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 التجربة وسلوك الخبراء 
 

 كلمة الناشر
 

 

 

إن الدين اإلسالمي بما فيه من تعليمات وتشريعات 
راقية تتوافق مع الفطرة السليمة، يدعم الحياة ويواكبها 
وال يتخلف عنها، بل  يجعل من الحياة ذات قيمة تدعو 
اإلنسان الستغاللها بأحسن ما يمكن وال يلوثها بما يعكر 

المجيد في الوقت الذي يقرر أصل صفوها. فالقرآن 
الخلقة اإلنسانية وأنها من أب واحد وأم واحدة يدعو في 
الوقت ذاته الناس للتعارف فيما بينهم واالطالع على 

يَا أَيَُّها  تجاربهم واالستفادة منها وتطويرها، قال تعالى: 

ً َوقَبائَِل   النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثى َوَجعَْلنَاُكمْ  ُشعُوبا

َ َعِليٌم َخبِيرٌ  ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ َّللاَّ ، (1)ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ

فالفرد لوحده ال يتمكن من تطوير الحياة بمفرده بل 
 بالعمل الجماعي واالستفادة من عقول وتجارب اآلخرين.

 ومن جانب آخر ترى الذم في العكس من ذلك، فقد
ورد في السنة النبوية الشريفة لعن اآلكل زاده وحده، 
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، كما (1)والنائم في بيت لوحده، والمسافر في طريق لوحده

الواحد شيطان، واالثنان شيطانان، والثالثة ورد أيضاً: 

 .(2)نفر

إن التجربة البشرية على هذه البسيطة وبما لها من 
ر عمر طويل يمتد آلالف السنين لهي غنية باألفكا

والمعلومات التي من شأنها تطوير الحياة ودفعها إلى 
األمام، والسعيد من الناس من يستفيد من هذه األفكار 
والمعلومات ويسخرها في مسيرته الحياتية لتطويرها، 
ولوال ذلك لما وصل البشر إلى ما وصل إليه اآلن، ولما 

 تقدمت العلوم اإلنسانية وبلغت ما هي عليه اآلن.

اليوم بما يملكون من تجارب غنية في فالمسلمون 
كافة الميادين الحياتية مدعون أكثر من غيرهم للتقارب 
والتواصل فيما بينهم، ورفد بعضهم البعض، وشد أرزهم  
من أجل بسط كلمة اإلسالم ونشر تعاليمه الغراء في 
ربوع العالم كافة، وذلك باالستفادة مما هو متوفر من 

 تطورة جداً.تقنيات علمية وتكنولوجيا م

ووصاياهم  كما أن في أقوال األئمة الطاهرين 

وحكمهم وآراءهم وفي كافة المجاالت: االقتصادية منها 
واالجتماعية، السياسية منها والعسكرية، العلمية منها 
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والفكرية وغيرها، ما يجعلنا نحن المسلمين في غنى من 
 استيراد أقوال ووصايا وحكم وآراء اآلخرين والتي تجعل
الحياة نكداً على الناس، وقد جربها البشر طوال كل هذه 
المدة وذاقوا مرارتها بما جرت عليهم الويالت 
والمصائب، والناظر في التاريخ يجد الشيء الكثير من 

 هذا.

لقد ذكر المؤرخون واقعة جرت للمسلمين مع الروم 
حيث كانت تدور بينهم معامالت اقتصادية وتبادل تجاري 

الملك بن مروان األموي، وفيها أن ملك في زمن عبد 
الروم هدد الحاكم األموي في كتاب وجهه إليه بأن ينقش 

، إذ كانت الدنانير والدراهم وعليها شتم النبي 

المعامالت االقتصادية والتبادل التجاري يدور بين 
المسلمين والروم بدنانير الروم ودراهمهم، ولم تكن 

 اإلسالم بعُد. الدراهم والدنانير قد نقشت في
فلما قرأ عبد الملك الكتاب صعب عليه األمر وغلظ 
وضاقت به األرض بما رحبت حيث خاف على كرسيه 
من ذلك، وقال: أحسبني أشأم مولود ولد في اإلسالم. ثم 
إنه جمع أهل اإلسالم واستشارهم فلم يجد عند أحد منهم 

 رأياً يعمل به.
رج من هذا فقال له روح بن زنباع: إنك لتعلم المخ

 األمر ولكنك تتعمد تركه.

 فقال عبد الملك: ويحك من؟.

 .فقال: عليك بالباقر من أهل بيت النبي 

 قال: صدقت.
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فكتب إلى عامله بالمدينة: أن أشخص إليَّ محمد بن 

. فلما وصل الكتاب إلى عامله على علي بن الحسين 

بذلك وجهزه للمسير إلى  المدينة أخبر اإلمام الباقر 

 لشام. ا

وضع خطة اقتصادية محكمة،  عندما وصل اإلمام 

وأمر الحاكم األموي بأن يكتب السكك في جميع بلدان 
اإلسالم، وأن يتقدم إلى الناس في التعامل بها. ففعل عبد 
الملك ذلك وطبق خطته االقتصادية حرفياً، وبذلك تخلص 
المسلمون من هيمنة الروم االقتصادية عليهم وحاجتهم 

 .(1)نقد في معامالتهم االقتصادية والتجاريةإلى ال

وفي موسم الحج من كل عام تحصل من الحوادث 
المؤلمة نتيجة التدافع عند جسر الجمرات ما تؤدي إلى 
موت المئات من الحجاج مما يعكر صفو هذا المؤتمر 

هـ حصل تدافع 1426الكبير للمسلمين. ففي حج عام 

قرابة األربعمائة شديد عند هذا الجسر مما راح ضحيته 
حاج وقيل أكثر من ألف، باإلضافة إلى جرح العديد 
منهم. وفي يوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة الحرام 

هـ ـ أي بعدما موسم الحج بيوم واحد ـ نقلت 1426

الفضائيات خبراً مصوراً عن قيام السلطات السعودية 
ر بتوجيه العديد من الجرافات واآلليات الثقلية لهدم الجس
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وبناء جسر مكانه يتألف من أربعة طوابق للتخلص مما 
يحدث عند هذا الجسر من تدافع، كما ناشدت السلطات  
علماء المسلمين للبحث عن حل جذري لهذه المعلضة 

 على حد زعمهم.

إن الحل بسيط جداً وهو يكمن بالرجوع إلى فقه أهل 

األمناء على وحي هللا، والعمل بما أمروا به  البيت 

أفتى فقهاء اإلمامية بجواز توسعة الجمرة طوالً  حيث

 ً ً إلى االتساع في وقت الرمي فهو منذ (1)وعرضا ، مضافا

طلوع الشمس إلى غروبها، وعدم التضييق على الحجاج 
وحصر الرمي بعدة ساعات فقط، أي من الزوال إلى 
غروب الشمس وهي فترة زمنية قليلة جداً ال يمكن 

 ا المنسك خاللها براحة تامة.لماليين الحجاج تأدية هذ

وهكذا نجد أن كل الحلول جاهزة وحاضرة عند آل 

وما علينا نحن المسلمين إال اتباعهم  الرسول 
ومواصلة السير على نهجهم، واالستفادة من علومهم التي 

، لتكون حياتنا حياة آمنة مطمئنة تلقوها عن الرسول 

 هانئة.

براء( يدعو وفي هذا الكتاب )التجربة وسلوك الخ 
سماحة اإلمام الراحل المرجع الديني آية هللا العظمى 

، لالستفادة من تجارب السيد محمد الحسيني الشيرازي 

 

انظر كتاب )لكي يستوعب الحج عشرة ماليين( و)ليحج خمسون مليونا  (1)

 . كل عام( لإلمام الشيرازي 
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ً ذوي الخبرة في الحياة، كاألئمة  اآلخرين وخصوصا

والعلماء والصالحين وغيرهم من أهل  المعصومين 

 الخبرة ممن أغنوا التجربة البشرية بأفكارهم وآرائهم.

سسة المجتبى يسرها أن تقوم بطبع ونشر هذا ومؤ 
السفر القيم لتسهم ولو بشيء بسيط في تنوير األفكار 
ونشر ثقافة الحوار واالستفادة من تجارب اآلخرين، 
سائلة المولى القدير أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بغيره، 

بالمغفرة والرضوان  وأن يمن على اإلمام الراحل 

 نان، إنه سميع مجيب.وعلو الدرجات في الج 
 
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر
 كربالء املقدسة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

والصالة والسالم على نبينا  ،الحمد هلل رب العالمين
واللعنة الدائمة على  ،محمد وآله الطيبين الطاهرين

 أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

 

 مدرسةالحياة 

األيام تُفيد  :مؤمنينقال اإلمام أمير ال

 .(1)التجارب

كتب فيها األحداث والوقائع األيام صفحات بيضاء، يُ 
،  التي تمر   على اإلنسان، ولكن بعضها حلو وبعضها مر 

 وهي ليست خارجة عن يده، بل لإلنسان دور فاعل فيها
حسب ما خلقه هللا مختاراً وجعل الكون في دائرة قانون 

تفاعالته الداخلية اإلنسان ع يضف. األسباب والمسببات
موضع التنفيذ على أرض الواقع، كما أن للمؤثرات 

 وباقي الموجودات تأثيراً فيها.األخرى الكونية 

 ،ساعة( 24) ر بـقد  ي فاليوم يتألف من الزمن الذي 

حدث بسيط أو  ـ جزئية كانت أو كليةـ  وكل حالة فيه
ه ضخم حسب أهميته في مسير اإلنسانية. ومجموع هذ

 

 .10139ح 3ف 4ب 6ق 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (1)
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األيام يشكل المرحلة الزمنية التأريخية، وتشكل أحداثه 
أحداث التاريخ. فاأليام عبارة عن مدرسة ينمو فيها 

فكل يوم منها يمر عليه يستفيد فيه من  ،اإلنسان ويتكامل
فيأخذ من كل واقعة علماً مجرباً،  ،األحداث التي يخوضها

ً متقناً. وهذا له تأثير في رفع  ومن كل حادثة درسا
مستوى اإلنسان الفكري والعملي، فيستطيع أن يمأل فراغ 

بالنسبة إلى ما   خطاءاألأقل ب يوم جديد بأفضل ما يكون، و 
، بحيث ينعكس ذلك على مجتمعه وعلى الموجودات سبق

ه نتيجة األخرى. وهذا كله يعود لتكامل اإلنسان ورقي  
العلوم والدروس التي حصل عليها بالتجربة من إيمانه و 
األيام الماضية والمعاشة. فمعيشة األحداث أو أحداث 

التجربة هي واحدة من العوامل التي تؤدي للتكامل 
وسيلة الستثمار الفطنة والذكاء، وإنضاج هي البشري، و 

والفوز العقل الطبيعي، فكلما تمر األيام تزداد التجارب، 
لمن يستغل هذه التجارب من أجل حياة أفضل، حيث قال 

التجارب ال تنقضي، والعاقل منها  : أمير المؤمنين

 .(1)في زيادة
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 ؟ والمحروم من هو المغبون

 روى اإلمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين 

ذات يوٍم جالس  بينا أمير المؤمنين قال:  عن أبيه 

مع أصحابه يعبيهم للحرب، إذا أتاه شيخ عليه شحبة 
 السفر، فقال: أين أمير المؤمنين؟

هو ذا، فسل م عليه، ثم قال: يا أمير المؤمنين،  فقيل:
إني أتيتك من ناحية الشام، وأنا شيخ كبير، قد سمعت فيك 
من الفضل ما ال أحصي، وإني أظنك ستغتال، فعلمني 

 مما علمك هللا.
 قال: نعم يا شيخ، من اعتدل يوماه فهو مغبون..

 ومن كانت الدنيا همته، اشتدت حسرته عند فراقها..

 ان غده شر يوميه، فهو محروم..ومن ك
ومن لم يبال بما رزئ من آخرته إذا سلمت له دنياه، 

 فهو هالك..
 ومن لم يتعاهد النقص من نفسه، غلب عليه الهوى..

 ومن كان في نقٍص، فالموت خير له. 
يا شيخ، ارض للناس ما ترضى لنفسك، وائت إلى 

 الناس ما تحب أن يؤتى إليك. 

ه فقال: أيها الناس، أما ترون على أصحاب  ثم أقبل 

إلى أهل الدنيا يمسون ويصبحون على أحواٍل شتى، فبين 
صريعٍ يتلوى وبين عائٍد ومعوٍد وآخر بنفسه يجود وآخر 
ال يرجى وآخر مسجى، وطالب الدنيا والموت يطلبه 
وغافٍل وليس بمغفوٍل عنه، وعلى أثر الماضي يصير 



 
 
 

 

14 

 الباقي. 

