))داقاً للجاه))ل
الذي ورد وصفه يف كالم النبي االمني (صلى اهلل عليه وآله وسلم):

من علي--ك ،وان
(( ..اجلاهل) ...ان حصبته عن--اك ،وان اعزتلت--ه ش متك ،وان اعط-اك َّ
ارس الي--ك اهتم--ك ،وان اس تغىن بط--ر
اعطيته كفرك ،وان ارسرت إليه خان--ك ،وان َّ
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واكن فظً -ا غليظً -ا ....وان افتق--ر حجد نعم--ة هللا ومل يتح--رج ،وان ف--رح ارسف وطغى،
وان حزن آييس ،وان حضك هنق ،وان بىك خار ،يقع يف الابرار ،وال حيب هللا ،وال
يراقب هللا ،وال يستحي من هللا وال ي--ذكره ......ان ارض--يته م--دحك وق--ال في--ك من
احلسنة ما ليس فيك ،وان خسط عليك ذهبت مدحته ووقع فيك من السوء ما ليس
فيك).
فعلى كل إنسان ان يقيم نفسه ويقيم اآلخرين ثم يسأل كم يوج))د يف ه))ذا املجتم))ع

من اولئك الجهال وليستحضر ما ورد عن النبي (ص)لى اهلل علي)ه وآل)ه وس)لم) من ان

مصاحبتهم واإلقرار بأفعالهم وأعمالهم غري جائز فيشمله ما يشمله من نقمات الهي))ة

وعذاب اخروي ،وقد اشار إىل هذا املع))نى كقول))ه (ص))لى اهلل علي))ه وآل))ه وس))لم)( :املرء
عىل دين خليهل وقرينه).
والجاهل يستحق الضرب واإليالم ويكون هالكاً يف الدنيا واآلخرة ويشري لهذا :عن

النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم)( :كن عامل ًا أو متعلامً أو مسمتع ًا أو حمب ًا وال تكن
اخلامس فهتكل).

عن اإلمام الباقر (عليه السالم)( :لو اتيت بشاب من شباب الشيعة ال يتفقه يف
دينه ألوجعته).
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النقطة الثانية :العلم
ان العلم اشرف وأفضل الفضائل ،وقد حث الشارع املقدس كثرياً على طلب العلم
واعتربه فريضة على كل مسلم ومسلمة ،وقد مدح العلم والعلماء واعتربه املوصل إىل

جوار اهلل تعاىل والرافع للمنزلة والدرجة إىل درجة االنبياء والصديقني ومن املوارد
الشرعية التي تشري إىل ذلك:

 -1قوله تعاىلَ { :ه ْل ي َ ْس َتوِي الَّذ َِين ي َ ْع َل ُمو َن َوالَّذ َِين َال

ي َ ْع َل ُمونَ}.

 -2قوله تعاىل{ :يُؤت ِي الْح ِْك َم َة َمن ي َ َشاء َو َمن يُؤْتَ الْح ِْك َم َة َف َق ْد ُأوت َِي َخيْ ًرا

ريا}.
َكث ِ ً

 -3عن النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم)...( :أما علمت ان هللا سبحانه يطاع ابلعمل،
ويعبد ابلعمل ،وخري ادلنيا واآلخرة مع العمل).
 -4عن الصادق األمني (صلى اهلل عليه وآله وسلم)( :يشفع يوم القيامة ثالث :األنبياء
مث العلامء مث الشهداء).
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 -5عن النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم)( :جلوس ساعة عند مذاكرة العمل أحب إىل
هللا تعاىل من قيام الف ليةل يصيل يف لك ليةل الف ركعة و احب إليه من الف
غزوة ،ومن قراءة القرآن لكه اثين عرش الف مرة ،وخري من عبادة سنة صام هنارها
وقام ليلها).
 -6عن خاتم النبيني (صلى اهلل عليه وآله وسلم)( :ال حيب العمل إال السعيد ،وطوىب
لطالب العمل ،والنظر يف وجه العامل خري من عتق ألف رقبة ،ومن أحب العمل وجبت
هل اجلنة ،ويصبح ومييس يف رضا هللا ،وال خيرج من ادلنيا حىت يرشب من الكوثر،
(عليه
ويألك من مثرة اجلنة ،وال يألك ادلود جسده ،ويكون يف اجلنة رفيق اخلرض
السالم)).
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النقطة الثالثة :العلم واألخالق والعمل
ارشد املوىل إىل ان العلم املجرد ليس فيه ثمرة توجب الوالية والقرب من اهلل تعاىل ما
لم يزين العلم باألدب واألخالق ،وكذلك العلم واألخالق ليس فيهما الوالية والقرب
ما لم يزين بالعمل ،فبالعمل تحصل خدمة الرب ومنها خدمة العباد والتفاعل معهم
واالهتمام لهم ،وباألخالق تكون الخدمة حسنة ومالئمة ،وبذلك تحصل الرتبية

