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 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 

   إن الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل..
 واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية.. 

 ية واالجتماعية اليت نقاسيها مبضض.. واملعاانة السياس 
 وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العامل أمجع.. 

واحلاجة املاسة إىل نشر وبيان مفاهيم اإلسالم ومبادئه اإلنسانية العميقة اليت تالزم  
مشكالته يف  اإلنسان يف كل شؤونه وجزئيات حياته وتتدخل مباشرة يف حل مجيع أزماته و 

 احلرية واألمن والسالم ويف كل جوانب احلياة.. 
والتعطش الشديد إىل إعادة الروح اإلسالمية األصيلة إىل احلياة، وبلورة الثقافة الدينية  
احلّية، وبث الوعي الفكري والسياسي يف أبناء اإلسالم كي يتمكنوا من رسم خريطة املستقبل 

جمموعة من احملاضرات التوجيهية القيمة اليت  نشر وم بكل ذلك دفع املؤسسة ألن تق  املشرق.
يف ظروف ( أعلى هللا مقامه)السيد حممد احلسيين الشريازي اإلمام الراحل ألقاها املرجع الديين 

بتهذيبها   وقد قام مساحته وأزمنة خمتلفة، حول خمتلف شؤون احلياة الفردية واالجتماعية، 
مهة منا يف نشر الوعي اإلسالمي، وسّدًا لبعض الفراغ قمنا بطباعتها مساواإلضافة عليها،و 

   العقائدي واألخالقي ألبناء املسلمني من أجل غٍد أفضل ومستقبل جميد..
يِن َولِيُنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم   من الوحي اإلهلي القائل:وذلك انطالقًا  لِيَ تَ َفقَُّهوا يف الدِّ

نذار األمة،  إالذي هو أصل عقالئي عام يرشدان إىل وجوب التفقه يف الدين و  . (1)ونَ ََيَْذرُ 
كما هو تطبيق عملي   ووجوب رجوع اجلاهل إىل العامل يف معرفة أحكامه يف مواقفه وشؤونه..

 

 .122سورة التوبة:  (1)
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ْر ِعَباِد  وسلوكي لآلية الكرمية: َسَنُه أُولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم هللاُ  الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فَ يَ تَِّبُعوَن َأحْ  فَ َبشِّ

 . (2)األَْلَبابِ  اَوأُولَِئَك ُهْم أُولُو 
 تتسم ب :( أعلى هللا مقامه)اإلمام الشريازي ن مؤلفات إ

نعكاسًا لشمولية اإلسالم..فقد ا التنوّع والشمولية ألهم أبعاد اإلنسان واحلياة لكوهنا أواًل: 
سوعات الضخمة يف شىت علوم اإلسالم املختلفة، بدءًا من أفاض قلمه املبارك الكتب واملو 

ني جملداً، حيث تعد أكرب موسوعة علمية استداللية  تت املائة والس بلغموسوعة الفقه اليت 
مرورًا بعلوم احلديث والتفسري والكالم واألصول والسياسة واالقتصاد واالجتماع   ،فقهية

تهاًء ابلكتب املتوسطة والصغرية اليت تتناول  واحلقوق وسائر العلوم احلديثة األخرى.. وان
 .كتاب وكراس(  1300)  خمتلف املواضيع واليت تتجاوز مبجموعها ال 

 األصالة حيث إهنا تتمحور حول القرآن والسنة وتستلهم منهما الرؤى واألفكار. اثنياً: 
 العامل املعاصر. شاكل األمة اإلسالمية ومشاكلاملستبصرة مباملعاجلة اجلذرية والعملية اثلثاً: 

التحدث بلغة علمية رصينة يف كتاابته لذوي االختصاص ك )األصول( و)القانون(  رابعاً: 
بشواهد مدعومة يفهمها اجلميع يف كتاابته اجلماهريية سهلة و)البيع( وغريها، وبلغة واضحة 

 من واقع احلياة.
 إنه مسيع جميب.يتقبل منا ذلك، نرجو من املوىل العلي القدير أن 

 
مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                       

 

 .18-17سورة الزمر:  (2)
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
واللعنة  ،ه الطيبني الطاهرينلالسالم على نبينا حممد وآو  رب العاملني، والصالة احلمد هلل

 الدائمة على أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.

 يف البدء
 .  (3)َلْقَنا اإِلْنَساَن يف َأْحَسِن تَ ْقِويٍ َلَقْد خَ قال تعاىل: 

.. فالناس صنفان: إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف   :أمري املؤمننيوقال 
 .  (4)اخللق

التقوي مبعىن تصيري  َلَقْد َخَلْقَنا اإِلْنَساَن يف َأْحَسِن تَ ْقِويٍ جاء يف تفسري اآلية املباركة: 
يعين اإلنسان خملوق يف أحسن  ،يكون عليه من التأليف والتعديل الشيء على ما ينبغي أن

   .(5) طراز من جهة حواسه وظواهره، ومن جهة مشاعره وأجهزته
 وقيل: أراد جنس اإلنسان وهو آدم وذريته، خلقهم هللا يف أحسن صورة.  

أي منتصب القامة، وسائر احليوان مكب على وجهه إال   َأْحَسِن تَ ْقِويٍ وقيل: 
 نسان.اإل

وقيل: أراد أنه خلقهم على كمال يف أنفسهم، واعتدال يف جوارحهم، وأابهنم عن غريهم 
 .  (6)ابلنطق والتمييز والتدبري، إىل غري ذلك مما خيتص به اإلنسان

اإلنسان مبا هو  من أهم األمور اليت أكد عليها اإلسالم أتكيداً ابلغاً، هو احرتام لذا فإن 
لونه ولغته وقوميته ودينه ورأيه، فاإلسالم يؤكد على  احرتام كل  إنسان، مع قطع النظر عن

ألن اإلنسان مبا هو إنسان حمرتم؛ والقرآن الكري  ؛الناس حىت إذا كانوا كفارًا غري مسلمني
ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ممَّْن َخَلْقَنا  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َوََحَْلَناُهْم يف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْ َناُهْم ِمْن الطَّيِّ  ول:يق َباِت َوَفضَّ

 

 .4سورة التني:  (3)
 ملالك األشرت ملا واله مصر. عهده  53هنج البالغة، الكتب:  (4)
 سورة التني. 182ص 30تقريب القرآن إىل األذهان: ج (5)
 سورة التني. 393ص 10راجع تفسري جممع البيان: ج (6)
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   . (7)تَ ْفِضيالً 
تكرميًا ذاتيًا ابلعقل، وحسن أي:  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدمَ وجاء يف بيان قول ه تعاىل: 

نواع  أ، وتسخري كل شيء ألجل منافعه، إىل غري ذلك من ل ه سباب الراحةأاخللقة، وهتيئة 
ابخليل والبغال واحلمري،   يف اْلرَبِّ هيئنا ل هم وسائل الركوب  :أي  ََحَْلَناُهمْ وَ التكري 

ال فمن خلق احلديد، إهنا حتمل اإلنسان بفضل هللا سبحانه، و إومنه هذه اآلالت احلديثة، ف
 َوَرَزقْ َناُهْم ِمنْ  ابلسفن  َواْلَبْحرِ ومن جعل للنار قوة السري، ومن هّيأ وسائل اآللة؟ 

ن كل ذلك رزق خصهم هللا سبحانه هبا،  إكاًل وشرابً ولبساً، ونكاحاً، وغريها، فأ الطَّيَِّباتِ 
ن اشرتك بعض احليواانت يف بعضها، ولكن ليس هبذا العموم، والشمول، والكيفية املرفهة  إو 
 ًْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ممَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيال ن على الكثري دون الكل،  هنم مفضلو أما املراد إ َوَفضَّ

فليس املراد  ،ن التفضيل على كثريأما املراد إفضل من اإلنسان جنساً، و أن يكون املالئكة أب
ن الناس مفضل عليه،  أاملفهوم، بل املراد اخللق الكثري الذي مأل ما بني السماء واألرض، 

 .( 8)ولعل هذا هو األقرب  ،بيانية، ال تبعيضية من ف
 أفضل اخللق

ليس  فهل املراد:  َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثريٍ  اختلفت أقوال املفسرين يف قول ه تعاىل: وقد
هل يوجد هناك خملوق غري اإلنسان أفضل من ؟ فكل املخلوقات اإلنسان مفضال على 

  اإلنسان؟
، ولكن مما ال شك فيه أن  خملوقاً آخر أفضل من اإلنسان هللبعض املفسرين يعتقدون أن 

 هم أفضل اخلالئق أمجعني. وأهل بيته املعصومني  ألعظم النيب ا
يف  ورد ن، ولكن و هنم خملوقإخلق كبقية البشر من حيث وإن كانوا  ن أهل البيت فإ

  فضاًل عن الرواايت الكثرية اليت تصرح أبفضلية املعصومني ،(9)خلقكم هللا أنواراً الرواية: 
 على مجيع املخلوقات بال استثناء. 

قال رسول هللا  قال:  عن أمري املؤمنني  عن آابئه  رد عن اإلمام الرضا فقد و 
  ،إن هللا فّضل أنبياءه املرسلني على مالئكته املقربني، وفضلين على مجيع النبيني واملرسلني

 

 .70سورة اإلسراء:  (7)
 سورة االسراء. 71ص 15تقريب القرآن إىل األذهان: ج (8)
 . من الزايرة اجلامعة جلميع األئمة 613ص 2من ال َيضره الفقيه: ج (9)
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والفضل بعدي لك اي علي ولألئمة من بعدك   وساق احلديث إىل أن قال   مث إن هللا تبارك  
فأودعنا صلبه وأمر املالئكة ابلسجود ل ه تعظيما لنا وإكراما، وكان سجودهم  وتعاىل خلق آدم

هلل عزوجل عبودية وآلدم إكراما وطاعة؛ لكوننا يف صلبه، فكيف ال نكون أفضل من املالئكة  
 .  (10)وقد سجدوا آلدم كلهم أمجعون

ول هللا،  فقالوا: اي رس  سأل املنافقون النيب أنه قال:  وعن أيب حممد العسكري 
 هو أفضل أم مالئكة هللا املقربون؟   أخربان عن علي

: وهل شرفت املالئكة إال حببها حملمد وعلي وقبوهلا لواليتهما، إنه ال  فقال رسول هللا 
نظف قلبه من قذر الغش والدغل والغل وجناسة الذنوب، إال كان أطهر   أحد من حميب علي

ئكة ابلسجود آلدم إال ملا كانوا قد وضعوه يف نفوسهم  وأفضل من املالئكة؛ وهل أمر هللا املال
أنه ال يصري يف الدنيا خلق بعدهم إذا رفعوهم عنها، إال   وهم يعنون أنفسهم   أفضل منهم يف 
الدين فضاًل، وأعلم ابهلل وبدينه علماً، فأراد هللا أن يعرفهم أهنم قد أخطئوا يف ظنوهنم 

اء كلها مث عرضها عليهم فعجزوا عن معرفتها، فأمر آدم واعتقاداهتم، فخلق آدم وعلمه األمس
أن ينبئهم هبا وعرفهم فضله يف العلم عليهم، مث أخرج من صلب آدم ذرية منهم األنبياء  
والرسل واخليار من عباد هللا أفضلهم حممد مث آل حممد، ومن اخليار الفاضلني منهم أصحاب 

 . (11)م أفضل من املالئكةحممد وخيار أمة حممد، وعرف املالئكة بذلك أهن
يقول: قال  مسعت رسول هللا :قال: قال أمري املؤمنني  وعن حممد بن احلنفية 

هللا تعاىل: ألعذبن كل رعية دانت بطاعة إمام ليس مين، وإن كانت الرعية يف نفسها برة،  
ال يل: اي  وألرَحن كل رعية دانت إبمام عادل مين وإن كانت الرعية غري برة وال تقية، مث ق

علي، أنت اإلمام واخلليفة بعدي، حربك حريب وسلمك سلمي، وأنت أبو سبطي وزوج 
ابنيت ومن ذريتك األئمة املطهرون، وأان سيد األنبياء وأنت سيد األوصياء، وأان وأنت من  

 شجرة واحدة، لوالان مل خيلق هللا اجلنة وال النار وال األنبياء وال املالئكة. 
 ل هللا، فنحن أفضل أم املالئكة؟  قال: قلت: اي رسو 

فقال: اي علي، حنن أفضل خري خليقة هللا على بسيط األرض، وخرية مالئكة هللا  

 

 .6ح 2ب 139ص 11حبار األنوار:  ج (10)
 .4ح 8ب 339ص 26حبار األنوار: ج (11)
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املقربني، وكيف ال نكون خريا منهم وقد سبقناهم إىل معرفة هللا وتوحيده، فبنا عرفوا هللا وبنا  
وأان منك، وأنت أخي ووزيري،  عبدوا هللا وبنا اهتدوا السبيل إىل معرفة هللا. اي علي، أنت مين 

صماء يسقط منها كل   (12)فإذا مت ظهرت لك ضغائن يف صدور قوم، وسيكون فتنة صيلم
وليجة وبطانة، وذلك عند فقدان شيعتك اخلامس من ولد السابع من ولدك، َيزن لفقده 
 أهل األرض والسماء، فكم من مؤمن متلهف متأسف حريان عند  

 .  (13)فقده
املفسرين يعتقدون أبن هللا مل خيلق خملوقًا أفضل من اإلنسان،   من هكذا فإن الكثريو 

ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ممَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيالً  : إن آية ونويقول فتكون   ،اجلميع :ابلكثري فيها أريد ،  (14)َوَفضَّ
من بيانية، واملعىن: وفضلناهم على من خلقنا وهم كثري، وجاءت اآلية هبذه الصيغة  