الشيخ فقال: يا شيخ،  على : ثم أقبل إلى أن قال 

إن هللا عز وجل خلق خلقاً ضيق الدنيا عليهم نظراً لهم، 
فزه دهم فيها وفي حطامها، فرغبوا في دار السالم التي 
دعاهم إليها، وصبروا على ضيق المعيشة وصبروا على 
المكروه، واشتاقوا إلى ما عند هللا عز وجل من الكرامة، 

، وكانت خاتمة أعمالهم فبذلوا أنفسهم ابتغاء رضوان هللا 
الشهادة، فلقوا هللا عزوجل وهو عنهم راٍض، وعلموا أن 
الموت سبيل من مضى ومن بقي، فتزودوا آلخرتهم غير 
الذهب والفضة، ولبسوا الخشن وصبروا على البلوى، 
وقدموا الفضل وأحبوا في هللا وأبغضوا في هللا عزوجل، 

 لسالم.أولئك المصابيح وأهل النعيم في اآلخرة وا
قال الشيخ: فأين أذهب وأدع الجنة وأنا أراها وأرى 
أهلها معك يا أمير المؤمنين؟! جهزني بقوةٍ أتقوى بها 

 على عدوك.

سالحاً وحمله، وكان في  فأعطاه أمير المؤمنين 

ً وأمير  الحرب بين يدي أمير المؤمنين  يضرب قدما

يعجب مما يصنع، فلما اشتد الحرب أقدم   المؤمنين 
رسه حتى قُتل رحمة هللا عليه، وأتبعه رجل من أصحاب ف

فوجده صريعاً ووجد دابته ووجد سيفه  أمير المؤمنين 

 في ذراعه، فلما انقضت الحرب أتى أمير المؤمنين 

وقال: هذا  بدابته وسالحه، وصلى عليه أمير المؤمنين 
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 .(1)وهللا السعيد حقاً، فترحموا على أخيكم

 

 جارباالستزادة من الت
مما يلزم على االنسان إذا أراد النجاح في الحياة: 
االستزادة من التجارب والعبر، واالستفادة من التي تمر 

العديد من  في؛ كما ورد ذلك ، وإال فهو مغبونعليه منها

الذي ، فة عن األئمة الطاهرين ديث الشريفاح األ
يستوي يوماه هو إنسان لم يستزد من التجارب، فبقي في 

يتصرف على أساسه  و ه على النقص الذي كان فيه، مكان 
لتبقى نفس األخطاء والعثرات في حياته. وهذا اإلنسان 

؛ ألنه يترك ما ينفعه في المعصوم يكون مغبوناً بتعبير 

الذي يضره، ومن المعلوم أن ب هذه الحياة الدنيا، ويأخذ 
وليست وأنها دار ممر  ،هذه الدنيا هي مزرعة اآلخرة

فإذا لم يزرع اإلنسان فيها ما ينفعه للدار  ،دار مستقرب 
 األخرى واآلخرة فإنه يكون من الخاسرين.

ً  أمير المؤمنين قال   :وقد أحدق الناس به يوما

  فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة ،ركم الدنياأحذ، 

لم  ،وحلوها بمرها ،هانت على ربها فخلط خيرها بشرها
وهي دار  ،ى أعدائهوال يضنن بها عل ،يضعها ألوليائه

رجل باع نفسه  :والناس فيها رجالن ،ممر ال دار مستقر
إن اعذوذب منها  ،ورجل ابتاع نفسه فأعتقها ،فأوبقها

 

 .   5833باب النوادر ح 381ص  4من ال يحضره الفقيه: ج (1)



 
 
 

 

16 

وآخرها ، أولها عناء ،منها جانب فأوبى جانب فحال أمر  
من  ،ومن افتقر فيها حزن ،من استغنى فيها فتن ،فناء

صر فيها ومن أب ،ومن قعد عنها أتته ،ساعاها فاتته
فاإلنسان فيها غرض  ،ومن أبصر إليها أعمته ،بصرته
ال  ،ومع كل أكلة غصص ،مع كل جرعة شرق ،المنايا

  .(1)تنال منها نعمة إال بفراق أخرى

 ار،واآلخرة دار قر جاز،الدنيا دار مإنما : وقال 

وال تهتكوا أستاركم عند من  ،كمكم لمقر  فخذوا من ممر  
ا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج وأخرجو ،يعلم أسراركم
إذا   مرءإن ال ،لقتمففيها اختبرتم ولغيرها خُ  ،منها أبدانكم

هلل  ؟،مما قد   :وقالت المالئكة ؟ترك ام :قال الناس هلك
ً آباؤكم   الً وا كُ خلفوال تُ  قرضاً، يكن لكم فقدموا بعضا

 ً  . (2)عليكم فيكون فرضا

يستزد لم ا و من هذه الدني يعتبر اإلنسان إذا لم نعم، 
لفقدان في حياته يبدأ العد التنازلي فإنه تجاربها، من 

ً بعد يوم الكماالت . وهذا ناتج من كثرة األخطاء يوما
المتكررة، وهذه ليست من صفات والغفلة واالخفاقات 

حسن المعونة، خفيف المئونة،  المؤمن إن:فـ ،المؤمن

 

 .53ح 15ب 4ص 75بحار األنوار: ج (1)

في التزهيد من الدنيا   من كالم لـه  203نهج البالغة، الخطب:  (2)

 والترغيب في اآلخرة. 
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 .(1)من جحر مرتين سعال يل جيد التدبير لمعيشته،

ال تعطي إال تخريباً الال استفادة من التجارب، حالة ف
كما  التأخر والبعد عن رحمة هللا،وبذلك يستحق ، وشراً 

 الشريفة. ديثاح بي نه األت 
اإلنسان الفاقد للكماالت بشتى صورها، يكون إن 

جزًء خامالً في المجتمع، ال يعطي نتاجاً، وهذا أمر 
وحيث إن  ،لي ق كما ،فكل إناء بالذي فيه ينضح ؛طبيعي

إناءه في تناقص، فقابليته للعطاء ضعيفة جداً وبمرور 
إن حضر )الوقت يفقدها؛ لذلك فهو يكون ممن قيل فيهم: 

 . (2)(ال يُعد، وإن غاب ال يفتقد

وربما أصبح عامل شر وتخريب وفساد، نعوذ باهلل 

 .تعالى، كما كان المنافقون وأعداء أهل البيت 

من استوى يوماه فهو  :رسول هللا  يقولوهنا 

مغبون، ومن كان غده شراً فهو ملعون، ومن لم يتفقد 
النقصان في عمله كان النقصان في عقله، ومن كان 

 . (3)نقصان في عمله وعقله فالموت خير له من حياته

 للبناء وتعميروحياته أصل وجود اإلنسان نعم 

 

 .   38باب المؤمن وعالماته وصفاته ح 241ص 2الكافي: ج (1)

  من خطبة لـه  103الخطب:  نهج البالغة، ورد شبه هذا القول في  (2)

وذلك زمان ال ينجو فيه إال كل مؤمن   يصف فيها آخر الزمان فيقول: 

 .نومة، إن شهد لم يعرف وأن غاب لم يفتقد..

 في فضل صالة الليل.  22ب 87ص 1إرشاد القلوب:ج (3)
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أما . الدارين وسلوك طريق التكامل وعبادة هللا عزوجل
اإلنسان الذي ال يستفيد من التجارب وأخذ بالنقصان يوماً 

لكن هل بالموت تنتهي مأساة بعد يوم فالموت خير له، 
 هذا الشخص؟ 

اآلخرة دار ثواب وعقاب، ال دار ألن  ؛بالطبع ال
ل عليه ن كل ما تحص  أعمل واكتساب. وهذا يعني 

ملكه في اآلخرة. وهذا ي في هذه الدنيا هو كل ما وزرعه 
يذهب لآلخرة وليس له شيء الخاسر نوع من البشر ال

فينظر إلى  ،، بما ضي ع في الحياة الدنيابه الثوابيستحق 
يعرفهم في الدنيا، كان  نالذي المؤمنين مقاعد الناس 

ط فيه، فذلك اليوم  فيتحسر، ويشعر بخيبته وحقيقة ما فر 
، كما عبر عنه القرآن وحسرة يكون عليه يوم تغابن

يَْوَم يَْجَمعُُكْم ِليَْوِم اْلَجْمعِ ذَِلَك يَْوُم   له عزوجل:الكريم، بقو 

 .  (1)التَّغَابُنِ 

وقد ورد في التفسير: أن التغابن تفاعل من الغبن، 
وهو أخذ شر وترك خير، أو أخذ خير وترك شر، 
فالمؤمن ترك حظه من الدنيا وأخذ حظه من اآلخرة، 

ن غابناً، فترك ما هو شر له، وأخذ ما هو خير له فكا
والكافر ترك حظه من اآلخرة وأخذ حظه من الدنيا فترك 
الخير وأخذ الشر فكان مغبوناً، فيظهر من ذلك اليوم 

 

 . 9سورة التغابن:  (1)
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 .(1)الغابن والمغبون

، ويستفيد والعبر البد لإلنسان أن ينتبه للتجارب الذ
، ويستغل كل ما في هذه حياته المادية والمعنويةمنها في 

ئل المشروعة، حتى يحسن من الدنيا لبناء ذاته بالوسا
ً و  ا ً أفعاله كم  ، ليسعد في الدنيا واآلخرة، ويتقي يوم كيفا

ليكون رابحاً غير خاسر كما ورد الغبن على الكافرين، 
 صف المؤمنين.و في 

فكل ما يحصل عليه اإلنسان ليسد نقصه به ينعكس 
على آخرته، وتكون مرآته الثانية هي الكماالت 

على بطاقة بسببها يحصل تي والطاعات والمثوبات ال
 .بفضل هللا تعالى الدخول للجنة

.. وإن استطعت أن يقول:  كان علي بن الحسين 

تكون اليوم خيراً منك أمس، وغداً خيراً منك اليوم، 

 . (2)فافعل

ما من يوٍم إال وهو يقول:  :وقال أمير المؤمنين 

قد إني يوم جديد، وإن على كل ما يفعل فيَّ شهيد، ولو 

 . (3)غربت شمسي لم أرجع إليكم أبداً 

ما من يوم يأتي على ابن  :وقال اإلمام الصادق 

 

 . سورة التغابن  31ص 10ج بيان:راجع تفسير مجمع ال (1)

 .6ح 23المجلس  184أمالي الشيخ المفيد:ص (2)

 .13750ح 94ب 148ص 12مستدرك الوسائل: ج (3)
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آدم إال قال له ذلك اليوم: يا ابن آدم أنا يوم جديد وأنا 
عليك شهيد، فقُل في  خيراً، واعمل في  خيراً، أشهد لك به 

 .(1)يوم القيامة، فإنك لن تراني بعدها أبداً 

ً بالليل الجديد سى قال: إذا أم وكان علي  مرحبا

 .(2)ثم يذكر هللا عزوجل والكاتب الشهيد، اكتبا بسم هللا 

إنما أنه قال في ذم الدنيا:  وعن أمير المؤمنين  

الدنيا ثالثة أياٍم: يوم مضى بما فيه فليس بعائٍد، ويوم أنت 
فيه يحق عليك اغتنامه، ويوم ال تدري هل أنت من أهله 

ه، وأما أمس فحكيم مؤدب، وأما اليوم ولعل ك راحل في 
فصديق مودع، وأما غداً فإنما في يدك منه األمل، فإن يك 
أمس سبقك بنفسه فقد أبقى في يديك حكمته، وإن يك 
يومك هذا آنسك بقدومه فقد كان طويل الغيبة عنك وهو 
سريع الرحلة عنك، فتزود منه وأحسن وداعه، خذ بالبقية 

رار باألمل، وال يدخل عليك في العمل، وإياك واالغت 
اليوم هم  غٍد يكفيك همه، وغداً إذا أحل لتشغله إنك إن 
حملت على اليوم هم غٍد زدت في حزنك وتعبك، وتكلفت 
أن تجمع في يومك ما يكفيك أياماً، فعظم الحزن وزاد 
الشغل واشتد التعب وضعف العمل لألمل، ولو أخليت 

ل منك في اليوم قد قلبك من األمل تجد ذلك العمل، واألم

 

 .8باب القول عند اإلصباح واإلمساء ح 523ص 2الكافي: ج (1)

 .5ب 30محاسبة النفس، للسيد ابن طاووس: ص (2)
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فت به في العمل، وزدت في الهم  ضرك في وجهين: سو 
والحزن؛ أ وال ترى أن الدنيا ساعة بين ساعتين: ساعٍة 
مضت، وساعٍة بقيت، وساعٍة أنت فيها، فأما الماضية  
والباقية فلست تجد لرخائهما لذةً، وال لشدتهما ألماً، فأنزل 

ا منزلة الضيفين الساعة الماضية والساعة التي أنت فيه
نزال بك، فظعن الراحل عنك بذمه إياك، وحل النازل بك 
بالتجربة لك، فإحسانك إلى الثاوي يمحو إساءتك إلى 
الماضي، فأدرك ما أضعت باغتنامك فيما استقبلت، 
واحذر أن تجتمع عليك شهادتهما فيوبقاك، ولو أن مقبوراً 

خرها، من األموات قيل له: هذه الدنيا من أولها إلى آ
نجعلها لولدك الذين لم يكن لك هم  غيرهم، أو يوم نرده 
إليك فتعمل فيه لنفسك، الختار يوماً يستعتب فيه من سيئ 
ما أسلف على جميع الدنيا يورثها لولده ومن خلفه، فما 
يمنعك أيها المفرط المسوف أن تعمل على مهٍل قبل 

 حلول األجل؟! 
 ي يديك منك؟!وما يجعل المقبور أشد تعظيماً لما ف

أال تسعى في تحرير رقبتك وفكاك رقك ووفاء 

 . (1)نفسك؟!

