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 مقدمة الناشر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 الطيبني الطاهرين وصلى هللا على حممد وأهل بيته

ال خيفى على أحد، ما للكلمةة النابعةة مةن القلةب مةن أقةر ووقةع علةى 
ةةربجتجت احليةةاة و ار ةةا  اآلخةةرينف فكيةةف إاا كانةةة صةةادرة مةةن شةةخص خجت
ويقةةدم عصةةارة فهمةةه و ربتةةه عةةرب كلمةةات دقيقةةة ومعةةربة؟ وكيةةف إاا  
كانة مقرونة ابلعمل والتجربة الشخصية وليسة جمرد رؤى ونظرات 

تحسةةةةةا ت؟ ف وكيةةةةةف إاا كانةةةةةة صةةةةةادرة مةةةةةن شةةةةةخص  تلةةةةة  واس
روحيةةاو كبةةرياو، وموقعيةةة شةةرعية عليةةا كموقةةع نيابةةة اإلمةةام املهةةد   مقامةةا و

 )عليه السالم(؟

إن ما بني يةدي ، أيهةا القةارل الشةاب، جمموعةة دقرجتر قيمةة و درة مةن 
النصائح اليت صدرت من شخص حيمل مجيع هذه املميزات، أال وهو 

ديين األعلى للمسلمني، مساحة آية هللا العظمةى السةيد علةي املرجع ال
 ف1احلسيين السيستاين )مد ظله(

                                                   
( رأينا من الضرور  التعريف بسماحته ولو خمتصراو، ولذا أفرد  فصالو خمتصر عن سريته الذاتية 1

 بفمرفقاو بنهاية هذا الكتيّ 



 مقدمة الناشر

 vi  

 مهية نصائح العلماءأ
إن واحدة من أخطر األمور وأشدها هو أقةر قةول وفعةل الشخصةيات 
الشةةهرية عامليةةاو، سةةلباو أو إفةةاابوف فةةاكميع يالحةةت كيةةف يةةتم اسةةت الل 
أمسةةةةاء كبةةةةرية يف خمتلةةةةف اعةةةةاالت ألقةةةةرا  دعائيةةةةة أو اقتصةةةةادية أو 
سياسةةية وقةةري الةة  مةةن أجةةل اسةةتمالة الةةرأ  العةةام  ةةذه املصةةلحة أو 

ا تكةةون صةةادرة مةةن أهةةل العلةةم، وأخطةةر منهةةا تلةة ف وأخطرهةةا حينمةة
حينما تكون صادرة مةن علمةاء ديةن روحةانيني كةون املتوقةع مةنهم هةو 

 التجرد التام بعيداو عن أية أتقريات جانبيةف 

 

أُبَ لُِِّغُكْم رَِّساالتِّ َرّبِِّ َوأَنَصُح َلُكْم 
 َوأَْعَلُم مَِّن اَّللهِّ َما الَ تَ ْعَلُمونَ 

 ﴾٦٢سورة األعراف، آية  القرآن الكرمي، ﴿
 

كل إن من أهم شرائط النصيحة هي أن تكون خالصة هلل تعاىل بعيدة 
احنياز أو مصاحل شخصية أو مصاحل فئوية البعد عن أية أجندات أو 

وما شابهف إن القرآن الكرمي يعر  صوراو مشرقةو ومنااج رابنية عالية 
كمةا يف قصةة النةو نةوح يف إسداء النصيحة وإبةال  الكلمةة الطيبةةف  

» 
 

« 
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﴿أقبةجتلِّّ قكقةةمر رِّسجتةةاالجتتِّ  )عليةةه السةةالم( حيةة  يقةةول القةةرآن عةةن لسةةانه:
، ويف قصة النو هود 2رجتّبِّّ وجتأجتنصجتحق لجتكقمر وجتأجتعرلجتمق مِّنجت اّللِّ مجتا الجت تةجتعرلجتمقونجت﴾

ةح  )عليه السةالم( حية  يقةول:  صِّ ﴿أقبةجتلِّّ قكقةمر رِّسجتةاالتِّ رجتّبِّّ وجتأجت جتر لجتكقةمر  جت
ةةني ﴾أجت  ، بةةل وحةةن األنبيةةاء أنفسةةهم جعةةل هللا  ةةم  صةةحني مشةةفقني  3مِّ

كمةةا يف قصةةة الرجةةل املةةؤمن يف قةةوم فرعةةون الةةذ  كةةان سةةنداو وظهةةراو 
للنةةةو موسةةةى )عليةةةه السةةةالم( حيةةة  يتحةةةد  القةةةرآن عةةةن مسةةةاعيه 

ةةةنر وإسةةةهاماته يف جناتةةةه أيضةةةاو، إا يقةةةول القةةةرآن عنةةةه:  ةةةل  مِّّ ةةةاء رجتجق ﴿وجتججت
تةقلقةةو جت أجتقرصجتةةى الرمجتدِّينجتةة جت وجتر جتِّةةرقونجت بِّةة جت لِّيةجتقر ةةمجت ةةعجتى قجتةةالجت ايجت مقوسجتةةى إَِّن الرمجت ةِّ يجتسر

نيجت﴾ ةةحِّ ةةنجت الَناصِّ رقجر إِّيّنِّ لجتةة جت مِّ وكةةذل  يف جوانةةب مةةن سةةريته مةةع  4فجتةةاخر
ةةر الةةذ  كةةان سةةنداو وظهةةراو ومعلمةةاو لةةهف وهكةةذا تتةةواىل النصةةائح  اخلِّضر

( الواحد منهم بعد اإل ية على ألسن أئمة أهل البية )عليهم السالم
 يف موسوعات حديثية كثريةف  5اآلخر، وقد مجعها احملدقون

وهكةةةذا، وو دور الفقهةةةاء الةةةذين كقلِّّفةةةوا مةةةن قبةةةل أئمةةةة أهةةةل البيةةةة 
)عليهم السالم( ابلنيابة عنهم لقيادة وهداية املؤمنني يف عصر ال يبةف 

( قد فرتى كماو قري قليل من فقهاء مدرسة أهل البية )عليهم السالم
تصةةدوا ليلةةةة أكثةةةر مةةةن ألةةةف عةةةام، منةةةذ قيبةةةة اإلمةةةام املهةةةد  )عليةةةه 

                                                   
 ف٦٢( القرآن الكرمي، سورة األعراف، آية 2
 ف٦٨األعراف، آية ( القرآن الكرمي، سورة 3
 ف٢٠( القرآن الكرمي، سورة القصص، آية 4
( "احملّد " مصطلح يطلق على الشخص الذ  حيفت آالف األحادي  وقد فعلها يف 5

 هجرية(ف ٣٢٩موسوعة، كموسوعة "الكايف" للشيخ حممد بن يعقوب الكليين )متويف سنة 
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السةةةةالم( وحةةةةن اليةةةةوم، بتقةةةةدمي النصةةةةائح واإلرشةةةةادات إىل املةةةةؤمنني 
ليمارسةةةةوا دورهةةةةم املسةةةةؤول أمةةةةام هللا تعةةةةاىل  حسةةةةن شةةةةكل، ويهنةةةة وا 

 حبياهتم الدنيا ويضمنوا حياهتم اآلخرةف 

 مهية هذه النصيحةأ
هللا العظمةةى السةةيد السيسةةتاين )مةةد ظلةةه( هةةذه، إن نصةةيحة مساحةةة آيةةة 

هةةةي واحةةةدة مةةةن تلكةةةم النصةةةائح اخلالةةةدة لفقهةةةاء مدرسةةةة أهةةةل البيةةةة 
 )عليهم السالم(، وقد محلة أمهية خاصة لعدة أسباب، منها:

إهنا صادرة من عاِلِّ حكيم جاوز الثمانني من عمره، قضةى حياتةه  (١
ةةربجتجت  ةةا احل يةةاة والقةةى شةةن بةةني بطةةون الكتةةب يف شةةن العلةةوم، خجت

أصةةةناف الصةةةعاب، ولةةةاف خمتلةةةف الةةةبالد، وتعةةةرف علةةةى شةةةن 
أصةةناف العبةةاد، ورَس أسةةرة وحفةةدة جقةةلأ أفرادهةةا أعةةالم ومميةةزين 
وإستثنائيني من مجيةع اكهةاتف إان فهةي نصةيحة أتو بعةد  ربةة 
 جحةة ومتينةةة وهةةي مثةةال يقتةةدى بةه وليسةةة مةةن وحةةي االفكةةار 

يف كثةةري مةن كتةب الةرواايت األدبيةةة  واخلةوالر ورسةم املخيلةة كمةا
 وكتب اإلرشاد النظريةف

إهنةةا صةةادرة مةةن جهةةة دينيةةة عليةةاف فةةاملرجع الةةديين إمنةةا هةةو فقيةةه  (٢
جامع لشرائط الفتيةا و ثّةل اإلمةام املهةد  )عليةه السةالم( الةذ  
هةةو اخلليفةةة الشةةرعي للنةةو اخلةةال )صةةلى هللا عليةةه وآلةةه(، والنةةو 



 مقدمة الناشر

 ix  

ه وتعةاىل إىل اخللةقف ولةذا فالكلمةة الةيت هو رسول عن هللا سةبحان
تصةةدر مةةن شةةخص  ةةذا املسةةتوى واملقةةام سةةيكون وقعهةةا وأقرهةةا 
قةةري مةةا أن ختةةرج مةةن شةةخص آخةةر مهمةةا بلةة  شةة نهف إان، هةةي 
ليسة جمرد وصةية إمنةا دسةتور حيةاة وبةر م  عمةل يفةرت  بكةل 

 شاب مؤمن اإللتزام والعمل  اف

أ  اكميةع دومنةا إسةتثناءف إهنا وصية خالبة جيةل الشةباب ككةل  (٣
وهةةةذه مسةةةة خطةةةاب األنبيةةةاء واملرسةةةلني الةةةذين بعةةةثهم هللا تعةةةاىل إىل 
مجيع الناسف فمارس مساحة السيد السيستاين نصائحه هنا ووّجهها 
إىل اكميةةةةع دومنةةةةا اسةةةةتثناءف وهةةةةذا مةةةةنه  املرجعيةةةةة الدينيةةةةة العليةةةةا 

مرجع وإمةام مبمارسة الروح األبوية واإلرشاديةف فاملرجع الديين هو 
ومرشةةةد وأب للجميةةةع علةةةى حةةةد سةةةواء فةةةال  كنةةةه حصةةةر خطابةةةه 
األبو  بقومية معينة أو بلد معني أو فئة معينة أو حزب معةني، بةل 

 إن موضوعه هو اإلنسان ال قريف 

أتةةةة الوصةةةية شةةةاملة ومسةةةةتوعبة كميةةةع مةةةا حيتاجةةةه الشةةةةاب يف  (٤
منةةا بةةداايت حياتةةه وشةةبابه مةةن مجيةةع اكهةةاتف فمرحلةةة الشةةباب إ