 . (15) ن األديب يف بعض األحيان ال ينقل الكليات بضرس قاطعفإكجملة بليغة، 
 

 .صلم مادة  340ص 12الصيلم: الداهية، وأمر صيلم، شديد مستأصل، لسان العرب: ج (12)
 .23ح 8ب 349ص 26حبار األنوار: ج (13)
 .70سورة اإلسراء:  (14)
على  مل يقل   تبارك وتعاىل   : )وفضلناهم  َعلى َكِثرٍي ممَّْن َخَلْقنا تَ ْفِضيالقال العالمة اجمللسي يف بيان قول ه تعاىل:  (15)

هذا القسم  أنه حصل يف خملوقات هللا تعاىل شيء ال يكون اإلنسان مفضال عليه، وكل من أثبتالكل( فهذا يدل على 
الزجاج على ما رواه  مذهب ابن عباس واختيارقول قال: إنه هو املالئكة، فلزم القول: أبن امللك أفضل من اإلنسان، وهذا ال

لكالم مشتمل على حبثني: أحدمها: أن األنبياء أفضل أم املالئكة؟ وقد سبق القول الواحدي يف )البسيط(. واعلم أن هذا ا
 فيه يف سورة البقرة. والثاين: أن عوام املالئكة وعوام املؤمنني، أيهما أفضل؟ 

ا إنك منهم من قال بتفضيل املؤمنني على املالئكة؛ واحتجوا عليه مبا روي عن زيد بن أسلم، أنه قال: قالت: املالئكة ربن
أعطيت بين آدم دنيا أيكلون فيها ويتنعمون، ومل تعطنا ذلك يف اآلخرة؟ فقال تعاىل: وعزيت وجاليل ال أجعل ذرية من 
خلقت بيدي كمن قلت ل ه: كن فكان. فقال أبو هريرة: املؤمن أكرم على هللا من املالئكة الذين عنده، هكذا أورده 

 الواحدي يف )البسيط(.
امللك أفضل من البشر على اإلطالق فقد عولوا على هذه اآلية، وهو يف احلقيقة متسك بدليل اخلطاب،  وأما القائلون: أبن

 انتهى. 
يدل على أن هاهنا  َعلى َكِثريٍ : استدل بعضهم هبذا على أن املالئكة أفضل من األنبياء، قال: ألن قول ه وقال الطربسي

ين آدم أفضل من كل حيوان سوى املالئكة، ابالتفاق، وهذا ابطل من وجوه: من مل يفضلهم عليه، وليس إال املالئكة؛ ألن ب
أحدها: أن التفضيل هاهنا مل يرد به الثواب؛ ألن الثواب ال جيوز التفضيل به ابتداء، وإمنا املراد بذلك ما فضلهم هللا به من 

كثري موضع اجلميع، واملعىن: أان فضلناهم على من فنون النعم اليت عددان بعضها. واثنيها: أن املراد ابلكثري اجلميع، فوضع ال
خلقنا وهم كثري، كما يقال: بذلت ل ه العريض من جاهي، وأحبته املنيع من حرميي، وال يراد بذلك أين بذلت ل ه عريض 

ن صفته جاهي، ومنعته ما ليس بعريض، وأحبته منيع حرميي ومل أحبه ما ليس منيعا، بل املقصود أين بذلت ل ه جاهي الذي م
أنه عريض، ويف القرآن وحماورات العرب من ذلك ما ال َيصى وال خيفى ذلك على من عرف كالمهم. واثلثها: أنه إذا سلم 
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تفيد التبعيض، فال ميتنع أن يكون جنس املالئكة  ممَّْن َخَلْقناأن املراد ابلتفضيل زايدة الثواب، وأن لفظة )من( يف قول ه: 
ألن الفضل يف املالئكة عام جلميعهم أو أكثرهم، والفضل من بين آدم خيتص بقليل من كثري، أفضل من جنس بين آدم؛ 

وعلى هذا فغري منكر أن يكون األنبياء أفضل من املالئكة، و إن كان جنس املالئكة أفضل من جنس بين آدم. انتهى. 
 رتضى رضي هللا عنه   إىل أن قال   :يف هذه اآلية مأخوذ مما سننقله عن السيد امل وأقول   اجمللسي  : كالمه 

فائدة: اعلم أن املسلمني اختلفوا يف تفضيل املالئكة على البشر أو العكس، فذهب أكثر األشاعرة إىل أن األنبياء أفضل من 
املالئكة، وصرح بعضهم أبن عوام البشر من املؤمنني أفضل من عوام املالئكة، وخواص املالئكة أفضل من عوام البشر أي 

 غري األنبياء، وذهب أكثر املعتزلة إىل أن املالئكة أفضل من مجيع البشر، وال خالف بني اإلمامية يف أن األنبياء واألئمة
أفضل من مجيع املالئكة، واألخبار يف ذلك مستفيضة أوردانها يف كتاب النبوة، وسائر جملدات احلجة، وأما سائر املؤمنني 

املالئكة، أو بعضهم، فال يظهر من اآلايت واألخبار ظهورًا بينا ميكن احلكم أبحد  ففي فضل كلهم أو بعضهم على مجيع
 اجلانبني، فنحن فيه من املتوقفني. 

يف كتاب )املقاالت(: اتفقت اإلمامية على أن أنبياء هللا ورسله من البشر أفضل من املالئكة، ووافقهم  قال الشيخ املفيد 
عتزلة على خالف ذلك، وزعم اجلمهور منهم: أن املالئكة أفضل من األنبياء على ذلك أصحاب احلديث. وأمجعت امل

والرسل، وقال نفر منهم سوى من ذكرانه ابلوقف يف تفضيل أحد الفريقني على اآلخر، وكان اختالفهم يف هذا الباب على 
قال: أما الرسل من املالئكة  ما وصفناه، وإمجاعهم على خالف القطع بفضل األنبياء على املالئكة، حسب ما شرحناه. مث

وأما ابقي املالئكة فإهنم وإن بلغوا ابملالئكة فضال  كقويل يف األنبياء والرسل  فقويل فيهم مع أئمة آل حممد واألنبياء 
 أفضل منهم وأعظم ثوااب عند هللا عز وجل أبدلة ليس موضعها هذا الكتاب، انتهى.  فاألئمة من آل حممد 

وت(: األنبياء أفضل من املالئكة الختصاصهم بشرف الرسالة مع مشقة التكليف. وقال العالمة   احللي   وقال صاحب )الياق
أشرف من املالئكة، وقالت املعتزلة  يف شرحه: اختلف الناس يف ذلك فذهب اإلمامية ومجاعة من األشاعرة إىل أن األنبياء 

 والفالسفة: بل املالئكة أشرف. 
أهنم أفضل من املالئكة، مث ذكر الدالئل وبسط  لة العقائد(: اعتقادان يف األنبياء والرسل واحلججيف )رسا وقال الصدوق

القول فيها كما ذكرانه يف كتاب )اإلمامة(. وقال السيد الشريف املرتضى )رضي هللا عنه( يف كتاب )الغرر والدرر( يف 
عقل إىل القطع بفضل مكلف على اآلخر؛ ألن الفضل املراعي : اعلم أنه ال طريق من جهة التفضيل األنبياء على املالئكة

يف هذا الباب هو زايدة استحقاق الثواب وال سبيل إىل معرفة مقادير الثواب من ظواهر فعل الطاعات؛ ألن الطاعتني قد 
ك جمال فاملرجع تتساوى يف ظاهر األمر حاهلما، وإن زاد ثواب واحدة على األخرى زايدة عظيمة، وإذا مل يكن للعقل يف ذل

فيه إىل السمع، فإن دل مسع مقطوع به من ذلك على شيء عول عليه، وإال كان الواجب التوقف عنه والشك فيه، وليس 
يف القرآن وال يف مسع مقطوع على صحته ما يدل على فضل نيب على ملك وال ملك على نيب، وسنبني أن آية واحدة مما 

ميكن أن يستدل هبا على ضرب من الرتتيب نذكره. واملعتمد يف القطع على أن  الئكة يتعلق به يف تفضيل األنبياء على امل
األنبياء أفضل من املالئكة على إمجاع الشيعة اإلمامية على ذلك؛ ألهنم ال خيتلفون يف هذا بل يزيدون عليه ويذهبون إىل أن 

لتهم وقد بينا يف مواضع من كتبنا كيفية االستدالل أفضل من املالئكة أمجعني، وإمجاعهم حجة؛ ألن املعصوم يف مج األئمة 
هبذه الطريقة، ورتبناه و أجبنا عن كل سؤال يسأل عنه فيها، وبينا كيف الطريق مع غيبة اإلمام إىل العلم مبذاهبه وأقواله، 

وأنه يقتضي  دم وشرحنا ذلك، فال معىن للتشاغل به هاهنا، وميكن أن يستدل على ذلك أبمره تعاىل للمالئكة ابلسجود آل
أفضل من املالئكة،  تعظيمه عليهم وتقدميه وإكرامه، وإذا كان املفضول الجيوز تعظيمه وتقدميه على الفاضل علمنا أن آدم 

أفضل من مجيع املالئكة، وال أحد من األمة فصل  وكل من قال: إن آدم أفضل من املالئكة ذهب إىل أن مجيع األنبياء 
ل: ومن أين أنه أمرهم ابلسجود على جهة التقدي والتعظيم؟. قلنا: ال خيلو تعبدهم ابلسجود ل ه من أن بني األمرين. فإن قي

يكون على سبيل القبلة واجلهة من غري أن يقرتن به تعظيم وتقدي، أو يكون على ما ذكرانه، فإن كان األول مل جيز أنفة 
أاََن َخرْيٌ ِمْنُه ، وقوله: 62سورة اإلسراء:  ا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ َأ رَأَيْ َتَك هذَ إبليس من السجود وتكربه عنه وقوله: 
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 اإلنسان املكرم 
ن األصل يف اإلنسان االحرتام والتقدير، بغض النظر عن مكانته  هو: إفخالصة الكالم 

 وبغض النظر عن دينه ومذهبه، وبغض النظر عن عرقه ولونه ولغته.. ومقامه، 
،  (16)َلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدمَ  أقره القرآن الكري يف آية التكري: هذا هو األصل األويل الذيو 

، وتسخري كل شيء ألجل  ل ه سباب الراحةأتكرميًا ذاتيًا ابلعقل، وحسن اخللقة، وهتيئة 
بال   َبيِن آَدمَ  وقد جاء التكري بصيغة اجلمع ، منافعه، إىل غري ذلك من انواع التكري

  رى. مالحظة اجلوانب األخ
 .ما شيء أكرم على هللا من ابن آدم :فقد قال رسول هللا

 قيل: اي رسول هللا، وال املالئكة؟
 .املالئكة جمبورون مبنزلة الشمس والقمرقال: 

 .ليس شيء خرياً من ألف مثله إال اإلنسان :وقال
وإن  مثل املؤمن عند هللا كمثل ملك مقرب،  :وعن كرامة املؤمن قال رسول هللا 

املؤمن عند هللا عزوجل أعظم من امللك، وليس شيء أحب إىل هللا من مؤمن اتئب، أو  
 .  (17)مؤمنة اتئبة

 

،  والقرآن كله انطق: أبن امتناع إبليس من السجود إمنا هو 12سورة األعراف:  َخَلْقَتيِن ِمْن انٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ 
أن يرده هللا تعاىل عنه، ويعلمه أنه ما أمره ابلسجود على العتقاده التفضيل به والتكرمة، فلو مل يكن األمر على هذا لوجب 

وجه تعظيمه ل ه، وال تفضيله، بل على الوجه اآلخر الذي ال حظ للتفضيل فيه، وما جاز إغفال ذلك، وهو سبب معصية 
يقع شك يف إبليس وضاللته، فلما مل يقع ذلك دل على أن األمر ابلسجود مل يكن إال على جهة التفضيل والتعظيم. وكيف 

ووصفه مبا اقتضى الفخر والشرف نفسه إبسجاد املالئكة ل ه، وجعل ذلك  أن األمر على ما ذكران وكل نيب أراد تعظيم آدم
 من تفصيل ليس هذا حمله.  من أعظم فضائله وهذا مما ال شبهة فيه. إىل آخر ما أورد العالمة اجمللسي 

سورة  274ص 6ان وتفضيله على امللك. وانظر تفسري جممع البيان: جفضل اإلنس 39ب 275ص 57انظر حبار األنوار: ج
 اإلسراء.