العاقل من كان يومه خيراً من أمسه  :وقال 

 . (2)وَعقَل الذم عن نفسه

 

 .13752ح 94ب 149ص 12مستدرك الوسائل: ج (1)

 .13753ح 94ب 150ص  12ستدرك الوسائل : جم (2)
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إن العاقل من نظر في يومه لغده، وسعى  :وقال 
في فكاك نفسه، وعمل لما البد منه، وال محيص له 

 . (1)عنه

رجال ال قوله تعالى:  عند تالوته ومن كالمه 

فلو مثلتهم لعقلك في مقاومهم (2) تلهيهم تجارة

المحمودة ومجالسهم المشهودة، وقد نشروا دواوين 
أعمالهم وفرغوا لمحاسبة أنفسهم على كل صغيرٍة 
وكبيرٍة، اُمروا بها فقصروا عنها، أو نُهوا عنها ففرطوا 
فيها، وحملوا ثقل أوزارهم ظهورهم فضعفوا عن 

ستقالل بها، فنشجوا نشيجاً وتجاوبوا نحيباً، يعجون إلى اال
ربهم من مقام ندٍم واعتراٍف، لرأيت أعالم هًدى 
ومصابيح دًجى، قد حفت بهم المالئكة وتنزلت عليهم 
السكينة، وفتحت لهم أبواب السماء، وأعدت لهم مقاعد 

ـ فحاسب نفسك لنفسك، فإن  المكرمات ـ إلى أن قال 

 .(3)س لها حسيب غيركغيرها من األنف

ال خير في العيش إال لرجلين: رجٍل  :وقال 

 

 .2714ح 3ف 6ب 1ق 149غرر الحكم ودرر الكلم : ص  (1)

 . 37سورة النور:  (2)

عند تالوته قوله تعالى:   من كالم لـه  222نهج البالغة، الخطب:  (3)

 ِيَُسب ُح لَهُ فِيَها بِاْلغُُدو  َواالََصال   َبَْيٌع َعن ِرَجاٌل ال  تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوال 

 . 37ـ   36سورة النور:  ..ِذْكِر هللاِ 
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 . (1)يزداد في كل يوٍم خيراً، ورجٍل يتدارك منيته بالتوبة

ً بعد  :وقال  ملعون مغبون من غبن عمره يوما

يوٍم، ومغبوط محسود من كان يومه الذي هو فيه خيراً 

 . (2)من أمسه الذي ارتحل عنه

 روايات الشريفة.إلى غيرها من ال

 

 ما وراء التجربة
التجربة هي المعلومات والمعارف التي يحصل عليها 

يشة األحداث التي تمر عليه بتعاقب ااإلنسان من خالل مع
حسنة أو سيئة، ولها دور مؤثر تجارب األيام، وتكون إما 

ه الدين  ،وتأمين سعادتهالشخص في حياة  وهذا ما يُقر 
  .والعلم

إيجابية يمكن للفرد أن يحس ن بها  فالتجارب ظاهرة
بمالحظة وذلك من أخطائه، ويقلل  أداء أعماله،من 

مما يوفر له السعادة   ،التجارب السابقة التي مر بها
المنشودة في حياته بالنجاحات المتكررة في تلك األعمال، 
فاإلنسان خلقه هللا تعالى وهو قادر على التطور، ليرتفع 

االت العُلى، بالتعليم والتعويد، بغرائزه ويبلغ بها الكم
وذلك باالستفادة من التجارب التي يمر بها، أو من 

 

 .  15باب محاسبة العمل ح 457ص 2الكافي: ج (1)

 .13748ح 94ب 148ص 12مستدرك الوسائل:ج (2)
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 تجارب اآلخرين.

فإن التجارب قد تكون شخصية، وقد تكون غيرية، 
 وفي الحديث الشريف: )العاقل من اتعظ بغيره(.

، قال: وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد هللا 

 شكا رجل إلى رسول هللا فقال: انظر (1)الحرفة .

 .(2)بيوعاً فاشترها ثم بعها، فما ربحت فيه فالزمه

: أن رجالً سأله فقال: يا رسول وعن رسول هللا 

ء إال حورفت فيه؟. فقال: هللا، إني لست أتوجه في شي

انظر شيئا قد أصبت فيه مرة فالزمه(3). قال: القرظ .

 .(4)فالزم القرظقال: 

إذا  ، قال: عبد هللا وعن بشير النبال، عن أبي 

 .(5)ء فالزمهرزقت في شي

: ربما وعن يحيى الحذاء، قال: قلت ألبي الحسن 

 

الحرفة بالضم: الحرمان كالحرفة بالكسر، والمحارف بفتح الراء:   (1)

مع مجالمحروم الذي إذا طلب ال يرزق، أو يكون ال يسعى في الكسب. 
 مادة حرف.  37ص 5البحرين: ج

 .22942ح 35ب 440ص 17وسائل الشيعة: ج (2)

مادة   286ص 4القرظ بالتحريك: ورق السلم يدبغ به األديم. مجمع البحرين: ج (3) 

 قرظ. 

 .10ح 1ف  15ص 2دعائم اإلسالم: ج (4)

 .3باب لزوم ما ينفع من المعامالت ح 168ص 5الكافي: ج (5)
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ء بحضرة أبي فأرى منه ما أغتم به؟. فقال: اشتريت الشي

 تنكبه وال تشتر بحضرته، فإذا كان لك على رجل حق
فقل لـه فليكتب: وكتب فالن بن فالن بخطه وأشهد هللا 

اهلل شهيداً، فإنه يقضى في حياته أو بعد على نفسه وكفى ب 

 .(1)وفاته

إذا نظر ، قال: وعن السكوني، عن أبي عبد هللا 
ً فليتحول إلى  الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا

 .(2)غيرها

 وعن الوليد بن صبيح، قال: سمعت أبا عبد هللا 

من الناس من رزقه في التجارة، ومنهم من رزقه يقول: 

 .(3)ومنهم من رزقه في لسانه في السيف،

 وكل هذه من مصاديق التجارب وسلوك الخبراء.
ومن هنا جاءت أهمية االستفادة من التجارب لضمان 

 حياة أفضل، ومواصلة السير نحو التكامل البشري.

كما أن التجربة تعتبر وسيلة ناجحة الستثمار الفطنة 
هور والذكاء، فهي تساعد على إنضاج العقل الطبيعي، وظ

ز الفعل، وبخزن الكثير من االستعدادات اإلنسانية إلى حي  
المعلومات التي يحصل عليها الشخص المجرب 

 

 .22944ح 35ب 441ص 17وسائل الشيعة: ج (1)

 .59ح 1ب 14ص 7تهذيب األحكام: ج (2)

 .22947ح 35ب 442ص 17وسائل الشيعة: ج (3)
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ومطابقتها للواقع الصحيح تصبح لديه عقلية ثانية وهي 

العقل عقالن عقل وفي الحديث:  العقلية التجريبية.

 .(1)الطبع وعقل التجربة

 

 عقل الطبع وعقل التجربة
 

ل هو ذلك النور الذي يجده العاقل في قيل: إن العق
ن سَ نفسه بعد أن لم يكن، وحين وجده شرع بمعرفة الحَ 
في  والقبيح والخير والشر..، ولكن هذا قول تقريبي

محدودة بما هم بشر ألن علوم البشر  تعريف العقل؛
اإلنسان العادي  ستطيع ي ؛ لذلك ال المكتسباتبمقدار 

  معرفة حقائق األشياء معرفة تامة.

وخير ما قيل في هذا المورد ما جاء عن األئمة 

فعن فوا لنا العقل جملة وتفصيالً، ، حيث عر   األطهار

ما  :قال  ؟ما ُسئل عن العقل ، عند اإلمام الصادق

 . (2)ُعبد به الرحمن، واكتسب به الجنان

الحديث إشارة إلى تفاعل القوى داخل هذا وفي 
رهما على الجوانح وتأثي  اإلنسان: )العقل والفطرة

( لتعطي هذه النتيجة المحمودة. فالعقول والجوارح

 

 .58ح 15ب 6ص 75بحار األنوار: ج (1)

 . 3حكتاب العقل والجهل  11ص 1الكافي: ج (2)
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تستعمل ما فُطرت عليه، فتسلك ما تألفه وتعرفه بحسب 
 طبيعتها، وهو ترتيب المعلومات الستنتاج المجهوالت. 

والذي فُطرت عليه العقول هو أن تستعمل مقدمات 
قعية. يقينية بالوجدان، الستنتاج المعلومات التصديقية الوا

وهذه هي العقول الفطرية، أو العقول الطبيعية، كما عبر 

العقل عقالن في حديثه:  أمير المؤمنينموالنا عنها 

عقل الطبع وعقل التجربة، وكالهما يؤدي إلى 

 .(1)المنفعة

سن والقبح كالحُ  ،والعقل الطبيعي هو موطن الكليات
ما و  ،العقليين، والخير والشر، وعدم اجتماع النقيضين

كان في عدادها من األحكام العقلية، وال يستطيع أن يحكم 
ن ويطور بزيادة المعلومات  بالجزئيات إال بعد أن يمر 

وعقل التجربة ما يرتبط بالجزئيات والتجارب. 
 والمصاديق.

 زيد بالعلم  ت العقل غريزة  : قال أمير المؤمنين

 . (2)التجاربب 

يولد وهو ال  الحديث إشارة إلى أن اإلنسانهذا وفي 
عن ثم ، الذي منحه هللا تعالىالعلم بعض يملك سوى 

طريق الحس يبدأ بالتعلم، فيحصل لديه علم متحصل 

 

 . 58ح 15ب 6ص 75بحار األنوار: ج (1)

 . 443ح 4ف 1ب 1ق 53غرر الحكم ودرر الكلم: ص (2)
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ومكتسب، عن طريق الفكر والنظر، فيبدأ اإلنسان بخزن 
المعلومات والتجارب، ويحكم بصحة مطابقتها للواقع أم  

ي وهذه المرحلة تعني أن اإلنسان امتلك العقل التجريب  ،ال
 .الشريف الذي أشار إليه الحديث

ونتيجة العقل التجريبي والطبيعي واحدة، وهي منفعة 
سن والقبح، النفس اإلنسانية. فالطبيعي يرشد النفس للحُ 

هذا الكون، وهو لخالق ويرشدها لمعرفة الحقيقة الكبرى 
هذا يفهم من هللا جل وعال، ويحكم بضرورة عبادته. و 

ما ُعبد به قال: حين   حديث اإلمام الصادق

، وبي ن النتيجة المترتبة عليه، وهي دخول الرحمن

 .الجنة
وبالعقل التجريبي نستطيع معرفة أسباب الحوادث، 
وتشخيص نتائجها، فنختار بناًء على ذلك الموقف 
المصيب الحسن، الذي ينسجم وفطرة اإلنسان انسجاماً 
تاماً. وعند ما ينسجم العقل والفطرة يتجه اإلنسان 
والمجتمع نحو التصاعد والتقدم. وهو أمر نافع للنفس 

 والمجتمع أيضاً.
 

 اختالف التجارب
ال تأتي عن مختلفة، فهي إن التجارب اإلنسانية 

طريق المؤثرات الخارجية واآلثار الحسية المتفرقة فقط، 
بل إن التجربة مؤلفة من مجموع التغييرات التي يوجدها 

لنا، ومجموع التغيرات في أعماوتؤثر المحيط الخارجي 
، إلى غير ذلك أعمالنا في المحيط الخارجي االتي تولده
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. وهذا كالم مجمل يحتاج إلى شيء من من األسباب
 التفصيل:

ً معينة تحيط بها، إما خارجة  إن لكل حادثة ظروفا
على أن يتصرف تجعله بحيث واختياره عن يد اإلنسان 

تكون بيد  وفقها، وهي تختلف من تجربة إلى أخرى، أو 
ب نفسه ً من  وتكون باختياره، المجر  وهي تختلف أيضا

 مجرب إلى آخر. 

تلك المجموعة األولى الظروف المختلفة من فمثال 
قتصادية أو االسياسية أو والظروف الالعناصر 

الخارجة  ...أو غيرها علمانيةالدينية أو الجتماعية أو اال
ن قد تكون مفردة أو مزدوجة مهي . و عن اختياره

سياسية واقتصادية مثالً، أو تكون مجتمعة كلها، إال 
 الحالة العلمانية والدينية فإنهما ال تجتمعان.

