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واملشكالت الكبرية اليت تعيشها  إن الظروف العصيبة اليت متر بالعامل..

 قاسيها مبضض..تواملعاناة السياسية واالجتماعية اليت  األمة اإلسالمية..

من وطأتها العامل  األزمات الروحية واألخالقية اليت يئّن ،وفوق ذلك كله

مفاهيم اإلسالم ومبادئه اإلنسانية واحلاجة املاسة إىل نشر وبيان  أمجع..

يف  العميقة اليت تالزم اإلنسان يف كل شؤونه وجزئيات حياته وتتدخل مباشرًة

يف احلرية واألمن والسالم ويف كل جوانب  اكلهمجيع أزماته ومش حّل

والتعطش الشديد إىل إعادة الروح اإلسالمية األصيلة، وبلورة الثقافة  احلياة..

الوعي الفكري والسياسي يف أبناء اإلسالم كي يتمكنوا  وبّثالدينية احلّية، 

نشر كل ذلك دفع املؤسسة ألن تقوم ب.. من رسم خريطة املستقبل املشرق

اإلمام جمموعة من احملاضرات التوجيهية القيمة اليت ألقاها املرجع الديين 

خمتلفة،  يف ظروف وأزمنة( أعلى اهلل مقامه)السيد حممد احلسيين الشريازي الراحل 

 وقد قام مساحته حول خمتلف شؤون احلياة الفردية واالجتماعية، 

منا يف نشر الوعي  قمنا بطباعتها مساهمًةف بتهذيبها واإلضافة عليها،

اإلسالمي، وسّدًا لبعض الفراغ العقائدي واألخالقي ألبناء املسلمني من 

  ي القائل وذلك انطالقًا من الوحي اإلهل أجل غٍد أفضل ومستقبل جميد..

(1). 

                 

 .211سورة التوبة:  (1)
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نذار األمة، إالذي هو أصل عقالئي عام يرشدنا إىل وجوب التفقه يف الدين و

ما ك ووجوب رجوع اجلاهل إىل العامل يف معرفة أحكامه يف مواقفه وشؤونه..

  هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية 



 (1). 

 تتسم بـ ( أعلى اهلل مقامه)اإلمام الشريازي ن مؤلفات إ

نعكاسًا االتنّوع والشمولية ألهم أبعاد اإلنسان واحلياة لكونها 

فقد أفاض قلمه املبارك الكتب واملوسوعات الضخمة يف  لشمولية اإلسالم..

ت املائة بلغاليت  (الفقه)شتى علوم اإلسالم املختلفة، بدًء من موسوعة 

يف العامل  يةأكرب موسوعة علمية استداللية فقه عّدني جملدًا، حيث ُتتوالس

مرورًا بعلوم احلديث والتفسري والكالم واألصول والسياسة  ،اإلسالمي

واالقتصاد واالجتماع واحلقوق وسائر العلوم احلديثة األخرى.. وانتهاًء 

بالكتب املتوسطة والصغرية اليت تتناول خمتلف املواضيع واليت تتجاوز 

  .كتاب وكراس( 1011) مبجموعها الـ

املطهرة والسنة الكريم ة حيث إنها تتمحور حول القرآن األصال

  وتستلهم منهما الرؤى واألفكار.

شاكل األمة اإلسالمية املستبصرة مباملعاجلة اجلذرية والعملية 

التحدث بلغة علمية رصينة يف كتاباته لذوي  ومشاكل العامل املعاصر.

سهلة يع( وغريها، وبلغة واضحة االختصاص كـ)األصول( و)القانون( و)الب

 بشواهد من واقع احلياة.مدعومة  ،يفهمها اجلميع يف كتاباته اجلماهريية

                 

 .21-21سورة الزمر:  (1)
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 إنه مسيع جميب.يتقبل منا ذلك، نرجو من املوىل العلي القدير أن 
 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر                                                    
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والصالة والسالم على نبينا حممد وآله الطيبني  ،العاملني احلمد هلل رب

 واللعن الدائم على أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين. ،الطاهرين

أفضل منوذج لإلنسان احلقيقي اجلامع جلميع صفات اخلري هو 

وقد وصفه الباري عزوجل يف  الرسول األعظم حممد بن عبد اهلل 

قه املثالية حيث قال تبارك وتعاىل  كتابه بأخال

 (1). 

ق ُلاخُل َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍمأي يا حممد  َوِإّنَكفقولـه سبحانه  

 بضمتني  السجية والطبع والدين واألخالق احلسنة واملروءة.

 .(2)بعثُت ألمتم مكارم األخالق  قال رسول اهلل 

القيامة أفضل من حسن  ما يوضع يف ميزان امرئ يوَم  وقال 

 .(3)اخللق

                 

 .4سورة القلم:  (1)

 .21122ح 6ب 211ص 22مستدرك الوسائل: ج (2)

 .1باب حسن الخلق ح 99ص 1الكافي: ج (0)
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أكثر ما يدخل الناس اجلنة تقوى اهلل وحسن ويف احلديث الشريف  

اخللق، وخري ما أعطي اإلنسان اخللق احلسن، وخري الزاد ما صحبه 

 .(1)التقوى، وخري القول ما صدقه الفعل

 .(2)انا أحسنهم خلقاأكمل املؤمنني إمي  وقال اإلمام الصادق 

 أي على دين عظيم وهو اإلسالم.  ق عظيمُلُخوقيل  

 وقيل  هو أدب القرآن. 

 ول من سورة ما تضمنه العشر اأُل ُلق النيب   كان ُخواوقال

املؤمنون (3). 

ق الكريم الصرب ُلق املرور يف الفعل على عادة، واخُلُلوقالوا  اخُل

 األمور على مقتضى العقل، ويف ذلك على احلق وسعة البذل، وتدبري

ُلق عظيم، الرفق واألناة واحللم واملداراة، ومن وصفه اهلل بأنه على ُخ

 فليس وراء مدحه مدح. 

ُلق عظيم حبكم القرآن، وكل ذلك عطف على وقيل  وإنك لعلى ُخ

                 

 في أحاديث منتخبة. 21ب 294ص 2إرشاد القلوب: ج (1)

 .21كتاب العقل والجهل ح 12ص 2الكافي: ج (2)

(0)  ِِحيم ْحمـَِن الره ِ الره الهِذيَن ُهْم فِي َصالَِتِهْم   لََح اْلُمْؤِمُنونَ َقْد أَفْ   ِبْسِم ّللاه

ْعِرُضونَ   َخاِشُعونَ  َكـاِة َفاِعلُونَ   َوالهِذيَن ُهْم َعِن اللهْغِو مه  َوالهِذيَن ُهْم لِلزه
  ََوالهِذيَن ُهْم لِفُُروِجِهْم َحاِفُظون   إاِله َعلََى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َملََكْت أَْيَماُنُهْم
َوالهِذيَن   َفَمِن اْبَتَغَى َوَرآَء َذلَِك َفأُْولَـَِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ   نهُهْم َغْيُر َملُوِمينَ َفإِ 

 .َوالهِذيَن ُهْم َعلََى َصلََواِتِهْم ُيَحاِفُظونَ   ُهْم ألَماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ 
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 .(1)جواب القسم

يف معناها  إنك متخلق بأخالق اإلسالم، وعلى طبع أيضًا وذكر 

وحقيقة اخُلُلق ما يأخذ به اإلنسان نفسه من اآلداب. وإمنا مسي كريم، 

قا، ألنه يصري كاخللقة فيه. فأما ما طبع عليه من اآلداب، فإنه ُلُخ

 ق هو الطبع املكتسب. واخليم  هو الطبع الغريزي. ُل. فاخُل(2)اخليم

الصرب على احلق، وسعة البذل، وتدبري   وقيل  اخُلُلق العظيم

مقتضى العقل بالصالح، والرفق، واملداراة، وحتمل األمور على 

املكاره يف الدعاء إىل اهلل سبحانه، والتجاوز، والعفو، وبذل اجلهد يف 

 نصرة املؤمنني، وترك احلسد، واحلرص، وحنو ذلك. 

عاشر اخللق خبلقه، وزايلهم  وقيل  مسي ُخُلقه عظيمًا؛ ألنه 

 احلق. لق، وباطنه مع بقلبه، فكان ظاهره مع اخَل

وقيل  ألنه امتثل تأديب اهلل سبحانه إياه بقوله  

(3) . 

 ، الجتماع مكارم األخالق فيه. وقيل  مسي ُخُلقه عظيمًا

إمنا بعثت ألمتم مكارم قال   ويعضده ما سبق من قولـه 

                 

 سورة القلم. 12ص 22راجع التبيان في تفسير القرآن: ج (1)

الِخيم:  الشيمة والطبيعة والخلق والسجية. وقيل: بالكسر الخلق، وقيل:  (2)

سعة الخلق، وقيل: األصل فارسي معرب ال واحد لـه من لفظه. لسان 
 . خيممادة  294ص 21العرب: ج

 .299سورة األعراف:  (0)
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 . (1)األخالق

ما من شيء أثقل يف امليزان   لدرداء قال  قال النيبوعن أبي ا

 .(2)من خلق حسن

 .(3)أدبين ربي فأحسن تأدييب  وقال 

إن املؤمن ليدرك حبسن خلقه درجة قائم الليل وصائم   وقال 

 .(4)النهار

 عن النيب عن آبائه  وعن الرضا علي بن موسى 

يف اجلنة ال حمالة، وإياكم عليكم حبسن اخللق، فإن حسن اخللق قال  

 .(5)وسوء اخللق فإن سوء اخللق يف النار ال حمالة

أحبكم إىل اهلل أحسنكم أخالقا، املوطأون قال   وعن النيب 

أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وأبغضكم إىل اهلل املشاءون بالنميمة، 

 . (6)املفرقون بني اإلخوان، امللتمسون للرباء العثرات

                 

 .29ب 211ص 61بحار األنوار: ج (1)

 .91ب 212ص 61بحار األنوار:  ج (2)

 .9ب 122ص 26األنوار: جبحار  (0)

  .22ب 062ص 86حبار األنوار  ج (4)

 .22912ح 224ب 221ص 21وسائل الشيعة: ج (5)

 سورة القلم. 16ص 22راجع مجمع البيان في تفسير القرآن: ج (8)
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، لكي على كل مسلم أن يتحلى بهايلزم مهمة إن هناك أخالقيات 

، من تلك يكون قد تأسى بصاحب اخُلُلق العظيم وهو رسول اهلل 

فإن هذه  ؛وخدمة الناس ،األخالقوحسن  ،التقوى الصفات 

 ،اإلنسان إىل مراتب السمو والكمالاألخالقيات هي ُسّلم وصول 

 ،وهذه األمور هي اليت متيز اإلنسان عن احليوان حقيقيًا، فيكون إنسانًا

أضل كان بل  ،احنط إىل مرتبة احليوانواتبع الشهوات تعمد تركها إن ف

َكاأَلْنَعاِم  ِإْن ُهْم ِإاليف قوله تعاىل   سبياًل كما يعرب عنه القرآن الكريم

 .(1) َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبياًل

 حساٌس ناٍم أن كليهما جسٌم ي شرتاك هإلنسان واحليوان جهة اإن ل

يشغل حيزًا يف  ، وكليهماحسب تعبري علماء املنطق ،باإلرادة متحرٌك

كما يعّبر بعض الطبيعيني، ولكن الفرق بينهما أن اإلنسان  ،(2)الفراغ

اليت دّله عليها العقل، أو الصاحلة األعمال ناطق، ميكنه أن خيتار عاقل 

كالتقوى واألخالق والصدق  ،فه حبسنهاعّر، و(3)أرشده إليها الشارع

واألمانة وخدمة الناس وغريها، ويرتك األعمال القبيحة واملضرة، 

                 

 .44سورة الفرقان:  (1)

 نه المتحيز كما ذكروا.إهذه عبارة ثانية عن الجسم حيث  (2)

 أفعاله ناشئة من غرائزه التي أودعها ّللا فيه.ن إبخالف الحيوان حيث  (0)
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كشرب اخلمر ولعب القمار والكذب  ،واليت نهاه عنها العقل والشارع

. فلنكن أناسًا حقيقيني مبعنى الكلمة، وهذا األمر يستلزم وغريها والغيبة

ع ما يأمرنا به الشارع، ونتجنب عن مج مّنا أن جنتهد ونعمل جبميع ما

 عنه. انانه

ذللوا أنفسكم برتك العادات، وقودها إىل    قال أمري املؤمنني

لوها أعباء املغارم، وحّلوها بفعل املكارم، فعل أفضل الطاعات، ومّح

 .(1)وصونوها عن دنس املآثم

 .(2)بغلبة العادات الوصول إىل أشرف املقامات   وقال

 

َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى قال سبحانه وتعاىل  

 ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهلِل َأْتَقاُكْم ِإنَّ اهلَل َوَجَعْلَناُكْم

 .(3)َعِليٌم َخِبرٌي

فمن أراد الرفعة  ،أكثركم تقوًى يعين َأْتَقاُكْمقوله عزوجل  

يف أن يكون أكثر تقوى من اآلخرين، وكلما زاد اإلنسان  عند اهلل فليجّد

ند أهل الدنيا عبارة عن عمنتهى األمر أن الكفاءة  .تقوى زاد كفاءة

                 

 .4191ح 2ف 1ب 2ق 121صغرر الحكم ودرر الكلم:  (1)

 .1412ح 21ف 4ب 2ق 211صغرر الحكم ودرر الكلم:  (2)

 .22سورة الحجرات:  (0)
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املعنوية والروحية، الكفاءات الدنيوية فقط، وعند اهلل هي الكفاءات 

 دنيا وآخرة.م الدنيوية، ألن اإلسالمضافًا إىل 

واخلبري  َخِبرٌيبكل أموركم أي  َعِليٌم ِإنَّ اهلَلقولـه تعاىل  

م الطب ومل فوق العليم، ألنه عبارة عن العلم والتجربة، فالذي تعّل

، خبالف ما إذا جرب، واملراد به يف اهلل سبحانه أنه ب ال يسمى خبريًاجيّر

ومن عصاه  ،وجزاهيف غاية العلم واإلدراك، فمن أطاعه علم ذلك 

 .(1)علم ذلك وأخزاه

هي وقاية النفس وصيانتها من الرذائل واملعاصي، وهي  (2)التقوىو

من الفضائل النفسية اليت تسمو من أهم مقومات األخالق املثالية، و

ىل مراتب القرب من اهلل تعاىل، إباإلنسان إىل مراتب العلو والكمال و

أو ما إىل ذلك من األبعاد  ،رضًافالتقوى ال تزيد اإلنسان طواًل أو ع

 .رفيعوإمنا هي جانب معنوي  ،اجلسمية

، بل املادية وصفاته هدعى إنسانًا بلحاظ جسمكما أن اإلنسان ال ُي

  بلحاظ روحه وأبعاده املعنوية من تقوى وأخالق وغري ذلك.

  قال الشاعر 

                 

 سورة الحجرات. 222ص 16راجع تقريب القرآن إلى األذهان: ج (1)

اب ما يدعو إليه الهوى، والتقوى فعلى االتقاء: االمتناع من الردى باجتن (2)

كنجوى، واألصل فيه )وقوى( من وقيته: منعته، قلبت الواو تاء وكذلك 
مادة  441ص 2البحرين: ج تقاة واألصل وقاة. للتفصيل انظر مجمع 

وقا. 
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             أقبل على النفس واستكمل فضائلها     

 انــــــس ال باجلسم إنسـفـت بالنـأنـف                                     

 

تشري إىل أن  (1)ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهلِل َأْتَقاُكْموهذه اآلية الكرمية  

 . فهم من حيث اخللق سواء التقوى، وإاّلهو امليزان يف تفاضل الناس 

 .(2)الناس كأسنان املشط سواء  قال رسول اهلل 

املؤمنون كأسنان املشط يتساوون يف احلقوق بينهم   ال وق

 .(3)ويتفاضلون بأعماهلم

، حيث ما دام تقيًاتعاىل إىل أن اإلنسان كريم على اهلل اآلية كما تشري 

 ال ينفعه نسبه أو حسبه.

جلس مجاعة قال   حممد بن علي الباقر فعن اإلمام أبي جعفر

،  خرون، وفيهم سلمانينتسبون ويفت من أصحاب رسول اهلل

 ك أنت يا سلمان؟ وما أصلك؟ تعمر  ما نسبلـه فقال 

 ، كنت ضااًل فهداني اهلل مبحمد ،فقال  أنا سلمان بن عبد اهلل

وكنت مملوكًا فأعتقين اهلل  ، وكنت عائاًل فأغناني اهلل مبحمد

  .!فهذا حسيب ونسيب يا عمر ، مبحمد

                 

 .22سورة الحجرات:  (1)

 .5726ح 072ص 4من ال حيضره الفقيه  ج (2)

 .2586ح 11ب 027ص 6مستدرك الوسائل  ج (0)
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 ما قال عمر، وما أجابه.  له سلمان فذكر  ثم خرج رسول اهلل

ن حسب املرء دينه، إ ،يا معشر قريش   فقال رسول اهلل

ته خلقه، وأصله عقله، قال اهلل تعاىل  ءومرو

(1) ثم أقبل على سلمان  له  يا  فقال

فمن  ،إنه ليس ألحد من هؤالء عليك فضل إال بتقوى اهلل ،سلمان

  .(2)كنت أتقى منه فأنت أفضل منه

 اسيف هذه الرواية ال يدع جمااًل للشك بأن الن وقول الرسول

ايز يف متفال ل فيما بينهم إال التقوى، ضفان سواسية، وليس هناك ميزا

وال الغنى أو  ،سواد البشرة أو بياضهاك ،نظر اإلسالم على أساس اللون

، وال غريها من وال العروبة أو العجمة ،وال الطول أو العرض ،الفقر

  الفوارق املادية.

وقد قال اهلل تعاىل يف كتابه الكريم  

 (3)  واحلكمة يف االختالف يف اللون

 ،إمنا هي للتعارف وللداللة على خلق اهلل تعاىل ،والطول واأللسن

  عزوجلحيث قال 

                 

 .22سورة الحجرات:  (1)

 .142ح 2المجلس  241األمالي، للشيخ الطوسي: ص (2)

 .2سورة النساء:  (0)
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 (1). 

                 

 .11سورة الروم:  (1)
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حسن أخالقهم وشدة ورعهم  من صفات شيعة أهل البيت 

 وتقواهم.

وهم شيعة الشيعة مأخوذة من )املشايعة( مبعنى املتابعة، فإن كلمة 

فيلزم عليهم أن  وأوالده املعصومني  أمري املؤمنني علي 

 يتبعوهم يف أخالقهم املثالية.

مخص كانوا  إن شيعة علي   قال عن أبي عبد اهلل 

، أهل رأفة وعلم وحلم، يعرفون ُبل الشفاه من الذكرُذ ،ونالبط

 .(1)بالرهبانية، فأعينونا على ما أنتم عليه بالورع واالجتهاد

كانوا  إن أصحاب علي قال   عن أبي عبد اهلل الصادق و

املنظور إليهم يف القبائل وكانوا أصحاب الودائع، مرضيني عند الناس، 

 .(2)رسهار الليل، مصابيح النها

إمنا مثل يقول    وعن ربيعة بن ناجد قال  مسعت عليا 

وهو يستضعفها،  شيعتنا مثل النحلة يف الطري، ليس شيء من الطري إاّل

 .(3)فلو أن الطري تعلم ما يف أجوافها من الربكة مل تفعل بها ذلك

 إياك و السفلة من الناس  وعن أبي بصري، قال أبو عبد اهلل 

                 

 .11باب املؤمن وعالماته وصفاته .. ح 200ص 2الكايف  ج (1)

 .06ذيل ح 12ب 161ص 85حبار األنوار  ج (2)

 .100ح 15ب  75ص 85حبار األنوار  ج (0)
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من ال خياف اهلل! إمنا شيعة داك وما السفلة؟ قال  قلت  جعلت ف

وإذا رأيت أولئك فهم  ،جعفر من عف بطنه وفرجه وعمل خلالقه

 .(1)أصحاب جعفر

فذكرت الشيعة!  وعن مهزم قال  دخلت على أبي عبد اهلل 

يا مهزم إمنا الشيعة من ال يعدو مسعه صوته، وال شحنه بدنه، فقال  

ال يبغض لنا حمبا، وال جيالس لنا غاليا، وال يهر وال حيب لنا مبغضا، و

هرير الكلب، وال يطمع طمع الغراب، وال يسأل الناس وإن مات 

 جوعا، املتنحي عن الناس اخلفي عليهم، وإن اختلفت بهم الدار 

مل ختتلف أقاويلهم، إن غابوا مل يفقدوا، وإن حضروا مل يؤبه بهم، 

دنيا وحوائجهم يف صدورهم، وإن خطبوا مل يزوجوا، خيرجون من ال

إن لقوا مؤمنا أكرموه، وإن لقوا كافرا هجروه، وإن أتاهم ذو حاجة 

يا مهزم قال جدي رسول ثم قال   .رمحوه، ويف أمواهلم يتواسون

لعلي رضوان اهلل عليه  يا علي كذب من زعم أنه حيبين  اهلل 

 .(2)إال من بابهاوالحيبك، أنا املدينة وأنت الباب ومن أين تؤتى املدينة 

 يا ميسر أال أخربك بشيعتنا؟ وعن ميسرة قال قال أبو جعفر 

إنهم حصون حصينة يف صدور أمينة، قلت  بلى جعلت فداك، قال  

وأحالم رزينة، ليسوا باملذاييع البذر، وال باجلفاة املراءين، رهبان 

                 

 الفصل الثاني يف ذكر عالمات الشيعة. 80كاة األنوار  صمش (1)

 الفصل الثاني يف ذكر عالمات الشيعة. 81مشكاة األنوار  ص (2)



 
 

18 

 . (1)بالليل، ُأسد بالنهار

 لكالم.القوم الذين ال يكتمون ا  والبذر

على الكريم أطلقت يف القرآن إن كلمة الشيعة تعنى األتباع، وقد 

(2)حيث قال تعاىل    أتباع نوح
. 