الرسالية لإلنسان وبالتالي الوصول باملجتمع إىل التكامل واألمان والسعادة يف
الدارين،
واليك بعض املوارد الشرعية التي تشري إىل تلك املعاني:

 -1عن أمري املؤمنني (عليه السالم)( :ان هذا العمل واألدب زين نفسك فاجهتد يف
تعلمهام ،مفا يزيد من علمك وأدبك يزيد من مثنك وقدرك فانك ابلعمل هتتدي إىل ربك،
وابألدب حتسن خدمة ربك ،وبأدب اخلدمة يستوجب العبد واليته وقربه).
 -2عن اإلمام الصادق (عليه السالم)( :ليس العمل يف السامء فتزنلوه ،أو يف الارض
فتستخرجوه ،وامنا هو كــامن يف جبلتمك ،ختلّقوا بأخالق الروحانيني يكشف لمك).
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 -3يف التعقيب على قوله تعاىل{ :إِنَّما ي َ ْخ َشى اللَّ َه م ِ ْن عِبادِه ِ ال ْ ُع َلماءُ}،

قال اإلمام الصادق (عليه السالم)( :يعين ابلعلامء من صدق قوهل فعهل ،ومن مل
يصدق قوهل فعهل فليس بعامل).
 -4عن اإلمام الصادق (عليه السالم)( :ال يقبل هللا مع ًال إال مبعرفة وال يقبل املعرفة إال
بعمل مفن عرف دلته املعرفة عىل العمل ،ومن مل يعمل فال معرفة هل).
 -5عن صادق أهل البيت (عليهم السالم)( :العمل مقرون ابلعمل ،مفن عمل معل ،ومن
معل عمل ،والعمل هيتف ابلعمل فإن أجابه وإ ال ارحتل).
 -6عن اإلمام أبي عبد اهلل (عليه السالم)( :ان العامل إذا مل يعمل بعلمه زلت موعظته
عن القلوب كام يزل املطر عن الصفاء) (الصفاء :احلجر األملس).
 -7عن اإلمام الصادق (عليه السالم)( :ان أهل النار ليتأذون من رحي العامل التارك
لعلمه وان اشد الناس ندامة وحرسة رجل دعا عبد ًا إىل هللا تبارك وتعاىل فاستجاب
هل ،فأطاع هللا فادخهل اجلنة وادخل ادلاعي إىل النار برتك علمه).
 -8عن اإلمام الصادق (عليه السالم)( :عامل اخذ بعلمه فهذا انجٍ ،وعامل اترك لعلمه فهذا
هاكل وان أهل النار ليتأذون من رحي العامل التارك لعلمه).
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النقطة الرابعة :االستعداد لنصرة
اإلمام املعصوم

(عليه السالم وعجل اهلل فرجه الشريف)

بعد االستقراء العام فيما يحيط بنا وبعد النظرة املتفحصة إىل ما يج)ري يف الع)الم وم)ا

يمر به املسلمون من ويالت وم))ا يحص))ل من اس))تقطاب نح))و مح))ور الش))ر اليه))ودي
الصليبي ولقرائن عديدة ومتنوعة نأمل ان نكون قري)بني من الي)وم املوع)ود والس)اعة

املباركة املقدسة التي سيتش)رف به)ا أه)ل الس)ماوات واألرض ب)بزوغ تل)ك الش)مس
الهاشمية املنتظرة ((عجل اهلل فرج صاحبها املق))دس بقي))ة آل محم))د (ص))لى اهلل علي))ه