التجربة في جو متشنج فيقتضي التقية وما وقد تكون 
شاكل، أو يكون غير متشنج فيقتضي الصراحة. كذلك 

ً أو شتاًء. في ربما يختلف  وقت التجربة وزمانها صيفا

 ، وهكذا.(1)مان صدامزمان فرعون أو في ز

 

وأتعس نموذج للدكتاتوريين، صاغه الغرب المخلوع العراق طاغوت  (1)

وفق متطلبات المنطقة وظروفها السياسية، وحافظ علـى أمنـه الشخصي  
م( في قرية العوجة  1939ولد عام ) .فـي أدق الظروف وأحلك اللحظات

جنوب تكريت، نشأ نشأة غير سوية بشهادة كل من عرفه، انتمى إلى  
ض عناصر الحزب في محاولة فاشلة  حزب البعث واشترك مع بع

ومنها إلى  هرب إلى سوريا م( 1959الغتيال عبد الكريم قاسم عام )
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تردد على السفارة الكثر كان ي مصر. وخالل فترة بقائه في القاهرة
األمريكية، فقد ذكر في صحيفة الشرق األوسط ـ عن أحد كبار  

بي أن صدام هو  المسؤول العرلغ المسؤولين العرب ـ بأن عبد الناصر أب
كان دائم التردد على  وقد ، في المستقبل رجل أمريكا األول في المنطقة

السفارة األمريكية بالقاهرة، وأن المخابرات المصرية قد صورت 
 ورصدت كل تحركاته واتصاالته بالسفارة األمريكية.

صدام  كان وبعد نجاح االنقالب م(، 1968تموز  17اشترك في انقالب )  
مجموعة عبد الرزاق النايف  رفاق االنقالب، ول لتصفية المنفذ األ

، أي في  من انقالبهم بعد ثالثة عشر يوماً المشتركة في االنقالب، وذلك 
  تموز(. 30يوم )
ورئيساً  م(1970مجلس قيادة الثورة عام )رئيس نائباً لرسمياً  صدامعين 

رئيساً م( أصبح 1979حال غياب البكر عن البالد. وفي عام )للجمهورية 
، ألغى اتفاقية الجزائر التي وقعها للجمهورية بعد إقصاء البكر عن الحكم

م( فاندلعت حرب 1980جم إيران عام )( فها1975مع شاه إيران عام )
أحرقت األخضر واليابس، راح ضحيتها من  استمرت ثمان سنوات

الشعبين مايزيد على مليوني إنسان، وبعدما توقفت الحرب عاد صدام  
 باتفاقية الجزائر التي ألغاها!! واعترف
م( فاندلعت حرب الخليج الثانية، 1990عام )واحتلها الكويت هاجم 

بغية إخراجه   ي العراقبمهاجمة الجيش فقامت قوات الحلفاء بقيادة أمريكا 
من الكويت وتم ذلك، فلم تضع تلك الحرب أوزارها حتى كان العراق 

اة وفي كل بناه التحتية، يعاني من دمار شامل في جميع مرافق الحي
 تحت حصار طويل األمدالعراق ووضع وضحايا لم تضبط أعدادها، 

بقرار من مجلس األمن بحجة تدمير أسلحة الدمار الشامل التي طالما  
تبجح الطاغية صدام بها متوعداً أميركا وإسرائيل بحرقهم بها، والتي لم  

إبان انتفاضة عام  يستخدمها إال مع شعبه في حلبجة وباقي مدن العراق 
قدر عدد من قتل  حتى بوحشية ال مثيل لها، م( التي قمعها صدام 1991)

 ـ وقيل مليون ـ عراقي.  (ألف 500)ما يزيد على ب ىوأعدم واختف
م( 2003انهار نظام صدام واحتل العراق بحرب شنتها أميركا عام ) 

ن بالتحالف مع بريطانيا وبعض الدول األخرى، فهرب صدام وأعوانه م
المعركة، ألقي القبض عليه مختبئا في جحٍر تحت األرض كجرذ  
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كالمميزات  ،وكذلك نوعية المشتركين في التجربة
من صفات وآثار تاريخية  ابين الشعوب وما تحمله
 خارجة عن سلطة المجرب.

فمثالها ما يحمله  ،أما المجموعة الثانية من العناصر
ما فهي إ، وما يختاره من أفعال اإلنسان في داخله من فكر

ً ت أن  ً توحيديا وقد تكون شيطانياً إسالمياً،  كون إلهيا
أسس اإلنسان المؤمن تكون تجربته على فإلحادياً، 

ومبتنيات غير التي يحملها صاحب الفكر الوثني 
المشرك، كاإليمان والصبر والحلم، فاإليمان يجعل أقوال 
ً لألوامر والنواهي  اإلنسان وأفعاله في هذه الحياة وفقا

 اإللهية. 

في  ف عن أبي عبد هللا فقد جاء في الحديث الشري 

إنكم ال تكونون صالحين حتى  :الصالح خصال المؤمن
وال تصدقوا حتى  ،وال تعرفوا حتى تصدقوا ،تعرفوا

ً أربعةً  ضل  ،ال يصلح أولها إال بآخرها ،تسلموا أبوابا
ً بعيداً  إن هللا تبارك وتعالى  ،أصحاب الثالثة وتاهوا تيها

ل هللا إال الوفاء  وال يقب ،ال يقبل إال العمل الصالح
فمن وفى هلل عزوجل بشرطه  ،بالشروط والعهود

 
 

مذعور، بعد كل ذلك الجبروت والكبرياء والفرعنة التي اتسم بها طيلة 
حياته، وهذا حال الكثير من أركان نظامه الذين تم القاء القبض عليهم 
تباعاً، وهو مصير الطغاة، فاستراح الشعب منه ومن جرائمه، واليوم إذ  

بع هذا الكتاب يكون صدام الهدام ينتظر محاكمته ذليالً حقيراً يتم ط
 مذموماً مدحوراً، فالحمد هلل قاصم الجبارين. 
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واستعمل ما وصف في عهده نال ما عنده واستكمل ما 
إن هللا تبارك وتعالى أخبر العباد بطرق الهدى  ،وعده

 :فقال ،وأخبرهم كيف يسلكون ،وشرع لهم فيها المنار

ثم اهتدى ً  (1)وإني لغفاٌر لمن تاب وآمن وعمل صالحا

 إنما يتقبل هللا من   :الوق

فمن اتقى هللا فيما أمره لقي هللا مؤمناً بما جاء   (2)المتقين

فات قوٌم وماتوا قبل أن  ،هيهات هيهات .به محمٌد 

 ،وظنوا أنهم آمنوا وأشركوا من حيث ال يعلمون ،يهتدوا
ومن أخذ في  ،إنه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى

هللا طاعة ولي أمره  وصل ،غيرها سلك طريق الردى
فمن ترك طاعة  ،بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعته

وهو اإلقرار بما أنزل  ،والة األمر لم يطع هللا وال رسوله

 (3 )ُخذُواْ ِزينَتَُكْم ِعنَد ُكل  َمْسِجدٍ : من عند هللا عزوجل

 ،والتمسوا البيوت التي أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها اسمه

ِرَجاٌل ال  تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوالَ بَْيٌع َعن ِذْكِر  فإنه أخبركم أنهم 

َكـاةِ يََخافُوَن يَْوماً تَتَقَل ُب فِيِه اْلقُلُوُب   هللاِ َوإِقَاِم الص الَةِ َوإِيتَآِء الز 

ثم  ،إن هللا قد استخلص الرسل ألمره   (4)َواألْبَصارُ 

 

 .  82سورة طه:  (1)

 .  27سورة المائدة :  (2)

 31سورة االعراف: (3)

 .  37سورة النور :  (4)
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ْن أُ  :فقال ،استخلصهم مصدقين بذلك في نذره ٍة  َوإِن م  م 

تاه من جهل واهتدى من أبصر  (1)إِال  َخالَ فِيَها نَِذيرٌ 

فَإِن َها الَ تَْعَمى األْبَصاُر   :إن هللا عزوجل يقول ،وعقل

ُدور وكيف يهتدي من  (2)َولَـَِكن تَْعَمَى اْلقُلُوُب ال تِي فِي الص 

 ؟!لم يبصر وكيف يبصر من لم يتدبر

قروا بما نزل وأ ، وأهل بيته اتبعوا رسول هللا 
فإنهم عالمات األمانة  ،واتبعوا آثار الهدى ،من عند هللا

 واعلموا أنه لو أنكر رجٌل عيسى ابن مريم  ،والتقى
اقتصوا الطريق  ،وأقر بمن سواه من الرسل لم يؤمن

 والتمسوا من وراء الحجب اآلثار ،بالتماس المنار

 .(3)وتؤمنوا باهلل ربكم ،تستكملوا أمر دينكم

تأكيد تكون تجاربه نافعة الصالح بالؤمن والم
)صلوات هللا عليهم أجمعين( لآلخرين، كتجارب األنبياء واألئمة 

  .بشرالالصالحين من والعلماء و 

كون أما المشرك والملحد والفاسق وما أشبه ممن ت
على أساس اإللحاد  ةمبني فسقية  ةراً وثني افكأفكاره أ

فإن  والشيطانية، والمصالح الشخصية واألهواء النفسية
 ،التجارب القائمة على أساس كهذا تكون مضرة باآلخرين

 

 .   24سورة فاطر :  (1)

 46سورة الحج :  (2)

 . 6اإلمام والرد إليه ح باب معرفة 181ص 1الكافي : ج (3)
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كتجارب الطغاة على مر التاريخ وإن تلبس بعضها بلباس 
  الدين.

 

 فاشلةوناجحة  تان:تجرب
َوُكـال  ن قُص  َعلَْيَك ِمْن أَْنبَاِء  قال تبارك وتعالى: 

ُسِل َما نُثَب ُت بِِه فَُؤاَدَك َوَجآَءَك فِي َهـَِذِه اْلَحق  َوَمْوِعَظةٌ   الر 

 .(1)َوِذْكَرَى ِلْلُمْؤِمنِينَ 

، )على نبينا وآله وعليه السالم(في قصة النبي يوسف إن 
كان من  للتجربة النافعة، فيوسفللعبرة و خير مثال 
فإنه ابن النبي الموحدين، ومن ساللة النبيين، المؤمنين 

هللا في ، وكان يتميز بالجمال الخارق، فضرب يعقوب
قصته مع زليخا امرأة العزيز مثالً ومثاالً للعفة والشرف. 

 وخالصة القصة: 

المارة في البئر، والتقطه بعض  لقي يوسف اُ أن 

عزيز مصر، من باعوه و السي ارة، وحملوه إلى مصر 
 لزوجته: العزيز فقال 

 ًأَْكِرِمي َمثَْواهُ َعَسى أَْن يَْنفَعَنَا أَْو نَتَِّخذَهُ َولَدا  (2)  ،وربياه

فلما بلغ أشده هوته امرأة العزيز، وكانت ال تنظر إلى 
يوسف امرأة إال هوته، وال رجل إال أحبه لشدة جماله، 

 

 .  120سورة هود :  (1)

 .21سورة يوسف:  (2)
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وكان يمتنع  فراودته امرأة العزيز عن نفسه عدة مرات
أشد األمتناع، ولكن الشيطان ما يزال يوسوس في صدر 

ألخيرة وفي المرة ا امرأة العزيز ويزين لها الفاحشة،
قامت وألقت مالءة على صنم لها في الغرفة، فقال لها 

 : ما تعملين؟  يوسف

ً لكي ال يرانا، فإني  قالت: أُلقي على هذا الصنم ثوبا
 .استحي منه

: أنت تستحين من صنم ال يسمع وال  فقال يوسف

يبصر، وال أستحي أنا من ربي؟! فوثب َوَعَدا، َوَعَدت 
امرأة  فقالت ى هذه الحالة، خلفه، وأدركهما العزيز عل

، فقال يوسف  (1)َما َجَزاُء َمْن أََراَد بِأَْهِلَك ُسوءاً العزيز: 

 :للعزيز  ِهَي َراَوَدتْنِي َعْن نَْفِسي(2)  فألهم هللا يوسف

  أن قال للملك: سْل هذا الصبي في المهد، فإنه يشهد
 أنها راودتني عن نفسي. فسأل العزيز الصبي، فأنطقه هللا

إِْن َكاَن قَِميُصهُ قُدَّ ِمْن  حتى قال:   في المهد ليوسف
َوإِْن َكاَن قَِميُصهُ قُدَّ ِمْن ُدبٍُر   *قُبٍُل فََصَدقَْت َوُهَو ِمَن اْلَكاِذبِيَن 

اِدقِينَ  ، فلما رأى العزيز قميص   (3)فََكذَبَْت َوُهَو ِمَن الصَّ

ْن َكْيِدُكنَّ إِنَّ  إِنَّهُ مِ تخرق من دبر قال المرأته:  يوسف 

 

 .25سورة يوسف:  (1)

 .26سورة يوسف:  (2)

 . 27ـ 26سورة يوسف:  (3)



 
 
 

 

36 

 . (1)، (2)َكْيَدُكنَّ َعِظيمٌ 

هذه المحنة، فكانت من  وهكذا نجا النبي يوسف 
إيمانه باهلل تعالى الذي أنقذه تجربته ناجحة، وذلك لشدة 

ً يأخذونه ويوضع  من الموت في البئر وهي أ له أناسا
موضع التقدير عند العزيز بحيث يأتمنه على عرضه 

هذا اإليمان استطاع النجاة من الرذيلة،  وملكه. وبفضل

 .(3)ومن ثم الحظوة بموضع التقدير عند الملك

وفي هذه القصة تجربتان، ناجحة وهي تجربة يوسف 
  ،حيث يلزم على كل شاب أن يتعلم اإليمان منه

وتجربة فاشلة وهي تجربة امرأة العزيز حيث أرادت  
 المعصية وفشلت دنيوياً وأخروياً.