تعةين بنةةاء الةةذات، وبنةةاء الةةروح، وبنةةاء الفكةةر، وبنةةاء الشخصةةية، 
وبناء السلو ، وبناء األسةرة، وبنةاء املسةتقبلف وقةد جةاءت هةذه 
الوصةةية متكاملةةة األلةةراف مسةةتوعبة مجيةةع الةة  حبيةة  تشةةكل 

 خارلة لريق أل  شاب يطمح للرقي والنجاح يف احلياةف
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لسةةةيد ركةةةز علةةةى جانةةةب مضةةةافاو إىل مجيةةةع مةةةا مةةةّر، فةةة ن مساحةةةة ا (٥
اإلختصاصات العلميةة وأمهيتهةا وضةرورة اإلبةداه فيهةاف كمةا ركةز 
علةةةةى جانةةةةب املةةةةرأة بشةةةةكل ملفةةةةة مكمةةةةالو تركيةةةةزه علةةةةى أمهيةةةةة 

 وضرورة البناء األسر  واإلجتماعيف

إن هذه الوصية حقاو فةب أن تتخةذ كمنصةة إنطةالق، وتوضةع كخارلةة 
الدنيا ويف اآلخرةف قد ال لريق، أل  شاب يطمح إىل النجاح يف احلياة 

ختلةةةو حيةةةاة أ  شةةةاب مةةةن الشةةةباب ويف وقةةةة مةةةن األوقةةةات مةةةن بةةةروز 
ظةةاهرة التطةةرف يف حياتةةهف فقةةد تةةرى شةةاابو إمةةا أن يتةةدين وي ةةا  بتدينةةه 
الظةةاهر  والشةةكلي فيحةةرم نفسةةه مةةن كثةةري مةةن فةةر  التقةةدم يف احليةةاة 
ى الةةةدنيا، وابلنهايةةةة فهةةةو ال يضةةةيف سةةةوى شخصةةةية إضةةةافية عالةةةة علةةة

اعتمعف وإمةا قةد تةراه يتطةرف يف ابتعةاده عةن الةدين ويةن مر ابلظةواهر 
املادية والعيش املاد  البح  فال يرى لعماو يف هذه احلياة سوى الكد 
والتعب من أجل مجةع املةال للمةال فهةو آلةة لةير إالف وقالبةاو مةا تةؤد  
ا مثل هذه احلياة اىل كئابة واىل ضةجر قةد يصةل اىل حةد االنتحةارف بينمة

باب فيما إاا التزمها هذه الوصية النادرة  كن  ا أن تضمن سعادة الش
 وعمل  اف

 الفقهاء واإلعالم
يةةةةرتدد سةةةةؤال بةةةةني احلةةةةني واآلخةةةةةر وال سةةةةيما علةةةةى ألسةةةةنة الشةةةةةباب 
مستفسةةةرين عةةةن ظةةةاهرة عةةةدم ظهةةةور مراجةةةع الةةةدين الكبةةةار كسةةةماحة 
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خةالبوا السيد السيستاين )مد ظله( على شاشات التلفةزة واإلعةالم لي
حمبيهم ومقلديهم، ويدلوا بتعليماهتم وإرشاداهتم إليهم بشةكل مباشةرف 
ف ن ال  سيكون له أعظم األقر، ويزيد من العالقة واملودة بني القائد 
وأتباعةةةهف فلمةةةااا ال تكةةةون هةةةذه النصةةةيحة ال ةةةراء تبةةة  بشةةةكل مرئةةةي 

 ومسموه عرب وسائل اإلعالم العامة؟ 

 ؤل،  كن اإلشارة إىل ما يلي:ويف معر  اكواب على هذا التسا

كونةةه قةةد يكةةون  بعةةاو مةةن  ( إن أصةةل اإلشةةكال ال يبةةدو مسةةتقيماو ١
تعةةّود وأتقلةةم كثةةري مةةن النةةاس علةةى التعةةالي اليةةومي مةةع اكهةةات 
السياسية احلاكمةف بينما علماء الدين الكبار ويف موقعية الزعامة 
الدينية والروحية ف هنم قالباو ال يظهةرون علةى وسةائل اإلعةالم إال 

 عند الضرورةف 

يف قضةية مةا، يسةتوجب ( إن الظهور اإلعالمةي يف مناسةبة مةا، أو ٢
احلضةةةةةور الةةةةةدائم يف كةةةةةل مناسةةةةةبة ويف كةةةةةل قضةةةةةيةف واحلضةةةةةور 
اإلعالمي الدائم لكبار العلماء والفقهاء فضالو عن قريهم يقلل 
مةن هيبةتهم ومكةانتهم وشةدة اإلنتبةاه إلةيهم ومتةابعتهمف فالفقيةه 
مثالو ال خيرج على وسائل اإلعالم بل وال يتكلم يف الش ن العام 

ورة، لكنه يف الوقة ااته إن نطق بكلمتني ف هنما إال عند الضر 
يهزان العاِل  سرهف إان هنا  سّر فب أن يقفهةم وفةن فةب أن 

 يقدر ف 
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( إن الظهةةةور اإلعالمةةةي الةةةدائم هةةةو عةةةادة مةةةا يكةةةون مةةةن شةةة ن ٣
املتصدين لممور اإلدارية والتنفيذيةة واإلجرائيةة حبية  تفةر  

اليومية وفقاو للمت ريات عليهم احلاجة اليومية وتفاصيل احلياة 
واألحةةةدا ف بينمةةةا علمةةةاء الةةةدين وخاصةةةة كبةةةار الفقهةةةاء، بةةةل 
عموم العلماء يف مجيع احلقول العلمية واكامعات الكربى قد 
ال يةةةةرى ابلظهةةةةور والتحةةةةد  إال  دراوف بةةةةل إن بعةةةة  زعمةةةةاء 
احلةةةوزات العلميةةةة وبعةةة  عمةةةداء كةةةربى اكامعةةةات العريقةةةة ِل 

ور إعالمةةي  ةةم حبيةةاهتم كلهةةا وال يتحةةد  التةة ريخ عةةن أ  ظهةة
 مرة واحدةف 

( إن آليات التعالي اإلعالمةي املعاصةر ابتةة مةن اخلطةورة مبكةان ٤
يف فةةةةن تناقةةةةل األخبةةةةار ولريقةةةةة عرضةةةةها، وف تنةةةةافر وصةةةةراه 
اكهات اإلعالمية على تسجيل سبق يف نقل األحدا  يتسبب  
كثةةةرياو مةةةا يف زعزعةةةةة األوضةةةاه العامةةةةة ويةةةؤد  إىل إضةةةةرار وإىل 

مةل الوقةة خمالر يصعب حينئذ إصالحها بسةبب التسةاره وعا
هةةو أمةةر يةةدعو للحةةذر الشةةديدف وهنةةا يقتضةةي مبةةن حيمةةل أمانةةة 
إنسةةانية وأمانةةة شةةرعية  ةةاه جمتمعةةه وبلةةده ال بةةد وأن يكةةون يف 
أعلى درجات احليطة واحلذر من إدخال اعتمع يف أتةون القلةق 
واحلةةةرية والضةةةياه، فكيةةةف ابلفقهةةةاء أمنةةةاء الرسةةةل علةةةى الةةةدين 

ومةةا بعةةد املةةاءة قبةةل أن ينةةبر وأهلةةه؟ فةة ن الفقيةةه يعةةد للمةةاءة 
 ببنة شفةف 
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مةةن هنةةةا، هنيةةب ابملةةةؤمنني الكةةةرام، وابحملبةةني واملخلصةةةني، التةةةواقني إىل 
متابعةة مراجةع الةدين العظةام والتشةرف بةرؤيتهم واإلسةتماه إلةيهم عةرب 
وسائل اإلعالم أن يعوا هذه املخالر وأن يعوا الظروف اليت حتيط  م 

إلحتيالةةات الةةيت هةةي يف الواقةةع مةةن وتضةةطرهم إىل إختةةاا مثةةل هةةذه ا
أجل املؤمنني أنفسهم ومصلحتهم ابلدرجة األوىلف وإال ف ن التجارب 
العملية اليت ينقلها زوار املراجع العظام يف مقارهم تشهد وتؤكد مدى 
سةةعادهتم وفةةرحتهم بلقةةاء املةةؤمنني والتحةةد  إلةةيهم واإلسةةتماه مةةنهم 

اجةع الةدين وشةدة أتقةرهم فضالو عن الزوار أنفسةهم وشة فهم بلقةاء مر 
  م، وإال فلير يف األصل مانع أساساو لو ال هذه الظروف واحملاايرف

  مراجع الدين؟كيف نتواصل مع 
التواصل بني الزعامة الروحية وبني املؤمنني أصل ال نقةا  فيةهف فةاملرجع 

مثرة حياته العلمية والروحية من أجةل إيصةال  -سلفاو  -الديين قد نذر 
بياء والرسل إىل الناس بشكلها السليم لتتم عملية إبال  كلمة أمانة األن

هللا إىل عبةةادهف وكانةةة احليةةاة يف عصةةر النبةةوة ومةةا بعةةدها لفةةرتات لويلةةة 
سةةةهلة وبسةةةيطة إا كةةةان النةةةو )صةةةلى هللا عليةةةه وآلةةةه( فلةةةر يف فنةةةاء 
املسةةجد ويسةةتقبل النةةاس يوميةةاوف وهكةةذا حيةةدقنا التةة ريخ عةةن أبةةرز أسةةتاا 

سالمية من أهل البيةة علةيهم السةالم اإلمةام جعفةر الصةادق للعلوم اإل
)عليه السالم( ابإلضافة إىل حلقات درسه الشهرية واليت كانة تقتصةر 
علةةى العلمةةاء والبةةاحثني، إال إنةةه كةةان فلةةر يف مسةةجد النةةو يف املدينةةة 
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ويراجعةةةةةه النةةةةةاس ويسةةةةة لونه ويسرتشةةةةةدون ررائةةةةةه وإرشةةةةةاداته إىل درجةةةةةة 
الناس واإلستيئناس  مف إال أن تعقيد احلياة املعاصةرة  املاللفة مع عامة

من مجيع جوانبها حي  أصبحة الدنيا قرية ص رية بفضل قورة تقنيات 
التواصةل وكثةرة املةراجعني واملستفسةةرين، وبسةبب تفتةق العلةوم وفروعهةةا 
واشةةةةتقاقاهتا حيةةةة  فرضةةةةة واقعةةةةاو فكةةةةرايو وحبثيةةةةاو ضةةةةخماو وكبةةةةرياو علةةةةى 

هي  عن األوضةاه االجتماعيةة والسياسةية العاصةفة احلوزات العلمية،  
وإىل جانبهةةا الظةةروف األمنيةةة واملخةةالر الةةيت ترافقهةةا، كةةل الةة  وقةةريه، 
جعةةل مهمةةة مراجةةع الةةدين يف قايةةة الصةةعوبة ويف قايةةة العسةةر واحليطةةة 
واحلةةذر، فتسةةبب يف حرمةةان حيةةاة البسةةالة املشةةهودة أايم عصةةر النبةةوة 