ومساهم بهذا  على أتباع اإلمام علي  وأطلقها النيب

سم، كما رواه املؤرخون واحملدثون شيعة وسنة يف كتبهم، أن اال

 . (3)أنت وشيعتك الفائزون ،يا عليقال   النيب

                 

 .06ح 12ب 161ص 85حبار األنوار  ج (1)

 . 12سورة الصافات:  (2)

)الشيعة( في اللغة: هم األتباع واألنصار، ويقع على الواحد واالثنين  (0)

مؤنث بلفظ واحد، وهو من المشايعة والمتابعة، وفي والجمع والمذكر وال
 وبنيه  العرف العام أصبح التشيع علماً على من تولى علياً 

وأقر بإمامتهم. والتشيع في أصل اللغة هو اإلتباع على وجه التدين في 
َفاْسَتَغاَثُه الهِذي ِمن ِشيَعِتِه َعلَى الهِذي ِمْن الوالء للمتبوع، قال تعالى: 

هِ َعدُ   َوإِنه ِمن ِشيَعِتِه إلِْبَراِهيمَ . وقال تعالى: 22سورة القصص:  وه
. فالتشيع يضمن في معناه اإلتباع والنصرة من 12سورة الصافات: 

جماعة لرجل عموماً، ولكن كلمة )شيعة( مجردة ال تعني العموم، وإنما 
تنصرف في داللة خاصة إلى الجماعة التي ناصرت علياً وشايعته، 

فت حوله وأقرت بإمامته، تقتدي به وتجعل لـه مقاماً يسمو على مقام وألت
معاصريه من الصحابة. قال أبو الحسن األشعري: إنما قيل لهم: الشيعة، 

. ويقدمونه على سائر أصحاب رسول ّللا  ألنهم شايعوا علياً 
أفضل  وذكر ابن حزم األندلسي: أن من وافق الشيعة في أن علياً 

 فهو شيعي. رسول ّللا الناس بعد 
والذي نفسي  : مشيراً إلى علي بن أبي طالب  قال رسول ّللا

راجع تاريخ دمشق البن  ن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامةإ ،بيده
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يعرفون بهذا االسم منذ أيام رسول  فكان أتباع اإلمام علي

 هو أول من أطلق عليهم هذا االسم عليهم. ، فالرسولاهلل

وحي من اهلل تعاىل إذ قال سبحانه يف   ن كالم الرسولإوحيث 

القرآن احلكيم  

(1) .فتسمية الشيعة بهذا االسم إمنا هو وحي من اهلل تعاىل  

                                                                                                                  
 

المناقب و. 122و 149ح 241، وص 922ح 441ص 1ج :عساكر
 261ص 1شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي: جو. 61للخوارزمي: ص

. 224و 222و 142كفاية الطالب للكنجي الشافعي: صو. 2229ح
 2فرائد السمطين: جو. 219ص 6الدر المنثور للسيوطي الشافعي: جو

 . 226ص
علي وشيعته هم الفائزون  :، وفيه عنه91وانظر: كنوز الحقائق: ص

. والصواعق المحرقة: 222ص 2. والهيثمي في مجمعه: جيوم القيامة
. 26ص 1سبط ابن الجوزي الحنفي: ب. وتذكرة الخواص لل96ص

 .62ص 2والفردوس بمأثور الخطاب البن شيرويه الديلمي: ج
السابقون إلى ظل العرش يوم القيامة طوبى : النبي  وفي حديث قال

شرح  هم شيعتك يا علي ومحبوك : قال من هم؟ :، قاللهم
خر ط دار الكتب العلمية بيروت. وفي حديث آ 442ص 4الزرقاني: ج

لك ولذريتك ولولدك  ن ّللا قد غفرإ ،يا علي : قال رسول ّللا
الفردوس بمأثور الخطاب  فأبشر فإنك األنزع البطين ،وألهلك ولشيعتك

ط دار الكتب العلمية بيروت. وفي  219ص 2البن شيرويه الديلمي: ج
 مجمع الزوائد للهيثمي:  فاستغفرت لعلي وشيعته :حديث قال 

ر الريان للتراث القاهرة. والمعجم األوسط للطبراني: ط دا 211ص 9ج
 ط دار الحرمين القاهرة.  121ص 4ج

 26أما ما ورد في مصادر الشيعة فكثير، انظر: بحار األنوار: ج
، وكشف الغمة: 42ص 2رشاد: ج. اإل226ح 42ب 114و 112ص
 .22ص 2ج

 . 4ـ  2سورة النجم:  (1)
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هم املسلمون الذين شايعوا واتبعوا اإلمام أمري املؤمنني علي  الشيعةو

، إتباعًا بعد رسول اهلل وأوالده الطاهرين بن أبي طالب

إني يوشك أن أدعى حيث قال قبل وفاته   للرسول األكرم

يب، وإني تارٌك فيكم الثقلني، ما إن متسكتم بهما لن تضّلوا من فأج

  . (1)بعدي أبدًا، كتاب اهلل وعرتتي أهل بييت

 . (2)علي مع احلق واحلق مع علي  رسول اهلل  وقال

                 

 اب فضائل علي بن أبي طالبراجع صحيح مسلم، كتاب الفضائل، ب (1)

ط مصر بشرح  212-219ص 22ط عيسى الحلبي، وج 261ص 1ج
 .النووي

علي مع   :قال رسول ّللا فقد وردت عدة أحاديث بهذا المعنى،  (2)

  الحق والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة
جمة اإلمام ترو، 212ص 24انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج

 2من تاريخ دمشق البن عساكر الشافعي: ج علي بن أبي طالب
اإلمامة والسياسة و. 42ب 229غاية المرام: صو. 2261ح 229ص

ط مصر، ومنتخب كنز العمال بهامش مسند  12ص 2البن قتيبة: ج
 . 211ص 2فرائد السمطين للحمويني: جو، 22ص 2أحمد: ج

الحق مع ذا،  :أبي طالب مشيرا إلى علي بن وقال رسول ّللا 
رواه أبو سعيد الخدري، انظر: ترجمة اإلمام علي بن أبي  الحق مع ذا

. مجمع 2262ح 229ص 2طالب من تاريخ دمشق البن عساكر: ج
 .22ص 1الزوائد للهيثمي: ج

، انظر: صحيح رحم ّللا عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار :وقال
إحياء التراث العربي بيروت.  ط دار 2122ح 622ص 2الترمذي: ج

ط دار  224ص 2المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: ج
. المعجم 26الكتب العلمية بيروت. المناقب للخوارزمي الحنفي: ص

ط دار الحرمين القاهرة. ترجمة اإلمام  92ص 6األوسط للطبراني: ج
 221ص 2علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق البن عساكر: ج

ط مؤسسة علوم القرآن  21ص 2. مسند البزار: ج2262و 2229ح
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ستكون من بعدي فتنة، فإذا كان ذلك   وقال رسول اهلل

من يصافحين يوم  فالزموا علّي بن أبي طالب، فإّنه أّول من يراني وأول

 وهو الفاروق بني احلق  ،وهو معي يف السماء األعلى ،القيامة

 .  (1)والباطل

سيكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا علّي بن أبي   وقال

 .(2)طالب فإنه الفاروق بني احلق والباطل

 يعين علّيًا تكون بني الناس فرقة واختالف فيكون هذا ـ  وقال

 ه على احلقـ وأصحاب (3). 

، ألنهم يعتقدون بإمامة علي أمري وتسمى الشيعة بـ)اإلمامية( أيضًا

وتسمى بـ )اجلعفرية( التباعهم يف . عشر املؤمنني وأوالده األحد 

أعلم بكتاب   ، حيث إنهم احلالل واحلرام أئمة أهل البيت

د . وسادسهم اإلمام جعفر بن حمماهلل، وأدرى مبا قاله رسول اهلل

متّكن من نشر العلوم اإلسالمية أصواًل وفروعًا الذي   الصادق

وآدابًا وأخالقًا باستيعاب ومشول أكثر، مبا مل تسمح الظروف لسائر 

                                                                                                                  
 

ط دار  421ص 2. مسند أبي يعلى: ج229بيروت. غاية المرام: ص
 المأمون للتراث دمشق. 

 41تاريخ دمشق البن عساكر، ترجمة اإلمام علي بن أبي طالب: ج (1)

 .9216الرقم:  422ص

 .باب تعريف باطنه  92ص 2: جالمناقب (2)

 في ترجمة أبي نصر بن عبد الجبار العتبى. 1قلين: صحديث الث (0)
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أكثر   بهذا القدر من النشر، والشيعة أخذوا منه  األئمة

فلم تتاح هلم   سبوا إليه، وأما سائر األئمةولذا ُن ،معامل الدين

كما يف زمان أمري  ،قدار، فكانوا يالقون االضطرابالفرصة بذلك امل

أيدي على أو الكبت واإلرهاب  ، املؤمنني علي واحلسن واحلسني

عاصر فرتة   األمويني والعباسيني، لكن اإلمام الصادق احلكام

حيث اغتنم الفرصة لنشر  ،أفول دولة بين أمية وظهور دولة بين العباس

 حقائق اإلسالم بصورة واسعة. 

كما تسمى الشيعة بـ )اإلثين عشرية( ألنهم يعتقدون بإمامة األئمة 

 اخللفاء بعدي اثنا   ، وقد قال رسول اهلل اإلثين عشر

 . (1)عشر

 وأهل بيته عملية لإلسالم كما طرحه النيبالصيغة هم ال لشيعةاف

 .(2)الطاهرون

يا علي بّشر شيعتك وأنصارك خبصال عشر    قال رسول اهلل 

وهلا طيب املولد، وثانيها حسن إميانهم باهلل، وثالثها حب اهلل عزوجل أ

هلم، ورابعها الفسحة يف قبورهم، وخامسها النور على الصراط بني 

أعينهم، وسادسها نزع الفقر من بني أعينهم وعن قلوبهم، وسابعها 

                 

 .22ضمن ح 42ب 122ص 26بحار األنوار: ج (1)

للتفصيل راجع كتاب الشيعة والتشيع لإلمام الراحل )أعلى ّللا مقامه(.  (2)

وكتاب )الشيعة في القرآن( لسماحة المرجع الديني السيد صادق 
 .الشيرازي 
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املقت من اهلل عزوجل ألعدائهم، وثامنها األمن من اجلذام، يا علي 

احنطاط الذنوب والسيئات عنهم، وعاشرها هم معي يف اجلنة وتاسعها 

 .(1)وأنا معهم

 

أما ما يلزم أن يتصف به الشيعة ويكونوا عليه، فقد بينته الروايات 

أنه قال ألحد  ي رواية عن اإلمام الباقرالشريفة يف هذا الشأن، فف

ل التشيع أن يقول نتحاأيكتفي من  ،يا جابر  (2)أصحابه وامسه جابر

ما شيعتنا إال من اتقى اهلل وأطاعه، وما كانوا  ،اهلل فو .حببنا أهل البيت

وكثرة ذكر اهلل والصوم  ،يعرفون يا جابر إال بالتواضع والتخشع واألمانة

والرب بالوالدين والتعاهد للجريان من الفقراء وأهل املسكنة، ، والصالة

وتالوة القرآن، وكّف األلسن والغارمني واأليتام، وصدق احلديث، 

 .عن الناس إال من خري، وكانوا أمناء عشائرهم يف األشياء

ما نعرف اليوم أحدًا بهذه  ،يا ابن رسول اهلل  قال جابر  فقلت

  ؟الصفة

ال تذهنب بك املذاهب، حسب الرجل أن يقول  يا جابر فقال  

ل  إني أحب أحب عليًا وأتواله، ثم ال يكون مع ذلك فّعااًل؟ فلو قا

                 

 .لسابع عشر يف فضائل شيعة أمري املؤمنني علي الفصل ا 05جامع األخبار  ص (1)

 جابر بن يزيد الجعفي. (2)
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، ثم ال يتبع سريته  خري من علي رسول اهلل فرسول اهلل

وا ملا عند اهلل، لعمافاتقوا اهلل و ما نفعه حبه إياه شيئًا. ،واليعمل بسنته

ليس بني اهلل وبني أحد قرابة، أحب العباد إىل اهلل عزوجل وأكرمهم 

اهلل تبارك واهلل ما يتقرب إىل  ،يا جابر .عملهم بطاعتهأعليه أتقاهم و

وتعاىل إال بالطاعة، وما معنا براءة من النار، وال على اهلل ألحد من 

حجة، من كان هلل مطيعًا فهو لنا ولّي، ومن كان هلل عاصيًا فهو لنا 

 .(1)عدو، وما تنال واليتنا إال بالعمل والورع

عليك بتقوى اهلل والورع واالجتهاد،   وقال اإلمام الصادق 

أداء األمانة، وحسن اخللق وحسن اجلوار، وكونوا وصدق احلديث و

دعاًة إىل أنفسكم بغري ألسنتكم، وكونوا زينًا وال تكونوا شينًا، وعليكم 

بطول الركوع والسجود؛ فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف 

 . (2)إبليس من خلفه وقال  يا ويله أطاع وعصيت، وسجد وأبيت

 قال  كنت عند أبي عبد اهلل  وعن علي بن أبي زيد عن أبيه

فدخل عيسى بن عبد اهلل القمي، فرحب به وقرب من جملسه، ثم قال  

 يا عيسى بن عبد اهلل، ليس منا وال كرامة، من كان يف مصر فيه مائة

 . (3)ألف أو يزيدون، وكان يف ذلك املصر أحٌد أورع منه!

                 

 .2ح والتقوى باب الطاعة 14ص 1الكافي: ج (1)

 .9باب الورع ح 11ص 1الكافي: ج (2)

 .22باب الورع ح 11ص 1الكافي: ج (0)
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  وعن عمرو بن سعيد بن هالل قال  قلت ألبي عبد اهلل 

 أوصين؟ 

أوصيك بتقوى اهلل والورع واالجتهاد، واعلم أنه ال ينفع فقال  

 . (1)اجتهاٌد ال ورع فيه

أعينونا بالورع؛ فإنه من لقي اهلل    وقال أبو جعفر الباقر

عزوجل منكم بالورع كان لـه عند اهلل فرجًا، وإن اهلل عز وجل يقول  



(2) فمنا النيب ومنا الصديق والشهداء والصاحلون(3) . 

ى إنا ال نعد الرجل مؤمنًا حتقال    وقال أبو عبد اهلل الصادق

يكون جلميع أمرنا متبعًا مريدًا، أال وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع، 

 . (4)فتزينوا به يرمحكم اهلل، وكيدوا أعداءنا به ينعشكم اهلل

كثريًا ما كنت قال   وعن أبي احلسن األول موسى بن جعفر 

يقول  ليس من شيعتنا من ال تتحدث املخدرات بورعه  أمسع أبي 

وليس من أوليائنا من هو يف قرية فيها عشرة آالف رجل يف خدورهن، 

                 

 .4ح 14ب 192ص 12بحار األنوار: ج (1)

 .69سورة النساء:  (2)

 . 21ب الورع حبا 11ص 1الكافي: ج (0)

 .12292ح 12ب 142ص 22وسائل الشيعة: ج (4)
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 . (1)فيهم من خلق اهلل أورع منه

فقلت   وعن جابر اجلعفي قال  تقبضت بني يدي أبي جعفر

جعلت فداك، رمبا حزنت من غري مصيبة تصيبين، أو أمر ينزل بي حتى 

 يعرف ذلك أهلي يف وجهي وصديقي؟!

جل خلق املؤمنني من طينة اجلنان فقال  نعم يا جابر، إن اهلل عز و

وأجرى فيهم من ريح روحه؛ فلذلك املؤمن أخو املؤمن ألبيه وأمه، 

فإذا أصاب روحًا من تلك األرواح يف بلد من البلدان حزن حزنت هذه 

 . (2)ألنها منها

املؤمن أخو املؤمن عينه ودليله،   وقال اإلمام الصادق 

 . (3)يعده عدًة فيخلفهالخيونه وال يظلمه وال يغشه، وال 

كونوا دعاًة للناس بغري ألسنتكم،    وقال أبو عبد اهلل الصادق

 . (4)لريوا منكم الورع واالجتهاد والصالة واخلري، فإن ذلك داعية

ليس منا من مل حياسب نفسه يف   وعن أبي احلسن املاضي 

اهلل منه كل يوم، فإن عمل حسنًا استزاد اهلل، وإن عمل سيئًا استغفر 

                 

 .22باب الورع ح 19ص 1الكافي: ج (1)

 .1باب أخوة المسلمين بعضهم لبعض ح 266ص 1الكافي: ج (2)

 .26296ح 211ب 122ص 21وسائل الشيعة: ج (0)

 .22ح 21ب 222ص 61بحار األنوار: ج (4)
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 . (1)وتاب إليه

والبيت  وعن أبي الربيع الشامي قال  دخلت على أبي عبد اهلل 

غاص بأهله فيه اخلراساني، والشامي، ومن أهل اآلفاق، فلم أجد 

يا وكان متكئًا ثم قال   موضعًا أقعد فيه، فجلس أبو عبد اهلل 

ضبه، ومن شيعة آل حممد اعلموا، أنه ليس منا من مل ميلك نفسه عند غ

مل حيسن صحبة من صحبه، وخمالقة من خالقه، ومرافقة من رافقه، 

وجماورة من جاوره، ومماحلة من ماحله. يا شيعة آل حممد، اتقوا اهلل ما 

 . (2)استطعتم، وال حول وال قوة إال باهلل

عظموا أصحابكم ووقروهم   وقال أبو جعفر الباقر

وال حتاسدوا، وإياكم واليتهجم بعضكم على بعض، وال تضاروا 

 .(3)والبخل كونوا عباد اهلل املخلصني الصاحلني

إن للحق أهال وللباطل أهال، فأهل احلق يف   عن أبي احلسن 

ُشُغل عن أهل الباطل، ينتظرون أمرنا ويرغبون إىل اهلل إن يروا دولتنا، 

نا مستأكلني وال ليسوا بالبذر املذيعني وال باجلفاة املراءين، وال ب

بالطمعني، خيار األمة نور يف ظلمات األرض ونور يف ظلمات الفنت 

                 

 .1باب محاسبة العمل ح 422ص 1الكافي: ج (1)

 .1باب حسن المعاشرة ح 621ص 1الكافي: ج (2)

 .4باب حسن المعاشرة ح 621ص 1الكافي: ج (0)
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ونور هدى يستضاء بهم، ال مينعون اخلري أولياءهم، وال يطمع فيهم 

أعداؤهم، إن ُذكرنا باخلري استبشروا وابتهجوا واطمأنت قلوبهم 

وأضاءت وجوههم، وإن ُذكرنا بالقبح امشأزت قلوبهم واقشعرت 

م وكلحت وجوههم وأبدوا نصرتهم وبدا ضمري أفئدتهم، قد جلوده

مشروا فاحتذوا حبذونا، وعملوا بأمرنا، تعرف الرهبانية يف وجوههم، 

يصبحون يف غري ما الناس فيه، وميسون يف غري ما الناس فيه، جيأرون 

إىل اهلل يف إصالح األمة بنا، وأن يبعثنا اهلل رمحة للضعفاء والعامة، يا 

 أولئك شيعتنا وأولئك منا وأولئك حزبنا وأولئك أهل عبد اهلل 

 .(1)واليتنا

إن الرجل منكم إذا ورع يف   وقال اإلمام جعفر الصادق 

دينه، وصدق احلديث وأدى األمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا 

جعفري، فيسرني ذلك، وقالوا هذا أدب جعفر، وإذا كان على غري 

أن الرجل  اهلل لقد حدثين أبي ذلك دخل علي بالؤه وعاره، و

فكان أقضاهم للحقوق رضوان اهلل عليه كان يكون يف القبيلة من شيعة علي 

وأداهم لألمانة وأصدقهم للحديث إليه وصاياهم وودائعهم، يسأل عنه 

فيقال من مثل فالن، فاتقوا اهلل وكونوا زينًا وال تكونوا شينًا، جروا إلينا 

بيح، فإنه ما قيل لنا فما حنن كذلك، لنا حق كل مودة وادفعوا عنا كل ق

وتطهري من اهلل ووالدة طيبة ال  يف كتاب اهلل وقرابة من رسول اهلل 

                 

 الفصل الثاني يف ذكر عالمات الشيعة. 84 -80مشكاة األنوار  ص (1)
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يدعيها أحد غرينا إال كذاب، أكثروا ذكر اهلل وذكر املوت وتالوة القرآن 

والصالة على النيب، فإن الصالة عليه عشر حسنات، خذ مبا أوصيتك 

  .(1)به وأستودعك اهلل

أوصيك   وعن إمساعيل بن عمار قال  قال لي أبو عبد اهلل 

بتقوى اهلل والورع وصدق احلديث وأداء األمانة وحسن اجلوار وكثرة 

 . (2)السجود، فبذلك أمرنا حممد

جعلت  وعن عمرو بن سعيد بن هالل قال  قلت ألبي جعفر 

 به، قال   فداك إني ال أكاد أن ألقاك إال يف السنني فأوصين بشيء آخذ

 أوصيك بتقوى اهلل والورع واالجتهاد، واعلم أنه مل ينفع ورع إال

باالجتهاد، وإياك أن تطمع نفسك إىل من فوقك، وكثريا ما قال اهلل جل 

 ، و قال   (3)ثناؤه لنبيه 



(4) فإن داخلك شيء فاذكر عيش رسول اهلل ،  إمنا كان

قوته الشعري وحالوته التمر ووقوده السعف، وإذا أصبت مبصيبة يف 

 فإن اخلالئق مل يصابوا مبثله  نفسك فاذكر مصابك برسول اهلل 

                 

 الفصل الثالث يف آداب الشيعة. 85 -84مشكاة األنوار  ص (1)

 .16ذيل ح 22ب 181ص 62حبار األنوار  ج (2)

 الفصل الثالث يف آداب الشيعة. 88ار  صمشكاة األنو (0)

 .55سورة التوبة   (4)
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 . (1)قط