الكريم يحث اإلنسان المؤمن على التدبر  إن القرآن
من التجارب القرآنية، لالستفادة  الكتاب الحكيم في قصص
لَقَْد َكاَن فِي قََصِصِهْم ِعْبَرةٌ الُْوِلي األْلبَاِب َما  قال تعالى: 

ً يُْفتََرَى َولَـَِكن تَْصِديَق ال ِذي بَْيَن يََدْيِه َوتَْفِصيَل ُكل   َكاَن َحِديثا

 .  (4)َوُهًدى َوَرْحَمةً ل قَْوٍم يُْؤِمنُونَ َشْيٍء 

تنبيه لكل إنسان جميل أن ال  وفي قصة يوسف 

 

 .28سورة يوسف:  (1)

 سورة يوسف . 342ص 1انظر تفسير القمي : ج (2)

سورة   123ص 12للمزيد راجع تفسير تقريب القرآن الى األذهان: ج (3)

 يوسف.

 .  111سورة يوسف :  (4)
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يغتر بجماله، وال يطلق العنان لغريزته الجنسية، بل يحك م 
عقله على شهوته، ويفكر في عواقب األمور، كذلك 
ً في الصبر على االبتالء  تعطينا اآليات الكريمة درسا

 وحكمه. واالمتثال لقضائهاإللهي في التكليف 

وفي هذه القصة أيضاً جانب آخر، وهو الفشل في 
االختبار للشهوة الجنسية، واالغترار بالجمال الذي كانت 
تحمله زليخا. وهي مثال للتجربة الفاشلة والضارة؛ 

بعفته وطهارته وصبره على االبتالء اجتباه  فيوسف 
برؤية  على يعقوب ربه للنبوة، ومل كه، ومن  عليه و 

 أحدهما لآلخر.

كما  ليوسف والعاقبة الحسنة وهكذا كانت النتيجة 

أُ   في قوله تعالى: َوَكذَِلَك َمكَّنَّا ِليُوُسَف فِي األْرِض يَتَبَوَّ

 ِمْنَها َحْيُث يََشاُء نُِصيُب بَِرْحَمتِنَا َمْن نََشاُء َوالَ نُِضيُع أَْجَر  

 .  (1)اْلُمْحِسنِينَ 

دنيا، أما في اآلخرة؛ فقد جاء في هذا ما يختص بال

َوالَْجُر اآلَِخَرةِ َخْيٌر ِللَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا   قوله تعالى:

 .  (2)يَتَّقُونَ 

على هللا تعالى فضله وتعليمه  ولم ينكر يوسف 

ِ قَْد آتَْيتَنِي ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمتَنِي ِمْن  إذ قال:  والعناية به َرب 

 

 .56سورة يوسف:  (1)

 .57سورة يوسف:  (2)
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ْنيَا  تَأِْويِل األحَ  اِديِث فَاِطَر السََّمَواِت َواألْرِض أَْنَت َوِلي ِي فِي الدُّ

اِلِحينَ  ً َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ ثم يتوجه  .  (1)َواآلَِخَرةِ تََوفَّنِي ُمْسِلما

د نعم عليه، ويعد  أالى هللا سبحانه، يشكره ما  يوسف 

ِ قَْد آتَْيتَ له حسن الخاتمة، قائالً يا ألطفه به، ويس نِي  َرب 

َوَعلَّْمتَنِي  بعض ملك الدنيا وسلطانها،  :أي ِمَن اْلُمْلكِ 

نت أليه، إ، بما تؤول تتفسير المناما ِمْن تَأِْويِل األَحاِديثِ 

خالقها ومبدعها، فلك  َواِت َواألْرِض افَاِطَر السَّمَ ربي 

 الخلق ومنك األمر والفضل 

 َأَْنت  دون سواك َي لي ِ و  وني، الذي يتولى كل شؤ

ْنيَا َواآلَِخَرةِ كما تولى خلق السماوات واألرض    فِي الدُّ

صالح حالي، وفي اآلخرة سعادتي إتتولى في الدنيا 

يارب، أي خذ روحي ـ وقت موتي ـ  تََوفَّنِيونجاتي 

 ً  لك في جميع األمور  ُمْسِلما

 َوأَْلِحْقنِي  إذا توفيتني َاِلِحين الذين هم األنبياء  بِالصَّ

قصة تنتهي األئمة والشهداء، ومن في زمرتهم، وهنا و 

والتجارب وقد كان فيها من العبر والعظات   يوسف

بلغ الدروس لمن أراد أن يسلك أالشيء الكثير، وهي من 

 سبل الحياة بكل 

طهارة ونظافة، ففيها التنبيه على الطهارة وعاقبتها، 

 .(2)واللوث وعاقبته

 

 .101سورة يوسف:  (1)

 سورة يوسف.   56ص 13تفسير تقريب القرآن الى األذهان: ج (2)
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 المقدمات والنتائج 
مقدمات تؤثر على نتيجة العمل، ولكن ربة تج لكل إن 

المقدمات على رأي المناطقة، وفي ألخس النتيجة تابعة 
في اآليات إشارة إلى تأثير المقدمات وذلك القرآن الكريم 

الشريفة التي تتحدث عن السنن الكونية، كما في قوله 

  َما بِأَْنفُِسِهمْ  إِنَّ هللاَ الَ يُغَي ُِر َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَي ُِرواتعالى: 
، فاآلية واضحة الداللة على أن النتيجة، وهي تغيير ما (1)

على المقدمة، وهي تغيير ما باألنفس،  ةبالقوم، متوقف
فإن قوله تعالى: وكيف ما يكون التغيير تكون النتيجة، 

 ٍإِنَّ هللاَ الَ يُغَي ُِر َما بِقَْوم  ،أي الحالة التي هي نازلة بقوم
ذل، نعمة أو نقمة، رفعة أو انحطاط، صحة أو  من عز أو

 :أي َحتَّى يُغَي ُِروا َما بِأَْنفُِسِهمْ مرض، إلى غيرها 
وا واجتهدوا جد   فإذانفسهم، أب  م عليهايغيروا الحالة التي ه

ورثهم أكسلوا  وإذاورثهم العز والسيادة، أفي العمل، 
ورثهم أذا تناولوا المحرمات إاالنحطاط والذلة، و 

ن كل إورثهم الصحة، وهكذا، فأذا اتقوا إمراض، و األ
نما هي وليدة عمل الفرد إحالة فردية أو اجتماعية، ف

 .(2)والجماعة

 

 . 11سورة الرعد:  (1)

 سورة الرعد.   83ص 13تقريب القرآن إلى األذهان: ج  (2)
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َلْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمنُوا َواتَّقَْوا  وكذلك قوله تعالى: 

قوله تعالى  ، (1)لَفَتَْحنَا َعلَْيِهْم بََرَكاٍت ِمَن السََّماِء َواألْرِض 

 : َنُوا آم  باهلل تعالى وبأنبيائهأي َواتَّقَْوا معاصيه، 

لَفَتَْحنَا َعلَْيِهْم بََرَكاٍت ِمَن السََّماِء   وعملوا الصالحات

الخير  فتحالخيرات النامية، و  هي: البركات َواألْرِض 

من السماء بكثرة األمطار وطيب الهواء، وفتحه من 

إلى  ،نر العيو خراج النبات والثمار وتفج  إاألرض ب 

غيرهما من الخيرات المادية والمعنوية كاستجابة الدعاء  

بلطفه سبحانه،  ونحوها، وهذا إلى جنب كونه معنوياً 

سباب الظاهرة، فإن اإليمان والتقوى كذلك يكون باأل

خوة وهي توجب األ ،يوجبان سيادة مناهج هللا تعالى

، منسببان ازدهار الحياة وتعميم الرفاه واألي والتعاون مما 

َولَـَِكن   كما أن الكفر والعصيان سببان لعكس ذلك

 فَأََخْذنَاُهْم بَِما َكانُواْ يَْكِسبُونَ  الرسل ولم يؤمنواب  َكذ بُواْ 

  .(2)أي بسبب كسبهم المعاصي واآلثام

وهذه اآلية المباركة تبين عالقة النتيجة وهي فتح 
. البركات من السماء واألرض، بالمقدمة التي هي اإليمان

تبتني على المقدمات، فيها نتائج فإن الالتجربة تكون كذلك 
ب في مجموع  وهذه المقدمات هي تأثير الشخص المجر 

 

 . 96سورة األعراف:  (1)

 سورة األعراف.   17ص 9: ج تقريب القرآن إلى األذهان  (2)
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لتجربة، فيصي رها وفق المباني المؤثرة في االعوامل 
التي تعطي السليمة االعتقادية لدى الشخص، تلك المباني 

كتغيير مصدر التأثير في  ،نتائج صحيحة لذلك الموقف
، أو تحويل الموقف من صحيح ث إلى مصدر آخرالحد

في    حالة الشدة إلى اللين، كما فعل الرسول األكرم
تجربته الرائعة عند فتح مكة، حيث استخدم الالعنف مع 

سوف يقتلهم ويبيح  المشركين، الذين ظنوا أن الرسول 
 هللا أموالهم، كما فعلوا هم بالمسلمين ففاجأهم رسول 

 فأنتم  ؛اذهبوابقوله: 

، وبذلك غي ر الموقف من الشدة المتوقعة  (1)!الطلقاء

والمستحقة للمشركين األعداء الذين طالما آذوه وطاردوه 
على العكس مما  ،إلى اللين والرحمة والرأفة وشردوه

 .وبحق أصحابه من المسلمين اقترفوه بحقه 
المصدر بأن يرجع سعد بن عبادة،  فأمر رسول هللا 

ب والخوف في نفوس الناس، الذي كان  الباعث للرع
: اليوم يوم الملحمة ينادي حامالً للراية يوم الفتح وهو

إلى مصدر باعث لالطمئنان، حيث  (2)اليوم تسبى الحرمة

أدرك سعداً فخذ  : ألمير المؤمنين  قال رسول هللا 
 ً  . فأخذها علي الراية منه، وأدخلها إدخاالً رقيقا

اليوم يوم المرحمة منادياً:   بيوأدخلها كما أمر الن 

 

 .  2باب أقل ما يجب فيه الزكاة ح 513ص 3الكافي : ج (1)

 . 22ضمن ح 26ب 130ص  21 بحار األنوار: ج (2)
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، وفي هذين الموقفين تكتمل  (1)اليوم تُصان الحرمة

 ، ونرى كيف أن الرسول الصحيحة الصورة للتجربة
استطاع أن يضع المقدمات الصحيحة، ويؤثر في العوامل 
الخارجية ويغيرها وفق مبناه الفكري االعتقادي الذي  

َوَما تابه العزيز: أرسله به رب العزة، حيث قال في ك

. لتأتي النتائج الصائبة   (2)أَْرَسْلنَاَك إِالَ َرْحَمةً ِلْلعَالَِمين

ً في اإلسالم، وهو هدف الرسول  بدخول الناس أفواجا
  . العظيم

 

 المجازفةبين التجربة و
ومن هنا يظهر أن التجربة الناجحة مبتنية على 

خير  :قال أمير المؤمنين  مقدمات ناجحة ومؤثرة..
من شاورت ذوو الن هى والعلم وأولو الت جارب 

 . (3)والحزم

فال تبتني على ذلك، وإنما هي والتهور أما المجازفة 
مخاطرة بالنفس، والتعامل مع األحداث بال ضوابط أو 
ً ما تنتشر في أوساط  قوانين عقالئية. وهذه الحالة غالبا

 

 2الغزوة الخامسة. وشجرة طوبى : ج 201راجع األنوار العلوية: ص (1)

 في فتح مكة.   25المجلس  303ص

 .107سورة األنبياء:  (2)

 .10076ح 1ف 4ب 6ق 442م: صغرر الحكم ودرر الكل (3)
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الجسمي  نموهمفي بداية تفتحهم و خاصة الشباب، 
العقلي، حيث إن أعمارهم تتراوح بين السابعة عشر و 

والثامنة عشر، وهي جزء من مرحلة المراهقة التي يمر 
بها الشباب. ومن سمات هذه المرحلة عدم النضوج 

، وتشوش األفكار، وعدم االتزان في التصرفات.  الكافي
في األمور  ةروح الشباب الراغب مع وهذه تتالءم 

ربما أفكارهم. فهم مع يدة تتفق المجهولة، ألنها أشياء جد
يفضلون المجهول على المعلومات التجريبية، ويتعاملون 

بالعواطف واألحاسيس التي تحكمهم في كثير من األحيان 
 بقوة، بعيداً عن االتزان والتعقل.

بهذه الكيفية مع األحداث التي يتعامل فاإلنسان الذي 
ته، حسب ما تمليه عليه عواطفه واحساساأي  ،تواجهه

ً يتصرف على  باإلضافة إلى عدم امتالكه فكراً واضحا
أساسه، فيخوض الحدث بصفة المغامرة والمجازفة، ال 

أو  بصفة العقالنية واالتزان ومن دون أي تخطيط مسبق
، فيدخل الحدث وهو فاقد إلمكانية التأثير في تجربة سابقة

 المحيط، تكون النتائج معكوسة بخالف ما يريد.