 ات هللا عليه وعليهم أمجعني(فوأايم األئمة الطاهرين )صلو 

ومةةةع كةةةل الةةة ، فةةة ن األمةةةر ال يبةةةدو ابملعضةةةل واملشةةةكل قةةةري قابةةةل 
للحةةةلف فةةةة ن وسةةةةائل اإلتصةةةةال وحفةةةت التواصةةةةل مةةةةع مراجةةةةع الةةةةدين 
والفقهاء وأعالم احلوزات العلمية قائم عرب خمتلف الطرق مع مجيع ما 
اكر من عقبات وصعوابتف فعلى حةد التحةد  والتصةريح للمةؤمنني 

 ن مةةا يريةةد املرجةةع الةةديين إبالقةةه وإيصةةاله إىل املةةؤمنني فهةةو يصةةدر فةة
بتعليماتةةةه إمةةةا عةةةرب خمطولةةةة خمتومةةةة متمةةةه الشةةةريف، وإمةةةا أن يتبةةة  
مكتبةةةةه اخلةةةةا  نشةةةةر بيةةةةان حمةةةةدد مةةةةا مةةةةن خةةةةالل املوقةةةةع األلكةةةةرتوين 
للمكتبف أو ما يصدر عن املكاتب املنتشرة يف خمتلف األقطار واليت 

شةرعيون لةه  ثلةون وجهةات نظةره وآرائةه وفتةاواه يشرف عليها وكةالء 
وإرشاداته وتعليماته كل حسب حةدوده والصةالحيات املمنوحةة إليةهف 
وإمةةا علةةى حةةد اللقةةاء والتشةةرف ابحلضةةور، فةة ن املراجةةع العظةةام مةةع 
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ضةةةيق وقةةةتهم وكثةةةرة مشةةةاقلهم يف القضةةةااي الكةةةربى فةةة هنم ال ينفكةةةون 
العةاِل علةى اخةتالف ألةواهنم  يومياو من إستقبال املؤمنني مةن شةن بقةاه

والسنتهم، بل ومنهم من فعل وقتني صةباحاو ومسةاءو السةتقبال الةزوار 
 الكرامف 

وهنا نود تشجيع املؤمنني وال سيما الشباب برتتيب زايرات دوريةة 
أقنةاء فةرتات العطةةل الدراسةية يةةزورون  ةا املقامةةات الشةريفة ألئمةةة 

رق األوسةط، وف يعرجةوا أهل البية )عليهم السالم( يف بالد الشة
على زايرة ولقاء مراجع الدين والفقهاء وأساتذة احلوزات العلميةف 
مضةةةةافاو إىل زايرة اآللر التارخييةةةةة الةةةةيت تسةةةةهم بشةةةةدهم حبضةةةةارهتم 
وأترخيهةةةم وتةةةراقهم الةةةذ   تةةةد إىل آالف السةةةنني يف بةةةالد مةةةا بةةةني 

 النهرين وقريهاف
 

 





 

 

 

 لسؤالا نص
 

 
 
 
 
 
 
 





 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

هللا حتيّةةةةة ليبةةةةة للمرجةةةةع الةةةةديين األعلةةةةى مساحةةةةة آيةةةةة 
العظمةةةى السةةةيد علةةةي احلسةةةيين السيسةةةتاين )دام ظلّةةةه 

 الوارف(

حنةةن مجةةع  مةةن الشةةباب اكةةامعي ومةةن الةةذين ينشةةطون 
يف اعةةةال اإلجتمةةةاعي، نرجةةةوا التفّضةةةل علينةةةا بةةةبع  
النصةةائح الةةيت تنفعنةةا يف هةةذه األاّيم والةةيت توضةةح دور 
الشةةةباب ومةةةااا يتطلّةةةب مةةةنهم لكةةةي  ارسةةةوا دورهةةةم، 

 ائح اليت تنفعهم برأيكم الكرميفوقريها من النص

 مجع  من الشباب اكامعي والناشطني االجتماعيني

 

 
 





 

 

 

 نص
 الوصاايائح النص

 

 
 
 
 
 
 
 





 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على 
 حممٍد وآله الطاهرين

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

الذين يعنيين مةن أمةرهم مةا  -أّما بعد ف ّنين أوصي الشباب األعزاء 
بثمةةان وصةةااي هةةي  ةةام السةةعادة يف  -يعنيةةين مةةن أمةةر نفسةةي وأهلةةي 

هةةذه احليةةاة ومةةا بعةةدها، وهةةي خالصةةة رسةةائل هللا سةةبحانه إىل خلقةةه 
ن عباده، وما أفضة إليه  ارّب وانتهى وعظة احلكماء والصاحلني م

 فإليه علمي

فةةال يفةةرلن  ف: لةةزوم االعتقةةاد احلةةق ابهلل سةةبحانه والةةدار اآلخةةرةاألوىل
أحدكم  ذا االعتقاد حبالٍ  بعد أن دّلة عليةه األدلّةة الواضةحة وقضةى 

 -إاا سرب اإلنسان أقواره  -به املنه  القومي، فكل كائن يف هذا العاِل 
صةةنع بةةديع يةةدّل علةةى صةةانع قةةدير وخةةالق عظةةيم، وقةةد توالةةة سةةبحانه 
رسةةائله مةةن خةةالل أنبيائةةه للتةةذكري بةةذل ، وقةةد أابن فيهةةا عةةّز وجةةل أّن 

مضةةمار يبلةةو فيةةه عبةةاده أيّهةةم  -كمةةا رمسهةةا هةةو   -حقيقةةة هةةذه احليةةاة 
أحسن عمالو، فمةن حجةب عنةه وجةود هللا سةبحانه والةدار اآلخةرة فقةد 

ملسةةرية اة معناهةةا وآفاقهةةا وعاقبتهةةا وأظلمةةة عليةةه اقةةاب عنةةه مةةن احليةة
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مةةنكم علةةى اعتقةةاده بةةذل ، وليجعلةةه أعةةّز  ٍ فيهةةا، فليحةةافت كةةّل واحةةد
األشةةياء لديةةه كمةةا هةةو أمّههةةا، بةةل يسةةعى إىل أن يةةزداد بةةه يقينةةاو واعتبةةاراو 
حةةّن يكةةون حاضةةراو عنةةده، ينظةةر إليةةه ابلبصةةرية النافةةذة والرؤيةةة الثاقبةةة، 

 .مد القوم السرىوعند الصباح حي

وإاا وجد املرء من نفسه يف برهة من عنفوان شةبابه ضةعفاو يف ديةٍن مثةل 
أو رقبةةةٍ يف ملةةةّذةٍ فةةال يقطعةةن ارتبالةةه ابهلل سةةةبحانه  تثاقةةٍل عةةن فريضةةةٍ 

وتعاىل  اماو، فيصّعب على نفسه سبيل الرجعة، ولةيعلم أّن اإلنسةان إاا 
تنّكر ألمر هللا سةبحانه يف حالةة الشةعور ابلقةّوة والعافيةة اقةرتاراو  ةا ف نّةه 
يةةؤوب إليةةه تعةةاىل يف مةةوالن العجةةز والضةةعف اضةةطراراو، فليت مةةل حةةني 

يف مةةا هةةو مقبةةل عليةةه مةةن  -الةةذ  ال يتجةةاوز مةةّدة حمةةدودة  -انةةه عنفو 
 .مراحل الضعف والوهن واملر  والشيخوخة

وإاّيه أن ينزلق إىل التشكي  يف املبةادل الثابتةة لتوجيةه مشةروعية ممارسةاته 
وسةلوكه اقتفةاءو لشةةبهات ِل يصةرب علةى متابعةةة البحة  فيهةا، أو اسرتسةةاالو 

  ضةةةجة أو اقةةةرتاراو مبلةةةّذات هةةةذه احليةةةاة يف االعتمةةةاد علةةةى أفكةةةاٍر قةةةري
وزبرجهةةةةةا، أو امتعاضةةةةةاو مةةةةةن إسةةةةةت الل بعةةةةةٍ  السةةةةةم الةةةةةدين للمقاصةةةةةد 

 .الشخصّية، ف ّن احلق ال يقاس ابلرجال بل يقاس الرجال ابحلق

االّتصاف حبسن اخللق، ف نّه جامع للفضائل الكثةرية مةن احلكمةة  :الثانية
حللةةم والصةةرب وقريهةةا، وهةةو بةةذل  والةةرتّو  والرفةةق والتواضةةع والتةةدبري وا
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مةةةةن أهةةةةّم أسةةةةباب السةةةةعادة يف الةةةةدنيا واآلخةةةةرة، وأقةةةةرب النةةةةاس إىل هللا 
سةةبحانه وأققلهةةم ميةةزا و يف يةةومٍ  ختةةّف فيةةه املةةوازين هةةو أحسةةنهم أخالقةةاو، 
فليقحّسن أحدكم أخالقه مع أبويه وأهله وأوالده وأصدقائه وعاّمة الناس، 

هملةةةّن نفسةةةه بةةةل حياسةةةبها ويسةةةوقها فةةة ن وجةةةد مةةةن نفسةةةه قصةةةوراو فةةةال ي
ابحلكمةةةة إىل قايتةةةه، فةةة ن وجةةةد  ّنعةةةاو منهةةةا فةةةال ييةةة س بةةةل يتكلّةةةف اخللةةةق 
احلسن، ف نّه ما تكّلف امرؤ  لباه قوم إالّ كان منهم، وهو يف مسعاه هذا 

 .أكثر قواابو عند هللا سبحانه ممّن فد ال  بطبعه

جهاد النفر فيه، السعي يف إتقان مهنة و كسب ختّصص، وإ :الثالثة
والكةةدح ألجلةةةه، فةة ّن فيةةةه بركةةةات كثةةرية يشةةة ل بةةةه قسةةماو مةةةن وقتةةةه، 
وينفق به على نفسه وعائلته، وينفع به جمتمعه، ويستعني به على فعل 
اخلةةةريات، ويكتسةةةب بةةةه التجةةةارب الةةةيت تصةةةقل عقلةةةه وتزيةةةد خربتةةةه، 
ر ويطيب به ماله، ف ّن املال كّلما كان التعب يف حتصيله أكثر كان أكث

ليبةةاو وبركةةة، كمةةا أّن هللا سةةبحانه وتعةةاىل حيةةّب اإلنسةةان الكةةادح الةةذ  
فهةةد نفسةةه ابلكسةةب والعمةةل، ويةةب   العالةةل واملهمةةل ممّةةن يكةةون  
كاّل و على قريه، أو يقضي أوقاته ابللهو واللعب، فال ينقضنَي شباب 

فةةة ّن هللا سةةةبحانه جعةةةل يف كم مةةةن دون إتقةةةان مهنةةةة أو ختّصةةةص ٍ أحةةةد 
اتٍ  نفسةةّيةٍ  و جسةةةديّةٍ  ليكةةّون املةةةرء مةةن خال ةةةا رأس الشةةباب لاقةةة

 .مالٍ  حلياته، فال يضيعّن ابلتلّهي واإلمهال
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وليهتم كّل واحٍد مبهنته وختّصصه حن يتقنها، فال يقولّن ب ري علم وال 
يعملةةةّن علةةةى قةةةري خةةةربة، بةةةل يعتةةةذر فيمةةةا ال يسةةةتطيعه أو يعلمةةةه أو 