عليه وعليهم السالم شر شيعة آل حممد يا مع  وقال أبو جعفر 

، كونوا النمرقة الوسطى، إليكم يرجع الغالي، وبكم يلحق التالي

قوم يقولون فينا ما النقوله فقال رجل  جعلت فداك وما الغالي؟ قال  

املرتاد قال  فما التالي؟ قال   يف أنفسنا، فليس أولئك منا ولسنا منهم

واهلل ما معنا ر عليه، ثم أقبل علينا فقال  يريد اخلري يبلغه اخلري ويؤج

من اهلل براءة وما بيننا وبني اهلل قرابة وال لنا على اهلل حجة وال يتقرب إىل 

اهلل إال بالطاعة، فمن كان منكم مطيعا نفعته واليتنا، ومن كان منكم 

 . (2)عاصيا مل تنفعه واليتنا

يا معشر   يقول وعن عمر بن أبان قال مسعت أبا عبد اهلل 

شينا،  (سبتم إلينا، كونوا لنا زينًا، وال تكونوا )عليناالشيعة إنكم قد ُن

إن كان الرجل منهم  ،يف الناسرضوان اهلل عليه كونوا مثل أصحاب علي 

 ليكون يف القبيلة فيكون إمامهم ومؤذنهم وصاحب أماناتهم 

 . (3)وودائعهم

   وعن علي بن يقطني قال  قال أبو احلسن موسى 

 مر أصحابك أن يكفوا من ألسنتهم ويدعوا اخلصومة يف الدين

                 

 .101سورة طه   (1)

 الفصل الثالث يف آداب الشيعة. 87 – 88مشكاة األنوار  ص (2)

 .60ح 2ب 112ص 65حبار األنوار  ج (0)
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وجيتهدوا يف عبادة اهلل، وإذا قام أحدهم يف صالة فريضة فليحسن 

صالته وليتم ركوعه وسجوده وال يشغل قلبه بشيء من أمور الدنيا، 

  يقول فإني مسعت أبا عبد اهلل 

لصلوات إن ملك املوت يتصفح وجوه املؤمنني من عند حضور ا

 . (1)املفروضات

إن علي بن احلسني قال   وعن الكاظم عن أبيه عن جده 

  أخذ بيدي جدي ثم قال  يا بين افعل اخلري إىل كل من طلبه

منك، فإن كان أهله فقد أصبت موضعه، و إن مل يكن مبوضع كنت 

أهله، و إن شتمك رجل عن ميينك ثم حتول إىل يسارك فاعتذر إليك 

 . (2)فاقبل منه

اتقوا اهلل وحتابوا   وعن جعفر بن كليب قال  قال أبو عبد اهلل 

 . (3)وتزاوروا وتواصلوا وترامحوا وكونوا إخوانا بررة

أنا زعيم ببيت يف     قال رسول اهلل وقال أبو جعفر 

اجلنة ملن حسن خلقه مع الناس، وترك الكذب يف املزاح واجلد، وترك 

 . (4)املراء وهو حمق

                 

 .4208ح 2ب 112ص 4مستدرك الوسائل  ج (1)

 .الفصل الثالث يف آداب الشيعة 82مشكاة األنوار  ص (2)

 الفصل الثالث يف آداب الشيعة.  71مشكاة األنوار  ص (0)

 الفصل الثالث يف آداب الشيعة.  71مشكاة األنوار  ص (4)
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حسن اخللق   قال  قال رسول اهلل  ن أبي إبراهيم وع

يثبت املودة، وحسن البشر يذهب السخيمة، واستنزلوا الرزق 

بالصدقة، ومن أيقن باخللف سخت نفسه بالنفقة، وإياك أن متنع حقا 

 . (1)فتنفق يف باطل مثليه

ليس من   وعن علي بن زيد عن أبيه قال  قال أبو عبد اهلل 

 . (2)كان يف مصر فيه مائة ألف وكان يف املصر أورع منهشيعتنا من 

مررت أنا قال   وعن أبي الصامت اخلوالني عن أبي عبد اهلل 

  وأبي على الشيعة وهم ما بني القرب واملنرب، فقلت ألبي، جعفر 

مواليك جعلين اهلل فداك، قال  وأين تراهم، فقلت  أراهم ما بني 

بي إليهم، فذهبنا فسلم عليهم ثم قال  إني  القرب و املنرب، فقال اذهب

ألحب رحيكم وأرواحكم، فأعينوني على ما أنتم عليه بالورع 

واالجتهاد، فإنه ال ينال ما عند اهلل إال بالورع واالجتهاد، واهلل إنكم 

 . (3)على ديين ودين آبائي إبراهيم وإمساعيل وإسحاق

ليس   اهلل وعن حممد بن عمر بن حنظلة قال  قال أبو عبد 

، ومل يعمل بأعمالنا من شيعتنا قال بلسانه وخالفنا يف أعمالنا وآثارنا

لكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه واتبع آثارنا وعمل بأعمالنا، و

                 

 الفصل الثالث يف آداب الشيعة.  71مشكاة األنوار  ص (1)

 الفصل الثالث يف آداب الشيعة.  71مشكاة األنوار  ص (2)

 اب الشيعة.الفصل الثالث يف آد  74مشكاة األنوار  ص (0)
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 . (1)أولئك شيعتنا

 ،كمثل ملك مقربعند اهلل مثل املؤمن   وقال رسول اهلل 

يء أحب إىل اهلل من عظم من ذلك، وليس شعند اهلل ألوإن املؤمن 

 .  (2) مؤمن تائب ومؤمنة تائبة

عند   امتحنوا شيعتنا عند ثالثقال   وعنه اإلمام الصادق 

مواقيت الصالة كيف حمافظتهم عليها، وعند أسرارهم كيف حفظهم 

 . (3)هلا عن عدونا، وإىل أمواهلم كيف مواساتهم إلخوانهم فيها

لشاحبون الناحلون إمنا شيعة علي ا  وقال أبو جعفر 

الذابلون، ذابلة شفاههم، مخيصة بطونهم، متغرية ألوانهم، مصفرة 

وجوههم، إذا جن الليل اختذوا األرض فراشا، واستقبلوا األرض 

جبباههم، كثري سجودهم، كثرية دموعهم، كثري دعاؤهم، كثري 

 . (4)بكاؤهم، يفرح الناس وهم حمزونون

عن خيار العباد؟ فقال   ُسئل رسول اهلل   وقال الباقر 

إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا أعطوا الذين 

 . (5)شكروا، وإذا ابتلوا صربوا، وإذا غضبوا غفروا

                 

 .802مستطرفات السرائر  ص (1)

 .21121ح 68ب 75ص 18وسائل الشيعة  ج (2)

 .41ح 8ب 22ص 61حبار األنوار  ج (0)

 .214ح 21ب 21ص 1وسائل الشيعة  ج (4)

 .01باب املؤمن وعالماته وصفاته ح 241ص 2الكايف  ج (5)
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لو ضربت خيشوم املؤمن بسيفي هذا   وقال أمري املؤمنني 

على أن يبغضين ما أبغضين، ولو صببت الدنيا جبملتها على املنافق على 

بين ما أحبين، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النيب األمي أن حي

 أنه قال  يا علي ال يبغضك مؤمن وال حيبك منافق(1) . 

إذا قام قائمنا أذهب اهلل عن شيعتنا   وقال علي بن احلسني 

العاهة وجعل قلوبهم كُزَبر احلديد وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعني 

ما من   وقال الباقر   .(2)سنامهارجال ويكونون حكام األرض و

عبد من شيعتنا يقوم إىل الصالة إال اكتنفته بعدد من خالفه مالئكة 

 . (3)يصلون خلفه يدعون اهلل حتى يفرغ من صالته

من أحبنا أهل البيت فليحمد اهلل على أول   وقال رسول اهلل 

ا إال من طيب الوالدة، وال حيبنقيل  وما أول النعم؟ قال   النعم

 . (4)طابت والدته

من أصبح جيد برد حبنا على قلبه فليحمد اهلل   وقال الباقر 

 .(5)على بادئ النعم، قيل  وما بادئ النعم؟ قال  طيب الوالدة

                 

 . 45نهج البالغة  حكم أمري املؤمنني  (1)

 .14أبواب األربعني فما فوقه ح 541ص 2اخلصال  ج (2)

 .822باب فضل الصالة ح 212ص 1من ال حيضره الفقيه  ج (0)

 .0ح 5ب 148 – 145ص 27حبار األنوار  ج (4)

 .12ح  72اجمللس 475األمالي للصدوق  ص (5)
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 وتال هذه اآلية   وعن أنس بن مالك قال  قال رسول اهلل 



 (1)  ثم التفت إليه فقال  يا ابن أم سليم ترى فيمن أنزلت هذه

اآلية فينا ويف شيعتنا، قلت ومن يدعي اإلسالم ليس من شيعتكم، 

قال  نعم تباعدهم من اإلسالم عداوتهم ألهل بييت وتقربهم من 

 . (2)اليهودية والنصرانية

من رزقه اهلل حب األئمة من أهل بييت فقد   رسول اهلل وقال 

أصاب خري الدنيا واآلخرة فال يشكن أنه يف اجلنة، وإن يف حب أهل 

بييت عشرين خصلة، عشر منها يف الدنيا، وعشر يف اآلخرة، أما يف 

الدنيا  فالزهد واحلرص على العلم والورع يف الدين والرغبة يف العبادة 

وت والنشاط يف قيام الليل واليأس مما يف أيدي الناس والتوبة قبل امل

واحلفظ ألمر اهلل عزوجل ونهيه والتاسعة بغض الدنيا والعاشرة 

السخاء، وأما يف اآلخرة فال ينشر له ديوان وال ينصب له ميزان، 

وُيعطى كتابه بيمينه ويكتب له براءة من النار ويبيض وجهه وُيكسى من 

من أهل بيته وينظر اهلل عزوجل إليه بالرمحة  حلل اجلنة ويشفع يف مائة

ويتوج من تيجان اجلنة والعاشرة يدخل اجلنة بغري حساب فطوبى حمليب 

                 

 .26سورة الرعد   (1)

 الفصل اخلامس. 21مشكاة األنوار  ص (2)



 
 

36 

  وعن أبي الصامت اخلوالني قال  قال أبو جعفر  .(1)أهل بييت

 يا أبا الصامت إن اهلل خلق شيعتنا من طينة خمزونة ال يزيد فيهم واحد

وم القيامة، وإن الرجل من شيعتنا ليمر وال ينقص منهم واحد إىل ي

بالبقعة من بقاع األرض فيصلي عليها أو ميشي عليها فتفتخر تلك البقعة 

 . (2)على البقاع اليت حوهلا فتقول مر علي رجل من شيعة آل حممد

وعن منصور بن عمرو بن احلمق اخلزاعي قال  أغمي على أمري 

طوبى ، فأفاق وهو يقول  حني ضربه ابن ملجم لعنه اهلل املؤمنني 

، قال  قلت  صدقت يا هلم وطوبى لكم وطوباهم أفضل من طوباكم

أمري املؤمنني طوباهم برؤيتك وطوبانا باجلهاد معك وطوبانا بطاعتك، 

أولئك   ومن هؤالء الذين طوباهم أفضل من طوبانا؟ قال 

شيعيت الذين يأتون من بعدكم يطيقون ما ال تطيقون وحيملون ما 

 . (3)الحتملون

خيرج أهل واليتنا يوم القيامة مشرقة   قال أمري املؤمنني 

وجوههم، قريرة أعينهم، وقد أعطوا األمان مما خياف الناس وال 

خيافون، وحيزن الناس وال حيزنون، واهلل ما يشعر أحد منكم يقوم إىل 

                 

 .12ح 4ب 72-76ص 27حبار األنوار  ج (1)

 الفصل اخلامس. 21مشكاة األنوار  ص (2)

 الفصل اخلامس. 28مشكاة األنوار  ص (0)
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يه، ويدعون لـه حتى يفرغ من الصالة إال وقد اكتنفته املالئكة يصلون عل

صالته، أال وإن لكل شيء جوهرا وإن جوهر بين آدم حممد وحنن 

وشيعتنا، يا حبذا شيعتنا ما أقربهم من عرش اهلل وأحسن صنع اهلل إليهم 

 يوم القيامة، واهلل لوال زهوهم لعظم ذلك لسلمت عليهم املالئكة 

 .(1)قبال

كته وأرواح النبيني يستغفرون إن اهلل ومالئ  وقال أبو عبد اهلل 

 .(2)للشيعة، ويصلون عليهم إىل يوم القيامة

اجلنة يدخل من أميت   وعن أنس قال  قال رسول اهلل 

من فقال  هم  سبعون ألفا ال حساب عليهم، ثم التفت إىل علي 

 .(3)شيعتك وأنت إمامهم

إن يف ميني   قال  قال رسول اهلل  وعن أبي عبد اهلل 

رش منابر من نور، عليها رجال وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء وال الع

شهداء، قال  فقال له عمر بن اخلطاب  فمن هؤالء يا رسول اهلل؟ 

قال  هم الذين تواصوا يف اهلل، وتواخوا يف اهلل، وتواصلوا يف اهلل، 

فقال  هم شيعة هذا و  وحتابوا يف اهلل، فدخل علي بن أبي طالب 

  .  (4)ي أشار إىل عل

                 

 .112ح 15ب 88ص 85حبار األنوار  ج (1)

 الفصل اخلامس. 24مشكاة األنوار  ص (2)

 .151ح 4ب 142ص 27حبار األنوار  ج (0)

 الفصل اخلامس. 27مشكاة األنوار  ص (4)
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خرجت قال   وعن علي بن محران عن أبيه عن أبي عبد اهلل 

أنا وأبي ذات يوم فإذا هو بأناس من أصحابنا بني القرب و املنرب، فدنا 

منهم وسّلم عليهم ثم قال  واهلل إني ألحب رحيكم وأرواحكم، 

ع فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد، واعلموا أن واليتنا ال تنال إال بالور

واالجتهاد، إذا ائتم أحدكم بعبد فليعمل بعمله، أنتم شيعة اهلل وأنتم 

شرطة اهلل وأنصار اهلل وأنتم السابقون األولون والسابقون اآلخرون، 

السابقون يف الدنيا إىل واليتنا، والسابقون يف اآلخرة إىل اجلنة، قد ضمنا 

ساؤكم لكم اجلنة بضمان اهلل وضمان رسول اهلل، أنتم الطيبون ون

 . (1)الطيبات، كل مؤمنة حوراء وكل مؤمن صديق

إذ أقبل بوجهه على علي  وقال جابر  كنت ذات يوم عند النيب 

فقال  أال أبشرك يا أبا احلسن! قال  بلى يا رسول  بن أبي طالب 

اهلل، قال  هذا جربئيل خيربني عن اهلل عزوجل أنه أعطى شيعتك 

وت، واألنس عند الوحشة، والنور وحمبيك سبع خصال  الرفق عند امل

عند الظلمة، واألمن عند الفزع، والقسط عند امليزان، واجلواز على 

الصراط، ودخول اجلنة قبل سائر الناس يسعى نورهم بني أيديهم 

 .(2)وبأميانهم

يا علي شيعتك هم الفائزون   لعلي  وقال رسول اهلل 

                 

 مس.الفصل اخلا 22مشكاة األنوار  ص (1)

 الفصل الرابع. 68مشكاة األنوار  ص (2)
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ك، ومن أهانك فقد يوم القيامة، فمن أهان واحدا منهم فقد أهان

أهانين، ومن أهانين أدخله اهلل نار جهنم وبئس املصري، يا علي أنت 

مين وأنا منك، روحك من روحي، وطينتك من طينيت، وشيعتك 

خلقوا من فضل طينتنا، فمن أحبهم فقد أحبنا، ومن أبغضهم فقد 

أبغضنا، ومن عاداهم فقد عادانا، ومن وّدهم فقد وّدنا، يا علي 

فور هلم على ما كانوا من ذنوب وعيوب، يا علي أنا الشفيع شيعتك مغ

لشيعتك غدًا إذا قمت املقام احملمود، فبشرهم بذلك يا علي، شيعتك 

شيعة اهلل وأنصارك أنصار اهلل وأولياؤك أولياء اهلل وحزبك حزب اهلل، 

سعد من توالك، وشقي من عاداك، يا علي لك كنز يف اجلنة وأنت ذو 

 .(1)قرنيها

إن اهلل تبارك و تعاىل يبعث أناسا وجوههم   ال رسول اهلل وق

يف ظل العرش  ،عليهم ثياب من نور ،سي من نوراعلى كر ،من نور

 .مبنزلة الشهداء وليسوا بالشهداءومبنزلة األنبياء وليسوا باألنبياء، 

 .ال  فقال رجل  أنا منهم يا رسول اهلل؟ قال

 .؟ قال  القال اآلخر  أنا منهم يا رسول اهلل

بن أبي من هم يا رسول اهلل؟ قال  فوضع يده على رأس علي   قيل

 . (2)وقال  هذا وشيعتهطالب 

                 

 الفصل الرابع يف منزلة الشيعة عند اهلل ... 61مشكاة األنوار  ص (1)

 .02بشارة املصطفى  ص (2)
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ال تستخفوا بفقراء شيعة علي وعرتته من بعده، فإن   وقال 

 .(1)الرجل منهم ليشفع يف مثل ربيعة ومضر

     قال علي وعن هذيل السابري قال  قال أبو جعفر 

 اهلل أسندني رسول  إىل صدره ثم قال  يا أخي مسعت قول اهلل 

 (2)  هم

أنت وشيعتك تقدمون علي غرًا حمجلني ويقدم عدوكم سودا مقمحني، 

 .(3)قاهلا ثالث مرات



 يستفاد أن حب أهل البيت  من هذه الروايات الشريفة

وواليتهم هو األساس يف قبول األعمال، ولكنه مشروط بالعمل الصاحل 

 والتقوى.

 .(4)قال تعاىل  

كان  ..إن أمري املؤمنني   وقال أبو عبد اهلل الصادق 

زداد فيها كل يوم يقول  ال خري يف الدنيا إال ألحد رجلني  رجل ي

إحسانًا، ورجل يتدارك منيته بالتوبة، وأنى له بالتوبة؟! فو اهلل، أن لو 

                 

 .18اجمللس اخلمسون ح 017األمالي للصدوق  ص (1)

 .7سورة البينة   (2)

 الفصل اخلامس. 21مشكاة األنوار  ص (0)

 .27سورة املائدة   (4)
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سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل اهلل عزوجل منه عماًل إال بواليتنا أهل 

البيت، أال ومن عرف حقنا أو رجا الثواب بنا، ورضي بقوته نصف مد 

هم مع ذلك واهلل كل يوم، وما يسرت به عورته، وما أكن به رأسه، و

خائفون وجلون، وّدوا أنه حظهم من الدنيا، وكذلك وصفهم اهلل 

ما  (1)َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتوا وَُّقُلوُبُهْم َوِجَلٌةعزوجل حيث يقول  

الذي أتوا به؟ أتوا واهلل بالطاعة مع احملبة والوالية، وهم يف ذلك 

م خوف شك فيما هم فيه خائفون أن ال يقبل منهم، وليس واهلل خوفه

 من إصابة الدين؛ ولكنهم خافوا أن يكونوا مقصرين يف حمبتنا 

 . (2)وطاعتنا

َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه  ُقل اليف قوله تعاىل   وقال أبو جعفر الباقر 

 . (4)هم األئمة قال   (3)َأْجرًا ِإال اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى

 ليس يف الدنيا نعيم حقيقيقال  أنه  وروي عن اإلمام الرضا 

ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ فقال لـه بعض الفقهاء ممن حيضره  فيقول اهلل عزوجل  

أما هذا النعيم يف الدنيا، وهو املاء البارد؟ فقال  ،(5)َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم

كذا فسرمتوه أنتم وجعلتموه على وعال صوته   له الرضا 

                 

 .62سورة المؤمنون:  (1)

 .91حديث نادر ح 211ص 1الكافي: ج (2)

 .12سورة الشورى:  (0)

 .1باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الوالية ح 422ص 2الكافي: ج (4)

 .1سورة التكاثر:  (5)
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  هو املاء البارد. وقال غريهم  هو الطعام ، فقالت طائفةضروب؟

 الطيب. وقال آخرون  هو النوم الطيب!. 

عن أبيه أبي عبد اهلل  ولقد حدثين أبي   قال الرضا 

ُثمَّ   أن أقوالكم هذه ذكرت عنده يف قول اهلل تعاىل  الصادق 

عزوجل ال  وقال  إن اهلل فغضب  (1)َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم

يسأل عباده عما تفضل عليهم به، وال مين بذلك عليهم؛ واالمتنان 

باإلنعام مستقبح من املخلوقني، فكيف يضاف إىل اخلالق عزوجل ما ال 

يرضى املخلوق به، ولكن النعيم حبنا أهل البيت ومواالتنا، يسأل اهلل 

إىل نعيم  عباده عنه بعد التوحيد والنبوة؛ ألن العبد إذا وفى بذلك أداه

 . (2)اجلنة الذي ال يزول.. 