  رأي الرجل على قدر : أمير المؤمنينقال اإلمام 

 . (1)تجربته

الذي لم حيث يستفاد من هذا الحديث الشريف أن 
له، فتتسم سديد ه التجارب والمواقف، فإنه ال رأي صح مت 

 

 . 10146ح 3ف 4ب 6ق 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (1)
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أعماله ومواقفه بطابع المخاطرة والمجازفة، ويكون مثله 
ً كالذي يرمي  نفسه في البحر، وهو ال يعرف ب تماما

إال إذا  يغرق ويموت، ي كثير من األحيان فالسباحة، فهو 
 ؛لبر األمانأنجاه هللا سبحانه فأرسل إليه من يوصله 

ولذلك فإن العقل يفرض على اإلنسان الذهاب لتحصيل 
مقدمات السباحة مثالً، من التمرن والتعلم على فنون 
السباحة وما شابه من األساليب والمقدمات التي تساعد 

يل النتيجة، وأما غير ذلك فهو اإلنسان بلوغ هدفه وتحص
 مجازفة وتهور.

 
 التجربة وأهميتها 

في مدح  في الغرر عن موالنا أمير المؤمنين 

 التجربة وحفظها روايات عديدة، منها:

 . (1)األمور بالتجربة :قال 

 .(2)األمور أشباه :وقال 

التجارب ال تنقضي والعاقل منها في   :وقال 

 . (3)زيادة

 

 .10135ح 3ف 4ب 6ق 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (1)

 .10136ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (2)

 .10138ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (3)
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 . (1)األيام تفيد التجارب :وقال 

 . (2)العقل حفظ التجارب :وقال 

 . (3)حفظ التجارب رأس العقل :وقال 

 . (4)الحزم حفظ التجربة :وقال 

 .   (5)من حفظ التجارب أصابت أفعاله :وقال 

 . (6)من الحزم حفظ التجربة :وقال 

 . (7)المجرب أحكم من الطبيب :وقال 

 . (8)أي الرجل على قدر تجربتهر :وقال 

 . (9)ليس كل من رمى يصيب :وقال 

 . (1)الظفر بالحزم و الحزم بالتجارب :وقال 

 

 10139ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (1)

 10140ح 3ف 444لحكم ودرر الكلم: صغرر ا (2)

 .10141ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (3)

 .10142ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (4)

 10143ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (5)

 .10144ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (6)

 .10145ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (7)

 .10146ح 3ف 444درر الكلم: صغرر الحكم و (8)

 .10147ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (9)
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 . (2)التجارب علم مستفاد :وقال 

 . (3)التجربة تثمر االعتبار :وقال 

 . (4)العاقل من وعظته التجارب :وقال 

 . (5)في كل تجربة موعظة :وقال 

 . (6)كفى عظة لذوي األلباب ما جربوا : وقال

ً  :وقال   . (7)كفى بالتجارب مؤدبا

 . (8)أملك الناس لسداد الرأي كل مجرب :وقال 

 . (9)ثمرة التجربة حسن االختيار :وقال 

 . (10)من قل ت تجربته خدع :وقال 

 
 

 .10148ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (1)

 .10149ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (2)

 .10150ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (3)

 .10151ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (4)

 .10153ح 3ف 444الكلم: صغرر الحكم ودرر   (5)

 .10154ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (6)

 .10155ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (7)

 .10156ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (8)

 .10157ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (9)

 .10158ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (10)
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 . (1)من يجرب يزدد حزما :وقال 

 . (2)ت غرتهمن كثرت تجربته قل   :وقال 

من أحكم التجارب سلم من  :وقال 

 . (3)المعاطب

من غني عن التجارب عمي عن  :وقال 

 .(4)العواقب
 

 الحاجة إلى أصحاب التجارب

عليك بمجالسة  : قال اإلمام أمير المؤمنين

م عليهم بأغلى الغالء،  أصحاب التجارب، فإنها تقو 

 .(5)وتأخذها منهم بأرخص الرخص

ذا الحديث الشريف يبين لنا ضرورة االستفادة  إن ه
 ،حصلوا عليها بالمشقة والعناءالذين من تجارب 

في   واالتعاظ بها. وهي من صفات العقالء، حيث قال

 

 .10159ح 3ف 444م: صغرر الحكم ودرر الكل (1)

 .10160ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (2)

 .10161ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (3)

 .10162ح 3ف 444غرر الحكم ودرر الكلم: ص (4)

 . 846باب الحكم والمواعظ ح 335ص  20نهج البالغة: ج شرح (5)
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 .(1)العاقل من وعظته التجاربإنما مورد آخر: 

وعادة فإن كبار القوم هم أصحاب التجارب وعلى 
 اإلنسان أن يجالسهم ويستفيد منهم.

: لماذا نحتاج إلى تجارب ربما يقول الشخصو 
 الكبار؟ 

إن الجواب عن هذا السؤال يرتبط بمراحل نمو 
فالذي يحتاج  وغيرها، شخصية اإلنسان وتغيراته النفسية

إلى صاحب الخبرة هو اإلنسان القليل الخبرة في هذه  
المشكلة أو تلك أو جميع المشاكل. وهؤالء على نوعين؛ 

الذين ليست لديهم الخبرة بالحياة،  أولهما: بعض الشباب
ر، حيث إن التغيرات في فوالذين يبدأون تجاربهم من الص

مرحلة البلوغ تغي ر اإلنسان شكالً وحجماً، فتتولد لهم 
ال يهتمون قد مجاالت نفسية خاصة يتعاملون بها، فهم 

بالعقل ويستصغرون أحكامه، فتكون تصرفاتهم غير 
ً وأكثر  مو أكبر منهيرفضون مساعدة من هفمتزنة،  سنا

ً منهمتجربة، وهذا  ولكن على ذوي ؛ قد يكون طبيعيا
 العقول أن يرشدوهم إلى الصواب. 

والنوع الثاني: هم ذوو الخبرة بالحياة، لكن بشكل 
 غير كاف، فيحتاجون إلى من هو أكثر خبرة منهم. 

نها من  وهنا يجب أن يلتفت اإلنسان إلى نفسه، ويُحص 
ية التي تمنع من االلتفات لتجارب األمراض األخالق
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اآلخرين وسماع كالمهم، كالتكبر والغرور والعناد، 
قضية منطقية  التجارب ويوطنها على قبول ذلك؛ ألن

فسر ي بماذا فيسير عليها العقالء، حاضراً وماضياً، وإال 
وجود المعلمين والمدربين والمرشدين وأصحاب الخبرة 

تجارب اآلخرين العلمية إنها االستفادة من في المجتمع؟ 
 والعملية.

فالحاجة للكبار ليست تقليدية، بل ضرورة حياتية  اً،إذ
وهذا أمر فطري في  ،تصب في كمال وسعادة اإلنسان

 تكوين اإلنسان بحيث ال يمكن االستغناء عنه أو التنكر له.

أن يستفيد من له  وخالصة القول: إن اإلنسان البد  

، واألولياء  بها األنبياءالتجارب الناجحة، التي جاء 

فإن سيرة المبادئ اإلسالمية الواضحة تؤكد على ذلك و 

تبين كل ما هو خير  واألئمة األطهار   رسول هللا
فتحث اإلنسان إلى  ،لإلنسان وتبعده عن كل ما هو شر

الوحدة، واألخوة، والحرية، واالكتفاء الذاتي، والعفو، 
تفادة من عقول واالستشارة، واالسومكارم األخالق، 

متابعة أولئك العظماء في أفعالهم وآثارهم اآلخرين، فإن 
ً مستفاداً عند  العظيمة حياتهم ةفي مسير ، تكون لنا علما

خوض تجاربنا، وتمسكنا بالشريعة اإلسالمية... ومتابعة 
تجارب الصالحين من عباد هللا تعالى، وسيرة علمائنا 

لبناء مقدمة  تكوناألعالم الماضين منهم والحاضرين، 
نورث كما أن علينا أن النفس وبناء المجتمع اإلسالمي، 

منها  ااألجيال القادمة أيضاً علماً وتجارب ناجحة ليستفيدو 
  في حياتهم..
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 الوصايا تجارب العظماء
ومن هنا نرى العظماء كانوا يوصون لغيرهم 
بتجاربهم، ويتركون وصايا ألوالدهم ولسائر الناس بما 

لح الدين والدنيا، حتى يجعلوا في أيديهم يرونه من صا
 تلك التجارب التي حصلوا عليها في حياتهم.

كما يشاهد ذلك بوضوح في وصايا لقمان البنه، 

وألبي  ألمير المؤمنين  وكذلك في وصايا رسول هللا 

لولده اإلمام  ، وهكذا وصايا أمير المؤمنين ذر 

اريخ األنبياء ، إلى غير ذلك مما هو كثير في ت  الحسن 

 وتاريخ العلماء والصالحين. واألئمة 

من يوصيه:  لإلمام الحسن قال أمير المؤمنين 

الوالد الفان، المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، 
الساكن مساكن الموتى، والظاعن عنها غداً، إلى المولود 
المؤمل ما ال يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض 

قام ورهينة األيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا األس
وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت، وحليف 
الهموم وقرين األحزان، ونصب اآلفات وصريع 
الشهوات وخليفة األموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من 
إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي، وإقبال اآلخرة إلي 

اي واالهتمام بما ورائي، غير ما يزعني عن ذكر من سو 
أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني 
رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، 
فأفضى بي إلى جد ال يكون فيه لعٌب وصدٍق ال يشوبه 
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كذٌب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئاً لو 
من أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني 

أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي، 
فإني أوصيك مستظهراً به إن أنا بقيت لك أو فنيت، 

بتقوى هللا أي بني ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره 
واالعتصام بحبله، وأيُّ سبب أوثق من سبب بينك وبين 
هللا إن أنت أخذت به، أحي قلبك بالموعظة، وأمته 

ه  ِ ره بالحكمة، وذللـه بذكر بالزهادة، وقو  ِ باليقين، ونو 
ره  الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذ ِ
صولة الدهر وفحش تقلب الليالي واأليام، واعرض عليه 

ره بما أصاب من كان قبلك من أخبار الماضين ، وذك ِ
األولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا 

ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن وعما انتقلوا وأين حلوا 
األحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليٍل قد صرت 
كأحدهم، فأصلح مثواك وال تبع آخرتك بدنياك ودع القول 
فيما ال تعرف، والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن 
طريٍق إذا خفت ضاللته، فإن الكف عند حيرة الضالل  

روف تكن من أهله، وأمر بالمعخيٌر من ركوب األهوال، 
وأنكر المنكر بيدك ولسانك وباين من فعله بجهدك، 
وجاهد في هللا حق جهاده وال تأخذك في هللا لومة الئم، 

د وخض الغمرات للحق حيث كان،  وتفق ه في الدين، وعو 
نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في 
الحق، وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك؛ فإنك 
تلجئها إلى كهٍف حريٍز ومانٍع عزيٍز، وأخلص في المسألة 
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لربك فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر االستخارة، 
وتفهم وصيتي وال تذهبن عنك صفحاً؛ فإن خير القول ما 

 نفع. 

واعلم أنه ال خير في علٍم ال ينفع، وال ينتفع بعلٍم ال 
 ً  يحق تعلمه، أي بني، إني لما رأيتني قد بلغت سنا
ً بادرت بوصيتي إليك، وأوردت  ورأيتني أزداد وهنا
خصاالً منها قبل أن يعجل بي أجلي دون أن أفضي إليك 
بما في نفسي، أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في 
جسمي، أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا، 
فتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحدث كاألرض 

ٍء قبلته، فبادرتك باألدب قبل ن شيالخالية ما ألقي فيها م
أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، لتستقبل بجد رأيك من األمر 
ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت 
مئونة الطلب وعوفيت من عالج التجربة، فأتاك من ذلك 

 ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. 

 قبليم أكن عمرت عمر من كان أي بني، إني وإن ل
فقد نظرت في أعمالهم، وفكرت في أخبارهم وسرت في 

حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من  آثارهم،
أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو 
ذلك من كدره، ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل 

، وتوخيت لك جميله، وصرفت عنك (1)أمٍر نخيله

 

له وانتََخله: َصفَّاه واختاَره؛ وكل ما ُصف َِي  ل الشي نَخَ  (1) َء يَْنُخله نَْخالً وتَنَخَّ
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جهوله، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد  م
الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك، أن يكون ذلك وأنت 
مقبل العمر ومقتبل الدهر، ذو نيٍة سليمٍة ونفٍس صافيٍة، 
وأن ابتدئك بتعليم كتاب هللا عزوجل وتأويله، وشرائع 
اإلسالم وأحكامه، وحالله وحرامه، ال أجاوز ذلك بك إلى 

  غيره ...

ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من 
أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك 
على ما كرهت من تنبيهك لـه أحبَّ إليَّ من إسالمك إلى 
أمر ال آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك هللا فيه 

 لرشدك، وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه.