ويستفاد من جمموع األحاديث: أن إبمكان اإلنسان أن يكون أفضل من املالئكة، كما أن إبمكانه أن يكون شرا من البهائم،  
بال شهوة، وركب يف البهائم شهوة بال إن هللا عزوجل ركب يف املالئكة عقال   :كما ورد يف حديث موالان أمري املؤمنني 

عقل، وركب يف بين آدم كلتيهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خري من املالئكة، ومن غلب شهوته عقله فهو شر من 
على املالئكة، بل املالئكة تفتخر خبدمتهم، كما هو  . ومن هنا فال شك يف تفضيل األنبياء واألئمة املعصومني البهائم 

 املأثور.
 .70سورة اإلسراء:  (16)
 .21021ح 86ب 75ص 16وسائل الشيعة: ج (17)
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ما خلق هللا عزوجل خلقاً أكرم على هللا عزوجل من املؤمن؛ ألن  :وقال اإلمام الباقر
 . (18)املالئكة خدام املؤمنني

فقلت:  ن حممد الصادقوعن عبد هللا بن سنان قال: سألت أاب عبد هللا جعفر ب
 املالئكة أفضل أم بنو آدم؟

: إن هللا عزوجل ركب يف املالئكة عقال  قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالبفقال: 
بال شهوة، وركب يف البهائم شهوة بال عقل، وركب يف بين آدم كلتيهما، فمن غلب عقله 

 .  (19)من البهائمشهوته فهو خري من املالئكة، ومن غلب شهوته عقله فهو شر 

 م اإلنساناحرت وا الرسول األعظم
لقد حفظ لنا التأريخ أحداث ووقائع ومواقف مشرفة حتكي األسلوب اإلسالمي احلقيقي 

يف مراعاة حقوق اإلنسان كائنا من كان، مسلماً كان أو منافقاً، مشركاً كان ذلك اإلنسان أو  
الشريفة وأسلوب املعاشرة اليت كان   كافراً، وقد جتسد ذلك أبعظم صورة من خالل احلياة

 مع كل الناس. واألئمة املعصومني  وأمري املؤمنني يتبعها الرسول األعظم
يف  مسجد النيب ،من الكفار املشّردين احملتاجنيد ذات يوم دخل عدفقد روي أنه 

به:  ألصحا فقال النيب... ويهم ويلجئهم يف مكان ما يستقرون فيهأن أياملدينة، وسألوه
  سيئكل منكم أيخذ أحدهم ضيفًا عنده، وكان أحد هؤالء الكفار قبيح املنظر ذا شكل 

فكان معه يف غاية   ،إىل بيته  ه أحد، فبقي يف املسجد، فأخذه النيبوي، فلم أيلوكثري األك
حضروا الطعام عنده أكل حصته وحصة أهل املنزل كل هم، فبقي أالرَحة والعطف، وعندما 

يف ذلك اليوم، ولكنه احرتم هذا الرجل كثريًا ووفر ل ه الراحة واالطمئنان، وبعد  جائعًا  النيب
 . سلم على يدهأعليه واحرتامه وتقديره ل ه   أن رأى هذا الرجل عطف النيب

يف الربية،   (20) ومثله ما روي عن ابن عباس حيث قال: خرج أعرايب من بين سليم يتبدى
سعى وراءه حىت اصطاده، مث جعله يف كمه، وأقبل  فإذا هو بضب قد نفر من بني يديه، ف

 

 .2ابب أن اإلميان قبل اإلسالم ح 33ص 2الكايف: ج (18)
 .20298ح 9ب 209ص 15وسائل الشيعة: ج (19)
 .بدا 2278ص 6تبدى الرجل: أقام ابلبادية، وتبادى: تشبه أبهل البادية، انظر الصحاح للجوهري: ج (20)
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فلما أن وقف إبزائه انداه: اي حممد اي حممد، وكان من أخالق رسول هللا   يزدلف حنو النيب 
   إذا قيل ل ه: اي حممد، قال: اي حممد، وإذا قيل ل ه: اي أَحد، قال: اي أَحد، وإذا قيل ل ه: اي

ا قيل ل ه: اي رسول هللا، قال: لبيك وسعديك، وهتلل أاب القاسم، قال: اي أاب القاسم، وإذ
 وجهه. 

فلما أن انداه األعرايب: اي حممد اي حممد، قال ل ه النيب: اي حممد اي حممد، قال ل ه: أنت  
الساحر الكذاب، الذي ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء من ذي ل هجة هو أكذب منك، 

ا، بعث بك إىل األسود واألبيض، والالت  أنت الذي تزعم أن لك يف هذه اخلضراء إهل
والعزى، لوال أين أخاف أن قومي يسمونين: العجول، لضربتك بسيفي هذا ضربة أقتلك هبا،  

 فأسود بك األولني واآلخرين.
اجلس اي اب حفص؛ فقد كاد  :فوثب إليه عمر بن اخلطاب ليبطش به، فقال النيب 

اي أخا بين سليم، هكذا  إىل األعرايب، فقال ل ه:  . مث التفت النيب احلليم أن يكون نبيا
تفعل العرب، يتهجمون علينا يف جمالسنا جيبهوننا ابلكالم الغليظ؟! اي أعرايب، والذي بعثين  
ابحلق نبيا، إن من ضر يب يف دار الدنيا هو غدا يف النار يتلظى، اي أعرايب، والذي بعثين  

نين: أَحد الصادق، اي أعرايب، أسلم تسلم من ابحلق نبيا، إن أهل السماء السابعة يسمو 
 .النار، يكون لك ما لنا وعليك ما علينا، وتكون أخاان يف اإلسالم

قال: فغضب األعرايب وقال: والالت والعزى،ال أومن بك اي حممد، أو يؤمن هذا 
 الضب، مث رمى ابلضب عن كمه. 

 .أيها الضب، أقبل إيل: فلما أن وقع الضب على األرض وىل هاراب، فناداه النيب 
 .  فأقبل الضب ينظر إىل النيب 

 .  أيها الضب، من أان؟ :قال: فقال ل ه النيب 
فإذا هو ينطق بلسان فصيح ذرب غري قطع فقال: أنت حممد بن عبد هللا بن عبد 

 املطلب بن هاشم بن عبد مناف. 
 . من تعبد؟ :فقال ل ه النيب 

فلق احلبة وبرأ النسمة، واختذ إبراهيم خليال، واصطفاك اي  قال: أعبد هللا عزوجل، الذي 
 حممد حبيبا. مث أنشأ يقول: 
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 أال اي رسول هللا إنك صادق                
 فبوركت مهداي وبوركت هاداي                           

 شرعت لنا دين احلنيفة بعد ما                      
 ان كأمثال احلمري الطواغياعبد                             

 فيا خري مدعو واي خري مرسل                      
 إىل اجلن بعد اإلنس لبيك داعيا                           

 و حنن أانس من سليم وإننا                           
 أتيناك نرجو أن ننال العواليا                                

 هللا واضح                         أتيت بربهان من
 فأصبحت فينا صادق القول زاكيا                          

 فبوركت يف األحوال حيا وميتا                    
 وبوركت مولودا وبوركت انشيا                             

ك قال: وا  قال: مث أطبق على فم الضب فلم َير جوااب، فلما أن نظر األعرايب إىل ذل
عجبا! ضب اصطدته من الربية، مث أتيت به يف كمي ال يفقه وال ينقه، وال يعقل، يكلم 

هبذا الكالم، ويشهد ل ه هبذه الشهادة!! أان ال أطلب أثرا بعد عني، مد ميينك فأان   حممدا 
 أشهد: أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، فأسلم األعرايب وحسن إسالمه. 

 .علموا األعرايب سورا من القرآنإىل أصحابه، فقال ل هم:   التفت النيب مث
هل لك شيء من  :قال: فلما أن علم األعرايب سورا من القرآن قال ل ه النيب 

 .املال؟
قال: والذي بعثك ابحلق نبيا، إان أربعة آالف رجل من بين سليم، ما فيهم أفقر مين، وال 

 أقل ماال.
من َيمل األعرايب على انقة أضمن ل ه على إىل أصحابه فقال ل هم:  نيب مث التفت ال

 هللا انقة من نوق اجلنة؟
قال: فوثب إليه سعد بن عبادة، قال: فداك أيب وأمي، عندي انقة َحراء عشراء وهي  

اي سعد، تفخر علينا بناقتك، أال أصف لك الناقة اليت   :لألعرايب، فقال ل ه النيب 
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 ..دال من انقة األعرايب؟نعطيكها ب
من يتوج األعرايب، أضمن ل ه  إىل أصحابه فقال ل هم:    إىل أن قال:   مث التفت النيب 

 . على هللا اتج التقى
فداك أيب وأمي، وما اتج وقال:  قال: فوثب إليه أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

 .التقى؟
 هبا األعرايب.عمامته فعمم  فذكر من صفته قال: فنزع علي 

 .من يزود األعرايب، وأضمن ل ه على هللا عزوجل زاد التقوىفقال:  مث التفت النيب 
 قال: فوثب إليه سلمان الفارسي فقال: فداك أيب وأمي، وما زاد التقوى؟  

اي سلمان، إذا كان آخر يوم من الدنيا لقنك هللا عزوجل قول شهادة أن ال إله  قال: 
ا رسول هللا، فإن أنت قلتها لقيتين ولقيتك، وإن أنت مل تقلها مل تلقين ومل إال هللا وأن حممد

 .ألقك أبدا
فلم جيد عندهن  قال: فمضى سلمان حىت طاف تسعة أبيات من بيوت رسول هللا 

فقال: إن يكن خري فمن منزل فاطمة   شيئا، فلما أن وىل راجعا نظر إىل حجرة فاطمة 
 .  من ابلباب ابته من وراء الباب:  فقرع الباب، فأج بنت حممد 

 فقال ل ها: أان سلمان الفارسي.
 .  اي سلمان، وما تشاء؟فقالت ل ه: 

  اي سلمان، والذي بعث حممدا قالت ل ه:  فشرح قصة األعرايب والضب مع النيب 
قد اضطراب علي من شدة اجلوع،   ابحلق نبيا، إن لنا ثالاث ما طعمنا، وإن احلسن واحلسني 

مث رقدا كأهنما فرخان منتوفان، ولكن ال أرد اخلري إذا نزل اخلري ببايب، اي سلمان، خذ درعي  
هذا مث امض به إىل مشعون اليهودي وقل ل ه: تقول لك فاطمة بنت حممد: أقرضين عليه 

 صاعا من متر وصاعا من شعري، أرده عليك إن شاء هللا تعاىل. 
ى على راحلته، وأتى بين سليم، وهم يومئذ أربعة    إىل أن قال:   وتزود األعرايب واستو 

آالف رجل، فلما أن وقف يف وسطهم انداهم بعلو صوته قولوا: ال إله إال هللا حممدا رسول  
هللا، قال: فلما مسعوا منه هذه املقالة أسرعوا إىل سيوفهم فجردوها، مث قالوا ل ه: لقد صبوت  

 إىل دين حممد الساحر الكذاب؟ 
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خري   ا هو بساحر وال كذاب، مث قال: اي معشر بين سليم، إن إله حممد فقال ل هم: م
خري نيب، أتيته جائعا فأطعمين، وعاراي فكساين، وراجال فحملين، مث شرح   إله، وإن حممدا 

مث قال: اي معاشر بين  وأنشدهم الشعر الذي أنشد يف النيب  ل هم قصة الضب مع النيب 
ار، فأسلم يف ذلك اليوم أربعة آالف رجل، وهم أصحاب سليم، أسلموا تسلموا من الن

 . (21)الراايت اخلضر وهم حول رسول هللا
 من ينجيك مين؟

، فقد العظيمة هي العفو حىت عمن حاول قتله كان من كري أخالق رسول هللا 
يف غزوة ذات الرقاع حتت شجرٍة على شفري  نزل رسول هللاقال:  عن أيب عبد هللا روي 

، فأقبل سيل فحال بينه وبني أصحابه، فرآه رجل من املشركني واملسلمون قيام على شفري وادٍ 
الوادي ينتظرون مىت ينقطع السيل، فقال رجل من املشركني لقومه: أان أقتل حممداً، فجاء  

 ابلسيف، مث قال: من ينجيك مين اي حممد؟    وشد على رسول هللا 
  رسه فسقط على ظهره، فقام رسول هللا عن ف : ريب وربك، فنسفه جربئيلفقال

وأخذ السيف وجلس على صدره، وقال: من ينجيك مين اي غورث؟ فقال: جودك وكرمك اي  
 . (22)حممد، فرتكه فقام وهو يقول: وهللا ألنت خري مين وأكرم

 وأهل الذمة  أمري املؤمنني
ئنًا من كان، كيف  راعيًا حلقوق اإلنسان واحرتامه، كا وكذلك كان أمري املؤمنني علي 

الذي علمه من العلم ألف ابب كل ابب يفتح منه ألف ابب.   ال وهو ربيب رسول هللا
 أنه:   فقد روي يف أحوال أمري املؤمنني

 .ما هذا؟! :مر شيخ مكفوف كبري يسأل، فقال أمري املؤمنني 
 قالوا: اي أمري املؤمنني، نصراين.

حىت إذا كرب وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت استعملتموه   :فقال أمري املؤمنني 
 . (23)املال

ولو متعنا يف هذه القصة لكانت تصلح أن تكون قدوة يف أتريخ اإلنسانية يف مراعاة 
 

 .61ح 3ب 69ص 43ر: جحبار األنوا (21)
 .97حديث اندر ح 127ص 8الكايف: ج (22)
 .18ح 92ب 293ص 6هتذيب األحكام: ج (23)
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 حقوق اإلنسان وكفالته. 
صاحب رجال ذمياً، فقال   أن أمري املؤمنني :وكذلك ورد عن أيب عبد هللا عن آابئه 

 بد هللا؟ل ه الذمي: أين تريد اي ع
 : أريد الكوفة.  فقال

 .فلما عدل الطريق ابلذمي عدل معه أمري املؤمنني
 فقال ل ه الذمي: أ لست زعمت أنك تريد الكوفة؟ 

 فقال ل ه: بلى.
 فقال ل ه الذمي: فقد تركت الطريق؟

 فقال ل ه: قد علمت!
 قال: فلم عدلت معي، وقد علمت ذلك؟!

ام حسن الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيئًة إذا  : هذا من متفقال ل ه أمري املؤمنني
 .فارقه، وكذلك أمران نبينا 

 فقال ل ه الذمي: هكذا قال؟
 قال: نعم. 