 نّه أزكةى لةه وأجلةب للوقةوق بةه، فلريجع إىل قريه ممن هو أخرب منه، ف
وليعمل عمله ووظيفته بنةجتفجتٍر واهتمام، وتذّوٍق وإقبال، فال يكون مّهه 
جمّرد مجع املال ولو مةن قةري حلّةه، ف نّةه ال بركةة يف املةال احلةرام، ومةن 
مجةةع مةةاالو مةةن قةةري حلّةةه ِل ومةةن مةةن أن يفةةتح هللا عليةةه مةةن الةةبالء مةةا 

د عنةةاٍء وابةةتالء، فةةال قةة  بةةه للمةةرء يف يضةةطّر إىل إنفاقةةه فيةةه مةةع مزيةة
 .الدنيا، وهو وابل عليه يف اآلخرة

 

َل  ُیِّب   یإنه هللَا َتعال  إذا َعمِّ
  يُتقَِّنهأحدُُکم َعَمالً أن 

 ﴾عن النيِب )صِلى هللا عليه وآله( ﴿
 

وليجعةل نفسةه ميةزا و بينةه وبةني قةريه فيكةون عملةه ل ةريه علةى حنةو مةةا 
لنفسةةه، وحيةةّب أن يعملةةه لةةه اآلخةةرون، وليحسةةن كمةةا حيةةب أن يعملةةه 

سن هللا سبحانه إليه، ولرياه أخالقيات املهنة ولياقاهتا، فال يتشةب   حيق
ابلطةةةةرق الوضةةةةيعة الةةةةيت يسةةةةتحي مةةةةن أن يعلنهةةةةا، ولةةةةيعلم أن العامةةةةل 
واملتخّصةةص مةةؤ ن علةةى عملةةه مةةن قِّبجتةةل مةةن يعمةةل لةةه ويرجةةع إليةةةه، 

» 
 

« 
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رن خيانته من حي  ال يعلةم، فة ّن هللا تعةاىل فليكن  صحاو له، وليحذ
رقيب عليه و ظر إىل عمله، ومسةتوٍف منةه إن عةاجالو أو آجةالو، وأّن 
اخليانة وال در  ما أقبح األعمال عند هللا سبحانه وأخطرها من حي  

 .العواقب واآللر

وليهةةةتّم األلبةةةاء بةةةني أهةةةل املهةةةن مبزيةةةد اهتمةةةام  ةةةذه النصةةةائح ألهنةةةم 
مع نفوس الناس وأبداهنم، فليحذرن كل احلذر من ختّطى ما  يتعاملون

وقةةد قةةال  .تقةةّدم ف نّةةه يةةؤول إىل سةةوء العاقبةةة وإّن قةةداو لنةةاظره قريةةب
تجتةةةالقوا عجتلجتةةةى  *سةةةبحانه عةةةّز مةةةن قائةةةل: ﴿وجتيرةةةل  لِّلرمقطجتفِّفِّةةةنيجت  الَةةةذِّينجت إِّاجتا اكر

فقونجت  تةجتور رقونجت وجتإِّاجتا كجتالقوهقمر أجتور وجتزجتنقوهق  *الَناسِّ يجتسر أجتالجت يجتظقةنأ أقولجتئِّة جت  *مر خيقرسِّ
عقوققونجت﴾، وعن النّو )صّلى هللا عليه وآله(:  إّن هللا تعاىل حيّب "أجتهَنقمر مجتبةر

 ."إاا عمل أحدكم عمالو أن يتقنه

وليهتم لاّلب العلم اكامعي واألساتذة فيه ابإلحالة مبا يتعّلق مبجال 
لميةة وخاّصةة علةم الطةب حةّن ختّصصهم مما انبثق يف سةائر املراكةز الع

يكةةون علمهةةم ومعةةاكتهم ملةةا يباشةةرونه يف املسةةتوى املعاصةةر يف جمالةةه، 
بةةةل علةةةيهم أن يهتّمةةةوا بتطةةةوير العلةةةوم مةةةن خةةةالل املقةةةاالت العلميةةةة 
النافعةةةةة واالكتشةةةةافات الرائةةةةدة، ولينافسةةةةوا املراكةةةةز العلميةةةةة األخةةةةرى 

د تالمةةذة ل ةةريهم يف ابإلمكةةا ت املتاحةةة، وليةة نفوا مةةن أن يكونةةوا جمةةرّ 
تعّلمهةةا ومسةةتهلكني لةةألالت واألدوات الةةيت يصةةنعوهنا، بةةل يسةةامهوا 
مسةةةامهة فّعالةةةة يف صةةةناعة العلةةةم وتوليةةةده وانتاجةةةه، كمةةةا كةةةان آابؤهةةةم 
رّواداو فيها وقادةو  ا يف أزمنة سابقة، وليسة أمة أوىل من أمة بذل ، 
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والشةةباب ممّةةن  تةةاز وعلةةيكم برعايةةة القابليّةةات املتميّةةزة بةةني الناشةةئني 
ابلنبةةةةو  ويبةةةةدو عليةةةةه التفةةةةّوق والةةةةذكاء حةةةةّن إاا كةةةةان مةةةةن الطبقةةةةات 
الضعيفة وأعينوهم مثل إعانتكم ألبنائكم حّن يبل وا املبال  العالية يف 
العلةةةم النةةةافع، فيكتةةةب لكةةةم مثةةةل نتةةةاج عملهةةةم وينتفةةةع بةةةه جمةةةتمعكم 

 .وخلفكم

ب مةةذامها، فمةةا مةةن : التةةزام مكةةارم األفعةةال واألخةةالق و نّةةالرابعةةة
سعادٍة وخرٍي إاّل ومبناها فضيلة، وما من شقاءٍ  وشةّرٍ  ةةة عةدا مةا خيتةرب 

 هللا به عباده ةة إالّ ومنشؤهق رايلة، وقد صدق هللا سبحانه إا قال 

 

يَبٍة فَبَِّما    َوَما َأَصاَبُكْم مِّْن ُمصِّ
  َكَسَبْت أَْيدِّيُكْم َويَ ْعُفو َعْن َكثِّيٍ 

 ﴾۰٣ آية، الشورىالقرآن الكرمي، سورة  ﴿
 

فمةةن اخلصةةال الفاضةةلة: احملاسةةبة للةةنفر، والعفةةاف يف املظهةةر والنظةةر 
والسةةةةلو ، والصةةةةدق يف القةةةةول، والصةةةةلة لمرحةةةةام، واألداء لممانةةةةة 

« » 
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والوفاء ابلعهود وااللتزامات، واحلزم يف احلق، والرتفع عةن التصةّرفات 
 .الوضيعة والسلوكّيات السخيفة

ومةةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةةةذاّم اخلصةةةةةةةةةةةال: العصةةةةةةةةةةبّيات املمقوتةةةةةةةةةةةة، واالنفعةةةةةةةةةةةاالت 
السةةةريعة،واملالهي ا ابطةةةة، ومةةةراءاة النةةةاس، واإلسةةةراف عنةةةد ال ةةة ، 
واالعتداء عنةد الفقةر، والتةربّم عنةد الةبالء، واإلسةاءة إىل اآلخةرين وال 
سّيما الضعفاء، وهدر األموال، وكفران النعم، والعةّزة ابإلف، واإلعانةة 

مد على ما ِل يفعلهعلى الظل  .م والعدوان، وحب املرء أن حيق

وأؤكةةد علةةى الفتيةةات يف أمةةر العفةةاف، فةة ّن املةةرأة لظرافتهةةا أكثةةر أتّاايو 
وتضةةّرراو ابلسةةلبيات النا ةةة عةةن عةةدم احلةةذر  ةةاه الةة ، فةةال ينخةةدعن 
ابلعوالةةف الزائفةةة وال يلجةةن يف التعلقةةات العةةابرة ممةةا تنقضةةي ملةةّذهتا، 

ومنّ صاهتاف فال ينب ةي للفتيةات التفكةري إالّ يف حيةاة  وتبقى مضاعفاهتا
مسةةتقّرة  لةة  مقّومةةات الصةةالح والسةةعادة، ومةةا أوقةةر املةةرأة احملافظةةة 
علةةى ققلهةةا ومتانتهةةا احملتشةةمة يف مظهرهةةا وتصةةرفاهتا، املشةة ولة  مةةور 

 .حياهتا وعملها ودراستها

دون : االهتمةةةةام بتكةةةةوين األسةةةةرة ابلةةةةزواج و اإلجنةةةةاب مةةةةن اخلامسةةةةة
أتخري، ف ّن ال  أنرق لإلنسان ومتعة، وابعة ق علةى اكةّد يف العمةل، 
وموجبق للوقار والشعور ابملسؤولية، واسةتثمار للطاقةات ليةوم احلاجةة 
ووقاية للمرء عن كثرٍي مةن املعةاين احملظةورة والوضةيعة حةن ورد أّن مةن 
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تزوّج فقد أحرز نصف دينه، وهو قبل ال  كّله سةنة الزمةة مةن أوكةد 
سنن احلياة وفطرة فطرت النفر عليها، ِل يفطم امةرؤ نفسةه عنهةا إالّ 
وقةةع يف احملةةااير وابتلةةى ابخلمةةول والتكاسةةل، وال خيةةافّن أحةةد  فيةةه فقةةراو 
ف ّن هللا سبحانه جعل يف الزواج من أسباب الةرزق مةا ال حيتسةبه املةرء 
ال يف ابدىء نظره، وليهتم أحدكم ملق من يتزوجها ودينها ومنبتهةا، و 

يبةال ن يف االهتمةام ابكمةال واملظهةر والوظيفةة ف نّةه اقةرتار سةرعان مةا 
ينكشف عنه ال طاء عنةد مةا تفصةح لةه احليةاة عةن جةّدها واختباراهتةا، 
وقد ورد يف احلةدي  التحةذير مةن الةزواج ابملةرأة حملة  مجا ةا، ولةيعلم 

 .أّن من تزوّج امرأة لدينها وخلقها بور  له فيها

وأولياؤهن من ترجيح الوظائف على تكوين األسةرة  ولتحذر الفتيات 
واالهتمةةةام  ةةةا، فةةة ّن الةةةزواج سةةةّنة أكيةةةدة يف احليةةةاة، والوظيفةةةة أشةةةبه 
ابلنوافل واملتّممات، ولير من احلكمة تر  تل   ذه، ومن قفل عن 
هةةةةذا املعةةةة  يف ريعةةةةان شةةةةبابه نةةةةدم عليهةةةةا عةةةةن قريةةةةب حةةةةني ال تنفعةةةةه 

 .د على ال الندامة، ويف  ارب احلياة شواه

وال حيةةةةّل ألوليةةةةائهّن عضةةةةلهن عةةةةن الةةةةزواج أو وضةةةةع العراقيةةةةل أمامةةةةه 
ابألعةةراف الةةيت ِل يلةةزم هللا  ةةا مثةةل امل ةةاالة يف املهةةور واالنتظةةار لبةةين 
األعمام أو السادات، ف ّن يف ال  مفاسد عظيمة ال يطلعون عليهةا، 