ا بني، أن أحب ما أنت آخذٌ به إلي من واعلم ي 
وصيتي: تقوى هللا، واالقتصار على ما فرضه هللا عليك، 
واألخذ بما مضى عليه األولون من آبائك والصالحون من 
أهل بيتك؛ فإنهم لم يدعوا أن نظروا ألنفسهم كما أنت 
ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى  

اك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك األخذ بما عرفوا واإلمس
أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبك ذلك 
بتفهٍم وتعلٍم ال بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ 
قبل نظرك في ذلك باالستعانة بإلهك والرغبة إليه في  

 
 

ل منه. والنَّْخل: تَْنِخيلُك  ل، والنُّخالة: ما تُنُخ ِ ليُْعَزل لُبابُه فقد انتُِخل وتُنُخ ِ
ء: استقصبت الدقيَق بالُمْنُخل ِلتَْعِزل نخالته عن لُبابه.  وانتََخْلُت الشي 

ْلتُه: تََخيَّْرته. لسان  أَفضله  . نخل مادة  651ص 11العرب: ج، وتَنَخَّ
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توفيقك، وترك كل شائبٍة أولجتك في شبهٍة، أو أسلمتك 
قد صفا قلبك فخشع وتم رأيك  إلى ضاللٍة، فإن أيقنت أن

فاجتمع، وكان همك في ذلك هماً واحداً فانظر فيما فسرت 
لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك 
وفكرك فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، 
وليس طالب الدين من خبط أو خلط واإلمساك عن ذلك 

 أمثل، فتفهم يا بني وصيتي... 

أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق واعلم 
هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو 
المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إال على ما جعلها هللا 
عليه من النعماء واالبتالء، والجزاء في المعاد أو ما شاء  
مما ال تعلم، فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على 

فإنك أول ما خلقت به جاهالً ثم علمت، وما أكثر  جهالتك؛
ما تجهل من األمر ويتحير فيه رأيك، ويضل فيه بصرك 
ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك 

 وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك.

واعلم يا بني أن أحداً لم ينبئ عن هللا سبحانه كما أنبأ 

ه رائداً وإلى النجاة قائداً، فإني ، فارض ب عنه الرسول 
لم آلك نصيحة وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن 

 اجتهدت مبلغ نظري لك.

واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك ألتتك رسله، 
ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، 
ولكنه إله واحد كما وصف نفسه ال يضاده في ملكه أحد، 

اً ولم يزل، أول قبل األشياء بال أولية، وآخر وال يزول أبد
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بعد األشياء بال نهاية، عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة 
قلب أو بصر. فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن 
يفعله في صغر خطره، و قلة مقدرته وكثرة عجزه، 
وعظيم حاجته إلى ربه في طلب طاعته، والخشية من 

خطه، فإنه لم يأمرك إال بحسن، ولم عقوبته والشفقة من س
 ينهك إال عن قبيح.

يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها، وزوالها 
وانتقالها، وأنبأتك عن اآلخرة وما أعد ألهلها فيها، 
وضربت لك فيهما األمثال لتعتبر بها وتحذو عليها، إنما 
مثل من خبر الدنيا كمثل قوٍم سفٍر نبا بهم منزل جديب 

ً مريعاً، فاحتملوا وعثاء  فأموا ً وجنابا منزالً خصيبا
الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم 
ٍء ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم، فليس يجدون لشي

من ذلك ألماً، وال يرون نفقةً فيه مغرماً، وال شيء أحب 
إليهم مما قربهم من منزلهم وأدناهم من محلتهم.. ومثل 

ها كمثل قوٍم كانوا بمنزٍل خصيٍب فنبا بهم إلى من اغتر  ب
ٌء أكره إليهم وال أفظع عندهم من منزٍل جديٍب، فليس شي

 مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليه. 

ً فيما بينك وبين غيرك،  يا بني، اجعل نفسك ميزانا
فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، وال 

كما ال تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن تظلم 
إليك واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك وارض 
من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، وال تقل ما ال تعلم 

 وإن قل ما تعلم، وال تقل ما ال تحب أن يقال لك. 
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واعلم، أن اإلعجاب ضد الصواب وآفة األلباب، 
لغيرك، وإذا أنت هديت فاسع في كدحك، وال تكن خازناً 

 لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك. 
ً ذا مسافٍة بعيدةٍ ومشقٍة  واعلم، أن أمامك طريقا
شديدةٍ، وأنه ال غنى بك فيه عن حسن االرتياد وقدر 
بالغك من الزاد مع خفة الظهر، فال تحملن على ظهرك 
فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وباالً عليك، وإذا وجدت من 

فيوافيك به  القيامةن يحمل لك زادك إلى يوم أهل الفاقة م
غداً حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمله إياه، وأكثر من 
تزويده وأنت قادٌر عليه؛ فلعلك تطلبه فال تجده، واغتنم 
من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم 

 عسرتك. 

واعلم أن أمامك عقبةً كئوداً، المخف فيها أحسن حاالً 
ل، والمبطئ عليها أقبح حاالً من المسرع، وأن من المثق

مهبطك بها ال محالة، إما على جنٍة أو على ناٍر، فارتد 
لنفسك قبل نزولك، ووطئ المنزل قبل حلولك، فليس بعد 

 الموت مستعتٌب، وال إلى الدنيا منصرف. 

واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات واألرض قد 
جابة، وأمرك أن تسأله أذن لك في الدعاء وتكفل لك باإل

ليعطيك وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من 
يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ولم يمنعك 
إن أسأت من التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يعيرك 
باإلنابة، ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى، ولم يشدد 

ريمة، ولم يؤيسك عليك في قبول اإلنابة، ولم يناقشك بالج 
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من الرحمة، بل جعل نزوعك عن الذنب حسنةً، وحسب 
 بابسيئتك واحدةً، وحسب حسنتك عشراً، وفتح لك 

المتاب وباب االستعتاب، فإذا ناديته سمع نداك، وإذا 
ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك وأبثثته ذات 
نفسك، وشكوت إليه همومك واستكشفته كروبك، 

أمورك، وسألته من خزائن رحمته ما ال  واستعنته على
يقدر على إعطائه غيره، من زيادة األعمار وصحة 
األبدان وسعة األرزاق، ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه 
بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء  
أبواب نعمته، واستمطرت شآبيب رحمته، فال يقنطنك 

قدر النية، وربما أخرت  إبطاء إجابته؛ فإن العطية على
عنك اإلجابة ليكون ذلك أعظم ألجر السائل وأجزل 
لعطاء اآلمل، وربما سألت الشيء فال تؤتاه وأوتيت خيراً 
منه عاجالً أو آجالً، أو صرف عنك لما هو خيٌر لك، 
فلرب أمٍر قد طلبته فيه هالك دينك لو أوتيته، فلتكن 

باله، فالمال ال مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفى عنك و
 يبقى لك وال تبقى له. 

واعلم يا بني، أنك إنما خلقت لآلخرة ال للدنيا، وللفناء 
ال للبقاء، وللموت ال للحياة، وأنك في قلعٍة ودار بلغٍة 
وطريٍق إلى اآلخرة، وأنك طريد الموت الذي ال ينجو منه 
هاربه، وال يفوته طالبه، والبد أنه مدركه، فكن منه على 

ن يدركك، وأنت على حاٍل سيئٍة قد كنت تحدث حذر أ
نفسك منها بالتوبة، فيحول بينك وبين ذلك، فإذاً أنت قد  

 أهلكت نفسك. 
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يا بني، أكثر من ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه 
وتفضي بعد الموت إليه حتى يأتيك وقد أخذت منه 
حذرك، وشددت لـه أزرك، وال يأتيك بغتةً فيبهرك، 

ما ترى من إخالد أهل الدنيا إليها، وإياك أن تغتر ب 
وتكالبهم عليها، فقد نبأك هللا عنها ونعت هي لك عن 
نفسها وتكشفت لك عن مساويها، فإنما أهلها كالٌب عاويةٌ 
وسباعٌ ضاريةٌ، يهر بعضها على بعٍض، ويأكل عزيزها 
ذليلها، ويقهر كبيرها صغيرها، نعٌم معقلةٌ وأخرى مهملةٌ، 

كبت مجهولها، سروح عاهٍة بواٍد قد أضلت عقولها ور
وعٍث، ليس لها راعٍ يقيمها وال مسيٌم يسيمها، سلكت بهم 
الدنيا طريق العمى، وأخذت بأبصارهم عن منار الهدى، 
فتاهوا في حيرتها وغرقوا في نعمتها، واتخذوها رباً، 

بها ونسوا ما وراءها. رويداً يسفر  ولعبوافلعبت بهم 
 ان يوشك من أسرع أن يلحق.الظالم كأن قد وردت األظع

واعلم يا بني أن من كانت مطيته الليل والنهار، فإنه 
يسار به وإن كان واقفاً، ويقطع المسافة وإن كان مقيماً 
ً أنك لن تبلغ أملك، ولن تعدو أجلك،  وادعاً، واعلم يقينا
وأنك في سبيل من كان قبلك، فخفض في الطلب، وأجمل 

جر إلى حرٍب، وليس  في المكتسب، فإنه رب طلٍب قد
كل طالٍب بمرزوٍق، وال كل مجمٍل بمحروٍم، وأكرم 
نفسك عن كل دنيٍة، وإن ساقتك إلى الرغائب، فإنك لن  

 غيركتعتاض بما تبذل من نفسك عوضاً، وال تكن عبد 
وقد جعلك هللا حراً، وما خير خيٍر ال ينال إال بشر، ويسٍر 

يا الطمع، ال ينال إال بعسٍر، وإياك أن توجف بك مطا
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فتوردك مناهل الهلكة، وإن استطعت أن ال يكون بينك 
وبين هللا ذو نعمٍة فافعل، فإنك مدرٌك قسمك وآخٌذ سهمك، 
وإن اليسير من هللا سبحانه أعظم وأكرم من الكثير من 

 خلقه، وإن كان كل منه.

وتالفيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات  
بشد الوكاء، وحفظ ما  من منطقك، وحفظ ما في الوعاء

في يديك أحب إلي من طلب ما في يدي غيرك، ومرارة 
اليأس خيٌر من الطلب إلى الناس، والحرفة مع العفة خيٌر 
من الغنى مع الفجور، والمرء أحفظ لسره، ورب ساعٍ 
فيما يضره، من أكثر أهجر، ومن تفكر أبصر، قارن أهل 

بئس الطعام  الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم،
الحرام، وظلم الضعيف أفحش الظلم، إذا كان الرفق خرقاً 
كان الخرق رفقاً، ربما كان الدواء داًء والداء دواًء، 
وربما نصح غير الناصح وغش المستنصح، وإياك 
واالتكال على المنى فإنها بضائع النوكى، والعقل حفظ 
التجارب، وخير ما جربت ما وعظك، بادر الفرصة قبل 

تكون غصةً، ليس كل طالٍب يصيب، وال كل غائٍب  أن
 يئوب.

ومن الفساد إضاعة الزاد ومفسدة المعاد، ولكل أمٍر 
عاقبةٌ، سوف يأتيك ما قدر لك، التاجر مخاطٌر، ورب 
يسيٍر أنمى من كثيٍر، ال خير في معيٍن مهيٍن، وال في 
صديٍق ظنيٍن، ساهل الدهر ما ذل لك قعوده، وال تخاطر 

ء أكثر منه، وإياك أن تجمح بك مطية اللجاج، بشيٍء رجا
احمل نفسك من أخيك عند صرمه على الصلة، وعند 
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صدوده على اللطف والمقاربة، وعند جموده على البذل 
وعند تباعده على الدنو، وعند شدته على اللين، وعند 
جرمه على العذر، حتى كأنك له عبٌد وكأنه ذو نعمٍة 

غير موضعه، أو أن تفعله عليك، وإياك أن تضع ذلك في 
ً فتعادي  بغير أهله، ال تتخذن عدو صديقك صديقا
صديقك، وامحض أخاك النصيحة حسنةً كانت أو قبيحةً، 
وتجرع الغيظ فإني لم أر جرعةً أحلى منها عاقبةً وال ألذ 

 مغبةً.

وِلن لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك، وخذ على 
أردت قطيعة عدوك بالفضل فإنه أحلى الظفرين، وإن 

أخيك فاستبق له من نفسك بقيةً يرجع إليها إن بدا له ذلك 
يوماً ما، ومن ظن بك خيراً فصدق ظنه، وال تضيعن حق 
أخيك اتكاالً على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخٍ من 
أضعت حقه، وال يكن أهلك أشقى الخلق بك، وال ترغبن 

تك فيمن زهد عنك، وال يكونن أخوك أقوى على قطيع
منك على صلته، وال تكونن على اإلساءة أقوى منك على 

فإنه يسعى في  اإلحسان، وال يكبرن عليك ظلم من ظلمك،
 مضرته ونفعك، وليس جزاء من سرك أن تسوءه.