قال الذمي: ال جرم إمنا تبعه من تبعه ألفعاله الكرمية، فأان أشهدك أين على دينك.  
 .  (24)فلما عرفه أسلم ورجع الذمي مع أمري املؤمنني 

 احرتام مجيع الناس
بَ ُعها  َصَدَقةٍ  ِمنْ  َخرْيٌ  َوَمْغِفَرةٌ  َمْعُروفٌ  قَ ْولٌ   :قال هللا تبارك وتعاىل   أَي َُّها اي  َحِليمٌ  َغيِني  َوهللاُ  أَذىً  يَ ت ْ

  َكَمَثلِ   َفَمثَ ُلهُ  اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ  هللِ ابِ  يُ ْؤِمنُ  َوال  النَّاسِ  رائءَ  ماَلهُ  يُ ْنِفقُ  َكالَِّذي   َواأَلذى اِبْلَمنِّ  َصَدقاِتُكمْ  تُ ْبِطُلوا  ال  آَمُنوا الَِّذينَ 
 . (25)اْلكاِفرِينَ  اْلَقْومَ  يَ ْهِدي  ال  َوهللاُ  َكَسُبوا  ممَّا  َشْيءٍ  َعلى  يَ ْقِدُرونَ  ال  َصْلداً   َفرَتََكهُ  واِبلٌ  َفَأصابَهُ  تُرابٌ   َعَلْيهِ  َصْفوانٍ 

أو حمتاج وا على فقري إذا تصدقمع الفقراء، أهنم بعض الناس إن من السلبيات يف تعامل 
 يؤملونه ابلكالم والتقريع!  وأ ، فإهنم ميّنون عليه

يعين: كالم حسن مجيل، ال   َمْعُروفٌ  قَ ْولٌ بينما لو نتدبر يف تفسري قول ه تعاىل: 
 

 .5ابب حسن الصحابة وحق الصاحب يف السفر ح 670ص 2الكايف: ج (24)
 .264   263سورة البقرة:  (25)
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وجه فيه من وجوه القبح، يرد به السائل. وقيل: معناه دعاء صاحل حنو أن يقول: صنع هللا  
ة، وأوسع هللا عليك الرزق، وأشباه ذلك. وقيل: إن معناه عفو  بك، وأغناك هللا عن املسأل

املسؤول عن ظلم السائل، وعلى هذا فيكون ظلم السائل أن يسأل يف غري وقته، أو يلحف  
يف سؤاله، أو يسيء األدب أبن يفتح الباب، أو يدخل الدار بغري إذن، فالعفو عن ظلمه،  

ا صار القول املعروف، والعفو عن الظلم، خريا من  ؛ وإمنيتبعها أذى َصَدَقةٍ  ِمنْ  َخرْيٌ هو
بَ ُعها الصدقة اليت ألن صاحب هذه الصدقة، ال َيصل على خري، ال على عني ماله  أَذىً  يَ ت ْ

 يف دنياه، وال على ثوابه يف عقباه. والقول ابملعروف والعفو، طاعتان يستحق الثواب عليهما.  
كان فيما انجى هللا  قال:  الباقر  وقد روي يف احلديث القدسي كما عن أيب جعفر

قال: اي موسى أكرم السائل ببذل يسري أو برد مجيل، ألنه أيتيك من   عزوجل به موسى 
ليس إبنس وال جان مالئكة من مالئكة الرَحان يبلونك فيما خولتك ويسألونك عما نولتك  

 . (26)فانظر كيف أنت صانع اي بن عمران
  يُ ْؤِمنُ  َوال النَّاسِ  رائءَ  ماَلهُ  يُ ْنِفقُ  َكالَِّذي  َواأَلذى اِبْلَمنِّ  َصَدقاِتُكمْ  تُ ْبِطُلوا ال آَمُنوا لَِّذينَ ا أَي َُّها ايوقول ه تعاىل: 

  ال  َوهللاُ  َكَسُبوا  ممَّا  َشْيءٍ  َعلى يَ ْقِدُرونَ  ال َصْلداً  َفرَتََكهُ  واِبلٌ  َفَأصابَهُ  تُرابٌ  َعَلْيهِ  َصْفوانٍ  َكَمَثلِ   َفَمثَ ُلهُ  اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ  اِبهللِ 
 مث أكد تعاىل ما قدمه مبا ضرب من األمثال، فقال: اْلكاِفرِينَ  اْلَقْومَ  يَ ْهِدي

آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها  اي  أي: صدقوا هللا ورسولهاِبْلَمنِّ  َصَدقاِتُكمْ  تُ ْبِطُلوا ال   :أي
 مبعىن أذى صاحبها.   َواأَلذىابملنة على السائل. وقيل: ابملنة على هللا 

مث ضرب تعاىل مثال لعمل املنان، وعمل املنافق مجيعا، فإهنما إذا فعال الفعل على غري 
الوجه املأمور به، فإهنما ال يستحقان عليه ثوااب. وهذا هو معىن اإلبطال: وهو إيقاع العمل 

هذا   النَّاسِ  رائءَ  ماَلهُ  يُ ْنِفقُ  َكالَِّذيعلى غري الوجه الذي يستحق عليه الثواب، فقال: 
هذا  اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ  اِبهللِ  يُ ْؤِمنُ  َواليدخل فيه املؤمن والكافر إذا أخرجا املال للرائء. 

للكافر خاصة أي: ال يصدق بوحدانية هللا، وال ابلبعث واجلزاء. وقيل: إنه صفة للمنافق؛ 
  تُرابٌ  َعَلْيهِ  َصْفوانٍ  َكَمَثلِ   ُلهُ َفَمث َ ألن الكافر معلن غري مراء، وكل مراء كافر أو منافق 

شبه سبحانه فعل املنافق واملنان، ابلصفا الذي أزال املطر ما عليه   َصْلداً  َفرَتََكهُ  واِبلٌ  فََأصابَهُ 
من الرتاب، فإنه ال يقدر أحد على رد ذلك الرتاب عليه، كذلك إذا دفع املنان صدقة، وقرن  

طريق ل ه إىل استدراكه وتالفيه، لوقوعها على الوجه الذي  هبا املن، فقد أوقعها على وجه ال 
 

 .12377ح 22ب 419ص 9وسائل الشيعة: ج (26)
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ال يستحق عليه الثواب، فإن وجوه األفعال اتبعة حلدوث األفعال، فإذا فاتت، فال طريق إىل  
تالفيها. فقد تضمنت اآلية، واآلي اليت قبلها، احلث على الصدقة، وإنفاق املال يف سبيل  

، والنهي عن املن واألذى، والرايء والسمعة، والنفاق،  اخلري، وأبواب الرب، ابتغاء مرضاة هللا
 واخلرب عن بطالن العمل هبا.  

إذا كان يوم القيامة، اندى مناد   :ومما جاء يف معناه من احلديث ما روي عن النيب
يسمع أهل اجلمع: أين الذين كانوا يعبدون الناس؟ قوموا خذوا أجوركم ممن عملتم ل ه، فإين 

 .  (27)الطه شيء من الدنيا وأهلهاال أقبل عمال خ
: من أسدى إىل مؤمن معروفا، مث آذاه  قال رسول هللاقال:  وروي عن أيب عبد هللا

  ماَلهُ  يُ ْنِفقُ  َكالَِّذيابلكالم، أو منَّ عليه، فقد أبطل هللا صدقته. مث ضرب فيه مثال فقال: 
 .   (28)اْلكاِفرِينَ  إىل قول ه  النَّاسِ  رائءَ 

مع ذلك الكافر مل تتمثل يف عطائه الكري حنن قد رأينا أن عظمة الرسول وها 
. ويف ذلك درس ومداراتهبقدر ما متثل يف حتمل ه ألذاه بل ، وعنايته به فحسبضافته ل ه استو 

خيالفونه أو يعادونه، وهذا يدل على أّن على اإلنسان أن َيرتم اجلميع حىت الذين  :مفاده ،لنا
 .ان يف اإلسالممدى كرامة اإلنس 

طالع على  ستيف إحدى حروبه بعث اثنني من املسلمني لغرض اال أن النيب : رويوقد 
معسكر األعداء ودراسة أوضاعهم، ويف أثناء الطريق كمن هذان املسلمان عند بئر ماء كانت  

ثنان من األعداء ألخذ املاء فهجم عليهما املسلمان  اموردًا ألفراد معسكر األعداء، فجاء 
وكاان يضرابهنما على وجهيهما من أجل انتزاع األخبار املرتبطة   ،سرامها وأخذامها إىل النيبوأ

أهنما يضرابهنما، فخفف  يف الصالة فرأى مبعسكر الكفار، وعندما وصال كان النيب
صالته وأمتها بسرعة، مث صاح هبما وزجرمها وهنرمها وقال: ملاذا تضرابهنما؟ ال َيق لكما  

 . (29) اً؟ضرهبما أبد
 

 .414ص 2روضة الواعظني: ج (27)
 سورة البقرة. 185  182ص 2يان يف تفسري القرآن: ججممع الب (28)
سورة األنفال غزوة بدر، وفيه: وأقبلت قريش فنزلت ابلعدوة اليمانية، وبعثت عبيدها  260ص 1انظر تفسري القمي: ج (29)

فأين  وحبسوهم، فقالوا ل هم: من أنتم؟ قالوا: حنن عبيد قريش، قالوا: تستعذب من املاء، فأخذهم أصحاب رسول هللا 
إن صدقوكم يصلي فانفتل من صالته فقال:  العري؟ قالوا: ال علم لنا ابلعري، فأقبلوا يضربوهنم، وكان رسول هللا 

قالوا: اي حممد حنن عبيد قريش، قال:  من أنتم؟، فأتوا هبم فقال ل هم: ضربتموهم، وإن كذبوكم تركتموهم! علي هبم 
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خرج حلرب رسول  قد ن اإلنسان ل ه مقام حمرتم وقيمة عالية، حىت لو كان كافراً نعم، إ
، فال جيوز تعذيب اخلصم مهما كانت الغاية والغرض من تعذيبه، وإمنا جعل اإلسالم هللا

تنسجم مع الرَحة اإلنسانية اليت جاء هبا اإلسالم يف  لكسب املعلومات طرقًا أخرى نزيهة 
واإلمام أمري  ل مع اخلصوم، وهي ال ختفى على من راجع سرية الرسول األعظمالتعام

   .وخاصة يف ابب القضاء يف ذلك  املؤمنني

 

كم القوم؟  قال: قالوا: ال علم لنا بعددهم ،كم ينحرون يف كل يوم جزورا؟  قالوا: تسعة أو عشرة، فقال  :
تسعمائة أو ألف فأمر رسول هللا .. ..هبم فحبسوهم، و بلغ قريشا ذلك فخافوا خوفا شديدا 
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 االعرتاف التعذيب النتزاعحرمة 
حديثه   خالل جاء ذات يوم رئيس منظمة األمن العامة يف العراق إىل أحد العلماء، و 

: لقد   ذلك العامل  رتاف أبنه سارق، فقال ل ه عاالقال: إين عذبت فالاًن حىت انتزعت منه 
ن التعذيب يف دين اإلسالم حرام، وهو بنظر العقل أمر إحيث  ؛فعلت خالف العقل والشرع

 ! (30) قبيح
 فماذا أفعل ألجل انتزاع االعرتاف؟ ،قال: إذن

ال  اسأل املتهم يف أوقات خمتلفة وأبشك..  فعل ما كان يفعل ه أمري املؤمننيافقال ل ه: 
، مرةخمتلفة، فإذا كذب يف املرة األوىل فإنه سينسى كذبته األوىل، وهكذا حىت يصدقك يف 

كما نقل ذلك يف   وأول من استعمل هذه الطريقة للحصول على احلقيقة النيب دانيال
 الرواايت. 

أيت عمر بن اخلطاب جبارية قد شهدوا عليها أهنا  قال:  فقد روي عن أيب عبد هللا 
ن من قصتها أهنا كانت يتيمة عند رجل، وكان الرجل كثريا ما يغيب عن أهله بغت، وكا

فشبت اليتيمة، فتخوفت املرأة أن يتزوجها زوجها، فدعت بنسوة حىت أمسكنها فأخذت  
عذرهتا إبصبعها، فلما قدم زوجها من غيبته رمت املرأة اليتيمة ابلفاحشة وأقامت البينة من  

لى ذلك، فرفع ذلك إىل عمر، فلم يدر كيف يقضي فيها، مث  ع ( 31) جاراهتا الالئي ساعدهتا
 واذهب بنا إليه.  قال للرجل: ائت علي بن أيب طالب 

 وقصوا عليه القصة، فقال المرأة الرجل: أ لك بينة أو برهان؟   فأتوا عليا 
قالت: يل شهود، هؤالء جارايت يشهدن عليها مبا أقول. فأحضرهتن، فأخرج علي بن أيب 

لسيف من غمده فطرح بني يديه، وأمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا، مث دعا  ا طالب
ابمرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قول ها، فردها إىل البيت الذي كانت فيه،  
ودعا إحدى الشهود وجثا على ركبتيه، مث قال: تعرفيين أان علي بن أيب طالب، وهذا سيفي،  

ا قالت ورجعت إىل احلق وأعطيتها األمان، وإن مل تصدقيين ألمألن وقد قالت امرأة الرجل م
 

 ، ابب ال تعذيب يف اإلسالم.366ص 100الفقه، كتاب احلقوق: ج (30)
 اعْدهَنا(.: )س59ح 92ب 308ص 6ورد يف هتذيب األحكام: ج (31)
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 السيف منك.
 فالتفتت إىل عمر فقالت: اي أمري املؤمنني، األمان علي.

 فقال ل ها أمري املؤمنني: فاصدقي.
فقالت: ال وهللا، إال أهنا رأت مجاال وهيئة، فخافت فساد زوجها عليها، فسقتها املسكر 

 فافتضتها إبصبعها. ودعتنا فأمسكناها 
: هللا أكرب، أان أول من فرق بني الشاهدين إال دانيال النيب. فألزم علي املرأة  فقال علي

حد القاذف، وألزمهن مجيعا العقر، وجعل عقرها أربعمائة درهم، وأمر املرأة أن تنفى من 
 املهر.   الرجل ويطلقها زوجها، وزوجه اجلارية، وساق عنه علي 

 أاب احلسن، فحدثنا حبديث دانيال؟ فقال عمر: اي 
: إن دانيال كان يتيما ال أم ل ه وال أب، وإن امرأة من بين إسرائيل عجوزا  فقال علي 

كبرية ضمته فربته، وإن ملكا من ملوك بين إسرائيل كان ل ه قاضيان، وكان ل هما صديق وكان  
دثه، واحتاج امللك إىل رجل  رجال صاحلا، وكانت ل ه امرأة هبية مجيلة، وكان أييت امللك فيح

 يبعثه يف بعض أموره، فقال للقاضيني: اختارا رجال أرسله يف بعض أموري. 
 فقاال: فالن. فوجهه امللك.