إالّ للنصةح وليعلم أّن هللا سبحانه ِل فعل الواليةة لةألابء علةى البنةات 
 ن واحلر  على صالحهن و من حبر امرأة ل ري صالحها فقةد ابء 
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إبٍف دائمٍ  ما دامة تعاين من آلر صنيعه وفتح على نفسه بذل  ابابو 
 .من أبواب النريان

: السةةةعي يف أعمةةةال الةةةرّب ونفةةةع النةةةاس وال سةةةّيما مةةةا يتعلّةةةق السادسةةةة
لصةةةاحل العةةةاّم، فةةة ّن فيهةةةا بشةةةؤون األيتةةةام واألرامةةةل واحملةةةرومني ومراعةةةاة ا

تنميةةة لإل ةةان وهتةةذيباو للةةنفر وزكةةاة ملةةا أوتيةةه املةةرء مةةن نعةةم وخةةريات، 
وفيهةةةا سةةةّن للفضةةةيلة وتعةةةاون علةةةى الةةةرّب والتقةةةوى وأداء صةةةامة لممةةةر 
ابملعةةةروف والنهةةةي عةةةن املنكةةةر، ومسةةةاعدة ألوليةةةاء األمةةةور علةةةى حفةةةت 

ري حةةال اعتمةةع إىل النظةةام العةةاّم ورعايةةة املصةةاحل العامةةة، وموجةةب  لت يةة
األفضةةةل، فهةةةو بركةةةة يف هةةةذه الةةةدنيا ورصةةةيد لألخةةةرة، وإّن هللا سةةةبحانه 
حيةةّب اعتمةةع املتكافةةل املتةة زر الةةذ  يهةةّتم املةةرء فيةةه  مةةوم إخوانةةه وبةةين 

وقةد قةال عةّز مةن قائةل:  .نوعه وحيّب  م من اخلري مثل ما حيةّب لنفسةه
ةنجت الَسةمجتاءِّ﴾، ﴿وجتلجتور أجتَن أجتهرلجت الرققرجتى آمجتنقوار وجتا ةاٍت مِّّ نجتا عجتلجتيرهِّم بةجترجتكجت تَةقجتوار لجتفجتتجتحر

ةهِّمر﴾، وقةال النةّو  :وقال قوا مجتةا  ِّجتنفقسِّ ٍم حجتَن يةق جتريِّّ ق مجتا بِّقجتور ﴿إَِّن اّلَلجت ال يةق جتريِّّ
ال يةةةؤمن أحةةدكم حةةةّن حيةةّب ألخيةةةه مةةا حيةةةّب ")صةةّلى هللا عليةةةه وآلةةه(: 

من سّن سنة حسةنة "ال أيضاو: ، وق"لنفسه ويكره ألخيه ما يكره لنفسه
 ."فله أجرها وأجر من عمل  ا

سةةن كةةّل امةةرل و جت شةةيئاو مةةن شةةؤون اآلخةةرين أمةةر مةةا السةةابعة : أن حيق
سواء يف األسرة أو يف اعتمةع، فليقحسةن اآلابء رعايةة أوالدهةم تواّله، 

واألزواج رعايةة أهةاليهم وليتجّنبةةوا العنةف والقسةوة حةةّن فيمةا اقتضةةى 
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املوقةةف احلةةةزم رعايةةةةو للحكمةةةة وحفاظةةةاو علةةةى األسةةةرة واعتمةةةع ، فةةة ّن 
أسةةةاليب احلةةةزم ال تنحصةةةر ابإليةةةذاء اكسةةةد  أو األلفةةةا  النابيةةةة بةةةل 

ومناه  تربوية أخرى فةدها مةن حبة  عنهةا وشةاور أهةل هنا  أدوات 
اخلةةةربة واحلكمةةةة بشةةة هنا، بةةةل األسةةةاليب القاسةةةية كثةةةرياو مةةةا تةةةؤّد  إىل 
عكةر املطلةوب بتجةّذر احلالةة الةيت يةراد عالجهةا وانكسةار الشةةخص 
الةةذ  يقةةراد إصةةالحه، وال خةةري يف حةةزمٍ  يقتضةةي ظقلمةةاو، وال يف عةةالج 

 .خلطٍ  مطيئة

 

 یَما بَِّقْوٍم َحته  يُ َغيُِِّ إِّنه اَّللهَ ال  
ُوا هِّمْ  يُ َغيِِّ َنُفسِّ   َما ِبِّ

 ﴾١١ آية، القرآن الكرمي، سورة الِرعد ﴿

 

مةةن أمةور اعتمةع فليهةةتم بةه ولةيكن  صةةحاو  ةم فيةةه وال  ومةن وّ  أمةراو 
خيوهنم فيما ي يب عنهم من واجباته، فة ّن هللا سةبحانه متةولٍّ ألمةورهم 
وأمره مجيعاو و سوف يس له يوم القيامة سؤاالو حثيثاو، فال ينفقن أموال 
النةةاس يف قةةري حّلهةةا، وال يقةةّررن قةةراراو يف قةةري جهةةة النصةةح  ةةم، وال 

ن موقعةةةةه لتكةةةةوين فئةةةةة وحةةةةزب يتسةةةةرّت بعضةةةةهم علةةةةى بعةةةةٍ  يسةةةةت لّ 

« » 
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ويتبةادلون املنةةافع احملظةةورة واألمةةوال املشةةبوهة، ويزحيةةون اآلخةةرين عةةن 
مواضةةةع يسةةةتحقوهنا أو  نعةةةون عةةةنهم خةةةدمات يسةةةتوجبوهنا، ولةةةيكن 
عمله كميةع النةاس علةى وجةه واحةد فةال فعلةه سةبيالو للمجةازاة علةى 

ان أو قري ال ، ف ّن وفةاء احلقةوق حقوق خاّصة عليه لقرابة أو إحس
اخلاّصة ابحلةق العةام جةور وفسةاد، فة ن سةا  لة  تةرجيح أحةد فعلية  
برتجةيح الضةعيف الةةذ  ال حيلةة لةه وال جهةةة وراءهق وال معةني لةه علةةى 
أخةةذ حّقةةه إالّ هللا سةةبحانهف وال يسةةتظهرّن أحةةد يف توجيةةه عملةةه بةةدين 

علةى املبةادل احلّقةة مةن أو مذهب، ف ّن الدين واملذاهب احلّقة قائمةة 
رعاية العدل واإلحسان واألمانة وقريها، وقد قال هللا سبحانه: ﴿لجتقجتدر 
 ،﴾ لربةجتيِّّنجتاتِّ وجتأجتنزجتلرنجتا مجتعجتهقمق الركِّتجتابجت وجتالرمِّيزجتانجت لِّيةجتققةومجت النَةاسق أجتررسجتلرنجتا رقسقلجتنجتا ابِّ

يةةه إيّن مسعةةة رسةةول هللا )صةةّلى هللا عل"وقةةال اإلمةةام )عليةةه السةةالم(: 
ةةا  ةةذق لِّلَضةةعِّيفِّ فِّيهجت وآلةةه( يقةةول يف قةةري مةةولن: لةةنر تةققجتةةَدسجت أقَمةةة  ال يةقؤرخجت

َقهق مِّنجت الرقجتوِّ ِّّ قجتريرجت مقتةجتعرتِّعٍ  ف فمن ب  على قري ال  فقد زّين لنفسه "حجت
األمةةةاين الزائفةةةة واآلمةةةال الكاابةةةة، وأحةةةّق النةةةاس  ئمةةةة العةةةدل كةةةالنّو 

لي )عليه السالم(، واحلسني الشهيد )صّلى هللا عليه وآله(، واإلمام ع
)عليةةةه السةةةالم( أعملهةةةم  قةةةوا م وأتةةةبعهم لسةةةريهتم، وليلتةةةزم املتةةةو  
ألمور الناس مبطالعة رسةالة اإلمةام علةي )عليةه السةالم( ملالة  األشةرت 
عندما بعثه إىل مصر، ف هّنا وصةف جةامع ملبةادل العةدل وأداء األمانةة 

سةب مةا يناسةب حالةه، وكّلمةا كةان حب وهو  فع  للوالة ومن دوهنم كل  
 .ما تواّله املرء أوسع كان ال  له ألزم وآكد
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: أن يتحلّةةةةى املةةةةرء بةةةةروح الةةةةتعّلم وهةةةةّم االزدايد مةةةةن احلكمةةةةة الثامنةةةةة
واملعرفةةةةة يف مجيةةةةع مراحةةةةل حياتةةةةه وخمتلةةةةف أحوالةةةةه، فيت مةةةةل أفعالةةةةةه 
وسجاايه وآلرها وينظر يف احلةواد  الةيت تةدور حولةه ونتائجهةا، حةن 

زداد يف كةةةّل يةةةوم معرفةةةة و ربةةةة وفضةةةالو، فةةة ّن هةةةذه احليةةةاة مدرسةةةة يةةة
متعّددة أبعادها، عميقة أقوارها، ال يست ين املرء فيها عةن التةزّود مةن 
العلةةم واملعرفةةة واخلةةربة، ففةةي كةةّل فعةةل وحةةد  داللةةة وعةةربة، ويف كةةّل 
واقعة رسالة وم ةزى، تفصةح ملةن أتّملهةا عمةا ينتمةي إليةه مةن الظةواهر 

ّثل ما يناسبها من العظات والعرب، فةال يسةت ين املةرء فيهةا والسنن ، و ق
عةةن التةةزود مةةن العلةةم واملعرفةةة واخلةةربة حةةّن يلقةةى هللا سةةبحانه، وكّلمةةا  
كةةان املةةرء أكثةةر تبّصةةراو أقنةةاه الةة  يف معرفةةة احلقةةائق عةةن مزيةةد مةةن 
ةةجت فةجتقجتةدر أقو  مجت جت التجارب واألخطاءف وقد قةال تعةاىل: ﴿وجتمجتةن يةقةؤرتجت احلِّكر وِّ

ثِّةةةرياو﴾، وقةةةال لنبيّةةةه )صةةةّلى هللا عليةةةه وآلةةةه(: ﴿وجتققةةةل َربِّّ زِّدرينِّ  او كجت ةةةرير خجت
 فعِّلرموا﴾

 

 احلِّْکَمَة فَ َقْد  يُ ْؤتَ َوَمن  
 ياً َکثِّ   ْياً خَ  یَ أُوتِّ 

 ﴾٦٩۲ القرآن الكرمي، سورة البقرة، آية ﴿
 

« » 
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 والتفكري: وينب ي للمرء أن ونر بكتٍب قالقة يتزّود منها ابلت ّمل

  أّو ا وأوالها: القرآن الكرمي فهو آخر رسالة من هللا سبحانه إىل خلقةه
وقةةةد أرسةةةلها إلةةةيهم ليثةةةري دفةةةائن العقةةةول ويفّجةةةر مةةةن خال ةةةا ينةةةابيع 
احلكمةةةة، ويلةةةنّي  ةةةا قسةةةاوة القلةةةوب، وقةةةد بةةةنّي فيهةةةا احلةةةواد  ضةةةرابو 
، لممثةةةال، فعلةةةى املةةةرء أن ال يةةةرت  تةةةالوة هةةةذا الكتةةةاب علةةةى نفسةةةه