..ومن سّره أن يعلم أن اهلل حيبه فليعمل  وقال اإلمام الصادق 

ُقْل ِإن   بطاعة اهلل وليتبعنا أمل يسمع قول اهلل عزوجل لنبيه 

 َغُفوٌر َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهلُل َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهلُل ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اهلَل

واهلل ال يطيع اهلل عبد أبدا إال أدخل اهلل عليه يف طاعته  (3)رَِّحيٌم

اتباعنا، وال واهلل ال يتبعنا عبد أبدًا إال أحبه اهلل، وال واهلل ال يدع أحد 

اتباعنا أبدا إال أبغضنا، وال واهلل ال يبغضنا أحد أبدًا إال عصى اهلل، ومن 

                 

 .1سورة التكاثر:  (1)

 .1ح 22ب 219ص 1: جعيون أخبار الرضا  (2)

 .22سورة آل عمران:  (0)
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 .(1)به على وجهه يف النارمات عاصيا هلل أخزاه اهلل وأك

واجب، وال يدخل اجلنة من   أن حب أهل البيتنعم، كما 

إال أن  ،وحببهم ينال اإلنسان الثواب كما يف الروايات الكثرية ،يبغضهم

بل ، عقاب اهلل إىلترك العمل بتعاليمهم ووصاياهم يصل باإلنسان 

يعرف و  األكثر من ذلك أن اإلنسان الذي يعرف فضل أهل البيت

ا يأمرون به، بل يعمل على ملوهو ال ميتثل  ،منزلتهم وحيبهم لذلك

ن احملبة احلقيقية اليت هي إبل  ،ابه عند اهلل تعاىل أشدتعكس ذلك فع

 ،ال أن يكون احملب حمبًا من مجيع اجلهاتإمورد الروايات ال تعين 

  وقد روي عن اإلمام الصادق  ،فعل ما أمره وترك ما نهاه ومنها

أحب اهلل من عصاه ما   ثم متثل 

 تعصي اإلله وأنت تظهر حبه              هذا حمال يف الفعال بديع

 (2)ب مطيعحيإن احملب ملن لو كان حبك صادقًا ألطعته              

مل العامل اإن الع يف إحدى خطبه   قال اإلمام أمري املؤمننيو

جهله، بل احلجة عليه  بغري علمه كاجلاهل احلائر الذي ال يستفيق من

                 

 .2كتاب الروضة.. ح 24ص 1ج الكافي: (1)

. ونسبت األبيات إلى 12296ح 42ب 221ص 22جوسائل الشيعة:  (2)

هـ( وهو إسماعيل بن القاسم بن سويد 122ـ 222الشاعر أبي العتاهية ) 
 العيني العنزي، من شعراء العصر العباسي. 
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 . (1)عظم، واحلسرة له ألزم، وهو عند اهلل ألومأ

فامليزان ليس يف تعلم العلم فقط، وإمنا املهم يف ذلك هو تطبيق العلم 

وإال فيكون  ،ر ويثاب عليهَجحتى ينتفع بعلمه ويؤاإلنسان الذي تعلمه 

كان من مل يعمل بالعلم    ذلك العلم حجة عليه كما يقول اإلمام

 . (2)حجة عليه ووبااًل

قوام الدنيا بأربع  عامل يعمل بعلمه،   وقال أمري املؤمنني 

وجاهل ال يستنكف أن يتعلم، وغين جيود مباله على الفقراء، وفقري 

اليبيع آخرته بدنياه، فإذا مل يعمل العامل بعلمه استنكف اجلاهل أن 

 .(3)بدنياهيتعلم، وإذا خبل الغين مباله باع الفقري آخرته 

 

م، وقد اختلف الناس يف ُظم حياة البشر جمموعة من القوانني والُننّظُت

 إىلأصل هذه القوانني أي من وضع القانون األول يف احلياة؟ فاختلفوا 

مذاهب وآراء كثرية، لو أردنا ذكرها لطال بنا املقال، فنتوقف هنا على 

 رأي اإلهليني يف ذلك، وهو 

                 

في أركان اإلسالم  من خطبة لـه  222 :خطبال ،نهج البالغة (1)

 .نوفضل القرآ

 .1111ح 4ف 6ب 2ق 21غرر الحكم ودرر الكلم: ص (2)

 .1422ح 1ف 2ب 2ق 212غرر الحكم ودرر الكلم: ص (0)
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لواضع األول للقانون هو اهلل تعاىل، مبعنى أن اهلل تعاىل عندما أن ا

ه كتبًا ودساتري ـخلق اإلنسان جعل معه نظامًا لكل شيء، وأنزل ل

له حياته مبا يناسب املستوى الفكري لكل أمة  تنظم  بواسطة أنبيائه

، فأنزل عليه  من األمم، إىل أن وصل احلال إىل زمن نبينا األعظم

، وفيه اإلحاطة التامة الكاملة بكل احتياجات اإلنسان إىل عظيمال القرآن

َوَلَقْد َصرَّْفَنا ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِللنَّاِس كما قال اهلل تعاىل   ،قيام الساعة

 .(1) ِمن ُكلِّ َمَثٍل

نه يضمن احلريات جلميع إهو الضابط املهم للحياة، حيث   والقانون

والسالم، وبه تتحقق العدالة بصورة  البشر، كما يضمن تأمني النظام

 والرمحة الربانية، وضع على أساس العدالةاإلسالمي عامة، فالقانون 

ها الواضع االقانون تعكس القواعد األخالقية اليت رعهذا ومضامني 

 فيها.عزوجل 

القانون الوضعي فيه كثريًا ، ألن يف القانون اإلهليهو الكالم هذا و

فرمبا ذ أصبح بيد مجاعة من املستفيدين إ ،من اهلفوات واألخطاء

، ورمبا يضعون فقرات القانون حسب أهوائهم، ومتاشيًا مع مصاحلهم

، خبالف القانون اإلهلي فهو بعيد خيطئون يف تشخيص املصاحل واملفاسد

بكل العامل نه صادر من اهلل إف واألخطاء، عن األهواء واملصاحل اخلاصة

ِإْن ُهَو ِإال   َعِن اْلَهَوى َوَما َينِطُقكما قال سبحانه وتعاىل   ،شيء

                 

 .24الكهف: سورة  (1)
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 (1)َوْحٌي ُيوَحى

التقوى، يعين أن يكون اإلنسان   ومن فقرات هذا القانون اإلهلي

مرتبطًا باهلل تعاىل يف كل أعماله، وعن طريق االرتباط باهلل تعاىل حيصل 

 املرتبط فاإلنساناإلنسان على الرتتيب والتنظيم يف دنياه ويف آخرته، 

ألن االلتزام بالقوانني  ؛تقي( جتده سعيدًا يف الدنيا واآلخرةباهلل )امل

نها شرعت حسب حيث إ ،اإلهلية توجب السعادة يف الدنيا واآلخرة

وإال فقد خسر يف  ،فإذا تابعها كان سعيدًا الواقعية،مصاحل اإلنسان 

  ُه َمْخَرجًاَوَمن َيتَِّق اهلَل َيْجَعل لَّقال تبارك وتعاىل   الدنيا واآلخرة.

َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب َوَمن َيَتَوكَّْل َعَلى اهلِل َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اهلَل  

 .  (2)َباِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اهلُل ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا

أن  ،اعلموا عباد اهللقال   أنه  يف رواية عن أمري املؤمننيوجاء 

ا بعاجل الدنيا وآجل اآلخرة، فشاركوا أهل الدنيا يف  ذهبونياملتق

 . (3)دنياهم، ومل يشاركوا أهل الدنيا يف آخرتهم

فلنكن من املتقني لنفوز يف الدنيا واآلخرة، وال ينبغي أن نرتك اآلخرة 

نها فانية، والناس مجيعهم سوف يوارون يف الرتاب، وستغلق إللدنيا ف

ا خلدوا يف الدنيا، وال حنن صحائف أعماهلم، فال الذين قبلن

                 

 .4ـ  2سورة النجم:  (1)

 .2، 1سورة الطالق:  (2)

إلى محمد بن أبي بكر حين  من عهد لـه  11نهج البالغة، الكتب:  (0)

 .قلده مصر
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 كما قال الشاعر  ،فاجلميع راحلون ،وال من يأتي بعدنا ،اخلالدون

 داخله  املوت باب وكل الناس          

 فليت شعري بعد الباب ما الدار؟                                

 الدار جنة خلٍد إن عملت مبا                         

 (1)يرضي اإلله وإن قصرت فالنار                                 

لذا علينا أن نتذكر دائمًا بأننا نرحل من هذه الدنيا عاجاًل أم آجاًل، 

، بأن احلياة فانية، والدار يف الكون وهذا هو ما نص عليه القانون اإلهلي

 ًاصفواقال فيها   نيمام املتقإلاآلخرة هي الباقية، ففي خطبة 

الدنيا مل ختلق لكم دار مقام، بل خلقت لكم جمازا، فإن الدنيا  

  .(2)«دوا منها األعمال إىل دار القرارلتزوَّ

وهي األساس يف األخالق  فلنتزود بالتقوى ألنها أفضل األعمال

 أفضل؟ قال  علم ئل  أي عندما ُس أمري املؤمنني قال  .املثالية

التقوى(3)  . 

 ايف الدنيا واآلخرة، كما وصفه ألنها أفضل زاد ،ولنتزود بالتقوى

يا أهل الرتبة، ويا أهل حيث قال ملا دخل املقابر    إمام املتقني

الغربة، أما الدور فقد سكنت، وأما األزواج فقد نكحت، وأما األموال 

                 

 بي العتاهية.األبيات للشاعر أ (1)

يعظ فيها ويزهد في  من خطبة لـه  221نهج البالغة، الخطب:  (2)

 .الدنيا

 .26ح 26ب 111ص 61بحار األنوار: ج (0)
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ثم التفت  فقد قسمت، فهذا خرب ما عندنا، وليت شعري ما عندكم؟

لقالوا  إن خري الزاد  لو أذن هلم يف اجلوابإىل أصحابه، وقال  

 .(1)التقوى

إن الناس يعبدون اهلل على ثالثة أوجه     قال اإلمام الصادق

فطبقة يعبدونه رغبة يف ثوابه فتلك عبادة احلرصاء، وهو الطمع، 

وآخرون يعبدونه فرقا من النار فتلك عبادة العبيد، وهي رهبة، ولكّني 

فتلك عبادة الكرام، وهو األمن لقوله  أعبده حبًا لـه عز وجل،

ُقْل ِإن ولقولـه عزوجل   (2)َوُهم مِّن َفَزٍع َيْوَمِئٍذ آِمُنوَنعزوجل  

فمن  (3)َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهلُل َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اهلَل

 . (4)اآلمننيأحب اهلل أحبه اهلل، ومن أحبه اهلل عز وجل كان من 

إني أكره أن أعبد اهلل ألغراض لي   وقال اإلمام السجاد  

ولثوابه، فأكون كالعبد الطمع املطيع، إن طمع عمل، وإال مل يعمل، 

 وأكره أن أعبده خلوف عقابه؛ فأكون كالعبد السوء إن مل خيف مل 

                 

باب التعزية والجزع عند المصيبة  219ص 2من ال يحضره الفقيه: ج (1)

 . 222ح
 .19سورة النمل:  (2)

 .22سورة آل عمران:  (0)

 .1ضمن ح 22ب 291ص 61بحار األنوار: ج (4)
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 . (1)ملا هو أهله بأياديه علّي وإنعامه، قيل  فلم تعبده؟ قال  يعمل

ال يكون العبد عابدًا هلل   وقال اإلمام حممد بن علي الباقر  

حق عبادته حتى ينقطع عن اخللق كله إليه، فحينئذ يقول  هذا خالص 

 . (2)لي فيتقبله بكرمه

  َذِلُكُم اهلُل َربُُّكْم ال ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍءقال تعاىل  

 . (3)َفاْعُبُدوُه

  تنقسم دوافع الناس يف عبادتهم هلل سبحانه إىل أقسام ثالثة هي إذًا  

خلوف، حيث إن بعض الناس يعبدون اهلل خوفًا من عذابه،   اأواًل

يتجنب الوقوع يف املهالك  حيرص على أن فإن طبيعة اإلنسان

واألخطار، ومبا أن اهلل تعاىل حّذر اإلنسان ووعده بالعذاب يف حالة 

 (4)َوُيَحذُِّرُكُم اهلُل َنْفَسُه َوِإَلى اهلِل اْلَمِصرُياىل  عصيانه، حيث قال تع

كثري من اآليات والروايات يف هذا اجلانب، فنالحظ أغلب يف  اوغريه

 الناس يعبدون اهلل تعاىل خوفًا من عذابه.

 .(5)َربِّي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم ُقْل ِإنَِّي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُتقال تعاىل  

 َيا َأَبِت ِإنِّي َأَخاُف َأن َيَمسََّك َعَذاٌب مَِّن الرَّْحَمنعاىل  وقال ت

                 

 .1ضمن ح 22ب 291ص 61بحار األنوار: ج (1)

 .92ح 1ب 222ص 2مستدرك الوسائل: ج (2)

 .221سورة األنعام:  (0)

 .11سورة آل عمران:  (4)

 .22سورة األنعام:  (5)



 
 

51 

 .(1)َفَتُكوَن ِللشَّْيَطاِن َوِلّيًا

 .(2)َوَيا َقْوِم ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َيْوَم التََّناِدوقال تعاىل  

اخلوف من اهلل يف الدنيا يؤمن اخلوف يف   وقال أمري املؤمنني 

 .(3)اآلخرة

هيهات أن ينجو الظامل من أليم عذاب   وقال أمري املؤمنني 

 .(4)اهلل وعظيم سطواته

يعبد اهلل طمعًا يف احلصول َمن هناك من الناس فإن الطمع، ثانيًا  

آمنوا وعملوا الصاحلات، الذين على الثواب، فكلما فكر فيما وعد اهلل 

وبالغ يف التقوى والتزم سن العاقبة ازداد طمعًا، من النعمة والكرامة وُح

والنعم  بعمل اخلري، وترك عمل الشر، وذلك طمعًا يف املغفرة واجلنة

آَمُنوا َوَعِمُلوا  الَِّذيَن َوَعَد اهلُلواألجر األخروي، قال تعاىل  

الصَّاِلَحاِت ِمْنُهم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيمًا
. كما تبني ذلك اآليات (5)

 الشأن. والروايات كثرية يف هذا

 َوَعَد اهلُل اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَهاقال تعاىل  

َوِرْضَواٌن مَِّن اهلِل َأْكَبُر  اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن َطيَِّبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن

                 

 .42سورة مريم:  (1)

 .21سورة غافر:  (2)

 .21146ضمن ح 24ب 126ص 22مستدرك الوسائل: ج (0)

 .22619ضمن ح 11ب 222ص 21ل: جمستدرك الوسائ (4)

 .19سورة الفتح:  (5)
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 .(1)َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم

َأُؤَنبُِّئُكم ِبَخْيٍر مِّن َذِلُكْم ِللَِّذيَن اتََّقْوا ِعنَد َربِِّهْم  ُقْلوقال تعاىل  

َوِرْضَواٌن  َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَأْزَواٌج مَُّطهََّرٌة َجنَّاٌت

 .(2)مَِّن اهلِل َواهلُل َبِصرٌي ِباْلِعَباِد

 .(3)ُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثرَيٍة َوَشَراٍبُمتَِّكِئنَي ِفيَها َيْدوقال تعاىل  

ِفي َجنَّاِت  ُأْوَلِئَك اْلُمَقرَُّبونََ  َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَنوقال تعاىل  

 َعَلى ُسُرٍر مَّْوُضوَنةٍٍ َوَقِليٌل مَِّن اآلِخِريَنُثلٌَّة مَِّن اأَلوَِّلنيََ النَِّعيِم

ِبَأْكَواٍب  َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن مَُّخلَُّدوَن ُمَتَقاِبِلنَي ُمتَِّكِئنَي َعَلْيَها

َوَفاِكَهٍة مِّمَّا   ال ُيَصدَُّعوَن َعْنَها َوال ُينِزُفوَن َوَأَباِريَق َوَكْأٍس مِّن مَِّعنٍي

 ْؤُلِؤَكَأْمَثاِل اللُّ َوُحوٌر ِعنٌي َوَلْحِم َطْيٍر مِّمَّا َيْشَتُهوَن َيَتَخيَُّروَن

 .(4) َجَزاء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن اْلَمْكُنوِن

انتفعوا ببيان اهلل واتعظوا مبواعظ اهلل   وقال أمري املؤمنني 

فإن اهلل قد أعذر إليكم باجللية واختذ عليكم احلجة  ،واقبلوا نصيحة اهلل

 ،لتتبعوا هذه وجتتنبوا هذه ؛وبني لكم حمابه من األعمال ومكارهه منها

وإن النار حفت  ،إن اجلنة حفت باملكاره  كان يقول فإن رسول اهلل 

                 

 .11سورة التوبة:  (1)

 .22سورة آل عمران:  (2)

 .22سورة ص:  (0)

 .14ـ  22سورة الواقعة:  (4)
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وما  ،أنه ما من طاعة اهلل شيء إال يأتي يف كره ،واعلموا ،بالشهوات

فرحم اهلل امرأ نزع عن شهوته  ،معصية اهلل شيء إال يأتي يف شهوة من

ع وإنها ال تزال تنز ،فإن هذه النفس أبعد شيء منزعًا ،وقمع هوى نفسه

أن املؤمن ال يصبح وال ميسي  ،اد اهللبواعلموا ع .إىل معصية يف هوى

فكونوا  ،فال يزال زاريا عليها ومستزيدا هلا ،إال ونفسه ظنون عنده

قوضوا من الدنيا تقويض الراحل  ،كالسابقني قبلكم واملاضني أمامكم

 .(1)وطووها طي املنازل

  يا وسى قال اخلضر مل  وقال أبو عبد اهلل الصادق  

موسى إن أصلح يوميك الذي هو أمامك فانظر أي يوم هو وأعد لـه 

اجلواب، فإنك موقوف ومسئول، وخذ موعظتك من الدهر فإن الدهر 

طويل قصري، فاعمل كأنك ترى ثواب عملك، ليكون أطمع لك يف 

 .(2)اآلخرة، فإن ما هو آت من الدنيا كما هو قد وىل منها

عتربون ـ ُي ـ وما أقلهم م ثالث من الناساحلب، وهناك قسثالثًا  

خاصة اهلل يف أرضه من أنبياء وأوصياء وصاحلني، فهؤالء هم العلماء 

ال يعبدون اهلل خوفًا من عذابه وال طمعًا يف ثوابه، وإمنا يعبدونه  ،باهلل

حبًا له حيث تكون قلوبهم مغمورة باحملبة اإلهلية، قال اهلل تعاىل  

                 

وفيها يعظ ويبني فضل القرآن  من خطبة لـه  178نهج البالغة، اخلطب    (1)

  .وينهى عن البدعة

 .11عمل حباب محاسبة ال 429ص 1الكافي: ج (2)
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َأَشّد ُحّبًا هلِل َواّلِذيَن آَمُنوْا(1) وأصحاب هذا الطريق هم األبرار 

ويأتي يف قمة  ويف أعلى عليني. ،، وهلم ثواب عظيم يف اآلخرةالغالبون

 . وأهل بيته الطاهرون  هؤالء نبينا العظيم

إهلي ما عبدتك خوفًا من عقابك، وال    قال أمري املؤمنني

 .(2)دة فعبدتكطمعًا يف ثوابك، ولكن وجدتك أهاًل للعبا

ـ أن عبادة اهلل تعاىل  ـ حب اهلل تعاىل ويرى أصحاب هذا الطريق

ال يشتمل على الدرجات العالية خوفًا من عذابه، أو طمعًا يف ثوابه، 

إذ لعل بعض هؤالء لو وجدوا طريقًا موصاًل إىل اجلنة،  من اإلخالص؛

الهلم على من عذاب اهلل تعاىل مل يعبدوا اهلل تعاىل، واستد وخيلصهم

الذي يعبد اهلل تعاىل خوفًا من عذابه، يبعثه هذا  اإلنسانذلك هو أن 

والنجاة  للفوز يف اآلخرةهو الزهد يف الدنيا فترك احملرمات،  ىاخلوف عل

عبادته تعاىل طمعًا يف الثواب تبعث اإلنسان على كذلك ، ومن عذابها

 العبادة يف الدنيا لنيل اآلخرة.



قال اهلل تعاىل حيث  أول قدوة يف األخالق املثالية هو رسول اهلل 

                 

 .262سورة البقرة:  (1)

 .4ح ضمن 222ب 24ص 42بحار األنوار: ج (2)
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إن املتتبع لسرية  (1)َوِإّنَك َلَعَلَى ُخُلٍق َعِظيٍميف كتابه الكريم  

من أخالق   جيد وبوضوح ما يتمتع به الرسول  الرسول األعظم

العليا، ة كرمية، فهو منبع األخالق، ويعد حبرًا زاخرًا من املثل لفاض

والقيم اإلنسانية، والفضائل األخالقية، يف كل مناحي احلياة وجوانبها، 

فهو القائد املعلم، وهو األب الروحي، وهو املرشد، وهو املصلح، 

وهو األمني، إىل آخر قاموس الفضائل اليت يعجز القلم عن اإلحاطة 

واضحة وجلية يف خمتلف  يف حياة الرسولاملثالية بها. فاألخالق 

 زوايا احلياة وشاملة جلميع الناس، جتده مع الصديق واحملب 

معاملة  ومع العدو معلمًا منقذًا، فكان يعامل الكل  أبًا ومرشدًا،

  .طيبة

                 

 .4سورة القلم:  (1)
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 (2)وسنده القوي  عم النيب  قاتل محزة (1)هو وحشي هاف

                 

هو وحشي بن حرب الحبشي مولى جبير بن مطعم. وقيل: مولى طعيمة  (1)

بن عدي، وقيل: مولى البنة الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. 
عتبة )عليها اللعنة( يوم أحد. وكانت هند بنت  قاتل حمزة عم النبي 

زوجة أبي سفيان قد أعطت وحشياً عهداً لئن قتلت محمداً أو علياً أو 
ألعطينك رضاك، فقال وحشي: أما محمد فال أقدر عليه،  حمزة 

وأما علي فرأيته رجالً حذراً كثير االلتفات، فلم أطمع فيه. قال: فكمنت 
فهززتها ورميته  لحمزة، فرأيته يهد الناس هداً، فمر بي فأخذت حربتي

فوقعت في خاصرته، وخرجت من مثانته مغمسة بالدم فسقط. وكان قد 
؟ قال: نعم. أوحشي :فأسلم، فقال لـه النبي جاء إلى النبي 

غيب  :فأخبره فبكى، وقال أخبرني كيف قتلت عمي؟ :قال
 .وجهك عني

م حيث كان، فل وكان وحشي بعد هذا يتنكب الطريق عن رسول ّللا 
 يره حتى قبضه ّللا تعالى.

روي أنه اشترك مع أبي دجانة األنصاري في قتل مسيلمة الكذاب 
وخرج بعد صاحب اليمامة فكان يقول: قتلت خير الناس، وشر الناس. 
وحد على  ،ذلك إلى الشام، وكان يشرب الخمر ويلبس المعصفرات

حار .  ينظر بالخمر بوهو أول من حد في الشام على شر ،شرب الخمر
 12ص 2غزوة أحد. وأسد الغابة: ج 21ب 22ص 12األنوار: ج

 ترجمة وحشي. 

حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن  (2)

لؤي بن غالب العدناني. أسد ّللا وأسد رسوله، أمه هالة بنت وهيب بن 
أمير  وعم ،عم رسول ّللا عبد مناف بن زهرة، كنيته أبو عمارة، 

، كان على ما كان عليه أبو طالب من الحمية في علي  ؤمنينالم
إلى أن خرج يوما لصيد،  ظهر إسالمهولم ي ،والذب عنه رسول ّللا

وكان  ،في المسجد الحرام ينادي قريشا، فنالوا منه ومر رسول ّللا
عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي. وجاء  أكثرهم قوال فيه أبو جهل

قلد قوسه حسب ما تاخبر بذلك، فجاء مغضبا وهو محمزة من الصيد، ف
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 ،كان في صيده، فكان من شأنه إذا دخل المسجد أن يبدأ فيطوف بالبيت
حتى وقف  يءثم يأتي نادي بني عبد المطلب، فيجلس فلم يلو على ش

على أبي جهل، فشجه شجة منكرة، وقال: أتشتم ابن أخي، فأنا على دينه 
استطعت. فقام إليه رجال من بني مخزوم  نإأقول ما يقول. فاردد علي 

ني وّللا إلينتصروا منه، فقام إليهم أبو جهل، وقال: دعوا أبا عمارة، ف
فتمادى  ،ن ال يسلمنما فعل ذلك ليستميله ألإسببت ابن أخيه سبا قبيحا. و

فعلم بنو عبد  ،سالمهإوأظهر  ، وأتى رسول ّللا في اإلسالمحمزة 
لما أن أسلم. وكان حمزة منيع   شمس أنه سيمنع من رسول ّللا

الجانب من قريش، شديد العارضة، أبي النفس. فكف بنو عبد شمس من 
، ودخل في جملة اإلسالم، وعن شتمه، وأظهر حمزة أذى النبي 

له، وكان قد ولد لـه ولد سماه عمارة من امرأة بني  أهله. وكان ال عقب
قد   م أبيها. وكان حمزةأالنجار، ومات. وكانت لـه ابنة يقال لها: 

 ، فقد، أرضعتهما امرأة من مكة يقال لها: ثويبةرضع مع رسول ّللا 
وولدت هالة لعبد المطلب حمزة،   ّللا رسول ّللا ولدت آمنة لعبد

يكرم  . فكان رسول ّللا األسدفأرضعت منهما أبا سلمة ابن عبد 
بدرا. وقتل إلى المدينة وشهد  هاجر حمزة مع رسول ّللا  .ثويبة

حمزة يومئذ طعيمة بن عدي، وسبأ الخزاعي وجماعة من المشركين. 
يوم  قدامه، وشهدإكان يدعى: أسد ّللا وأسد رسوله، لنجدته وشجاعته و

حد، فأبلى من المشركين بالء شديدا، وقتل منهم عددا كثيرا، وقتل يومئذ أ
ذ عثمان بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين. وكان إذا هجم يومئ

ه، فهجم في جماعة منهم، فافترقوا، وكان ـانفرجوا، ولم يقم أحد منهم ل
 حمزة هفيهم وحشي بن الحارث، فاستتر منه خلف شجرة، ولم ير

وسار مقدما أمامه في طلب المشركين. فرماه وحشي بحربة كانت معه، 
هم  فأصاب مقتله فسقط، وأحاط به المشركون فمثلوا به لشدة ما أبلى في

م معاوية مع المشركين يومئذ أمن قتل منهم. وكانت هند وكثرة 
تحرضهم على القتل، فلما أن قتل حمزة أتت إليه، فبقرت بطنه وأخذت 
قطعة من كبده، فرمتها في فمها والكتها، وأرادت أن تبلعها، فلم تستطع 

أما إنها لو ابتلعتها حتى يخالط دم حمزة دمها  :فقال النبي  وألقتها.
، واشتد . ووقف عليه رسول ّللاا النار، ولكن أبى ّللا ذلكلما طعمته

، فدفنه مع الشهداء على مصابه األليم حزنه عليه، وصبر رسول ّللا
على  األنصارفي مصارعهم. ولما أن صار إلى المدينة سمع بكاء نساء 
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قشعر يغدرًا وغيلة، وقد مثل جبسده الطاهر ذلك التمثيل الشنيع الذي 

 دون رؤيته حتى وصف رسول اهللمساع وصفه، بدن اإلنسان من 

يومها بأنه أشد يوم مّر على قلبه الطاهر، ذلك القلب املليء باحلب 

ف واإلنسانية، والبعيد كل البعد عن البغض والغلظة والكراهية، طوالع

ذلك القلب العامل باإلميان الذي ال يهمه شيء سوى مرضاة اهلل تعاىل، 

وأعلن   ما جاء وحشي من وراء الرسول كله عند هذا ومع

 ، وقال  أشهد أن ال إله إال اهلل، واشهد أن حممدًا رسول اهلل.إسالمه

  التفت إليه ، ومباذا أجاب؟ماذا عمل به الرسول األعظم

  .(1)عفوت عنك !وحشي؟ ،منوقال  

 أخالق هذه! هذه هي أخالق رسول اإلنسانية، خري خلق اهلل أيُّ

 الرفعةأمجع الناس لدواعي  تعاىل، فقد كان الرسول األعظم 

                                                                                                                  
 

، األنصار. فسمع ذلك هـلكن حمزة ال بواكي ل :من قتل منهم، فقال 
، فجعلن يبكين حمزة، هم وآتين منزل رسول ّللا واجتمع نساؤ

  2ج :شرح األخبار  ، وأمرهن أن ينصرفن.فجزاهن خيراً  فخرج
 .أوالد عبد المطلب، حمزة  116ص

ومزار حمزة عند جبل أحد في المدينة المنورة وكان لـه مقام يقصده 
المؤمنون من كافة أنحاء العالم ومن جميع المذاهب، إلى أن سيطرة 

لوهابية على بالد المسلمين فهدموا قبر حمزة وقبور الشهداء كما هدموا ا
 في البقيع. قبور األئمة 

أخبرني  قال: نعم، قال  أوحشي؟ :روي: أنه لما أسلم قال لـه النبي  (1)

. انظر مستدرك غيب وجهك عنيفأخبره فبكى، وقال:  كيف قتلت عمي؟
غزوة  169ص 2و. وشرح األخبار: جباب الوا 162ص 22سفينة البحار: ج

 .أحد
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والسمو. فقد كان أوسط الناس نسبًا، وأنقاهم حسبًا، وأسخاهم 

 .(1)وأشجعهم وأزكاهم وأفصحهم، وما إىل ذلك من الصفات احلسنة

 



فعن اإلمام علي بن أشد الناس تواضعًا،  رسول اهلل  كان

  مخٌس قال رسول اهلل قال  عن آبائه  ضا موسى الر

ال أدعهن حتى املمات  األكل على احلضيض مع العبيد، وركوبي 

احلمار مؤكفًا، وحليب العنز بيدي، ولبس الصوف، والتسليم على 

 .(2)الصبيان؛ لتكون سّنًة من بعدي

كان أوسط الناس نسبا، وأوفرهم  أنه حبار األنوار  وجاء يف 

سخاهم وأشجعهم وأزكاهم وأفصحهم، وهذه كلها من حسبا، وأ

دواعي الرتفع، ثم كان من تواضعه أنه كان يرقع الثوب، وخيصف 

النعل، ويركب احلمار، ويعلف الناضح، وجييب دعوة اململوك، 

وجيلس يف األرض، ويأكل يف األرض، وكان يدعو إىل اهلل من غري زبر 

 قوله  وال كهر وال زجر، ولقد أحسن من مدحه يف 

 فما محلت من ناقة فوق ظهرها             

                 

فما من صفة إال وترى قد  ،يأخذ المرتبة العالية منها ناالتي ك (1)

استعملت صيغة التفضيل فيه: أعلم، أحلم، أفقه، وما إلى ذلك من 
 الصفات.

 .22622ح 22ب 61ص 21وسائل الشيعة: ج (2)
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  (1)ة من حممدـــّر وأوفى ذمـــــأب                                               

كان    واصفًا أخالق الرسول  قال اإلمام أمري املؤمنني

صدق الناس هلجة، وأوفاهم أأجود الناس كفًا، وأجرأ الناس صدرًا، و

هم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن ذمة، وألين

 . (2)خالطه فعرفه أحبه، مل أَر مثله، قبله وال بعده

 وأجاد من قال 

 كشف الدجى جبماله       ه   ـــــــبلغ العلى بكمال             

 هـــــه وآلــــــــصلوا علي       حسنت مجيع خصاله             

ذكر  ناليت يعجز اللسان ع  لرمحةهذه بعض خصال نيب ا

بعضها فضاًل عن مجيعها، والقلم عن اإلحاطة بكتابتها على أن يعطي 

 احلق الكامل هلذه الصفات.

فليتخلق املسلمون اليوم بأخالق ذلك الرائد العظيم، ليفوزوا يف 

ٌة ّلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلِل ُأْسَوالدنيا واآلخرة. قال اهلل تعاىل  

 .(3)ِخَر َوَذَكَر اهلَل َكِثريًاَحَسَنٌة ّلَمن َكاَن َيْرُجو اهلَل َواْلَيْوَم اآل

                 

وسننه في مكارم أخالقه وسيره  9ب 299ص 26جبحار األنوار:  (1)

... 

 .22ضمن ح 9ب 122ص 26بحار األنوار: ج (2)

 .12سورة األحزاب:  (0)
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  (1)يف كتابه القيم مكارم األخالق  ذكر الشيخ الطربسي 

ما حيتوي على حقيقة سري  فوجدت يف كالم أمري املؤمنني علي

 ، وهي االنقطاع بالكل عن الناس إىل اهلل، يف الرجاءاألنبياء 

 واخلوف، وعن الدنيا إىل اآلخرة. وخص من مجلتهم نبينا حممدا 

بعد كالم  بكمال هذه السرية وحثنا ورغبنا على االقتداء به فقال 

 لـه طويل ملدع كاذب يدعي بزعمه أنه يرجو اهلل  

 كذب والعظيم ما باله، وال يتبني رجاؤه يف عمله، وكل من رجا

                 

مكارم األخالق لمؤلفه رضي الدين حسن بن فضل الطبرسي من علماء  (1)

القرن السادس الهجري. وهو ابن أمين اإلسالم الطبرسي صاحب تفسير 
 بعثت ألتمم :مجمع البيان. استلهاما من وحي قول النبي األكرم 

هو بيان وتتميم األخالق  ، أي: إن الهدف من بعثتهمكارم األخالق
الفاضلة؛ ألن اإلسالم دين يعطي لألخالق أهمية كبيرة، سواء األخالق 
الفردية أو األخالق االجتماعية. و لهذا فإنه ـ وعلى مدى تأريخ اإلسالم ـ 

آنفاً فإن قد ألفت كتب كثيرة في مجال األخالق، ونظراً للرواية المذكورة 
كثيراً من العلماء الكبار قد جعلوا عناوين كتبهم )مكارم األخالق(، منهم: 
أبو جعفر محمد البرقي، ومير سيد علي الهمداني، وأبو جعفر محمد 
النيشابوري، وغياث الدين البلخي، والسيد محمد نور بخش، والسيد عبد 

للشيخ  ّللا شبر صاحب التفسير المعروف. وكتاب )مكارم األخالق(
الجليل القدر رضي الدين الطبرسي من أكثر الكتب في هذا الموضوع 
شهرة. وهذا الكتاب يحتوي على اثني عشر باباً، وترجم الكتاب إلى 
لغات عدة، وحاول بعض المنحرفين تحريف الكتاب من خالل الحذف 
واإلضافة والتغيير بغية تشويه سمعة الشيعة، وقد تنبه لذلك العلماء 

بفضحهم وتنبيه الناس إلى ذلك. وبعد االطالع على هذه المؤامرة فقاموا 
هـ( 2224المشئومة، جمعت بأمر الميرزا الشيرازي الكبير  في سنة )

جميع النسخ الخطية والقديمة للكتاب، وقام الحاج الشيخ محمود 
البروجردي بتطبيق الكتاب مع هذه النسخ، ثم طبع الكتاب بدقة تامة في 

 جميل.  التصحيح وبشكل
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؛ فإنه مدخول، وكل خوف متحقق عرف رجاؤه يف عمله إال رجاء اهلل

إال خوف اهلل فإنه معلول، يرجو اهلل يف الكبري ويرجو العباد يف الصغري، 

فيعطي العبد ما ال يعطي الرب، فما بال اهلل جل ثناؤه يقصر به عما 

يصنع بعباده، أختاف أن تكون يف رجائك لـه كاذبًا، أو تكون ال تراه 

عبدا من عبيده أعطاه من خوفه للرجاء موضعًا، وكذلك إن هو خاف 

ما ال يعطي ربه، فجعل خوفه من العباد نقدا وخوفه من خالقه ضمارًا 

ووعدًا، وكذلك من عظمت الدنيا يف عينه وكرب موقعها يف قلبه، آثرها 

 على اهلل فانقطع إليها، وصار عبدا هلا، ولقد كان يف رسول اهلل 

عيبها، وكثرة خمازيها كاف لك يف األسوة، ودليل على ذم الدنيا و

ومساويها، إذ قبضت عنه أطرافها ووطئت لغريه أكنافها، وفطم عن 

رضاعها، وزوي عن زخارفها، وإن شئت ثنيت مبوسى كليم اهلل 

  إذ يقول ،َربِّ ِإنِّي ِلما َأْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقرٌي(1)  واهلل، ما

ة األرض، ولقد كانت خضرة سأله إال خبزا يأكله؛ ألنه كان يأكل بقل

البقل ترى من شفيف صفاق بطنه هلزاله، وتشذب حلمه، وإن شئت 

ثلثت بداود صاحب املزامري، وقارئ أهل اجلنة، فلقد كان يعمل من 

سفائف اخلوص بيده، ويقول جللسائه أيكم يكفيين بيعها، ويأكل 

فلقد  قرص الشعري من مثنها، وإن شئت قلت يف عيسى ابن مريم 

ن يتوسد احلجر ويلبس اخلشن، وكان إدامه اجلوع، وسراجه بالليل كا

                 

 .14سورة القصص:  (1)
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القمر، وظالله يف الشتاء مشارق األرض ومغاربها، وفاكهته ورحيانه ما 

تنبت األرض للبهائم، ومل تكن لـه زوجة تفتنه، وال ولد حيزنه، وال 

مال يلفته، وال طمع يذله، دابته رجاله وخادمه يداه. فتأس بنبيك 

فإن فيه أسوة ملن تأسى، وعزاء ملن تعزى، وأحب  ألطهر األطيب ا

العباد إىل اهلل املتأسي بنبيه، واملقتص ألثره، قضم الدنيا قضمًا، ومل 

يعرها طرفًا، أهضم أهل الدنيا كشحا، وأمخصهم من الدنيا بطنا، 

عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن اهلل أبغض شيئا فأبغضه، 

قره، وصّغر شيئا فصغره، ولو مل يكن فينا إال حبنا ما وحّقر شيئا فح

أبغض اهلل، وتعظيمنا ما صغر اهلل، لكفى به شقاقا هلل، وحمادة عن أمر 

يأكل على األرض، وجيلس جلسة العبد،  اهلل، ولقد كان 

وخيصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب احلمار العاري، ويردف 

يته تكون فيه التصاوير فيقول  يا خلفه، ويكون السرت على باب ب

فالنة، إلحدى أزواجه، غيبيه عين؛ فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا 

وزخارفها، فأعرض عن الدنيا بقلبه، وأمات ذكرها من نفسه، وأحب 

أن تغيب زينتها عن عينه، لكيال يتخذ منها رياشا، وال يعتقدها قرارا، 

س، وأشخصها عن القلب، وال يرجو فيها مقاما، فأخرجها من النف

وغيبها عن البصر، وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه، وأن 

ما يدلك على مساوئ الدنيا  يذكر عنده، ولقد كان يف رسول اهلل 

وعيوبها؛ إذ جاع فيها مع خاصته، وزويت عنه زخارفها مع عظيم 

؟ فإن قال  زلفته، فلينظر ناظر بعقله، أ أكرم اهلل بذلك حممدًا، أم أهانه
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أهانه، فقد كذب واهلل العظيم، وأتى باإلفك العظيم، وإن قال  

أكرمه، فليعلم أن اهلل قد أهان غريه؛ حيث بسط الدنيا له وزواها عن 

أقرب الناس منه، فإن تأسى متأس بنبيه، واقتص أثره، ووجل موجله، 

ا علما للساعة، ومبشر وإال فال يأمن اهللكة، فإن اهلل جعل حممدًا 

باجلنة، ومنذرًا بالعقوبة، خرج من الدنيا مخيصًا، وورد اآلخرة 

سليما، مل يضع حجرا على حجر، حتى مضى لسبيله، وأجاب داعي 

ربه، فما أعظم مّنة اهلل عندنا، حني أنعم علينا به، سلفا نتبعه، وقائدا 

نطأ عقبه. واهلل، لقد رقعت مدرعيت هذه حتى استحييت من راقعها، 

ي قائل  أ ال تنبذها؟ فقلت  اغرب عين، فعند الصباح ولقد قال ل

 .(1)حيمد القوم السرى

تنقش عليها األعمال واألفعال،  ،إن النفس البشرية صفحة بيضاء

فإن كانت حسنة ازدادت هذه الصفحة بياضًا ونصاعة، ومست 

ن إ. و(2)بصاحبها إىل مراتب العلو والقرب من اهلل سبحانه ومن الناس

                 

 .المقدمة 1مكارم األخالق: ص (1)

لـه  ألن ،ألن الناس فطروا على حب الكمال والجمال، فالتاجر محترم (2)

بخالف الكمال الباقي  يزول. فحبهمن هذا سيزول أكماالً مادياً لكن بما 
 فالذي يتقرب إلى ّللا ،يكون معه أبداً تلقائياً واألبدي فان حب الناس 

اإلمام  نه أصبح كامالً ينجذب الناس إليه كما في الرواية عنأتعالى بما 
من اتقى ّللا من استغنى باهلل افتقر الناس إليه، و: حيث قال الجواد
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من لوثت الصفحة، وجعلتها سوداء داكنة، وحتّط تكانت رديئة سيئة 

 عن اهلل تعاىل وعن الناس.املرء صاحبها، وتزيد من بعد 

إن النفس جلوهرة مثينة من صانها    قال اإلمام أمري املؤمنني

 .(1)رفعها ومن ابتذهلا وضعها

ك القرآن واحدة تكوينًا كما صّرح بذلمن نفس والنفس البشرية 

ولكن هلا مراتب ، (2)َوُهَو الَِّذَي َأنَشَأُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍةالكريم  

ـ فيمكن أن  ـ كما يقول البعض فهي من الكليات املشككة ،ودرجات

وذلك ألن  ،تتحول بفعل بعض األعمال إىل نفس مطمئنة فاضلة

ئقة ّصنها ورّوضها على ترك األفعال القبيحة وغري الالحصاحبها 

، كما وعد اهلل اإلهليفيستحق صاحبها على ذلك الفوز  ،باإلنسان

 .(3)اْلُمْؤِمِننَي َوَكاَن َحّقًا َعَلْيَنا َنْصُرتعاىل املؤمنني  

 ؛كما عند بعض الناس، وميكن أن تتحول إىل نفس كدرة ومنحطة

وذلك ألن صاحبها مل يتجنب فعل الرذائل، وغاص بها إىل أعماقه، 

 ،وانتقامهـ  والعياذ باهللـ  اشرتى لنفسه غضب اهلل تعاىل قدفصاحبها 

 َلُهْم  ِإنَّ اهلَل َلَعَن اْلَكاِفِريَن َوَأَعدَّوكره الناس له قال اهلل تعاىل  

                                                                                                                  
 

باب ذكر اإلمام  241ص 1كشف الغمة: ج «.إن كرهواأحبه الناس و
 التاسع أبي جعفر محمد بن علي..

 .4626ح 2ف 1ب 2ق 122غرر الحكم ودرر الكلم: ص (1)

 .91سورة األنعام:  (2)

 .41سورة الروم:  (0)
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 .(1) َسِعريًا

السري على كال  اإلنسان، فلهأن املسري بيد   فخالصة الكالم

النفس الفاضلة، وذلك بعمل مى بأن يتسا إىل الطريقني  طريق يؤدي به

الصدق واألمانة والوفاء   األعمال احلسنة، مثلاألخالق املثالية و

واحملبة والتقوى، وغريها من الفضائل اليت ذكرها اهلل تعاىل يف كتابه 

ببيانها وذلك ؛ وآل بيته األطهار الكريم، ووضحها لنا النيب

الة والسالم( منبع يهم وعملهم بها، فهم )عليهم أفضل الصحتلِّو

 ،سالك هذا الطريق ال يضلو ،األخالق احلميدة، وأساس كل فضيلة

ألن  ؛بل يضمن الفوز يف كال الدارين؛ الفوز يف الدنيا، كما هو معلوم

مجيع العقالء ميدحون صاحب األخالق الفاضلة احلميدة، ويذمون 

ًا صاحب األخالق الفاسدة والسيئة، أما الفوز يف اآلخرة فهذا أيض

  معلوم وبديهي، يؤكده العقل والنقل.