 فقال الرجل للقاضيني: أوصيكما ابمرأيت خريا.  
 فقاال: نعم.

فخرج الرجل، فكان القاضيان أيتيان ابب الصديق، فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها،  
 .فأبت

 فقاال ل ها: وهللا، لئن مل تفعلي لنشهدن عليك عند امللك ابلزىن، مث لنرمجنك!  
 فقالت: افعال ما أحببتما. 

 فأتيا امللك فأخرباه وشهدا عنده، أهنا بغت. 
فدخل امللك من ذلك أمر عظيم، واشتد هبا غمه، وكان هبا معجبا، فقال ل هما: إن  

ايم، واندى يف البلد الذي هو فيه: احضروا قتل قولكما مقبول، ولكن ارمجوها بعد ثالثة أ
 فالنة العابدة؛ فإهنا قد بغت، فإن القاضيني قد شهدا عليها بذلك، فأكثر الناس يف ذلك.

 وقال امللك لوزيره: ما عندك يف هذا من حيلة؟  
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 فقال: ما عندي يف ذلك من شيء. 
ة يلعبون وفيهم دانيال،  فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر أايمها، فإذا هو بغلمان عرا

وهو ال يعرفه، فقال دانيال: اي معشر الصبيان، تعالوا حىت أكون أان امللك، وتكون أنت اي  
فالن العابدة، ويكون فالن وفالن القاضيني الشاهدين عليها، مث مجع ترااب وجعل سيفا من 

هذا فنحوه إىل  قصب، وقال للصبيان: خذوا بيد هذا فنحوه إىل مكان كذا وكذا، وخذوا بيد 
مكان كذا وكذا، مث دعا أبحدمها وقال ل ه: قل حقا، فإنك إن مل تقل حقا قتلتك، والوزير  

 قائم ينظر ويسمع، فقال: أشهد أهنا بغت.  
 فقال: مىت؟ 

 قال: يوم كذا وكذا.
 فقال: ردوه إىل مكانه، وهاتوا اآلخر. 

 فردوه إىل مكانه وجاءوا ابآلخر، فقال ل ه: مبا تشهد؟ 
 ال: أشهد أهنا بغت.  فق

 قال: مىت؟ 
 قال: يوم كذا وكذا.  

 قال: مع من؟ 
 قال: مع فالن بن فالن. 

 قال: وأين؟ 
 قال: مبوضع كذا وكذا. 

 فخالف أحدمها صاحبه!  
فقال دانيال: هللا أكرب، شهدا بزور، اي فالن، اند يف الناس: أهنما شهدا على فالنة بزور،  

 فاحضروا قتلهما.  
 امللك مبادرا، فأخربه اخلرب، فبعث امللك إىل القاضيني، فاختلفا كما  فذهب الوزير إىل

 . (32)اختلف الغالمان، فنادى امللك يف الناس، وأمر بقتلهما

 

 .9ابب النوادر ح 425ص 7الكايف: ج (32)
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 االحرتام بني الزوج والزوجة
ت االختالفات والتفرقات يف جمتمعنا اإلسالمي هو دال شك أن أحد األسباب اليت أوج

نه إذا مل  وهذا مما هنى عنه اإلسالم أشد النهي، فإ ؛بني الناس افتقاد االحرتام املتبادل فيما
أو إذا مل يسّلم زيد   ،ًا سوف ال َيرتم زيدًا بعد ذلك و ًا يف مكان ما فإن عمر و َيرتم زيد عمر 

 وهكذا، وهذا ممّا يدعو إىل افتقاد احملبة واأللفة بني الناس. عليه فإنه ال يسلم عليه عمرو، 
على كل شخص أن َيرتم اآلخرين، سواء يف اجملتمع الصغري أو فقد ألزم اإلسالم أما 

الكبري، بدءا من العائلة واحلياة الزوجية، حيث الزوج والزوجة، والوالدين واألوالد، وانتهاءا  
 بسائر الناس. 

 كذا على الزوج أن َيرتم ويقدر مشاعر زوجته.  هعلى الزوجة أن حترتم زوجها، و فجعل 
ان ل ه امرأة تؤذيه مل يقبل هللا صالهتا وال حسنًة من عملها من ك  :قال رسول هللا

حىت تعينه وترضيه، وإن صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وأنفقت األموال يف سبيل هللا،  
  وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان ل ها   وكانت أول من ترد النار   إىل أن قال 

ً ظاملاً. ومن صرب على سوء  خلق امرأته واحتسبه أعطاه هللا )بكل مرٍة( يصرب عليها من  مؤذاي
الثواب مثل ما أعطى أيوب على بالئه، وكان عليها من الوزر يف كل يوم وليلة مثل رمل 
عاجل، فإن ماتت قبل أن تعتبه، وقبل أن يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسًة مع  

 .   (33)املنافقني يف الدرك األسفل من النار..
 .  (34)خريكم خريكم ألهله، وأان خريكم ألهلي :ل وقا

 . (35)أال خريكم خريكم لنسائه، وأان خريكم لنسائي :وقال 
عيال الرجل أسراؤه، وأحب العباد إىل هللا عزوجل أحسنهم صنعًا إىل  :وقال

 .  (36)أسرائه
إىل الوراء   أنه عندما كان خيرج من الدار يرجع  نقل عن سرية اإلمام أمري املؤمنني و 

 

 .25315ح 82ب 163ص 20وسائل الشيعة: ج (33)
 .4908ابب النوادر ح 555ص 3من ال َيضره الفقيه: ج (34)
 .25340ح 88ب 171ص 20وسائل الشيعة: ج (35)
 .4909ابب النوادر ح 555ص 3من ال َيضره الفقيه: ج (36)
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 الزهراء ، وكانتاحرتامًا وتقديرًا للسيدة الطاهرة سيدة نساء العاملني فاطمة ىالقهقر 
غاية االحرتام إىل درجة أهنا مل تكن تعرتض عليه أبداً، ولو   بدورها حترتم اإلمام أمري املؤمنني 

ملسكن وامللبس،  ومل تكن تتذمر من جشوبة العيش وبساطة الغذاء واابإلشارة غري املباشرة، 
 مل يدخل دارها أو جوفها طعام لعدة أايم.حىت إذا 

مرضًا شديدًا بعد ما اعتدى عليها املعتدون الظلمة،  فقد ذكر أنه ملا مرضت فاطمة 
ومكثت أربعني ليلة يف مرضها الذي توفيت فيه )صلوات هللا عليها( فلما نعيت إليها نفسها  

اي ابن عم،  وأحضرته، فقالت:  خلف علي  دعت أم أمين وأمساء بنت عميس ووجهت
إنه قد نعيت إيل نفسي، وإين ال أرى ما يب إال أنين الحقة أبيب ساعة بعد ساعة، وأان  

 .أوصيك أبشياء يف قليب؟
 .   أوصيين مبا أحببت اي بنت رسول هللا :قال ل ها علي

عم، ما عهدتين  اي ابن  :عند رأسها وأخرج من كان يف البيت، مث قالت فجلس 
 .كاذبة وال خائنة وال خالفتك منذ عاشرتين؟

معاذ هللا، أنت أعلم ابهلل وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من هللا من أن   :فقال  
أوخبك مبخالفيت، قد عز علي مفارقتك وتفقدك، إال أنه أمر البد منه، وهللا جددت عليَّ 

ان هلل وإان إليه راجعون من مصيبة، ما  وقد عظمت وفاتك وفقدك، فإ مصيبة رسول هللا 
 .  أفجعها وآملها وأمضها وأحزهنا،هذه وهللا مصيبة ال عزاء ل ها،ورزية ال خلف ل ها

أوصيين مبا   :رأسها وضمها إىل صدره، مث قال مث بكيا مجيعا ساعة، وأخذ علي 
 .شئت؛ فإنك جتديين فيها أمضي كما أمرتين به، وأختار أمرك على أمري

، أوصيك أوال: أن تتزوج  جزاك هللا عين خري اجلزاء اي ابن عم رسول هللا : قالت مث
 . بعدي اببنة أخيت أمامة؛ فإهنا تكون لولدي مثلي؛ فإن الرجال البد ل هم من النساء

: أربع ليس يل إىل فراقه سبيل: بنت  قال   الراوي   : فمن أجل ذلك قال أمري املؤمنني 
 ..  ة، أوصتين هبا فاطمة بنت حممد أيب العاص أمام

أوصيك اي ابن عم أن تتخذ يل نعشا، فقد رأيت املالئكة صوروا    :مث قالت 
 . صورته

 .صفية يلفقال ل ها: 
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فوصفته، فاختذه ل ها، فأول نعش عمل على وجه األرض ذاك وما رأى أحد قبله، وال 
 عمل أحد.

من هؤالء الذين ظلموين، وأخذوا حقي؛  أوصيك أن ال يشهد أحد جنازيت مث قالت: 
وال ترتك أن يصلي على أحد منهم وال من أتباعهم، وادفين  فإهنم عدوي وعدو رسول هللا 

 .يف الليل إذا هدأت العيون وانمت األبصار
مث توفيت صلوات هللا عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، فصاحت أهل املدينة صيحة  

اشم يف دارها، فصرخوا صرخة واحدة كادت املدينة أن تتزعزع واحدة واجتمعت نساء بين ه
من صراخهن، وهن يقلن: اي سيداته اي بنت رسول هللا، وأقبل الناس مثل عرف الفرس إىل  

 (37) بني يديه يبكيان، فبكى الناس لبكائهما..   وهو جالس و احلسن و احلسني علي 
ام واملودة والرَحة بني الزوجني اليت أمر نعم، فهذا أعظم منوذج وأفضل مثال لعالقة االحرت 

فهم أعظم أسوة لنا يف ذلك، ويف  وأهل بيته األطهار هبا اإلسالم، وهكذا كان رسول هللا
 احرتام اإلنسان مبا هو إنسان.  

 واحرتامهحملدود ا
لقد جسد اإلسالم العزيز بتعاليمه وأوامره أمسى درجات االحرتام لإلنسان، فقد أوصى  

ابحرتام اجلميع حىت لو كان فاسقًا أقيم عليه حد من حدود هللا، ويف ذلك الشأن اإلسالم 
:  فقد روي عن أيب احلسن قصة )ماعز( واعرتافه ابلزان، قصص عديدة ومشهورة، منها 

أن ماعز بن مالك أقر عند رسول هللا  ابلزان، فأمر به أن يرجم، فهرب من احلفرية، فرماه
 بعرٍي فعقله، فسقط فلحقه الناس فقتلوه، مث أخربوا رسول هللا الزبري بن العوام بساق 

بذلك، فقال ل هم: فهال تركتموه إذا هرب يذهب؛ فإمنا هو الذي أقر على نفسه، وقال ل هم:  
من بيت مال  حاضرًا معكم ملا ضللتم، قال: ووداه رسول هللا  أما لو كان علي 

 .  (38)املسلمني
رجٌل فقال: إين زنيت فطهرين،  أتى النيب قال:  د هللا ويف رواية أخرى عن أيب عب

 

 . لس يف ذكر وفاة فاطمةجم 151ص 1روضة الواعظني: ج (37)
، لإلمام الراحل )أعلى هللا كتاب القضاء  ،الفقه. وراجع موسوعة 34322ح 15ب 101ص 28وسائل الشيعة: ج (38)

 .مقامه(
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وجهه عنه، فأاته من جانبه اآلخر، مث قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه،   فصرف النيب
مث جاء الثالثة فقال ل ه: اي رسول هللا، إين زنيت، وعذاب الدنيا أهون يل من عذاب اآلخرة.  

: جنًة. فقالوا: ال، فأقر على نفسه الرابعة، فأمر : أ بصاحبكم أبٌس؟ يعينفقال رسول هللا 
أن يرجم، فحفروا ل ه حفريًة، فلما وجد مس احلجارة خرج يشتد، فلقيه الزبري  به رسول هللا 

بذلك، فقال:  فرماه بساق بعرٍي فسقط، فعقله به، فأدركه الناس فقتلوه، فأخربوا رسول هللا 
 . (39)ب كان خرياً ل ه هال تركتموه؟! مث قال: لو استرت مث ات

 ويف هذه القصة نقطتان البد لنا من التأمل فيهما: 
صنع جمتمعاً يفيض ابلفضائل واملكرمات واألخالق احلسنة، إىل درجة     النيب األكرم 1

م أبنه ليس وراء اعرتافه إالّ ل ، مع أنه يعاجلرمأن املذنب أييت ويعرتف بنفسه مبا فعل ه من 
 . املوت، بل املوت رمجاً 

وإن كان     إن علم احلاكم والقاضي ال يكفي يف ابب الزان وليس حبجة، فالنيب  2
بل اختذ   ،يف املرحلة األوىل مل يتخذ أي قرار برمجه يعلم بفعل هذا الشاب )ماعز(، لكنه 

  .حتقق الشروط املقررة شرعاذلك بعد االعرتاف الرابع وبعد 
د يتكلمان معًا حول قصة ماعز، فق على شخصني كاان رسول هللاطلع اذات يوم و 

الرجل يف الزان قال رجل لصاحبه: هذا قعص كما يقعص  روي: أنه ملا رجم رسول هللا 
 . اهنشا منها!! :معهما جبيفة فقال  الكلب، فمر النيب 

 قاال: اي رسول هللا، ننهش جيفًة؟! 
 .  ما أصبتما من أخيكما أننت من هذهقال: 

وقد أكلتم حلم ماعٍز وهو أننت من هذه، أما علمتما أنه يسبح  ما: قال ل ه  وقيل: إنه
   . (40)يف أهنار اجلنة

 الذي أجري عليه احلد. و فاإلسالم َيرتم حىت اإلنسان الزاين نعم، 
أنه ملا رجم سراجة اهلمدانية كثر الناس، فأغلق أبواب الرحبة، مث   ويف أخبار أمري املؤمنني

مجت حىت ماتت، مث أمر بفتح أبواب الرحبة، فدخل الناس،  أخرجها، فأدخلت حفرهتا، فر 

 

 .6ابب صفة الرجم ح 185ص 7الكايف: ج (39)
 .10415ح 132ب 120ص 9مستدرك الوسائل:  ج (40)
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أيها الناس، مل يقم  أمر منادايً فنادى:  فجعل كل من كان يدخل يلعنها، فلما مسع ذلك 
 احلد على أحد قط إال كان كفارة ذلك الذنب، كما جيزى الدين 

 . (41)ابلدين
فجاءته   ا عند النيب ويف قصة أخرى عن بشري بن املهاجر عن أبيه قال: كنت جالس 

 امرأة من غامد فقالت: اي نيب هللا، إين قد زنيت وأريد أن تطهرين.  
 . ارجعي :فقال ل ها النيب 

فلما كان من الغد أتته فاعرتفت عنده ابلزان، فقالت: اي رسول هللا، إين قد زنيت وأريد  
 أن تطهرين.