يقشةعرها أنّةه يسةتمع إىل خطةاب هللا سةةبحانه لةه، ف نّةه تعةاىل أنةزل كتابةةه 
 .رسالة منه إىل مجيع العاملني

   ولنيها: هن  البالقة ف نّه على العموم تبيني ملضةامني القةرآن وإشةاراته
ّفةز يف املةةرء روح الت مةل والتفكةةري واالتّعةا  واحلكمةةةف   سةلوب بليةة  حيق

  مطالعته كّلمةا وجةد فراقةاو أو فرصةة، وليشةعر فال ينب ي للمرء أن يرت 
نفسه  نّه مّمن خيطب فةيهم اإلمةام )عليةه السةالم( كمةا يتمنّةاه، وليهةتّم 
برسةةالته )عليةةه السةةالم( إىل ابنةةه احلسةةن )عليةةه السةةالم( ف هّنةةا جائةةة 

 .ملثل هذه ال اية

  وللثهةةةةا: الصةةةةحيفة السةةةةّجادية ف هّنةةةةا تتضةةةةّمن أدعيةةةةة بلي ةةةةة تسةةةةتمّد
نها مةةةن القةةةرآن الكةةةرمي وفيهةةةا تعلةةةيم ملةةةا ينب ةةةي أن يكةةةون عليةةةه مضةةةامي

اإلنسان من توّجهات وهواجر ورؤى ولموح، وبيان لكيفيّةة حماسةبته 
لنفسه ونقده  ا ومكاشفتها مباايها وأسةرارها، وال سةّيما دعةاء مكةارم 

 .األخالق منها

ذكرة فهذه مثان وصااي هي أصول االستقامة يف احلياة وأركاهنا ، وهي ت
لير إاّل، إا فد املرء عليها نةور احلةق وضةياء احلقيقةة وصةفاء الفطةرة 
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وشةةةةواهد العقةةةةل و ةةةةارب احليةةةةاة قةةةةد نّبهةةةةة عليهةةةةا الرسةةةةائل اإل يةةةةة 
ومةةواعت املتبّصةةرين، فينب ةةي لكةةّل امةةرل أن وخةةذ  ةةا أو يسةةعى إليهةةا 
وال سةةّيما الشةةباب الةةذين هةةم يف عنفةةوان لةةاقتهم وقةةدراهتم اكسةةدية 

ية واليت هي رأس مال اإلنسان يف احلياة، ف ن فاهتم بعضةها أو والنفس
املرتبةةة العاليةةة منهةةا فليعملةةوا أّن أخةةذ القليةةل خةةري  مةةن تةةر  الكثةةري، 
وإدرا  البع  خري من فوات الكل، وقد قال سبحانه: ﴿فجتمجتنر يةجتعرمجتلر 

او يةجترجتهق * وجتمجتنر يةجتعرمجتلر مِّثرقالجت اجترٍَة شجت   .رًّا يةجترجتهق﴾مِّثرقالجت اجترٍَة خجترير

 

ْثقاَل َذرهٍة َخْياً يَ َرُه *   َفَمْن يَ ْعَمْل مِّ
ْثقاَل َذرهٍة َشرًّا يَ َرهُ   َوَمْن يَ ْعَمْل مِّ

 ﴾ ٨و ٧ ، آيةالزلزلةالقرآن الكرمي، سورة  ﴿
 

أس ل هللا أن يوفقكم ملا يفضي بكةم إىل السةعادة والسةداد يف اآلخةرة 
 .التوفيقواألوىل ف نّه وّ  

 علي احلسيين السيستاين
 النجف األشرف

 ١٤٣٧ربيع األول  ٢٨

« » 
 



 

 

 

 امللحق

 خمتصر عن السية الذاتية لسماحة 
 6السيد السيستاين دام ظله

 الوالدة والنسب
مدينةةة للهجةةرة يف  ١٣٤٩يف التاسةةع مةةن شةةهر ربيةةع األول عةةام  ولةةد

 املقدسة إبيرانف مشهد 

والةةده هةةو العةةاِلِّ السةةيد حممةةد ابقةةر، جنةةل العةةاِلِّ السةةيد علةةي احلسةةيين 
السيسةةةتاين )رمحهمةةةا هللا(، ومهةةةةا مةةةن العلمةةةةاء املةةةربزين واملعةةةةروفني يف 
 احلوزات العلمية يف النجف األشرف وقم املقدسة ومشهد املقدسةف 

                                                   
مساحة السيد السيستاين ( اعتمد  أقلب هذه املعلومات من املوقع الرمسي ملكتب 6

www.sistani.org مع بع  اإلضافات والتعديالتف 
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ينتهةةةةي نسةةةةبه إىل اإلمةةةةام احلسةةةةني بةةةةن علةةةةي بةةةةن أّب لالةةةةب )عليهمةةةةا 
 فالمة بنة حممد )صلى هللا عليه وآله(ف السالم( وابن

 شخصيته
يالحت كثري ممن عاشر مساحة السيد السيستاين وجالسه وتعةالى معةه 
أنه منذ شبابه كان قليل الكالم وكثري الت مةل والتفكةرف هةادل الطبةع، 
قةةةانع، وصةةةبور إىل درجةةةة كبةةةريةف يتصةةةف ابلتواضةةةع الشةةةديد واحليةةةاة 

ابد عليةةه يف م كلةةه ومشةةربه وملبسةةه البسةةيطة بتمةةام معانيهةةا، والزهةةد 
ومسكنهف ال يرقب ابلتظاهر وحيةّرم علةى العةاملني يف مرجعيةة ووكالئةه 
ومعتمديه صرف درهم واحد يف تروي  وتبلي  مرجعيته أو نشر صوره 
يف األماكن العامةف كمةا إنةه يبتعةد عةن األلقةاب واملسةميات إىل درجةة 

قةةةع االلكةةةةرتوين أن حةةةذف لقةةةب "آيةةةة هللا" مةةةن بعةةة  صةةةفحات املو 
ملكتبهف بل إنه  نع من أن تسجل مؤسسة أو مركز أو مكان إبمسه او 
لقبةةه، إمنةةا يرشةةد دائمةةةاو بتسةةمية الصةةروح العلميةةةة واألبنيةةة التابعةةة  ةةةا 
ابمساء علماء دين قدماء من أجل أن حتة  أمسةاؤهم مةن جديةد وتبقةى 

 يفةةرق بةةني يف الةةذاكرة احلاضةةرة دائمةةاوف وأخةةرياو روحةةه األبويةةة، فهةةو ال
أحةةةةةد وأحةةةةةد مهمةةةةةا اختلفةةةةةة األلةةةةةوان أو الل ةةةةةات أو القوميةةةةةات أو 
التوجهاتف فهو يعترب نفسه أب للجميع وال بةد لةه مةن مراعةاة أعلةى 

 درجة العدالة واالستيعاب ا اه اكميعف
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 املسرية العلمية
بدأ بتعلم القةرآن والقةراءة والكتابةة وهةو ابةن وةر سةنواتف ف شةره 

ينية وهو يف بداية عقده الثاين، واستمر بطي مراحل دبدراسة العلوم ال
آليةةة هللا املةةريزا مهةةد  اآلشةةتياين الدراسةةة حةةن حضةةر أحبةةا  العقيةةدة 

يف  يةةةة هللا املرحةةةوم املةةةريزا هاشةةةم القةةةزويينأحبةةةا  اخلةةةارج يف الفقةةةه آلو 
 فمشهد املقدسة

فحضةر  ه١٣٦٨انتقل إىل احلوزة العلمية يف قم املقدسة أواخر عام 
 )رمحةه هللا( املرجع الكبري السيد حسني الطبالبةائي الربوجةرد  حبو 

يف الفقه واالصول، وتلقى عنةه الكثةري مةن خربتةه الفقهيةة ونظرايتةه يف 
كمةةا حضةةر درس الفقيةةه الكبةةري السةةيد حممةةد   فعلةةم الرجةةال واحلةةدي 

  (فرمحه هللا) احلّجة الكوهكمر 

ه  ١٣٧١هةةاجر إىل احلةةوزة العلميةةة يف النجةةف األشةةرف أوائةةل عةةام 
البحو  الفقهية واالصولية للعلمني واستقر  ا إىل هذا اليومف وحضر 

( والشةةةيخ رمحةةةه هللابةةةو القاسةةةم املوسةةةو  اخلةةةوئي )أالكبةةةريين السةةةيد 
حضر خالل ال  ف كما ( والزمهما مّدة لويلةرمحه هللاحسني احلّلي )

رمحةه احلكةيم ) حمسةن   األعالم اآلخرين منهم السةيديضاو حبو  بعأ
  (فرمحه هللاالشاهرود  ) حممود ( والسيدهللا
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سرعة البديهة وكثرة التحقيق والتتبع ومواصةلة بقرانه برز من بني أ
النشةةةال العلمةةةي وإملامةةةه بكثةةةري مةةةن النظةةةرايت يف خمتلةةةف احلقةةةول 

هة  ١٣٨١ عام قرانه يفأنح من بني زماله و مق حن  العلمية احلوزوية
( الشةةهادات التاليةةة علةةى يةةد كبةةار مةةن عمةةره)أ  وهةو يف الثالقةةني 

 العلماء:

لسةةيد اخلةةوئي اه مساحةةة اسةةتاأشةةهادة االجتهةةاد املطلةةق مةةن قبةةل  (١
والةذ  ِل  ةنح شةهادة كهةذه ألحةد إال لةه وللشةيخ  )قةّدس سةّره(

 علي الفلسفيف 

احللةةي  نيحسةة الشةةيخشةةهادة االجتهةةاد املطلةةق مةةن قبةةل أسةةتااه  (٢
 والذ  ِل  نح شهادة إجتهاد مطلق ل ريهف )قّدس سّره( 

الشةةةيخ آقةةةا بةةةرز  الطهةةةراين )قةةةّدس سةةةّره( شةةةهادة كبةةةري احملةةةّدقني  (٣
يطر  فيها على مهارته يف علمةي الرجةال واحلةدي  وهةي مؤرخةة  

 هةف ١٣٨٠كذل  يف عام 

ه، واألصةولية منةذ  ١٣٨١مارس تدرير أحبا  اخلارج الفقهية منذ 
ه حةةةةةن اضةةةةةطرته الظةةةةةروف األمنيةةةةةة التوقةةةةةف عةةةةةن ممارسةةةةةة  ١٣٨٤

 التدرير العام خالل السنني األخريةف
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لةةه العديةةد مةةن الت ليفةةات واألحبةةا ، مطبوعةةة وقةةري مطبوعةةة،  ةةاوزت 
األربعني عنوا و ومؤلفاو، مسردة بتمامها على املوقع األلكرتوين ملكتب 