ع أجر من يـ فال يض ـ حبكم العقل أما العقل فألن اهلل تعاىل عادل

 .عمل صاحلًا وسيجزيه على ذلك الثواب

الشريفة اليت حتث على  املباركة والروايات اآلياتثرة وأما النقل فك

 ،زيلعمل الفضائل واالجتناب عن الرذائل وما يقابلها من األجر اجل

                 

 .64سورة األحزاب:  (1)
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وقال سبحانه   (1)َيَرُه َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًاحيث قال تعاىل  

مَِّن اأَلْعَراِب َأن َيَتَخلَُّفوْا َعن رَُّسوِل  َما َكاَن أَلْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَلُهم

 اَل ُيِصيُبُهْم َظَمٌأ َواَل َنَصٌبَعن نَّْفِسِه َذِلَك ِبَأنَُّهْم  اهلِل َواَل َيْرَغُبوْا ِبَأنُفِسِهْم

اْلُكفَّاَر َواَل َيَناُلوَن ِمْن  َواَل َمْخَمَصٌة ِفي َسِبيِل اهلِل َواَل َيَطُؤوَن َمْوِطئًا َيِغيُظ

 ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ اهلَل اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي َعُدوٍّ نَّْياًل ِإالَّ ُكِتَب َلُهم

َواِديًا ِإالَّ ُكِتَب َلُهْم  وَن َنَفَقًة َصِغرَيًة َواَل َكِبرَيًة َواَل َيْقَطُعوَنَواَل ُينِفُق

  .(2)َيْعَمُلوَن ِلَيْجِزَيُهُم اهلُل َأْحَسَن َما َكاُنوْا

َعَلى ُرُسِلَك َواَل ُتْخِزَنا َيْوَم  َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعدتََّناوقال عز وجل  

َفاْسَتَجاَب َلُهْم َربُُّهْم َأنِّي اَل ُأِضيُع َعَمَل   ُتْخِلُف اْلِميَعاَداْلِقَياَمِة ِإنََّك اَل

 َذَكٍر َأْو ُأنَثى َبْعُضُكم مِّن َبْعٍض َفالَِّذيَن َهاَجُروْا َوُأْخِرُجوْا َعاِمٍل مِّنُكم مِّن

َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم  ِمن ِدَياِرِهْم َوُأوُذوْا ِفي َسِبيِلي َوَقاَتُلوْا َوُقِتُلوْا أُلَكفَِّرنَّ

اأَلْنَهاُر َثَوابًا مِّن ِعنِد اهلِل َواهلُل ِعنَدُه  َوأُلْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها

واملتفحص للكتاب والسنة جيد مئات اآليات . (3)ُحْسُن الثََّواِب

ا إىل نبفسلوك هذا الطريق يأتي ، يف هذا الباببل رمبا آالفها والروايات 

 .(4)الفوز بالدنيا واآلخرة عقاًل ونقاًل

                 

 .1سورة الزلزلة:  (1)

 .212ـ  212سورة التوبة:  (2)

 .292ـ  294سورة آل عمران:  (0)

راجع كتاب مكارم األخالق للطبرسي، وجامع السعادات للنراقي، وثواب  (4)

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر األعمال والخصال للشيخ الصدوق، و
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فهو طريق يؤدي إىل أن تصبح النفس منحطة  ،أما الطريق اآلخر

الكذب واخليانة والغيبة   األعمال السيئة؛ مثل بارتكابوذلك  ؛ملوثة

 وغريها من األعمال الرذيلة. والسرقة والعنف والظلم 

الطريقني؛ طريق  كاليف املسري بواإلنسان خمري  ،طريقان نهذا

ِإنَّا َهَدْيَناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرًا   قال اهلل تعاىل  الفضيلة، وطريق الرذيلة.

. واإلسالم خيتار (2)وهدينا النجدينوقال تعاىل   (1)َوِإمَّا َكُفورًا

طريق الفضيلة، ملا به من حماسن ومنافع وحيثه على سلوك لإلنسان 

ويطرح اإلسالم  فسه وأسرته واىل اجملتمع.تعود إىل ن ،خاصة وعامة

، وآل بيته دالئل ومناذج على ذلك، يف قمتها النيب األعظم

 ، ومن سار على طريقهم ومنحاهم.األطهار

األخالق على قسمني  أخالق حسنة، وأخالق سيئة، ولكن  

  لنافنعين بقو ،عندما يطلق لفظ األخالق فاملراد منه األخالق احلسنة

 مناذج من األخالق احلسنة.  ،مناذج أخالقية

                                                                                                                  
 

لألمير ورام بن أبي الفوارس، ومحاسبة النفس للسيد ابن طاووس، 
 وغيرها كثير.

 .2سورة اإلنسان:  (1)

 .22سورة البلد:  (2)
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  تالمذة األئمةلوالتاريخ يعرض لنا مناذج كثرية من األخالق 

، وسريتهم  وآل بيته األطهار استمدت من أخالق الرسول

. نذكر بعضًا (1)َحَسَنٌة َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلِل ُأْسَوٌةقال تعاىل  

َوَذكِّْر ن عربة وأسوة ألولي األلباب، قال تعاىل  منها هنا لكي تكو

 .(2) َفِإنَّ الذِّْكَرى َتنَفُع اْلُمْؤِمِننَي



   (3)جاء يف كتاب )منازل اآلخرة( للمحدث القمي 

                 

 .12سورة األحزاب:  (1)

 .22سورة الذاريات:  (2)

سنة ، ولد بقم المقدسة الشيخ عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم القمي (0)

من صلحاء أهل قم وزهادهم، وله تعلق بحضور هـ(، كان والده 2194)
مه كانت من وأ. ومجالس سيد الشهداء واإلرشادمجالس الوعظ 
. عاش الشيخ وكان الشيخ القمي دائما يذكرها بالخير ،النساء الصالحات

متدين امتاز بكثرة االهتمام بإقامة الشعائر في وسط اجتماعي عباس 
الجو الروحاني الذي عاشه تأثر به بشكل كبير، ورغم  الدينية، وفي هذا

ولكنه كان قوي الروح وصاحب قلب مطمئن  ،كان ضعيف البنيةأنه 
فقد باهلل عز وجل، وقد تشبعت نفسيته بحب البحث والمعرفة من طفولته. 

أن يشاركهم في من األوالد في سنه ترابه أنه حينما كان يرغب إليه أنقل 
يرفض ذلك، وحينما يصرون عليه يجيبهم بشرط أن ء، كان البريلعبهم 

 إلىيقص عليهم بعض القصص الدينية، وبما أن طبع األطفال يميل 
 . يقص عليهم من قصص الصالحينفحلقون حوله تالقصة فكانوا ي

صول على عدد من علماء قم قرأ مقدمات العلوم، وسطوح الفقه واأل
أعاظم علماء بأنه من  ، الذي وصفكالميرزا محمد األرباب ،وفضالئها

 .دباء الدهرأقم، وأكابر فقهاء و
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هو الخطيب الفحل والواعظ الشهير، ونادرة العصر في فن فالقمي 
الدور البارز في تأسيس الجامعة العلمية مع الشيخ لـه  الخطابة، وكان

ولكنه لم يعمر في هذه الحوزة الفتية فقد توفي  ،عبد الكريم الحائري
الطهراني، زميل آغا بزرك وتحدث ـ(. ه2242)ها بعد سنة من تأسيس

النجف األشرف، فأخذ  إلىهاجر  هـ(2226)القمي حيث قال: في سنة 
نه الزم شيخنا الحجة الميرزا حسين أإال  ،يحضر حلقات دروس العلماء

النوري. وكان يصرف معه أكثر وقته في استنساخ مؤلفاته ومقابلة 
 مع ذلك فقد كان النوري األستاذة كتاباته. ومع أن العمر قصر في حيا

أتم  تأثير كبير في شخصية القمي وبنائها، وبعد وفاة الشيخ النوريلـه 
ساتذة الحوزة العلمية. أدراسته بالحضور على المجتهدين اآلخرين من 

قم وبقي يمارس أعماله العلمية، إلى عاد فيها (  ه2211)سنة وفي 
، وال يحول يءفه عن ذلك شال يصر، البحث والتأليف إلىانصرف و

ورغم معاناته من مرض الربو  بينه وبين رغبته فيه واتجاهه إليه حائل.
 هاجر إلى .بحاثه ونشاطه العلميأمنعه عن ممارسة يكن إال أن ذلك لم ي

بطلب من آية ّللا السيد   الرضا اإلماممشهد المقدسة فهبط مشهد 
بقاء في هذه األرض وعزم على الالشيخ حسين القمي، فاستجاب لـه 

بعض مؤلفاته، وصنف غيرها. وقد لمع اسم الشيخ فيها طبع قد و ،الطيبة
 عامة، القمي في هذه المدينة المقدسة وانتشر في بلدان العالم الشيعي

. كما أنه كان لمجالس وعظه (مفاتيح الجنان)خصوصا بعد طبع كتابه 
كان حيث  ،إليه قبال قلوب المؤمنين وأهل المعرفةإاألثر الكبير في 

من محرم الحرام.  األولىيرتقي المنبر في بيت السيد القمي في العشرة 
صالة الجماعة في أحد أروقة الحرم الرضوي على مشرفه آالف وأم 

التحية والسالم، كما أنه كان يدرس األخالق في ليالي الخميس والجمعة 
حضر تحت وكان يالمقدسة، في مدرسة )ميرزا جعفر( العلمية في مشهد 

نما اتخذها وسيلة إولم يمتهن الخطابة الحسينية، و، منبره ألف مستمع
الشيخ يمان ونتيجة إللتبليغ رسالته اإللهية وقد نحج في ذلك بمقدار كبير. 

  ـ التبليغ تصدى لهذه المهمة الكبيرة فقد وتقواه وحبه لهداية المؤمنين
كانت حيث ترفها، من موقع الوظيفة الشرعية بدون أن يحوالخطابة ـ 

لمواعظه أثرها الكبير في النفوس ألنه كان يتحدث بما يعتقد به وبما 
: ، أنه قالعمل به قبل أن يتحدث عنه. وقد نقل عن بعض حضار مجلسه

بعيدا وممتنعا عن السيئات  اإلنسانلقد كان كالم الشيخ القمي يجعل 
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ّللا تعالى  إلىسبوع على األقل، ويكون متوجها أواألعمال والذنوب لمدة 
لى العبادة. ونقل عن بعض علماء النجف: كانت طريقة الشيخ عباس إو

ثم يذكر سند  ،عندما يرتقي المنبر ويبدأ حديثه ينقل في البداية الخبر
ثم يتحدث عن حياتهم وحالهم في الوثاقة وغيره،  ،الحديث ورجال السند

نه أالسامع  نه يتغير ويتخيلإف لى المعصوم إفإذا وصل به الحديث 
الحوزة العلمية في قم أدخل مؤسس  ولمارأي العين.  يرى المعصوم 

في  مصائب سيدة نساء العالمين  إحياء  آية ّللا الشيخ الحائري 
وكان المجلس  ،كان يحضر للمنبر الشيخ عباس القمي ،الفاطمية الثانية

ستمعون يكتظ بالعلماء والفضالء وطلبة العلوم الدينية وسائر الناس ي
حديث الشيخ القمي. وكان يرتقي المنبر في النجف  إلىصغاء كامل إب

في )مسجد الهندي( المعروف صباح كل يوم من ـ أيضاً ـ األشرف 
بالناس أكثر من جميع مجالس يكتظ العشرة األولى لمحرم، وكان مجلسه 

نه كان يتحدث لمدة ال تقل عن ساعتين. وكان في يوم العاشر أالنجف مع 
 يقرأ إال المقتل وال يتحدث إال عن مصيبة سيد الشهداء  ال

لخطاباته آثارا خاصة وذات جذابية تكسب إليها كل وكان ومظلوميته. 
فقد كان واعظا متعظا، ويلقي على سامعيه األحاديث المنقولة  ،القلوب

مع تحفظ على ضبطها ودقة في قراءة ألفاظها.  عن األئمة الطاهرين 
عه منهمرة تسيل على لحيته الكريمة، وربما منعته من ويعظ الناس ودمو

، وما االستمرار في حديثه، وخاصة عند ذكر مصائب المعصومين 
 عدائهم وغاصبي حقوقهم.أورد عليهم من اآلالم والفجائع على أيدي 

العلم والتأليف والتصنيف والترجمة والبحث ب القميواهتم الشيخ 
، قال نجله الشيخ علي: كان اهتماما كبيراً  لى ذلكإوالدرس والمقابلة وما 

نه كان يشتغل إوالدي دائم االشتغال بالكتابة، وحتى في حال مرضه ف
وكان  .بالقراءة والكتابة في اليوم والليلة سبعة عشرة ساعة على األقل

جيد الكتابة وسريعها، وقد كتب كثيرا حتى ثفنت أطراف أصابعه التي 
ويرمق إليه لـه  لكتاب بشكل عام ويطربيمسك بها القلم، كان يعشق ا

لى كتب الشيعة وبالخصوص كتب الحديث ، وكان ينظر إبأريحية ومحبة
 نظرة قداسة. 
جودة ، وكثرة التأليفب القيمة الكثير، وقد تميز  مؤلفاتترك من ال

لذا صارت مؤلفاته محط أنظار العلماء، و ،ومتانة وعمق التأليف
منقطع  صنفين، وقد وفقه ّللا تعالى توفيقاً ومرجعا علميا للمؤلفين والم
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روي عن عصام بن املصطلق أنه قال  دخلت املدينة فرأيت احلسني 

ته ورواؤه، وأثار من احلسد ما كان خيفيه فأعجبين مس  ابن علي

صدري ألبيه من البغض، فقلت لـه  أنت ابن أبي تراب؟ فقال  

نعم فبالغت يف شتمه وشتم أبيه!. فنظر إلي نظرة عاطف رؤوف، ثم .

.. ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيِمأعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، قال  

 َوِإمَّا َينَزَغنََّك ِمَن اْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلنَيُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِب

الَِّذيَن اتََّقوْا ِإَذا َمسَُّهْم  ِإنَّ الشَّْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِباهلِل ِإنَُّه َسِميٌع َعِليٌم

                                                                                                                  
 

أهل قلما نجد بيتا من بيوت شيعة إذ النظير في كتابه )مفاتيح الجنان( 
في العالم يخلو من كتابه النفيس )مفاتيح الجنان(. وهذا  البيت 

أما أشهر مؤلفاته، فهي: كتاب  توفيق الهي حظي به هذا العالم الجليل. 
اآليات البينات في أخبار ، وخ النبي وآله األنوار البهية في تاري

بيت األحزان في مصائب و ،عن المالحم والغائبات أمير المؤمنين 
الباقيات الصالحات في األعمال واألدعية واألذكار و ،سيدة النسوان

، ومنتهى اآلمال في سيرة طبع في حاشية كتابه )المفاتيح( ،واألوراد
تحفة األحباب ، وهى في تاريخ الخلفاءتتمة المنت، واألئمة األطهار 

وأصحاب أئمة  في نوادر األصحاب، في أحوال صحابة الرسول 
ذخيرة العقبى في مثالب أعداء الزهراء و (،صلوات ّللا عليهم)الهدى 
 .الفوائد الرجبية فيما يتعلق و ،سفينة البحار ومدينة الحكم واآلثارو

ل البصر في سيرة سيد كح، والكنى واأللقابوبالشهور العربية، 
منازل و ،حراز واألذكار المأثورةالآللئ المنثورة في األو .البشر

نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين ، واآلخرة والمطالب الفاخرة
 . المظلوم 
، وحمل (  ه2229)ذي الحجة سنة في شهر النجف األشرف في توفي 

المرجع األعلى  الصحن العلوي الشريف وصلى عليه إلىعلى األكتاف 
أستاذه ودفن بوصية منه عند رجلي  السيد أبو الحسن االصفهاني

 .الشريف الصحن الغرويفي  الشيخ النوري
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َيُمدُّوَنُهْم ِفي  َوِإْخَواُنُهْم َفِإَذا ُهم مُّْبِصُرون َطاِئٌف مَِّن الشَّْيَطاِن َتَذكَُّروْا

خفض عليك، استغفر اهلل لي ثم قال لي   (1)اَل ُيْقِصُروَن اْلَغيِّ ُثمَّ

ولك، إنك لو استعنتنا ألعناك، ولو اسرتفدتنا لرفدناك، ولو اسرتشدتنا 

 . قال عصام  فتوسم مين الندم على ما فرط مين. فقال  لرشدناك

َم َيْغِفُر اهلُل َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِمنَياْلَيْو َقاَل اَل َتْثَريَب َعَلْيُكُم(2) 

شنشنة اعرفها من . قلت  نعم. فقال  أمن أهل الشام أنت؟

حيانا اهلل وإياك، انبسط إلينا يف حوائجك وما يعرض لك، (3)أخزم

. قال عصام  فضاقت علي جتدني عند أفضل ظنك، إن شاء اهلل تعاىل

و ساخت بي، ثم سللت منه لواذًا، وما األرض مبا رحبت، وودت ل

 .(4)على األرض أحب إلي منه ومن أبيه

غضب من سباب هذا الرجل وعاملة   لو فرضنا أن اإلمامو

لو   ولكن نقول ،وحاشا اإلمام أن ينتهج هذا األسلوب ـ معاملة أخرى

أمل  ،ذلك  ـ لو عمل اإلمام وفرض احملال ليس مبحال ،فرضنا

                 

 .121ـ  299سورة األعراف:  (1)

 .91سورة يوسف:  (2)

الشنشنة: السجية والطبيعة. وقيل القطعة المضغة من اللحم. وهو مثل،  (0)

ذلك: أن اخزم كان عاقا ألبيه، فمات وأول من قاله أبو أخزم الطائي و
 وترك بنين عقوا جدهم، وضربوه وأدموه، فقال:

إن بني زملوني بالدم               شنشنة أعرفها من                         
 أخزم

 .121منازل اآلخرة والمطالب الفاخرة: ص (4)
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، وظّل  على اإلمام وأبيه ًاوحقد ًاالرجل غضب يكن قد ازداد هذا

لكن مبا  ؟يسري على طريق الضاللة، والمتأل قلبه حقدًا أكثر من ذي قبل

أن   استطاع ،اإلهلية هي هداية الناس مسئوليته أن اإلمام 

من طريق الضاللة، وهو بغض اإلمام أمري املؤمنني  الرجلل هذا حيّو

يق اهلداية وهو حمبة اإلمام أمري املؤمنني مجيعًا، إىل طر  وأهل بيته

عن طريق حسن أخالقه )عليه وأبيه الصالة   وأهل بيته

 .والسالم(



روي  أن رجاًل من ولد عمر بن اخلطاب كان باملدينة يؤذي أبا 

، فقال لـه بعض ويسبه إذا رآه ويشتم عليًا  احلسن موسى 

يوما  دعنا نقتل هذا الفاجر، فنهاهم عن ذلك أشد النهي،  جلسائه

وزجرهم أشد الزجر، وسأل عن العمري، فذكر أنه يزرع بناحية من 

نواحي املدينة، فركب فوجده يف مزرعة، فدخل املزرعة حبماره، فصاح 

باحلمار حتى  به العمري  ال توطئ زرعنا، فتوطأه أبو احلسن 

كم وباسطه وضاحكه، وقال لـه  وصل إليه فنزل وجلس عنده، 

 .غرمت يف زرعك هذا؟

 فقال له  مائة دينار. 

 .وكم ترجو أن تصيب فيه؟قال  

 قال  لست أعلم الغيب.
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 .إمنا قلت لك  كم ترجو أن جييئك فيه؟قال  

 قال  أرجو فيه مائيت دينار.

صرة فيها ثالمثائة دينار، وقال   قال  فأخرج لـه أبو احلسن 

رعك على حاله، واهلل يرزقك فيه ما ترجوهذا ز قال  فقام العمري ،

 فقبل رأسه، وسأله أن يصفح عن فارطه، فتبسم إليه أبو احلسن 

وانصرف، قال  وراح إىل املسجد فوجد العمري جالسا، فلما نظر إليه 

قال  اهلل أعلم حيث جيعل رساالته، قال  فوثب أصحابه إليه فقالوا  

تقول غري هذا؟! قال  فقال هلم  قد مسعتم ما ما قصتك، قد كنت 

فخاصموه وخاصمهم،  قلت اآلن، وجعل يدعو ألبي احلسن 

فلما رجع أبو احلسن إىل داره، قال جللسائه الذين سألوه يف قتل 

أميا كان خريا  ما أردمت، أو ما أردت، إنين أصلحت أمره العمري  

 . (1)باملقدار الذي عرفتم، وكفيت به شره

املستمدة من أخالق   هذه هي أخالق أهل بيت النبوةم، نع

 حامل الرسالة اإلهلية، يعاملون املسيء باإلحسان. 

 ،باملثل همل يعامل ولكن اإلمام   فالرجل أساء إىل اإلمام

 واستطاع بهذا العمل حتقيق ثالثة أهداف  ،وإمنا أحسن إليه

 .وهو أهمها عند اإلمام  رضا اهلل تعاىل  أوهلا

                 

ومناقبه وخالله  باب ذكر طرف من فضائله 122ص 1اإلرشاد: ج (1)

 لتي بان بها في الفضل من غيره.ا
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 .إصالح املسيء وجره إىل جادة احلق  وثانيها

   أن يكون عمل اإلمام هذا أسوة ومنهجًا لكافة املسلمني. هاوثالث

ففي ذلك فوز لنا   وبعرتته الطاهرة فلنتخلق بأخالق النيب

 بالدنيا واآلخرة.

كان  (1)قال  إن مالك األشرت  روى الشيخ عباس القمي 

                 

مالك األشتر: هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن سلمة النخعي  (1)

المذحجي، من أصحاب أمير المؤمنين المخلصين، وقائد جيش اإلمام 
في العراق، وهو يعد من أكابر الشجعان األجواد والعلماء  علي 

األشتر، ألنه شارك في . لُقب بالفصحاء، وقيل: أنه تابعي لم ير النبي 
معركة اليرموك فُضرب على عينه فشترت. وكان رئيس قومه في 

شتر من التابعين عد األو ،من وجوه الصحابة وخيار التابعينالكوفة. 
بالربذة حتى  : مكث أبو ذر روي أنه الكبار، ورؤسائهم وزهادهم.