وآله وسلم) وسهل مخرجه وحفّه بصلواته وسالمه)) وم)ع توق)ع مث)ل ه)ذا األم)ر االهم

الذي يرجع إليه جميع األم)ور يت)وجب علين)ا الس)عي والج)د واالجته)اد لنك)ون على
استعداد لتقبل األنوار اإللهية املقدسة ونتش)رف به)ا فيعج)ل األم)ر ويس)هل وبخالف

ذلك نتوقع حصول الب)داء والتأجي)ل ،وللوص)ول إىل املس)توى املطل)وب من االس)تعداد
يجب ان تتحقق امور منها:
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 -1التكامل الروحي:
بعد االلتزام بالتقوى نعمق االيمان واليقني ونرسخه ونركزه للوصول إىل اليقني ال))ذي

وصف به املتقني أمري املؤمنني وإمام املوحدين (عليه السالم)( :فهم واجلن--ة مكن ق--د رآه--ا
فهم فهيا منعمون ومه والنار مكن قد رآها فهم فهيا معذبون).
 -2التكامل األخالقي:
الواجب علينا التخلي عن رذائل االخالق والتي تمثل اخالق اعداء آل محم))د (ص))لى
اهلل عليه وآله وسلم) والتحلي بأخالق النبي (صلى اهلل عليه وآله وس))لم) وأه))ل بيت))ه
(عليهم السالم).
 -3تكامل مستوى اإليثار والتضحية:
فعلى كل انسان تربية نفس))ه على الص))رب واإليث))ار والتض))حية القص))وى بب))ذل األرواح
فيكون دائماً حامالً لروحه على كفه ه))و على اس))تعداد ونص))رة اإلم))ام املعص))وم (علي))ه
السالم وعجل اهلل فرجه الشريف) يف مستوى التضحية واإليثار.
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 -4التكامل الفكري:
ان املس)توى الفك)ري وال)ذهني لإلنس)ان من املقوم)ات املهم)ة والرئيس)ية لشخص)ية
االنسان فالعقل والتفكري هو املميز لإلنس)ان عن الحي)وان وه)و االس)اس لك)ل عم)ل
ارادي يقوم به االنسان إذا فقده وأص)بح ك)الحيوان ال يحاس)ب على عمل)ه وال يؤاخ)ذ
على أفعاله ويشري إىل هذا ما ورد من حصر األم))ر والث))واب والعق))اب بالعق))ل كم))ا ورد
عن اإلمام الباقر (عليه السالم):

(ملا خلق هللا العقل اس-تنطقه مث ق-ال هل اقب-ل فاقب-ل مث ق-ال هل ادب-ر ف-أدبر مث ق-ال :وع-زيت
وجاليل م--ا خلقت خلقً -ا ه--و أحب ّايل من--ك وال امكلت--ك إال فمين أحب ،أم--ا اين اايك آم--ر
وإ ايك اهنى وإ ايك أعاقب وإ ايك اثيب).
بعد ان عرفنا نعم اهلل علينا وتفضله لتشريفنا بالعقل وميزنا به عن البهائم فالواجب
ان نشكر نعم اهلل علينا وان نستعمل العقل ونستغله فيما وض))ع ل))ه من التمي))يز بني

االستعداد لنصرة اإلمام املعصوم

(عليه السالم وعجل اهلل فرجه الشريف)

)12( ...................................

الحق والباطل ومن الواضح اننا ال نري)د ب)التمييز مج)رد التمي)يز ال)ذهني الف)ارغ من
التأثري على النفس ومشاعرها فإن مثل هذا التمييز ال نتص)ور في)ه ت)رتب الث)واب أو
حصول العقاب عليه أو على عدمه ب))ل املراد التمي))يز ال))ذي ي))دخل إىل أعم))اق النفس
والذي يحرك فيها حرارة العاطفة واملش)اعر تحريك)اً ي)دفع إىل الس)لوك املتناس)ب م)ع
املفهوم الحق الذي أدركه العقل وذلك التمييز للعقل فينحصر بني مرتبتني:
األوىل:
يتصاعد مستوى التمييز عند اإلنسان حتى تصبح الحق))ائق ال))تي ي))دركها الكث))ريون
ادراكاً ذهنياً مجرداً تصبح إمامه مشاهد حية تحرك في)ه املش)اعر واألحاس)يس وتث)ري
عنده دوافع العمل والعبادة فيصل إىل مستوى الذي وصفه أمري املؤمنني (عليه السالم)