 مساحته )مد ظله(ف

 مميزات مدرسته الفكرية
امةةه يف معرفةةة جةةذور املسةة لة الفقهيةةة وظروفهةةا احمليطةةة والعوامةةل اهتم

الدخيلة مبا فيها األجواء العقائدية والسياسية، قبل إبداء رأيه الفقهي 
 فيهاف فهو ال يقف على حدود النص وحدهف

الةةةربط بةةةني الفكةةةر احلةةةوزو  وبةةةني الثقافةةةات املعاصةةةرة، إا أن املسةةة لة 
وتعكةةر أكثةةر مةةن جانةةب مةةن  الواحةةدة قةةد تتمظهةةر بعةةدة  ظهةةرات

جوهرها فتتعدد وجوه احلقيقة الواحدة، األمر الذ  يقتضةي االحالةة 
واملعرفةةة يميةةع املةةدارس واخللفيةةات الةةيت تقةةف وراء تعةةدد التفسةةريات 

 واآلراءف 

التزامه مبدء "التجديد" يف النظرايت واملباين الفقهية واألصولية ولير 
ليةةةةةهف كمثةةةةةال يف قاعةةةةةدة فقةةةةةط مناقشةةةةةة مةةةةةا هةةةةةو موجةةةةةود والتعليةةةةةق ع

"اإلحةةرتام" أ  احةةرتام اآلخةةرين وآرائهةةم وقةةوانينهمف فهةةو جةةدد هةةةذا 
املبةةدء اإلسةةالمي الرصةةني وصةةاقه يف قاعةةدة فقهيةةة يعتمةةدها املكلةةف 

ة ومتنوعةةةة الةةذ  يعةةةيش يف بلةةةدان قةةةري اسةةالمية ويف جمتمعةةةات خمتلطةةة
 االداين واالنتماءاتف
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حلةةةوزات العلميةةةة الكةةةربى التزامةةةه مبةةةدء البحةةة  املقةةةارن بةةةني منةةةاه  ا
علةةةةةى أبةةةةةرز فقهائهةةةةةا وأسةةةةةالينهاف فهةةةةةو يطةةةةةرح آراء السةةةةةيد  معتمةةةةةدا و
الربوجرد  تعبرياو عن منهجية مدرسة قم املقدسة، ويطرح آراء السيد 
اخلةةةوئي والشةةةيخ حسةةةني احللةةةي تعبةةةرياو عةةةن منهجيةةةة مدرسةةةة النجةةةف 
األشةةرف، ف يقةةارن وحيلةةل وف يبةةد  رأيةةهف وهكةةذا يفعةةل يف املسةةائل 
اخلالفيةةةةة بةةةةةني أعةةةةةالم املةةةةةذهب اإلمةةةةةامي الشةةةةةيعي وأعةةةةةالم املةةةةةذاهب 

 اإلسالمية األخرىف

سةةةعة الالعةةةه علةةةى العلةةةوم والتخصصةةةات األخةةةرى كعلةةةم القةةةانون 
احلدي  مثالوف فهو يراجع القانون الفرنسي واملصر  والعراقةي مةثالو 

يسةةتعني  ةةا علةةى حتليةةل القواعةةد الفقهيةةة وتوسةةعة مةةداركها ومةةوارد و 
 فتطبيقها

 مرجعيته
كةةان مةةن املةةربّزين بةةني تالمةةذة املرجةةع الةةديين األعلةةى السةةيد اخلةةوئي 

ه(، وقد انفرد ابلتدرير يف أحبةا  اخلةارج علةى  ١٤١٣رمحه هللا )
عهةةةد أسةةةتااهف كمةةةا أولتةةةه رعايةةةة األسةةةتاا رعايةةةة خاصةةةة حةةةن أ بةةةه 

-إلمامةةةة الصةةةالة يف مسةةةجد اخلضةةةراءف وبعةةةد وفةةةاة السةةةيد اخلةةةوئي 
يةةة السةةيد الكلبايكةةاين رمحةةه هللا يف قةةم، ومرجعيةةة حيةة  بةةرزت مرجع

السةةةيد عبةةةد األعلةةةى السةةةبزوار  رمحةةةه هللا يف النجةةةف إا ِل يسةةةمح 
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 ١٤١٤القضاء والقدر  ما ابحلياة كثرياو حي  توفيا يف فرتة قريبةة )
ه(، أعقبهما بروز مرجعية الشيخ حممد علي األراكي والسةيد حممةد 

خةران اللةذان ِل  نحهمةا القةدر مزيةداو الروحاين رمحهمةا هللا، ومهةا اآل
كانة األنظار تتوجةه إىل مساحةة السةيد السيسةتاين )دام   -من احلياة

ظله( يف داخل األوسال احلوزوية والعلميةة ملةا لةه مةن فضةل ومكانةة 
رجةع اليةه يف التقليةد مجةع علمية سامية ووره وحكمة وتةدبريف وقةد أ

د علةي البهشةيت ومساحةة سةماحة آيةة هللا السةيكمن العلماء األعةالم  
وعدد قري قليل من كبار أسةاتذة آية هللا الشيخ مرتضى الربوجرد  

احلةةةةةوزات يف النجةةةةةف األشةةةةةرف وقةةةةةم املقدسةةةةةةف وعلةةةةةى أقةةةةةره أخةةةةةذ 
املؤمنةةةون يرجعةةةون إليةةةه يف التقليةةةد يف العةةةراق وإيةةةران وبةةةالد اخللةةةي  

خمتلةف األقطةار اإلسةالمية ورجةع إليةه ه تقليةدفعةّم  وابكستان وا ند
شةةن أحنةةاء العةةاِلف وهةةو حةةن اليةةوم املرجةةع الةةديين  معظةةم املةةؤمنني يف

األعلةةى واألول للمةةؤمنني علةةى صةةعيد الطائفةةة، أدام هللا ظلةةه ونفةةع 
 ف وجوده اإلسالم واملسلمنيب

 جهاده ومواقفه
مةةارس أعلةةى درجةةات املقاومةةة مةةن صةةرب وصةةمود يف مقارعةةة خمطةةط 

ميةةةةف فقةةةد عمةةةد النظةةةام النظةةةام البعثةةةي يف القضةةةاء علةةةى احلةةةوزة العل
عمليةةةةةات تسةةةةةفري واسةةةةةعة للعلمةةةةةاء والفضةةةةةالء وسةةةةةائر البعثةةةةةي إىل 

، ومةنهم عةدد كثةري مةن للبةة مساحةة السةيد السيسةتاين، بةل الطالب
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حةةةةةةن هةةةةةةو شخصةةةةةةياو كةةةةةةاد أن يقسةةةةةةّفر عةةةةةةدة مةةةةةةرات، وتعةةةةةةّر  إىل 
االسةةةتجواب أكثةةةر مةةةن مةةةرة وحتمةةةل إهةةةا ت وإسةةةاءات عديةةةدة مةةةن 

ؤقر يف صةالبة موقفةه بعةدم تةر  احلةوزة البعثني، ولكةن كةل الة  ِل ية
 العلمية يف النجف األشرفف 

تعر  أقناء احلرب العراقية اإليرانية إىل مضايقات وض ول من النظام 
البعثةةي فقاومهةةاف وحينمةةا لر الشةةعب العراقةةي يف اإلنتفاضةةة الشةةعبانية 

ه وف  كةةن النظةةام مةةن قمعهةةا ابحلديةةد والنةةار عمةةد إىل  ١٤١١عةةام 
قةةةةد  جمموعةةةةة مةةةةن العلمةةةةاءاحةةةةة السةةةةيد السيسةةةةتاين ومعةةةةه اعتقةةةةال مس

وتعرضوا للضرب يف معتقل أقخضعوا لالضطهاد واالستجواب القاسي 
ف وقةةد قةةام النظةةام البعثةةي ابقتيةةال الرضةةوانية السةةص الصةةية يف ب ةةداد

 الشةيخ مرتضةى الربوجةرد  والشةهيدآيةة هللا كالشةهيد بعضهم الحقاو  
 فاملريزا علي ال رو  آية هللا

السةيد اخلةوئي  املرجةع األعلةى السةيدعندما تويف  ه ١٤١٣عام  ويف
وقد تقبل حينها مساحة السيد السيستاين التصد   )رضوان هللا عليه(
 يةري مسةار املرجعيةة الدينيةة البعثةي وضة ط لتالنظام  للمرجعية، حاول

 يف النجةةةف األشةةةرف وبةةةذل مةةةا يف وسةةةعه يف احلةةةّط مةةةن موقةةةع السةةةيد
ق املةؤمنني عنةه يإىل تفر  ىوسع الفقهاءاملتميزة بني  ومكانتهالسيستاين 
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 ١٤١٤أواخةر عةام  7منها إقالق جةامع اخلضةراء، و  ساليب متعّددة
هف وحينمةةةا ابئةةةة مجيةةةع احملةةةاوالت ابلفشةةةل عمةةةد إىل ختطةةةيط عمليةةةة 
اقتيةةال لةةه وتصةةةفيتهف وقةةد كشةةةفة ولئةةق املخةةابرات عةةةن الةة  بعةةةد 

 داره سةةةنني لويلةةةة ِل ف وعلةةةى إقرهةةةا بقةةةي رهةةةني8سةةةقول نظةةةام البعةةة 
يتمكن حن من زايرة قرب أمري املؤمنني عليه السالم وهو يقطن يواره 

 على بعد أمتارف 

 م( ٢٠٠٣هة ) ١٤٢٤بعد سقول النظام البعثي واحتالل العراق عام 
حةاول احملتلةون فةةر  دسةتور ونظةام حمةةدد علةى العةراقف فمةةا كةان مةةن 

صدى أوالو إببراق رسةالة إىل مساحة السيد السيستاين مد ظله إال أن ت
جملر األمن حيذر من اعتماد ما يسمى بقةانون إدارة الدولةة املؤقةةف 
وابلفعةةةل اسةةةتجاب جملةةةر األمةةةن وعمةةةل بةةةرأ  مساحةةةة السةةةيدف ولنيةةةاو 
أصدر فتواه الشهرية اليت أوجب فيها ضرورة أن يكتب الدستور  يٍد 

يف اسةتفتاء  عراقية فقط، ف يتم عر  الدستور علةى الشةعب العراقةي
عام ليقبله أو يرده، وضرورة أن يكون الدسةتور لةير فيةه مةا يتعةار  

                                                   
( وهو جامع أترخيي مالصق حلرم أمري املؤمنني عليه السالم له رمزية واعتبارية كبرية، وكان 7

لسنوات مديدة ال يؤم الصالة فيه للمؤمنني سوى مراجع الطائفة الكبار حصرايو، وهنا  يلقون 
 تدريسهمفأحباقهم و ارسون 

8 )“The Hawza under Siege,” by Dr. Abbas Kadhim, Boston University. 
Online PDF file available on: 

http://www.bu.edu/iis/files/2013/04/Bath-Party-ArchiveFinal-1.pdf  

http://www.bu.edu/iis/files/2013/04/Bath-Party-ArchiveFinal-1.pdf
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ف وهةةةذا مةةةا 9مةةةع الثوابةةةة االسةةةالمية والقةةةيم النبيلةةةة للشةةةعب العراقةةةي
حصل ابلفعل، وعليه ل بناء نظام احلكم يف العراق احلدي  على هذا 