نعيها، ذبحي شاة من غنمك واصامات، فلما حضرته الوفاة، قال المرأته: 
فإذا نضجت فاقعدي على قارعة الطريق، فأول ركب ترينهم قولي: يا 

، قد قضى نحبه عباد ّللا المسلمين، هذا أبو ذر صاحب رسول ّللا
أخبرني إني  ولقي ربه، فأعينوني عليه، وأجيبوه، فإن رسول ّللا

أموت في أرض غربة، وأنه يلي غسلي ودفني والصالة علي رجال من 
النخعي، قال: خرجت  األسودمحمد بن علقمة بن وعن . أمته صالحون

، وعبد ّللا بن الفضل األشترفي رهط أريد الحج، منهم مالك بن الحارث 
التميمي، ورفاعة بن شداد البجلي، حتى قدمنا الربذة، فإذا امرأة على 
قارعة الطريق تقول: يا عباد ّللا المسلمين، هذا أبو ذر صاحب رسول 

غريبا، ليس لي أحد يعينني عليه، قال: فنظر بعضنا إلى ، قد هلك ّللا 
بعض وحمدنا ّللا على ما ساق إلينا، واسترجعنا على عظم المصيبة، ثم 
أقبلنا معها، فجهزناه وتنافسنا في كفنه حتى خرج من بيننا بالسواء، ثم 
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فصلى بنا عليه،  األشترتعاونا على غسله حتى فرغنا منه، ثم قدمنا مالك 
شتر على قبره، ثم قال: اللهم هذا أبو ذر صاحب رسول ه، فقام األثم دفنا
دك في العابدين، وجاهد فيك المشركين، لم يغير ولم يبدل، بَ ، عَ ّللا 

لكنه رأى منكرا فغيره بلسانه وقلبه حتى جفي، ونفي، وحرم، واحتقر، 
ثم مات وحيدا غريبا، اللهم فاقصم من حرمه، ونفاه من مهاجره وحرم 

، قال: فرفعنا أيدينا جميعا، وقلنا: آمين، ثم قدمت الشاة التي رسولك
ال تبرحوا حتى تتغدوا، فتغدينا ن صنعت، فقالت: إنه قد أقسم عليكم أ

  .وارتحلنا
أثنى عليه بما لم يثن على أحد من  وحسبه فخراً أن أمير المؤمنين 

مة الدين فإنك ممن أستظهر به على إقا ،أما بعد أنصاره ومريديه فقال: 
نهج البالغة، الكتب:  وأقمع به نخوة األثيم وأسد به لهاة الثغر المخوف

 ،من عبد ّللا علي أمير المؤمنينفيه حين واله مصر:  . وقال 46
فضرب  ،عصي في أرضه وذهب بحقه إلى القوم الذين غضبوا هلل حين

راح روف يستعفال م ،الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والظاعن
ال  ،فقد بعثت إليكم عبداً من عباد ّللا ،أما بعد .وال منكر يتناهى عنه ،إليه

أشد على الفجار  ،وال ينكل عن األعداء ساعات الروع ،ينام أيام الخوف
فاسمعوا لـه وأطيعوا  ،وهو مالك بن الحارث أخو مذحج   ،من حريق النار

كليل الظبة وال نابي ال  ،فإنه سيٌف من سيوف ّللا ،أمره فيما طابق الحق
 ،وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا ،فإن أمركم أن تنفروا فانفروا ،الضريبة

وقد آثرتكم به  ،فإنه ال يقدم وال يحجم وال يؤخر وال يقدم إال عن أمري
في  . وقال لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم ؛على نفسي

أمهرت عليكما وعلى وقد كتاب آخر إلى أمراء جيشه حين أمهره عليهم: 
من في حيزكما، مالك بن الحارث األشتر فاسمعا لـه وأطيعا، واجعاله 
درعاً ومجناً فإنه ممن ال يخاف وهنه وال سقطته وال بطؤه عما اإلسراع 

 إليه أحزم، وال إسراعه إلى ما البط عنه أمثل.
شديد البأس جواداً رئيساً حليماً فصيحاً شاعراً، وكان يجمع  وكان 

ين اللين والعنف، فيسطر في موضع السطوة، ويرفق في موضع ب
الرفق. وقال ابن أبي الحديد في شرحه: كان فارساً شجاعاً رئيساً من 

 أكابر الشيعة وعظمائها، شديد التحقيق بوالء أمير المؤمنين 
مالك بن الحارث النخعي  األشترقال الكشي: ذكر أنه لما نعي ونصره. و

رحم ّللا مالكا، وما مالك عز تأوه حزنا، وقال:   إلى أمير المؤمنين
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ا بسوق الكوفة وعليه قميص خام، وعمامة منه، فرآه بعض جمتاز

السوقة فأزدرى بزيه، فرماه ببندقة تهاونا به، فمضى ومل يلتفت. فقيل 

له  ويلك، أتدري مبن رميت؟! فقال  ال . فقيل له  هذا مالك 

. فارتعد الرجل، ومضى إليه ليعتذر منه، صاحب أمري املؤمنني

م يصلي، فلما انفتل أكب الرجل على فرآه وقد دخل مسجدًا وهو قائ

 قدميه يقبلهما. فقال  ما هذا األمر؟! 

فقال  أعتذر إليك مما صنعت. فقال  ال بأس عليك، فواهلل، ما 

 . (1)لك دخلت املسجد إال ألستغفرن

ـ  انظر كيف كسب هذا الرجل األخالق من أمري  يقول ـ القمي 

ؤمنني، وكان شجاعًا، فمع أنه من أمراء جيش أمري امل املؤمنني 

                                                                                                                  
 

علي به هالكا، لو كان صخرا لكان صلدا، ولو كان جبال لكان فندا، 
إنا هلل وإنا إليه راجعون رحم ّللا مالكاً،  :. وقال وكأنه قد مني قدا

أما وّللا أيضاً:  . وقال فقد كان وفي بعهده وقضى نحبه ولقي ربه
الماً وليفرحن عالماً، على مثل مالك فليبك البواكي، وهل ليهدن موتك ع
. وقال معاوية حين سمع موت مالك وقد قام خطيباً: أما موجود كمالك؟

( يدان يمينان: قطعت إحداهما بعد فإنه كانت لعلي بن أبي طالب)
يوم صفين وهو عمار بن ياسر، وقطعت األخرى اليوم وهو مالك 

 ابه إلى مصر حينما واله أمير المؤمنينعند ذه األشتر. استشهد 
هـ(. انظر: نقد 21هـ( وقيل سنة ) 21والية أهلها وخراجها في سنة )

مالك بن الحارث األشتر، وجامع الرواة:  12ص 4الرجال للتفرشي: ج
مالك بن الحارث.  261ص 22، ومعجم رجال الحديث: ج 21ص 1ج

صل في نسب ف 91ص 22وشرح نهج البالغة البن أبي الحديد: ج
 األشتر.

 .1ص 2تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج (1)
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وشديد الشوكة، وإن شجاعته بلغت درجة حبيث قال ابن أبي احلديد  

لو أن إنسانا يقسم، أن اهلل تعاىل ما خلق يف العرب وال يف العجم أشجع 

ملا خشيت عليه اإلثم، وهلل در  منه إال أستاذه علي بن أبي طالب 

ت حياته أهل القائل، وقد ُسئل عن األشرت  ما أقول يف رجل هزم

   الشام، وهزم موته أهل العراق. وحبق ما قال فيه أمري املؤمنني 

لقد كان لي كما كنت لرسول اهلل (1)  وقال ألصحابه  . وليت

. (2)فيكم مثله اثنان، بل ليت فيكم مثله واحد يرى يف عدوي مثل رأيه

حسن وباجلملة، فمع هذه اجلاللة والشجاعة والشدة والشوكة يصل به 

خلقه إىل أن يهينه رجل سوقي ويستهزئ به، فال يظهر يف حاله أي تغيري 

 وتبدل، بل يذهب إىل املسجد ويصلي، ويدعو ويستغفر لـه. 

فإن هذه الشجاعة اليت عنده حيث غلب هوى  وإذا تالحظ جيدًا

أشجع   نفسه، أعلى مرتبة من شجاعته البدنية. قال أمري املؤمنني 

 . (3)هالناس من غلب هوا

مسع رجال يشتم قنربًا وقد رام قنرب أن  روي أن أمري املؤمنني 

مهال يا قنرب! دع شامتك مهانا ترض  يرد عليه. فناداه أمري املؤمنني

                 

 ترجمة مالك األشتر. 9ب 269رجال العالمة الحلي: ص (1)

 .429ح 21ب 241ص 21بحار األنوار: ج (2)

الروايات التي وردت في حسن الخلق. وسفينة  122منازل اآلخرة: ص (0)

 222ص 21جمستدرك الوسائل: للمحدث القمي.  412ص 2البحار: ج
 . 22621ح 12ب
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الرمحن، وتسخط الشيطان، وتعاقب عدوك، فوالذي فلق احلبة وبرأ 

النسمة، ما أرضى املؤمن ربه مبثل احللم، وال أسخط الشيطان مبثل 

 . (1)مت، وال عوقب األمحق مبثل السكوت عنهالص
 

  وأئمتهم اقتدوا بنبيهم األبرار فقد نا ؤكان علما كذلكو

هذه يف السرية والسلوك وحسن اخللق، ما استطاعوا إىل ذلك سبيال، و

 ذلك بعض القصة تبني لنا 

فر نقل عندما كان شيخ الفقهاء العظام املرحوم احلاج الشيخ جع

موجودا يف )أصفهان( وقد قسم يوما حقوقا  (2)صاحب )كشف الغطاء(

                 

 . 1ح 24المجلس  221أمالي الشيخ المفيد:  (1)

هو الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر ابن الشيخ يحيى المالكي الجناجي  (2)

النجفي الفقيه المشهور. ولد في النجف األشرف في حدود سنة 
هـ(. زعيم الشيعة اإلمامية في وقته، 2246هـ(، وقيل: سنة )2224)

م. كان فقيهاً ال ثاني له، وهو الذي قال: لم يفتض بكارة لقب بشيخ اإلسال
الفقه إال أنا والشهيد األول وولدي موسى. وينسب إلى جناجة، قرية تابعة 
للحلة. قال عنه صاحب )روضات الجنات(: كان من أساتذة الفقه 
والكالم، وجهابذة المعرفة واألحكام، معروفاً بالنبالة واألحكام، مروجاً 

لحق كما هو حقه، وبيده رتقه وفتقه، مقدماً عند الخاص والعام، للمذهب ا
معظماً في عيون األعاظم والحكام، غيوراً في باب األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، وقوراً عند الهزاهز والغير، مطاعاً للعرب والعجم 
في زمانه، متفوقاً في الدنيا والدين على سائر أمثاله وأقرانه. كان شديد 

تواضع والخفض واللين، وفاقد التجبر والكبر على المؤمنين، مع ما فيه ال
من الصولة والوقار والهيبة واالقتدار، فلم يكن يمتاز في ظاهر هيئته 
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شرعية على الفقراء قبل شروعه بالصالة األوىل، ثم قام للصالة وعند 

انتهائه من تلك الصالة، وقيامه للصالة األخرى جاءه أحد الفقراء وكان 

من من السادة ـ الذين ُأخربوا باألمر ـ بني الصالتني، وقال لـه  أعطين 

                                                                                                                  
 

عن واحد من األعراب، ويرتعد من كمال هيبته فرائص أولى األلباب، 
وكان أبيض الرأس واللحية في أزمنة مشيبه كبير رفيع الهمة، سمحا 

اً، قوياً في دينه، بصيراً في أمره، كثير التشوق إلى األنكحة شجاع
والطعام، والتعلق بأبواب الملوك والحكام ألجل ما في ذلك من المصالح 
الدينية باعتقاده، وقال )صاحب المستدرك(: هو من آيات ّللا العجيبة 
التي تقصر عن دركها العقول وعن وصفها األلسن، فإذا نظرت إلى 

ه )كشف الغطاء( الذي ألفه في سفره ينبئك عن أمر عظيم علمه فكتاب
ومقام علي في مراتب العلوم الدينية أصوالً وفروعاً. وكان الشيخ 
األعظم األنصاري يقول: من أتقن القواعد األصولية التي أودعها الشيخ 

 في كشفه فهو عندي مجتهد. 
ين قرأ المقدمات على يد والده الشيخ خضر، وحضر أبحاث المدرس

والعلماء األعالم، وتتلمذ على أساطين عصره كالشيخ محمد مهدي 
الفتوني العاملي، والشيخ محمد تقي الدورقي، والسيد صادق الفحام، 
والشيخ المحقق الوحيد محمد باقر البهبهاني، والسيد مهدي بحر العلوم 
الطباطبائي. وتتلمذ على يده جملة من الفقهاء والعلماء األعالم أمثال 

الده الثالثة الشيخ موسى والشيخ علي والشيخ حسن، وأصهاره كالشيخ أو
أسد ّللا التستري، والشيخ محمد تقي الرازي، والسيد صدر الدين 
العاملي، والسيد جواد العاملي صاحب )مفتاح الكرامة(، وكذلك الشيخ 
عبد الحسين األعسم، والشيخ حسين نجف وغيرهم كثيرون. مؤلفاته 

كشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة الغراء( و)بغية كثيرة أهمها: )
الطالب( و)القواعد الجعفرية( و)الحق المبين( و)إثبات الفرقة الناجية( 
و)مشكاة المصابيح( و)منهج اإلرشاد لمن أراد السداد(. توفي في النجف 

هـ(. انظر أعيان الشيعة: 2111األشرف في شهر رجب المرجب سنة )
 1يخ كاشف الغطاء. وروضات الجنات: جترجمة الش 99ص 4ج

 .629بالرقم  42ص 21. والذريعة: ج214بالرقم  122ص



 
 

81 

مال جدي. فقال لـه  لقد جئت متأخرًا، وال يوجد عندي اآلن شي 

 ألعطيك منه. 

 فغضب ذلك السيد، وبصق على حلية الشيخ املباركة!. 

فقام الشيخ من احملراب، ورفع طرف ردائه وأخذ يدور يف صفوف 

اجلماعة وهو يقول  من كان حيرتم شيبة الشيخ فليساعد هذا السيد. 

به باألموال، ثم أعطاها الشيخ للسيد واعتذر منه، فمأل الناس طرف ثو

 وبعد ذلك توجه لصالة العصر!. 

تأمل يف هذا اخللق الشريف بأي حمل بلغ، هلذا العامل الكبري الذي 

وقد  كان رئيسا للمسلمني، وحجة اإلسالم، وفقيه أهل البيت 

وصلت فقاهته إىل درجة حبيث إنه ألف كتاب )كشف الغطاء( يف 

ونقل عنه أنه كان يقول  لو مسحتم كل الكتب الفقهية فإني السفر، 

أستطيع أن اكتب من الطهارة إىل الديات. وكان مجيع أوالده فقهاًء 

 وعلماًء أجالء. 

ثم إن ما هذه هي األخالق اليت جيب أن يتمتع بها املسلمون، نعم، 

، مع أنه كان ههذا مل حيط من قدر كاشف الغطاء الشيخ قام به 

كبريًا، بل زاده احرتامًا وتقديرًا، وحاز على رضا اهلل تعاىل  مرجعًا

 ـ مثال ـ السيدذلك ضرب أمر بواحرتام الناس، فلو غضب الشيخ و

، واختل النظام يف اجلامع، مما هرج ومرج وتدخل الناسحلصل شجار و

وب فيه، إضافة إىل غخري الصالة وكثرة الكالم غري املرأيؤدي إىل ت

ف عكس تصّربسماحته وأخالقه املثالية ن الشيخ مشاكل أخرى، لك
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من املصلني، مما دفع ذلك من املال  ًاقام ومجع له مبلغحيث ذلك متامًا، 

فقام ، خطأه يف حق الشيخ وجتاوزه الكبري عليهالسيد إىل التفكري يف 

 . االعتذار من الشيخ، ومل حيصل أي شجار أو زعزعةب

 .  ق أئمة اهلدىالشيخ من أخال هاوهذه األخالق تعلم

  وإن تأملت يف (1)صاحب املستدرك يقول العالمة النوري 

                 

بن اهو ميرزا حسين  هـ(2212ـ  2124) الشيخ الميرزا حسين النوري  (1)

مام إ ،بن ميرزا علي محمد بن تقي النوري الطبرسياميرزا محمد تقي 
ظم علماء الشيعة عاأومن  ،عصار المتأخرةأئمة الحديث والرجال في األ

اإلسالم، ولد في قرية يالو من كور طبرستان، وكان وحيد وكبار رجال 
عصره في اإلحاطة واإلطالع على األخبار واآلثار والكتب الغريبة حتى 
جمع نفائس المخطوطات. وكان يقرأ مجالس الذكرى التي يقيمها في 

بروجردي . تتلمذ على الشيخ عبد الرحيم الداره لوفيات أهل البيت 
والد زوجته في طهران، والزم العالم المولى محمد علي المحالتي، 
والشيخ عبد الحسين الطهراني المعروف بشيخ العراقين، والشيخ األعظم 
األنصاري، والميرزا الشيرازي في سامراء. وأما تالميذه فكثيرون وكان 
أبرزهم الشيخ عباس القمي، والشيخ آقا بزرك الطهراني صاحب 

ريعة في تصانيف الشيعة(، والشيخ إسماعيل محمد باقر األصفهاني. )الذ
وأما مؤلفاته فكثيرة أيضاً منها: مواقع النجوم ومرسلة الدر المنظوم، 
ونفس الرحمن في فضائل سلمان، واللؤلؤ والمرجان، ومستدرك الوسائل 
ومستنبط المسائل، ودار السالم جنة المأوى، والنجم الثاقب في أحوال 

، وميزان السماء، والكلمة الطيبة، وكشف األستار، ام الغائب اإلم
 وسالمة المرصاد وغيرها. 

في مقدمة كتابه )المستدرك(:  ترجمه تلميذه اآلغا بزرك الطهراني 
الفكر عندما رأيت  استوقفنيارتعش القلم بيدي عندما كتبت هذا االسم، 

يئته المعهودة بعد ستاذي النوري، وتمثل لي بهأنفسي عازما على ترجمة 
حد أكان الشيخ النوري ..أن مضى على فراقنا خمس وخمسون سنة

نماذج السلف الصالح التي ندر وجودها في هذا العصر، فقد امتاز 
بعبقرية فذة، وكان آية من آيات ّللا العجيبة، كمنت فيه مواهب غريبة 
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كرسوا  هلته الن يعد في الطليعة من علماء الشيعة الذينأوملكات شريفة 
لخدمة الدين والمذهب، وحياته صفحة مشرقة من  أعمارهمحياتهم طوال 

فرض لشخصه  إنسانالصالحة، وهو في مجموع آثاره ومآثره،  األعمال
 واإلشادةلزم المؤلفين والمؤرخين بالعناية به أالخلود على مر العصور و

 بغزارة فضله، فقد نذر نفسه لخدمة العلم ولم يكن يهمه غير البحث
وشذرات الحديث ونظم  األخباروالتنقيب والفحص والتتبع، وجمع شتات 

عانته المشيئة أمتفرقات اآلثار وتأليف شوارد السير، وقد رافقه التوفيق و
لطافه أن ّللا شمله بخاصة أ، حتى ليظن الناظر في تصانيفه اإللهية

عاظم السلف أومخصوص عنايته، وادخر لـه كنوزا قيمة لم يظفر بها 
ن ّللا خلقه أمره أهواة اآلثار ورجال هذا الفن، بل يخيل للواقف على  من

َذلَِك َفْضُل  لحفظ البقية الباقية من تراث آل محمد عليه وعليهم السالم 
في  األولى. تشرفت بخدمته للمرة َوّللاُ َواِسٌع َعلِيمٌ  ّللِا ُيْؤِتيِه َمن َيَشاءُ 

وهي سنة  ،بسنة )قده(لشيرازي( بعد وفاة المجدد اهـ2222سامراء في )
نها سنة وفاة السلطان ناصر الدين شاه القاجاري، أورودي العراق، كما 

 األشرف، وذلك عندما قصدت سامراء زائرا قبل ورودي إلى النجف
فوفقت لرؤية المترجم لـه بداره حيث قصدتها الستماع مصيبة 

لمجلس يوم الجمعة الذي ينعقد فيه مجلس بداره، وكان ا الحسين
غاصا بالحضور والشيخ على الكرسي مشغول بالوعظ، ثم ذكر 

وتفرق الحاضرون، فانصرفت وفي نفسي ما يعلمه ّللا من  ،المصيبة
 األبراركبار لهذا الشيخ إذ رأيت فيه حين رأيته سمات إعجاب وإجالل وإ

( الزمته هـ2224ولما اتفقت هجرته إلى النجف في ) ..األولمن رجالنا 
قامته، ورأيت منه خالل إظل ست سنين حتى اختار ّللا لـه دار مالزمة ال

ن اذكر أردت شرحها لطال المقام، وبودي أهذه المدة قضايا عجيبة لو 
عطاء النصف، إمقام الوفاء، ووقت  ـ وايم الحق ـ مجمال من ذلك فهذا

 نني أيقين من  ىني لعلإوقضاء الحقوق، ف
في عرصات  إالبعد موقفي هذا  لاألوستاذي المعظم ومعلمي أال التقي ب

ملتزما ـ  على ّللا مقامهـ أ القيامة، فما بالي ال أفي حقه وأغنم رضاه. كان
بالوظائف الشرعية على الدوام، وكان لكل ساعة من يومه شغل خاص 
ال يتخلف عنه، فوقت كتابته من بعد صالة العصر إلى قرب الغروب، 

 ،ال متطهراإلنوم، وكان ال ينام ووقت مطالعته من بعد العشاء إلى وقت ا
ال قليال، ثم يستيقظ قبل الفجر بساعتين فيجدد إوال ينام من الليل 
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صيفا  ـ ثم يتشرف قبل الفجر بساعة إلى الحرم المطهر، ويقف..وضوءه
ن يأتي السيد داود أخلف باب القبلة فيشتغل بنوافل الليل إلى  ـ وشتاء

فيفتح الباب ويدخل شيخنا،  ،ضةنائب خازن الروضة وبيده مفاتيح الرو
يقاد الشموع إول داخل لها وقتذاك، وكان يشترك مع نائب الخازن بأوهو 