 . فارجعيفقال ل ها: 
رتفت عنده ابلزان فقالت: اي نيب هللا، طهرين، فلعلك تريد فلما أن كان من الغد أتته فاع

 أن تردين كما رددت ماعز بن مالك، فو هللا إين حلبلى.  
 .  ارجعي حىت تلدين :فقال ل ها النيب 

 فلما ولدت جاءت ابلصيب حتمله، قالت: اي نيب هللا، هذا قد ولدت؟ 
 .فاذهيب فأرضعيه حىت تفطميهقال: 

ت ابلصيب يف يده كسرة خبز قالت: اي نيب هللا هذا فطمته، فأمر النيب فلما فطمته جاء
   ،ابلصيب فدفع إىل رجل من املسلمني، وأمر هبا فحفر ل ها حفرة فجعلت فيها إىل صدرها

مث أمر الناس أن يرمجوها، فأقبل خالد بن الوليد حبجر فرمى رأسها، فنضح الدم على وجنة  
مهال اي خالد، التسبها؛ فو الذي نفسي ه إايها، فقال: سب خالد، فسبها، فسمع النيب 

 . (42)فأمر هبا فصلي عليها فدفنت بيده، لقد اتبت توبة لو اتهبا صاحب مكس لغفر ل ه 
وال خيفى أن اإلسالم قد حدد ضوابط وشروط كثرية إلجراء احلدود حبيث ال ميكن 

ع من خالهلا مدى احرتام إقامتها بشكل عشوائي، وهي مذكورة يف الفقه، ويظهر للمتتب
اإلنسان حىت اجملرم يف ظل اإلسالم، فإن األصل يف اإلسالم هو براءة اإلنسان حىت تثبت  

 إدانته ابلدليل الشرعي والطرق املقررة شرعا، فال جيوز األخذ ابلظن والتهمة وما أشبه. 

 

 .22004ح 12ب 52ص 18مستدرك الوسائل: ج (41)
 .2ح 35ب 366ص 21ر األنوار: جحبا (42)
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 .ما هذه؟أنه نظر إىل امرأة يسار هبا، فقال:  وقد روي عن أمري املؤمنني 
 قالوا: أمر هبا عمر لرتجم، إهنا َحلت من غري زوج.  

 . أو حامٌل هي؟!قال: 
 قالوا: نعم.  

إن كان لكم عليها سبيل، فليس لك فاستنقذها من أيديهم مث جاء إىل عمر، فقال: 
 . سبيٌل على ما يف بطنها

 .(43)  فقال عمر: لو ال علي ل هلك عمر! 

 ألعداءااحرتام  
َيرتم  كان النيب قوقه واحرتامه، هذا ما يؤكد عليه اإلسالم، وقد  العدو إنسان، فله ح

كان َيوك الدسائس  و  (44)قائد املنافقني ورئيسهم بن سلول ه، فهذا عبد هللا بن أيبّ ئحىت أعدا
ذات يوم و وكان ل ه ابن صاحل يدعى عبد هللا، وخيطط ضد الدولة اإلسالمية،  د النيبض

فقبل  ،ه يهتدي بربكة النيبل ليسقيه أابه ع ه الشريفمن ريقأن يعطيه  طلب من النيب
فرحاً   هذلك، وجاء إبانء فيه ماء شرب بعضه وترك الباقي وأعطاه لعبد هللا، فأخذ النيب

 

 .22011ح 14ب 55ص 18مستدرك الوسائل: ج (43)
عبد هللا بن أيب بن سلول اخلزرجي األنصاري، وسلول أمرأة من خزاعة وهي أم أيب والد عبد هللا وهو رأس املنافقني  (44)

كانت اخلزرج قد اجتمعت أن يتوجوه وزعيمهم يف املدينة. كان عبد هللا بن أيب بن سلول من رؤساء اخلزرج قبل اإلسالم، و 
ابإلسالم إىل املدينة أسلم ظاهراً ومل خيلص لإلسالم وأضمر النفاق حسداً وبغياً.  ويسندوا أمرهم إليه، فلما جاء رسول هللا

َها األَذلّ وهو الذي قال يف غزوة تبوك:  نافقني، فلما واألعز هو وامل ، وكان يعين األذل رسول هللالَُيْخرَِجّن األَعّز ِمن ْ
: هو الذليل اي رسول هللا وأنت العزيز. وابنه هو الذي قال لرسول هللا نزلت هذه اآلية توخبهم قال ابنه عبد هللا لرسول هللا

 أيضاً: إن أذنت يل يف قتله قتلته، فقال رسول هللا: ال، يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه ولكن بر أابك وأحسن
 .على نفاقه وحقده لرسول اإلسالم مات يف املدينة صحبته

، وكان معه وكان عبد هللا بن أيب بن سلول يثبط الناس، ويعمل على إضعاف الدولة اإلسالمية اليت أرسى دعائمها رسول هللا
ة والبغضاء. عصبة من املنافقني أيمترون أبمره، يعملون لياًل وهناراً يف معاداة اإلسالم وتثبيط الناس عنه، ويزرعون بينهم العداو 

قبل أن يصل إىل املدينة، ذلك يف  بشىت التهم والتخطيط الغتياله، كما آتمروا يف قصة تنفري انقة رسول هللا واهتام الرسول
ا لَيَ ُقوُلنَّ  َسأَْلتَ ُهمْ  َولَِئنْ منطقة العقبة، وقد أنزل هللا تعاىل اثر هذه احلادثة قرآانً فقال:  . بُ َونَ ْلعَ  ََنُوضُ  ُكنَّا  ِإمنَّ

عبد هللا، فرغم أن أابه كان رأس املنافقني يف املدينة، لكنه كان هو  أما ابنه عبد هللا الذي كان أمسه احلباب، ومساه رسول هللا
، استشهد عبد هللا يوم اليمامة سنة من أشراف اخلزرج ومن خيار الصحابة، شهد بدراً وأحداً واملشاهد كلها مع رسول هللا

 رة.اثنيت عشرة للهج
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ذلك شرب  فلم يكتف أبوه برفضوذهب به إىل أبيه، وأعطاه ليشربه بعد أن نقل ل ه القصة، 
ما حدث مث قال: ل ه  ونقل عبد هللا إىل النيب وأهانه، فجاء بل سّب النيباملاء للتربك به، 

 ! لرياتح اجلميع من شره ودسائسه ؛ذن يل بقتل أيبئإ ،اي رسول هللا
 .دار أابك! مل أيذن ل ه يف ذلك وقال ل ه:  لكن النيب

  عطاء الرسول
إكرام اإلنسان واحرتام الناس وكذلك يف خدمة  يف املثل األعلى  لقد كان رسول هللا

ه: إنه يعطي عطاء من ال فيالكرم واجلود، حىت قيل و العطاء ين وقضاء حوائجهم و اآلخر 
، فكان يعطي املهاجرين واألنصار ومجيع املسلمني، بل وكان يعطي املنافقني (45)خياف الفقر

 ... د املؤامرات ضد اإلسالم واملسلمنييوالكفار أيضاً، أتليفاً لقلوهبم وردعاً ل هم عن ك
عطااي فريدة يف ابهبا ألعدائه وأعداء اإلسالم أمثال:  للنيب األكرموقد حفظ التاريخ 

أجزل العطاء من غنائم حنني حىت ألعداء  فقد ورد: أنه  ،أيب سفيان وأوالده وغريهم
اإلسالم: أمثال أيب سفيان، وابنة معاوية، وعكرمة ابن أيب جهل، وصفوان ابن أمية، واحلرث  

، ومهام أخي سهيل،  نيرع بن حابس، وعيينة بن حصبن هشام، وسهيل بن عمرو، واألق
وأكثر  ،يعطي الواحد منهم مائة من اإلبل  ه، فكانث، وعلقمة بن عالفومالك بن عو 
 .(46)من ذلك وأقل

إىل اجلعرانة مبن معه من الناس، وقسم هبا ما أصاب   ويف البحار: مث رجع رسول هللا 
قريش ومن سائر العرب، ومل يكن يف األنصار منها  من الغنائم يوم حنني يف املؤلفة قلوهبم من 

شيء قليل وال كثري، وقيل: إنه جعل لألنصار شيئًا يسرياً، وأعطى اجلمهور للمتألفني، قال 
حممد بن إسحاق: وأعطى أاب سفيان بن حرب مائة بعري، ومعاوية ابنه مائة بعري، وحكيم بن  

 

 .ابب ذكر أمسائه 10ص 1كشف الغمة: ج  (45)
القثم، وله معنيان أحدمها: من القثم، وهو  . وفيه: ومن أمسائه 44ضمن ح 6ب 118ص 16انظر حبار األنوار: ج (46)

ا اإلعطاء؛ ألنه كان أجود ابخلري من الريح اهلابة، يعطي فال يبخل، ومينح فال مينع، وقال األعرايب للذي سأله: إن حممد
يعطي عطاء من ال خياف الفقر، وروي: أنه أعطى يوم هوازن من العطااي ما قوم مخسمائة ألف ألف، وغري ذلك مما ال 
َيصى. والوجه اآلخر أنه من القثم وهو اجلمع، يقال للرجل: اجلموع للخري، قثوم وقثم، كذا حدث به اخلليل، فإن كان هذا 

ة جليلة وال فضيلة نبيلة إال وكان ل ها جامعا، قال ابن فارس: واألول أصح االسم من هذا فلم تبق منقبة رفيعة وال خل
 وأقرب. 
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النضر بن احلارث بن كلدة مائة بعري،   حزام من بين أسد بن عبد العزى مائة بعري، وأعطى
وأعطى العالء بن حارثة الثقفي حليف بين وهدة مائة بعري، وأعطى احلارث بن هشام من 
بين خمزوم مائة، وجبري بن مطعم من بين نوفل بن عبد مناف مائة، ومالك بن عوف النصري 

 مائة، فهؤالء أصحاب املائة.
واألقرع بن حابس مائة، وعيينة بن حصن مائة،   وقيل: إنه أعطى علقمة بن عالثة مائة، 

 وأعطى العباس بن مرداس أربعا، فتسخطها وأنشأ يقول: 
 أجتعل هنيب وهنب العبيد         بني عيينة واألقرع  

 فما كان حصن وال حابس        يفوقان مرداس يف جممع
 وما كنت دون امرئ منهما       ومن تضع اليوم ال يرفع

 احلرب ذا تدرأ      فلم أعط شيئا ومل أمنعوقد كنت يف 
  أنت القائل: أجتعل هنيب وهنب العبيد بني األقرع وعيينة؟ :فقال ل ه رسول هللا  

. فأنشده أبو بكر، فقال كيف قال؟فقال أبو بكر: أبيب أنت وأمي لست بشاعر، قال: 
 .اي علي، قم إليه فاقطع لسانه  :رسول هللا 

بيدي   ، ل هذه الكلمة كانت أشد علي من يوم خثعم، فأخذ علي قال عباس: فو هللا
 فانطلق يب وقلت: اي علي، إنك لقاطع لساين؟

اعقل ما بني أربعة إىل حىت أدخلين احلظائر فقال:  إين ممض فيك ما أمرت قال: 
 . قال: قلت: أبيب أنتم وأمي، ما أكرمكم وأحلمكم وأمجلكم وأعلمكم؟!مائة

أعطاك أربعا وجعلك مع املهاجرين، فإن شئت فخذها،  رسول هللا  إنفقال يل: 
 .  وإن شئت فخذ املائة وكن مع أهل املائة

 : أشر أنت علي؟ فقال: فقلت لعلي 
 .  فإين آمرك أن أتخذ ما أعطاك وترضىقال: 

 . (47)قال: فإين أفعل

 
 

 .28ب 169ص 21حبار األنوار: ج (47)
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 مع ذي اخلويصرة 
وهو يقسم، إذ أاته ذو اخلويصرة رجل   قال أبو سعيد اخلدري: بينا حنن عند رسول هللا

 من بين متيم، فقال: اي رسول هللا، اعدل.
ويلك، من يعدل إن أان مل أعدل، وقد خبت أو خسرت إن أان مل   :فقال رسول هللا 

 .أعدل
 فقال عمر بن اخلطاب: اي رسول هللا، ائذن يل فيه أضرب عنقه.