احة األسةةاس وفقةةاو ملبةةدء وموقةةف املرجعيةةة الدينيةةة العليةةا املتمثلةةة بسةةم
آيةةة هللا العظمةةى السةةيد السيسةةتاين مةةد ظلةةهف ومطوتةةه هةةذه ِل حيفةةت 
العةةراق مةةن هيمنةةة احملتلةةني عليةةه فحسةةب بةةل سةةاهم يف محايةةة املنطقةةة  

 كلها من خمطط كبري كان يفرت  أن يبدأ ابلعراق أوالوف

مجةةاد   ١٩اضةةطر مساحةةة السةةيد السيسةةتاين اىل م ةةادرة العةةراق يف 
( إلجةةةةةةراء عمليةةةةةةة جراحيةةةةةةة يف ٢٠٠٤آب  ٦ه ) ١٤٢٥الثةةةةةةاين 

القلةةةب يف إحةةةدى مستشةةةفيات لنةةةدنف األمةةةر الةةةذ  شةةةجع ألرافةةةاو 
عديدة داخلية وخارجية على است الل الفرا  احلاصل وأقره النفسي 
على جممل األوضاه، فاندلعة أعمال عنةف يف العةراق وعلةى أقرهةا 
ختندقة بع  األلراف املتحاربة يف الصحن العلو  الشةريف حةن 

النجةةةةةف االشةةةةةرف اىل القةةةةةذائف والةةةةةدمار وصةةةةةار احلةةةةةرم تعرضةةةةةة 
الشةةةةريف مبجملةةةةه يف مهةةةةب الةةةةدمارف ويف هةةةةذه اللحظةةةةات ومةةةةا أن 
مسحةةةة اكهةةةات الطبيةةةة املختصةةةة يف املستشةةةفى بربيطانيةةةا لسةةةماحة 
السيد اإلان ابالنصةراف، أقفةل راجعةاو مةن دون أ  أتين اىل العةراق 

طار الكوية مباشرة يف أول لائرة متوفرة أقلته اىل الكوية، ومن م
دخةةل العةةراق مةةن جهةةة البصةةرةف ف خةةرج مةةن البصةةرة ومعةةه ماليةةني 

                                                   
( أنظر الفتوى من على موقع مكتب مساحة السيد السيستاين: 9

http://www.sistani.org/arabic/archive/273/  

http://www.sistani.org/arabic/archive/273/
http://www.sistani.org/arabic/archive/273/
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املةةةةؤمنني مبسةةةةرية زاحفةةةةة اىل النجةةةةف االشةةةةرف رقةةةةم كةةةةل املخةةةةالر 
واحتمال حصول فجيعة كربى قامة ألراف ابلتهديد وابلوعيد  ا، 
إال أن مساحته دام ظله أصر على حترير النجف األشرف من الصراه 

وأد الفتنةةة مهمةةا كلةةف الةةثمنف وابلفعةةل دخةةل مساحةةة القةةائم وعلةةى 
النجف ومعةه املاليةني النجةف األشةرف يف التاسةع مةن شةهر رجةب، 
وقةةد قطةةة األلةةوف مةةنهم احلةةرم الشةةريف ومجتةةن فيةةه فخةةرج مجتةةن كةةان 
متحصناو فيه ملقيةاو سةالحهف و ةذا أهنةى مساحتةه كارقةة مؤكةدة كةادت 

 أن تذهب  يبة املذهب اإلمامي  كملهف

شهد العراق إقر سقول نظةام البعة   ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ة عامي ليل
وتعرضه إىل سلطات اإلحتالل تعرضةه إىل موجهةات قةري عاديةة مةن 
االحتقان الطائفي املسةّيرف وعلةى أقةره بةدأت محةالت مسةعورة مةن 
القتل على ا وية بشكل يندى لةه اكبةني مةن هتة  للحرمةات وقتةل 

الفئةات تقةود هةذه الفتنةة لمبرايء، وكةان أئمةة الضةالل وقةادة بعة  
الطائفية بكل ما أوتية من مال وسالح وإعالم حن بلة  األمةر إىل 

حمةةرم  ٢٣تفجةري املقةةام الشةةريف لإلمةامني العسةةكريني يف سةةامراء يف 
ه، فكاد البلد أن ينفجر  كمله ووو ابلدماء ما يصب  به  ١٤٢٧

متةه هنر  دجلة والفراتف وهنةا مةارس مساحةة السةيد السيسةتاين حك
وحنكته  على درجاهتا، والتزم رابلة اك    على درجاته، رقم كل 
ما كان يراه ويبل ه من م سي وفضاعات، فلم يكن يصدر منه سوى 
الفتواى بعد الفتاوى واإلرشادات بعد اإلرشادات حبرمة التعر  إىل 
أ  إنسان بر ء، مسلم أو قري مسلم، شيعي أو سةين، وكةان يقةول 
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نا أهل السنة بل قولوا أنفسناف وحرم االستيالء على ال تقولوا إخوان
مساجد لطائفة على لائفة أخرى، وض ط وأجةرب بعة  املتحمسةني 
علةةةى إخةةةالء بعةةةد دور العبةةةادة الةةةيت اسةةةتولوا عليهةةةا وإن كةةةان هةةةي 
ابألصل يف منالقهم وترجع إلةيهمف و ةذا اسةتطاه إسةكات النعةرات 

م واألمان مرة أخرى، رقم الطائفية وأرجع العراق وشعبه اىل بر السل
 ان احملاوالت ال زالة ابقية ومستمرة هنا وهنا ف

 ١١يف  10أخةةةرياو ولةةةير آخةةةراو، فتةةةواه الت رخييةةةة يف اكهةةةاد الكفةةةائي
ضةةةد ل مةةةة اإلرهةةةاب داعةةةش الةةةيت فجةةة ة اجتةةةازت  ١٤٣٥شةةةعبان 

احلدود واستولة على املوصةل ووصةلة اىل ب ةداد علةى حنةو بضةعة  
كيلةةةومرتات منهةةةا، أمةةةام اهنيةةةار رم للجةةةيش العراقةةةي وخيانةةةة كةةةربى 
لقياداته املكلفة يف املنالق تل ف وسرعان ما استجابة ألوف مؤلفة 

يش العراقةةةي مةةةن املةةةؤمنني تطوعةةةوا وا رلةةةوا ضةةةمن تشةةةكيالت اكةةة
بعنةةةوان "متطةةةوعني"  مةةةر مةةةن مساحةةةة السةةةيد دام ظلةةةه إا رفةةة  أن 
يكةةةون الةةة  خةةةارج إلةةةار التشةةةكيالت احلكوميةةةة واكةةةيش العراقةةةي 
الرمسيف وقد سجلة هذه الفتةوى سةبقاو أترخييةاو بعةد مةرور حنةو مةاءة 
عةةام علةةى فتةةوى اكهةةاد يف قةةورة العشةةرين ضةةد االحةةتالل الربيطةةاين 

ى أقرهةةا حفةةت العةةراق بةةل واملنطقةةة مةةن سةةقول للعةةراق آنةةذا ، وعلةة
حمتوم بيةد خةوارج العصةر وأئمةة الضةالل مةن االرهةابيني واملتطةرفنيف 

                                                   
الفتوى من على موقع مكتب مساحة السيد السيستاين:  أنظر )10

http://www.sistani.org/arabic/statement/24906/  

http://www.sistani.org/arabic/statement/24906/
http://www.sistani.org/arabic/statement/24906/
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ونسةةة ل هللا تعةةةاىل أن يقةةةي املةةةؤمنني وبالدهةةةم شةةةر األعةةةداء وأواب  
العصةةر املتمثلةةني ابلوهةةابيني وأا  ةةم مةةن القاعةةدة ولالبةةان وداعةةش 

فةةةرج مةةوال  صةةةاحب والنصةةرة وقةةةريهم مةةن مسةةةميات، وأن يعجةةل ب
العصةةر والزمةةان عليةةه السةةالم ليملئهةةا قسةةطاو وعةةدالو بعةةد أن ملئةةة 

 ظلماو وجوراوف

إن مساحة السيد السيستاين هو أول مرجع ديين يشيد جملر األمةن 
يف االمةةم املتحةةدة بةةه وبةةدوره يف حماربةةة اإلرهةةاب ورعايتةةه للمهجةةرين 

نجةةةةةف مةةةةن مسةةةةلمني سةةةةّنة ومةةةةةن مسةةةةيحيني وأقليةةةةات نزحةةةةوا إىل ال
األشةةةرف وكةةةةربالء املقدسةةةةة إقةةةةر ا جةةةوم الوحشةةةةي لعصةةةةابة داعةةةةش 

كةانون   ١٠اإلرهابيةف جاء ال  بتقرير جملر األمن الصادر بتة ريخ 
ف  كمةةا إنةةه هةةو أو مرجةةع ديةةين يةةزوره األمةةني العةةام ٢٠١٤11الثةةاين 

لممم املتحدة يف مقره يف النجف األشرف من أجل شةكره وتقةديره 
 ةوز  ٢٤تطرف واإلرهابف ففي أتريةخ على جهوده ومواقفه ضد ال

زار األمةةةةةني العةةةةةام ملنظمةةةةةة األمةةةةةم املتحةةةةةدة مساحةةةةةة السةةةةةيد  ٢٠١٤
السيستاين وحتد  معه حنو ساعة من الوقةف وقد أعرب عن شكره 
وتقةةةةديره ملواقةةةةف السةةةةيد السيسةةةةتاين الداعيةةةةة حلفةةةةت وحةةةةدة البلةةةةد 

 ام والسالمف وقال: "إن مساحة السيد يتمتع ابحلكمة والتسامح واإل
كميع أتباعه سةواء هنةا أو يف العةاِل، ويشةرفين لقةاءه للمةرة األوىل"ف 

                                                   
11 )http://www.un.org/apps/news/story.asp? 

NewsID=46909&Cr=Iraq&Cr1=#.VwigrEfko1p 
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وأضةةةاف: "أعربةةةة عةةةن عرفةةةان األمةةةم املتحةةةدة لةةةدعم مساحتةةةه كةةةل 
اكهةةود الراميةةة حلمايةةة املةةدنيني يف الصةةراه احلةةا ، كمةةا أعربةةة عةةن 
تقةةدير  لنةةداء مساحتةةه الةةداعي اىل االمتنةةاه عةةن اخلطةةاب الطةةائفي"ف 

"مةةةرة اخةةةرى اعةةةرب عةةةن   العةةةام ابن كةةةي مةةةون بقولةةةه:وخةةةتم األمةةةني
سةةعادو لةةزايرة مساحةةة السةةيد و اعةةرب عةةن دعمةةي الكامةةل و دعةةم 
االمةةةم املتحةةةدة الهةةةل النجةةةف االشةةةرف و العةةةراق مةةةن اجةةةل عةةةراق 

 ف"12مساِل مسامح و مزدهر

 
 

                                                   
12 )http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp?nid=3496 