للمتقني والذي اشرنا إليه سابقاً وهو قوله (عليه السالم)( :فهم واجلنة مكن قد رآه--ا فهم
فهيا منعمـون ،ومه والنار مكن قد رآها فهم فهيا معذبون).
الثانية:
ان يتنازل ويتسافل مستوى التمييز عند عقل اإلنسان حتى يص)ل إىل الض)مور الت)ام

للعق))ل والظالم ال))دامس للقلب ح))تى يص))ل إىل املس))توى األدنى ال))ذي ال يم))يز بني
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الحق والباطل بل يرى الحق باطالً والباطل حقاً فيتحقق الذل والعمى واالنقي))اد وراء

األفكار املنحرفة والغرائز الشهوية والعصبية للكلب والخنزير الباطنني فيحصل ال))رين
والطبع على القلب ويشري لهذا:
قوله تعاىلَ { :و َج َعلْ َنا عَ َلى ُق ُلوب ِ ِه ْم َأك ِ َّن ًة َأن ي َ ْف َق ُهوهُ}.
وب الَّت ِي ف ِي ا ُّلصدُ ور}.
وقوله تعاىلَ { :ف ِإن َّ َها َال َت ْع َمى ا َألب ْ َصا ُر َولَكِن تَ ْع َمى ال ْ ُق ُل ُ

ويرجع هذا االنحطاط والتسافل إىل عدة امور اذكر منها:
 -1الجهل.

 -2كثرة الذنوب.
 -3سوء الخلق واالتصاف بأخالق أعداء أهل البيت (عليهم السالم).

 -4سماع األفكار السيئة واملنحرفة واألخذ بها.

 -5اإلعراض عن الحق حتى الوصول إىل الوقوف ضده ومحاربته ،فعلى كل إنسان

استغالل عقله االستغالل الشرعي ألنَّه على هذا األساس سيقف بني يدي اهلل تعاىل
وسيسأل عن عقله وما فيه من املعرفة وما ترتب على ذلك من أفعال وأقوال يف الدنيا

ويشري لهذا ما ورد:

االستعداد لنصرة اإلمام املعصوم
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 -1عن النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم)َّ ( :إن هللا خياطب العقل فيقول هل :بك أثيب
وبك أعاقب).
 -2عن النبي املصطفى (صلى اهلل عليه وآله وسلم)( :إذا بلغمك عن رجل حسن حاهل
فانظروا يف حسن عقهل فإمنا جيازى بعقهل).
 -3عن اإلمام الباقر (عليه السالم)( :امنا يداق هللا العباد يوم القيامة عىل قدر ما آاتمه من
العقول).
 -4عن اإلمام الباقر (عليه السالم)( :قال هللا تعاىل ...أما اين اايك (أي العقل) آمر وإ ايك
أعاقب وإ ايك اثيب).
 -5عن اإلمام الصادق (عليه السالم)( :من اكن عاق ًال اكن هل دين ومن اكن هل دين دخل
اجلنة).
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والحمد هلل رب العاملني
والعاقبة للمتقني
وصلى اهلل على محمد وعلى آله الطيبني الطاهرين

محمود الحسني
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(عليه السالم وعجل اهلل فرجه الشريف)

)16( ...................................

الفهرس
املقدمة 2 ........................................................................................
الجهل 3 ........................................................................................
العلم 5 ...........................................................................................
العلم واألخالق والعمل 7 ................................................................
االستعداد لنصرة اإلمام 9 ..............................................................
 -1التكامل الروحي 10 ..................................................................
 -2التكامل األخالقي 10 ...............................................................
 -3تكامل مستوى اإليثار والتضحية 10 .........................................
 -4التكامل الفكري 11 ..................................................................
الفهرس 16.........................................................................................

( ….............................. )17االستعداد لنصرة اإلمام املعصوم

طبع بموافقة املركز اإلعالمي ملكتب
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سماحة املرجع الديني األعلى آية اهلل العظمى
السـيـد الصرخي الحســني (دام ظله)
www.al-hasany.com
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www.twitter.com/AnsrIraq
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