ن يطلع أثم يقف في جانب الرأس الشريف فيشرع بالزيارة والتهجد إلى 
 ،وتادمع بعض خواصه من العباد واأل ةالفجر فيصلي الصبح جماع

د إلى داره فيتوجه رأسا وقبل شروق الشمس بقليل يعو ،ويشتغل بالتعقيب
وف من نفائس الكتب واآلثار لإلى مكتبته العظيمة المشتملة على األ

ال إالنادرة العزيزة الوجود أو المنحصرة عنده، فال يخرج منها 
للضرورة، وفي الصباح يأتيه من كان يعينه على مقابلة ما يحتاج إلى 

وغيرها،  تصحيحه ومقابلته مما صنفه أو استنسخه من كتب الحديث
القمي، والشيخ عباس بن محمد رضا  إبراهيمكالعالمتين الشيخ علي بن 

القمي، وكان معينه على المقابلة في النجف وقبل الهجرة إلى 
حد في حال المقابلة اعتذر منه أو قضى أوكان إذا دخل عليه ،سامراء

 ياماألفي  أماشغاله العلمية ومقابلته، أحاجته باستعجال لئال يزاحم وروده 
وحينما كان مشغوال بتكميل )المستدرك( فقد قاطع الناس على  األخيرة
نه لو سئل عن شرح حديث أو ذكر خبر أو تفصيل أ، حتى اإلطالق

، واألصولقضية أو تأريخ شئ أو حال راو أو غير ذلك من مسائل الفقه 
لم يجب بالتفصيل بل يذكر للسائل مواضع الجواب ومصادره فيما إذا 

حد أما إذا كان في مكتبته فيخرج الموضوع من ألخارج، وكان في ا
 األهمالشغل  اإلجابةالكتب ويعطيه للسائل ليتأمله كل ذلك خوف مزاحمة 

شغاله كان يتغذى بغداء معين أوبعد الفراغ من  ،من القراءة أو الكتابة
وبعد العصر يشتغل  ،ول الزوالأثم يقيل ويصلي الظهر  ،كما وكيفا

ما في يوم الجمعة فكان يغير منهجه، ويشتغل بعد أذكرنا. بالكتابة كما 
الرجوع من الحرم الشريف بمطالعة بعض كتب الذكر والمصيبة لترتيب 
ما يقرؤه على المنبر بداره، ويخرج من مكتبته بعد الشمس بساعة إلى 

ثم يرقى  ،مجلسه العام فيجلس ويحيي الحاضرين ويؤدي التعارفات
ي الكتب بذلك اليوم، ومع ذلك يحتاط في النقل بما المنبر فيقرأ ما رآه ف
الجزمية، وكان إذا قرأ المصيبة تنحدر  األخبارلم يكن صريحا في 

دموعه على شيبته وبعد انقضاء المجلس يشتغل بوظائف الجمعة من 
واآلداب والنوافل  واألدعيةالتقليم والحلق وقص الشارب والغسل 
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مواظبته للسنن واآلداب وعباداته، ومناجاته يف األسحار، وخماطبته 

لنفسه بقوله  كنت جعيفرًا، ثم صرت جعفرًا، ثم الشيخ جعفر، ثم 

                                                                                                                  
 

بل يتشرف  ـ على عادته ـ معةوغيرها، وكان ال يكتب بعد عصر الج
ن انتقل أإلى الحرم ويشتغل بالمأثور إلى الغروب كانت هذه عادته إلى 

على  عوام: زيارة سيد الشهداء مشياً . ومما سنه في تلك األربه إلى جوار
 األخيارمن سنن  نصاريقدام، فقد كان ذلك في عصر الشيخ األاأل
من عالئم الفقر وخصائص وصار  األخيرعظم الشعائر، لكن ترك في أو
دنين من الناس، فكان العازم على ذلك يتخفى عن الناس لما في ذلك األ

اهتم لـه والتزمه  األمرمن الذل والعار، فلما رأى شيخنا ضعف هذا 
يكتري بعض الدواب لحمل  األضحىفكان في خصوص زيارة عيد 

يع ويمشي هو وصحبه، لكنه لضعف مزاجه ال يستط واألمتعة األثقال
قطع المسافة من النجف إلى كربالء بمبيت ليلة كما هو المرسوم عند 

، وفي المقدسةفيصل كربالء .. هله، بل يقضي في الطريق ثالث ليال أ
وذهب ما  األمرالسنة الثانية والثالثة زادت رغبة الناس والصلحاء في 

إلى أن صار عدد الخيم في بعض السنين  ،والذل اإلهانةكان في ذلك من 
 .زيد من ثالثين لكل واحدة بين العشرين والثالثين نفراأ

ودفن  هـ(2212)لثالث بقين من جمادى الثانية  األربعاءتوفي ليلة 
بوصية منه بين العترة والكتاب يعني في االيوان الثالث عن يمين الداخل 

وكان يوم وفاته مشهودا جزع فيه  ،إلى الصحن الشريف من باب القبلة
وال سيما العلماء. ورثاه جمع من الشعراء وأرخ وفاته سائر الطبقات 

 .آخرون
ولجثمانه كرامة، فقد حدثني العالم العادل والثقة الورع السيد محمد بن 

ن أوصت أبي القاسم الكاشاني النجفي قال : لما حضرت زوجته الوفاة أ
وكان ذلك بعد وفاة الشيخ بسبع  ،ولما حضرت دفنها ،تدفن إلى جنبه

حيث كانت من  ،ضع خدها على الترابت في السرداب ألسنين نزل
، فلما كشفت عن وجهها حانت مني التفاتة إلى األسبابمحارمي لبعض 

ر ثن طول المدة لم يؤأجسد الشيخ زوجها فرأيته طريا كيوم دفن، حتى 
 على كفنه ولم يمل لونه من البياض إلى الصفرة.

وري. ترجمة الشيخ ترجمة حسين الن 242ص 6راجع أعيان الشيعة: ج
 آغا بزرك الطهراني في مقدمة كتاب المستدرك. 
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شيخ العراق، ثم رئيس اإلسالم، وبكائه وتذللـه، لرأيته من الذين 

 .من أصحابه لألحنف بن قيس م أمري املؤمنني وصفه

البصرة بعد قتال أهل اجلمل  ملا قدم أمري املؤمنني  حيث روي أنه

دعاه األحنف بن قيس واختذ له طعاما فبعث إليه صلوات اهلل عليه وإىل 

فدخل عليه قوم  ادع لي أصحابي ،يا أحنف  فأقبل ثم قال ،أصحابه

يا أمري   فقال األحنف بن قيس ،متخشعون كأنهم شنآن بوالي

أو من هول  ،أ من قلة الطعام ،ما هذا الذي نزل بهم ،املؤمنني

 ؟!احلرب

إن اهلل سبحانه أجاب أقواما  ،ال يا أحنف  (صلوات اهلل عليه)فقال 

تنسكوا له يف دار الدنيا تنسك من هجم على ما علم من قربهم من يوم 

وكانوا  ،أنفسهم على جمهودها فحملوا ،القيامة من قبل أن يشاهدوها

إذا ذكروا صباح يوم العرض على اهلل سبحانه توهموا خروج عنق خيرج 

وكتاب يبدو فيه على  ،من النار حيشر اخلالئق إىل ربهم تبارك وتعاىل

أو تطري  ،فكادت أنفسهم تسيل سيالنا ،وس األشهاد فضائح ذنوبهمؤر

م إذا غلت بهم مراجل وتفارقهم عقوهل ،قلوبهم بأجنحة اخلوف طريانا

 ،فكانوا حينون حنني الواله يف دجى الظلم ،اجملرد إىل اهلل سبحانه غليانا

فمضوا ذبل  ،وكانوا يفجعون من خوف ما أوقفوا عليه أنفسهم

حزينة قلوبهم كاحلة وجوههم ذابلة شفاههم خامصة  ،األجسام

كأنهم شنآن  ،مسار وحشة الليل متخشعون ،تراهم سكارى ،بطونهم

فلم تأمن من فزعه  ،قد أخلصوا هلل أعماال سرا وعالنية ،بوالي
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فلو رأيتهم يف ليلتهم  ،بل كانوا كمن حرسوا قباب خراجهم ،قلوبهم

األصوات وسكنت احلركات من الطري يف  وقد نامت العيون وهدأت

كما قال  ،وقد نهنههم هول يوم القيامة بالوعيد عن الرقاد ،الوكور

  (1)َوُهْم َنآِئُموَن َأْهُل اْلُقَرى َأن َيْأِتَيُهْم َبْأُسَنا َبَياتًا َأَفَأِمَن  سبحانه

وأخرى  ،وقاموا إىل صالتهم معولني باكني تارة ،فاستيقظوا هلا فزعني

يصطفون ليلة مظلمة بهماء  ،يبكون يف حماريبهم ويرنون ،مسبحني

ية فلو رأيتهم يا أحنف يف ليلتهم قياما على أطرافهم منحن ،يبكون

قد اشتدت إعواهلم وحنيبهم  ،ظهورهم يتلون أجزاء القرآن لصلواتهم

وإذا  ،خلت النار قد أخذت منهم إىل حالقيمهم ،وزفريهم إذا زفروا

 .  (2).. أعولوا حسبت السالسل قد صفدت يف أعناقهم

 زلنفوللتحلي باألخالق املثالية يوفقنا  ننسأل اهلل سبحانه وتعاىل أ

 نه قريب جميب.إخرة بسعادة الدنيا واآل

 كأفضل ما صليت على أحٍد من  ،صل على حممد وآلهواللهم

وأنت مصل على أحد بعده، وآتنا يف الدنيا حسنة ويف  ،خلقك قبله

 .(3)اآلخرة حسنة، وقنا برمحتك عذاب النار

                 

 91سورة األعراف:  (1)

 .22ح 29ب 212ص 62بحار األنوار: ج (2)

في مكارم األخالق ومرضى  الصحيفة السجادية: من دعائه  (0)

 األفعال.
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ِمن َقْبِلُكْم َوِإيَّاُكْم َأِن  ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َوَلَقْد َوصَّْيَنا الَِّذيَنقال تعاىل  

َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوَكاَن اهلُل  اتَُّقوْا اهلَل َوِإن َتْكُفُروْا َفِإنَّ هلِل

 .(1)َغِنّيًا َحِميدًا

َلْيِهم َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعوقال سبحانه  

  مَِّن السََّماِء َواأَلْرِض َوَلـِكن َكذَُّبوْا َفَأَخْذَناُهم ِبَما َكاُنوْا َبَرَكاٍت

 .(2) َيْكِسُبوَن

 َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌءوجل   وقال عز

 . (3)َعِظيٌم

ُيَواِري  َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباسًاَيا َبِني آَدَم َقْد وقال جل وعال  

آَياِت اهلِل َلَعلَُّهْم  َسْوَءاِتُكْم َوِريشًا َوِلَباُس التَّْقَوَى َذِلَك َخْيٌر َذِلَك ِمْن

 .(4) َيذَّكَُّروَن

َتَناَجْيُتْم َفال َتَتَناَجْوا ِباإِلْثِم  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذاوقال سبحانه  

                 

 .222سورة النساء:  (1)

 .96سورة األعراف:  (2)

 .2سورة الحج:  (0)

 .16عراف:  األ سورة (4)
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ِباْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َواتَُّقوا اهلَل الَِّذي ِإَلْيِه  ْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَُّسوِل َوَتَناَجْواَواْلُع

 . (1)ُتْحَشُروَن

 .(2)ِإنَّا َنَخاُف ِمن رَّبَِّنا َيْومًا َعُبوسًا َقْمَطِريرًاقال تعاىل  

ِذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اهلُل ِبِه َأن ُيوَصَل َوالَّوقال تبارك وتعاىل  

 . (3)َوَيَخاُفوَن ُسوَء احِلَساِب َوَيْخَشْوَن َربَُّهْم

َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن ِإَلى َربِِّهُم اْلَوِسيَلَة  ُأوَلـِئَك الَِّذيَنوقال عز وجل  

ُه ِإنَّ َعَذاَب َربَِّك َكاَن َرْحَمَتُه َوَيَخاُفوَن َعَذاَب َأيُُّهْم َأْقَرُب َوَيْرُجوَن

 . (4)َمْحُذورًا

 َوَبشِِّر الَِّذين آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاٍتقال سبحانه  

ـَذا الَِّذي رِّْزقًا َقاُلوْا َه َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر ُكلََّما ُرِزُقوْا ِمْنَها ِمن َثَمَرٍة

َوَلُهْم ِفيَها َأْزَواٌج مَُّطهََّرٌة َوُهْم ِفيَها  ُرِزْقَنا ِمن َقْبُل َوُأُتوْا ِبِه ُمَتَشاِبهًا

                 

 .9سورة المجادلة:  (1)

 .22سورة اإلنسان:  (2)

 .12سورة الرعد:  (0)

 .21سورة اإلسراء:  (4)
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 .(1)َخاِلُدوَن

النَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن اهلِل َأنَدادًا ُيِحبُّوَنُهْم  َوِمَنوجل   قال عز

 آَمُنوْا َأَشدُّ ُحّبًا هلِل َوَلْو َيَرى الَِّذيَن َظَلُموْا ِإْذ َيَرْوَن َوالَِّذيَن َكُحبِّ اهلِل

 .(2)اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوََّة هلِل َجِميعًا َوَأنَّ اهلَل َشِديُد اْلَعَذاِب

َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهلُل َوَيْغِفْر  ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن اهلَلوقال سبحانه  

  . (3)رَِّحيٌم ُذُنوَبُكْم َواهلُل َغُفوٌر َلُكْم

الَِّذيَن آَمُنوْا َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه  َيا َأيَُّهاوقال تبارك وتعاىل   

َوُيِحبُّوَنُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة َعَلى  َفَسْوَف َيْأِتي اهلُل ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم

َسِبيِل اهلِل َواَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة آلِئٍم َذِلَك َفْضُل اهلِل  اِهُدوَن ِفياْلَكاِفِريَن ُيَج

 .  (4)َواهلُل َواِسٌع َعِليٌم ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُء

َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر قال جل وعال  

                 

 .12سورة البقرة:  (1)

 .262سورة البقرة:  (2)

 .22سورة آل عمران:  (0)

 .24سورة المائدة:   (4)
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 . (1)َتَوكَّْل َعَلى اهلِل ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلنَيَف َفِإَذا َعَزْمَت

الَّ ُيِحبُّ اهلُل اْلَجْهَر ِبالسَُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمن ُظِلَم وقال تعاىل  

 . (2)اهلُل َسِميعًا َعِليمًا َوَكاَن

 . (3)ِننَيَواْصِبْر َفِإنَّ اهلَل اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسوقال سبحانه  

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ وجل   وقال عز

 َوال َتَجسَُّسوا َوال َيْغَتب بَّْعُضُكم َبْعضًا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأن َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم

 . (4)رَِّحيٌم اهلَل ِإنَّ اهلَل َتوَّاٌبَيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا 



اهلِل ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفّظًا َغِليَظ  َفِبَما َرْحَمٍة مَِّنقال جل وعال  

 . (5)اْلَقْلِب اَلنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك

  . (6)َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمنَي َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّوقال تعاىل  

َعَلْيِه َما َعِنتُّْم  َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌزوقال سبحانه  

                 

 .229آل عمران: سورة  (1)

 .241سورة النساء:  (2)

 .222سورة هود:  (0)

 .21ورة الحجرات: س (4)

 .229سورة آل عمران:  (5)

 .221سورة األنبياء:  (8)
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 .(1) َرُؤوٌف رَِّحيٌم َحِريٌص َعَلْيُكم ِباْلُمْؤِمِننَي

 .(2)َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍموجل   وقال عز
 

، ةوالدوب أإن العربية ليست ب، أيها الناس  اهلل قال رسول

آدم وآدم من أال إنكم  ،إمنا هو لسان ناطق، فمن تكلم به فهو عربيو

 .(3)من تراب وأكرمكم عند اهلل أتقاكم

وجعلها منتهى  ،وأوصاكم بالتقوى..    وقال أمري املؤمنني

ونواصيكم  ،فاتقوا اهلل الذي أنتم بعينه ،وحاجته من خلقه ،رضاه

 .(4)كم يف قبضتهبوتقل ،بيده

 .(5)اتقوا اهلل وصونوا دينكم بالورع  مام الصادق اإلقال و

بسم اهلل الرمحن إىل سعد اخلري   أبو جعفر الباقر كتب و

                 

 .211سورة التوبة:  (1)

 .4سورة القلم:  (2)

 سورة الحجرات. 211ص 1تفسير القمي: ج (0)

في قدرة ّللا )عز وجل(  من خطبة لـه  212نهج البالغة، الخطب:  (4)

 وفي فضل القرآن، وفي الوصية بالتقوى ّللا تعالى.

 .1باب الورع ح 16ص 1الكافي: ج (5)
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فإن فيها السالمة من التلف  ،فإني أوصيك بتقوى اهلل ،أما بعد ،الرحيم

عن العبد ما عزب  بالتقوى وجل يقي إن اهلل عز ،والغنيمة يف املنقلب

 .(1)«وجيلي بالتقوى عنه عماه وجهلة ،عنه عقله
 

ـ خوف  ـ هلل أنتم فاشعروا قلوبكم  قال علي بن احلسني  

كما  من حسن ثوابه، وتذكروا ما قد وعدكم اهلل يف مرجعكم إليه ،اهلل

 .(2)قد خوفكم من شديد العقاب

وقوم عبدوا اهلل تبارك وتعاىل طلب ..   قال اإلمام الصادق

 .(3)، فتلك عبادة األجراءالثواب

 ،طوبى لقوم عبدوني حبًا  فيما جاء يف صحيفة إدريس

طلبًا لوجهي من غري  ،ودأبوا النهارالليل سهروا  ،واختذوني إهلًا وربًا

واإلرادة  بل للمحبة الصحيحة ،وال لنار وال جنة ،رغبةرهبة وال 

                 

 .26إلى سعد الخير ح باب رسالة أبي جعفر  21ص 1الكافي: ج (1)

 .6ح 12ب 242ص 12بحار األنوار: ج (2)

 .2حباب العبادة  14ص 1الكافي: ج (0)
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 .(1)الصرحية

إنكم لن تسعوا الناس  ،يا بين عبد املطلب  قال رسول اهلل

 .(2)فالقوهم بطالقة الوجه وحسن البشر ،بأموالكم

عليكم بالورع واالجتهاد وصدق احلديث    وقال اإلمام الباقر

 .(3)برًا كان أو فاجرًا ،مانة إىل من أئتمنكم عليهاوأداء األ

عن أمري املؤمنني  عن آبائه   اإلمام الرضاروي عن و

 قال  قال رسول اهللفإن اهلل عز ؛  عليكم مبكارم األخالق 

 ،وجل بعثين بها، وإن من مكارم األخالق أن يعفو الرجل عمن ظلمه

 .(4)ود من ال يعودهوأن يع ،ويصل من قطعه ،ويعطي من حرمه

َيا َأيَُّها الَِّذيَن يف قول اهلل عز وجل    وقال اإلمام الصادق

 .(6)اصربوا على املصائب (5)  َوَصاِبُروْا آَمُنوْا اْصِبُروْا



رجاًل قط فنزع   ما صافح رسول اهلل   قال اإلمام الصادق

                 

 الصحيفة العشرون صحيفة المحبة... 461ص 91بحار األنوار: ج (1)

 .2حباب حسن البشر  222ص 1الكافي: ج (2)

 .في قصار هذه المعاني ما روي عنه  199تحف العقول: ص (0)

 .22ح 21المجلس 411ص: لشيخ الطوسيل ،مالياأل (4)

 .122سورة آل عمران:  (5)

 .2262ح 16ب 126ص 2وسائل الشيعة: ج (8)
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 .(1)ده منهيده حتى يكون هو الذي ينزع ي

 .(2)أكثر ما جيلس جتاه القبلة كان رسول اهلل   وقال 

من ل إذا فقد الرج عن أنس بن مالك قال  كان رسول اهللو

فإن كان غائبًا دعا له، وإن كان شاهدًا  ،إخوانه ثالثة أيام سأل عنه

 .(3)زاره، وإن كان مريضًا عاده

فواعدته  ،يبعث قبل أن وعن أبي احلميساء قال  بايعت النيب

يا فتى، لقد   فأتيته يوم الثالث فقال ،مكانًا فنسيته يومي والغد

 .(4)أنا ها هنا منذ ثالثة أيام ؛شققت علّي

 ،أدركه أعرابي فأخذ بردائه إن النيب   وعن أنس بن مالك قال

وقد  فجبذه جبذة شديدة حتى نظرت إىل صفحة عنق رسول اهلل 

مر لي من  ،يا حممد  ثم قال له ،ن شدة جبذتهأثرت به حاشية الرداء م

وأمر له  ،فضحك فالتفت إليه رسول اهلل  ،مال اهلل الذي عندك

  .(5)بعطاء

حييا ال يسأل  كان رسول اهلل  قال  عن أبي سعيد اخلدريو 

                 

 .22ح باب المصافحة 211ص 1الكافي: ج (1)

ب وأمر أصحابه في آدا في جلوسه  16مكارم األخالق: ص (2)

 . الجلوس

 .في الرفق بأمته  29مكارم األخالق: ص (0)

 .22222ح 91ب 462ص 1مستدرك الوسائل: ج (4)

 .22ضمن ح 9ب 122ص 26بحار األنوار: ج (5)
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أشد حياء من  كان رسول اهلل   قالأيضًا وعنه  .شيئا إال أعطاه

 .(1) شيئا عرفناه يف وجهه وكان إذا كره ،العذراء يف خدرها
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 6 ................................................................................................. اإلنسان احلقيقي
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 04 ................................................................................................. العبادة والتقوى

  ....................................................................... 33من أخالق الرسول األعظم 
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 66 .................................................................................................. مناذج أخالقية

 64 .............................................................. وتعامله مع الشامي اإلمام احلسني 
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 .22ضمن ح 9ب 122ص 26بحار األنوار: ج (1)
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 63 ........................................................................................ صور من اخللق املثايل

 67 .................................................................................................. العلماء األبرار
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