أحدكم صالته مع صالته، وصيامه مع دعه، فإن ل ه أصحااب َيقر  :فقال رسول هللا 
صيامه، يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم، ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية، ينظر  
إىل نصله فال يوجد فيه شيء، مث ينظر إىل رصافه فال يوجد فيه شيء، مث ينظر إىل نضيه   

يء قد سبق الفرث والدم، آيتهم  وهو قدحه   فال يوجد فيه شيء، مث ينظر يف قذذه فال فيه ش
رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي املرأة، أو مثل البضعة تدردر، خيرجون على خري فرقة  

 .من الناس
وأشهد أن علي بن أيب طالب  قال أبو سعيد: فأشهد أين مسعت هذا من رسول هللا 

 ليه على نعت  قاتلهم وأان معه، وأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد، فأيت به حىت نظرت إ
 . (48)رسول هللا الذي نعت

جتاه أعدائه   وهذا منوذج بسيط من سياسة العطاء اليت كان ميارسها رسول هللا
 ومعارضيه. 

ً من نوعه يف اتريخ البشرية عامة فكان رسول هللا  إن البعري الواحد ذلك اليوم  ف ؛فريدا
 موعة من السيارات الراقية.عد ثروة جيدة.. متاماً مثلما ميتلك اليوم بعض الناس جميكان 

إذ أنه يستفاد من  ؛بل البعري الواحد كان سيارة وكان مأكاًل وكان مشراًب وكان ملبساً 
 بس.ل ظهره للركوب ومن حلمه لألكل ومن لبنه للشرب ومن وبره للم

فهل جيد التاريخ اإلنساين مثل هذه السياسة احلكيمة يف احرتام األعداء واحتوائهم  
 م؟!وأتليف قلوهب

 وهذا كله من مصاديق احرتام اإلنسان مبا هو إنسان. 
 

 .يف ذكر مغازي رسول هللا 4ب 121إعالم الورى: ص (48)
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 العفو حىت يف ميدان القتال
يف اليوم الثامن من معركة صفني، جاء رجل من عسكر الشام إىل ميدان احلرب روي أنه 

 وطلب املبارزة. 
فربز إليه رجل من عسكر العراق، فلما اشتدت مبارزهتما وضع العراقي يده يف عنق 

إليه حىت سقطا عن فرسيهما، وفر الفرسان، ويف آخر األمر طرح العراقي  الشامي وجذبه
وكشف املغفر عنه يريد ذحبه، فلما رآه عرفه فإذا  جلس على صدرهفخصمه الشامي أرضا 

: أجهز على الرجل! فقال: إنه أخي،  هو أخوه ألبيه وأمه، فصاح به أصحاب أمري املؤمنني
بذلك، فأرسل إليه:   فأخرب أمري املؤمنني   أمري املؤمننيقالوا: اتركه، قال: ال حىت أيذن يل

 دعه .ورجع العراقي إىل عسكر . فرتكه فقام فعاد   الشامي   إىل صف معاوية
 .(49)اإلمام

 مالك األشرت قائد اجليوش
كان جيتاز يومًا يف سوق الكوفة، فشتمه رجل   ( 50)(رضوان هللا عليه)شرت روي أن مالك األ

 

 ابب مبارزة رجل ألخيه. 271وقعة صفني: ص (49)
وقد أثىن عليه كل من ذكره، ومل أجد  رت، أدرك النيب األعظميف الغدير: مالك بن احلارث األش قال الشيخ األميين  (50)

أحدا يغمز فيه، وثقه العجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات، وال َيمل عدم رواية أي إمام عنه على تضعيفه. وكفاه فضال 
ذلك البطل العظيم: من   يف الثناء عليه يف حياته وبعد املنون، وإليك بعض ما جاء يف ومنعة كلمات موالان أمري املؤمنني 

ً من عباد هللا ال ينام كتاب ملوالان أمري املؤمنني كتبه إىل أهل مصر ملا وىل عليهم األشرت:  أما بعد: فقد بعثت إليكم عبدا
أايم اخلوف، وال ينكل عن األعداء ساعات الروع، أشد على الفجار من حريق النار. وهو: مالك بن احلارث أخو مذحج 

وأطيعوا أمره فيما طابق احلق، فإنه سيف من سيوف هللا، ال كليل الظبة، وال انيب الضريبة، فإن أمركم أن تنفروا فامسعوا ل ه 
فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه ال يقدم وال َيجم، وال يؤخر وال يقدم إال عن أمري، وقد آثرتكم به على نفسي 

 .لنصيحته لكم، وشد شكيمته على عدوكم 
إان هلل وإان إليه راجعون واحلمد هلل رب العاملني، اللهم إين أحتسبه عندك، فإن موته موت األشرت قال:  وملا بلغ أمري املؤمنني

من مصائب الدهر. مث قال: رحم هللا مالكا فقد كان وىف بعهده، وقضى حنبه، ولقي ربه، مع أان قد وطنا أنفسنا أن نصرب 
شديدا حىت  . وقال املغرية الضيب: مل يزل أمر علي فإهنا من أعظم املصائب رسول هللاعلى كل مصيبة بعد مصابنا ب

مات األشرت. وقال ابن أيب احلديد يف شرحه: كان فارسا شجاعا رئيسا من أكابر الشيعة وعظمائها، شديد التحقق بوالء 
 ونصره.  أمري املؤمنني

ألشرت موىل عمر فسقاه شربة سويق فيها سم فمات، فلما بلغ معاوية موته وكان سبب شهادته أنه دس معاوية بن أيب سفيان ل
قام خطيبا يف الناس فحمد هللا وأثىن عليه وقال: أما بعد، فإنه كانت لعلي بن أيب طالب يدان ميينان قطعت إحدامها يوم 

../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 32 

 السفاهة واإلهانة.   وأظهر عليه
 فلم يقل يف جوابه شيئا ومل يتعرض عليه وجاوزه.  

من  نبذاً ل ه  وذكر فقال رجل للشامت: أما عرفته ؟ هذا مالك، أمري عسكر أمري املؤمنني
 أوصافه.  

فلما عرف الرجل أنه مالك دخله الرعب الشديد وظن أنه ينتقم منه، فذهب إىل أثره  
 ته..  ليعتذر منه ليسلم من عقوب

 فوجده يف املسجد يصلي، فجلس يف زاوية حىت يفرغ من صالته.  
 فلما فرغ من صالته نظر فرآه أنه يطلب من هللا املغفرة للرجل املستهزئ.  

 فجاءه وأعتذر منه.  
 .(51)!ال أبس عليك، فوهللا ما دخلت املسجد إال ألستغفر لك فقال مالك: 

 خوند اخلراساينأخالق اآلمن 
أنه كان   :بعض أحوال أستاذه، فذكر منها  (52)خوند اخلراساينيذ اآلأحد تالمنقل 

يقوم احرتامًا لكل من يدخل عليه يف جملسه ويرحب به، عاملاً كان الداخل عليه أم طالباً  
أنه كان يسّلم على اجلميع صغريًا أو كبرياً، ويقول:   : مبتدائً، وهذا ديدنه طوال حياته، ومنها

 مورداً لالحرتام والتقدير.  إن اإلنسان جيب أن يكون 
يتمتع هبذه الصفات رغم ما اشتهر من شجاعة وجرأة يف   وكان اآلخوند اخلراساين 

 

 ترمجة مالك األشرت. 38ص 9صفني وهو عمار بن ايسر، و قطعت األخرى اليوم وهو مالك األشرت. انظر: الغدير: ج
 .25ح 124ب 157ص 42حبار األنوار: ج (51)
طوس سنة يف ال حممد كاظم بن حسني اهلروي اخلراساين املعروف ابلشيخ اآلخوند، ولد األصويل املهو الشيخ  (52)

بعض العلوم درس خالهلا  وفيها قرأ مقدماته العلمية حىت بلغ الثالثة والعشرين، أقام يف طهران ستة أشهر  ه (،1255)
فقهًا وأصواًل أكثر من سنتني،  الفلسفية، قصد العراق بعدها مث النجف األشرف، حضر درس الشيخ األعظم األنصاري 

 ، وأخذ دروسًا يف الفقه أيضًا من الشيخ الفقيه راضي ابن الشيخ حممد النجفيوبعد وفاة الشيخ الزم اجملدد الشريازي
التدريس فيها خاصة بعد رحيل اجملدد الشريازي اىل سامراء، متيز عن العلماء حبب االجياز أثناء بقائه يف النجف، خال ل ه 

مجلة من املؤلفات أشهرها كفاية  واالختصار وهتذيب األصول، واالقتصار على لباب املسائل وحذف الزوائد. ل ه 
ة الدستورية اليت قامت يف إيران، وكان من األصول، واحلاشية على رسائل الشيخ األنصاري، وحاشية على مكاسبه. أيد احلرك

املساندين ل ها، وقد هيأ نفسه مع مجع من العلماء املؤيدين لرأيه مصممًا على اخلروج من النجف والتوجه إىل إيران إلعالن 
 ودفن يف الصحن العلوي الشريف.  ه (1329تويف يف النجف األشرف عام )اجلهاد ضد امللك القاجاري حممد علي شاه. 
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برقية احتجاج وهتديد إىل السطان العثماين عبد   بعث مواجهة الظاملني، فقد روي أنه 
 القرتافه األعمال املنافية للشريعة املقدسة.   (53) احلميد

: هل ل ه بعض إىل الشيخ اخلراساين وقالواالة يف األوساط، توجه عندما انتشر خرب الربقي
إّن الربقية ستكون واباًل علينا، ستصبح النجف األشرف واحلوزة   ؛تدري ماذا فعلت اي شيخنا

العلمية هدفًا لقذائف العثمانيني . فهل تظن إن هذا كسلطان العجم خياف منكم ؟ أال  
من األرمن؟ أال تعلم إّن هذا السلطان رجل جزّار ال  اً فتدري أنه إبشارة واحدة قتل سبعني أل

 خياف هللا وال يرعى حرمة ألحد، وليس مهماً لديه أن تفىن النجف أبهلها.  
ستخرت اإنكم ختافون السلطان وأان ال أهابه، وقد  : أجاهبم الشيخ بكل هدوء وطمأنينة

. وكان  بحانه وهو معنا وسينصرانن اخلري ما اختاره هللا سإهللا سبحانه يف إرسال الربقية، و 
مواقف الشيخ من السلطان العثماين والتفاف الناس حوله  ، فإن األمر كما ذكره الشيخ 

 .أضعف السلطان
َيارب الروس والعثمانيني وسالطني إيران يف وقت كان   وهكذا نرى الشيخ اخلراساين 

 .(54) انت هتددمها آنذاكواحد، وقد سّبب ذلك إنقاذ إيران والعراق من األفكار اليت ك

 لسمح  املرجع
إن سياسة اإلسالم اإلنسانية واحلكيمة يف احرتام الناس وتقديرهم والرَحة هبم من  نعم، 

أهم األساليب اليت ساعدت   وبشكل كبري   على انتشاره بني الناس وجلب قلوب األعداء 

 

م( مارس احلكم من سنة 1842عبد احلميد بن عبد اجمليد بن حممود بن عبد احلميد األول، السلطان العثماين ولد عام ) (53)
م(، توىل السلطة بعد موت أبيه، وقد امتاز حكمه ابلنزعة األوتوقراطية، فحكم من خالل خلوته 1909م حىت 1876)

ان يسهر بنفسه حلل جممل قضااي الدولة وكان شكاكاً ال يثق ابآلخرين وال قصر يلدز بواسطة نظام من املخربين السريني، وك
 يطمئن ألحد.

وعبد احلميد الثاين آخر السالطني إلمرباطورية هرمة عرفت برجل أوراب املريض ملدة طويلة من الزمن، وكانت موضع أطماع 
سبب ضعفت فتمكنت الدول األوربية من احتالل مصر الدول األوربية يف عصر امتداد اهليمنة اإلستعمارية الغربية، وهلذا ال

وتونس وبلغاراي، وعلى الرغم من احلالة املنهارة لإلمرباطورية العثمانية، وقيام هرتزل أبغراء السلطان عبد احلميد الثاين ابملال 
لفتاة لعبت دوراً مهما يف خلع إال أنه رفض هذا األغراء من أجل التنازل عن الدول الفلسطينية للصهاينة، إال أن مجعية تركيا ا

عبد احلميد عن احلكم وتسليمه إىل أخيه السلطان حممد اخلامس الذي ما لبث أن أصبح حكمه حكمًا صورايً. موسوعة 
 حرف العني. 810ص 3السياسة: ج

 لإلمام الشريازي)أعلى هللا مقامه(. 99للمزيد راجع كتاب حقائق من أتريخ العلماء: ص (54)
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وجنا اليوم إىل هذه جعلتهم يسلمون.. فما أحف ،حىت اليهود والنصارى واملنافقني ،حنوه
ل هداية الناس وإعادة األمن والسالم يف كل العامل،  املبادئ احلقة اليت جاء هبا رسول هللا 

أرخص شيء يف هذه الدنيا، وما أحوجنا إىل اتباع سرية الرسول  اإلنسان بعد أن أصبح 
من أن نرفع   يف التعامل مع األعداء واألصدقاء، كي نتمكن واإلمام أمري املؤمنني األعظم

لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكل ه َوَلْو َكرَِه راية اإلسالم عالية يف كل مكان… كما قال تعاىل: 

   . (55)اْلُمْشرُِكونَ 
  اآلخوند لبعض آراء خمالفاً  اخلراساين لآلخوند املعاصرين العلماء أحد كانوقد 
   ه ل ه. تخالفمل ومظهراً  اخلراساين
رجل غريب وهو َيمل كيسًا مملوًا بلريات ذهبية وقال: من هو جاءين ذات يوم  قال:

 املرجع هنا؟  
ال يعطي، واآلخوند هو من املراجع   ه لكنل ه  وأان موافق ،قلت: إّن فالاًن هو من املراجع

 يعطي. هأيضاً وأان خمالف ل ه لكن 
 قال الرجل الغريب: ليس يل حاجة مبن ال يعطي، فاذهب يب إىل من يعطي.