واعلم يا بني أن الرزق رزقان: رزٌق تطلبه ورزٌق 
يطلبك، فإن أنت لم تأته أتاك، ما أقبح الخضوع عند 

الغنى، إنما لك من دنياك ما الحاجة، والجفاء عند 
جازعاً على ما تفلت من  كنتأصلحت به مثواك، وإن 

يديك فاجزع على كل ما لم يصل إليك، استدل على ما لم  
يكن بما قد كان، فإن األمور أشباه،ٌ وال تكونن ممن ال 
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تنفعه العظة إال إذا بالغت في إيالمه، فإن العاقل يتعظ 
 بالضرب.  باآلداب والبهائم ال تتعظ إال

اطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن 
اليقين، من ترك القصد جار، والصاحب مناسٌب، 
والصديق من صدق غيبه، والهوى شريك العمى، ورب 
بعيٍد أقرب من قريٍب، وقريٍب أبعد من بعيٍد، والغريب 
من لم يكن لـه حبيٌب، من تعدى الحق ضاق مذهبه، ومن 

أبقى لـه، وأوثق سبٍب أخذت به اقتصر على قدره كان 
سبٌب بينك وبين هللا سبحانه، ومن لم يبالك فهو عدوك، قد 

 يكون اليأس إدراكاً إذا كان الطمع هالكاً.

ليس كل عورةٍ تظهر، وال كل فرصٍة تصاب، وربما 
أخطأ البصير قصده وأصاب األعمى رشده، أخر الشر 

العاقل،  فإنك إذا شئت تعجلته، وقطيعة الجاهل تعدل صلة
من أمن الزمان خانه، ومن أعظمه أهانه، ليس كل من 

 رمى أصاب.
إذا تغير السلطان تغير الزمان، سل عن الرفيق قبل 
الطريق، وعن الجار قبل الدار، إياك أن تذكر من الكالم 
ً وإن حكيت ذلك عن غيرك. وإياك  ما يكون مضحكا
، ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى أفٍن وعزمهن إلى وهنٍ 
  شدة واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن، فإن 

 إدخالكالحجاب أبقى عليهن، وليس خروجهن بأشد من 
من ال يوثق به عليهن، وإن استطعت أن ال يعرفن غيرك 
فافعل، وال تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فإن 
المرأة ريحانةٌ وليست بقهرمانٍة، وال تعد بكرامتها نفسها، 
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معها في أن تشفع لغيرها، وإياك والتغاير في غير وال تط
موضع غيرٍة، فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم 

 والبريئة إلى الريب.

واجعل لكل إنساٍن من خدمك عمالً تأخذه به، فإنه 
أحرى أن ال يتواكلوا في خدمتك، وأكرم عشيرتك فإنهم 

إليه تصير، ويدك  الذيجناحك الذي به تطير، وأصلك 
بها تصول، استودع هللا دينك ودنياك، واسأله خير التي 

القضاء لك في العاجلة واآلجلة والدنيا واآلخرة، 

 .(1)والسالم

 

 
 

إلى غيرها من الوصايا الكثيرة المذكورة في كتب 
 الروايات.

وهي تجارب وسلوك الخبراء التي قدموها لغيرهم، 
حياة  فينبغي االستفادة منها إذا أراد اإلنسان أن يعيش

 طيبة في الدنيا واآلخرة.

ما نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يبصرنا ويرشدنا إلى 
 مجيب.سميع إنه هو الخير والصالح 

وبل غ بإيماني أكمل  ه،اللهم صل على محمد وآل

 

كتبها  للحسن بن علي  من وصية لـه  31، الرسائل: نهج البالغة (1)

 إليه بحاضرين عند إنصرافه من صفين.
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نيتي إلى ب اإليمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانته 

 .(1)أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن األعمال..

 

 القرآن الحكيم من هدي
 

 استعمال العقل:من مقومات التجربة 

 .(2)َكذَِلَك يَُبي ُِن هللاُ لَُكْم آَياِتِه َلعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ قال تعالى: 

 َوالدَّاُر اآلَِخَرةُ َخْيٌر ِللَِّذيَن َيتَّقُوَن أَفَالَ  قال عزوجل: و 

 .(3)تَْعِقلُونَ 

ْنَها آَيةً َبي َِنةً ِلقَْوٍم َولَقَْد تََرْكَنا مِ قال سبحانه: و 

 .(4)يَْعِقلُونَ 

ُل اآلََياِت ِلقَْوٍم َيْعِقلُونَ قال جل وعال: و   َكذَِلَك نُفَص ِ
(5). 

 

في مكارم   ، وكان من دعائه 20الصحيفة السجادية : الدعاء رقم   (1)

 . االخالق ومرضي الفعال

 . 242ة البقرة: سور (2)

 . 169سورة األعراف:  (3)

 .35سورة العنكبوت:  (4)

 . 28سورة الروم:  (5)
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 :سر نجاح التجارب اإليمان

ُهًدى ذِلَك اْلِكتاُب ال َرْيَب ِفيِه قال تبارك وتعالى: 

ا َويُ  الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ِباْلغَْيبِ  ِلْلُمتَِّقيَن  ِقيُموَن الصَّالةَ َوِممَّ

 .(1)... َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُْنِزَل إِلَْيكَ   َرَزْقناُهْم يُْنِفقُونَ 

 إِنَّ ِفي ذَِلَك الََيةً لَُكْم إِْن ُكْنتُْم قال عزوجل: و 

 .(2)ُمْؤِمِنينَ 

اِلَحاِت قال سبحانه: و  إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 .(3)ِديِهْم َربُُّهْم ِبإِيَمانِِهمْ يَهْ 

َولَِكنَّ هللَا َحبََّب إِلَْيُكُم اإِليَماَن َوَزيََّنهُ قال جل وعال: و 

 .(4)فِي قُلُوبُِكمْ 
 

 :التجربة الناجحة القرآن العظيم

 قَْد َجاءُكْم ِمَن هللِا نُوٌر َوِكتَاٌب ُمِبيٌن قال عزوجل: 

َع ِرْضَواَنهُ ُسبَُل السَّالَِم َويُْخِرُجُهْم ِمَن يَْهِدي ِبِه هللاُ َمِن اتََّب 

 

 .4-2سورة البقرة:  (1)

 . 248سورة البقرة:  (2)

 .9سورة يونس:  (3)

 . 7سورة الحجرات:  (4)
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 .(1)الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر ِبإِْذِنِه َوَيْهِديِهْم إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ 

َوَهذَا ِكتَاٌب أَْنَزْلَناهُ ُمَباَرٌك فَاتَّبِعُوهُ قال تعالى: و 

 .(2)َواتَّقُوا لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ 

ُروهُ َوَنَصُروهُ : قال سبحانهو  فَالَِّذيَن آَمنُوا ِبِه َوَعزَّ

 .(3)َواتََّبعُوا النُّوَر الَِّذي أُْنِزَل َمعَهُ أُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

ْلَنا َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِتْبَياناً ِلُكل ِ َشْيٍء قال جل وعال: و  َونَزَّ

 .(4)َوُهًدى َوَرْحَمةً َوبُْشَرى ِلْلُمْسِلِمينَ 

 والصالحين:   واألئمة   التأسي بسيرة النبي 

ِ  قُْل َيا أَيَُّها النَّاسُ قال تبارك وتعالى:  إِن ِي َرُسوُل َّللاَّ

ْرِض ال إِلهَ إِالَّ  ََ إِلَْيُكْم َجِميعاً الَِّذي لَهُ ُمْلُك السَّماواِت َواألْ
ِ ُهَو يُحِيي َويُِميُت  ِ َوَرُسوِلِه النَِّبي  ِ الَِّذي فَآِمنُوا ِباَّللَّ ي   األم ِ

ِ َوَكِلَماِتِه َواتَِّبعُوهُ لَعَلَُّكْم تَْهتَُدونَ   .(5)يُْؤِمُن ِباَّللَّ

لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللِا أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ قال سبحانه: و 

 

 . 16ـ 15سورة المائدة:  (1)

 .155سورة األنعام:  (2)

 . 157سورة األعراف:  (3)

 . 89سورة النحل:  (4)

 . 158سورة األعراف:  (5)
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 .(1)ِلَمْن َكاَن َيْرُجو هللَا َواْلَيْوَم اآلَِخَر َوذََكَر هللَا َكِثيراً 

قَْوِم اتَِّبعُوِن أَْهِدُكْم  َوقَاَل الَِّذي آَمَن َياقال عزوجل: و 

َشادِ   .(2)َسِبيَل الرَّ

قَْد َكاَنْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ فِي قال جل وعال: و 

 .(3)إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمعَهُ...

 

 من هدي السنة المطهرة

 :من مقومات التجربة استعمال العقل

درك الخير كله بالعقل، وال »إنما ي :  قال رسول هللا 

 .(4)دين لمن ال عقل له

 .(5): »بالعقل صالح كل أمر« قال اإلمام علي و 

: »العقول أئمة األفكار، الرسول األعظم  وقال

واألفكار أئمة القلوب، والقلوب أئمة الحواس، والحواس 
 أئمة 

 

 . 21سورة األحزاب:  (1)

 . 38سورة غافر:  (2)

 .4سورة الممتحنة:  (3)

 .من قصار الكلمات ما روي عنه  54تحف العقول : ص  (4)

 .359ح  4ف 1ب 1ق 51غرر الحكم ودرر الكلم: ص (5)
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 .(1)األعضاء«

 .(2): »العقل دليل المؤمن«قال اإلمام الصادق و 

 :سر نجاح التجارب يماناإل

 قد أفلح من أخلص قلبه  :قال الرسول األكرم

 .(3)لإليمان

فباإليمان يُستدل على  :قال أمير المؤمنين و 

 .(4)، وبالصالحات يستدل على االيمانالصالحات

 .(5)أيضاً: »وباإليمان يُعمر العلم...«  وقال

فَقَِد  :في قوله تعالى الصادق  قال اإلمامو 

هي اإليمان باهلل يؤمن (6) :اْستَْمَسَك ِباْلعُْرَوةِ اْلُوْثقَى

 

 في العقل .  فصل في كالم أمير المؤمنين  200ص 1كنز الفوائد :ج (1)

 . 24كتاب العقل والجهل ح  25ص 1في: جالكا (2)

 .2086ح 444نهج الفصاحة: ص (3)

خاطب به أهل البصرة على   من كالم لـه  156 الخطب: ،نهج البالغة (4)

 . جهة اقتصاص المالحم

خاطب به أهل البصرة على   من كالم لـه  156 الخطب: ،نهج البالغة (5)

 . جهة اقتصاص المالحم 

 . 256سورة البقرة:  (6)
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 .(1)باهلل وحده«

 :سر النجاح القرآن العظيم

: »فعليكم بالقرآن... من جعله أمامه قال رسول هللا 

قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو 
الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان 

 .(2)وتحصيل...«

: »وهللا هللا في القرآن، ال قال أمير المؤمنين و 

 .(3)يسبقكم بالعمل به غيركم«

)سالم هللا عليها(: »هلل فيكم  لتنا الزهراءاقالت مو و 
عهد قد مه إليكم، وبقية استخلفها عليكم: كتاب هللا بينة 
بصائرها، وآي منكشفة سرائرها... وقائداً إلى الرضوان 

 .(4)مؤدياً إلى النجاة أشياعه...«اتباعه، و 

: »لو مات من بين قال اإلمام زين العابدين و 

المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن  

 

 . 1باب في أن الصبغة هي اإلسالم ح 14ص 2 الكافي: ج (1)

 .  1فصل في فضل القرآن ح 2ص 1تفسير العياشي :ج (2)

لما   للحسن والحسين  من وصية له  47، الرسائل: نهج البالغة (3)

 ضربه ابن ملجم لعنه هللا . 

  . 5ح 1ب  13ص 89بحار األنوار : ج (4)
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 .(1)معي«

 

 :  وأهل بيته األطهار   التأسي بسيرة النبي

: »ُهدي من سل م مقادته قال اإلمام أمير المؤمنين

 .(2)إلى هللا ورسوله وولي أمره«

: »واقتدوا بهدي نبيكم فإنه أفضل الهدي. لوقا

 .(3)واستنوا بسنته فإنها أهدى السنن..«

فإن   أيضاً: »فتأس بنبيك األطيب األطهر وقال

ى، وأحب العباد إلى  فيه أسوة لمن تأسى، وعزاًء لمن تعز 

 .(4)هللا المتأسي بنبيه، والمقتص ألثره...«

غض الناس : »أال وإن اب قال اإلمام سيد الساجدينو 

إلى هللا عزوجل من يقتدي بُسنة إمام وال يقتدي 

 .(5)بأعماله«

 

 . 13لقرآن حكتاب فضل ا  602ص 2الكافي : ج (1)

 .1647ح 10ف 2ب 1ق 94غرر الحكم ودرر الكلم: ص (2)

 . في اركان الدين من خطبة لـه   110نهج البالغة، الخطب:  (3)

يذكر فيها عظمة هللا   من خطبة لـه  160نهج البالغة، الخطب:  (4)

 .وباقي االنبياء  ورسول هللا  

 .62حاب الواحد ب 18ص  1الخصال: ج (5)
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