م حمتاج إىل لرية واحدة منها، فدخلنا عدوأان فقري م خذته إىل دار اآلخوند قال: فأ
على اآلخوند فرأيناه يتوضأ، فقلت للرجل الغريب: إّن هذا الذي يتوضأ هو اآلخوند،  

 وقد جئت به إليك.  ،فالتفت إليه  الرجل الغريب وقال: إّن هذا املال هو ثلث مّيت
منه ومنك ورَحه وااّيك، نعم ضعه على احلصري، مّث أمّت  فقال ل ه اآلخوند: تقّبل اّلّل 

 وضوئه، وقد ذهب الرجل.
 عندها قال يل اآلخوند: خذ هذا املال لك. 

 فتعجبت من كالمه وقلت: ال إمّنا آخذ بعضه.  
يل   عطاين املال كّله ومل يرضَ أوابلتايل وإبصرار كثري  ،فقال اآلخوند: كال، بل كّله لك 

ك سببًا ألن ارفع اليد عن خمالفيت ل ه، وأن أكون بعد اظهار اخلالف ل ه  بغريه، ممّا صار ذل
 ممّن يظهر الوفاق ل ه ويعلن ابحملّبة واإلجالل واملدح والثناء عليه. 

، يف القول والعمل املعصومني وأوليائه نسأل هللا تعاىل أن يوفقنا لالهتداء بسّنة نبيه 

 

 . 33بة: سورة التو  (55)
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 . ق الناسوخاصة فيما يرتبط ابحرتام اإلنسان وحقو 
مالك امللك، جمري الفلك، مسّخر الرايح، فالق األصباح، داّين الدين، رّب احلمد هلل 

 على  على عفوه بعد قدرته، واحلمد هلل  على حلمه بعد علمه، واحلمد هللهللالعاملني، احلمد 
فالق  ، خالق اخللق، ابسط الرزقطول أانته يف غضبه، وهو قادٌر على ما يريد، احلمد هلل

 .وصلى هللا على حممد وآله الطيبني الطاهرين (56)إلصباح، ذي اجلالل واإلكراما

 

 .45الفصل  578مصباح الكفعمي: ص (56)
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 من هدي القرآن احلكيم
 

 كرامة اإلنسان
َرَمُكْم  اَي أَي َُّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوابً َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا ِإنَّ َأكْ قال تبارك وتعاىل: 

 . (57)ِعْنَد هللا أَتْ َقاُكْم ِإنَّ هللا َعِليٌم َخِبريٌ 
َنا َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمْن قَ َتَل نَ ْفسًا ِبَغرْيِ نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد يف اأَلْرِض  وقال سبحانه:  ِمْن َأْجِل َذِلَك َكتَ ب ْ

يعاً  َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ  .  (58)َفَكَأمنَّ
ولُوَن  َوَما َلُكْم ال تُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل هللا َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمْن الّرَِجاِل َوالنَِّساِء َواْلوِْلَداِن الَِّذيَن يَ قُ : وقال عزوجل

 . (59) َلُدْنَك َنِصرياً َرب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ أَْهل ها َواْجَعل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِّياً َواْجَعل لََنا ِمنْ 
 

 احرتام مجيع الناس:
 .  (60)َوُقولُوا لِلنَّاِس ُحْسناً قال جل ثناؤه: 

ً َوِبِذي اْلُقْرََب َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنِي  وقال تبارك وتعاىل:  َواْعُبُدوا هللا َوال ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئًا َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساان
ِبيِل َوَما َمَلَكْت أمَْيَانُُكْم ِإنَّ هللاَواْلَمَساِكنِي وَ  بُّ َمْن َكاَن  اجْلَاِر ِذي اْلُقْرََب َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالصَّاِحِب اِبجْلَْنِب َواْبِن السَّ  ال َيُِ

 .  (61)خُمَْتااًل َفُخوراً 
 .  (62)وما أرسلناك إال رَحة للعاملنيوقال عزوجل: 

 

 االحرتام بني الزوج والزوجة

 

 .13سورة احلجرات:  (57)
 .32سورة املائدة:  (58)
 .75سورة النساء:  (59)
 .83سورة البقرة:  (60)
 .36سورة النساء:  (61)
 .107األنبياء: سورة  (62)
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 . (63)َوَعاِشُروُهنَّ اِبْلَمْعُروفِ سبحانه: قال 
َهاوقال تعاىل: الِة َواْصَطربْ َعَلي ْ  .  (64)َوْأُمْر َأْهَلَك اِبلصَّ

الِة َوالزََّكاةِ وقال عزوجل:   .  (65)وََكاَن أَيُْمُر أَْهل ه اِبلصَّ
ُكْم َوال َأْوالدُُكْم َعْن ِذْكِر هللا َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك  اَي أَي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ال تُل هُكْم أَْمَوالُ وقال تبارك وتعاىل: 

 .  (66)َفأُولَِئَك ُهُم اخْلَاِسُرونَ 
 يف ذم العداوة

 . (67)فَِإْن انتَ َهْوا َفال ُعْدَواَن ِإالّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ قال سبحانه وتعاىل: 
ال تَ َعاَونُوا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن َوات َُّقوا هللا ِإنَّ هللا َشِديُد  َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى وَ ..وقال عزوجل: 

 . (68)اْلِعَقابِ 
ْحَت لَِبْئَس َما َكانُوا  وقال تبارك وتعاىل:  ُهْم يَُسارُِعوَن يف اإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن َوَأْكل هْم السُّ َوتَ َرى َكِثريًا ِمن ْ

 . (69)يَ ْعَمُلونَ 
اِن  أملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن هُنُوا َعِن النَّْجَوى مُثَّ يَ ُعوُدوَن ِلَما هُنُوا َعْنُه َويَ تَ َناَجْوَن اِبإِلمثِْ َواْلُعْدوَ وقال سبحانه: 

 . (70)َوَمْعِصَيِة الرَُّسولِ 
ُتْم َفال تَ تَ َناَجْوا اِبإِلمثِْ وَ وقال تعاىل:  اْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِة الرَُّسوِل َوتَ َناَجْوا اِبْلربِّ  اَي أَي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ِإَذا تَ َناَجي ْ

ْقَوى  .  (71)َوالت َّ
 اإلسالم يدعو إىل السلم

يِّنَي  قال سبحانه:  وَك فَ ُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهي لِل ه َوَمْن ات َّبَ َعيِن َوُقْل لِلَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواألُمِّ فَِإْن َحاجُّ

 

 .19سورة النساء:  (63)
 .132سورة طه:  (64)
 .55سورة مري:  (65)
 .9سورة املنافقون:  (66)
 .193سورة البقرة:  (67)
 .2سورة املائدة:  (68)
 .62سورة املائدة:  (69)
 .8سورة اجملادلة:  (70)
 .9سورة اجملادلة:  (71)
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َا َعَلْيَك اْلَبالُغ َوهللا َبِصرٌي اِبْلِعَباِد أََأْسَلْمُتْم فَإِ   . (72)ْن َأْسَلُموا فَ َقْد اْهَتَدوا َوِإْن تَ َولَّْوا فَِإمنَّ
ْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوي وقال عزوجل:  ْلِم َكافًَّة َوال تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ   اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِّ

 .  (73)نيٌ ُمبِ 
ِميُع اْلَعِليمُ وقال تبارك وتعاىل: ْل َعَلى هللا إِنَُّه ُهَو السَّ ْلِم فَاْجَنْح ل ها َوتَ وَكَّ  . (74)َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّ

َلَم َفَما َجَعَل هللا َلُكْم َعلَ وقال جل ثناؤه:   . (75)ْيِهْم َسِبيالً فَِإْن اْعتَ زَلُوُكْم فَ َلْم يُ َقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا ِإلَْيُكْم السَّ
 .  (76)َوَمْن َأْحَسُن قَ ْواًل ممَّْن َدَعا ِإىَل هللا َوَعِمَل َصاحِلاً َوقَاَل إِنَّيِن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ وقال سبحانه: 

 

 من هدي السنة املطهرة
 يف ذم العداوة

 . (77)إايكم ومشاجرة الناس فإهنا تظهر الغرّة وتدفن العزّةقال:  رسول هللا قال
 . (78)رأس اجلهل معاداة الناس: أمري املؤمننيوقال 
 . (79)إايكم واخلصومة فإهنا تفسد القلب وتورث النفاق :اإلمام الباقروقال 

 . (80)من زرع العداوة حصد ما بذر  :عبد هللاوقال اإلمام أبو 
 . (81)إايكم واخلصومة فإهنا تشغل القلب وتورث النفاق وتكسب الضغائن :قالو 

 

 حرتام مجيع الناسا
وأيمر ابملعروف وينه عن  ان، ويرحم صغري  ان ليس مّنا من مل يوقّر كبري  :رسول هللا قال

 

 .20سورة آل عمران:  (72)
 .208سورة البقرة:   (73)
 .61سورة األنفال:  (74)
 .90سورة النساء:  (75)
 .33سورة فصلت:  (76)
 .3ح 64ب 210ص 72حبار األنوار: ج (77)
 .10570ح 5ف 5ب 6ق 461رر احلكم ودرر الكلم: صغ (78)
 .ابب ذكر ولد أيب جعفر حممد بن علي 133ص 2كشف الغمة: ج  (79)
 .12ابب املراء واخلصومة ح 302ص 2الكايف: ج (80)
 .8ابب املراء واخلصومة ح 301ص 2الكايف: ج (81)
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 . (82)املنكر
 .(83)التودد إىل الناس نصف العقل :قالو 

خالطوا الناس خمالطة إن مّتم معها بكوا عليكم وإن عشتم  :اإلمام أمري املؤمننيوقال 
 . (84)حّنوا إليكم
 ،وال تكن مهينًا فيضلوك ،اي بين ال تكالب الناس فيمقتوك: قمان البنه يوصيهوقال ل

 .(85)وال تكن مرّاً فيلفظوك ،وال تكن حلواً فيأكلوك
فقال ل ه: أوصين فكان مما   إّن إعرابياً من بين متيم أتى النيب  :الباقر جعفر و أبوقال 

 . (86)أوصاه: حتبب إىل الناس َيبوك
 . (87)جماملة الناس ثلث العقل :صادقوقال اإلمام ال

 

 االحرتام بني الزوج والزوجة
من أساء إىل أهل ه مل يتصل به    يف الزوج والزوجة:  اإلمام أمري املؤمننيقال 

 .(88)أتميل
 . (89)لهمن سعادة املرء أن يصنع معروفه عند أه :وقال
 . (90)الزوجة املوافقة إحدى الراحتني :وقال
 . (91)صلح ل ه زوجهأم الناس عيشاً من منحه هللا سبحانه القناعة و أنع :وقال

إن املرء َيتاج يف منزل ه وعيال ه إىل ثالث خصال يتكلفها وإن   :اإلمام الصادقوقال 

 

 .7ح 7ف 108ص 1غوايل اللئايل: ج (82)
 .4ىل الناس حابب التحبب إ 643ص 2الكايف: ج (83)
 .10 :كم قصار احل ،هنج البالغة (84)
 .23ح 18ب 429ص 13حبار األنوار: ج (85)
 .1ابب التحبب إىل الناس ح 642ص 2الكايف: ج (86)
 .2ابب التحبب إىل الناس ح 643ص 2الكايف: ج (87)
 .9276ح 1ف 1ب 6ق 405غرر احلكم ودرر الكلم: ص (88)
 .9278ح 1ف 1ب 6ق 405غرر احلكم ودرر الكلم: ص (89)
 .9282ح 1ف 1ب 6ق 405غرر احلكم ودرر الكلم: ص (90)
 .9284ح 1ف 1ب 6ق 405غرر احلكم ودرر الكلم: ص (91)
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 . (92)مل يكن يف طبعه ذلك: معاشرة مجيلة وسعة بتقدير وغرية بتحصن
 

 اإلسالم يدعو إىل السلم
اإلسالم نسبة مل ينسبه أحد قبلي وال ينسبه أحد بعدي   ألنسنب :قال أمري املؤمنني

والتصديق   ،واليقني هو التصديق ،والتسليم هو اليقني ،إاّل مبثل ذلك: إن اإلسالم هو التسليم
 . (93)والعمل هو األداء، واإلقرار هو العمل ،هو اإلقرار

  ، وزينته الوقار ،اإلسالم عراين فلباسه احلياء :قال رسول هللا :عبد هللاوقال أبو 
اإلسالم حبنا أهل  ، وأساس ولكل شيء أساس  ، وعماده الورع ،ومروءته العمل الصاحل 

 .   (94)البيت
احلمد لل ه الذي شرع اإلسالم فسهل شرائعه ملن ورده،   :قال اإلمام أمري املؤمننيو 

 ملن تكلم  وبرهاانً  ،وأعز أركانه على من غالبه، فجعل ه أمنًا ملن علقه، وسلمًا ملن دخل ه
 .  (95)...به

وذلك ألنه اسم سالمة   ؛واستخلصكم ل ه إن هللا تعاىل خّصكم ابإلسالم :قالو 
ات إاّل مبفاتيحه، والتكشف ري ال تفتح اخل ...اصطفى هللا منهجه وبنّي حججه ،ومجاع كرامة

 .(96)الظلمات إال مبصابيحه

 

 .107ح 23ب 236ص 75حبار األنوار: ج (92)
 .1ابب نسبة اإلسالم ح 45ص 2الكايف: ج (93)
 .2ابب نسبة اإلسالم ح 46ص 2الكايف: ج (94)
 ..يبني فضل اإلسالم ويذكر الرسول األكرم ل ه  من خطبة 106 :طباخل ،هنج البالغة (95)
 يف صفات هللا جل جالله.. من خطبة ل ه  152 :طبة، اخلهنج البالغ (96)
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